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ŠOK pro hokejové fanoušky:

TĚHOTNÁ

ŠKOLAČKA!

„ŠAKY“ je PASTOREM!

„Je to její věc, už má patnáct,“
reaguje ředitel ZŠ Dr. Horáka
Prostějov/mik - Žloutenka,
opilé žákyně uprostřed vyučování a teď tohle! Na prostějovské Základní škole
Dr. Horáka je opravdu živo!
Svědčí o tom skandál, který Večerník odhalil během
uplynulého víkendu. Žákyně
deváté třídy této školy je těhotná! „Nebudu to komentovat, je to její věc a její rodiny. Má už patnáct,“ odmítl
nazvat aktuální situaci jako
skandál Ivan Pospíšil, ředitel školy.

Více čtěte na straně 6!
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Ilustrační foto: internet

Od ledu k Bohu. Petr Šakarov dnes působí
jako pastor Církve víry v Hradci Králové a koncem loňského roku kázal i v Církvi víry v Prostějově. Náš malý snímek se vrací i do doby, ve
které byl idolem fanoušků HC Prostějov.
Foto: prostejov.milost.cz a archiv Večerníku

Hradec Králové, Prostějov/mik - Pamatujete si je? Petr Šakarov-Tomáš Sýkora-Jiří Hradecký. Útočná hokejová formace,
která počátkem jednadvacátého století za
časů „žlutomodré síly“ rozdávala radost
tisícům příznivcům na tribunách, když
drtila obrany soupeřů HC Prostějov silou
hodnou ruské perestrojky.
A Večerník zjistil, že právě jedna z největších ikon nejúspěšnější éry novodobé his-

torie prostějovského hokeje se už na současný svět nemohla jen tak dívat a dala se
na modlení! Petr Šakarov, působící v HC
Prostějov vyjma roční přestávky v letech
1997 až 2004, se po skončení profesionální kariéry lidově řečeno upsal Bohu. Ve
svém rodišti Hradci Králové dokonce
založil novou církev.
„Bůh změnil moje srdce, změnil moje přemýšlení a moje uvažování,“ hlásá dnes při

kázání kdysi rychlý štírek s neuvěřitelně
přesným švihem a tvrdou ránou. „Člověk
má mít touhu se ve svém životě posunout.
Život není jenom o hokeji. Důležité jsou
modlitby a půst,“ tak trochu šokoval Večerník a tím i všechny fanoušky prostějovského hokeje populární „Šaky“.
Exkluzivní rozhovor s Petrem Šakarovem
nejen o jeho víře si přečtěte na straně 13
dnešního vydání!

INZERCE

...přijďte si taky zahrát a zasportovat
1. 5. 2013 od 14 hodin, areál Za Místním nádražím
od 16.30 hodin utkání MSFL - 1.SK Prostějov x FK Slavia Orlová-Lutyně

Staňte se našimi přáteli také na Facebooku!
9 771212 667008
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www.facebook.com/vecernikol.cz

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Závodili na „mini“
Vozidlo musí být schváleno k
provozu na pozemních komunikacích. Toto pravidlo nerespektovali dva muži ve věku 26 a
31 let. V odpoledních hodinách
na malých motorkách závodili
před obchodním domem na
parkovišti. Přivolaná hlídka dotyčné seznámila s protiprávním
jednáním. Oba jsou podezřelí z
dopravního přestupku. Událost
byla postoupena správnímu orgánu, kde hrozí pokuta do dvou
a půl tisíce korun plus náklady řízení ve výši jednoho tisíce koru.

ze soudní síně...
MILENCE OŠKUBALA O DVA MILIONY! Dostala tři roky natvrdo...
Renatě Kamencové soud její dlouholeté lži a podvody spočítal i s úroky

Neobyčejně obyčejný příběh mileneckého páru
Renaty Kamencové a Miroslava Hofmana se v
úterý minulého týdne uzavřel. Je jasné, že atraktivní žena připravila staršího muže o dva miliony korun, za což ji prostějovský soud poslal na tři roky do
vězení. Zmíněná zlatokopka kromě svého milence
nelegálně o peníze obírala i svého manžela! Navíc
si ještě coby Renata Dohnalová přišla na pěkné
peníze kvůli podvodům na klientech později zkrachovalé cestovní kanceláře Mika tour...
milionu korun, celkem od svého
milence „vydyndala“ něco přes
Milenecký vztah Miroslava Hof- dva miliony korun.
mana a Renaty Dohnalové trval
už od roku 1991, nezměnil se ani
Bránila se útokem,
po tom, co Hofman v roce 1999 na pomoc si vzala matku
ovdověl. Problém nastal až ve
chvíli, kdy do něj vstoupily pení- Přestože její podpisy byly na
ze. Poprvé si Renata Dohnalová všech směnkách i úvěrových
půjčila v roce 2003, naposledy smlouvách, neváhala Renata
finance od svého milence do- Kamencová neustále tvrdit, že
stala v roce 2011. V únoru 2010 si žádné peníze od svého mipodepsala směnku na jeden a půl lence nevzala. Podle ní to byla
Prostějov/mls

Zničili kulečník
Mladíci provokovali a snažili se
vyvolat konflikt. Předminulou
sobotu po půlnoci bylo přijato
sdělení na linku 156 o roztržce
mezi šesti osobami v hospodě
na ulici Plumlovská. Hlídka od
obsluhy zjistila poškození kulečníkového stolu v souvislosti s
potyčkou mezi mladíky. Ti před
příjezdem strážníků utekli neznámo kam. I přes provedenou
kontrolu blízkého okolí se nepodařilo v dané době výtečníky
nalézt. Z důvodu neznámého pachatele a výše
škody
ý způsobené
p
byla přivolána Policie ČR.

A nedá si pokoj!
Předminulou sobotu zastavila
odpoledne hlídka řidiče na ulici Mlýnská, který se dopustil
dopravního přestupku. Při projednávání vyšly o muži najevo
další skutečnosti. Dotyčný má
vysloven zákaz řízení, dokonce
je již v podmínce pro maření
výkonu úředního rozhodnutí, a
to právě za opětovné řízení vozu.
Třiačtyřicetiletý řidič byl předán
policistům k dalším úkonům.

Překazili krádež
V pondělí po jedné hodině
v noci přistihla hlídka v Kramářské ulici dva muže u kanalizační vpusti, kdy jeden manipuloval s železným poklopem.
Jakmile tento strážníky spatřil,
ihned kanálovou mříž položil
na zem, ovšem mimo otvor.
Poté oba směřovali k strážníkům. Ti sedmadvacetiletého
nenechavce vyzvali k dání věci
do původního stavu. Muž však
poklop na své místo vrátit nemínil. Pro neuposlechnutí výzvy
je podezřelý z přestupku proti
veřejnému pořádku. Jeho jednadvacetiletý kamarád i přesto,
že s roštem nehýbal, vrátil se k
místu a dal ho zpět, kam patřil.

Střílel kuličkovkou
Na telefonické oznámení vyjela hlídka, kdy jeden z bydlících v centru města měl střílet
plastové kuličky do protějšího
domu. Strážníkům se podařilo
osobu vypátrat. Jednalo se o
devatenáctiletého mladíka. Ten
přiznal, že střílel do dvora, a
to na střechu protějšího domu.
Hlídkou byl důrazně upozorněn
jjednání.
dnání.
o nevhodnosti svého je
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Z kanceláří vybral
notebooky a foťák
Prostějov/mik - Během
víkendu se zatím neznámý zloděj vloupal
do kanceláří soukromé
firmy Za Olomouckou
ulicí. Jeho drzost byla
nezměrná, prošel si v klidu všechny místnosti a sebral, co se mu hodilo.
„Podezřelý z trestného
činu krádeže je neznámý
pachatel, který se vloupal
do kanceláře společnosti
se sídlem v budově
Za Olomouckou ulicí
v Prostějově. Poškodil
plastové okno, vnikl do
kanceláře a vše prohledal.
Jeho pozornost zaujal

notebook odložený na
psacím stole, který si také
odnesl. Ještě před odchodem stihl poškodit dveře
na
společnou
chodbu
a další dveře do sousedící
kanceláře. Z této si jako suvenýr odnesl také notebook
a jako bonus fotoaparát,“
popsala do detailu víkendové řádění doposud neznámé straky Marie Štrbáková,
tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR
v Olomouci. Jak dodala,
celková škoda poškozením
a odcizením je společností
vyčíslena na necelých
60 tisíc korun.

naopak ona, kdo mu je navzdory opakovaným fyzickým
útokům dával. „Pan Hofman
vrážel finance do opravy svého velkého domu, tolik peněz,
které mi měl dát, ani mít nemohl. K podpisům pod směnkami mě pak donutil fyzickým
i psychickým násilím,“ hájila
se Renata Kamencová. Tu ve
výpovědi přišla podpořit i její
matka, která naznačovala, že
její dcera mívala modřiny,
jejichž původ se před ní prý
snažila tajit. Kromě obou žen
tuto „násilnickou“ verzi nikdo nepotvrdil. Při pohledu
na zakřiknutě působícího
muže a jeho více než asertivní milenku navíc působila
trošku jako výplod člověka
se smyslem pro hodně černý
humor...

více se dočtete
na straně 13

Zlatokopka. Renata Kamencová o peníze dlouhá léta obírala
milence, manžela i klienty své cestovky. Během této doby se
naučila lhát s velkou přesvědčivostí.
Foto: archiv

Dva pracanti „načerno“ budou vyhoštěni
a to ve spolupráci s Inspektorátem práce Prostějov a Celním
úřadem Olomouc. Byla zaměřena na dodržování zákona o
pobytu cizinců na území České
republiky, kontrolu pravosti cestovních dokladů, legálnosti zaměstnávání cizinců a na pátrání
po hledaných a pohřešovaných
osobách,“ prozradila Irena Urbánková, tisková mluvčí policie
Olomouckého kraje se zaměřením na Prostějov. „Policisté při
akci zkontrolovali jednatřicet
osob a dva objekty. Ve dvou případech zjistili porušení zákona
ze strany cizinců, kteří vykonávali zaměstnání bez povolení
a zahájili s nimi správní řízení

Přišli na ně. Dva z kontrolovaných cizinců si budou
muset sbalit kufry a opustit
republiku.
Ilustrační foto
o vyhoštění,“ seznámila Irena
Urbánková Večerník s výsledky
rozsáhlé razie cizinecké policie.
Jak dodala, podobné kontroly
budou pokračovat...

HAVÁRIE „ODNESLY“ I DVĚ ZRANĚNÉ DĚTI!
Auto
A
t na střeše,
tř š sražená
ž á školačka
šk l čk a opilý
ilý motorkář…
t kář

Tak to byl zase týden! Policisté vyjížděli během uplynulých dní k celé sérii autonehod, přičemž tři z nich byly velmi vážné. Došlo k nim na různých místech Prostějovska
a zraněny byly bohužel i dvě malé děti! Hasiči mezi
Kostelcem na Hané a Hluchovem ze zdemolovaného
auta vyprošťovali kromě ženy i její dvouleté batole, v
Bedihošti řidič zase srazil sedmiletou školačku...
Prostějovsko/mik
„V neděli čtrnáctého dubna krátce
před jednou hodinou odpoledne došlo na silnici mezi obcemi
Kostelec na Hané a Hluchov k
dopravní nehodě, která si vyžádala jedno těžké a jedno lehké
zranění. Z dosavadního šetření
vyplývá, že šestatřicetiletá řidička
vozidla Toyota poté, co projela
pravotočivou zatáčkou, zřejmě
najela vozidlem k pravému okraji
silnice. Na vzniklou situaci zareagovala stržením řízení vlevo. Vo-

zidlo dostalo smyk, vyjelo vlevo a
několikrát se otočilo přes střechu.
Během nehody došlo ke zranění
řidičky, přesná doba jejího léčení
nebyla zatím stanovena a lehkému zranění dvouletého dítěte,
cestujícího v dětské autosedačce,“
popsala první vážný karambol Irena Urbánková, tisková mluvčí policie Olomouckého kraje. Alkohol
byl u řidičky vyloučen dechovou
zkouškou, hmotná škoda byla vyčíslena na sto dvacet tisíc korun.
V úterý pak krátce před půl dvanáctou dopoledne došlo v Komen-

ského ulici v Bedihošti k dopravní
nehodě, která si vyžádala lehké
zranění. „Sedmiletá dívenka přecházela přes vozovku v místech,
kde není vyznačen přechod pro
chodce. Před vstupem na komunikaci se pravděpodobně nerozhlédla, proběhla mezi zaparkovanými
vozidly a vběhla na silnici v době,
kdy tudy projíždělo vozidlo Audi.
Jeho dvaačtyřicetiletý řidič již
střetu nedokázal zabránit. Zraněná
dívenka byla sanitkou převezena
do nemocnice na ošetření, podle
lékařské zprávy utrpěla lehké
zranění,“ prozradila ke druhému
neštěstí policejní mluvčí.
Ke třetí vážné nehodě došlo na silnici vedoucí z Držovic na Smržice. Při tomto karambolu hrál svoji
úlohu i alkohol, i když v nepatrné
míře. „Ve čtvrtek krátce po půl deváté večer došlo na uvedené silnici
k havárii dvaadvacetiletého mo-

torkáře. Řidič zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povaze
vozovky, najel do jednoho z výtluků a spadl s motocyklem na zem.
Během nehody došlo k lehkému
zranění jeho šestnáctileté spolu-

jezdkyně. U řidiče byla provedena dechová zkouška, která byla
pozitivní, policisté mu naměřili
0,22 promile alkoholu v dechu,“
zdůraznila ke třetí nehodě Irena
Urbánková.

Válela sudy. Řidička této Toyoty nezvládla mezi Kostelcem na
Hané a Hluchovem zatáčku, několikrát se převrátila přes střechu
a auto zůstalo zabořené v poli.
Foto: Policie ČR

Prostějov/mik

inzerce

Ze spáchání trestného činu
krádeže je podezřelý zatím
neznámý pachatel, který v
sobotu ve večerních hodinách na ulici Hybešova v
Prostějově okradl dvaašedesátiletou ženu. Využil příhodného okamžiku a ze zadního košíku jízdního kola jí
ukradl odloženou tašku. Paní
p
v ní kromě peněz
měla i další věci. Škoda byla vyčíslena
na sedm set korun.

Za volantem jako Dán
Pětatřicetiletého řidiče vozidla Ford Focus kontrolovali
předminulý pátek policisté
kolem šesté hodiny večer v
Budovcově ulici. Provedli u
něj dechovou zkoušku, která byla pozitivní, a naměřili
mu 2,13 promile alkoholu v
dechu. Po poučení se muž
podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem
biologického materiálu v
nemocnici. Policisté mu na
místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu.

Šel i přes plot
Škodu za pět tisíc korun způsobil zatím neznámý pachatel, který se v noci z pondělí
na úterý vloupal na pozemek
u novostavby domu v Prostějově a ukradl míchačku a
stavební kolečka. Nevadilo
mu ani to, že novostavba byla
oplocena. Policisté případ šetří pro podezření ze spáchání
trestného činu krádeže, za který pachateli hrozí až dvouletý
pobyt za mřížemi.

Nakoupila, ale nesplácí
Ze spáchání trestného činu
úvěrového podvodu je podezřelá osmapadesátiletá žena z
Prostějovska, která v září loňského roku uzavřela s jednou
ze společností úvěr na nákup
zboží, ale do dnešního dne
žádnou ze sjednaných splátek
neuhradila. Navíc do smlouvy uvedla nepravdivé údaje,
týkající se jejích finančních
možností. Poškozené společnosti dluží devět tisíc korun.
Hrozí jí až dva roky vězení.

Daně ho nezajímají

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

Přišla o kabelku
O svoji peněženku s penězi,
platební kartou a osobními
doklady přišla šestačtyřicetiletá žena. Ve čtvrtek odpoledne si během zkoušení zboží
v jedné z prostějovských
prodejen položila vedle sebe
sako, ve kterém peněženku
měla. Neznámý pachatel
toho využil a v nestřeženém
okamžiku jjí ppeněženku vzal.
Škoda činí tři tisíce korun.

Ukradený batoh

RAZIE cizinecké policie
Prostějovsko/mik - To byl zátah! Příslušníci cizinecké policie se uplynulý týden zaměřili
na Prostějovsko. Při nebývalé
razii načapali dva cizí státní
příslušníky, kteří u nás pracovali bez potřebného povolení a
registrace od zaměstnavatelů.
Nyní se cizinci budou muset
pakovat a vrátit se domů.
„Policisté cizinecké policie kontrolovali dodržování pobytového
režimu na Prostějovsku.
V průběhu první poloviny týdne
proběhla v Olomouckém kraji
další z kontrol policistů z Oddělení cizinecké policie Krajského
ředitelství Olomouckého kraje.
Uskutečnila se na Prostějovsku,

ČERNÁ KRONIKA

KVĚTOSLAVA ČUREJOVÁ

IVO GUZDEK

ŽANETA OHLÍDALOVÁ

FRIGYES VARGA

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

se narodil 6. prosince 1972 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání už dne 31. března 2011.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 37 do 42 let, měří mezi 170 až
180 centimetry, má střední postavu a hnědé rovné 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 40 let, měří mezi
160 až 170 centimetry, má střední
postavu, černé oči a černé dlouhé
rovné vlasy.

se narodil 11. června 1970 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání už dne 13. září 2011. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 40
do 45 let, měří mězi 175 až 180
centimetry, má střední postavu,
modré oči a hnědočerné vlasy.

Až na dva roky za mřížemi
nebo se zákazem činnosti
může skončit pětačtyřicetiletý
muž z Prostějovska, který v
zákonné lhůtě v letech 2011 a
2012 nesplnil povinnost, která
mu vyplývá ze zákona o daních z příjmů a nepodal daňové přiznání. Přestože byl příslušným úřadem vyzván, aby
zajistil řádné vyúčtování daně
z příjmů, do dnešního dne
tak neučinil. Způsobil škodu
za téměř 320 tisíc korun. Od
kriminalistů si převzal sdělení
podezření ze spáchání trestného činu zkreslování údajů o
stavu hospodaření a jmění.
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Z PRIORU SE PRÁŠÍ. PROČ HO NEZAKRYLI? Z MĚSTA VEN! A NA TŘI MĚSÍCE!
Billa musela přestat prodávat nebalené výrobky!

Prostějov/mls - Obchodní
dům Prior se bourá ve velkém
a obzvlášť v teplých dnech minulého týdne se všude kolem
něj vířil prach. A to se řadě
kolemjdoucích moc nelíbilo.
„Nechápu, proč není Prior
něčím zakrytý. Když se opravoval ten v Olomouci, byla
kolem celé budovy látka, která bránila tomu, aby se prach
dostával do okolí,“ vyjádřila
se pro Večerník naše čtenářka
Zuzana. Zcela jistě hovořila
za řadu Prostějovanů S touto
připomínkou jsme se tudíž obrátili na vedení Prioru.
Co nám odpověděli? Jak zhoršenou smogovou situaci kolem
Dukelské brány zdůvodnili?
ODPOVĚDI HLEDEJTE NA
STRANĚ 6!

Agresivní bezdomovec Jan K. (52)
už své rodiče tyranizovat nebude.
Prostějovský magistrát jej vykázal...

Prostějov/mls

Prior jako ementál. Většina bouracích prací na venkovním plášti budovy Prioru už je hotová. Zbývá
ještě odstranit zbytky balkonu. Kvůli zvýšené prašnosti související s rekonstrukcí musela Billa přerušit prodej nebalených výrobků. Pult, kde obvykle bývají uzeniny, tak několik týdnů zeje prázdnotou.
Foto: Martin Zaoral

Situace kolem bývalého vojáka, který
téměř rok psychicky týral své rodiče žijící v prostějovské ulici Emila Králíka, a
o níž Večerník již podvakrát informoval,
nabrala v uplynulém týdnu nečekaně
rychlý spád. Za opakované excesy
přestupková komise prostějovského
magistrátu muže vykázala na tři měsíce z Prostějova! Umožnila jí to nedávná
změna zákona o přestupcích...
více se dočtete na straně 13

Už by se to nemělo opakovat. Rodiče agresivního alkoholika Jana K., který celé dny dokázal bušit na okno jejich bytu, si oddechnou.
Minimálně na tři měsíce budou mít od svého
nezdárného syna klid.
Foto: Martin Zaoral

SEČTENO a PODTRŽENO: letošní zima nás stála o 3 356 korun víc!
„A to se ještě výrazně šetří díky zateplení budov,“ konstatuje šéf Domovní správy v Prostějově V. Průša

Nadprůměrná sněhová nadílka a teploty pod bodem mrazu v březnu nebyly zadarmo. Jak spočítala redakce odborného magazínu www.cenyenergie.cz , od něhož Večerník získal tyto cenné
informace, běžná domácnost zaplatí za vytápění ve studené zimě o 3 356 korun více než loni.
Mohou za to mrazivé teploty, ale také vyšší ceny
plynu a elektřiny. Účet za topnou sezónu se tak
průměrné domácnosti zvýšil meziročně průměrně o devět procent.
Praha, Prostějov/mik
„Vyšší účet za vytápění podle
našich výpočtů obdrží naprostá většina domácností,“ uvedl
Petr Woff, analytik serveru CenyEnergie.cz. „Spočítali jsme,
že průměrná teplota oproti
loňsku byla nižší o více než 0,8

stupně Celsia, zároveň se také
zvyšovaly ceny elektřiny i plynu o tři až pět procent,“ dodal
Woff. Vyššímu účtu se tak nevyhnou domácnosti vytápějící
byty či rodinné domky zemním
plynem ani elektřinou.
Jak ovšem odborníci zároveň
jedním dechem dodávají, bez

kvalitního zateplení ušetřit
nešlo. „Na celkovou spotřebu
má vliv počet větrných dnů
nebo zisky ze slunečního záření, rozhodující je ale rozdíl
mezi teplotou uvnitř a venku,“ doplnil energetický poradce Karel Murtinger. Venkovní teplotu neovlivníme,
vnitřní však ano. Dodavatelé
energií doporučují zamyslet
se nad vytápěním místností
v domě. „Našim zákazníkům
v rámci energetického poradenství doporučujeme vytápět obývací pokoj na dvacet
až dvaadvacet stupňů Celsia,
ložnici na osmnáct až dvacet
stupňů, pro dětský pokoj je
ideální teplota dvacet až jednadvacet1 stupňů, pro koupelnu dvaadvacet až čtyřiadvacet
stupňů a na chodbách sedmnáct až devatenáct stupňů,“
uvedl Pavel Grochál z tiskového oddělení RWE.

Je možné ale vůbec na nákladech za vytápění ušetřit?
„Určitě ano. Jde o to zamyslet
se nad celkovým systémem
vytápění, nepřetápět místnosti
a případně přijmout opatření k
zateplení budovy,“ dodal Vladimír Vácha ze společnosti E.ON.
Mezi další faktory ovlivňující
náklady na vytápění patří účinnost kotle či způsob větrání.
„Kvůli zvýšeným cenám energií
i šetrná domácnost zaplatila za
letošní zimu víc než loni, výjimku tvoří pouze lidé, kteří investovali do zateplení či úsporných
technologií. Ti mohli opravdu
meziročně ušetřit,“ uzavřel Jan
Morkes z portálu Ceny energie.
S tím, že letošní tuhá zima
bude pro domácnosti v konečném součtu opravdu o uvedené částky dražší, souhlasí
i jednatel Domovní správy
v Prostějově Vladimír Průša. Konkrétní čísla ale v tuto

Zdroj: CenyEnergie.cz

chvíli Večerníku ještě nedokázal uvést. „U nás je to trochu
složitější pro statistické výpočty,
protože my nebereme zimní
období jako sezónu. Pro nás je
sezóna kalendářní rok. Ale už
nyní mohu potvrdit, že letos se
nám v porovnání s prvním čtvrtletím roku 2012 výrazně zvedly
náklady na vytápění. Nicméně
tuto skutečnost ještě ovlivní
zbytek roku, takže skutečně si
počkejme na konečná čísla až
do závěru prosince,“ řekl Vladimír Průša. Zároveň ale souhlasí
s tím, že to, kolik lidé zaplatí za
teplo, si mohou výrazným způsobem ovlivnit oni sami. Nebo
lépe řečeno každý majitel bytu,

Drahá zima. Letošní zima se každé domácnosti pořádně prodraží. Podle odborníků zaplatíme za teplo v průměru skoro o tři a
půl tisíce korun více než vloni!
Ilustrační foto

.A.S.A.: NECHTĚNÝ jednatel! Prostejovský
ˇ
fotograf Karel Novák
Uchytila hodlá město odvolat. Proč?

Prostějov/mik - Tak to je nečekaný obrat! Primátor statutárního města Prostějova Miroslav Pišťák na úterním jednání
zastupitelstva naznačil, že brzy
dojde k výměně jednatele
společnosti .A.S.A. Technické
služby v Prostějově! Bývalý
prostějovský
místostarosta
Vlastimil Uchytil se tak zřejmě
pro město stal již nechtěným...
Uchytil byl právě zastupitelstvem
jmenován do funkce na začátku
roku 2011 s tím, že ve společnosti
s majetkovým podílem magistrátu bude dohlížet na hladký
provoz a hlavně na kvalitu služeb
zajišťovaných technickými službami pro město. „Za plánovanou
výměnou nehledejte žádnou
senzaci. Prostě jsme se v radě
města shodli na tom, že jednatele společnosti .A.S.A. Technické
služby by měl vykonávat člen zastupitelstva,“ vysvětlil Večerníku
nečekanou obměnu první muž

prostějovské radnice Miroslav
Pišťák. Podle něho by k výměně
mohlo dojít už na konci května.
„V tomto termínu se koná valná hromada společnosti a budu
požadovat, aby tento bod byl na
programu jednání. Ihned poté
svolám i mimořádnou schůzi
zastupitelstva,“ dodal M. Pišťák.
Večerník samozřejmě oslovil také samotného Vlastimila
Uchytila s otázkou, zda netuší, co
za jeho odvoláním stojí. „Tak to
vážně netuším... K celé záležitosti
bych se proto v tuto chvíli nechtěl
vyjadřovat,“ odpověděl stále ještě jednatel společnosti .A.S.A.
Technické služby v Prostějově.
A kdo že přijde na jeho místo?
„Jedno jméno už v hlavě mám,
ale v tuto chvíli si ho ještě nechám pro sebe. Ale jen tak mezi
námi, abychom zabránili spekulacím, já to rozhodně nebudu...,“
snažil se odlehčit toto téma primátor Pišťák
Konec ve funkci. Bývalý
prostějovský místostarosta
Vlastimil Uchytil má v pozici
jednatele společnosti .A.S.A.
skončit. Proč, to prý neví...
Foto: archiv Večerníku

rodinného či panelového domu.
„Prostějov byl vůbec jedním
z prvních měst v republice, kde
se domy revitalizovaly hodně
rychle, včetně kvalitního zateplení. V průběhu tří let pak
poklesla výroba a odběr tepla
v prostějovských domácnostech
z třistapadesáti tisíc na dvěstěčtyřicet tisíc gigajoulů, tedy
zhruba až o jednu třetinu. A
tento pokles má jednoznačně na
svědomí zateplení budov i jednotlivých bytů. V tuto chvíli už
drtivá většina nemovitostí v majetku naší Domovní správy provedla všechna potřebná úsporná
opatření,“ dává jasný recept na
úsporu tepla Vladimír Průša.

Židovská památka

PADLA k zemi
,“
e kopie
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elka
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du

se dostal až do brněnské galerie...
Je libo Pedro? Jeden ze snímků z chystané výstavy prostějovského fotografa vznikl již počátkem devadesátých let. Originální, co
říkáte?
Foto: Karel Novák
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Nevydržel. Rohový dům na náměstí Svatopluka Čecha šel
k zemi. Má ho nahradit jeho přesná kopie.
Foto: Martin Zaoral
Prostějov/mik - To je škody! Co druhém budeme odstraňovat
Večerník, ale i široká veřejnost starou střechu,“ potvrdila Večerpředpovídala, se stalo. Histo- níku Lenka Skácelová, majitelka
rické židovské domy za Prio- obou objektů, které zakoupila od
rem neustály bezmála dvoule- magistrátu. Zároveň však veřejtou nečinnost při naplánované nost ubezpečila, že za Priorem
rekonstrukci a kvůli neutěšené- brzy Prostějované uvidí stejné
mu stavu jejich zbytků musel domy, na jaké byly zvyklí.
být jeden z nich asanován. Stav „Podle připraveného projektu postavíme přesné kopie židovských
toho druhého se zatím řeší.
„Je to obrovská škoda, chtěli domů, včetně interiérů. Uvnitř
jsme obě historické nemovitos- budou prostory pro kulturní vyuti zachránit, v případě té první žití, ale rovněž nebytové prostory
rohové na náměstí Svatopluka k pronajmutí,“ nastínila své plány
Čecha se to nepodařilo. Na pod- Skácelová a zdůraznila, že od
nět statiků a památkářů jsme této chvíle se kromě uvedeného
byli nuceni dům zbourat, na tom již nic bourat nebude!

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne
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K č ě zelená.
Konečně
l á P
Politiku,
li ik válečné
ál č konflikty
y
ani finanční krizi během uplynulého týdne
Cizinci
Prostějované v žádném případě neřešili.
načerno. MiJasnou jedničkou bylo jaro a skutečné
nulý týden podnikli
oteplení, které vyhnalo ven
celníci s příslušníky ciziz domů i ty největší lenonecké policie na Prostějovsku
chy. Tráva i stromy se
nebývalou razii na cizince pracující
konečně začínají
načerno. Zkontrolovali desítky osob,
zelenat.
přičemž narazili „pouze“ na dva
nelegální dělníky. I to je ale důkaz, že
některé firmy podvádějí.

Osobnost týdne

„POPRVÉ
POP
OPRV
RVÉ
É V ŽIVOTĚ
ŽIVOTĚ
ŽIVO
Ě
JSEM V NOVINÁCH.
ŽE MI SCHOVÁTE
PÁR VEČERNÍKŮ,
ŽE?“

BOHUSLAV PACHOLÍK
BOH

Šestici vyvolených pro převzetí
prestižních Cen města Prostějova schválilo úterní zastupitelstvo.
Město tak konečně odtajnilo jména, která se zařadí do již poměrně
dlouhého seznamu takto oceněných osobností. Na rozdíl od loňského roku neprovázely hlasování zastupitelů žádné spory.

-

Výrok týdne

Dnes už legendární prostějovský fotograf je jedním z šestice vybraných
pro udělení prestižních Cen města
Prostějova
za rok 2012. Bob PaP
cholík
dlouhodobě zaznamenává
c
život
v regionu a čtyři desítky let
ž
své
s snímky vystavuje i publikuje
v regionálních periodicích.

Jeden z notorických
alkoholiků, jejichž
snímky, jak se válí
na ulicích, jsme
otiskli minulé pondělí.

ČEHO JE U NÁS MOC A CO NAŠTĚSTÍ ZMIZÍ

Analýza
Martin Mokroš
Jako příznivec léta a tepla
se domnívám, že sněhu bylo
opravdu moc a že napříště by
mohl padat pouze na horách
pro všechny ty šílence na jednom či dvou prkýnkách nebo
na čemkoliv jiném. A určitě
by měl napadat všem těm zeleným ekologům, kteří neustále blábolí cosi o globálním
oteplování. Ještě před pár lety
tvrdili, že budeme v našem
zeměpisném pásmu pěstovat
pomeranče, a teď už zase vy-

Nevím jak vy, ale přede mnou když se v posledních týdnech řeklo slovo sníh, tak mi v
mysli vytanulo tolik „hezkých“ slov, že kdybych je sem dnes napsal, objeví se zřejmě
přes můj příspěvek velký nápis CENZUROVÁNO. Ano, sněhu jsme si užili dost a
dost! Upřímně mi bylo líto všech těch spoluobčanů, především z okolí Prostějova,
třeba z Drahanska, kteří zůstali odříznutí od světa, i když třeba jen na krátkou dobu.
Bylo mi líto silničářů, kteří prostě v některých momentech opravdu stíhat nemohli,
bylo mi líto záchranářů a hasičů, kteří se museli prodírat haldami sněhu k nemocným a k požárům, ale je mi líto i teď všech podnikatelů, kteří již potřebují teplé jaro
například pro své letní zahrádky nebo aby mohli začít prodávat a opravovat kola náruživým cyklistům apod. Mluvil jsem s nimi a dost trpí, teď kromě daňového harakiri
pana Kalouska i odporným počasím.
hrožují dobou ledovou. Takže
vy konkrétně, vy si to laskavě
ujasněte!
Nějak moc jsem toho také v poslední době slyšel o alkoholu,
drogách a mládeži. Případ opilých prostějovských školaček a
alkoholové tornádo v „Kasku“,
a to o dalších ani nevíme (nebo
spíše nechceme vědět?), asi nejsou zrovna tím nejlepším vysvědčením pro dospělce, neboť
mládežníci dělají jen to, co jim
je povoleno ze strany starších.
Samozřejmě „pražská smrt“ studentky na plese je daleko děsivější

případ, ale zaujal mne u všech ten
stejný komentář, že vždy jsou to
děti z dobrých rodin a jinak bezproblémové...
Pardon, ale když řekne ředitel
školy, že dívka se chytila před
půl rokem party a projevilo se to
na docházce a klasifikaci, pak se
ptám, co dělala rodina, to si ničeho
nikdo nevšiml? A ptám se i tady. Ví
vůbec rodiče, co jejich děti dělají
o víkendech či jen tak po večerech? Někdy si připadám, že
snad ani v některých případech
vůbec...! Pak se divíme jejich pláči
nad rozlitým mlékem a srdcervou-

fejeton DOKTŮRCI Z ORDINACÍ
Petra Hežová
Se seriály s lékařskou tematikou se v televizi poslední
dobou nijak
nešetří. Pryč
jsou časy, kdy
Sanitku střídala jen Nemocnice na kraji města. Dnešní diváci si tak mohou vybrat ke sledování příběhy ze života mediků
hned z několika nemocničních
oddělení.
Úryvky ze seriálů můžete vidět i
v jisté nemocnici, kde skupinky
zdravotních sester v družném
hovoru vesele míjejí už na první
pohled viditelně nemocnou postarší paní, která se svíjí na sedačce vedle mě. Chudinka, přišla do

NA KRAJI MĚSTA
nemocnice v marné naději, že jí
někdo pomůže, ale „komparzistky“ v kostýmu zdravotních sester
si jí dle scénáře ani nevšimly. Navíc zřejmě všichni lékaři na celém podlaží měli právě obědovou
přestávku, překvapivě už hodinu
a půl před polednem.
Seriály o životě a vztazích
v lékařském prostředí tak
možná opravdu budou pravdivé, jen je škoda, že kvůli všem
těm srdcervoucím situacím
na pracovišti i mimo něj pak
lékařům na pacienty toho času
už moc nezbude. Ale abych
nebyla nespravedlivá, lékařka, která si na mě vždy udělá

čas, je zubařka. Je milá, veselá, vtipná, ale poté, co naprosto „bezbolestnou“ vrtačkou
zdemoluje všechno, co najde
v mé nebohé ústní dutině, se
nedivím, že zubařská ordinace
není příliš vyhledávaným scénáristickým tématem.
A tak lékaři by se možná mohli
pro změnu místo dodržování
seriálových scénářů začíst do
Hippokratovy přísahy a jen tak
na zkoušku se začít věnovat i
pacientům, aby si místo třicetikorunového poplatku nakonec
nevysloužili třeba „pětadvacet“ na holou...
(příběh je smyšlený)

Konstelace hvězd Prostějova

Čím více sluníčka, tím více příležitostí k zábavě i aktivnímu odpočinku. Ve městě je tolik sportovišť, že si můžete vybrat, kde vybijete
energii, kterou jste nestačili spálit v zaměstnání. Myslete ale také na
rodinu, nebuďte samotáři.

Berani - 20.3.- 18. 4. Jako rajská hudba vám bude
znít v uších chvála, které se vám v nejbližších
dnech dostane ze strany nadřízených. Nesmíte ale
zpychnout, to by se záhy vymstilo. Pokračujte ve
snaze dělat věci po svém a pečlivě.
Býci - 19.4.-19.5. Stále závidíte druhým jejich
pohodu a klid, zejména v rodinném kruhu. Chybí vám partner, takže neváhejte a ještě tento týden
pro to něco udělejte. Už konečně pochopte, že
vám fotbalový klub radost dělat nebude...
Blíženci - 20.5.-19.6. Kolikrát si nevidíte na špičku svého nosu a také tento týden nebudete při různých výrazech brát na nikoho ohledy. Tím si vytvoříte spoustu nepřátel, kteří se vám budou snažit
znepříjemnit život, zejména ten pracovní.
Raci - 20.6.-21.7. V závěru týdne vám pokazí náladu kolaps vašeho oblíbeného sportovního klubu.
Mějte však na paměti, že život jde dál a není třeba
zoufat nad ztrátami. Ostatně v soukromí budete
mít o mnoho více důvodů k radosti.
Lvi - 22.7.-21.8. Snažíte se skrývat své rozladění,
ale tento týden se přímo rozžhavíte doběla. Namíchne vás kolega, který vám zhatí veškeré plány
s kariérním postupem. Zatímco budete vymýšlet
pomstu, někdo blízký na vás bude vzpomínat.
Panny - 22.8.-21.9. Zamilujete se až po uši. V životě se vám to stalo už mockrát, ale tentokrát to
bude to pravé ořechové. Konečně k sobě najdete
někoho, koho budete nejenom milovat, ale taky si
ho budete vážit. A o to jde, ne?

...ještě
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Váhy - 22.9.-21.10. Pracovní schůzky si domlouvejte pouze dopoledne, ty odpolední se většinou
protáhnou a partner vám to bude mít za zlé. Ostatně, není těch průšvihů v rodině už u vás víc než
dost? Tolerance není bezedná!
Štíři - 22.10.-20.11. Neměli byste zbytečně utrácet. Nežijete sice v bídě, ale na rozhazování to taky
rozhodně není. Spíše se poohlédněte po možnosti
výhodně investovat, mohli byste za odborného dohledu docela slušně zbohatnout.
Střelci - 21.11.-20.12. V tomto týdnu vás nemile
překvapí vaši potomci. Sdělí vám sice příjemnou
novinku, jenomže vy se na roli babičky či dědečka
ještě rozhodně necítíte. Mladší ročníky čekají patálie s rodiči, kteří jim absolutně nerozumí.
Kozorohové - 21.12.-19.1. Během následujících
sedmi dní budete mít tendenci přibírat nové kilogramy živé váhy. Bodejť by také ne, když vás každý vidí přecpávat se sladkostmi. Co kdybyste po
dlouhé době obuli tenisky a šli si zaběhat?
Vodnáři - 20.1.-18.2. V lidech okolo vždycky spíše vidíte nepřátele. To je ale chyba, ne každý to s
vámi myslí zle. Zkuste více naslouchat těm, kteří
jsou úspěšní, a přiučte se něčemu. Nyní budete mít
příležitost, čeká vás zásadní setkání.
Ryby - 19.2.-19.3. Neslibujte, co nelze splnit. Vy
jste v tomto ohledu přímo přeborníci, takže se
uklidněte a naplánujte si jen ty věci, které dokážete
zrealizovat. V těchto dnech budete mít okolo sebe
pohodu, stres vás vůbec nebude ovlivňovat.

cím reportážím s dojemnou hudbou na naší celoplošné soukromé
televizní stanici. Kapku pozdě na
můj vkus...
Nějak mnoho jsem také objevil
poslední dobou na prostějovském
hlavním náměstí prachu a hluku.
Ano, jde o rekonstrukci našeho
PRIORU. I já sám jsem zde napsal,
že jí fandím, ale snad při stavebních
úpravách bývá zvykem celou stavbu nějakým způsobem „zabalit“,
aby prachu pronikalo do okolí co
nejméně?! V tuto chvíli si můžeme
gratulovat, že pršelo a sněžilo, jelikož tím se prach rychleji usazoval

na zemi a tolik se nevířil. Takže by
to chtělo možná důsledněji dodržovat normy hygienické, stavební a
třeba i nějaké ty evropské, když už
nám nad Pražským hradem vlaje ta
„EU fangle“. S tím hlukem se toho
asi moc dělat nedá, ale když jsem
několikrát na náměstí slyšel ty silné
sbíječky, skoro mi to připomínalo
velkorážní kulomety spřátelených
armád v roce 1968. Pro pamětníky nepochybně velmi nepříjemný
zážitek!
Už to vypadá jako nekonečný seriál, ale opět nějak moc slyším o
„Kasku“. O jeho osudu a o celé
kauze bude tentokrát rozhodovat
olomoucký krajský úřad, neboť zde
máme údajně podjaté úředníky. No
řeknu vám, začínám se děsit toho,
že jednou se dostane naše „Kasko“
až do Bruselu a zde o něm budou
rozhodovat úředníci, kteří snad ani
neví, kde leží Česká republika. To
pak budeme s celou touhle Manthellanskou kauzou slavní, a tak
si už ani nevím pokolikáté říkám,
bylo nám tohle celé zapotřebí?

Ale na závěr dobrá zpráva o
tom, že o něčem už nikdy neuslyším. Jsou to otravní podomní
prodejci a nabízeči čehokoliv
na náměstích, se svými skvělými akcemi, úžasnými energetickými tarify a kdovíjakým
jiným „svinstvem“, neboť náš
magistrát schválil od 17. dubna vyhlášku zakazující tento
podomní prodej (samozřejmě
zůstávají povoleny dobročinné
a humanitární akce). Nejsme
jako město v tomto zrovna na
prvním místě, ale i tak volám
třikrát sláva, jelikož obtěžování
těchto „vší“ mne velmi iritovalo a jednou dokonce dohnalo až
k právním úkonům. Takže, vážený otravný dealerský „hmyze“, táhni k čertu a do pekel!
Něčeho bylo v poslední době
moc, něco naštěstí zmizí, ale já
teď doufám, že hlavně nastane
moc a moc jara a bude nám
všem zase lépe a sluníčkověji.
Hezký, snad už celý jarní týden
přeji všem!

komentář redaktora

Jak baronka Prášilová
na své lži dojela...
Martin Zaoral

Určitě
nikoho nepřekvapí
skutečnost, že
podstatná část
obviněných při
své obhajobě u
soudu
zhusta
využívá nejen svého práva
nevypovídat, ale i svého práva
lhát. Tuto možnost jim nikdo
nebere. Během hlavních líčení
si tak soudci vyslechnou často
velmi nepravděpodobné historky, které mají jediný účel,
a to svést podvody, krádeže
či rvačky na někoho docela
jiného.
Soudní proces s Renatou Kamencovou dříve Dohnalovou
(čtěte na straně 2 - pozn.red.) byl
díky hlavní představitelce v tomto ohledu jedno velké divadlo.
Pokud by si totiž Karl Friedrich

Hieronymus von Münchhausen
známý jako baron Prášil měl k
sobě vybrat nějakou paní baronku Prášilovou, pak by v případě
paní Renaty určitě nešlápl vedle.
Tato žena při své obhajobě sypala z rukávu historky o ukrajinských mafiánech a útocích ze
strany submisivního milence s
tak neotřesitelnou sebejistotou,
že to nezaujatému divákovi skutečně bralo dech. Přitom staršího
milence prokazatelně obrala o
dva miliony korun a podle svědectví lidí z jejího okolí o něm
mluvila jen jako o „hračce“, se
kterou si ona sama může dělat,
co chce...
I u soudu to vypadalo, že paní
Renata lidi kolem sebe vnímá
jako figurky, které jí zbaští sebevětší nesmysly. Bylo to přitom
představení vpravdě absurdní.
S jistou nadsázkou se dalo přirovnat k seminářům divadla Járy

Cimrmana. Při nich seriózně vypadající muži s kamennou tváří
říkají svým divákům naprosté
„hovadiny“ o životě a díle zapomenutého génia.
V tomto případě podobné věci
hlasitě, přesvědčivě a s velkým
zápalem vyprávěla velmi dobře
udržovaná dáma ve středních
letech. Pouze humor, který z takové situace přímo tryskal, nebyl
vůbec laskavý, ale spíše černý.
Se suverénně vystupujícím chronickým lhářem se setkal snad
každý z nás. Pokud jej zavčasu
prokoukneme, tak si na něj dáme
příště pozor. Věřit v jeho nápravu
je totiž stejně bláhové jako v to,
že se matka šesti děti stane opět
pannou. Nezbývá tedy než věřit,
že na své výmysly tito lidé jednou „dojedou“. To se nakonec
přihodilo i paní Renatě, které prostějovský soud „napařil“ tři roky
„natvrdo“!.

Agentura

Kavárna bude v bunkrech

Hodně zlé krve na jednání
zastupitelstva vzbudil plánovaný prodej pozemku v Kolářových sadech za účelem
následné výstavby nové kavárny. Krve by se v tu chvíli
nedořezal v těle ředitele prostějovské čučnanebe Jiřího
Vláčného, podle kterého by
neony a další osvětlení měly
neblahý vliv na samotný provoz čučnanebe.
„To už tam konšelé můžou
rovnou postavit Bajkonur
nebo tady pořádat ohňostroje,“ komentoval postoj radních sám Jiří Vláčný. První
náměstek primátora Jiří
Nikamnepospíchal však kavárnu v Kolářových sadech
velmi razantně podporuje.
„Dalekohledy se mohou přesunout do kavárny, alespoň
lidé pozorující hvězdy u toho
budou mít nějaké občerstvení. Na hvězdárně jim nedají

ani sodovku,“ kontruje Nikamnepospíchal.
Konflikt
obou mužů se snažil zmírnit
přes Agenturu Hóser primátor Prostějova. „Musíme za
každou cenu zabránit tomu,
aby světla ovlivňovala provoz dalekohledů. Navrhuju
hvězdárnu přesunout do Držovic, tam za chvíli dojdou
peníze na elektřinu, takže zde
bude tma jako v pytli,“ snaží
se najít řešení Miroslav Nakaseseděl.
Ovšem s daleko progresivnějším řešením přišel radní
Pavel Šlehačka, jenž jakožto
známý vyznavač kávy navrhl umístit novou kavárnu do
chátrajících válečných bunkrů pod Smetanovými sady.
„Jde o velmi atraktivní prostředí, které by určitě netrpělo nedostatkem zákazníků. A
osvětlení by vzbudilo akorát
tak krysy a potkany,“ položil

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 čtveřici nejzajímavějších, kterou vám nyní
předkládáme...

Doufám, že se poznají!
Docela jsem přivítala, že Večerník se nebojí zveřejnit fotografie opilců, kteří každý den
brousí Prostějovem a otravují
životy všem okolo. Slušným
lidem, policistům i lékařům.
Nejsem žádná putička, sem
tam si taky sklenku něčeho
dobrého dám, ale vždycky
s mírou a jenom na dobrou náladu. Jenomže vyjděte si někdy
do prostějovských ulic někdy
večer, o noci ani nemluvě. Všude samý ožrala, plno z nich vás
navíc obtěžuje, žebrá o cigaretu
nebo dokonce o peníze. Bydlím na Olomoucké a v této ulici se často válí na zemi opilci,
většinou ti samí. Copak na ně
neexistuje přísnější metr než
je odvézt na záchytku, kterou
ti vagabundi stejně nezaplatí?
Snad některé z nich odradí alespoň vámi zveřejněné fotografie, snad se na nich poznají a
zastydí se. I když vlastně o tom
víceméně pochybuji...
Jana Dočkalová, Prostějov

Ještě že je to napadlo

V minulém čísle jste přinesli
výbornou zprávu, které mě
ohromně potěšila. Jde o rozhodnutí hygieniků, kteří netrvají na vybudování sedmimetrové skleněné protihlukové
stěny na plánovaném rondelu
na Poděbradově náměstí. Ještě
že tak, protože chodit kolem
skleněného monstra a tvářit se,
že se pohybujeme na jinak celkem pěkném náměstí, to by mě
tedy opravdu štvalo. Náměstí
by tak vypadalo jako jeden
velký skleník, protože jestli se
nepletu, stěna měla být podél
Fiesty, okolo energetických závodů až po Moděvu. To by byl
pěkný hnus!
Jan Jeřábek, Prostějov

Proč je kriminalizujete?

Hodně jste mě namíchli s článkem, kde kriminalizujete lékaře,
kteří svým pacientům prodávají
léky. Co je na tom trestného? Já
beru prášky jenom od svého
doktora, protože jsou mnohem
levnější. Nebudu přece kupovat
předražené medikamenty v lékárně jenom proto, aby se někdo pakoval na náš účet. Jsem
důchodkyně a můj praktický
lékař mi nikdy neprodal léky,
které by mi nepomohly. Ukažte
mi na nějakého pacienta, který
se nějak otrávil, nebo mu bylo
ublíženo na zdraví tím, že užívá
léky od svého doktora!
J. S. Prostějov

Týden se ani nekoplo!

se do svých plánů Pavel Šlehačka.
Uvidíme, jak se prostějovští
konšelé rozhodnou. Každopádně naše slovutná agentura zjistila, že vedení města si
vzalo problematiku kavárny
za svou a udělá všechno pro
to, aby pro ni nějaké místo
našlo.
Za Agenturu Hóser Majkl
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Jenom jsem chtěl upozornit,
že i ve Večerníku se objevila
nepravdivá zpráva z radnice,
že od 8. dubna bude uzavřena
Českobratrská ulice z důvodu
rekonstrukce kanalizační sítě.
Bydlím v této ulici a mohu vám
přivést desítky svědků, že až do
středy 17. dubna zůstala ulice
otevřena, protože tady nikdo
do země ani nekopl!
Václav Bílek, Prostějov

Máte něco na srdci?
PIŠTE NÁM SVÉ NÁMĚTY!

A to buďto
na adresu redakce,
či na e-mail:

VECERNIK@PV.CZ!
...ještě
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Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
V posledních letech se terčem kritiky stává kromě jiného i školství.
Náměstí T. G. Masaryka se patrně dočká větších změn. Celé náměstí
by se mělo obléknout do nového kabátu. V plánu je výměna dlažebních kostek, před muzeem se objeví nová zelená plocha s alejí,
která by měla sloužit k pořádání nejrůznějších akcí. Z náměstí by
pak měly zmizet velké betonové květináče a naopak přibude veřejné
osvětlení, nový mobiliář a mobilní lavičky, které budou využívány při
kulturních akcích. A co říkají naši spoluobčané na revitalizaci náměstí? Na to jsme se ptali opět v prostějovských ulicích…

CO ŘÍKÁTE NA PLÁNOVANOU ÚPRAVU
NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA??
Pavla JUHÁSZOVÁ
Prostějov

Petr HÖNIG
Prostějov

ANO

ANO

Od dnešního dne budeme na tomto místě pravidelně přinášet naše fotografické úlovky
opepřené o přilehavé komentáře. Pokud se i vám podaří zachytit neobyčejný výjev z obyčejného prostějovského života, pak nám snímek pošlete na email redakce@vecernikpv.cz.
Autoři zveřejněných fotografií od nás obdrží honorář.

To si dělá P.... aneb když jaro odkryje víc, než by mělo...

„Dívka v modrém“


BUDILA ROZRUCH v prostějovských ulicích
Teplé a slunečné počasí uplynulého týdne si užíval úplně každý. Obzvláště muži si určitě neměli na co stěžovat.
Ženy a dívky během pár dní vyměnily péřové bundy za
tílka bez ramínek. To u většiny fyzicky zdatnějšího pohlaví
vzbuzovalo výrazné srdeční arytmie a rozšiřování zorniček do průměru mexického dolaru. Našly se však dívky,
které to s odhalováním poněkud přehnaly...
Prostějov/mls

„Myslím, že je to dobrý nápad.
Město se konečně oživí a nebude působit tak zastarale jako
nyní. Mohlo by se zde však
objevit více zeleně a dosavadní
lavičky potřebují také opravit.
Určitě by nebylo špatné něco
udělat i s fontánou, která je na
náměstí. Děti zbytečně lákají
kostky, které tam jsou. Skáčou
po nich, a tak není divu, že
se z tohoto místa často ozývá
pláč. Kostky jsou mokré a pro
děti značně nebezpečné, takže i
s tímto by se mělo něco udělat.“

I

„Náměstí už nějakou tu opravu
a hlavně změnu určitě potřebuje, takže s plánovanou revitalizací souhlasím. Je dobře, že
zmizí velké květináče, které
již působí nevzhledně. Hlavně
ale, aby také přibyly kulturní
akce, kterých na náměstí moc
není. Ale když už na ně bude
vyčleněna plocha, tak snad se
budou konat akce pravidelně.
Jen nevím, jestli tahle úprava
náměstí nebude stát zbytečně
moc peněz, které by mohly být
využity tam, kde jsou potřeba.“

„Tisíce žen okolo nás jdou, tisíce
hvězd, které zapadnou. Nad nimi
září mi jen tvůj obraz mámivý,
dívko v modrém, buď mou!“
Tento text zpíval svého času idol

ženských srdcí Oldřich Nový. I
po Prostějově se v minulém týdnu
promenádovala skutečná „dívka
v modrém“. Na rozdíl od hlavní
hrdinky stejnojmenného filmu,
kterou ztvárnila prvorepubliková
kráska Lída Baarová, však vzbu-
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Zapomněla si doma sukni? Odvážná dívka kráčející ve čtvrtek odpoledne kolem prostějovského Prioru budila u kolemjdoucích nebývalou pozornost. Své oblečení pečlivě sladila do modré, která však nebyla úplně dobrá. Kvůli jejím proporcím by asi
bylo lepší, pokud by některé intimní části těla zahalila do textilie...
Foto: Martin Zaoral

zovala reakce po výtce rozporuplné. Pro korzování po centru města
zvolila velmi odvážný, do modra
laděný outfit, který dal vyniknout
jejím barokním proporcím. Dokonale přitom potvrdila pravidlo, že ženy se dělí na dvě skupiny: na ty, které mohou nosit
legíny a na ty, které si myslí, že
mohou nosit legíny...
Přitom dívka si to očividně užívala, ve stejném oblečení jsme
ji v Prostějově mohli vidět hned
několik dní. Když ji ve čtvrtek
odpoledne před prostějovským
Priorem potkal redaktor Večerníku, byla už hvězdou facebookové
skupiny „Oprašte ty zvěrstva“.
Sem její snímek umístil jeden z
pohotových kolemjdoucích.
„Tuto dívku jsem ve středu viděl
u Kauflandu, ale nestihl jsem si
ji vyfotit. Jen jsem na ni koukal s
otevřenou hubou,“ vyjádřil pocity
celé řady Prostějovanů David Vysoudil. Na první pohled je jasné,
že prostějovská „dívka v modrém“ neodhadla, co je vzhledem
k jejím proporcím ještě atraktivní
a co už jen trapné. Přesto se našli
i její zastánci.
„Nějaký čas jsem žil ve Velké Británii a musím říct, že jsem tam viděl mnohem horší věci. Angličanky, které obvykle mají nadváhu,
si jsou na sebe schopné navléct
naprosto neuvěřitelné modely.
A nikdo to tam moc neřeší. Ale
tady u nás mě něco podobného
překvapilo,“ reagoval například
Josef Popelka.
Vypadá to tedy, že se svým sebevědomím i „vkusem“ by se některé naše dívky za kanálem La
odně ne
ezt
ztra
ratily
ra
tily.
Manche rozhodně
neztratily.

jak šel čas Prostějovem ...

Demelova ulice

Domy na rohu vydržely staletí, spadly až letos. Od roku 1881
nesla název Ehrenstammova (do roku1919 německy Ehrenstamm-Gasse), současné pojmenování platí od 20. října 1939 podle prostějovského rodáka Jana Rudolfa Demela (1833-1905), národohospodáře a zakladatele zemědělského školství na Moravě. V letech 1940
až 1945 platil německý název Demel-Gasse. V domě číslo 2 byla
stará židovská modlitebna, v domě číslo 7 zbrojovna německého
hasičského sboru.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: náměstí Padlých hrdinů

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

OVOCE

Hrozno
bílé
1 kg

Blumy
modré
1 kg

Banány
1 kg

Citrony
0,5 kg

Pomeranče
1 kg

Mango
1 kg

89,90

-

36,90

37,90

22,90

23,90

49,90

55,80

29,90

33,80

34,90

32,90

79,90

69.90

29,90

34,90

22,90

-

79,90

48,80

19,90

36,90

19,90

19,90

79,90

59,90

22,90

36,90

22,90

26,90

79,90

69,90

29,90

38,90

29,90

24,90

Naše RESUMÉ
S přicházejícím sluníčkem
dostáváme chuť nejen na
dobrou zmrzlinu či něco
k osvěžení, ale bodne také
chutné ovoce. A tak jsme
vyrazili k pultíkům, abychom zjistili, že zatímco
bílé hrozno i citrony mají
nejlevnější v Lidlu, ostatní vybrané výrobky jako
blumy, pomeranče, mango
a banány zakupte určitě v
Kauflandu.
Přejeme dobrou chuť!

Užijte si sexu v každém věku! Sexuální život nekončí
ani se šedesátým, ani se sedmdesátým rokem věku.
Poslední průzkum ukázal, že sedmaosmdesát procent
ženatých mužů a devětaosmdesát procent vdaných žen
ve věku 60 až 64 let je stále sexuálně aktivních. Ve věku
nad pětašedesát let už tyto počty klesají a projevují se
velké individuální rozdíly. Zajímavé je, že devětadvacet
procent mužů a pětadvacet procent žen i ve věku nad 80
let je stále sexuálně aktivních.
Seniorská léta přináší pro sexuální život mnoho pozitivních změn: ve vedlejší místnosti nespí malé děti, není zapotřebí ráno rychle vyskočit z postele a utíkat do práce…
Pro mnoho lidí seniorská léta znamenají dokonce větší
svobodu ve vyjádření jejich sexuálních snů a představ,
které nikdy předtím nerealizovali. Úlevou je možnost zapomenout na požadavky sexuálního výkonu a oddat se
jiným formám vzájemné něžnosti, dotyků, sdílení…
Osobnost každého člověka se rozvíjí celý život, vyvíjí se a
zraje i naše sexuální identita, která je jednou z nejzákladnějších součástí našeho já, naší schopnosti se projevit,
vyjádřit lásku a obdiv životnímu partnerovi. Jako projev
nejvyšší oddanosti má sexualita nejen fyzický a duševní
aspekt, ale také duchovní.

Ilustrační foto

Návrat ke

„starým” případům

POČET OBYVATEL RADNICE STÁLE ROSTE.

CO KDYBY SE ROZHODLI PŘESPAT?
V PRŮMĚRNÉ KANCELÁŘI BY SI USTLALO 11 LIDÍ
Prostějov/mls
PONDĚLÍ 23. DUBNA 2012
Ač se to zdá neuvěřitelné, prostějovskou radnici „obývají“ kromě pracovně zaneprázdněných úředníků i stovky dalších lidí. Tedy obrazně řečeno. Ve skutečnosti je na adrese náměstí T. G. Masaryka 14 nahlášeno
k trvalému pobytu bezmála čtrnáct stovek občanů. To je na skoro padesátitisícové město skutečně mnoho. A tento počet se ještě k tomu rok od
roku zvyšuje. „Mohu potvrdit, že k dvacátému dubnu je na radnici nahlášeno k trvalému pobytu 1 387 osob. Přitom každý rok se nově nahlásí
dalších zhruba sto osmdesát lidí,“ prozradila Večerníku Marie Javůrková, vedoucí odboru občanských záležitostí prostějovského magistrátu.
DUBEN 2013
Pokud by se tedy všichni obyvatelé prostějovské radnice rozhodli, že na
adrese svého trvalého bydliště stráví noc, secesní památka by skutečně
praskala ve švech. Na nocležníky by byl velmi zajímavý pohled. Na
radnici totiž „bydlí“ nejen bezdomovci, notoričtí dlužníci, ale i poctiví
a pracující lidé... Faktem je, že počet lidí, kteří tu mají trvalé bydliště,
stále roste. „K dnešnímu dni má trvalé bydliště na prostějovské adrese T.
G. Masaryka 14 celkem 1 466 občanů,“ sdělila Večerníku minulé úterý
Veverková, vedoucí oddělení registru evidence obyvatel prostějovského magistrátu. Počet obyvatel tak dokonce výrazně převyšuje počet
zaměstnanců magistrátu, kterých je 265. Na jednoho úředníka tak
připadá pět a půl „obyvatel“ radnice. S jistou nadsázkou se dá říct,
že v průměrné kanceláři, kde pracují dva úředníci, by mělo „nocovat“ hned jedenáct lidí! Faktem je, že do věže či nedávno nově opravené obřadní síně by se jich naskládalo ještě více. Výrazným přínosem
pro městský rozpočet by také bylo, pokud by všichni obyvatelé radnice
pravidelně hradili poplatky za odpad. „Tento poplatek musí platit každý občan,“ potvrdila Jana Gáborová, tisková mluvčí radnice. Městu ale
jeho občané za odpad dluží kolem osmi milionů korun. O platební kázni
řady obyvatel radnice si pak každý z nás může myslet své.
napsáno před
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lety

Muž obviněný z podvodu:

JE TO SPIKNUTÍ!

Policie se zajímá o praktiky
prostějovského
občana, který údajně měl napálit
hned několik lidí z Konicka.
Těm měl půjčit peníze a posléze vyžadovat daleko větší
částky, než byly ve skutečnosti
dlužníkům poskytnuty.
Lidé z okolí Konice tvrdí, že muž
jim při půjčení peněz podstrčil
smlouvy, na kterých nebyla uvedena půjčená částka. Přesto tento
bianko list podepsali a teprve
až potom na něj věřitel dopsal
příslušnou částku. Ta však podle
nich byla v několika případech až
trojnásobná! Po otištění této zprávy
se nám do redakce ozval Lubomír
Hrazdira. Muž, kterého právě policie vyšetřuje pro podvod, naopak
podává trestní oznámení na čtveřici
osob z Konicka za pomluvu.

„S úžasem jsem si přečetl o
tom, jak jsem údajně podvedl
lidi, kterým jsem půjčil peníze.
Nevěřil jsem vlastním očím, pomohl jsem jim v nouzi a oni se
mi takto odvděčili. V žádném
případě jsem je nijak nepodvedl.
Skutečně si ode mě půjčili ty
peníze, které jsou řádně uvedeny
ve smlouvě. Trvám na tom, že se
jedná o spiknutí. Je zajímavé, že
tito lidé mě napadli až poté, co
jsem je upozornil na splátky. Do
té doby mlčeli a nechali se zapírat.
Je mi z toho smutno, chtěl jsem
pomoci vlastně cizím lidem. Holt,
za dobrotu na žebrotu,“ sdělil nám
do telefonu Lubomír Hrazdira.
Jako důkaz svého tvrzení uvádí,
že částky na směnkách nemohly
být dopsány dodatečně, neboť
tyto směnky vyplnili i s částkou
vlastnoručně právě dlužníci.

Zpravodajství
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PROJEKT VÝSTAVBY KAVÁRNY V KOLÁŘOVÝCH SADECH VZBUDIL EMOCE ZASTUPITELŮ
Návrh prodeje pozemku byl odložen. Na věčné časy?
Snad nejdelší dobu na úterním jednání
Zastupitelstva města Prostějova strávili komunální
politici diskuzemi nad snahou radních prodat soukromému investorovi pozemek v Kolářových sadech, aby zde postavil kavárnu s dětským hřištěm.
O tomto záměru již dříve Večerník informoval, přičemž zprvu se zdál tento nápad jako velmi dobrý
a pro veřejnost více než přijatelný. Jenomže proti
kavárně se bezprostředně zvedla vlna odporu....
Prostějov/mik
Již před úterním zastupitelstvem se do radních ostrým
způsobem opřel stále ještě
šéf prostějovské hvězdárny
Jiří Prudký. „Konšelé v parku
klidně nechají postavit kavárnu, která bude mít nedozírné
následky pro samotnou existenci hvězdárny. Osvětlení
kavárny bude mířit přímo na
naše astronomické dalekohledy, které nepříznivě reagují
už na ohýnek ze zapalovače
na vzdálenost padesáti metrů.
Jestli tady bude stát kavárna,
můžeme hvězdárnu klidně zavřít! A není to poprvé, co vedení města v Kolářových sadech
něco zrealizuje v naprostém
nesouladu s provozem našeho zařízení. Naposledy to
bylo veřejné osvětlení podél
asfaltového okruhu pro brusla-

ře, které bylo namířeno přímo
proti hvězdárně a až teprve na
základě mých četných urgencí ho město nechalo zastínit,“
uvedl nedávno pro Večerník
dlouholetý vedoucí hvězdárny
Jiří Prudký.
I přes tuto kritiku rada města v úterý předstoupila před
zastupitele s návrhem pozemek prodat za účelem výstavby nové kavárny s dětským koutkem i okolním
hřištěm pro maminky s malými dětmi. „Samozřejmě
nechceme, aby nová kavárna
jakýmkoliv způsobem omezovala hvězdárnu. Ostatně technické řešení bude předmětem
stavebního řízení a bezproblémové osvětlení bude jednou
z podmínek toho, aby projekt
mohl být zrealizován,“ řekl při
rozpravě o prodeji pozemku
v Kolářových sadech Jiří Po-

spíšil (ODS), první náměstek
primátora statutárního města
Prostějova.
„Upozorňuji na další významný fakt, že s možností
výstavby kavárny v Kolářových sadech nesouhlasí ani
stavební úřad, protože projekt
není v souladu s územním
plánem. Kavárnu v parku nedoporučila rovněž ani komise
koncepce a rozvoje města,“
podotkl v rozpravě o tématu
Aleš Matyášek (TOP09). „My
ale zpracováváme nový územní plán a v něm je už podle
stavebního zákona počítáno s
plochou v Kolářových sadech
jako s parcelou pro výstavbu
občerstvovacího zařízení nebo
sportovišť. Je tedy jasné, že
celý projekt musí počkat na
schválení nového územního
plánu. S tím ale investor počítá, takže návrh rady města
prodat mu tento pozemek není
v rozporu s dosavadním nesouhlasem stavebního úřadu,“
namítl Zdeněk Fišer (ČSSD),
náměstek primátora, který je
na radnici zodpovědný za stavební investice. „Pokud prodej
pozemku schválíme a investor
zde dříve či později kavárnu
postaví, toto zařízení nebude
mít kvalitní dopravní napojení. Projekt totiž nepočítá s příjezdovou komunikací, natož

s parkovištěm. Musíme dbát
na to, aby nedocházelo k dopravním problémům ve Šmeralově ulici,“ připomněl další
ze zastupitelů Tomáš Blumenstein (ODS). Vzápětí ten samý
komunální politik upozornil
na nejzásadnější věc při předložení návrhu prostějovských
radních prodat zmíněný pozemek v Kolářových sadech.
„Jednáme tady o prodeji a
v návrhu není ani zmínka
o částce, za kterou pozemek
chceme investorovi prodat.
Jenom v usnesení čtu, že cena
bude stanovena až dodatečně
podle znaleckého posudku.
To je pro mě důvod, proč pro
tento prodej hlasovat nebudu,
i když se mi výstavba kavárny
s dětským sportovním hřištěm
velmi zamlouvá. Copak ale
můžeme hlasovat o prodeji,
aniž bychom věděli, za kolik
to či ono prodáváme?,“ položil Tomáš Blumenstein řečnickou otázku, na kterou však
dostal ihned odpověď. „Cenu
stanoví znalec jako cenu obvyklou k datu prodeje pozemku. Takto je v usnesení způsob
prodeje pozemku v Kolářových sadech zakotven z důvodu, že nevíme, kdy k tomuto
prodeji dojde. Za rok nebo za
dva totiž takzvaná cena obvyklá může být zcela odlišná než

Žádná kavárna! Zastupitelé v úterý více než půl hodiny kritizovali zamýšlený prodej pozemku
v Kolářových sadech. Návrh byl nakonec odložen, hvězdárna je „zachráněna“. 2x foto: Michal Kadlec
dnes,“ reagoval první náměstek primátora Pospíšil.
Přesto si i nadále na úterním
jednání zastupitelstva ozývaly kritická a nesouhlasná
stanoviska.
„Prostějovská
hvězdárna je jedinou v Olomouckém kraji, kdežto kaváren jsou spousty a na každém
kroku. Necháme si proto náš
astronomický skvost zničit
kvůli tomu, že pár lidí si sem

Zastupitelé jednali o osudu manželů Koryčánkových
Hlasování připomínalo KOMEDII,
handlovalo se jako na trhu

Prostějov/mik - Jak Večerník
již několikrát informoval, na
posledním únorovém zasedání Zastupitelstva města Prostějova se jednalo o prohřešku manželů Koryčánkových,
kteří po zakoupení připraveného pozemku u nemocnice měli tříletou lhůtu na
výstavbu rodinného domu.
Dodnes ale ani nekopli do
země a magistrát požadoval
odstoupení od smlouvy, vrácení pozemku a ještě zaplacení pokuty.
Většina zastupitelů se však
v únoru manželů Koryčánkových zastala, protože ve
vzduchu visela i žaloba. Město tedy dalo hříšníkům šanci
s tím, že jim udělilo pokutu ve
výši čtyřicet tisíc korun a dalo
druhou šanci postavit dům do
konce roku 2014. Úterní zastupitelstvo mělo tento verdikt jen
posvětit odhlasováním. „Ráda
bych věděla, zda všichni majitelé všech padesáti pozemků
jsou pod takovým drobnohledem jako my, a zda jim hrozí
také nějaké pokuty za to, že
nedodržují regulativy. Máme
za to, že město neměří všem
stejným metrem,“ poznamenali manželé Koryčánkovi ve
chvíli, kdy jim zastupitelé dali
v úterý prostor k vyjádření.
„Každý, kdo chtěl změnit částečně projekt či regulativ, podal si žádost. Někteří majitelé

jsou dokonce také řešeni za to,
že nedodrželi termín kolaudace a rovněž jim hrozí pokuta.
Jenomže vy jste do dnešního
dne ještě ani vůbec nekopli do
země, přestože váš dům měl na
pozemku stát už více než rok,“
usadil je Jiří Pospíšil, první náměstek primátora statutárního
města Prostějov. „Jsme městu
vděčni za vstřícnost a posunutí
termínu výstavby, zaráží nás
jen odstrašující výše pokuty
a skutečnost, že nikdo z dalších
majitelů těchto pozemků takto
postižen nebyl. A porušení různých předpisů a regulativů by
se u nich také našla spousta...,“
ozvali se ještě manželé Koryčánkovi.
Nicméně vzápětí došlo na
hlasování předloženého návrhu o udělení pokuty ve výši
40 tisíc korun a posunutí termínu výstavby pro manžele
Koryčánkovy do 31. prosince
příštího roku. Manželé ale
těsně před hlasováním požádali zastupitele o snížení pokuty na polovinu. To však zastupitelé hlasováním zamítli.
Jenomže co čert nechtěl,
zamítli následně i původní
návrh čtyřicetitisícové pokuty! „Tak nyní se dostáváme
do patové situace, vážení
kolegové. Protože dnešní
usnesení nebylo schváleno,
uvědomte si, že tímto platí
původní usnesení z loňské-

ho roku. Dostali jsme tak
manžele Koryčánkovy
do soudního
sporu s městem. My tím budeme požadovat odstoupení
od smlouvy a vrácení pozemku,“ šokoval logickým vysvětlením celé situace všechny zastupitele Jiří Pospíšil,
první náměstek primátora.
Co ovšem potom na zasedání zastupitelstva následovalo, za to by se nestyděl ani
autor komediálních her...
Komunální politici si ihned
uvědomili svoji chybu a zjednodušeně řečeno, odvolali to,
co odvolali. Bylo zapotřebí
ale rychle vymyslet jiný návrh a původně neschválené
usnesení revokovat. „Navrhuji udělit manželům Koryčánkovým pokutu pětadvacet
tisíc korun. Anebo třicet...,“
rozesmál všechny ostatní zastupitel Václav Kolář
(TOP09). „Já navrhuji, aby
se hlasovalo o pokutě sedmadvaceti tisíc. Hlavně, ať nedojde k soudu, bylo by špatné
se soudit s občany vlastního
města,“ dodal rychle Václav
Šmíd (KSČM). „Dohadujeme se tady jako handlíři na
koňském trhu,“ komentoval
nastalou situaci náměstek
Pospíšil. „Víte co, pojďme
revokovat celý původní ná-

KAUZA!

(Dokončení ze strany 3)
Ohledně zvýšené prašnosti
provázející rekonstrukci Prioru, o níž informujeme na
straně 3, se Večerníku dostalo
pohotové odpovědi. „Podnět
týkající se zakrytí stavby od
vás slyším poprvé. Nevím, jak
na stavební firmu, ale na nás
se s touto připomínkou dosud
nikdo neobrátil. V pondělí
máme kontrolní den, určitě
se o tom při jednání se stavbaři zmíním,“ reagoval v pátek jednatel společnosti Prior
Adolf Vlk.
Ten posléze uvažoval o tom,
že v případě rekonstrukce Prioru by problémy se zvýšenou
prašností v příštích týdnech
už stejně být neměly. „Hlavní

neosvědčil a tak jsem se minulý
týden sešel s novým majitelem
restaurace v aquaparku panem
Sklenářem a dohodli jsme se, že
na kopečku zřídí bistro s tropic
barem. Půjde o místo se stoly a
slunečníky s pěkným výhledem
na celé koupaliště. Navíc to určitě přispěje ke zlepšení úrovně
občerstvení, na což si v poslední době návštěvníci stěžovali,“
prozradil Večerníku Vladimír
Průša, jednatel Domovní správy
v Prostějově.

JAKÝ BUDE

LETOŠNÍ
Musí zaplatit. Manželé Koryčánkovi dostali od města sice tučnou
pokutu, ale zároveň šanci vyhnout se soudu a vrácení pozemku
u nemocnice.
Foto: Michal Kadlec
vrh a vraťme se ke čtyřicetitisícové pokutě i termínu
dostavby rodinného domu
manželů Koryčánkových do
konce roku 2014,“ bouchla
nakonec do stolu Ivana Hemerková (ODS), přičemž
naprosto stejného názoru byl
i Alois Mačák (ČSSD) a někteří další zastupitelé.

A kupodivu, stalo se! Následovala revokace usnesení
a přijetí toho původního.
Manželé Koryčánkovi tak budou muset za svoji liknavost
zaplatit čtyřicet tisíc korun,
za to ale mají ještě více jak
půldruhého roku postavit
svůj dům na pozemku u nemocnice. Ale trvalo to…

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
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JE TĚHOTNÁ! Z PRIORU SE PRÁŠÍ. PROČ HO NEZAKRYLI?
Prostějov/mik - Překvapení pro
spolužáky, učitele, vedení školy
a samozřejmě pro rodiče: patnáctiletá žákyně deváté třídy
Základní školy Dr. Horáka je
těhotná!
O záležitosti s těhotnou školačkou
se Večerník dozvěděl od spolužáků dívky. „Pochlubila se nám, že
je ´v tom´. Rodiče prý o tom vědí
a ona sama si chce dítě nechat. Na
své těhotenství je pyšná,“ uvedl
zdroj Večerníku, který si nepřál být
jmenován. „Tuto informaci jsem se
sám dozvěděl před několika málo
dny. Nejde ale přece o problém
školy, s holkou si to musí vyřešit
její rodiče. Dívce je už patnáct, je to
čistě její věc. Z pozice ředitele tuto
věc nebudu nijak řešit, není to žádný průšvih, ve škole si to dítě neu-

Kritika zastupitelů přiměla
nakonec radu města, aby návrh prodeje pozemku za účelem výstavby kavárny stáhla,
respektive ho odložila. Pro toto
řešení hlasovalo všech třicet
zúčastněných zastupitelů. „Vypadá to, že projekt kavárny byl
tímto skutečně odložen na věčné
časy...,“ glosoval situaci nešťastně Miroslav Pišťák, primátor statutárního města Prostějova.

Nudisté se stydí, kopeček
v aquaparku obsadí BISTRO
Prostějov/mik - Při výstavbě
prostějovského aquaparku
v Krasické ulici se před pěti
lety pamatovalo i na nudisty. Pro ně byl určen kopeček
obehnaný vysokým dřevěným
oplocením. Jenomže Prostějované jsou stydlínci, o opalování bez plavek zájem nebyl!
„Původně bylo vyvýšené místo
projektováno jako nudapláž,
po dvou letech nezájmu se ale
změnilo pouze ve slunící se pahorek. Ani tento nápad se však

Žákyně 9. třídy na ZŠ Dr. Horáka

hnala. A ani se k tomu nijak nechci
dál vyjadřovat,“ sdělil Večerníku
v telefonickém rozhovoru v neděli
odpoledne Ivan Pospíšil, ředitel ZŠ
Horáka v Prostějově.
„Cože? Žákyně deváté třídy je
v tom? Tak to je malér,“ zareagovala Ivana Hemerková, náměstkyně primátora, která je zodpovědná
za školství v Prostějově. V určitém
šoku byl i šéf odboru školství prostějovského magistrátu František
Říha, nicméně také on potvrdil,
že průšvih školy to rozhodně není.
„Může jít o dívku z dobré rodiny a
se slušným vychováním. Když se
jí ale zapálí lýtka, prostě to nemůže nikdo ovlivnit a zabránit tomu.
Problém však vidím v tom, jestli
do jiného stavu přišla ještě před
svými patnáctinami. To už by se
tím musely zabývat orgány činné
v trestním řízení,“ sdělil Večerníku
František Říha.

zajde na kafe? Nedopusťme
tuto možnost,“ apeloval na
ostatní zastupitele zastupitel
Miroslav Chytil (KDU-ČSL).
„Já osobně se přikláním
k tomu, aby prodej tohoto pozemku byl odložen na
věčné časy. Nějaká kavárna
naprosto devastuje velmi hodnotnou strukturu Kolářových
sadů,“ přisadil si Václav Kolář
(TOP09).

bourací práce fakticky končí.
Zbývá odstranit zbytky balkónu a vytvořit prostory pro
nové umístění pojízdného
schodiště,“ ubezpečil Vlk.
Kvůli prachu měla potíže
i Billa, která stále funguje
v přízemí rekonstruované
budovy. V prodejně se už
několik týdnů vůbec neprodávají nebalené potraviny
určené k okamžité spotřebě.
K nim patří například pečivo, uzeniny či saláty. Na
přelomu měsíce se v Bille
objevili i zaměstnanci Státní
zemědělské a potravinářské
inspekce (SZPI). „Na základě
podnětu jsme prodejnu navštívili a zjistili, že je v ní patrný zvýšený výskyt prachu.

Nebalené potraviny, které by
jím mohly být ohroženy, se
však v tu dobu v prodejně už
neprodávaly. Prodejce jsme
tak pouze vyzvali k tomu,
aby zvýšil frekvenci úklidu
na prodejně. Pokuta udělena nebyla,“ sdělil Večerníku
Zbyněk Müller, vedoucí kontrolního odboru olomouckého inspektorátu SZPI.
Díky probíhající rekonstrukci by se komunistický
betonový Prior měl za pár
měsíců proměnit v moderní
prosklenou Zlatou bránu. Po
opravách se zvětší prodejní
plocha, rozšíří se i otvírací
doba. Opětovné otevření obchodního domu se plánuje
před letošními Vánocemi.

MAJÁLES?

Prostějov/mls - Svůj svátek si
prostějovští studenti dokázali
vždy užít s takovou parádou, s jakou to umí jen málokde v republice. Vydaří se jim majáles i letos?
Na tuto otázku dá odpověď pátek 10. května. O půl dvanácté se
u městských lázní začne šikovat
bujarý majálesový průvod, který
na chvíli zcela ovládne dění v centru Prostějova.
Průvod zamíří před prostějovskou
radnici, kde proběhne představení
jednotlivých kandidátů na krále studentského svátku. To se v minulosti
konalo na nádvoří prostějovského
zámku či ve Smetanových sadech.
Jenže nádvoří zámku se má opravovat a Smetanovy sady letos prochází rozsáhlou revitalizací...
„Letos se bude král majálesu volit
opět na náměstí T. G. Masaryka,
tedy tam, kde jsme tuto akci původně pořádali,“ sdělil Večerníku Aleš
Procházka, ředitel Městské knihovny v Prostějově, která akci společně
s divadlem Point a Gymnáziem Jiřího Wolkera pořádá. Při propraco-

vaných choreografiích, které měly
představit kandidáty jednotlivých
škol, zavládla vždy pod pódiem
atmosféra fotbalového zápasu
mezi dvěma španělskými týmy
bojujícími o ligový titul. Dá se tedy
předpokládat, že druhý květnový
pátek se bude prostějovská radnice
otřásat v základech více než kterýkoliv jiný den v roce. Své favority
by totiž měly povzbuzovat stovky
studentů oblečených do pestrých
masek. Každý z nich se pak může
těšit například na kofolu zdarma...
Na prestižní titul krále majáles si
stále ještě může brousit zuby každá
ze středních škol v Prostějově. Vše
je pouze v rukou i hlavách jejich
studentů. Loni se celkovým králem
majálesu stal Jan Vlach z Cyrilometodějského gymnázia, který porotu
zaujal coby klaun. Korunku svému
následovníkovi odstupující monarcha předá před prostějovskou
radnicí v 16.00 hodin, následně proběhne také tradiční předání klíčů od
města. Po korunovaci by studenty
měl čekat koncert mladých kapel.

V sobotu z Prostějova vyrazí první cyklobus

Prostějovsko/mls - Teplé počasí
láká tisíce Prostějovanů k výletům na kole. Ideální podmínky
pro ně najdou na Drahanské
vrchovině. V sobotu 27. dubna
přesně v 7.55 hodin vyjede ze
stanoviště 10 na prostějovském
hlavním autobusovém nádraží
první letošní cyklobus.
Speciální autobus zamíří přes
Vícov, Holubice, Lipovou, Malé
Hradisko a Protivanov do Boskovic.
„V květnu, červnu a v září bude
jezdit jen o víkendech, o letních

prázdninách bude vyrážet denně,“ informoval Jiří Hloch, ředitel autobusové divize FTL, která
autobus provozuje spolu s prostějovskou radnicí. Jeho součástí
bude i přívěsný vozík pro dvacet
kol. „Aby bylo možné tuto kapacitu plně využít, prosíme cyklisty
o odstrojení dětských sedaček a
různých košíků,“ dodal Hloch.
Za přepravu kola zaplatí cyklisté
dvacet korun, cena jízdného se
řídí podmínkami Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje.

Téma Večerníku
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Prostějov a volný čas

Zdravíme všechny naše čtenáře!
Také dnes vám PROSTĚJOVSKÝ Večerník
přináší zajímavou tematickou stranu. A na co
že se to zaměříme? Blíží se nám léto, prázdniny, doba dovolených a odpočinku. Volného
času tudíž budeme mít více než obvykle - a
právě to nás při volbě dalšího tématu inspirovalo - volný čas! Nejdříve se společně podíváme na to, co to vlastně volný čas je, poté
vám prozradíme několik způsobů, jak a kde
ho nejlépe strávit, prozradíme vám, který obor
se trávením volného času zabývá.
Věříme, že pro vás budou následující články
přínosné a třeba i trochu poučné. Přejeme
krásný a úspěšný týden!
Stranu připravila: Nikol Hlochová

VOLNÝ ČAS... CO TO JE?

První vymezení volného
času pochází z období starověkého Řecka. Filosof Aristoteles chápe volný čas jako
čas na rozumování, čtení
veršů, setkávání se s přáteli
a poslouchání hudby. Podle
jeho teorie nemá tedy vůbec
nic společného s lenošením
a nicneděláním.
Ve středověku byl zase volný čas vnímán jako část dne,
která byla věnován rozjímání
a modlitbám, ale také různým
zábavám, hrám a tancům. V

době renesance bylo množství volného času minimalizováno, důležitá a potřebná
byla hlavně práce. Zahálka,
nebo chcete-li volný čas, neměla v tehdejší společnosti
svůj význam. Slavný francouzský sociolog Dumazedier zase prohlásil, že volný
čas tvoří naše běžné mimopracovní aktivity, jako jsou
biologické potřeby nebo domácí práce. Všeobecná definice dnešní doby říká, že jde
o čas mimo pracovní dobu,

který nám zůstává po provedení nezbytných činností
jako jsou spánek, jídlo, cestování do zaměstnání, práce v
domácnosti a podobně.
Tuto dobu využíváme k
regeneraci svých sil nebo
na svůj duševní a tělesný
rozvoj. Ve volném čase se
realizuje učení a sebevzdělávání, uspokojujeme svoje
kulturní potřeby jako čtení,
návštěvy divadel, muzeí či
kin, pečujeme o děti nebo se
setkáváme s přáteli...

NUDÍTE SE? Tipy pro volný čas!
Volný čas - pro některé
z nás svátek, pro jiné nuda a
nicnedělání. Ať už se řadíte do
kterékoli skupiny, možná vám
pomůžou naše tipy, jak můžete
svůj volný čas strávit. Je libo
sport, kulturu, relax nebo jenom obyčejné lenošení?

Sportem ku zdraví
Pokud pro sebe a své tělo občas
rádi něco uděláte, mohou vám
volný čas vyplnit sportovní aktivity. Ve výsledku je jedno, jestli
holdujete jízdě na kole, plavání
nebo kamzíkovskému lezení po
horách. Důležité je, že se zvednete z kanape a vyrazíte někam
ven. Další možností, jak si užít
zábavu a trochu se unavit, jsou
fitka a posilovny. Domluvte
se s kamarádem, či kamarádkou a vyrazte na nějakou hodinu.
Určitě nebudete litovat!

Ilustrační foto

Kulturní tipy
Jste-li společenské povahy,
prospěje vám trocha kulturního
vyžití. Vaše ratolesti určitě ocení
návštěvu pohádkového divadelního představení nebo vycházku do
zoo, vy si s partnerem můžete buď
zařádit někde na zábavě, nebo vyr-

Prostějovský Večerník také na Facebooku!
inzerce
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Jak trávíme nejčastěji svůj volný čas?
U televize!
Třetině Čechů zbývají ve všední dny tři až čtyři hodiny volného času, a dvacet procent lidí
má na něj denně k dispozici pět
až šest hodin. Jak vyplynulo z
celostátního průzkumu agentury CVVM, nejčastěji své volno
Češi tráví u televize. „Sledování televize jako nejčastější
způsob trávení volného času
označilo 41 procent dotázaných,“ informovalo CVVM.
inzerce

S papučovou kulturou to přesto
není v Česku tak zoufalé. Průzkum totiž současně ukázal,
že jednatřicet procent lidí ve
svém volnu aktivně sportuje a
na procházky jich denně chodí
sedmnáct procent. Přes nářky
vydavatelů knih a časopisů si
v Česku i poměrně dost čteme – volný čas na to využívá
jednatřicet procent obyvatel,
tedy stejný počet, jako je těch
aktivně sportujících. S přáteli
tráví převážně své volno šestadvacet procent a s rodinou jen o
dvě procenta méně dotázaných.

Jako způsob trávení volného
času následuje zahrádkaření,
odpočinek či návštěvy kina,
výstav a divadel (7 % dotázaných). A šest procent občanů
tvrdí, že žádný volný čas nemá.
Sledujeme-li využívání volného
času v delší časové řadě, prvenství sledování televize zůstává
roky neotřeseno. K podstatným
změnám ovšem došlo v domácích pracích. Jestliže v roce 2004
se jim jako svému koníčku ve
volnu s nadšením věnovalo 14
procent Češek a Čechů, loni už
pouhých pět procent.

52146180ª%'0647/*'#62TQUV÷LQX
52146180ª %'0647/ *'#6 2TQUV÷LQX

ZDARMA UVÊOVQ MWRQPGO
705<*7$0'6'50#&01
#<&4#8ö&12.#8'-

1 X XUVWR

PC EXKéGPÊ dle
XNCUVPÊJQXÚD÷TW

èGUM¾RTčO[UNQX¾\FTCXQVPÊRQLKwċQXPCX¾O LGFPQT¾\QX÷2Ą+52ö,'-é
PC\CMQWRGPQWRGTOCPGPVMWX PCwGOURQTVQXPÊOEGPVTWLCMQRTGXGPEG56QR1$G\KV÷
Cå-éQF8<2X
å  -é F 8<2 -NWDWRGXPÆJQ\FTCXÊ-éQF81<2
-N D R ÆJ F Ê  -é F 81<2
*'#6RTQITCOC64: UMWRRKPQXÆÆNGMEGRRTQQMCåFÆJQX[[WåÊX¾VGLGPRQVGPEK¾N8CwGJQQV÷NC

Wolkerova 1550, info@heat-prostejov.cz, tel. 776 644 779, www.heat-prostejov.cz

azit na divadelní představení a celá
rodina si pak můžete vyjet třeba na
nějaký pěkný hrad či zámek.
Relaxace a uvolnění
Pokud se celé dny honíte v práci
a domů se vracíte čím dál tím
později, prospěje vám trocha
volnočasové relaxace. Zajděte
si na masáž, manikúru nebo ke
kadeřnici. Skvěle se také uvolníte
třeba v solných jeskyních nebo
při nejrůznějších lázeňských procedurách, co vy na to? Pokud se
vám nechce nikam ven, relaxujte
se doma. Bylinková lázeň, teplá
peřina a dobrá knížka nebo film
jsou také skvělými prostředky!

Chlupatí mazlíčci
Žije-li s vámi v domě třeba pejsek,
můžete ho také zapojit do svého
volného času. Zapište se s ním
třeba na cvičák nebo na psí sporty.
Nabídka je široká - od agility přes
dog frisbee až třeba po dog dancing a mnoho dalšího. Záleží pak
už jen a jen na vás, co si s vaším
chlupáčem vyberete. Pokud
žádné mazlíčky nemůžete mít,
ale chtěli byste, můžete třeba začít
navštěvovat nějaký jezdecký klub
a naučit se jezdit na koni.

I
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Nevíte,

co s volným
časem?

Rekreologie - studujte

volnočasové aktivity!

V poslední době stále více
oblíbeným a rozvíjejícím se
studijním oborem je rekreologie. Pokud si ale myslíte, že
studenti tohoto oboru nemají
kromě lenošení a odpočinku
nic jiného na práci, jste na
omylu. Rekreologie je totiž
oborem, který se zaměřuje na
kvalitní odreagování, odpočinek a plné využití volného
času. Zaměření oboru není
úzce specializované, samotných specializací se totiž nabízí více. Většinově se však soustředí na aktivity sportovní.

Ani při studiu se rozhodně nevyhnete sportu - mezi vyučovanými
povinnými předměty se objevují
klasické odvětví jako například atletika, basketbal, plavání volejbal,
gymnastika i méně klasické sportovní disciplíny včetně horolezectví,
lezení na umělé stěně a kanoistiky.
V povinných předmětech čeká na
studenty také teorie komunikace
a práce s lidmi - psychologie, pedagogika, sociologie, didaktika,
komunikativní dovednosti. Velice
důležité jsou v tomto odvětví také
anatomické a biologické znalosti, což jsou základy fyziologie,

fyziologie zátěže, základy první
pomoci a anatomie. Nepovinné předměty nabídku rozšiřují
a zpestřují, zaujmout vás může
výchovná dramatika, regenerační
a sportovní masáže, wind surfing,
golf, tance, survival - kurz přežití
v zimní přírodě a mnoho dalších.
Na absolventy čeká nabídka
zaměstnání například v rekreačních zařízeních, školních i
mimoškolních organizacích,
výchovných institucích, fitness,
programových, vzdělávacích a
rozvojových centrech, lázních,
cestovních kancelářích i jinde...

Region
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KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PROTIVANOVSKO V Němčicích přistihli U Romže vybílil chatu

PLUMLOVSKO

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
Objevtte st
Objevte
studánky
tudán
dánkky
Terezského údolí
Prostějovsko/mls - V sobotu
27. dubna se koná další akce
pro všechny, kteří mají chuť
pátrat po studánkách a pramenech v regionu. Pod vedením
Jiřího Fialy se zvídaví turisté
vydají do rozkvetlého Terezského údolí, které se nachází
mezi Náměští nad Hanou a
Laškovem. Začátek vycházky
je plánován na deset hodin, vycházet se bude z nádraží v Náměšti na Hané. Bohatší o zajímavé zážitky se pak účastníci
akce vrátí vlakem z Náměště
v 15:52, do Prostějova by měli
dorazit o půl páté.

V Javoříčku si připomenou
vypálení obce
Javoříčko/mls - V sobotu 27.
dubna se bude konat pietní
vzpomínka k 68. výročí vypálení obce Javoříčko. V 11.00
hodin zazní čestné salvy, v 14.30
pak v nedalekých jeskyních vystoupí Smíšený komorní sbor
Ataneo Univerzity Palackého v
Olomouci. Návštěvníci akce budou mít vstup do světoznámých
jeskyní za polovinu obvyklé
ceny. Při příležitosti této pietní
vzpomínky také v 8.30 od místní sokolovny vyrazí účastníci
pochodu, kteří se z Konice do
Javoříčka vydají pěšky.

V Plumlově rozhodnou
o osudu kempu
Plumlov/mls - Ve středu
24. dubna od 17.00 hodin se
bude konat první mimořádné
zasedání plumlovského zastupitelstva. Jediným bodem
na programu jednání bude
předložení kupní smlouvy na
odkoupení pozemků v areálu
ATC Žralok. Jejich cena přesáhne tři miliony korun, město
si na nákup pozemků musí celou částku půjčit. Díky převodu
pozemků do vlastnictví města
se bude moci zanedbaný kemp
v budoucnu opravit.

Areál bývalého OP už tolik nechátrá. Zimu přečkal s novým majitelem

NOVÁ VÝROBA SE V KONICI HNED TAK NEROZJEDE!
Stovky nezaměstnaných budou muset hledat práci jinde...

Zatímco chátrající prostějovský areál OP Prostějov na
svého nového majitele stále marně čeká, ten v Konici
už má za sebou první zimu s novým vlastníkem. Loni
v létě ho za devět milionů korun získala konická firma
K-Elektric. Její majitel v něm přibližně do dvou let plánoval rozjet novou výrobu. Areál se tudíž sice podařilo
zachránit, ovšem s těmi avizovanými s novými pracovními příležitostmi to zatím příliš nevypadá. Práci na
Konicku přitom marně hledají stovky lidí...
Konice/mls
Velké naděje vkládají lidé bez práce na Konicku do rozjezdu nové
výroby v areálu bývalého Oděvního podniku Prostějov v Konici.
Jak se zdá, práci si minimálně nějaký čas budou muset hledat jinde.
„Areál v tuto chvíli zvelebujeme
pro potřeby naší firmy. Objekt
jsme napojili na kanalizaci a
opravili zničené venkovní osvětlení. Dovnitř už by se neměli dostávat zloději kovů, kteří ukradnou,
co mohou. Díky tomu areál dál

nechátrá,“ sdělil Večerníku Jiří
Kučera, majitel firmy K-Elektric.
Jeho zaměstnanci také v budově
odstranili zničenou kotelnu, nové
vytápění však stále chybí. „Jednalo
by se o velkou investici, na kterou
zatím peníze nemáme,“ potvrdil
Kučera, jehož firma zaměstnává
kolem pětadvaceti lidí. Spektrum
její činnosti je široké, zabývá se
výrobou příslušenství k telekomunikačním zařízením, prodejem
kabelů i zemními a stavebními
pracemi. „Před dvaadvaceti lety
jsem si dal patentovat přídavnou

signalizaci k telefonům, kterou bez
větších změn vyrábíme dodnes.
Když se člověk zamyslí nad tím,
jak bouřlivým vývojem elektronika za těch víc jak dvacet let prošla,
je to téměř zázrak...,“ zmínil se s
lehčím úsměvem ve tváři Kučera.
Ohledně nové výroby, která by
se mohla v Konici rozjet, však
zatím jasno nemá. „Nejde jen
o to mít nápad, co by se dalo vyrábět, ale také najít pro to odbyt.
Pokud bychom ovšem obojí měli
a k tomu by ještě bylo dost financí,
pak obnovit výrobu v areálu by nezabralo víc jak dva měsíce. V tuto
chvíli se však nic nového bohužel
nerýsuje,“ vyjádřil se Kučera s tím,
že podmínky pro podnikatele nejsou v České republice zdaleka
ideální. „Snažíme se zaměstnance
udržet i mimo sezónu a nepropouštět je, tak jak to dělá spousta
jiných firem. V dohledné budoucnosti však nové zaměstnance zřejmě určitě přijímat nebudeme,“
uzavřel Kučera.

Výšovice by se měly dočkat nové silnice
Stavbu průtahu obcí by už nemělo nic zastavit

Výšovice/mls - Nový koberec
už netrpělivě vyhlížejí všichni
řidiči projíždějící Výšovicemi.
Silnice totiž již několik let vypadá, jakoby na ní dopadl meteorický roj... Mezi vzniklými
krátery pak kličkují nejen
místní, ale všichni automobilisté a cyklisté projíždějící po
frekventované spojnici Prostějova a Němčic nad Hanou.
Výšovice na novou silnici čekají od dokončení hloubkové
kanalizace v roce 2009. Její
stav ohrožuje bezpečnost všech,

I

www.
vecernikpv.cz
vecernikpv
.cz

V Němčicích chystají
svátek všech ochotníků

kteří obcí projíždějí. Věci se
však už daly do pohybu. Minulý týden bylo na projekt stavby
průtahu Výšovicemi vydáno
územní rozhodnutí! „Pokud se
nic vážného nestane, pak už by
plány na opravu silnice v obci
nemělo skutečně nic zastavit,“
věří starosta Výšovic Ladislav
Okleštěk.
Silnice vedoucí Výšovicemi je
ve vlastnictví Olomouckého
kraje. V jeho režii bude i plánovaná rekonstrukce. „V této
souvislosti počítáme s náklady

kolem čtyřiceti milionů korun.
Výběrové řízení by však tuto
odhadovanou cenu mohlo přece jen snížit,“ vyjádřil se Alois
Mačák, první náměstek hejtmana Olomouckého kraje, který je
odpovědný za dopravu.
A kdy se stavbaři do kompletní opravy silnice pustí? „Vyvíjíme maximální úsilí k tomu,
aby to bylo ještě letos na podzim. Nejpozději to však bude
příští rok na jaře, hned, jakmile
to klimatické podmínky dovolí,“ přislíbil Mačák.

Konický areál postavila v polovině osmdesátých let Kožetvorba-Konice. V polovině devadesátých let se firma dostala do dluhů
a Antonín Porteš, který tehdy stál
v jejím čele, spáchal sebevraždu.
Oděvní podnik objekt koupil
v roce 2002, po rozsáhlé rekonstrukci tu výroba běžela necelé tři
roky. V říjnu 2006 pak OP areál
opustilo...
Svého nového majitele mají už
téměř všechny části zkrachovalého gigantu. Prodat se tedy
podařilo například také objekt
v Drahanech, jehož novým
vlastníkem se stala společnost
Kamika Trading. Její vedení
chce objekt nejprve zrekonstruovat, následně by v něm rádo
rozjelo kovovýrobu. Pokud se to
nepodaří, chce budovu poskytnout k pronájmu.
Podobné záměry má s areálem
bývalého OP Prostějov v Brodku u Prostějova jeho spolumajitel Michal Kopecký z Proti-

Postupně se zvelebuje. Během uplynulého půl roku se areál bývalého OP Prostějov podařilo napojit na kanalizaci a také zajistit nové
venkovní osvětlení.
Foto: Michal Kadlec
vanova. Ani v jednom z obou
případů se však zatím věci výrazněji dopředu nepohnuly.
Z výše uvedeného jasně vyplývá,
že najít nové využití pro objekty
bývalého Oděvního podniku není

v regionu vůbec jednoduché. Ještě těžší to zřejmě bude v případě
velkého hlavního areálu ve Vrahovicích. Ten by se měl v těchto
dnech prodávat, jméno nového
majitele však stále známo není.

Prostějovskem se prohnaly další straky...

mohli vychutnat vystoupení na
domácí půdě. Na koncert se sjeli
příznivci dechové hudby z dalekého i blízkého okolí, ale mezi
návštěvníky z Pivína, Nezamyslic a Tištína přijel z prokazatelně největší dálky hostující krakowský Staroměstský orchestr
z Polska.
„V Krakowě jsme několikrát
koncertovali s naším orchestrem
a kolegové z Polska nám teď
oplácí návštěvu,“ usmívá se dirigent němčického souboru Jindřich Novák, který v průběhu
večera zalitoval, že se nepodařilo
s polskými kolegy secvičit společnou skladbu. Snad příště...
I tak měli ale příznivci dechové hudby o příjemný hudební
zážitek postaráno. Zazněla
mimo jiné filmová melodie
Gonna Fly Now (Rocky), směs
skladeb z veleznámého muzi-

Prostějovsko/mik – K sérii krádeží vloupáním došlo předminulý víkend na různých místech
Prostějovska. Na Konicku se zloděj dokonce vloupal do stodoly
až po rozebrání části zdi!
„Škodu za více než třicet tisíc
korun způsobil zatím neznámý
pachatel, který se v pátek dvanáctého dubna vloupal do jednoho
z rodinných domů v Kostelci na
Hané. Ukradl peníze a notebook.
Škoda byla vyčíslena na jedna-

třicet tisíc pět set korun,“ uvedla
k prvnímu případu Irena Urbánková, tisková mluvčí policie ČR
Olomouckého kraje.
Z pátku na sobotu zase došlo
ke vloupání do nákladního vozidla Iveco, zaparkovaného na
Masarykově ulici v Němčicích
nad Hanou. „Lapka na něm
rozbil okno, vnikl dovnitř a
ukradl navigaci. Celková škoda
odcizením a poškozením byla
vyčíslena na deset tisíc korun,“

popsala mluvčí prostějovské
policie druhý z trojice případů.
Do třetice všeho zlého zatím
neznámý lapka udeřil u Konice.
„Alternátory a startéry k osobním
vozidlům ukradl zatím neznámý
zloděj, který se v neděli čtrnáctého dubna vloupal do jedné ze
stodol v obci na Konicku. Vnikl
do ní po rozebrání části zdiva.
Celková škoda byla vyčíslena na
pětadvacet tisíc korun,“ řekla Irena Urbánková.

kálu Fantom opery a naprosto
mimořádným zážitkem byla i
stejnojmenná skladba z filmu
Exodus. Málokdo v publiku se
ubránil nutkání podupávat si
a uznale pokyvovat hlavou do
rytmu zvučných melodií. „Koncert se mi moc líbí, je to krásný
zážitek“ nešetřila chválou paní
Hrdá, která si přišla poslechnout
především svého vnuka, hrajícího na trubku.
Jarní koncert je však už minulostí, ale příznivci dobré hudby
nemusí smutnit. „Rád bych vás
všechny pozval na v pořadí už
šestnáctý ročník pravidelného
Svátku hudby, který začne 21.
června,“ potěšil přítomné ředitel zdejší ZUŠ, pan Ladislav
Gazdag, který ocenil kvalitu
vystoupení obou souborů i vysokou návštěvnost letošního
Jarního koncertu.

Zloděj vyplenil
les u Krakovce

Špinavý Bidelec se možná bude opět bagrovat! Krumsín bude hospodařit
V průběhu příštích dnů dojde k vypouštění rybníku
pak práce skončily. Jednalo
se o první vodní nádrž, která
prošla revitalizací, následovaly Podhradský rybník
a plumlovská přehrada. Už
na jaře následujícího roku
mnozí lidé z Plumlova hlasitě
upozorňovali na hnijící vodu a
leklé ryby v Bidelci. Mluvili o
tom, že stejná situace by mohla nastat v případě Podhradského rybníku a plumlovské
přehrady. Biolog Petr Loyka,
který nad celým projektem
vykonává dozor, úhyn ryb
způsobený kvalitou vody

bagatelizoval a považoval jej
za nesmysl.
A ejhle. Teprve letos na
jaře
výsledky
rozborů
ukázaly, že voda v rybníce
je silně znečištěná. „Příští
týden bychom rádi začali
s vypouštěním Bidelce. Je
třeba zjistit, v jakém stavu se
nachází jeho dno. Potvrdí-li
se, že bahno obsahuje velké
množství látek důležitých pro
rozvoj sinic, bude se rybník
možná muset opět vybagrovat. Zatím to však není jisté,“
uvedla koncem týdne mluvčí

Do Lipové bylo nejlepší vyrazit na koni!
Důvodem byl jak sobotní country bál, tak i stav příjezdové silnice...

Lipová/mls - Jednoznačně největší koncentraci klobouků na
metr čtverečný bylo možné o
uplynulé sobotě naměřit v kulturním domě v Lipové. Solidně
zaplněný sál se tu dobře bavil na
třetím Lipovském country bále.
Stylově oblečeným k tanci hrála
známá country kapela Šediváci
z Přerova.
Neoficiální Mekou respektive
Austinem country bálů na Prostějovsku jsou nesporně Němčice
nad Hanou. Ve městě na jihu regionu mají s pořádáním podobných
akcí dlouholeté zkušenosti, letos
na podzim se tam bude konat již
dvacátý ročník oblíbeného country bálu. Ovšem zkouší to i jinde.
Jako na divokém západě si mohl
připadat každý, kdo v sobotu vešel do Kulturního domu v Lipové.
Přestože zde s podobnými akcemi
nemají tolik zkušeností jako právě
v Němčicích, i zde bylo možné
na zcela zaplněném parketu vidět
tanečníky, kteří vypadali, jako by
ještě odpoledne honili stáda krav

po rozlehlých pastvinách severoamerického venkova.
V sále pak panovala uvolněná nálada. „Proč jsme zamířili zrovna na
country bál? Důvod je letos úplně
jasný, pomalu se připravujeme na život na divokém západě. Stačí se totiž
podívat na současný stav silnice z Pohodlí do Lipové. Když se ji pokusíte
projet v normálním autě, tak opravdu
dost riskujete. S velkým americkým
jeepem už je to lepší, ale pokud
chcete mít jistotu, že cestu zvládnete
bez újmy na zdraví i majetku, pak
je nejlepší k nám vyrazit na koni.
A se změnou dopravního prostředku,
pak celkem logicky musí souviset
i změna životního stylu a celkové
image,“ nechal se s úsměvem slyšet jeden z účastníků bálu oblečený
do kalhot se širokými nohavicemi.
Zatímco klasická plesová sezóna
začíná novým rokem a končí již
v březnu, pro country bály toto
ohraničení neplatí. Přesto se
v Lipové pro letošek definitivně
uzavřela série podobných akcí
v regionu.
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Povodí Moravy Gabriela
Tomíčková.
Důvody znečištění Bidelce
stejně jako Podhradského rybníku Povodí Moravy spatřuje
v absenci kanalizace v obcích
nad plumlovskou přehradou.
Mezi ně patří především místní části Plumlova, kterými jsou
Soběsuky a Žárovice a také
například Vícov.
Otázkou zůstává, zda se za takových podmínek mělo vůbec
smysl pouštět do nákladné revitalizace. Ta zatím přišla na
desítky milionů korun.,,

Prostějovsko/mik - Velmi nezvaného hosta měl ve své chatě
majitel, který minulý týden policistům nahlásil vloupání. Neznámý zloděj mu šlohnul snad
vše, co šlo pobrat.
„Ze spáchání trestného činu krádeže a porušování domovní svobody je podezřelý zatím neznámý
pachatel, který se někdy v první

polovině měsíce dubna vloupal
do jedné z chat v blízkosti říčky
Romže na Prostějovsku. Ukradl
benzínovou sekačku, motorovou
pilu, dvě horská jízdní kola, ponorné čerpadlo, nástěnné hodiny
a další věci. Škoda byla vyčíslena
na 27 500 korun,“ uvedla k případu Irena Urbánková, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově

V sobotu se bude rozlévat

MOSTKOVICKÉ KALÉŠEK
Přijďte na košt
850 vzorků
slivovic
Mostkovice/mls - Jak Večerník již podvakrát informoval,
v Mostkovicích už mají všechny vzorky, které se pod heslem
„Není důležité zvítězit, ale vypálit“, zúčastní šestého ročníku koštu ovocných pálenek
a domácích likérů. A vybírat
bude opravdu z čeho!
Mostkovické kálešek, jehož
mediálním partnerem je PROSTĚJOVSKÝ Večerník, tak i
letos bezesporu potvrdí pověst
jednoznačně největší akce své-

ho druhu v Olomouckém kraji.
K dobré pohodě všech návštěvníků má v sobotu 27. dubna
přispět živá cimbálová muzika.
K zakousnutí bude připraven
výtečný kančí gulášek.
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.

SEZÓNA ODPADKŮ
je v plném proudu...

Jako na divokém západě. Parket v kulturáku v Lipové ovládli muži ve stetsonech a ženy v country sukních. Tančilo se tu v párech i ve skupinách.
Foto: Martin Zaoral

jak se v lipové tančilo country...
3x foto: Martin Zaoral

Vrbátky/peh - S jarem se na
travnatých plochách na okrajích měst a vsí objevují nejen
luční květy a první včelky, ale
i slušná řádka odpadků. Když
se doma po jarním úklidu
nashromáždilo nepotřebného
harampádí víc než obvykle a
do sběrného dvora je zbytečně daleko, tak proč nechtěný
náklad nesložit někam do příkopu?
„Zastaví tu auto, vyloží odpadky, a než stačíte říct, že tady
přece není žádná skládka,
rychle zase odjede,“ krčí rame-

ny paní Jaroslava, které hromádka odpadků vyrašila nedaleko od domu. Přijíždějícím
ve směru z Kralic ¨na Hané
a naopak se tak naskytne ne
úplně lákavý pohled na příkop
plný plastových i skleněných
lahví, nepotřebné pneumatiky
i kusy nábytku. Prostě, stačí si
vybrat!
Odpadky v příkopech už dnes
asi nikoho nepřekvapí, možná
se tak pro příští léta stane tradicí vyhlížet nejen první jarní
květinu, ale i první černou
skládku odpadu...

Výstraha? Nad pódiem, na němž vystupovala skupina Šediváci z Jak na to? Předtančení a výuku tance v průběhu večera zajišťo- Stylová tombola. Na Lipovském country bále mohli lidé vyhrát
Přerova, se houpala oprátka zavěšená na buvolí lebce. O kvalitách vali členové spolku i renomovaní učitelé tance. Na snímku lektorka například pravé americké obilí či cibuli z Missouri. Jednou z hlavních
(vlevo) jednomu z párů vysvětluje ty správné taneční kroky
kapely svědčí to, že v ní žádný z jejích členů nakonec neskončil.
cen pak byl dokonce kůň. V tomto případě ovšem jen houpací...
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Také jste si zamilovali
naše stránky?

Zátiší. Odpadky se na svěže zelené jarní trávě nevyjímají právě
nejlépe. Navrhujeme, chytnout a trestat!
Foto: Petra Hežová

Na Stražisku už ví, za kolik

„NIKDY JSME NEBYLI ROZDĚLENI NA POLITICKÉ TÁBORY!“ SE BUDEME KOUPAT

výjimkou bude drama Mikve, s
nímž do Němčic dorazí Rádobydivadlo Klapý. Všechna představení začínají vždy v 10.00 a
19.30 hodin. Slavnostní vyhlášení výsledků je pak plánováno na
sobotu 4. května v 17.30 hodin.
Vybrané účinkující soubory budou nominovány na národní přehlídku venkovských divadelních
souborů „Krakonošův divadelní
podzim“, která se bude konat ve
Vysoké nad Jizerou a na národní
přehlídku činoherního divadla pro
děti „Popelka“, kterou pořádají v
Rakovníku.

Plumlov/mls - Uplynuly
necelé tři roky od napuštění
Bidelce, které následovalo
po jeho kompletní revitalizaci. Povodí Moravy nyní
připustilo, že voda v rybníce je natolik špinavá, že
uvažuje o jeho opětovném
vybagrování. Už nyní je tak
jisté, že se Bidelec začne v
průběhu týdne vypouštět!
Rybník Bidelec v Plumově
se nachází na pravé straně
silnice ve směru do Vícova.
S jeho bagrováním se začalo
v březnu 2010, na podzim

www.vecernikpv.cz

sátiletého muže provedli policisté
dechovou zkoušku na alkohol,
která byla pozitivní, a naměřili
mu 0,48 promile alkoholu v dechu. Na místě mu zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu.
Nyní je podezřelý z přestupku
proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,“ konstatovala
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově.

První část exkluzivního rozhovoru se starostkou Smržic Hanou Lebedovou

Němčice nad Hanou/mls - Komedie Zdeňka Podskalského
Žena v trysku století v podání
domácího divadelního souboru Na Štaci zahájí v neděli 28.
dubna v kině Oko v Němčicích
nad Hanou festival Hanácký divadelní máj.
V rámci tradiční přehlídky moravských ochotnických souborů
budou moci diváci v Němčicích
nad Hanou sledovat celkem jedenáct divadelních představení.
Návštěvníci se v programu festivalu mohou těšit především
na komedie a pohádky. Jedinou

Krakovec/mik - Co lesníci zasadili,
to zatím neznámý grázlík ukradl.
V lesích u Krakovce zmizely stovky
sazenic jehličnanů i listnáčů.
„V sobotu nad ránem bylo dosud
neznámým pachatelem z lesního
porostu na katastrálním území
Krakovec na Prostějovsku odcizeno 350 sazenic smrku, 350 sazenic borovice prostokořené, 150
sazenic borovice obalované a 100
sazenic olše. Lesní společnosti
způsobil zloděj svým vandalským
jednáním škodu ve výši 25 280
korun,“ uvedla k neobvyklé krádeži
Marie Štrbáková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
v Olomouci.

region@vecernikpv.cz

Němčice nad Hanou/mik Také zbytkový alkohol v dechu řidiče je velký problém.
Přesvědčil se o tom šofér,
kterého uprostřed minulého
týdne ráno policisté načapali
v Němčicích nad Hanou.
„Ve středu krátce před šestou hodinou ráno byl v Němčicích nad
Hanou policisty kontrolován řidič
vozidla Opel Corsa. U dvaapade-

VYKRADENÝ DŮM, AUTO I STODOLA!

Příznivci dechové hudby zaplnil Suprovku až po strop
Němčice nad Hanou/peh Nově postavená víceúčelová
hala v Němčicích se do posledního místečka zaplnila
příznivci dechové hudby. Na
programu byl tradiční jarní
koncert, který se letos poprvé
mohl konat právě v Němčicích nad Hanou. Pozvání
svých českých kolegů přijali
hudebníci z Krakowského staroměstského orchestru z Polska a tak bylo o výjimečný
hudební večer postaráno.
Další zátěžovou zkouškou prošla sobotní podvečer nová multifunkční hala Suprovka v Němčicích nad Hanou. Konal se tu
tradiční Jarní koncert orchestru
mladých ze zdejší ZUŠ, který se
až dosud konal v prostorách kulturního domu nedalekých Ivančic. Letos poprvé si tak milovníci hudby i samotní muzikanti

776 159 120

řidiče se „zbytkáčem“

Fantom opery. Fantom a Christine v podání Miroslava Bedřicha,
Jany Noskové a brilantního Dechového orchestru mladých z Němčic
nad Hanou.
Foto: Petra Hežová

Návštěva z Krakowa. Druhá polovina polského koncertu patřila v
sobotu večer hostům z Polska a ti se rozhodně nenechali zahanbit.
Foto: Petra Hežová

s invalidním důchodem

Krumsín/mls - Po tragické smrti
jeho opatrovnice bude o nesvéprávného Petra Myšku postaráno.
Jeho novým opatrovníkem se stala
obec Krumsín. Její zastupitelstvo
se rozhodlo neodvolávat proti rozhodnutí prostějovského soudu, který ji určil za opatrovníka.
Po tomto rozhodnutí bude obec
Krumsín hospodařit s invalidním
důchodem Petra Myšky, který činí
necelých deset tisíc korun. Nesvéprávný muž rozhodnutí soudu i
zastupitelstva přivítal. „Znamená to,
že nebudu muset jít do ústavu. To
je pro mě ze všeho nejdůležitější.
Budu se moci věnovat i práci na za-

hrádce, což mě baví. Pokud by kdokoliv chtěl, rád mu s péčí o zahradu
pomůžu,“ reagoval na rozhodnutí
zastupitelstva Myška.
Muž v současnosti žije v částečně
vyhořelém domě v Krumsíně, ve
kterém se při nedávném požáru
udusila jeho opilá teta. Tři čtvrtiny
této nemovitosti byly kvůli dluhu
463 korun dány do dražby. Odvážlivec, který by koupil část domu
i s pozemky, se však nenašel. „Jsem
tu spokojený a děsím se toho, že
bych odtud musel odejít,“ uzavřel
Petr Myška, kterému soud během
následujícího půl roku možná vrátí
svéprávnost.

Smržice - Přibližně šestnáct set padesát obyvatel
činí ze Smržic nejlidnatější vesnici celého bývalého
prostějovského okresu. Již od roku 1998 této obci
nepřetržitě starostuje Hana Lebedová, v letech 2004
až 2012 rovněž zastávala pozici krajské zastupitelky
v Olomouci. Pod jejím vedením se mnoho míst změnilo k nepoznání a vesnice získala i prestižní domácí
či mezinárodní ocenění. V současnosti ve Smržicích
dokončují pokládku kanalizace i rekultivaci bývalé
skládky komunálního odpadu a pracují na novém
územním plánu. Mimo to obec provozuje mateřskou
i základní školu a zvažuje výstavbu nové budovy, občanům pak nabízí například internet zdarma...
Jiří Možný

Smržice jsou největší vesnicí
okresu Prostějov. Cítíte se
stále jako vesnice?
„Jako vesnice se cítíme a doufám,
že ještě dlouho budeme...(úsměv)
V obci není žádná snaha nazývat
se městys nebo město. Chceme si
podržet vesnický ráz a být skutečně
klasickou hanáckou vesnicí. Co se
týká počtu obyvatel, tak v okrese je
několik vesnic, které se nám začínajjí vyrovnávat.“
y
Překvapila mě velikost zastupitelstva, navzdory počtu obyvatel ho tvoří pouze devět
lidí…
„Možná na jiných obcích mají jiné
zkušenosti, ale u nás to funguje už
od roku 1994. Menší počet zastupitelů se sejde prakticky vždycky
a pracuje efektivně. Nikdy jsme
nebyli rozděleni na politické tábory, které by šly proti sobě. Nám se

tento menší počet osvědčil. Tím,
že nemáme radu, musím některé
záležitosti vyřešit sama, ale za tímto
účelem svolávám častěji členy zastupitelstva na porady. Všichni tak
vědí o všem. Zatím ani nikdo nenavrhoval počet zastupitelů rozšířit.“
Zajímavé také je, že post
starostky vykonáváte již od
podzimu 1998. Lišila se realita
od toho, co jste očekávala?
„Vůbec jsem nevěděla, do čeho
jdu. Pět let na okresním úřadě mi
dalo hodně, co se týče legislativy a fungování veřejné správy,
ale jak funguje samospráva, to
jsem vůbec nevěděla. Během půl
roku jsem se dostala do reality,
chod obecního úřadu ještě nebyl
standardní. Pořád tu byly dozvuky
porevolučních změn, dávalo se vše
do pořádku. Jedinou změnou,
která oproti mému začátku nastala, je neustálý nárůst byrokracie
a úkolů co kam hlásit.“

Zrušením okresů a vznikem během letošního a příštího roku dali šest set ovocných a jiných stromů,
krajů, vstupem do Evrop- do pořádku. Jedná se především rekultivuje se už druhá skládka koské unie a vytvořením mikroregi- o chodníky a komunikace poničené munálních odpadů. V loňském roce
onů i místních akčních skupin se budováním hloubkové kanalizace.“ jsme začali s výstavbou hloubkové
Za jedno a půl desetiletí se kanalizace.“
tedy vše spíše zkomplikovalo, než
V posledních letech jste jako
toho muselo stát velmi mnozjednodušilo?
obec uspěli i v regionálních
„Ano. Bylo toho hodně nového, ho. Které z realizovaných akcí
či mezinárodních soutěžích...
s čím se obec musela vypořádat. považujete za nejvýznamnější?
Naopak největší pozitivum vidím v „To by chtělo, abych se podívala do „Ano. V roce 2010 jsme se přihlátom, že jsme jako starostové získali již historických materiálů...(úsměv) sili do krajské soutěže Vesnice roku
možnost setkávání a vyměňování Jednalo se například o vybudování a podařilo se nám získat Zelenou
si zkušenosti. A samozřejmě příliv dvou cyklostezek, zasíťování dvou stuhu Olomouckého kraje, pak
peněz. Za čtyři volební období se lokalit pro výstavbu třiatřiceti ro- i Zelenou stuhu České republiky.
nám toho podařilo využít maximál- dinných domků, opravu budovy Zúčastnili jsme se i evropské souně, na realizaci projektů jsme vyu- obecního úřadu, výstavbu sportov- těže, kde jsme získali stříbro, a loni
jsme absolvovali
žívali evropských peněz
světovou soutěž
a šetřili jsme si vlastní.
Proto máme nyní našet„Jako vesnice se cítíme a doufám, v životním prostředí a získali
řeno, abychom obec
že ještě dlouho budeme.
jsme ocenění
květů, tedy
V obc
obci není žádná snaha nazý- pěti
maximum, ktevat se městys nebo město.“ ré šlo.“
Hodláte
starostka
sta
Smržic HANA LEBEDOVÁ
se do něnejen o velikosti a touze své obce
čeho takového
opět zapojit?
ního
níh areálu včetně šaten „Ne. Přestali jsme soutěžit a rok
pro fotbalisty a kompletní 2013 je pro nás stěžejní v tom, že
opravy kulturního domu. chceme dokončit stavbu hloubkové
opra
Dále pak výstavbu tří lávek kanalizace. To je letos naše priorita!
pro ppěší přes Český potok, Do konce volebního období pak
rekonstrukci parku sv. Jana chceme dát obec do pořádku, v plárekonst
Nepomuckého a středu obce, na nu jsou čtyři nové komunikace. JedNepomu
přišla i zásadní oprava hřbi- na státní a tři místní, k tomu chodnířadu přiš
tova vče
včetně kapličky. Velká po- ky, vjezdy, parkovací místa a zeleň.
zorn
zornost byla věnována také Na to použijeme k tomuto účelu
životnímu prostředí našetřené peníze. Tři sta padesát
v obci a jejím okolí. metrů silnice třetí třídy směrem na
Vysázeli jsme dva Držovice včetně jednoho mostu vyFoto: archív Večerníku
biokoridory, téměř staví ještě letos Olomoucký kraj.“

Stražisko/mls - Přestože sotva
slezl sníh, na Stražisku se už
nyní intenzivně připravují na
novou letní sezónu. Tamní zastupitelstvo nedávno jednalo o
náboru plavčíků, ukradených
španělských čerpadlech i novém ceníku.
Z jednání zastupitelů obce vyplývá, že ceny pro příští sezónu
zůstanou stejné jako loni. Celodenní vstup dospělého přijde na
šedesát korun, dítě zaplatí dvacet
korun, parkoviště pak bude stát
třicet korun. Koupaliště v nové
sezóně nabídne i novinky. „Pro-

bíhají stavební úpravy v bistru
koupaliště, kde se vybudují dvě
nová výdejní okénka,“ sdělil starosta obce Jaroslav Kröner.
Na Stražisku se rovněž neustále
řeší krádež čerpadel k chrličům na
koupališti. „Věc vyšetřují policisté,
pojišťovna by vzniklou ztrátu měla
uhradit. Čerpadla byla ze Španělska, proto jsme je museli objednat
už nyní nová, tak aby nám byly do
sezóny opět k dispozici,“ dodal
Kröner s tím, že obec už také vypsala výběrová řízení na plavčíky.
„Uchazeči musí splňovat řádnou
kvalifikaci,“ zdůraznil Kröner.

Oprava: Pašije budou

až v květnu

Plumlov/mls - V minulém
vydání Večerníku bylo avizováno, že odložené představení
Pašijí na plumlovském zámku se bude konat uplynulý
pátek 19. dubna. Ve skutečnosti se Pašije odkládají až
na pátek 17. května. K zámě-

ně termínu došlo kvůli nedorozumění při telefonickém
rozhovoru mezi redaktorem
a organizátory, které se do
uzávěrky vydání bohužel nepodařilo napravit. Všechny
nedočkavce tedy prosíme o
strpení, v květnu se dočkáte.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Kultura v Prostějově a okolí
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nejvýznamnější kulturní akce

BÁRA ŠTĚPÁNOVÁ

zpívala i bavila prostějovské publikum
Známá herečka Barbora
Štěpánová zahrála, zazpívala, ale nezatančila
v Kulturním klubu Duha.
Svým vyprávěním pobavila
přítomné diváky a zpříjemnila jim tak nedělní podvečer,
navíc přítomné dámy naučila, na co si dát pozor na
„tureckém“ záchodě a jak
převést násilníky s pomocí
speciální chůze.
Prostějov/peh
Moderátorka někdejších televizních pořadů jako Bárymetr či
Gilotina, představitelka Bedřišky Hrdličková i Babety Trefné,
prostě Bára Štěpánová zavítala
do prostějovského Kulturního
klubu Duha i se svým manželem,
hudebníkem Miroslavem Barabášem. Na programu byla hudba,
zpěv a hlavně veselé příhody ze
života známé herečky, jejíž nezaměnitelný hlas můžete slýchat i z
cestovatelských dokumentů.
Bára Štěpánová se v průběhu večera podělila s diváky o historky
z dětství, dospívání i následné
herecké kariéry, mimo jiné zavzpomínala na své působení

Skvělá bavička. Bára Štěpánová rozesmála publikum příhodami
ze života a mimo jiné vysvětlila publiku, proč je dobře, že nikdy
nepochopila principy fyziky.
Foto: Petra Hežová
v divadle Semafor a předvedla i
své pěvecké kvality v notoricky
známých písních Kočka na okně
a Včera neděle byla. „To jste mi
ale neřekli, že tu máte osvěžovače propojené s reprobednami,“
smála se herečka poté, co v průběhu jejího pěveckého vystoupení nedopatřením spadl jeden
z osvěžovačů vzduchu.
„Paní Štěpánovou samozřejmě
z televize a dnes jsem se přesvědčila, že je tak milá a veselá, jak ji
znám z obrazovky,“ usmívá se
paní Friedbergová, která se stejně
jako ostatní přítomné příslušnice
ženského pohlaví naučila Bářin

speciální fígl, jak může osamělá
žena při procházce temnými uličkami odradit případné násilníky...
Nedělní podvečer v režii Báry
Štěpánové potěšil a pobavil i ty,
kteří se nepovažují za vyložené
příznivce zrzavé herečky, ta si
svými vtipnými příhodami ze
života a sympatickým vystupování prostějovské publikum
zcela podmanila.
Na exkluzivní rozhovor s herečkou, zpěvačkou a moderátorkou
Bárou Štěpánovou se můžete
těšit v jednom z dalších vydání
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.

VÁCLAV NOID BÁRTA SE ODHALIL FANYNKÁM!
Koncert v Apollu se zvrhnul v „soukromý“ večírek pro zvané...

Prostějov/peh - Herec, zpěvák, skladatel, ale také model
Václav Noid Bárta si uplynulý
pátek zařádil s kapelou v music klubu Apollo 13. Prostějovským fanouškům naservíroval
Mámu, I’m blue i songy ze svého zbrusu nového alba Rány.
A Večerník, jakožto mediální
partner koncertu, u toho pochopitelně nemohl chybět!
Kapela Václava Noida Bárty
s prozaickým názvem NOID zavítala do prostějovského hudebního klubu Apollo 13. V rámci historicky první řady koncertů Daspe
Tour si mohli prostějovští fanoušci
drsného rockera vyslechnout i
nejnovější pecky ze zbrusu nové
desky Rány, která spatřila světlo

světa v listopadu loňského roku. A
protože se na vystoupení dostavilo
na
video rnikpv.cz
„jen“ několik desítek posluchačů,
e
.vec
pojal zpěvák akci jako soukromý
www
večírek pro zvané...
Uvolněnou atmosféru si tak
mohli užít fanoušci i sám Bárta,
který se před převážně dámským
publikem nerozpakoval odhalit
své vypracované tělo. Kvůli propagaci zmiňovaného CD si před
pár dny dokonce vyzkoušel roli
modela, která pro něj vzhledem
k jeho vizáži nebyla problém.
„Je to hezký chlap, mám tyhle
Bylo na co se dívat. Novopečený model se pochlubil prostějovskému
typy ráda,“ přiznala návštěvnice
obecenstvu i svými svaly.
Foto: Petra Hežová
hudebního klubu, která přišla obdivovat zpěvákovy kvality spolu manžel Lucie Bílé Václav Noid osudu, v pátek večer navíc předs kamarádkami.
Bárta, který si střihl roli i v čes- vedl zdejšímu publiku, že to na
Muzikálový zpěvák a bývalý kých filmech Kajínek a Verdikt pódiu umí pěkně roztočit v rytmu
rocku a cizí mu nejsou ani popové songy. „To byla písnička od
skupiny Death Lunetic,“ zažerto2x foto: Petra Hežová
val zpěvák po svérázně metalově
upravené písni ´Máma´ někdejší
chlapecké skupiny.
Na závěr nesměla chybět rocková cover verze písně Ráchel Petra
Muka a skupiny Oceán, kterou si
zpěvák upravil pro televizní soutěž „To byl náš hit!“. A komu se
zdálo vystoupení skupiny NOID
málo, pro nášup tvrdšího huPřátelská atmosféra. Václav Noid Bárta se Daspe Tour. Kapela NOID se na svém turné za- debního žánru si může přijít na
metalový a death metalový Hell
v přestávkách mezi písněmi chopil role komentá- stavila i v prostějovském music klubu.
Fest II., který otřese zdmi prostora a baviče.
tějovského hudebního klubu už
v pátek 26. dubna.

F o t o ree p o rtt á ž

Galavečer DOTEKY MÓDY i s Janem Čenským! Třináctý ročník soutěže
se uskuteční již tento pátek

Prostějov/akr, pk - Už tento
pátek se můžou všichni příznivci módy setkat na třináctém
pokračování prestižní soutěže
DOTEKY MÓDY 2013, jejíž
finále proběhne 26. dubna od
19.00 hodin na prknech Městského divadla v Prostějově. A
jak Večerník prozradil již v minulém vydání, večerem bude
provázet oblíbený herec a moderátor Jan Čenský.
Soutěže se každoročně účastní
jak studenti středních oděvních

škol, tak i bývalí studenti nebo začínající návrháři z celé České republiky i ze Slovenska. Představí
se tak týmy z Prostějova, Jihlavy,
Liberce, Olomouce, Strážnice,
Uherského Hradiště, Brna, Prahy,
Bratislavy, Žiliny a Košic. V kategorii „Oděv“ bude o prvenství
usilovat patnáct finalistů postupujících ze základního kola, kteří
nám předvedou plno zajímavých
a kreativních kousků. Protože
hlavním kritériem postupu do
finále byla právě kreativnost a

neotřelost modelů či novátorství,
máme se jistě na co těšit.
Galavečer Doteky módy bude
tentokrát výhradně zaměřen na
módu. Slavnostní večer odstartuje lightshow. V první části bude
ke shlédnutí inspirativní módní
přehlídku studentů Střední školy
designu a módy, poté bude následovat tradiční představení finalistů soutěže. O přestávce je pro
návštěvníky připravena výstava
prací žáků uměleckých oborů.
Ve druhé části večera se můžeme

Obchodní a mediální partneři Doteky módy 2013

JEDINÝ A EXKLUZIVNÍ KONCERT NA MORAVĚ
Jaroslav Svěcený & Cigánski ďábli vystoupí v Prostějově
Prostějov/pr - Spojení dvou
naprosto odlišných subjektů
- českého houslisty světové
úrovně a slovenské cikánské
kapely s nejlepším světovým
cimbalistou v čele dokonale
ladí a vytváří na pódiu bouři
tónů i emocí...
Jaroslav Svěcený začal svou
uměleckou dráhu na pražské
konzervatoři, AMU a u
slavných světových virtuosů.
Vystupoval už v USA, Brazílii, Izraeli, Libanonu, Indii,
na Kubě a na mnoha dalších
místech po celém světě, během
toho stihnul ještě natočit
čtyřicet alb. Za jeho činnost mu

byla udělena prestižní cena Masarykovy akademie umění.
Cigánski Diabli za svou téměř
dvacetiletou kariéru získali tisíce
oddaných fanoušků a na svou
stranu si naklonili i odbornou
veřejnost. Houslový virtuóz
Štefan Banyák, cimbálový kouzelník Ernest Šarközi a klarinetový mistr Zoltán Grunza se
zbytkem hudebníků získali v
roce 2000 hned tři ceny Grammy a jejich alba byla oceněna
dvěma zlatými a dvěma platinovými deskami. Zahráli publiku například v Japonsku, Mexiku nebo Francii, v Berlínské
filharmonii nebo v Concert Hall

v Melbourne. Slovenský, řecký,
cikánský nebo židovský folklór
střídají s klasickými, filmovými
a jazzovými skladbami, což je
řadí mezi nejlepší orchestry v
kategorii Etno a World Music.
Přijďte na jedinečný a exkluzivní koncert, který se bude
konat v pondělí 13. května 2013
v 19:00 hodin ve Společenském
domě v Prostějově.
Předprodej vstupenek probíhá
ve Společenském domě v
Prostějově,
Komenského
4142/6, tel.: 582 333 003. Dále
je možno vstupenky zakoupit v
síti: www.ticket-art.cz a www.
tickteportal.cz.

VYHRAJTE LÍSTEK NA... HORKÝŽE SLÍŽE!
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto mediální
partner, pro vás ve spolupráci s klubem APOLLO
13, jjehož je
j mediálním partnerem,
p
připravil
p
p
SOUTĚŽ O VSTUPENKY na koncert populární
p p
kapely HORKÝŽE SLÍŽE, která vystoupí právě
v Prostějově, a to konkrétně ve Společenském
domě v Komenského ulici. Velkolepé vystoupení je naplánováno na sobotu 4. května. A i když
bude sál praskat ve švech, díky Večerníku máte
tradičně šanci být u toho ZADARMO! Během
probíhajících
p
j
dvou týdnů totiž mezi vás rozdělíme OSM LÍSTKŮ!
Zmíněná soutěž probíhá VE DVOU KOLECH od
pondělí 22. dubna do čtvrtku 2. května. Ze správných
odpovědí, které dorazí do redakčního osudí vylosujeme každý týden kvarteto šťastných výherců či výherkyň, kteří obdrží po jednom lístku, jenž jim zajistí vstup
do Společenského domu ZDARMA právě ve chvíli,
kdy budou na pódiu řádit HORKÝŽE SLÍŽE...
Co jje p
potřeba p
pro to vykonat?
y
Nic složitého. Stačí znát správnou odpověď
na níže položenou otázku, zaslat ji jakýmkoliv
způsobem do redakce PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku a pak jen čekat, zda-li se právě na vás
usměje štěstí při losování z osudí...

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 1. KOLO ZNÍ:

Skupina Horkýže Slíže projíždí momentálně největší turné ve své historii.
Kolikáté výročí svého působení na hudební scéně při této příležitosti slaví?
Na odpovědi čekáme v redakci do ČTVRTKU
25. DUBNA, první čtyři výherce zveřejníme
hned v příštím čísle, tj. v pondělí 29. dubna, v
němž také najdete otázku s pořadovým číslem dvě. Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@
E VECERNIKPV.
CZ
Z s heslem „Horkýže Slíže“. Můžete nám
ale ovšem také volat na známé telefonní číslo 582 333 433, zasílat SMS zprávu na mobil
608 960 042, případně se dostavit osobně do
sídla redakce v Olomoucké ulici..

VSTUPENKY JIŽ V PRODEJI
* Hudební nástroje Z. Tyl, Kramářská 1, Prostějov
* Společenský dům, Komenského 6, Prostějov
Vstupenky lze objednat také na tel: 777 861 787

těšit na módní přehlídky profesionálních návrhářů. Svou kolekci
představí Yvona Leitnerová,
módní návrhářka a nyní i návrhářka bytových a oděvních
doplňků, která modely prezentovala na mnoha přehlídkách
po celé ČR, ale i ve Španělsku,
Německu a dalších evropských
místech. Dalším profesionálem, který nám předvede svou
kolekci, bude Petr Kalouda,
známý oděvní designer, módní návrhář a stylista. V porotě
již tradičně zasednou návrháři
Lukáš Mach, Lukáš Lindner, již
zmíněná Yvona Leitnerová a další velké osobnosti.
Pro vítěze jsou pak jako už tradičně připraveny hodnotné ceny.
Absolutní vítěz obdrží zájezd pro
dvě osoby do Řecka. Ani výherce
druhého a třetího místa nepřijdou
zkrátka, zajímavé a hodnotné ceny
jsou připraveny i pro ně. Další finalisté obdrží drobný dárek.
„I tento rok se mají diváci oprav-

du na co těšit. Snažili jsme se
vybrat od každého stylu něco,
takže diváci uvidí například společenské šaty, výtvarné netradiční extravagantní modely či veselé letní kolekce. Zkrátka každý
si přijde na své,“ prozradila Večerníku ředitelka SŠDAM PhDr.
Ivana Vaňková. „Prostějov je
proslulý jako město módy a
módní přehlídky zde chybí. Jako
škola oděvně zaměřená se tak
snažíme tuto tradici udržovat,“
dodala Vaňková.
Vstupenky je možné zakoupit
v předprodeji divadla za pouhou stokorunu, nebo vyhrát v
soutěži s PROSTĚJOVSKÝM
Večerníkem, který je už tradičně mediálním partnerem této
prestižní akce. Na akci zveme
také v rámci naší rubriky „TIP
Večerníku“ na straně 15!

SOUTĚŽ O LÍSTKY NA GALAVEČER DOTEKY MÓDY
PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
jakožto hlavní mediální partner, má pro naše čtenáře díky
spolupráci se Střední školou
designu
g
a módy
y připraveny
p p
y
ČTYŘI VSTUPENKY na galavečer Doteky módy. Pro jejich
získání netřeba činit nic složitého. Stačí znát správnou odpověď na níže položenou otázku,
zaslat ji jakýmkoliv způsobem
do redakce a pak jen čekat,
zda-li se právě na vás usměje
štěstí při losování z osudí...

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO
1. KOLO ZNÍ:
Kdo bude moderovat 13. ročník soutěže Doteky módy?

Na odpovědi čekáme v redakci do ČTVRTKU 25. DUBNA,
výherce budeme ještě v tentýž
kontaktovat prostřednictvím
mobilního telefonu. Výherní
vstupenky vítězům předá
naše redaktorka Večernice
Aneta Křížová těsně před
představením. Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@
E
VECERNIKPV.CZ s heslem
„Doteky módy“. Můžete nám
ale ovšem také volat na známé telefonní číslo 582 333 433,
zasílat SMS zprávu na mobil
608 960 042, případně se dostavit osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici.

PLUMLOVSKÉ LÉTO na přehradě se blíží...
Vrcholem první poloviny bude koncert bratří Nedvědů

Prostějov/pk - Tuhým mrazům již definitivně odzvonilo
a jelikož jaro bude velmi krátké, měli by se již všichni
chystat na léto. A to pravé je jedině a pouze PLUMLOVSKÉ.... V rámci dalšího ročníku kulturních akcí a koncertů se mohou nejen hudební příznivci těšit na řadu
skvělých bonbónků. Tím největším bude v první části
sezóny zcela jistě koncert pod otevřeným nebem bratří
Nedvědů. Jak se Večerník, který bude opět exkluzivním
mediálním partnerem všech těchto radovánek, dozvěděl,
mělo by se jednat o vůbec předposlední společné vystoupení této legendární dvojice...
Ale pěkně popořádku. Poprvé se na přehradě potkáme již 31. května, kdy je
na programu tradiční, již
16. Mezinárodní hudební

festival „PÍSNIČKOU KE
SLUNCI“. Jedná se o sumář
písniček a scének pro děti
a mládež se zdravotně postižením. Na pláži „U Vrbiček“

vystoupí Stracené ráj, Pauli
a Slavoj, Plus, Katapult revival.
Hned následně přijde skutečný vrchol letní sezóny
v podobě koncertu bratří
Františka a Jana Nedvědových. Ti se do Plumlova
vypraví 15. června. „A to
bude opravdová lahůdka,“
souhlasně pokyvuje hlavou
Petr Zlámal, majitel agentury HitTrade, která všechny
koncerty na přehradě pořádá.
O týden později je na programu tradiční akce LEGEN-

DY SE VRACÍ VI., na níž
se kromě známého skvělého
revivalisty Bon Joviho představí také Joe Cocker, Jiří
Schelinger, ACDC, Beatles,
Katapult, 3P.
A to ještě není všechno, 13.
července proběhne každoroční ROCK MEMORY OF
a tím druhým vrcholem bude,
podržte se – OLYMPIC!
Takže, máte se na co těšit.
O všech akcích vás bude
Večerník s předstihem informovat. A znovu si budete moct i zasoutěžit o lístky.

Karel Novák v Moravské galerii představí FOTKY Z NUDAPLÁŽÍ
Vernisáž výstavy prostějovské legendy proběhne ve čtvrtek 25. dubna
ZE STRANY 3
Prostějov, Brno/mls - Milovníci známého prostějovského fotografa a vyznavače
naturismu Karla Nováka se
dočkali. Ve čtvrtek 25. dubna
2013 v 17.00 hodin proběhne v budově Uměleckoprůmyslového muzea v Brně
slavnostní vernisáž výstavy
„Přirozeně“. Přibližně tři
desítky snímků Karla Nováka, zachycujících prostředí
nudapláží, na výstavě doplní
fotografie celosvětově známého amerického fotografa
Jocka Sturgese.

Nová fotografická výstava Moravské galerie „Přirozeně“ bude
zaměřena na vnímání nahoty
v životě i v umění. Je zcela logické, že se nemohla obejít bez
snímků Karla Nováka, který
patří k nejpoctivějším propagátorům naturismu u nás. Věnuje
se mu už od šedesátých let minulého století, kdy vyrazil na dovolenou k moři do bývalé NDR.
Na nudapláži se ocitl hned po
příjezdu, a to čistě náhodou...
„Když jsem se poprvé postavil nahý na břeh proti slunci, větru a vodě, cítil jsem se
opravdu svobodný. Moře vás
svým zdánlivě nekonečným
prostorem osvobozuje a i nazí

lidé, které jsem na pobřeží potkával, se mi zdáli volnější, nic
je neomezovalo,“ popsal Karel
Novák, který se od té chvíle
už nikdy jinak než bez plavek
nekoupal.
Novák je známý především jako autor nebývalého
množství ženských aktů, vystavoval na desítkách samostatných i společných výstav,
je členem Fotklubu Prostějov. Na nové výstavě bude k
vidění přibližně třicítka jeho
dokumentárních snímků zachycujících život na českých i
zahraničních nudaplážích. „Je
to pro mě výstava jako každá
jiná, pouze se koná v prestižní

galerii,“ poznamenal se smíchem Karel Novák.
Kurátorem výstavy je Roman
Franc, který o Novákovi napsal
svoji bakalářskou práci. „Tato
výstava je založena na setkání
snímků Karla Nováka a Jocka
Sturgese, dvou fotografů, kteří
zachycovali nahotu v přibližně
stejné době, ovšem ve zcela odlišných politických a sociálních
podmínkách,“ vyjádřil se Franc.
Výstava bude v Uměleckoprůmyslovém muzeu na Husově
ulici v Brně k vidění až do
poloviny prázdnin. Návštěvníci ji mohou navštívit každý
den kromě pondělí a úterý od
10.00 do 18.00 hodin.

Ze života města
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KONEC TAJNOSTÍ: laureáti Cen města zveřejněni!
Mezi oceněnými je fotograf, tělocvikář i ředitelka divadla

Úterní jednání Zastupitelstva města Prostějova konečně odkrylo šestici jmen osobností, jež obdrží prestižní
Ceny města za rok 2012. Právě do úterního odpoledne prostějovští radní drželi seznam laureátů úzkostlivě
v tajnosti. Z dvaadvaceti kandidátů radní navrhli zastupitelům šest osobností ke schválení na udělení titulu, který
se v posledních letech stal velmi ceněným. Na rozdíl od
loňského roku komunální politici o návrhu ani vteřinu
nedebatovali, okamžitě ho jednomyslně odhlasovali...
Prostějov/mik
Mezi šesti vyvolenými jsou
tělocvikář, fotograf, ředitelka divadla, archeolog,
horolezec a pěvecký sbor.
„Vybrat mezi tolika kandidáty
pouze šest jmen, to byl velmi
obtížný úkol. Ostatně těžké to

bylo každý rok. Letošní návrh
byl předložen jednotlivými
komisemi a výběr osobností je velmi pestrý. Mě vůbec
nepřekvapilo, že tentokrát
laureáty na Ceny města zastupitelé schválili tak rychle. Jde
o osobnosti z širokého spektra
činností, navíc předjednané

a doporučené několika městskými komisemi,“ podtrhl
nominace Miroslav Pišťák,
primátor statutárního města
Prostějova.
Cenu města Prostějova za
rok 2012 obdrží Jiří Kremla
za dlouholetou podporu mládežnického sportu a tělový-

chovy a dlouholeté působení
v Komisi pro mládež a tělovýchovu Rady města Prostějova. Dále pak fotograf, malíř a organizátor výtvarného
a kulturního života Bohuslav
Pacholík, který soustavně
a dlouhodobě zaznamenává
život v regionu. Navíc již
čtyři desítky let publikuje
své fotografie v regionálních
periodicích, ale vystavuje je
i v Brně či Praze. Cenu města
obdrží také dosavadní ředitelka Městského divadla v Prostějově Alena Spurná nejenom za působení v kultuře,
ale také ve školství. V pozici
profesorky na Gymnáziu Jiřího Wolkera nastavila vysokou úroveň výuky angličtiny

a podílela se na organizaci
celé řady společenských aktivit školy. Jako ředitelka divadla pak úspěšně navázala na
tradici vynikající moravské
stagiony. Prestižní cenu obdrží také archeolog Miroslav
Šmíd za dlouholetou činnost
v oblasti muzejnictví, archeologie a výtvarné činnosti
propagující město Prostějov,
a Zdeněk Vychodil za více
než padesátiletou činnost pro
veřejnost našeho města v oblasti sportu, osvětové práce
Dva ze šesti. Mezi šesticí laureátů jsou i odcházející ředitelka
a propagace Prostějova. Cenu
městského divadla Alena Spurná a známý prostějovský fotograf
města Prostějova převezme Bohuslav Pacholík.
Foto: internet a archiv Večerníku
také kolektiv mužského pěveckého sboru Orlice, který oslaví 150 let od svého vzniku. jova na slavnostním vyhlápatří k našim nejstarším pěvec- Schválení laureáti pře- šení 21. května v obřadní
kým sborům a v letošním roce vezmou Ceny města Prostě- síni prostějovské radnice.

Magistrát může zakázat POZEMEK ve Vodní terčem kritiky
„Lidé nemají pravdu,“ reaguje Jiří Pospíšil
HAZARD, ale neudělá to

Prostějov/mik - Před dvěma
týdny rozhodl Ústavní soud
České republiky, že obce
mohou svými vyhláškami
regulovat videoloterijní terminály, což jsou centrálně
řízené výherní automaty.
Dosud terminály povolovalo
ministerstvo financí. Všechny obce tak mohou plně regulovat hazard.
Průlomové rozhodnutí znamená, že i Prostějov tak může ze
dne na den veškerý hazard vyhnat z města. „Na sto procent
to ale neuděláme. I když jsme
si jasně vědomi toho, že jde o
velice nebezpečnou věc, zákaz

heren by znamenal mnoho problémů,“ uvedla pro Večerník
Alena Rašková, která je šéfkou
pracovní skupiny Zastupitelstva města pro řešení problematiky heren a výherních hracích automatů. „Každopádně
ale chceme provést určité
úpravy prostějovských heren.
Nehodláme již tolerovat velké
vývěsní štíty s blikači, které
lákají na obrovské milionové
výhry. Chceme, aby veškeré
reklamy na hernách včetně
jejich výloh působily naprosto
neutrálně. Navíc hodláme pomocí nové vyhlášky vystrnadit herny z centra města, tedy

z památkové zóny,“ přidala
svůj osobní pohled Rašková.
Jak již bylo řečeno, herny a
hazardní hry z Prostějova nevymizí. Ač se to radní zdráhají úplně přiznat, hlavním
důvodem jsou - jak jinak - peníze. „Co si budeme nalhávat, částka, která z výherních
automatů plyne do městské
pokladny, je hodně významná. Činí přes třicet milionů
ročně. A z těchto peněz můžeme financovat sport, kulturu
i sociální oblast,“ vysvětlila
náměstkyně primátora statutárního města Prostějov Alena
Rašková.

Radní pod palbou

Prostějov/mik - Pozemek ve
Vodní ulici prodaný před lety
radnicí soukromému investorovi k výstavbě stávajícího
Centra zdraví se dostává opět
do popředí zájmu. Terčem kritiky se totiž stal úzký proužek
trávníku okolo zdravotnického
zařízení. Proč?
„Město prodalo investorovi jen
pozemek, který nutně potřeboval
pro stavbu. Okolo ní a blízkého
parkoviště je ale úzký pás trávníku sousedícího s přilehlými nemovitostmi. O ten se však starají
technické služby, za což se platí
z kapes daňových poplatníků.
Podle nás se město při prodeji nezachovalo jako dobrý hospodář.
Proč pozemek neprodalo i s tím
úzkým trávníkem? K čemu tento
zbytek pozemku město je?,“ ptá
se muž bydlící ve Vodní ulici, který si však nepřál být jmenován.

A hned přidal svůj pohled. „Jedno podezření máme. Před lety
totiž občané z Vodní ulice proti
stavbě protestovali. Sousedé ale
nemohli zasáhnout do stavebního řízení, protože právě kvůli
tomuto úzkému pásu byli takříkajíc ´vyřazeni ze sousedství´
a nemohli se tak stát přímými
účastníky stavebního řízení,“
sdělil dotyčný muž Večerníku.
První náměstek primátora statutárního města Prostějov Jiří
Pospíšil však tyto stížnosti bere
jako liché. „To v žádném případě
není pravda! Centrum zdraví má
travnaté plochy ve výpůjčce se
závazkem, že se o ně musí starat a
udržovat je v řádném stavu. Jejich
údržbu neplatí město, ale právě
Centrum zdraví,“ zareagoval na
náš dotaz Jiří Pospíšil. Zda si ale
ponechat trávník v majetku města
bylo úmyslem ze zištných důvo-

dů, první náměstek odpovědět
nechtěl. „Tato otázka patří minulému vedení města,“ uvedl.
Když jsme u tématu Vodní ulice, zeptali jsme se ještě, jak probíhá řízení o prodeji vedlejšího
volného pozemku a co na něm
bude. „O pozemky požádali dva
zájemci, jeden z nich ovšem od

svého záměru hodlá upustit.
Jednání s ním bude brzy na
pořadu, uvidíme, k jakému závěru se dopracujeme. Od toho
se bude odvíjet další postup
případného prodeje pozemků
vedle současného Centra zdraví,“ prozradil Jiří Pospíšil, první
náměstek primátora.

Ono místo. Terčem kritiky občanů z Vodní ulice se stal úzký pruh
trávníku, který zůstal v majetku města. Proč ho investor nekoupil
také?
Foto: Michal Kadlec

KULTURNÍ GRANT DOSTALO JEN SEDM Z DVANÁCTI ŽADATELŮ

„Dostáváme se do situace, kdy licitujeme o každou korunu,“ konstatuje Milada Sokolová
Prostějov - V rámci úsporných opatření plyne
z městské pokladny i do kulturní činnosti v Prostějově
čím dál tím méně peněz. Na kulturní granty bylo pro
rok 2013 vyčleněno pouze 225 tisíc korun. Jak tuto
částku kulturní komise města rozdělila a kdo získal grant? O této problematice, o Cenách města
Prostějova i tipu na zajímavou akci jsme si v rámci pravidelné rubriky povídali s radní a předsedkyní
kulturní komise Miladou Sokolovou (na snímku).
Michal Kadlec
S jakou částkou počítal letošní městský rozpočet na
kulturní granty?
„Zastupitelstvo města Prostějova vyhlásilo pro letošní
rok granty na představení
umění prostějovské mládeže
a studentů, knižní medailon-

ky prostějovských osobnostní
a oživení kultury v Prostějově se zaměřením na náměstí
T. G. Masaryka. Finanční částka na rok 2013 činila
dvěstědvacetpět tisíc korun.“
Kolik organizací či jednotlivců se na vaši komisi obrátilo se žádostí o grant?
„Žádostí bylo podáno celkem

INZERCE
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dvanáct s celkovou požadovanou částkou 616 750 korun.“
Kolik bylo nakonec uděleno
grantů a jak těžký
žký byl
výběr?
„Uspokojeno bylo sedm
edm
m ža
žžadadatečn
č ě těžčn
telů a výběr byl skutečně
mee se stále
ký. Tím, že pracujeme
bnosem,
menším finančním oobnosem,
uace, kdy
se dostáváme do situace,
doslova licitujeme o každou
ajímavý
korunu, aby se zajímavý
ečnit...
projekt mohl uskutečnit...
(pokrčení ramen)“
Můžete
uvést příklady, kdo, na co a kolik
ků od
finančních prostředků
města obdržel?
„Největší finanční částku
ivadlo
získalo studentské divadlo
esát tiPOINT, a to sedmdesát
yl prosíc korun. Poté to byl

jekt pana P
Pavla Šišáka a jeho
připravova
připravovaný
knižní medaiOsk
lonek Oskara
Spáčila, který
jsm ppodpořili
odp
jsme
částkou šedeatis
isícc kkorun
o
sáti tisíc
a který se stal
horkým fa
favoritem grantové,
ku
potažmo kulturní
komise města. Velmi rrádi jsme podpořili
projekty nna oživení náměstí.
Například již druhý ročník
Prostějovsk
j
Prostějovského
bluegrassového festivalu paní Jitky Šeluďčástk
kové částkou
pětatřicet tisíc
kon
korun, koncert
prostějovských
rockových kapel projektovaný
Miiroslavem Hasou částkou
Miroslavem
třicet tisíc korun, charitativní
odp
taneční odpoledne
občanského
P
sdružení Pomáháme
tancem
dv
částkou dvanáct
tisíc korun,
i
koncert izraelské
hudební
H
skupiny Hava
Nagila částkou
deset tisíc korun či vánoční
koncert Pěveckého sboru

Cyrilometodějského gymnázia
částkou osmi tisíc korun.“
V úterý zastupitelstvo také
schvalovalo šestici jmen
osobností, které obdrží Cenu
města Prostějova za rok
2012. Je pravda, že tři vybrané osobnosti navrhovala vaše
komise?
„Samozřejmě jsme u některých jmen nebyli sami, ale je
to pravda. Velmi mě potěšilo,
když jsem námi navrhovaná jména našla mezi těmi,
kteří Cenu města Prostějova
obdrží.“
Které osobnost
to jsou a za co
si podle vás Cenu města zaslouží?
„Jedná se o místního, velmi
známého fotografa Boba Pacholíka, na jehož nominaci

jsme se shodli ještě s dalšími
občany města, ředitelku městského divadla Alenu Spurnou
a archeologa, bývalého ředitele
Muzea Prostějovska Miroslava
Šmída. Všechny osobnosti
se ve svém profesním životě
v dobrém ´podepsali´ na životě
města Prostějova.“
Paní
radní,
mohla byste závěrem dát Prostějovanům
tip, na co se v nejbližší době
mohou v našem městě těšit,
co se týká kulturních představení či jiných akcí?
„V Prostějově v měsících dubnu a květnu probíhají Prostějovské dny hudby, které se těší
velké oblibě, tudíž si dovolím
Prostějovany jménem Základní umělecké školy Vladimíra
Ambrose na zajímavé koncerty pozvat.“

Večernice
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
radyy a ttipy k nezaplacení...
z p
.

Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?
ě?
Chcete vědět, jaké jsou nejnovější poznatky ve světě zdravého
životního stylu?
Pak jste na správné adrese!

Milé kamarádky Večernice,

Příjemné a odpočinkové čtení při sluncem prozářených dnech ppřeje
j
Aneta Křížová (na snímku).

zdraví nade vše...

MÁTE NEKLIDNOU MYSL?
Pak vyzkoušejte mantru ÓM

Mantry můžeme vysvětlit jako
slova či slabiky, které tvoří neobyčejné zvuky vycházející z
našeho podvědomí. Byly objeveny mysliteli a mudrci ve stavu
hluboké meditace. Nejčastěji
jsou používány v buddhismu
a hinduismu, ale své mantry
má i křesťanství, islám, šamanské kmeny apod. Účinky
těchto magických zvuků byly
popsány již ve starověku. Jejich
původ je starý mnoho tisíc let
a neupouští se od nich ani dnes...
Zázračný zvuk manter pomáhá uklidňovat mysl, tiší emoce
a psychickou nerovnováhu.
Mantry dovedou povzbudit k
psychické i fyzické aktivitě, motivovat, omlazovat a kromě mnoha
dalších účinků také léčit. Jelikož
vydávají vibrace, které rezonují
celým naším tělem, značně jimi
ovlivňujeme i procesy uvnitř těla,
konkrétně i činnost orgánů. Zá-

roveň jsou vnímány jako jakési
ochranné zvuky, které zabraňují
proudu negativních myšlenek.
Manter existuje mnoho, každá
má však svůj specifický účel. V
tomto příspěvku se budeme věnovat nejznámější mantře ÓM...
Slabika ÓM je považována za
nejmocnější mantru, v angličtině
je zastoupena písmeny a-u-m,
čte se však jako jedna slabika.
Je označována jako prazákladní
vibrace vesmíru, kořen veškerého stvoření. Hinduistické nauky
uvádí, že z této slabiky vzešly
všechny zvuky ve vesmíru. Vyslovováním a plným vnímáním
a uvědomování si této mantry
pročisťujeme celé své nitro, výborně dovede zklidnit, zharmonizovat, a nejen to. Skupinové
prozpěvování mantry navozuje
souznělý harmonický celek. Jen
to zkuste a sami uvidíte. Potřebujeme-li najít v sobě klid, zharmonizovat sebe a své myšlenky či
postoupit do vyššího Já, zkusme
se před samotným začátkem recitování či zpěvu této mantry zhluboka nadechnout a vydechnout.
Vhodné je se i protáhnout, naprosto uvolnit. Následně si zkusme, jak jednotlivá písmena vibrují
v různých částech těla. Pomalu

Omyjte žárovky
Určitě to znáte, přijdete do
restaurace v době, kdy se tam
nekouří. Klimatizace funguje
naplno a okna jsou otevřená,
přesto cítíte cigaretový kouř.
Stejně tak to může fungovat u
kuřáků nebo i u výjimečných
kuřáků či takovýchto návštěv
doma, ale čím to je? Světe
div se, může to být právě žárovkami. Žárovky cigaretový
kouř totiž přitahují. Proto po
kouření v domácnosti nebo
návštěvě kuřáků žárovky omývejte, samozřejmě s nejvyšší
opatrností.

Rybenky,
Ryb
benky rybenky
rybenky,
bojte se domácího!
Rybenky, rybičky... Ať už jim
říkáte jakkoliv, tito tvorečkové
nás dokáží zejména v koupelnách a na toaletách dosti obtěžovat, protože ani leckterá
chemie si s nimi neumí poradit.
My vám ale poradíme, stačí
směs cukru a boraxu v poměru
1:1. Po smíchání těchto ingrediencí směs umístěte do všech
koutů, kam vám tito otravní
tvorové lezou, a nechte přes
noc působit. Ráno pak místa
vysajte a omyjte vodou s octem.

Odstraňte zápach z nábytku
Jemný octový roztok vám
zaručí, že i cigaretový kouř
z gauče rázem zmizí. Stačí si
vzít houbičku a zlehka gauč
očistit. Ocet má mimo jiné i tu
výbornou vlastnost, že pohlcuje pachy.

Vodní kámen v pračce
- zatočte s ním!
Pokud vaši pračku obtěžuje
vodní kámen a změkčovače
vody nepomáhají, vyzkoušejte
ocet. Ano, litr obyčejného octa
nalijte přímo do bubnu pračky
a zapněte ji na 90°C. Pokud je

Začínáme s venkovními výsevy

Právě teď je nejvyšší čas začít s výsevy zeleniny.
Nyní, v druhé polovině dubna můžeme vysévat
rané kedlubny, květák, hlávkový salát, mrkev,
hrách, červenou řepu, špenát, ředkvičky či cibuli. Půda na výsevovém záhonu by měla mít
jemnou, drobtovitou strukturu a neměla by být
příliš živná. Vysoký obsah živin by totiž popálil
jemné kořínky. Po výsevu je dobré záhon chránit alespoň přes noc bílou netkanou textilií.

Pečujeme o růže

Foto: internet
a zvučně tedy opakujme jednotlivá písmena (a-u-m). Jakmile
vnímáme, jak písmena zní nejen
zvukově, ale i rezonančně, vyslovíme hlásky výrazně, zvláště na
„m“ klademe velký důraz. Vnímejme, jak se zvuk přemísťuje
přes hrdlo k ústům a zároveň pociťujme vibrace, rezonanci v oblasti břicha, která prochází celým
tělem až k hlavě. Zvuk a vibrace
vnímáme nejdříve v ústech, poté

na čele, mezi obočím až ke středu
hlavy. Tuto mantru opakujeme
alespoň pětkrát, účinek však není
závislý na počtu opakování, ale
na vnímání, plném soustředění
a radostném cítění.
Opravdu vyzkoušejte! Opakujte
si mantru nejen ve chvíli, kdy
se cítíte nemocní, vyčerpaní,
smutní a jakkoliv negativní, ale
i při pocitech radosti a nápomoci
druhým.

Aby byly růže krásné, musíme o ně pravidelně
pečovat. Velkokvěté růže seřízneme na dvě až
čtyři očka, mnohokvěté pak na pět až osm oček.
Pnoucím, sadovým a nízkým pokryvným růžím
odstraníme suché a přestárlé výhony. Po odstranění zimního krytu přidáme k růžím základní

I
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Prostějov - V dalším díle našich zajímavých rozhovorů se Večernice opět vydala do světa alternativních metod. Tentokrát si představíme TAI ČI,
o němž nám více poví paní Pavla GLOCOVÁ. Co je
to TAI ČI? Jaká je jeho filozofie či jak nám prospívá?
To vše a mnohem více se dočtete v následujícím
exkluzivním rozhovoru…

Paní Glocová, můžete
nám tedy vysvětlit, co je
to TAI ČI?
„TAI ČI je harmonizační psychosomatické cvičení, které má
mnoho směrů, od jemných forem vycházejících z chi-kungu,
kdy čchi je vitální energie, kung
znamená tvoření, konání, až po
bojové aplikace. Ty jsou odnoží jiného řádu. TAI ČI je nástrojem taoistické cesty, poznání sebe sama
jako jedinečné bytosti a také jako
součásti všeho živého ve vesmíru.
Ve všem je obsažena vitální energie čchi, v kamenech, v rostlinách
i zvířatech. Je to princip TAA (lásky) v proměnných formách života,, ja
jjakási
ká forma duševní hygieny.“
TAI ČI tedy není jen bojové umění či cvičení, jak
se mnozí domnívají. Můžete
nám přiblížit jeho filozofii?
„TAI ČI má své kořeny v dobách
daleko před naším letopočtem
v Číně. Za vlády Žlutého císaře
se objevují znalosti o akupunktuře, akupresuře, léčitelství. TAI
(TCHAJ) je velký, ŤI je počátek.
Jde o princip rozdělení na energii

Nevlídný vzduch
Sem tam se každému z nás
podaří něco spálit, ovšem
pak dlouho trvá, než se nepříjemného zápachu zbavíme.
K tomu nám opět dopomůže
ocet. Misku s octem postavte
doprostřed místnosti, tak se
zbavíte zápachů ze spálenin
a podobně.

Duben - začínáme s prací na zahradě

vysvětluje Pavla Glocová

jangovou a jinovou, zobrazený
jako monáda, kdy jeden prvek je
obsažen v druhém. Čínské metody
rozčleňují tuto energii do tří struktur: čchi kosmu, čchi země a čchi
člověka. Tak je vytvořeno starodávné
dáávn
v é schéma postupu cvičení.“
Stejně jako další čínské
metody, i TAI ČI má jistě obsáhlou historii…
„Samozřejmě... TAI ČI se vyvíjí po generace, známo je prý
na třitisícetřista různých forem.
Když poznáváme TAI ČI, neblížíme se k jeho konci, ale stáváme se součástí vývoje, který
stále trvá. Je jako řeka, která
stále plyne. Jako život, který
žijeme. Také je nazýváno uměním založeným na principech
měkkosti, lásky a míru. Jedním
z největších přínosů pro naše
zdraví fyzické i psychické je, že
nás učí
uč naslouchat…“
Jak nám TAI ČI prospívá?
„V TAI ČI rozvíjíme vnitřní
harmonii, smysl pro rovnováhu,
dosahujeme hlubokého uvolnění,
což je cesta k dobrému tělesnému
i duševnímu zdraví. Nacházíme
zde stabilitu, pružnost i pevnost

Popsaný nábytek
Nejen oblečení, ale mnohdy
i nábytek schytá sem tam nějakou tu čáru od propisky. Ptáte
se, co s tímto nešvarem? Skvrn
od propisek se nejlépe zbavíte
lihem, buďto samotným lihem
nebo lihem s citronem v poměru 2:1. Pomocníkem může být
i silný lak na vlasy. Stačí ho nastříkat na skvrnu a otřít suchým
hadříkem.

rady pro snadné zahradničení....

„TAI ČI je také nazýváno meditací v pohybu,“

Aneta Křížová

pračka silně zanesena, tento
postup opakujte vícekrát.

hnojivo s dlouhodobým účinkem, které zajistí
pravidelný přísun živin. Hnojiva tohoto typu
zajišťují výživu na celých osm měsíců, takže se
pak nemusíme již o hnojení růží starat. Pokud
chceme růže ochránit před housenkami pilatek,
můžeme použít chemický postřik.

Sečeme zatravněné plochy
Zatravněné plochy je třeba posekat, ale kdy? Čas
pro sečení nastává v okamžiku, když kvetou zlatice.
Jinak to poznáme podle délky porostu. Jakmile dosáhnout listy délky o jednu třetinu větší, než je požadovaná výška, pak se tedy chopíme kosy, sekačky
apod. Sekáme hodně nízko, výška seče by se měla
pohybovat kolem čtyř až pěti centimetrů. Po sečení
dopřejte trávníku dostatečnou závlahu a živiny. Použít můžeme hnojivou závlahu.

kulinářský koutek
aneb tip do kuchyně...

Koláčky s kozím sýrem,
olivami a rajčaty
Ingredience:
400 g listového těsta, 200 g
kozího sýra, 150 ml kysané
smetany, 2 žloutky, 1 vejce na
potření, olivy bez pecek, 2 lžíce
olivového oleje, mouka, rajčata, pepř, sůl, oregano, bazalka
a nejlépe mořská sůl

Postup: Z vyváleného listového těsta si vykrájíme kolečka, která
potřeme rozšlehaným vejcem. Dno propícháme vidličkou a koláčky
dáme péct na pět minut při teplotě 220°C. Po upečení koláčky vyndáme, a abychom vytvořili místo pro náplň, střed koláčků vytlačíme
např. naběračkou. Nyní smícháme kysanou smetanu se žloutky, pepřem a solí. Do každého koláčku dáme trochu smetany, přidáme olivy,
rajčata (čerstvá, pečená či sušená) a na závěr kozí sýr. Necháme péct
při teplotě 180°C tak dlouho, dokud koláčky nebudou zlatavé. Při pečení koláčky nabydou na objemu, po upečení však klesnou. Hotové
koláčky dozdobíme kořením a olivovým olejem.
Přejeme dobrou chuť!
INZERCE

Pomáhá... Jak se svěřila Pavla Glocová (na snímku uprostřed), v jemných pohybech je TAI ČI niterné
cvičení, které je vzdáleno soutěžení a soupeření.
Foto: Aneta Křížová
„„V dnešní době, kdy
jjsme většinou ve spěcchu, stresu a strachu,
nnení lepší metody než
sse na chvíli zastavit
a uvolnit napětí v myslli, v těle, postavit se
a obohatit se radostí,
kklidem a harmonií,
kkteré TAI ČI přináší.
Svých učitelů, manželů
S
Z
Zemanových z Brna,
Prostějovská cvičitelka PAVLA GLOCOVÁ kkteří mě TAI ČI naučili,
hovoří o životním stylu, který propaguje ssi hluboce vážím, prottože to, co učí, podle
v postoji těla i psychiky. Základní energií země a kosmu. Cvičení toho žijí i ve svém životě. Být
metodikou je vize neboli před- je vhodné pro všechny věkové slušným člověkem v pravém
stava formy, například balonu, kategorie, od těch nejmenších slova smyslu je totiž ukázkou
případně myšlenka čili přítomný dětí až po ty nejstarší, zdravé i ne- vnitřních kvalit člověka. Máte-li chuť a čas, cvičíme pramocné
okamžik. Čchi jako zdroj síly, vi- mocné.“
TAI ČI se věnujete již videlně v našem Joga klubu,
tality, která proudí v uvolněných
více než deset let. Co pro v občanském sdružení Lipka
svalech a vzpřímené páteři. Tak
se člověk stává spojníkem mezi vás tento životní styl znamená? i v soukromých prostorách.“

„V dnešní době, kdy jsme většinou
ve spěchu, stresu a strachu, není
lepší metody než se na chvíli zastavit
a uvolnit napětí v mysli, v těle,
postavit se a obohatit se radostí,
klidem a harmonií, které TAI ČI přináší.“

Foto: internet
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EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR: z hokejového gentlemana se stal PASTOR

„Poznal jsem víru v Ježíše Krista,“ říká PETR ŠAKAROV
Hradec Králové, Prostějov
ějov - Jak přeaně dnešního
desíláme na titulní straně
cí útočník HC
vydání, bývalý vynikající
Prostějov Petr Šakarovv našel nový
álně se obrátil
smysl svého života. Totálně
ůsobí v Hradci
na víru v Boha a nyní působí
kve Víry.
y Petr
Králové jako pastor Církve
Šakarov (na snímku) věnoval
rníku
Prostějovskému Večerníku
exkluzivní rozhovor.

„Byl jsem stále ne
nemocný a unavený,
nakonec mi lékaři zjistili, že moje srdce
padesát procent. Tím skončila
pracuje na padesá
profesionální hokejová kariéra.“
moje profesionál
popisuje
p
p j okam
okamžiky po přestupu z HC
Prostějov u nás stále populární „Šaky“

Michal Kadlec
Petře, dovolte
nám předem našeho rozhovoru
vzkázat vám srdečné
pozdravy od všech fanoušků prostějovského
hokeje, kteří na vás rozhodně nezapomněli a stále
jste pro ně legendou z dob
nejúspěšnější éry prostějovského hokeje. První
otázka zní trošku frázovitě, ale jak se máte?
„Děkuji za pozdravy, za to,
že jste si na mě vzpomněli,
i já velmi rád vzpomínám
na fanoušky prostějovského hokeje, byli nejlepší,
jaké jsem kdy poznal. Na
otázku, jak se mám, musím
odpovědět, že se rozhodně
nemám zle...(smích)“
Jak vzpomínáte
na zlatou éru
„žlutomodré
síly“, tedy HC Prostějov?
„Na dobu, kdy jsem hrál
v Prostějově, mám jen ty
nejlepší vzpomínky. Tedy
až na ten poslední rok, kdy
se nám nedařilo a sestoupili
jsme do druhé ligy. Jinak to
byly moje nejlepší hokejové roky, měli jsme dobrou
partu, fanoušci byli úžasní, mně se dařilo, co víc si
přát?“

„Jsem přesvědčen o tom, že každý člověk,
tvrďák i netvrďák, potřebuje poznat živou víru
v Ježíše Krista, protože život zde na Zemi
rychle utíká a já nevěřím, že končí smrtí..“
zastává názor současný Petr Šakarov
Co jste vůbec dělal
po odchodu z Prostějova?
„Z
Prostějova
jsem
přestoupil do Olomouce
a tehdy začaly moje zdravotní problémy. Byl jsem
stále nemocný a unavený,
nakonec mi lékaři zjistili,
že moje srdce pracuje na
padesát procent a tím skončila moje profesionální hokejová kariéra. Poté jsem
se s rodinou přestěhoval do
Hradce Králové, odkud oba
s manželkou pocházíme.
Díky Bohu, mé srdce už je
zdravé.“

Můžete prozradit
něco ze soukromí?
Kde nyní žijete,
zda jste ženatý a kolik máte
dětí…
„Jsem šťastně ženatý už šestnáct let, máme tři děti a žijeme
u Hradce Králové, kde jsme si
postavili rodinný dům.“
Petře, jak vůbec
došlo k tomu, že
z hokejisty „tvrďáka“ se stal pastor?
„Křesťanem jsem se stal už v
šestnácti letech. Jsem přesvědčen o tom, že každý člověk,
tvrďák i netvrďák, potřebuje
poznat živou víru v Ježíše
Krista, protože život zde na

Z
Zemi
rychle utíká a já nevěř
řím,
že končí smrtí, ale Bible
m
mluví
pravdu o tom, že člověk
p
potřebuje
spasení, odpuštění a
j
jistotu,
kam jde. Toto mě vedlo
k obrácení na živou víru v Jež Krista.“
žíše
Jak vůbec v současnosti probíhá
váš pracovní den?
„„Nejsem katolík, ani nepocházím z tradiční církve.
Žiji život aktivní víry a vedu
k tomu i druhé, práce v církvi
je velmi rozmanitá i časově
náročná. Když vidím lidi, kteří měli deprese, prošli si drogovou závislostí, rodinnými
a jinými problémy, jak od té
doby, co přišli do církve, se
jejich život změnil, tak tehdy
vím, že to má smysl. Rozhodně si nepředstavujte, že máme
náboženskou a strnulou církev, právě naopak.“
Dá se tedy nyní říci,
že vás zlákalo „slovo Boží“.
Patříte tedy opravdu k přesvědčeným věřícím?
„Ano, rozhodně jsem přesvědčeným věřícím, a jak
píše Bible, tak i já věřím, že
obrácení se na víru v Ježíše
Krista, je jediná vstupenka do
nebe. Navíc z osobní zkušenosti vím, že víra není jenom
o tom, co nás čeká, ale že Bůh
jedná v našich životech i teď,
každému to přeji poznat. Zažil
jsem několik osobních zázraků v naší rodině i církvi, na-

Na Hloučele je uklizeno, jaro může začít!
Prostějov/peh - Na Hloučele
se uklízelo a pátralo po jaru.
Několik desítek přítomných
účastníků tradiční ekologické
akce přihlíželo i slavnostnímu
odhalení hmyzích hotelů a
při provozování jarních her
doufali, že zima už pro letošek
opravdu skončila.
Na účastníky už tradičního
jarního velkého úklidu na
Hloučele čekalo předminulou
sobotu hned několik aktivit najednou. Díky nepřízni počasí
se původní termín úklidu
přesunul až na 13. dubna, a
tak se současně s gruntováním

biokoridoru mohla dobrovolnická úklidová četa pustit i do
hledání prvních známek jara.
Celostátní akce, kdy do lesů
a luk vyrazí všichni příznivci
přírody, aby hledali kvetoucí
tařici, pavouka a hráli jarní hry
(guma, panák, kuličky...), se
pod vedením zástupců Českého
svazu ochránců přírody a
prostějovského Ekocentra Iris
účastnilo několik desítek malých
i velkých ochranářů.
„My jsme tady už pravidelně,
dokonce jsme vyvěšovali
krmítka v té únorové vánici,“
přiznává tatínek malého Honzí-

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

ka. „Malému se to moc líbilo,“
směje se Honzíkova maminka
a společně se synkem se pouští
do úklidu. „S účastí jsme moc
spokojení, i když odhaduji, že
kvůli rannímu dešti se nakonec
odhodlalo o něco méně lidí.
Odpadků tentokrát nebylo tolik,
zřejmě vzhledem k chladnému
počasí se lidem do přírody ještě
moc nechtělo,“ míní Eva Zatloukalová z pořádajícího Ekocentra Iris.
Pátrání po jaru a úklid lesoparku nebyly ale zdaleka
jedinou aktivitou, která na
účastníky čekala. Slavnostně

se tu otvíraly vlastnoručně
vyráběné hmyzí hotely, kde
se mohou v následujícím období ubytovat všechny osamocené včely. „Kromě otevírání
Hloučely a vyvěšování hmyzích
hotelů jsme sundávali krmítka,
aby zima už konečně pochopila,
že má ustoupit jaru,“ směje se
Eva Zatloukalová.
Na závěr všechny pracovníky
čekala kromě dobrého pocitu
odměna v podobě prvního
jarního opékání špekáčků, her
a soutěží, kterých se zúčastnili
snad všichni přítomní bez ohledu na věk...

jak se uklízela Hloučela...
3x foto: Petra Hežová

Jarní hry. Kuličky, skákání panáka a přes gumu Hmyzí hotel. ubytovny pro osamocené včely se Velký jarní úklid. pomoci přírodě s odpadem
si vyzkoušeli malí i velcí.
v průběhu zimy vyráběly v rámci tvořivých dílen v přišlo několik desítek malých i velkých milovníků
Ekocentru Iris.
přírody.

MILENCE OŠKUBALA O DVA MILIONY! Dostala tři roky natvrdo...
(dokončení ze strany 2)
Prostějovský soud měl v případu pětačtyřicetileté Renaty
Dohnalové k dispozici důkazy, které tvrzení obžalované
jednoznačně popíraly. „Z výpisu z bankovního účtu pana
Hofmana vyplývá, že ten
všechny tyto peníze na účtu
měl. O tom, že je obžalovaná
dostala, pak svědčí jednotlivé
směnky i smlouvy o úvěru.
Jejímu tvrzení, že tak činila
pod nátlakem, opravdu není
možné uvěřit. Pod nátlakem
lze za určitých vyhrocených
okolností podepsat snad jednu
směnku. Jak si však vysvětlit,
že obžalovaná podepisovala
nejrůznější dlužní úpisy po
dobu několika let? Její obhajoba se tak jeví jako vysoce

nedůvěryhodná,“ vyjádřil se
předseda senátu Petr Vrtěl,
který o vině obžalované neměl
nejmenší pochybnosti.

když zfalšovala podpis na úvěrové smlouvě, kterou nechala
vystavit na jméno svého bývalého manžela. Navzdory
neustálým lžím a podvodům
O peníze obrala milence, do vězení nikdy nemusela.
manžela i klienty cestovky Senát prostějovského soudu
se však rozhodl učinit jejímu
Z chování obžalované jas- řádění přítrž a nyní ji na tři
ně vyplývalo, že navzdory roky poslal do basy.
všem důkazům peníze poškozenému vrátit nehodlá.
Lhala až do
Zřejmě to ani nikdy neměla
trpkého
konce
v úmyslu. Renatě Kamencové
uškodily také její škraloupy Učinil tak především kvůli
z minulosti, kdy byla opako- jejímu naprosto nesebekrivaně odsouzena. Poprvé za tickému, až arogantnímu
to, že napálila klienty později postoji k celé záležitosti.
zkrachovalé cestovní kance- „Obžalovaná nebyla schopná
láře Mika tour, které připra- přiznat pravdu, nedokázala
vila o více jak sto tisíc korun. vyjádřit lítost, nikdy se nepoDalšího odsouzení se dočkala, kusila peníze vrátit. Naopak

se celou záležitost snažila
obrátit proti muži, od něhož
prokazatelně získala poměrně
vysoké částky. Kromě milence
a manžela se dopouštěla podvodů i na zákaznících své cestovní kanceláře. Pokud nebude schopná si uvědomit, že
něco dělá špatně, pak je pravděpodobné, že ve svém jednání bude pokračovat i nadále,“
vysvětlil předseda senátu Petr
Vrtěl důvody, proč soud Renatu Kamencovou poslal do
vězení.
Ta však mnoho sebekritiky
neprojevila ani po vynesení
tohoto rozsudku. Po poradě
se svojí advokátkou se proti
němu na místě odvolala. Z tohoto důvodu rozsudek dosud
nenabyl právní moci.

příklad uzdravení mého srdce,
uzdravení mého syna, což by
bylo na samostatný článek…“
Nechybí vám adrenalin? Zahrajete si
ještě vůbec hokej,
či sportujete ještě nějak?
„Mám dům, ženu, tři děti a
službu v církvi, takže adrenalin mi rozhodně nechybí.
Nezanevřel jsem ani na hokej, hraji v krajském přeboru
za Hronov, což mě obrovsky
baví, protože sport byl vždycky důležitou součástí mého života, i když s přibráním kil se
mi hůř pohybuje, už to není, co
to bývalo.“
Nechystáte se někdy do Prostějova,
ať už pracovně
nebo jen tak s rodinou na výlet?
„V Prostějově je velmi dobrá
církev Víry, do které i nadále
občas dojíždíme. Rozhodně
všem doporučuji ji navštívit,
protože mně velmi pomohla
a nasměrovala dál můj život.
Máme tam přátele, se kterými
se vzájemně navštěvujeme,
takže rozhodně zas brzy do
Prostějova zavítáme.“
Co byste závěrem
vzkázal Prostějovanům, kteří na vás
stále vzpomínají?
„Prostějov mi přirostl hodně
k srdci, takže Prostějovanům
přeji jen to nejlepší, kéž by se
fanouškům hokeje splnil jejich
sen a dočkali se minimálně
takového hokeje, jaký se hrál
za naší éry. Mějte se hezky a
Prostějovu ZDAR!“

jak to v

idí

petr zlámal

„Samozřejměě měě to
t překvapilo.
ř k il
I když podotýkám, že v dobách
největší slávy novodobé historie
prostějovského hokeje, kdy u nás
Šaky válel, jsem si všimnul jeho
sklonům k podobným záležitostem. On byl vždy v dobrém slova smyslu podivín... (smích) měl
jsem své rituály, které nechtěl
nikdy porušit, byl často uzavřený
do sebe, když probíhaly večírky
či společenské akce, tak odcházel
jako jeden z prvních, někdy nešel
vůbec. V tomto byl prostě svůj,
měl svůj svět. Někdy, když měli
trenéři Přecechtěl s Horákem
proslov k týmu, tak seděl a byl
jakoby duchem nepřítomen. a
druhou stranu byl to strašně hodnej kluk a když vjel na led, sálala
z něj síla, rychlost, energie. Prostě
byl to hokejista par excellance
na naše poměry a osobně jsem
velmi rád, že jsem s ním mohl
spolupracovat. Moc jej zdravím
a přeji mu jen to nejlepší.“
Autor byl výkonným ředitelem
HC Prostějov

Když Země slaví svátek...

Děti soutěžily o stošest. Pro nejmenší byla připravena řádka
ekologicky laděných soutěží o ceny.
Foto: Petra Hežová
Prostějov/peh - I přes nepříliš teplé počasí se Den Země
oslavil na prostějovském náměstí, jak se patří. Nechyběla ukázka lidových řemesel,
ochutnávky dobrého bio-jídla a bio-pití, dětské soutěže ani hudební a divadelní
vystoupení. Jen málokdo si
z akce neodnášel batikovaný
šál, originální keramický hrneček nebo nějakou tu dobrotu ke kávě...
Mezinárodní svátek naší modré planety je v Prostějově už
tradičně spojen s ekojarmarkem, na kterém se nenudili děti
ani dospělí. Vedle fotovýstavy
z blízkého okolí Prostějova
a ukázek práce uměleckého
kováře si návštěvníci mohli
prohlédnout i výrobky tkalců
a zručných švadlenek. Pro ty
menší byly připraveny vedle
klecí a akvárií s opeřenými
či šupinatými spoluobyvateli
naší planety také nejrůznější
hry a soutěže s eko tématikou.
Ti úplně nejmenší ocenili zejména představení loutkového
divadla Starost Prostějov, které
dětem předvedlo napínavý pohádkový příběh rytíře Šnofoniuse a princezny Morduliny.

ZNIČIL automat

za 100 TISÍC!

Prostějov/mik - Nechtělo se mu
platit nebo ho rozčílilo, že si někdo
vůbec troufá vybírat poplatky za
parkování? Těžko si jinak lze vysvětlit, co vedlo k činu zatím nedopadeného grázla, který uprostřed
minulého týdne zničil parkovací
automat ve Vrahovické ulici.
„Ze spáchání trestného činu poškození cizí věci je podezřelý zatím neznámý pachatel, který někdy v době
ze středy na čtvrtek poškodil pokladnu parkovacího systému, který
je umístěný na parkovišti na ulici
Vrahovická v Prostějově,“ informovala Večerník Irena Urbánková,
tisková mluvčí policie Olomouckého kraje.

„Je to nejlepší možné
řešení,“ oddechl si bratr
agresivního bezdomovce
S velkou úlevou mohla v úterý
odcházet od prostějovské
přestupkové komise šestasedmdesátiletá Veronika K.,
která musela společně se svým
manželem téměř celý rok čelit
nevybíravým útokům ze strany
vlastního syna.
Dvaapadesátiletý
bezdomovec se před oknem bytu
svých rodičů v prostějovské
ulici Emila Králíka neustále dožadoval peněz. Pokud
byl právě opilý, což býval
velmi často, doprovázel své
prosby pořádnou dávkou
vulgarit. Paní Veronika díky
tomu drasticky zhubla, nyní
váží 32 kilogramů. Na místo
opakovaně vyjížděli strážníci
i policisté, někdy se tu objevovali i třikrát denně...

I

Ale ani dospělí návštěvníci
nepřišli zkrátka a ochutnávali
u stánků s mošty, zdravou výživou i tradičními stánkovými
pochoutkami.
„Jsou moc šikovní, nejvíc mi
chutná tahle celerová pomazánka,“ nešetřila chválou návštěvnice ekojarmarku, která se nám
představila jako Eva. Degustaci
netučných pomazánek byla připravena zručnými studenty prostějovského SOU obchodního.
Že se letošní ročník ekojarmarku vydařil, potvrzuje i
vysoká návštěvnost. „Jsme
moc spokojení, hlavně že
oproti předpovědi vyšlo i trochu to počasí. Dojelo i hodně
stánkařů a navíc máme letos
bohatý program, takže si tu
každý něco najde,“ míní Eva
Zatloukalová,
zástupkyně
Ekocentra Iris.
Pomalu se probouzející jarní
počasí nalákalo na prostějovské
náměstí množství návštěvníků a
tak se letošní ekojarmark vzhledem k návštěvnosti a počtu stánkařů podobal malému nácviku
na Hanácké slavnosti. Takže vše
nejlepší k svátku, milá Země a
doufáme, že to s námi ještě nějaký ten rok vydržíš...

„Pro maminku bylo jednání na
přestupkové komisi, kdy musela
popisovat napadání ze strany
vlastního syna, nesmírně těžké.
Při odchodu z jednání z toho
byla hodně špatná, bratr jí navíc
začal sprostě nadávat. V tuto
chvíli je to pro ni i pro tatínka
určitě to nejlepší možné řešení.
Pokud by se bratr dokázal zbavit závislosti na alkoholu, rodiče
jej za tři měsíce opět rádi uvidí,“
vyjádřil se bratr agresivního bezdomovce Petr.
Rozhodnutí
přestupkové
komise by do patnácti dnů
mělo nabýt právní moci.
Pokud bude Jan K. po uplynutí této doby spatřen v
Prostějově, dopustí se trestného činu maření úředního
rozhodnutí a vykázání. V
takovém případě by mohl
rovnou putovat do vazební
věznice.

www.
vecernikpv
.cz

Filuta, kterému se zřejmě nechtělo platit za parkování, se rozhodl
zničit majetek města vskutku originálním způsobem. „Do pokladny
nastříkal montážní pěnu, kterou se
zřejmě snažil zapálit. Následkem
toho došlo k poškození vnitřního
zařízení. Předběžně byla škoda vyčíslena na sto tisíc korun. Policisté
na případu intenzivně pracují a zjišťují všechny okolnosti. Pachateli, v
případě jeho dopadení, hrozí trest
odnětí svobody až na jeden rok,“
dodala mluvčí.
Zda se ale někdy po pachateli
podaří vymoci spáchanou škodu,
to si troufne odhadnout jen málokdo…
inzerce

Děti a školství

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

A GRATULUJEME!!!
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Karolína Konvičková
13. 4. 2013 52 cm 3,15 kg
Praha 8

Jonáš Mudrla
15. 4. 2013 50 cm 3,40 kg
Výšovice

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!

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

Z NEMOCNICE ...

V úterý slavnostně
otevřou BABYBOX

Prostějov/mls - Nový babybox
v prostějovské nemocnici bude
slavnostně uveden do provozu
již zítra, tj. v úterý 23. dubna v
12.00 hodin. A to i přes určitou
lakotu Prostějovanů! Částka,
kterou na něj přispěli prostějovští podnikatelé, totiž nepokryje ani třetinu nákladů na
jeho instalaci...
Schránka pro zoufalé matky,
které zde budou moci odložit
své malé dítě, se nachází na
rohu plicního oddělení v budově polikliniky. „Sloužit bude
především jako pojistka pro to,
aby se odloženým dětem dostalo včas potřebné zdravotní péče.
Babybox už má také Nemocnice
Přerov a šumperská nemocnice,
kde byly odloženy již tři děti,”
uvedla Hana Szotkowská, tis-

ková mluvčí holdingu Agel, pod
níž Nemocnice Prostějov spadá.
Babybox přijde celkem na přibližně tři sta tisíc, v Prostějově
se zatím vybrala necelá třetina.
„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!
Situace se nezměnila ani v uplynulém týdnu, dohromady se nám
podařilo získat necelých sto tisíc
korun. Zbytek peněz se pokusím
sehnat od pražských dárců, jimiž
je například nadace Naše dítě,”
sdělil Večerníku v pátek odpoledne Ludvík Hess z Nadačního fondu pro odložené děti Statim.
Co dodat? Snad jen, abychom
někdy na tu svoji přehnanou
opatrnost nedoplatili....

Do Prostějova dorazí
ministr zdravotnictví
Prostějov/red - Ve středu zavítá do prostějovské
nemocnice ministr zdravotnictví Leoš Heger. Při
této příležitosti představí
ředitel nemocnic v Prostějově, Přerově a Šumperku
Tomáš Uvízl model fungování Středomoravské nemocniční.

I

„Za posledních šest let, kdy
nemocnice spravuje společnost AGEL, bylo v zdravotnických zařízeních proinvestováno šest set milionů korun.
Dalšíchosmdesát bude do
nemocnic investováno v letošním roce,“ prozradila v této
souvislosti Hana Szotkowská,
tisková mluvčí holdingu Agel.

www.
hlasujte o nejlepší tablo na našem webu,
vecernikpv.cz
jedině tak může vyhrát váš favorit

Zástupci ČHA odhalili studentům SOŠPO taje levného cestování
Prostějov/peh - Nejvyšší zástupci mezinárodní a České
Hostelové Asociace představili
nedávno studentům prostějovské Střední odborné školy podnikání a obchodu nejen výhody
hostelových karet a možnosti
levnějšího cestování u nás i za
hranicemi.
Jak ušetřit za ubytování na cestách
po Česku i zahraničí a navíc si užít
jedinečnou atmosféru cestování
jen tak s batohem a mapou je tématem především pro studenty,
kteří si z pochopitelných důvodů
většinou nemohou dovolit all
inclusive dovolenou u moře, projít
si zámky na Loiře nebo se vyfotit
na vrcholu Sochy Svobody. Studenti Cestovního ruchu Střední
odborné školy podnikání a obchodu měli možnost vyslechnout
si přednášku na téma hostelling a
výhody spolupráce s Mezinárodní
Hostelovou Federací, která nabízí
výhodné ubytování ve více než
čtyřech tisícovkách hostelů v nejrůznějších koutech celého světa.

„Ubytování je samozřejmě výhodné nejen pro studenty, ale i pro
rodiny s dětmi či jednotlivce na
cestách, kteří si chtějí užít pravou
cestovatelskou atmosféru, zažít
něco nového a seznámit se s novými lidmi. Držitelé Hostelové
karty získají navíc spoustu dalších
výhod, jako jsou slevy na vstupném či na dopravu,“ shrnul hlavní
aspekty své prezentace viceprezident Mezinárodní Hostelové Asociace Igor Jurišic.
„Ubytování v hostelech po Česku
bylo populární především po převratu, kdy byl nedostatek hotelů
pro zdejší i zahraniční turisty. Rozdíl mezi hotely a hostely teď tvoří
hlavně atmosféra, kterou stylové
hostely poskytují,“ vysvětlil prezident České Hostelové Asociace
Petr Jelínek.
Beseda na téma hostelling
a cestování „za babku“ upoutala
bez výjimky všechny posluchače. „Nabídka mě velmi zaujala,
rád bych zažil atmosféru hostelů,
kterou tu zástupci asociace nastíni-

Užitečná beseda. Studenti už mohou spolu s paní učitelkou plánovat, kam letos vyrazí.
Foto: Petra Hežová
li, a určitě mě taky oslovila výhodnější cena ubytování,“ přiznává
student Cestovního ruchu Adam
Došlík, kterému sledovat přednášku vedenou částečně v angličtině nečinilo nejmenší problém.
„S ubytováním v hostelech máme

s žáky už zkušenosti z našich si narychlo zařizovat ubytování
školních výletů, navštívili jsme v drahém hotelu,“ míní paní učinapříklad Salzburg, Drážďany telka Jana Mohrová.
Pokud byste i vy rádi využili
a mnoho dalších. Osobně si myslím, že ubytování v hostelech je možnost cenově zvýhodněného
cestování, navštivte
pro mladé lidi ideální, po celowww.hostely.cz.
denní cestě nemusí stavět stan, ani

INZERCE

Co, kdy, kde, kam ...?


Svaz tělesně postižených v ČR,
o. s. v Prostějově, Kostelecká 17,
nabízí k zapůjčení kompenzační
pomůcky, např. polohovací lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC křesla aj. Služby jsme
rozšířili i o rozvoz pomůcek.
Bližší informace v kanceláři č.
106 nebo na tel. č. 588 000 167.
Půjčovna rehabilitačních a
kompenzačních
pomůcek
LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV, Hacarova 2, zajišťuje
ortopedické vozíky, WC křesla, chodítka – pevná, pojízdná,
podpažní, servírovací stolky a
polohovací lůžka (mechanická,
elektrická). Kontakt po telefonu
pí. V. Zapletalová 776 054 299
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově
nadále poskytuje služby
nevidomým a slabozrakým
občanům na adrese:
Kostelecká 17, Prostějov.
SEMTAMNÍK SONS
pondělí 22. dubna
14.30 až 15.30 hod. Rehabilitační cvičení pro posílení tělesné
kondice a zraku.
středa 24. dubna
Dny umění nevidomých na Moravě. Již čtvrtým rokem pořádáme kulturní vystoupení zrakově
postižených amatérských umělců a souborů. Místo konání –
podkrovní sál městské knihovny
Prostějov, Skálovo nám.č.6.
čtvrtek 25. dubna
13.00 až 16.00 hod. Pletení z pedigu v klubovně SONS.
MC Cipísek, Sídliště Svobody
6, Prostějov
středa 25. dubna od 18.00 hod.
Jak zvládnout období dětského
vzdoru – beseda pro rodiče s
psycholožkou
Sobotní procházka pro sólo rodiče s dětmi – akce pro rodiče,
kteří pečují o dítě sami nebo ve
střídavé péči. Bližší informace
pro zájemce a přihlášky v MC
Individuální psychologické a
právní konzultace dle objednávky v MC
Lazariánský servis vás zve opět
i v roce 2013 na ozdravný pobyt
v Chorvatsku. Pobyt je vhodný pro rodiče s dětmi, seniory
i handicapované. Bližší informace a přihlášky na tel. čísle
776 054 299 paní Zapletalová.

Ve středu 24. dubna se koná akce
DUBEN S NORDIC WALKINGEM. Sraz v 17.00 hodin
před prostějovskou nemocnicí.
Ekocentrum Iris, Husovo
nám. 67, Prostějov
tvořivá dílna
pondělí 22. dubna Keramika
od 16.00 do 18.00 hod. Kovárna Ekocentra Iris, Husovo
nám. 67, Prostějov. Pracovní
oblečení s sebou.
vycházka pro veřejnost
sobota 27. dubna Studánky
Terezského údolí
Sraz v 10.00 na nádraží v Náměšti na Hané, vhodný vlak
jede z Prostějova hl. nádraží
v 9.26 hod. Akce pro všechny,
kteří mají chuť a zájem pátrat
po studánkách a pramenech
v regionu.
POJEĎTE S NÁMI ZA
PŠTROSY! Svaz postižených
civilizačními chorobami v ČR,
okresní organizace Prostějov,
pořádá 12. června poznávací
zájezd do Doubravice nad Svitavou. Akce je pořádána i pro
širokou veřejnost. Cena zájezdu
včetně vstupenky na přednášku
je 200 Kč. Přihlášky na mobil
739513405, p. Pařízek, předseda organizace.
Akademie seniorů
OS Lipka, Tetín 1
úterý 23. dubna
14.00 Asertivita III.
úterý 30. dubna
14.00 Senioři LIPCE –
„MODELY ZA BABKU“
Zábavné čarodějnické odpoledne se koná ve čtvrtek 25. dubna
od 15.00 hodin v knihovně.

TIP Večerníku

DOTEKY MÓDY 2013
KDE: Městské divadlo v Prostějově
KDY: pátek 26. dubna, 19.00 hodin

Opět po roce proběhne
v Městském divadle prestižní soutěž Doteky módy. Galavečer vypukne v 19.00
hodin a odstartuje ho herec
Jan Čenský.
V páteční večer proběhnou
mále změny oproti minulým
ročníkům. Tentokrát už nebudou dvě soutěžní kategorie,
zůstane jen kategorie oděv.
V první části večera se můžeme těšit na módní přehlídku
studentů a následně samotnou soutěž. Ve druhé části
nám představí svoje kousky
profesionální módní návrhářka, jako je Yvony Leitnerová,
a vše zakončí vyhlášení vítězů, pro které jsou připraveny
hodnotné ceny.
Do poroty zasednou experti,
návrháři Lukáš Mach, Lukáš
Lindner a další.
Přijďte se podívat na řadu
zajímavých modelů, hadříků, flitrů, kabelek, klobouků, botiček, a dalších krásných věcí, protože vy, kteří
jste milovníci módy, máte se
opravdu na co těšit.
Prostějovští vozíčkáři a zdravotně postižení pořádají
3. května 2013 v restauraci
„U Tří bříz“ v 16.00 hodin
společenský večírek.
Bližší informace pí. Křepelková tel.: 739 492 414, pí. Zapletalová tel.: 776 054 299. Zveme
širokou veřejnost a všechny
příznivce.

Základní umělecká škola Konice vás srdečně zve na JARNÍ
KONCERT ve čtvrtek 25. dubna
OZNÁMENÍ:
2013 v 18.hodin v koncertním
sále konického zámku. Účinkují Magistrát města Prostějova
žáci hudebního a tanečního oboru. upozorňuje občany, že v úterý 23. dubna 2013 bude z
Svaz tělesně postižených v provozních důvodů uzavřeno
ČR, o.s., místní organizace v oddělení nakládání s majetkem
Prostějově, Kostelecká 17 zve města Odboru správy a údržsvé členy i nečleny na zájezd by majetku města Magistrátu
26.4.2013 do Velkého Mede- města Prostějova.
ru, termální koupaliště, 4.5. do
Kroměříže, „Floria“ - jarní ČSCH Držovice pořádá ve
výstava květin. Jste srdeč- dnech 4. a 5. května 2013 traně zváni. Bližší informace v diční výstavu drobného zvířeckanceláři č.106 nebo na tel.č. tva v areálu hřiště v Držovicích.
588 008 095, 724 706 773.
Občerstvení je zajištěno.

Ztratila se Bublina z Vrahovic. POMOZTE!
Prostějov/mik - Nedávno oslovila redakci Prostějovského
Večerníku se žádostí o pomoc
rodina Glončákova z Vrahovic.
Ztratila se jim totiž tříletá
fenka slyšící na jméno Bublina. Pomůžete jim čtyřnohého
miláčka najít?
„V úterý devátého dubna se nám
ve Vrahovicích ztratila fenka. Jde
o tříletou kříženku jorkšíra a lhasa
apel a slyší na jméno Bublina. Je
přítulná, bohužel trpí epilepsií a

potřebuje léky,“ popsala Večerníku
Marcela Glončáková z Vrahovic,
která prosí veřejnost o jakoukoliv
zprávu o ztraceném čtyřnohém
miláčkovi. Bublina byla naposledy viděna o víkendu u JZD ve Vrahovicích a ve středu snad i přímo v
Prostějově. To ale není potvrzeno.
„Může být vystresovaná nebo
dezorientovaná po záchvatu, ale
nekouše! Prosím, pomozte jí zpět
k nám,“ vzkazuje všem dobrým
lidem Marcela Glončáková.

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...
Václav Coufal 1938
Prostějov
Marcela Miková 1977 Prostějov
Žofie Hrdličková 1919
Určice
Ivana Hirschová 1963 Prostějov
Bernadetta Bílá 1931
Prostějov
Josef Jelínek 1939
Kralice na Hané

Milan Vaněk 1957
Prostějov
Marie Horáková 1966
Výšovice
František Bohanos 1948
Čelechovice na Hané
Marcela Nováková 1944 Prostějov
Ing. Vlastimil Kotík 1925 Prostějov
František Konečný 1930 Vrbátky

Rozloučíme se...
Pondělí 22. dubna 2013
Růžena Bártů 1949 Prostějov
11.45 Obřadní síň Prostějov
Ladislav Růžička 1927 Prostějov
12.30 Obřadní síň Prostějov.
Jan Zbořil 1946 Držovice
13.15 Obřadní síň Prostějov.
Úterý 23. dubna 2013
Ondrej Pohlodko 1929 Tvorovice
11.00 kostel P+P Prostějov
Čtvrtek 25. dubna 2013
František Sivák 1933 Třebčín 11.00 Obřadní síň Demelova Prostějov
Pátek 26. dubna 2013
František Zatloukal 1937 Ohrozim
10.15 Obřadní síň Prostějov
Zdeněk Liška 1928 Domamyslice
11.00 Obřadní síň Prostějov
Karel Halouzka 1929 Křenůvky
11.45 Obřadní síň Prostějov

Olomoucký Večerník
také na Facebooku!
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Kontaktní telefon je
605 819 852,
pokud nechcete utrácet,
stačí sms nebo prozvonění.
Adresa: Sokolovská 6,
Vrahovice

LISTUJ ZPĚT: více čtěte na straně 10!
Telefonní budka se ruší - Magistrát
města Prostějova obdržel následující informaci společnosti Telefónica
Czech Republic: „V průběhu 1.
pololetí letošního roku plánujeme
zrušení nevyužívaného veřejného
telefonního automatu v Prostějově
na Sídlišti Svobody č. 3514/5. Věříme, že tyto nezbytné kroky přijmete vy i občané s pochopením.“

ČSCH Držovice pořádá ve
dnech 4. a 5. května 2013 tradiční výstavu drobného zvířectva
v areálu hřiště v Držovicích.
Občerstvení je zajištěno.
Výstava fotografií KRAJINA A
JINÉ Lubomíra Čížka proběhne v pátek 26. dubna od 17.30
v Galerii U Hanáka v Prostějově.

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

I

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.

www.vecernikpv.cz
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: 6. 5. 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: Konice
Dne: 6. 5. 2013 od 7.30 do 14.30
hod. Vypnutá oblast: část obce
Konice (Vyšehrad) sm. Zavadilka č. 234, 246, 364, 363, 217,
328, 254, 251, 276, 277, 278,
365, 390, 417.
Obec: Mostkovice – chaty,
Plumlov-chaty, Ohrozim-chaty
Dne: 7. 5. 2013 od 7.30 do
14.30 hod. Vypnutá oblast:
Mostkovice chaty celá Čubernice vymezená chatami a objekty s č. 1009, 827, 980, 1013,
982, 545, Farmak č. 30, 1043,
1024, 78, 23 a 22, 36, 50, 112,
93, 94, Oáza, Jacht klub.(kú
Mostkovice, Plumlov, Ohrozim).
Obec: Prostějov
Dne: 7. 5. 2013 od 7.30 do 14.30
hod. Vypnutá oblast: zahradní
kolonie Lidická ul.

Obce: Kobeřice, Hradčany,
Dobromilice
Dne: 7. 5. 2013 od 7:30 do 11:30
hod. Vypnutá oblast: celá obec
Kobeřice vč. farmy Cropagro,
celá obec Hradčany včetně farmy ZD, celá obec Dobromilice
včetně odběratelské trafostanice
Dobromilice ZD (č. 300690).
Obec: Němčice nad Hanou
Dne: 7. 5. 2013 od 7.30 do 14.30
hod. Vypnutá oblast: ulice Tyršova
č. 626, 418, 425 a od č. 595 po č.
404.
Obec: Horní Štěpánov
Dne: 7. 5. 2013 od 8.00 do 12.30
hod. Vypnutá oblast: část obce
Horní Štěpánov od č. 197, 13,
153 po č. 3 a 320. na nezbytně
nutnou dobu pro přepojení sítě
NN.
Obec: Bousín
Dne: 9. 5. 2013 od 7.30 do 9.30
hod. Vypnutá oblast: celá obec
Bousín vč. podnikatelských subjektů
Obec: Ohrozim
Dne: 9. 5. 2013 od 7.30 do 17.30
hod Vypnutá oblast: celá obec
Ohrozim včetně podnikatelských
subjektů v obci.
Obec: Prostějov
Dne: 9. 5. 2013 od 7.30 do 14.30
hod. Vypnutá oblast: ul. Hvězda
od č. 3 po č.7 a od č. 2 po č.14.

Obec: Buková
Dne: 9. 5. 2013 od 9.30 do 14.00
hod. Vypnutá oblast: celá obec
Buková vč. podnikatelských subjektů v obci.
Obec: Prostějov
Dne: 10. 5. 2013 od 7.30 do 10.00
hod. Vypnutá oblast: Průmyslová
ulice 3, 5, 7, 18, pí. Peichlová, ul.
Za Drahou Hopr Trade. Dne: 10.
5. 2013 od 7:30 do 14.30 hod.
Vypnutá oblast: Kralický Háj č.
203, 129, 119, 329, 168, 167, 98,
fa. DUNO
Obec: Drahany
Dne: 10. 5. 2013 od 7.30 do
10.30 hod. Vypnutá oblast: část
obce Drahany ve směru od Prostějova, Bousína, ul. za OP, celý
spodní konec vč. farmy, mimo
ul. Brněnská od NS a č. 180 po
konec obce sm. Otinoves.
Obec: Prostějov
Dne: 10. 5. 2013 od 9.30 do 12.30
hod. Vypnutá oblast: obchodní
dům Billa Wolkerova ul. Prostějov.
Obec: Niva
Dne: 10. 5. 2013 od 11.00 do 15.00
hod. Vypnutá oblast: celá obec
Niva mimo farmu ZD a pilu Minx
Obec: Prostějov
Dne: 10. 5. 2013 od 12.00 do
15.00 hod. Vypnutá oblast: obchodní dům Ahold Janáčkova ul.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Kino Metro 70
pondělí 22. dubna
17.30 Dávám tomu rok
20.00 Pád Bílého domu
americký thriller
úterý 23. dubna
17.30 Pád Bílého domu
20.00 Nerada ruším
dánská komedie
středa 24. dubna
17.30 Pád Bílého domu
20.00 Spring Breakers
americká krimikomedie
čtvrtek 25. dubna
17.30 Spring Breakers
20.00 Pár nenormálních
aktivit
americká komedie
pátek 26. dubna
15.30 Zambezia
jihoafrický animovaný film
17.30 Záhada Hory
mrtvých
britský thriller
20.00 Pár nenormálních
aktivit
sobota 27. dubna
15.30 Zambezia
17.30 Záhada Hory
mrtvých
20.00 Pár nenormálních
aktivit
neděle 28. dubna
15.30 Zambezia
17.30 Záhada Hory
mrtvých
20.00 Pár nenormálních
aktivit

v Prostějově
úterý 23. dubna
18.00 RETRO – vystoupení žáků a absolventů sboru
ZUŠ V. Ambrose
pátek 26. dubna
19.00 DOTEKY MÓDY –
finále soutěže a módní show

Divadlo POINT
pátek 26. dubna
19.00 TESTOSTERON –
Andrzej Saramonowicz

Kinoklub DUHA
středa 24. dubna
15.00 Co kdybychom žili
společně
sobota 27. dubna
15.00 Za kamarády
z televize IV.
pásmo pohádek
17.30 Twillight Sága:
Rozbřesk 2
americký romantický horor
20.00 Twillight Sága:
Rozbřesk 2

Kulturní klub DUHA
pondělí 22. dubna
14.00 Setkání jubilantů
města Prostějova

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

Apollo 13
pátek 26. dubna
20.00 HELL FEST II – FATALITY - death metal (Brno)
BRUTE - death metal (Vranov nad Topl´ou) SK. MACERACE - death metal project (Prostějov) FALL INTO MISERY
- death grind (Olomouc) DRACO HYPNALIS - death-black
(Zlín) V DOBĚ MORU - crust grind (Vranovice)
sobota 27. dubna
22.00 THAT BEAT – Straight & Broken *Straight & Broken* jak už z názvu můžete vyčíst, bude tento hudební večer
laděn v rytmu rovných a lámaných beatů. Těšit se můžete na:
Deep DnB, Darkside, Crossbreed, Neurofunk – to je z lámáné hudby A v rovné části zazní Tech-House, Progressive,
Deep House.

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 22. 4. DO 28. 4. 2013

TELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE se za bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek v 15.00 hodin. Vstupné 20 Kč.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy dalekohledy se za bezmračné
oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek ve 20.30 hodin. Měsíc bude ve
čtvrtek v úplňku, částečné zatmění Měsíce. Vstupné 20 Kč.
POHÁDKU STALO SE NESTALO nabízíme dětem ve středu
v 15.30 hodin. Vstupné 20 Kč.
Klub HVĚZDÁRNÍČEK se sejde ve středu v 16.30 hodin.
Výstavy Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE, STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a expozici OPTIKA spatříte
na začátku výše uvedených pozorování. Výstavy NÁŠ VESMÍRNÝ DOMOV, OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN a STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU půjčujeme zdarma obcím, školám, spolkům, klubům seniorů 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.
23. dubna 2013, blok číslo 10: Poděbradovo náměstí, Wolkerova,
Na Spojce, Netušilova, Hlaváčkovo náměstí, Vojáčkovo náměstí,
Hlaváčkovo náměstí - parkoviště.
25. dubna 2013, blok číslo 11: Komenského - cyklostezka, Komenského, náměstí T. G. Masaryka, Dukelská brána, Křižkovského, Lutinovova, Filipcovo náměstí, náměstí Sv. Čecha, Demelova,
Hradební, Kostelní, Úprkova, Koželuhova, Křížkovského - včetně
parkoviště, Šerhovní (Školní - Dukelská brána).
27. dubna 2013, blok číslo 12: Mathonova, Mathonova - první polovina parkoviště u nemocnice od autobusové zastávky.
27. dubna 2013, blok číslo 13: Mathonova - druhá polovina parkoviště u nemocnice.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
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Exkluzivní interview s legendou tuzemské heavymetalové scény

„NEVIDÍM DŮVOD, PROČ BYCH MĚL MÍT PROBLÉMY S TEXTY. STOJÍM SI ZA TÍM, CO NAPÍŠU!“
Zpěvák Aleš Brichta vyjadřuje v písních svůj názor, ať je jakýkoliv režim...

Prostějov - Ve středu 17. dubna se v Praze konal křest
nového alba legendárního představitele heavymetalové
scény u nás, bývalého frontmana kapely Arakain Aleše
Brichty. Ten Údolí sviní, jak trefně pojmenoval své nejnovější dílo, ještě před oficiálním pokřtěním představil
také prostějovskému publiku v hudebním klubu Apollo
13. Nestárnoucí legenda naživo předvedla svým typicky
chraplavým hlasem, že ani ve třiapadesáti letech nepatří
do starého železa, ale že naopak je i nadále velice činným
textařem a zpěvákem. Po strhujícím výkonu si Aleš Brichta
našel čas, aby v exkluzivním rozhovoru potěšil také čtenáře Večerníku, kteří se koncertu z předminulého pátku
nezúčastnili...
Josef Popelka
Vydáváte nové album Údolí sviní, které se zaobírá neutěšenou
situací v naší zemi. Nemáte
obavy, že se bude opakovat obdobná
situace jako při písni Deratizér, kdy
jste byl kritizován z rasismu?
„(úsměv) Bylo to spíše humorné, než
nějaké vážné popotahování. Určitě si
mnozí pamatují, že jsem začínal hrát za
komunismu. Čili v úplně jiné, daleko
vážnější době. Když jsem tenkrát napsal
311. peruť, většina si ťukala na čelo, že
mě určitě zavřou. Ale proč vlastně? Kdybych se měl bát každého svého názoru,
co bych to byl za člověka?“
Píšete si všechny texty sám nebo
je případně konzultujete s kapelou?
„Vše si píšu sám. Princip je docela jednoduchej. Když budu zpívat něco, co
jsem sám nenapsal, nevyjadřuji tím svůj
názor, ale názor někoho jiného. Jde také
o to, že když se mě někdo zeptá, o čem
vlastně zpívám, sám nejlépe vím, co tím
chtěl básník říci.“
Je známo, že píšete texty i jiným
interpretům, produkoval jste
například Mrazíka na ledě. Je
v současné době někdo takový?
„Momentálně je ta situace taková, že
na nic jiného, než na práci kolem nové
desky není čas. Poslední spolupráce byla
s moravskou hardrockovou kapelou
INZERCE

i v jiných kapelách, a může se stát, že
bude zapotřebí určitá alternace, náhrada
za některého z členů. No a tím jsme jakoby trochu krytí, že v projektu se toto
může občas stát a fanoušci pak nejsou
tolik naštvaní. Jsou to takové zadní vrátka... (smích) Dokud nás to bude bavit,
není důvod něco měnit.“
Jak vznikl název a vůbec nápad
na album Údolí sviní?
„Název jsem si vymyslel již
před delší dobou, docela slušně jsme se
pohádali...(smích) Možná si to někteří
vezmou osobně, ale rozhodně to není
myšleno tak, že by u nás byly jen samé
svině. Samozřejmě to není ani mířeno
či myšleno nějak zle, nicméně momentálně nálada a atmosféra ve společnosti
Doga. Navíc v současné době je to do- není zkrátka ideální. No a někteří si
cela sebevražda, pouštět se do nějakých hrabou do svého korýtka, nás mají za
velkých projektů.“
blbečky, tudíž název se tak nějak nabízel
Kdo vás ve vaší tvorbě nejvíce docela logicky sám...“
Kterou píseň z tohoto
ovlivnil či stále ovlivňuje??
alba považujete za
„Největší inspirací je mi život
nejpovedenější?
samotný. Člověk vnímá situace kolem
amará- A kterou máte nejrasebe, nebo když sedí na pivku s kamarády. Co se týče hudební inspirace, vyrůs- ději za dobu celé své
ountry, bohaté kariéry?
tal jsem na klasické americké country,
ějšímu „Co se týče nového
později jsem přičichnul k rockovějšímu
hudebnímu stylu. Ze současných inter- alba, tak ještě nelbecka můžu říct, která by
pretů si třeba rád poslechnu Nickelbecka
a jemu podobné kapely.“
byla nejpovedenější,
Kde berete inspiraci a máte
áte nějaké oblíbené místo, kde dáváte texty dohromady?
„Jak jsem se zmínil již v předešlé odpovědi, inspirace je všude kolem nás. Hlavně moji kamarádi a známí mě ovlivňují
livňují
a přichází se svými životními příběhy.
říběhy.
Ani tak nezáleží na místě, kde see texty
dávají dohromady. Když má člověk
v hlavě určitou vizi, dokáže ji sepsat
opravdu kdekoliv.“
S bubeníkem Smetáčkem
m jste
ainu či
spolupracoval již v Arakainu
st Jiřípozději na albu na počest
ho Schellingera - Zemětřesení. Bude
vaše spolupráce pokračovat i poo tomto novém projektu?
kt jako
„On to vlastně ani tak není projekt
v, pod
takový, ale jedná se přímo o název,
kterým teď vystupujeme. Jsmee Aleš
Foto: Josef Popelka
ci hrají
Brichta-projekt. Jde o to, že kluci

jelikož jsme desku teprve před pár dny
dodělali a vlastně jsem ji pořádně ani
neslyšel. Já samozřejmě mám tu představu, jak by to asi mělo vypadat. Není to
žádnej tvrdej metal, to v žádném případě, ale myslím si, že je to opravdu dobrý.
Každý si udělá svůj názor. Natočili jsme
už klip k úvodní písni Vlásky jedný plavovlásky, který si můžete poslechnout
a vytvořit si vlastní představu. Vybrat za
svou kariéru jednu píseň, to se zkrátka

ruku, sami jsme byli moc zvědaví, s čím
na nás vyrukuje, ale moc dobře jsme
věděli, že to bude naprosto perfektní a to
také je. Toto album nabízí opravdu něco
jiného, než představuje spousta kapel.
Každá píseň je naprosto jiného rázu a to
je na tomto albu to výjimečné.“
Hrál jste v muzikálu Jesus
Christ Superstar. Je nějaká
šance, že vás vaši fandové uvidí
v dohledné době v nějakém dalším
obdobném propřípadně
„Abych denně docházel do divadla jektu,
nemáte ambice
a dělal tam ze sebe šaška, na to já vytvořit vlastní?
„V muzikálu jsem
nemám nervy. Na svých koncertech nehrál.. (úsměv)
Loyd
si hraju podle sebe, podle svého scénáře Andrew
Weber
napsal
a ta volnost je rozhodně lepší než muset rockovou operu
a to, že tomu nědodržovat nějakou danou lajnu...“ kdo
říká muzikál,
Rockový svéráz ALEŠ BRICHTA o tom, je prostě blbost.
proč odmítá veškeré nabídky
p
y z muzikálů V žádném dalším
se už určitě nepředstavím, jednou
nedá. Samozřejmě Dív- jsem si to zkusil a stačilo. Abych denně
doc
do divadla a dělal tam ze sebe
ka s perlami ve vla- docházel
šašk na to já nemám nervy. Na svých
sech apod. patří k těm šaška,
kon
si hraju podle sebe, podle
skvostům, povedené koncertech
j ou ale všechny, ne?“ svého
js
své scénáře a ta volnost je rozhodně
jsou
Lukáš Varaja (baskytarista) k tomu dodává: „Aleš měl
ve všem volnou

lepší než muset dodržovat nějakou danou lajnu. Petr Janda, když jsem s ním
dělal projekt, tak mi říkal něco podobného. Přirovnal to k chození do fabriky,
s čímž naprosto souhlasím. Měl jsem nabídky, ale všechny jsem s díky odmítl.“
Zmínili jsme Petra Jandu, hodláte případně pokračovat v nějaké spolupráci?
„Já se nebráním ničemu, s Petrem jsme
dobří kamarádi, teď toho máme oba tolik, že není možnost se do něčeho pustit. Ale co není teď, může časem být...
(úsměv)“
Jak se vyvíjí nové turné, se kterým jste zavítal i do Prostějova?
„Zatím jsme odehráli pár koncertů, než
oficiálně pokřtíme nové CD (křest alba
Údolí sviní proběhl 17. dubna v Praze pozn. redakce). Většinou jsme však hráli
starší písně, abychom byli fandům blíž.
Kdybychom hned vytasili všechny novinky, nikdo by neznal ani řádku, to by
nebylo určitě dobré. Projeli jsme prozatím spíše menší města, věřím, že to bude
lepší a lepší. Ti, co nás rádi poslouchají,
tak si tu cestu vždycky najdou. Obecně
to lidi poslední dobou tolik do klubů netáhne, možná je to i tím počasím. Nevím,
uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál...“

kdo je

aleš brichta

Zn
námý zpěvák se narodil 9. srpna 1959 v Praze. S
hu
udbou začínal ještě ve školních lavicích, vůbec
prrvní jej ovlivnila americká country. Jakoby hudba
drs
rsných chlapíků předznamenala jeho pozdější vývoj
a ssměr. V pubertě přičichl k rockové hudbě a později vedle studia na
vyssoké škole ekonomické postupně vystřídal několik skupin. Mihl se v
Keentauru, Projektilu, aby se vzápětí opět objevil v Apadu, z něhož záhy
vykkrystalizovalo jádro pozdější legendy jménem Arakain. Vedle mateřské
skkupiny, která každý rok zásobovala posluchače novou deskou, se objevil
naa řadě jiných desek jako host, textoval kupříkladu pro Olympic, Burmu
Joones a mnoho dalších kolegů. Po rovných dvaceti letech, tedy v roce
20
002, Aleš opustil po vzájemných neshodách Arakain a vrhnul se na
sól
ólovou dráhu. Na scéně se drží dodnes.

sportovní menu
www.tkplus.cz
fotbal
ZA MIČUDOU NAPLNO

TRHÁK TÝDNE

Mistrovské boje
se již rozjely
ve všech soutěžích...

22 až 25

čtěte

V registračkách FAČRu je bordel,

kluby se bouří

basketbal
ÚSPĚŠNÝ VSTUP ORLŮ

Prostějov vstoupil
do čtvrtfinále play off
VÍTĚZSTVÍM!
čtěte
na straně

Prostějovsko/jim
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www.
vecernikpv
.cz

I
basketbal

ČTVRTEK 25. 4.
- NEDĚLE 28.4.

13:00

TJ OP PROSTĚJOV, DDM ČESKÁ
LÍPA, STUDÁNKA PARDUBICE,
SOKOL HRADEC KRÁLOVÉ, SBŠ
OSTRAVA A BK BRNO
Hala Sportcentra DDM Prostějov

SOBOTA 27. 4.

Tomáš Sýkora získal

hokejový titul

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY U14

házená

PROSTĚJOVSKO/JIM
–
NEZAMYSLICE, MOSTKOVICE,
KOSTELEC
NA
HANÉ.
MINIMÁLNĚ TYTO TŘI ODDÍLY
SE O VÍKENDU MUSELY VYPOŘÁDAT S KOMPLIKACEMI
OHLEDNĚ NEJEDNOTNÉHO
NÁZVU KLUBU NA HRÁČSKÝCH REGISTRAČNÍCH PRŮKAZECH. PRVNÍ DVA JMENOVANÉ
KLUBY TAK CELÝ ZÁPAS ODEHRÁLY V DESETI
HRÁČÍCH, KOSTELECKÝM SE ROZHODČÍ PODAŘILO PŘESVĚDČIT A MOHLI NASTOUPIT
KOMPLETNÍ.

10:30

LIGA OLOMOUCKÉHO KRAJE MUŽŮ – 13. KOLO

Zlín, Prostějov/jim – Vítězem české extraligy se stal i
letos hráč, jenž v minulosti
oblékal prostějovský dres.
Bývalý útočník tehdejšího
HC patřil v sezoně 2012/13
do kádru Plzně a společně s
Martinem Strakou či Jaroslavem Špačkem tak může
slavit.
Na straně poražených stála
hned trojice hráčů, které si

zdejší fanoušci mohou pamatovat z angažmá v prostějovském oddílu. Konkrétně to byli
gólman Tomáš Štůrala a útočníci Antonín Honejsek a Filip
Čech. Honejska vyřadilo z velké části play off poraněné rameno, Čech se výrazně zapsal
do závěrečného finále, když
deset sekund před koncem děovna a pposlal duel
lovkou vyrovnal
ení.
do prdloužení.

Foto: archív Večerníku

TENISTKY VE UJI...
J
O
FED CUPU B
I

SOKOL KOSTELEC NA HANÉ „B“
TATRAN LITOVEL „B“
Sportovní hala v Kostelci na Hané

volejbal

SOBOTA 27. 4.

17:00

Prostějov v Itálii. Víkendový Fed Cup v Palermu sleduje opět i kotel věrných fanoušků prostějovské líhně, který je společně s realizačním týmem při utkáních hodně slyšet. Členky TK Agrofert
Petra Kvitová a Lucie Šafářová sice začaly špatně, ale nedělní obrat "Kvitky" dává před dnešními
dohrávkami stále naději na třetí finále v řadě. Zpravodajství čtěte na straně 21.
Foto: Pavel Lebeda/Česká sportovní

EXTRALIGA ŽEN - FINÁLE PLAY-OFF; PŘÍPADNÝ 5. ZÁPAS

VK AGEL PROSTĚJOV
VÍTĚZ OLYMP PRAHA
Hala Sportcentra DDM Prostějov

basketbal

SOBOTA 27. 4.

18:00

MATTONI NBL – 3. ČTVRTFINÁLE

BK PROSTĚJOV
ASTRUM LEVICE
Hala Sportcentra DDM Prostějov

boje na zelených trávnících aneb
I.A TŘÍDA, SK. „A“ – 19. KOLO
SOKOL KONICE „B“
FK MOHELNICE „B“
SOBOTA 27. 4. 2013 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Konici

Foto: internet

KAM ZA F TBALEM

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 19. KOLO
TJ SOKOL PLUMLOV
SK SLATINICE
SOBOTA 27. 4. 2013 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Plumlově

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 19. KOLO
TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
TJ HANÁ PROSTĚJOV
SOBOTA 27. 4. 2013 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Klenovicích

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 19. KOLO
FC KOSTELEC NA HANÉ
TJ SOKOL TOVAČOV
SOBOTA 27. 4. 2013 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Kostelci

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 19. KOLO
TJ SOKOL PIVÍN
SK LIPOVÁ
NEDĚLE 28. 4. 2013 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Pivíně

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 19. KOLO
SK JESENEC
TATRAN VŠECHOVICE
NEDĚLE 28. 4. 2013 16:00 HODIN
Fotbalový areál ve Dzbeli

II. TŘÍDA – 23. KOLO
1.SK PROSTĚJOV „B“
TJ SOKOL URČICE „B“
NEDĚLE 28. 4. 2013 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Olympijské ulici

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

Poznáte, kdo je na fotografii?
Ani v posledním dubnovém
čísle nechybí v zaběhnutém
projektu „PV Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“ populární klání,
které 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

vysondovat, kdo se pod retuší
skrývá. Ti z vás, kterým se to
podaří, nám mohou své tipy
nahlásit do redakce a v případě, že budete mít štěstí při losování, máte šanci na zajímavou výhru.
DNES přitom můžete opětovně usilovat o ZAJÍMAVOU CENU v podobě PRODUKTU od firmy PHYTO.
CZ V HODNOTĚ 1 160 Kč

- bavlna 425,- krep
489,Správná odpověď z č. 15
flanelnáměstí
569,na snímku byl dům na-Pernštýnském
5 v Prostějově.



ostějov
Vylosovanou výherkyní je Jana DVOŘÁKOVÁ, Vícov

163. 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 25. DUBNA 2013, 16.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 29. 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

CVIČTE S VIBROSTATION!

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

JE SPRÁVNÝ ČAS SI POŘÁDNĚ PROTÁHNOUT
TĚLO, NABÍDKU HLEDEJTE NA WWW. .........PV.CZ!

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

TIP
k obrazovce
TÝ TÝ 2012
GALAVEČER (2013)

SOBOTA 27. 4. 2013

20:00 HODIN

ANTI, AVAR, EDIKT, FÓRY, HLAD, IDOL, KISCH, KMIH,
KŘÍDA, KUŠE, LAOS, LASA, LAŠK, ODDAT, ODĚNÍ, POET,
RÓBA, ROUS, ROZDÍLY, RUBL, SECES, SKON, SLOJ, ŠEKY,
ŠTĚP, TOKÁŇ, UŠÁK, VŠECHNO, ZEUS
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 25. DUBNA 2013 do 16.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„BALÍČEK“. Další vylosovanou výherkyní se stala Andrea
NAVRÁTILOVÁ, Fanderlíkova 3, Prostějov, jenž se může ještě naposledy těšit na lukrativní cenu od partnera minulého kola soutěže, kterým bylo prostějovské relaxační studio SORIA. Ta se tak může těšit
z POUKAZU NASLUŽBYV CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč!!
Ti, kdo tentokrát nevyhráli, však nemusí smutnit. Ba právě naopak,
nejšťastnější z vás si i tentokrát budou moci dopřát OPĚT něco dobrého pro své tělo. Nejčtenější regionální periodikum totiž od minulého dějství soutěže získalo nového partnera, kterým se stalo studio
VIBROSTATION. A tak ti z vás, kdo správně vyluští tajenku,
budou zařazeni do slosování o POUKAZ SLUŽBY V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč!
Jméno šťastného výherce či výherkyně, jež obdrží tuto vskutku
ATRAKTIVNÍ CENU, zveřejníme v příštím vydání PV Večerníku, a to znovu v PONDĚLÍ 29. dubna.
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Moderuje: Karel Šíp
Účinkují: L. Bílá, P. Janda,
M. Kocáb, B. Basiková, M.
Ruppert, P. Kolář, O. Ruml,
Dasha a mnoho dalších.
Karel Šíp vás v přímém přenosu provede slavnostním
večerem z Divadla na Vinohradech, v němž budou
populárním osobnostem televizních obrazovek předány
ceny za rok 2012.
Opět je tu tak slavnostní večer a předávání prestižních
cen ankety o nejpopulárnější
osobnosti a pořady televizní
obrazovky. Při dvaadvacátém finálovém večeru

V minulém, v celkovém součtu stopátém pokračování tohoto originálního klání uspěli všichni ti, kteří správně
poznali, že se jedná o Blanku
Kolečkářovou. 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. poznala znovu slušná porce část
soutěžících. V osudí se nakonec objevilo úctyhodných 252
správných odpovědí!
Z losovacího koše se tentokrát
usmálo štěstí na výherkyni,
kterou se stala Dana SLAVOTÍNKOVÁ, Určická 40, Prostějov. Od Večerníku obdrží
chutnou a lahodnou cenu v
podobě poukázky od firmy
BRUTUS na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč!
Ti další z vás mohou zkusit
své štěstí třeba hned v rámci
tohoto čísla, přičemž tentokrát jsme zabrousili do kulturních vod a graficky mírně
poupravili pátečního hosta
prostějovského klubu Apollo
13, známého zpěváka, herce,
skladatele a také ex-přítele
nejpopulárnější české zpěvačky, která měla původně býti
dámskou krejčovou....
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z již stošestého kola čekáme v redakci
ZNOVU DO ČTVRTKU
25. 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 29. DUBNA 2013.
Hodně štěstí při bádání!
ankety TýTý, kterou vyhlašuje Týdeník Televize a TV
Max, se dozvíte, kdo je u nás
nejpopulárnější osobností
televizního zpravodajství,
publicistiky, zábavy, kdo je
nejoblíbenějším českým hercem, herečkou, zpěvákem,
zpěvačkou a který pořad a
seriál se vám nejvíc líbil.
Stejně jako v předchozích
letech, i tentokrát můžete
během televizního přenosu
posílat SMS hlasy pro své
favority v kategorii Objev
roku. V rámci večera bude
vyhlášen také absolutní vítěz
a osobnost, jež vstoupí do
Dvorany slávy.

VÍCE NEJEN O TOMTPO GALAVEČERU
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

SKOČTE BYDLET K DITTRICHŮM!

V dnešním vydání máme pro
vás v rámci tradičního klání
připraveno JIŽ PODRUHÉ
ZA SEBOU zápolení o zbrusu chutnou výhru. V rámci
projektu nejčtenějšího regionálního periodika „JEŠTĚ
VĚTŠÍ“ jsme totiž nedávno
získali nového partnera. Tím
se u v současnosti 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 adre-

su PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10, Prostějov.
Lze také telefonovat do redakce
na číslo 582 333 433, a to do
ČTVRTKU 25. DUBNA 2013,
do 16.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 1 - 8 - 3 - 1, načež v
pořadí celé historie tohoto klání
se už celkově pětadevadesátou
výherkyní v historickém pořadí
stala Soňa PROCHÁZKOVÁ, Alojzov 34, jenž si tak už
dnes přímo v sídle redakce může
JAKO VŮBEC PRVNÍ vyzvednout cenu od partnera soutěže,
kterou je již zmíněná dárková
poukázka od RESTAURACE
U DITTRICHŮ v CELKOVÉ
HODNOTĚ 400 Kč!
Jméno nového výherce zveřejníme znovu v příštím čísle, které
vychází tradičně v PONDĚLÍ
29. DUBNA 2013. Nezbývá tedy,
než abyste se opět vrhli na nějakou tu aktivitu, soutěžit s námi o
oběd a další příležitosti...

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

Lenka Dokládalová

Kvalitní
služby
od roku
1992

realitní a pojišťovací kancelář

800 107 014

e-mail: lenka.dokladalova@seznam.cz
adresa: U stadionu 1 (hotel Gól), Prostějov
Lenka Dokládalová  777 952 027
Ladislav Dudík  777 192 434

Rostislavova 8

BYTY- PRONÁJEM

Pro svého klienta hledáme garáž ke koupi
v Prostějově. Nabídněte!
1+1, ul. Vrahovická, PV
4500Kč/měs. +ink.
1+1, Krasická PV 4300Kč/měs.+ 2000Kč/měs. ink.
2+kk s lodžií, Krasická, PV, zařízený architektem
10 000Kč/měs. vč. ink.
3+1 Šárka, PV 75m2, nadstand. po celk. rekonstr.,
kompletně zařízený
8400Kč/měs. + ink.
3+kk s terasou, Česká, PV,nadstand.
2
podkrov.,100m , 2.patro 10000Kč/měs. + ink.
4+1, TGM, PV, 240m2, vl. vytápění
7300Kč/měs. + ink.

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

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhreality.c
cz

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

Byty – prodej

Prostějov, Jezdecká ul. Prodej RD 3+1 s garáží a zahrádkou s posezením a udírnou. Plocha pozemku 255 m2. Cena: Kč 1.990.000,-

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

2

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

Brodek u Konice, okr. Prostějov. Prodej RD 3+1 s garáží.
Zast. plocha 227 m2, zahrada 809 m2. Cena: Kč 1.490.000,-

NOVINKA! Samostaně stojící ,
přízemní novostavba RD 4+kk Sněhotice, s terasou a garáží na 2 auta, CP
pozemku 1.900 m2, obytná pl. 140 m2,
vodaobecníivl.studna,topeníÚT/plyn,krbsrozvodytepla. Klidnálokalita kousek od lesa.
Cena : 3.800.000,NOVINKA! Řadový RD 4+kk
Kralice na Hané, přízemní s obyt.
podkrovím, po celkové rekonstrukci,
CP pozemku 211 m2, obytná pl. 125
Cena : 2.400.000,m2, voda obecní, topení ÚT/plyn.
VELKÁ SLEVA! Samostat-

1+1, Pv, Tylova ul.
2+1, Pv, ul. Šárka
2+1, Pv, ul. B. Šmerala
2+1, Pv, ul. Libušinka
3+1, Plumlov
3+1, Pv, Fanderlíkova ul.
3+1, Pv, Belgická ul.
3+1, Mostkovice
4+1, Pv, Anglická ul.

Kč 630.000,Kč 649.000,Kč 850.000,Kč 850.000,Kč 819.000,Kč 995.000,Kč 1.049.000,Kč 1.100.000,Kč 1.200.000,-

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

Kč 2.000,-/měsíc + ink. (cca 3.500)
Kč 4.000,-/měsíc + ink. (2.200,-)
Kč 5.000,-/měsíc + ink. (2.600,-)
Kč 7.500,-/měsíc vč. inkasa
Kč 10.000,-/měsíc + ink. (cca 2.500)
Kč 7.900,-/měsíc + ink. (cca 3.500)
Kč 11.000,-/měsíc + ink. (cca 2.500)

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

Vícov, okr. Prostějov. RD 4+1 s průjezdem. Zast. plocha 200
Cena: Kč 1.390.000,m2, zahrada 172 m2.
BYTY – PRODEJ:

BYTY – PRONÁJEM:

GARÁŽE - PRONÁJEM

Prodej RD 4+1 v obci Mořice s garáží, zahrad.
domkem a zahradou. Plyn. vytápění, plast. okna,
udržovaný. Po D1 10min. do Kroměříže a 20min.
do Brna.
Cena: 2 300 000Kč

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

ně stojící, přízemní RD 3+kk
s terasou a koup. jezírkem Hrubčice, CP pozemku 1.702 m2,
obytná pl. 100 m2, voda obecní i
vl. studna, topení ÚT/plyn, krb s rozvody tepla, dubové podlahy.
Cena: 3.800.000,- Kč
RD 2+0 se zahradou Kaple – Čelechovice na Hané, zast. pl.
2
2
194 m , zahrada 186 m , obecní vodovod, plyn před domem,
volné ihned,
cena: 480.000,- Kč
Řadový RD 4+1, Domamyslice, jednpodl. s obytným podkrovím,
2
rek. 2006, celková plocha pozemku 220 m , zast. pl. 112 m2, užitná plocha RD 162 m2.
Cena: 2.590.000,- Kč
SLEVA! RD 6+1, Hrubčice, dvoupodlažní, rek. 2007, celková plocha pozemku
639 m2, zast. pl. 503 m2, užitná plocha RD
Cena: 2.750.000,- Kč
240 m2.
NOVINKA!
Nedokončená hrubá stavba RD, Víceměřice,
2
ZP 270 m , voda vl. studna, přípojky el., plynu, kanalizace, zahrada
Cena: 340.000,- Kč
519 m2.

Prodej RD 7+1 s průjezdem, garáží a terasou v
Určicích.Plyn.vytápění, obec.voda, el.e.220/380V,
SLEVA: 990 000Kč !!
pozemek 466m2.

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

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

Rodinné domy

Prostějov, Tylova ul. Prodej dr. bytu 1+1 po kompletní, moderní
a pečlivé rekonstrukci, 34 m2, 4. patro, lodžie. Cena: Kč 630.000,-

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

Hledáme:
 RD 2+1, 3+1 s menší zahrádkou do 1.000.000,v okolí Prostějova
Byty v osobním vlastnictví 1+1, 2+1, 3+1
Pronájem bytu 1+1, 2+1
Zeměd. usedlost v okolí Prostějova, cena a stav
nerozhoduje
Orná půda k.ú. Výšovice, Vřesovice, Skalka, Pivín
Prodejní prostory v centru 70-100 m2
Byty – pronájem

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

BYTY - PRODEJ

1+1 balkon, Krasická, PV os.v.
745 000Kč
3+kk s terasou, Česká, PV, os. vl.,
nadstand.,podkrov.,100m2, 2.patro 2 500 000Kč

Pv, Krasická ul.
Pv, za Tylovou ul.
Pv, Olomoucká ul
Pv, Šmeralova ul.
Pv, Močidýlka
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Kč 950,-/měsíc
Kč 1.000,-/měsíc
Kč 1.000,-/měsíc
Kč 1.500,-/měsíc

GARÁŽ - PRODEJ

Kč 69.000,-

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

Pozemky

Komerční prostory

Výrobní hala Hrubčice, CP 695 m , členěná na výrobní část, sklady, kanceláře, sociální zařízení a samostatnou část s vl. vchodem,
kterou lze využít jako byt.
Cena v RK
Výrobní hala Hrubčice, CP 1.761 m2, členěná na výrobní část,
sklady, kanceláře, sociální zařízení .
Cena v RK
Pronájem kanceláře Prostějov, 18 m2, cena včetně energií a internetu, velké parkoviště.
Cena : 3.000,-/měs.
2

777 251 878

Rodinné domy:

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

Byty - prodej:

konstrukci r.1995.

BYT 2+kk, ul.
Mojmírova, prodej bytu v RD se
třemi byty, podíl id
3/10, 58 m2, po reCENA: 690.000,-Kč
Byt 3+1, ul Kostelecká, pěkný DB, 73
m2, 4.NP, panel, pokoje na V aZ, dům
po revitalizaci.
CENA: 1.090.000,-Kč
BYT 3+1, ul. Jezdecká, OV, 97 m2,
zděný, 2. patro, pokojenaJV,budovase
4 byty.
CENAdohodou v RK

VÍCE NEMOVITOSTÍ NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

D+V Investing s. r. o.
Partyzánská 3, Prostìjov
Tel.: 582 330 058, 777 898 324,
e-mail: avlk55@seznam.cz

Petra Sedlářová, majitelka RK
Plumlovská 64, 796 01 Prostějov
Tel.: 604 487 707
E-mail: realitynadeje@seznam.cz

3URGHMĜDGRYêFKURGLQQêFKGRPĤ
:LFKWHUORYDXOLFH3URVWČMRY

Marcela Dvořáková, makléř
a hypoteční specialista
Wolkerova 31, 796 01 Prostějov
Tel: 606 352 444
realitynadeje1@seznam.cz

BYTY – PRODEJ:

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

5'YþHWQČJDUiåHXåLWQiSORFKDP2

&HQD.þ
Plocha pozemku 228 m2.

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

5'YþHWQČJDUiåHXåLWQiSORFKDP2

&HQD.þ
Plocha pozemku 260 m2.
3URGHME\WX=iSDGQtXOLFH3URVWČMRY
FHQD.þ
%\WP2
Domovní kotelna, krásný výhled z terasy.

DOMY – PRODEJ:

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

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

Prodej RD, Čelechovice na Hané

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

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

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

Prodej bytu 3+1, Prostějov V. Špály

260.000,-Kč

Prodej pěkného
POZEMKY – PRODEJ:

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

Prodej nadstandardního bytu 3+1, Prostějov ul. Krasická

bytu v centru města, Prodej bytu po rekonstrukci s lodžií, sklepem,
1190000,-Kč
Cena: 795000,- Kč

Prodej RD, Výšovice

Prodej RD, Senice na Hané

800.000,-Kč
410.000,-Kč

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

Prodej RD 4+1, s dvorem a zahradou, Prodej RD 3+1, po rekonstrukci s dvorkem a
Cena: 990.000,- Kč zahradou,
1290000,-Kč
Pronájem bytu 3+1, ul. Brněnská, po rekonstrukci. Cena: 6.500,-Kč/měs.

Pronájem RD 1+1, Přemyslovice, zahrádka.

Cena: 4.900,-Kč/měs.

3URGHMPH]RQHWRYpKRE\WX.UDVLFNi
XOLFH3URVWČMRY %\WP2]WRKRP2
WHUDVD
FHQD.þ
0RåQRVWGRNRXSHQtGYRXNXVĤJDUiåRYêFK
VWiQtPRåQRVWNOLHQWVNêFK]PČQ
3URGHME\WĤ+DYOtþNRYDXOLFH3URVWČMRY
%\WP2 &HQD.þ
&HQD.þ
%\WP2
YODVWQt NRWHO QD Y\WiSČQt D 789 PRåQRVW
NOLHQWVNêFK]PČQ

UZÁVĚRKA
pro nabídku
realitních
kanceláří
pro následující číslo
je KAŽDÝ ČTVRTEK,
12.00 HODIN

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

tel.: 607 915 184

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

Novinky:
1) 2+1 OV Špály
750 tis.Kč
2) 2+1 OV Wolkerova
650 tis.Kč
2
890 tis.Kč
3) 2+1 OV Kollárova, 50 m
4) 2+1 DR Šárka, v pův.st.
680 tis.Kč
5) RD Smržice, zahr.
2.520 tis.Kč
1.700 tis.Kč
6) RD 5+1 v Obědkovicích - 2 tis.m2 pozemek
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
990 tis.Kč
10) RD Dobromilice - zahr., 406 m2
11) 1+1 Joštovo nám.
300 tis.Kč + provize
12) RD 5+1 v blízk.Olomoucké ul. - zahr., bazén
2.699 tis.Kč
550 tis.Kč
13) Okál Přemyslovice - 2 byty, zahr. 80 m2
14) Pozemek s chatou 1+1, 1354 m2 - u lesa - Otaslavice 330 tis.Kč
PRONÁJMY:
1+kk Pujmanové 5,5 tis.Kč/měs. vč.ink.
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.
6 tis.Kč/měs.
2+1 Západní, 44 m2
2+1 Tylova, po rek. 7,5 tis.Kč/měs.
8 tis.Kč/měs.
2+1 Vrchlického, 78 m2
6,5 tis.Kč + ink.
2+1 Olomoucká - 80 m2, podkroví 2
7 tis. + ink.
3+1 Daliborka - 105 m 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
8,5 tis.Kč vč.ink.
3+1 Tylova, 75 m , balk. 2
6,5 tis.+ ink.
3+1 Nám.Spojenců, 150 m Výběr nemovitostí z naší nabídky:
BYTY:
1+1 Joštovo nám.
300 tis.Kč + provize
2+1 OV Špály
750 tis.Kč
2+1 OV Wolkerova
650 tis.Kč
2
890 tis.Kč
2+1 OV Kollárova, 50 m
2+1 DR Šárka, v pův.st.
680 tis.Kč
2
2+1 DR Šárka, 69 m
850 tis.Kč
2+kk v OV v Krasicích, novostavba 1.500 tis.Kč
3+1 OV E.Beneše
889 tis.Kč
990 tis.Kč
3+1 DR Holandská, 74 m2
2
1.200 tis.Kč + prov.
3+1 OV Západní, 70 m , po rekonstr.
3+1 OV Sladkovského, 71 m2
1.260 tis.Kč + garáž
1.299 tis.Kč
3+1 OV, Okružní, krásný byt, 82 m2, 2 lodžie
3+1 OV, cihla, na Sídl.E.Beneše 1.500 tis.Kč
4+1 OV, Hrdibořice, 80 m2
790 tis.Kč
RODINNÉ DOMY:
RD 2+1 Unčice, k rek.
150 tis.+ provize
RD 2+1 Brodek u Pv 299 tis.+ provize
RD 1+1 Plumlov, po kom.rek.
1.280 tis.Kč
370 tis.+ provize.
RD 3+1 Čehovice, 90 m2
RD Okál Přemyslovice - 2 byty, zahr. 80 m2
550 tis.Kč
RD 3+1 Chválkovice n/H, zahr.
680 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.
639 tis.Kč
RD Okál Pěnčín - 2 byty 3+1, garáž, zahr., po část.rek. 790 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín
880 tis.Kč
750 tis.Kč
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr.
2
RD Dobromilice - zahr., 406 m
990 tis.Kč
RD 2+1 Otaslavice, po kompl.rekonstr.
1.290 tis.Kč
2
1.500 tis.Kč
RD 3+1 Mojmírova, 193 m
RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m2, zahr.
1.590 tis.Kč
2
1.700 tis.Kč
RD 5+1 v Obědkovicích, 2 tis.m pozemek
RD 5+1 Hrubčice, ZP - 469 m2
1.850 tis.Kč
2
RD Přemyslovice, 2x 2+1, 406 m
1.880 tis.Kč
2
1.999 tis.Kč
RD 6+kk Vícov, 1579 m
RD 5+3 Winklerova, zahr.
1.999 tis.Kč
RD Vrahovice, hostinec, 3 byt.jed.,
1,5 mil.Kč
2.200 tis.Kč
RD 3+1 Mostkovice, ZP - 78 m2, velmi pěkný
RD 3+kk Smržice, zahr., pozem. 2.520 tis.Kč
RD 5+1 Vrlova - zahr., bazén
2.690 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., rekonstr. 5.700 tis.Kč
KOMERČNÍ PROSTORY:
Novinky: Obchod, kancelář či provoz.- Krasická ul., 24 m2, kuch.,
4 tis.Kč/měs + energie
- Sklad.a výr.prostory v Pv - vytápěné, sociál.záz., od 300 Kč/m2/rok
2
- Kancel.prost. - se sociál.zař., od 100 Kč/m /měsíc vč.služeb
- Pronájem sýpky - 12 sil, po 40 t
1 tis.m2 - 57 Kč/m2/měs.
- Prodej velkoprodejny v Pv - 555 m2, rampa, garáž 5.990 tis.Kč
- kavárna k pronájmu, v objektu sauna, tělocvična, spinning,
vhodné jako kavárna, cukrárna, pizzerie, občerstvení,
celý objekt pro lékaře, zubaře, rehabilitace, aj. cena v RK
- 2 x trafika - prodej či pronájem dohodou
790 tis.Kč
Zeměd.usedlost Určice - 1000 m2
Další komerční prost. - viz. web RK.
GARÁŽE:
Novinky:
- Pronájem garáže na ul.Brněnská
800 Kč/měs.
- Pronájem garáže na Husově nám.
1 tis.Kč/měs.
- Pronájem garáže na ul.V.Škracha - v RD + 1 místnost 1 tis.Kč/měs.
- Pronájem dvojgaráže v Kralicích n/H - el., nová střecha, i jako
sklad
2 tis.Kč/měs.
- Prodej velké garáže 4,5x7x3,8 m, Močidýlka 79 tis.Kč ..... SLEVA !
- Pronájem v dalších lokalitách: Šmeralova, Brněnská, Vrahovice,
viz. web RK.
- Prodej v lokalitách: Močidýlka, Držovice, u nové nemocnice, aj.
CHATY A CHALUPY:
1+1 Otaslavice, zahrada - 1354 m2, u lesa
330 tis.Kč
460 tis.Kč
2+1 Seč, skalka, kůlna, 380 m2
689 tis.Kč
2+1 Studnice (okr.Vyškov), 84 m2, zahr.
2
3+1 Seč, zděná, 102 m
650 tis.Kč + provize RK
1.100 tis.Kč
2+1 Raková, 300 m2 POZEMKY:
Novinky:

Lešany 2400 m2,
Alojzov, 4 tis. m2, sítě v dosahu
Mostkovice - 1600 m2
Kostelec n/H - 1160 m2
Otaslavice - poz. s chatou 1+1, 1354 m2, u lesa

200 Kč/m2
490 Kč/m2
1.093 Kč/m2
1.137 Kč/m2
330 tis.Kč

Ostatní pozemky:
20 tis. m2 - ke komerč.účelům
1 tis.Kč/m2
Brodek u Pv - 1.442 m2, sítě
650 tis.Kč
Prodej zahrady - za Cílem
88 tis.Kč
2
1280 Kč/m2
Domamyslice - 6000 m ,
2
Čechovice - zasíťov., 3300 m
2200 Kč/m2
Držovice - 856 m2,
935 Kč/m2
- 3300 m2,
450 Kč/m2
Pv u Kauflandu - 3500 m2,
2.000 Kč/m2
Bělecký mlýn - 2.532 m2,
350 Kč/m2
- 1000 m2
240 tis.Kč
Alojzov - 3000 m2,
375 Kč/m2
Vícov - 25 parcel 797 - 1578 m2,
450 Kč/m2
Otonovice - 3050 m2,
295 Kč/m2

Držovice -

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
2+1 Lutín OV,74m2 cihla,zahrádka 1.300.000Kč
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 2.690.000Kč
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 Mořice
700.000Kč
RD 3+kk Kostelec po rek.
730.000Kč
RD 3+1 Niva po rek., zahrada 1.255.000Kč
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 4+1 Pv- Krasice 111m2
3.685.200Kč
RD Pv- 5+1 Krasice 109m2
3.340.000Kč
Výstavba domů Prostějov – DOMAMYSLICE,
ul. Pod Vinohrádky. Dispozice 3+kk a větší,
celkem 9 stavebních míst.
Cena již od 2.162.000Kč
Volejte: 732 285 189
RD 2+kk Ptení
1.490.000Kč
RD 3+kk Kostelec na Hané 2.459.000Kč
RD 4+1 Kostelec na Hané
3.190.000Kč
CENY VČETNĚ POZEMKŮ

PR O N Á J MY
Volejte: 739 322 895
1+kk Svornosti cihla
5100Kč vč.ink
1+1 Dolní zařízený
5.600Kč 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
1+1 Daliborka 40m2 cihla
5.500Kč+ink
1+1 Kolárova 40m2 cihla
5.900Kč vč.ink
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
3+1 Němčice 74m2
5.000Kč+ink
RD Rozstání garáž
6.000Kč +el.

O S TAT N Í
Volejte: 723 335 940
Rekreační pozemek Suchý 800m2
v RK
Garáž Šmerala 20m2 nová
350.000Kč
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

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

Prodáme menší RD v Otaslavicích,
2+1, spěchá-výhodná cena. Tel.:
604 821 312

VAŠE NOVÉ BYDLENÍ
* realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
* Byt 2+1, cihla, Šárka 610 000 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
450 000 Kč
* Chata Seč, 400 m2
* 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
* Poradenství při prodeji nemovitosti
* Tržní ocenění pozůstalosti
* Zajistíme financování, odhady
* Rekonstrukce domů i bytů
* Průkazy energetické náročnosti
zuzana.kucerova@vnb-reality.cz
774 409 430
WWW.VNB-REALITY.CZ

Přenechám pronájem zavedené
restaurace v centru města. Tel.:
775 127 642

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

Prostějov 604 389 367..

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

Přijmeme odborného prodavače do
prodejny barev a laků. Na této pozici
je uchazeč odpovědný za profesionální prodej výrobků a každodenní
jednání s klienty provozovny. Od
uchazeče očekáváme: kulturu komunikace a obchodní cítění, výuční list
nebo SŠ, praxi v oboru, schopnost
organizace vlastní práce, schopnost
týmové spolupráce, spolehlivost
a bezúhonnost. Kontakt: 731 507 602,
lkordekova@seznam.cz

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

Pron. byt 1+1, ul. Šlikova, PV, 47
m2, náj. 4 500 Kč + ink, balkon.
T: 604 820 358

Odvoz fekálií,
čištění odpadu a kanalizace.
Tel.: 774 368 343

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

Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
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

Pronajmeme atraktivní obchodní
prostory v centru města, více informací na tel.: 604 821 312

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

Mladý pár koupí byt 3+1, cihla,
klidná lokalita, i původ. stav. RK
nevolat. T:777 804 245

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

Pronajmu zrekonstruovaný byt 3+1,
PV, 10 – 11 tis./měs, dle počtu os.
Tel.: 724 724 356

Prodám pěkný družst. byt 2+1, 55
m2, 1. patro, Prostějov, St. Suchardy. 640 000 Kč. RK nevolat. Tel.:
602 570 658

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

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

Pronajmu byt 3+1 po rekonstrukci,
80 m2, nedaleko hlavního nádraží v
PV. T.: 608 328 617

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

Pronajmu dům 2+kk v Přemyslovicích. Majitel - tel.: 603 469 575
(jen seriózně).

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

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

Pronajmu pěkný byt 1+1, ihned
volný. Tel.: 774 409 430
Pronájem 2+1, Sídl. Svob., 7 200 Kč
vč. ink. T.: 608 452 400

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

Prodám byt 2+1. 65 m2, zděný.
Tel.: 774 409 430

Přenechám byt po dohodě. Tel.:
721 347 367

Pronajmu novou prodejnu na Újezdě
- 200 m2+ soc. zázemí, velká skleněná
výloha 3x7 m. Cena 20 000 Kč/měsíc.
602 553 222

Koupím pole do 30 km od Prostějova,
platba v hotovosti. Tel.: 773 631 63

Koupím byt 1+1, 2+1, hotovost
mám. Tel.: 776 460 300
Pronajmu atraktivní komerční prostory
130 m2 + 70 m2 - krásná terasa, velká
skleněná výloha 3x7 m. 602 553 222
Hledáme byt 3+1, i k rekonstrukci,
776 460 300

Prodám stavební pozemek 5 km od
Prostějova, cena 610 Kč/1 m2. RK
nevolat. Tel:736 732 287
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
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
KOUPÍM POZEMEK v PV nebo
do 5 km, pole, zahradu, ornou půdu,
trvalý travní porost, ostatní plochu.
RYCHLÁ PLATBA. Tel.: 608 601 719
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
Auto park nabízí kryté garážové stání, Francouzská ul., sídl. Západ. Letní
cena 850 Kč/měsíc. Tel.: 604 430 934
Prodám garáž, Myslbekova – Krasice. RK NE. Tel: 776 178 025
Pronajmu garáž v uzavřeném areálu
vedle kotelny Domovní správy s.r.o,
ul B.Šmerala. PV. Tel.: 723 826 819
Pronajmu byt 1+1. 608 861 656

Pronajmu velmi pěkný podkr.
byt 2+kk. Tel.:773 993 675

Pronajmu nezař. 2+1, ul. Italská, nájem 5 500 Kč + 2 000 Kč ink. (dle
spotřeby), vratná kauce 5 500 Kč.
Tel.: 605 535 194
Prodám st. pozemek ve Stařechovicích, 1 505 m2. T: 722 219 799
Prodáme byt v Krasicích, 2+kk,
62 m2, lodžie. Více na tel.:
604 821 312
Pronajmu
1+kk,
Vrahovice,
Sídl. Svornosti, 5 800 Kč vč. ink.
Dům po rekonstrukci, balkon. Volný ihned. Tel: 608 887 633
Pronajmu 2+1, Ol. ul. 723 565 897

Půjčky, zaměstnancům, důchodcům
PK SERVIS, Komenského 3, PV
Půjčujeme peníze oproti zástavbě
nemovitosti bez prověřování registru. Splatnost až 15 let. Vyplácíme exekuce. Tel.: 776 199 780,
777 696 836
Úvěry podnikatelům
Tel.: 605 453 062
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
Osobní bankrot – oddlužení.
Máme mnoho spokojených klientů. Konzultace zdarma. Volejte
773 579 975
Vyplatíme všechny Vaše EXEKUCE a poskytneme Vám jednu půjčku. Volejte: 777 551 492

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

Hledám důchodce pro občasné hlídání Bullmastifa, čistotný, klidný.
Cena dohodou. Střed města. Tel.:
728 355 317

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

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

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
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

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

Stříhání a úprava psů. Tel.:
606 166 853 Prostějov
Rychle, levně, kvalitně Vám:
zpracujeme projekt,
vyřídíme stavební povolení,
provedeme jakékoliv stavební práce
na: novostavbě i rekonstrukci.
Využijte levnou dopravu vozidel do 3,5 t.
Volejte na tel.: 605 483 602 denně
do 18.00.

Pronajmu zrekonstr. byty 3 km od
PV, 2+1, 6 700 Kč a 1+1, 4 500 Kč
vč. ink. 777 885 251

DARUJI

Pronajmu garsonku 1+kk v centru
města. Tel.: 603 204 749

Daruji kámen na stavbu. Tel.:
723 303 016
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AUTO - MOTO

PRODÁM

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

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

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.

6GN

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ INZERCE pro další číslo
je v PÁTEK 26. dubna 2013 v 10.00 hodin

Přijmu spolupracovníka do truhlářské výroby – masiv, dýha, lamino. Informace na tel.: 731 114 501

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

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

Provedu pokládku dlažeb a obkladů všeho druhu. T: 721303715

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

Přijmu servírku, brigádně, praxe
výhodou. Tel.: 775 186 915

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

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

Přijmeme svářeče CO2 i důchodce
i brigádně. Tel.: 603 204 749

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

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

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

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

www.
vecernikpv
.cz

Pila K+L s.r.o. Doloplazy u Nezamyslic přijímá objednávky na bukové palivové dříví krácené. Právě probíhá AKCE 1 prms/ 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

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.
Koupím vířivou pračku Romo, vařič, dveřě, WC, stav. kolečka, ledničku. Tel.: 608 539 783

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

GRATULACE
Léta jako voda běží,
proto zůstaň stále svěží.
Smích ať pokrývá tvůj ret
a to nejmíň do sta let.

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
Prodám krbová kamna, v provozu 5 měsíců, pěkná, pc 7 000 Kč,
při rychlém jednání 3 500 Kč.
T.: 773 478 060 večer.
Vážení zákazníci prodejna IVKA,
Plumlovská ulice, nabízí jarní
a letní kolekci i na velmi problémové nohy. Vedeme i obuv v nadměrných velikostech. Jsme tu pro Vás.

Dne 28. dubna 2013
oslaví své 75. narozeniny
paní Libuše
POLCEROVÁ
z Prostějova.
Hodně zdraví, spokojenosti v osobním životě
přejí dcery Ivana
a Radmila s rodinami.

Sport, prezentace

Berdych vypadl v osmifinále,
Veselý stoupá žebříčkem ATP
Monte Carlo, Řím/lv –
Tenisové turnaje se s počátkem jara stěhují do
Evropy. Začátek antukové
sezony příliš nevyšel Tomáši Berdychovi, který na
turnaji v Monte Carlu sice
porazil Marcela Granollerse ze Španělska 7:5, 6:4,
v osmifinále proti Fabiovi
Fogninimu ale uhrál jen
šest gamů a prohrál 4:6 a
2:6. Na turnaji přitom obhajoval loňské semifinále.
„Proti Fogninimu se mi nedařilo. Nepomohl jsem si
podáním. Soupeř naopak
předvedl, jak se hraje na
antuce. Utkání ukázalo, v
čem bych se měl zlepšovat.
Čeká mě ještě hodně práce,“ uznala česká tenisová
jednička.
Berdych se do turnajového
kolotoče vrátil po drobných
zdravotních potížích, kvůli
kterým vynechal čtvrtfinále
Davis Cupu. „Loni se mi na
antuce dařilo a rád bych to
zopakoval. Začínáme ale od
nuly a budu se snažit o co
nejlepší tenis,“ řekl na začátku antukové sezony Berdych.
Úspěšné týdny naopak prožívá Jiří Veselý. Bývalý
nejlepší junior světa vyhrál
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slušně obsazený challenger v
tureckém Mersinu a ve světovém žebříčku se vyšvihl až
na 163. místo. Svoji formu
okamžitě potvrdil na turnaji v Římě, kde postoupil do
čtvrtfinále. V něm nestačil na
Guillerma Garciu – Lopeze
ze Španělska. S 99. hráčem
světa prohrál 4:6, 1:6, přesto
se v novém vydání žebříčku
ATP posune zhruba o dalším
osm míst nahoru.
„Na začátku roku jsem
vyhrál několik turnajů kategorie Future a začal jsem
si věřit. Pak přišel Mersin.
V Turecku jsem si ověřil,
že můžu hrát s každým.
Navíc se mi dařilo na servisu a bylo z toho celkové
vítězství. Spokojený můžu
být také s vystoupením v
Římě. Doufám, že to ještě
nějakou dobu vydrží,“ přeje si velká naděje českého
tenisu.
Hráč prostějovského Agrofertu na začátku sezony věřil, že se může na žebříčku
probojovat do druhé stovky.
To se mu podařilo po několika měsících. Proto svůj
plán mírně upravil. „Když
budu na konci roku v první
stovce, zlobit se nebudu,“
usmívá se Veselý.

Mladí boxeři přivezli dvě republiková zlata

Kroměříž, Prostějov/jim, pk
- Velkým úspěchem pro oba
prostějovské oddíly skončilo
juniorské mistrovství České
republiky v boxu, které se
konalo od 11. do 13. dubna
v Kroměříži. Ring v hanáckých Aténách přinesl zlatou
medaili jak zástupci BC DTJ
Prostějov Petru Vitáskovi,
tak ve váze nad jednadevadesát kilogramů Lukáši
Lehnertovi, vyslanci Sport
klubu Prostějov.
Svěřenec Karla Menyháze
Petr Vitásek měl na úvod šampionátu volno, aby v semifinále hmotnostní kategorie do 49
kilogramů porazil ústeckého
Artura Šachbazjana a ve finále zdolal i Miroslava Gorola z
Ostravy. Mistrem republiky se
tak v Kroměříži stal právě on.
„Petr byl favoritem, věnuje se
boxu již pět let. Je vyzrálý a
jasně zvítězil. Před semifinále
jsem měl ale obavy, Artura totiž dobře znám. Ale Petr boxoval disciplinovaně, poslouchal
a vyhrál zaslouženě,“ potěšilo
jednoho z trenérů BC DTJ Petra Novotného.
O druhý nejcennější kov se postaral Lukáš Lehnert ze Sport
klubu Prostějov, který ve finálovém boji v nejtěžší váhové
kategorii nad 91 kg porazil Alberta Silaeva z oddílu Pražský
rohovník.

Mistr a mistr. Petr Vitásek s čerstvým profesionálním mistrem Evropy
Lukášem Konečným.
Foto: BC DTJ Prostějov
O několik týdnů dříve se pak o
medaile utkali i kadeti a školní
mládež. V „šedesátce“ kadetů vybojoval stříbro člen BC
DTJ Prostějov Patrik Gábor, v
„padesátce“ mladších boxerů
skončil v Mělníku třetí Štěpán
Sedlák.
Novotný neopomněl současně
s výčtem úspěchů poděkovat
za podporu městu Prostějov
a Olomouckému kraji a připomněl, že další zájemce rád
přivítá každé úterý a čtvrtek
od šestnácti hodin na trénincích v Krasické ulici kousek
od aquaparku.

Zlatý Prostějovan. Na stupních vítězů nejtěžší váhové kategorie juniorů zleva poražený finalista Albet Silaev (Pražský
rohovník), zlatý Lukáš Lehnert (Sport klub Prostějov) a bronzový Jiří Mařák (Vojenské muzeum Loučka UNIASK-Olomouc).
Foto: Milan Lehnert

Úspěšní mladíci. Štěpán Sedlák
a Patrik Gábor se z kadetského šampionátu vrátili s medailemi.
Foto: BC DTJ Prostějov

Češky prohrávaly po sobotě 0:2, stále ale drží naději na postup Dvojice juniorů SKC startovala v Cottbusu
Cottbus (Německo), Prostějov/ jednotlivců. Zvítězil Emil Wang Kadetům se v sobotu příliš nejim – Nejen muži, ale i mladí z Dánska, druhý skončil Joshua vedlo. Martinovi Šmídovi rozKVITOVÁ VYHRÁLA. Kvůli dešti se Fed Cup dohrává v pondělí oš,cyklisté
SKC TUFO Prostějov Stritzinge ze stáje Radshop Wei- hodčí nepřipsali bod a navíc jej
Palermo/lv - Velké drama s otevřeným koncem prožívají české
tenistky v Itálii, kde proti domácímu výběru bojují o postup
do finále Fed Cupu. První den
družstvu nehrajícího kapitána
Petry Pály, které útočí na třetí
vítězství v řadě, absolutně nevyšel. Za stavu 0:2 po sobotním
dni byly šance na postup mizivé.
Prapor ale v neděli zvedla bojovnice Petra Kvitová ve třetí
dvouhře, která otočila nepříznivě se vyvíjející duel a po prohrané první sadě s Italkou Erraniovou pořádně zatočila. Kvůli
hustému dešti začalo její utkání
o pět hodin později a proto se
celé střetnutí bude dohrávat až
dnes. Jestliže Lucie Šafářová
vyhraje nad Vinciovou, rozhodne o finalistovi až závěrečná
čtyřhra. O vývoji budeme informovat na www,vecernikpv.
cz, nebo můžete sledovat přímý
přenos na ČT SPORT.

Smrtící sobota
pod palermským sluncem
V duelu finalistkou loňského
Roland Garros Sarou Erraniovou neuspěla Lucie Šafářová.
Hrdinka posledního finále po
čtyřech výhrách v řadě prohrá-

la fedcupové utkání v poměru
4:6, 2:6. V prvních pěti gamech
ani jedna hráčka neudržela svůj
servis. Vzápětí Erraniová odskočila na 4:2 a přes některé obtíže dotáhla sadu do úspěšného konce. Za
stavu 4:5 měla Šafářová brejkbol,
ten však nevyžila. „Tohoto momentu byla velká škoda,“ litovala
promarněné šance Šafářová.
Italská hráčka a sedmá tenistka
žebříčku WTA se chytla a ve druhém setu získala klíčové vedení
4:0 a bylo rozhodnuto. V závěru
utkání si domácí jednička vypracovala první mečbol, při kterém
sama opravila výrok rozhodčí a
věnovala bod soupeřce. O chvíli
později se už radovala po nepřesném úderu české tenistky. „Ve
druhém setu se mi nepodařilo chytit začátek a Sára se uklidnila. Pak
už jsem se nedokázala vrátit do
zápasu,“ uznala porážku Šafářová.
Nedařilo se ani Petře Kvitové.
Také druhá česká tenista prohrála 0:2 na sety, když nestačila
na Robertu Vinciovou. „Především v první sadě rozhodovaly
maličkosti. Já jsem své šance nedokázala využít,“ konstatovala po
střetnutí Kvitová.
V repríze nedávného finále na turnaji v Katovicích česká jednička

ani jednou nevyhrála svůj servis a
předvedla dvaapadesát nevynucených chyb. Na pomalé antuce na
svou soupeřku nestačila a na odpor se nezmohla ani po několikaminutové pauze po první sadě. „S
přibývajícím časem mi docházely
síly,“ poznamenala Kvitová.

Déšť českým hráčkám
přinesl naději na postup
Za mimořádně nepříznivé situace
nastupovala do Kvitová do zápasu
proti Erraniové. Oproti původnímu plánu se začátek zápasu kvůli
dešti odsunul o necelých pět hodin a zpočátku se zdálo, že štěstí
pršelo Itálii. Erraniová rychle získala čtyři hry v řadě a o pár minut
později také vedení 1:0. Od úvodu

druhé sady se česká tenistka začala dostávat do tempa a od stavu 1:2
získala pět her v řadě a vyrovnala.
V rozhodující sadě prostějovská
hráčka svoji soupeřku rozebrala
do posledního šroubku a na pomalé antuce Erraniovou deklasovala.
Nad Palermem dokonce zazpíval
kanár na oslavu českého vítězství,
které obhájkyním trofeje udržel
šanci na obrat. „Po prvním dnu
jsme si sedli a řekli, že nic nemůžeme zabalit. Byl to strašně náročný zápas. Po první sadě byla
situace kritická, ale nepřestávala
jsem věřit v obrat. Můj výkon šel
postupně nahoru. Na kurtu jsem
se cítila dobře a to se projevilo ve
výsledku,“ radovala se po výhře
Kvitová.

započali sezonu silničních závodů. Junioři Luděk Helis a
Matouš Hynek se představili
na mezinárodním etapovém
závodu Internationale Cottbuser Junioren-Etappenfahrt,
pro ostatní členy SKC začala
silniční sezona Memoriálem
Rudolfa Schejbala na cyklodromu v Plzni.
Tradiční německý etapový závod
je svou povahou vhodný pro dráhaře, čemuž odpovídalo i složení
reprezentačního výběru České
republiky, který do Německa odcestoval ve složení Michal Schlegel (TJ Favorit Brno), Michal
Kohout (Dukla Praha), Nicolas
Pietrula, Luděk Lichnovský (Mapei cyklo Kaňkovský) a Luděk
Helis s Matoušem Hynkem (oba
SKC TUFO Prostějov).
Závod se skládal ze tří etap, přičemž druhá byla rozdělena na
dopolední časovku a odpolední závod jednotlivců. Matouši
Hynkovi patřilo v celkovém pořadí velmi slušné čtrnácté místo,
Luďkovi Helisovi jednačtyřicáté,
když o šanci na lepší výsledek jej
připravil pád v sobotní časovce

genand-Compression a třetí Jonas Tenbrock reprezentující RSV
Nordhein-Westfalen.
Zatímco junioři Hynek s Helisem
startovali v Cottbusu, pro ostatní
začala silniční sezona na cyklodromu „Na Lopatárně“ v Plzni.
Místo plánované nedělní časovky pořadatelé vypsali kritérium
na stejném okruhu jako v sobotu.
V kategorii mladších žáků se poprvé v závodě představil Daniel
Polanský, z prostějovských závodníků dále startovali v kategorii žákyň Ema Cetkovská, mezi
kadetkami Kristýna Mráčková,
v kategorii kadetů kvarteto Vilém Bajer, Martin Šmída, Daniel
Chytil, Matyáš Strupek a mezi
juniory Pavel Vik. Toho v neděli
doplnil Petr Fiala, který v sobotu
startoval s muži na „Bíteši“.
Prvního dne se z prostějovských
závodníků nejlépe dařilo Emě
Cetkovské a Kristýně Mráčkové,
které ve svých kategoriích obsadili
páté a čtvrté místo. Pro Dana Polanského se jednalo o první ostrý
start, navíc byl ve startovním poli
nejmladším závodníkem, a tak
se umístil na jedenáctém místě.

ve výsledkové listině označili
jako DNF, tudíž že závod nedokončil, ačkoliv tomu tak nebylo.
Matyáš Strupek se umístil na
sedmnáctém místě, Dan Chytil
na sedmatřicátém místě, Vilda
Bajer závod nedokončil. Pavel
Vik mezi juniory obsadil dvanácté místo.
Na druhý den se prostějovským
cyklistům již dařilo lépe. Dan
Polanský se po podstatně lépe
zvládnutém závodě umístil jako
devátý. Ema Cetkovská stejně
jako předchozího dne přišla o
lepší umístění až v posledním
bodování a umístila se na čtvrtém
místě, Kristýna Mráčková obsadila pátou pozici.
Lepším výkonem se prezentovali především kadeti, kteří nechali
zapomenout na matný výkon ze
soboty. Byli aktivnější a projevilo se to i výsledkově. Martin
Šmída dojel na solidním osmém
místě, Matyáš Strupek dokončil
závod jako jednadvacátý a Dan
Chytil o dvě místa pod ním.
V juniorech patřilo Petru Fialovi
deváté místo a Pavel Vik skončil
šestnáctý.

Obchodní a mediální partneři SKC TUFO Prostějov
hlavní partneři

SEMIFINÁLE FED CUPU
ITÁLIE – ČESKÁ REPUBLIKA 2:1 po třetí dvouhře
Sara Erraniová - Lucie Šafářová 6:4, 6:2
Roberta Vinciová - Petra Kvitová 6:4, 6:1
Sara Erraniová - Petra Kvitová 6:2, 2:6, 0:6
Roberta Vinciová – Lucie Šafářová hraje se dnes od 11.00 hodin
Erraniová,Vinciová – Hlaváčková, Hradecká ???

GRATULACE

hlavní mediální
partner

další partneři

Euforie. Prostějovská tenistka Petra Kvitová zastává v semifinále
Fed Cupu roli české jedničky a přestože se trápí, včerejší duel dokázala otočit. Její pocity po snížení na 1:2 byly nepopsatelné.
Foto: Pavel Lebeda/Česká sportovní

...ještě

+
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Byty na opravu na vlastní náklady:
Dne 27. dubna 2013
oslaví
své 80. narozeniny
paní Jaroslava
POPELKOVÁ
ze Stražiska.
Hodně štěstí, zdraví
a elánu do dalších let
přejí manžel František
a děti s rodinami.
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Vzpomínky, fotbal

Zápasové
meníčko

VZPOMÍNÁME
VZPOMÍNÁME
Plamínek života Ti zhas,
ale v naších srdcích žiješ dál.

Dne 23. dubna 2013
uplyne 10. smutné
výročí úmrtí
pana Antonína
HOFMANA
ze Stažiska - Maleny.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu prosím
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná
a děkuje manželka
Marie s celou rodinou.

Dne 28. dubna 2013
vzpomeneme
25. výročí úmrtí
pana Lubomíra
KOUDELÍKA
z Čechovic.
Kdo jste ho znali a měli
rádi, věnujte mu prosím
tichou vzpomínku.
Děkuje manželka Zdenka,
dcera Eva a syn
Petr s rodinou.

Dne 22. dubna 2013
by se dožil 70. roků
a 11. května 2013
tomu bude 10 let
od výročí úmrtí
pana Břetislava HEBELKY.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Vlasta s rodinou.

Nikomu jsem neublížil,
všechny jsem Vás miloval,
proč osud zlý ke mně
se tak krutě zachoval?
Rád jsem mezi Vámi žil,
chtěl jsem pro Vás pracovat,
můj život byl tak krátký,
jak kvítek zlomen jsem pad.

Dnes 22. dubna 2013
uplyne 10 let od úmrtí
pana Mojmíra
TOMANA
ze Šubířova.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka, syn
a dcera s rodinou.

Čas prý rány hojí,
ale v životě jsou chvíle,
se kterými se člověk
nikdy nesmíří.

Dne 20. dubna 2013
Dne 28. dubna 2013
vzpomeneme nedožitých
80 roků našeho milovaného
tatínka, dědečka
a pradědečka
pana Josefa ZEMÁNKA
z Lipové.
Vzpomínají dcera a syn
s rodinou.

pana Jaroslava
LASOVSKÉHO
Z Prostějova.
S láskou vzpomínají
manželka Libuše, dcery
Lada a Zita s rodinami.

Maminko, v srdci jsme
stále spolu.

v srdcích zůstávají.
Život měl tak rád,
přesto odešel tak mlád.

Dne 2. dubna 2013
jsme se naposledy
rozloučili
s paní Helenou
KOUDELKOVOU
z Vincencova.
ji tichou vzpomínku.
Zároveň děkujeme
a profesionální rozloučení.
Dcery Helena a Lenka
s rodinami.

Dnes, 22. dubna 2013
vzpomeneme 13. výročí
úmrtí našeho syna
pana Davida
WANTULOKA.
Za tichou vzpomínku
děkují rodiče, sestra
s rodinou a Hanka.

Chtěla bych Ti ještě
tolik povědět,
do Tvých očí, chtěla bych
znovu zahledět.
Držet Tvé ruce
aspoň chvilku,
moc mi chybíš, tatínku.

Dnes, 22. dubna 2013
vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí
pana Ludvíka
ONDRUCHA
z Prostějova.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu prosím
tichou vzpomínku.
Děkují manželka
Květoslava, synové Pavel
a Tomáš, vnoučata Kubíček
a Dominiček a bratr Milan.
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Děkujeme všem
příbuzným, přátelům
a známým, kteří doprovodili
na poslední cestě naši
maminku a manželku
paní Jitku
KROPOGOVOU.
Zároveň děkujeme
Soukromé pohřební službě
pí. Václavkové
za důstojné rozloučení.
Zarmoucená rodina.

PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – starší dorost:
21. kolo: Konice – Černovír (neděle 28.4., 10.00, Knoll ml. –
OFS, OFS), Čechovice – Mohelnice (sobota 27.4., 11.45, Svozil
– OFS, OFS).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – mladší dorost:
21. kolo: Konice – Černovír (neděle 28.4., 12.15, Knoll ml.), Čechovice – Mohelnice (sobota 27.4., 9.30, Svozil).
KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu – skupina „B“:
19. kolo: Lipník – Určice (sobota 27.4., 13.00, Zavřel), Kostelec
na Hané – Nové Sady (neděle 28.4., 11.00, OFS).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – II. TŘÍDA:
23. kolo, neděle 28. dubna, 16.00: Držovice – Čechovice „B“
(sobota 27.4., 16.00), 1.SK Prostějov „B“ – Určice „B“ (hřiště v
Olympijské ulici), Kralice na Hané „B“ – Zdětín, Olšany – Výšovice (sobota 27.4., 16.00), Otinoves – Otaslavice, Hvozd – Haná
Prostějov „B“, Přemyslovice – Smržice (hřiště Bedihošť), Vrahovice – Brodek u Prostějova (sobota 27.4., 16.00).
III. TŘÍDA:
23. kolo, neděle 28. dubna, 16.00: Němčice nad Hanou – Dobromilice, Bedihošť – Vícov (neděle 28.4., 10.00), Ivaň – Zdětín
„B“ (sobota 27.4., 16.00), Ptení – Pavlovice, Mostkovice „B“
– Horní Štěpánov (sobota 27.4., 16.00), Kostelec na Hané „B“
– Tištín, Pivín „B“ – Nezamyslice „B“ (sobota 27.4., 16.00),
Vrahovice „B“ – Brodek u Konice.
IV. TŘÍDA:
23. kolo, neděle 28. dubna, 16.00: Brodek u Prostějova „B“ volno, Hrubčice – Doloplazy, Tvorovice – Biskupice (sobota 27.4.,
16.00), Malé Hradisko – Čechy pod Kosířem, Plumlov „B“ –
Protivanov „B“ (hřiště Krumsín), Skalka – Jesenec „B“ (sobota
27.4., 16.00, hřiště Výšovice), Přemyslovice „B“ – Otaslavice
„B“, Želeč – Kladky.
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV DOROSTU:
13. kolo: Němčice nad Hanou – Dobromilice (sobota 27.4.,
10.00), Nezamyslice – Přemyslovice (sobota 27.4., 13.00), Vrahovice – Smržice (neděle 28.4., 10.30), Pivín – Plumlov (neděle
28.4., 13.30).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE ŽEN, SKUPINA „B“:
17. kolo: Holešov – Kostelec na Hané (sobota 27. dubna, 14.30,
hřiště Všetuly, Dubravský – Zl KFS, Zl KFS).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
-jim-

Fotbalové zpravodajství hledejte na webu

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
zprávy od zeleného stolu...

Dne 25. dubna 2013
vzpomeneme
10. výročí úmrtí
naší milované maminky
paní Vlastimily
DOLÍNKOVÉ
z Vrbátek.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi,
dcera Milada s rodinou.

Rok za rokem ubíhá,
čas prý rány hojí, vzpomínky však stále bolí.

Dne 21. dubna 2013
jsme vzpomenuli
10. výročí úmrtí
pana Vincence LÁTALA
ze Smržic.
Za tichou vzpomínku
děkuje syn Milan, Josef,
Zdeněk a dcera Alenka
s rodinami.

MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA:
23. kolo: 1.SK Prostějov – Hulín (sobota 27.4., 16.00,
rozhodčí: Duda – Krasula, Vojkovský).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
23. kolo, sobota 27. dubna, 16.00: Šternberk – Určice (Knoll
– Svozil, Kašpar), Troubky – Konice (neděle 28.4., 16.00, P.
Dorušák – Horák, Polanský), Hněvotín – Kralice na Hané
(Křepský – Boháč, Slota).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
19. kolo: Konice „B“ – Mohelnice „B“ (sobota 27.4., 16.00,
Silný – Svačina, Hodaň).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
19. kolo, sobota 27. dubna, 16.00: Bělkovice – Čechovice
(Lepka – P. Jílek, Krpec), Klenovice na Hané – Haná Prostějov (Malaník – Kreif, Dömisch), Plumlov – Slatinice (Samek – Juřátek, Šťastný).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
19. kolo, neděle 28. dubna, 16.00: Radslavice – Vrchoslavice (Kouřílek – Knop, Hohnová), Jesenec – Všechovice
(Ehrenberger – Kubec, Slota, hřiště Dzbel), Mostkovice –
Býškovice (Benda – Langhammer, Straka), Pivín – Lipová
(Šebesta – Janků, I. Antoníček), Kostelec na Hané – Tovačov (sobota 27.4., 16.00, Menšík – Navrátil, OFS), Hranice
„B“ – Nezamyslice (neděle 28.4., 15.00, Milar – Menšík,
OFS).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
19. kolo: Velký Týnec – Protivanov (sobota 27.4., 16.00,
Grečmal – Baďura, Kulička).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ
LIGA - U19:
18. kolo: 1.HFK Olomouc – 1.SK Prostějov (středa 24.4.,
16.00, Holice, Vedral – Ol KFS, Ol KFS).
23. kolo: Třebíč – 1.SK Prostějov (pátek 26.4., 16.00).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ
LIGA - U17:
25. kolo: 1.SK Prostějov – Břeclav (sobota 27.4., 10.15, Mrázek – Ol KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ
LIGA - U16:
25. kolo: 1.SK Prostějov – Břeclav (sobota 27.4., 12.30, Ol
KFS – Mrázek, Ol KFS).

Dne 25. dubna 2013
uplyne 34 roků od chvíle,
kdy nás neočekávaně
opustila naše drahá maminka,
paní Jarmila
BRABCOVÁ

a dne 26. května 2013
uplyne 17 let od chvíle,
kdy nás náhle opustil
náš drahý otec,
pan MUDr. Jan
BRABEC.
Kdo jste je měli rádi,
vzpomeňte s námi.
PhDr. Jiřina Rédrová
a Mgr. Jarmila Ottová,
dcery s rodinami

Sportovně-technická komise OFS Prostějov
na svém zasedání dne 18. dubna 2013 rozhodla:
Změny termínů utkání:
III. třída 20. kolo FK Němčice nad Mladší žáci 15. kolo FC Kralice na
II. třída 25. kolo FC Hvozd – Sokol Hanou – FC Ptení. Původní termín Hané – Haná Nezamyslice bude seBrodek u PV. Původní termín utkání 7.4.2013, bude sehráno 31.5.2013 hráno 24.4.2013 v 16.30.
12.5.2013, bude sehráno 11.5.2013 v v 17.00. Dohoda oddílů.
Mladší žáci 15. kolo Pivín – BediIII. třída 20. kolo FK Němčice nad hošť: hostující tým Bedihoště na16.30.
II. třída 24. kolo Sokol Čechovice Hanou – FC Ptení. Původní termín stoupil na staré RP. Předáno DK
B – Sokol Vrahovice. Původní ter- 7.4.2013, bude sehráno 31.5.2013 Mladší žáci 15. kolo Sokol Plummín utkání 4.5.2013, bude sehráno v 17.00. Dohoda oddílů.
lov – 1.SK Prostějov bude sehráno
IV. třída 20. kolo SK Jesenec B – 29.4.2013 v 16.00.
5.5.2013 v 16.30.
II. třída 18. kolo FC Kralice B Sokol Kladky. Původní termín Mladší žáci 16. kolo Sokol Bedi– Sokol Olšany. Původní termín 7.4.2013, bude sehráno 14.6.2013 hošť – Sokol Plumlov. Původní
1.5.2013. FC Kralice požadují ter- v 17.30. Není potvrzeno ze Sokola termín 21.4.2013 v 13.00, bude semín 30.4.2013, není souhlas Sokola Kladky. Prosíme o zaslání souhlasu hráno 21.4.2013 v 11.00.
Mladší žáci 12. kolo FC Kralice – SoOlšany. Prosíme o zaslání souhlasu s termínem na komisi STK.
s termínem na komisi STK.
Dorost 10. kolo FC Dobromilice - TJ kol Přemyslovice. Původní termín
III. třída 19. kolo Haná Nezamys- Smržice. Původní termín 6.4.2013, 27.10.2012, bude sehráno 5.5.2013
lice B – Sokol Tištín. Původní ter- bude sehráno 1.5.2013 v 10.00, hřiště v 15.00.
mín 8.5.2013 v 10.00, bude sehráno Kostelec na Hané. Dohoda oddílů.
Mladší přípravka Turnaj 5. - 6.
8.5.2013 v 15.00.
Dorost 11. kolo Sokol Protivanov – kola mezi mužstvy Mostkovic,
III. třída 28. kolo Sokol Pivín B – FK Němčice nad Hanou bude sehráno Konice, Čechovice A, Čechovice
B. Původní termín 18.5.2013, bude
Sokol Mostkovice B. Původní ter- 16.6.2013 v 11.00.
mín 1.6.2013, bude sehráno 2.6.2013 Starší žáci 15. kolo Sokol Plumlov – sehráno 26.5.2013 v 9.00, hřiště
v 16.30.
Sokol Určice bude sehráno 26.4.2013 Mostkovice.
III. třída 20. kolo Sokol Zdětín B v 16.30.
Soupisky předložili:
– FC Kostelec B. Původní termín Starší žáci 15. kolo FC Kralice na Sokol Vrahovice
6.4.2013, bude sehráno 31.5.2013 Hané – FC Výšovice bude sehráno Důležité upozornění
v 17.30. Dohoda oddílů.
Žádáme kluby, které nemají v
5.6.2013 v 17.30.
III. třída 20. kolo FC Dobromilice – Starší žáci 16. kolo FC Dobromili- registračních průkazech správHaná Nezamyslice B. Původní termín ce – Sokol Plumlov. Původní termín ný název klubu dle stanov klubu
7.4.2013, bude sehráno 17.5.2013 21.4.2013 v 13.30, bude sehráno schválených ministerstvem vnitv 17.30.Dohoda oddílů.
ra, jsou povinny sjednotit název
21.4.2013 v 15.00, hřiště Plumlov.
III. třída 21. kolo TJ Jiskra Brodek u Starší žáci 14. kolo FC Kralice Na na registračním průkazu.
Konice – Haná Nezamyslice B. Pů- Hané – Sokol Pivín. Původní termín Zapsal Pavel Peřina, sekretář
vodní termín 14.4.2013, bude sehráno 7.4.2013, bude sehráno 15.5.2013 OFS, odsouhlasil Roman Minx,
7.6.2013 v 17.00.Dohoda oddílů.
garant STK
v 17.00.
Disciplinární komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 18. dubna 2013 rozhodla:
1. Nepodmíněně:
Nedostavení se na valnou hromadu: Nedostavení se na losování přípravek:
Neumann Vojtěch (Sokol Čechy pod Sokol Čechy pod Kosířem 300 Kč, Sokol Olšany 200 Kč, SK Jesenec 200
Kosířem) 1 SU od 14.4. 2013 dle Sokol Kladky 300 Kč, Sokol Tvoro- Kč dle RS čl.23 bod 7.
DŘ1/1
Nepředložení soupisky v termínu:
vice 300 Kč,
Krivčík Roman (trenér FC Dobromili- Sokol Malé Hradisko 300 Kč, Sokol Sokol Vrahovice 300 Kč, Sokol Zdětín
ce) zákaz výkonu všech funkcí a poby- Brodek u PV 100 Kč (omluva, So- 300 Kč dle RS čl.23 bod 7.
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS,
tu na lavičce pro příslušníky družstev kol Držovice 100 Kč (omluva), TJ
odsouhlasil Roman Minx,
od 15.4.2013 do 6.5.2013 dle DŘ 1/3a. Otinoves 100 Kč (omluva) dle RS
předseda STK.
2. Žádost o prominutí zbytku trestu čl.23 bod 7.
1 SU:
Nedostavení se na aktiv klubů:
Minx Roman (FC Ptení) - žádosti se Sokol Vrahovice 200 Kč, Jiskra BroVeškeré úřední zprávy
vyhovuje dle DŘ VII/31.
dek u Konice 200 Kč, Sokol Držovice
a další aktuality mohou zástupci
Janeček Josef (TJ Otinoves) - žádosti 200 Kč, TJ Horní Štěpánov 200 Kč,
jednotlivých oddílů i jejich přízse vyhovuje dle DŘ VII/31.
Sokol Konice 200 Kč, Sokol Mostnivci nacházet na
Procházka Přemysl (TJ Smržice) - žá- kovice 200 Kč, Sokol Olšany 200 Kč,
dosti se vyhovuje dle DŘ VII/31.
Sokol Otaslavice 200 Kč, TJ Otinoves
internetových stránkách
200 Kč, TJ Želeč 200 Kč, FC Hrubči3. Pokuty DK:
WWW.
FC Dobromilice - 1000 Kč dle RS ce 200 Kč, Sokol Malé Hradisko 200
OFSPROSTEJOV.CZ!
Kč dle RS čl.23 bod 7.
čl.23 bod 13.
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

Dvaadvacáté kolo Přeboru OFS nabídlo atraktivní „prostějovské“ derby

REZERVA „ESKÁČKA“ OTOČILA DUEL V DRŽOVICÍCH A JISTÍ NÁSKOK NA ČELE II. TŘÍDY
Domácí zahodili hned dvě penalty a dvakrát nastřelili tyčku, hosté byli mnohem produktivnější
Velice blízko bodovému zisku a možná i vítězství byli
ve víkendovém šlágru Přeboru OFS Prostějov fotbalisté Držovic. Na vlastním trávníku přivítali v sobotu
odpoledne vedoucí tým soutěže 1.SK Prostějov „B“ a
sehráli s ním naprosto rovnocennou partii. Na střely,
šance i standardní situace vyrovnané utkání rozhodla
lepší koncovka hostí, kteří proměnili prakticky vše, do
čeho se dostali. Naopak domácí se v zakončení velice trápili, zahodili hned dvě penalty(!), přičemž udeřili
pouze z té nejméně nebezpečné situace a prohráli tak
nemilosrdně vysoko 1:4...
Držovice/jim

D

o utkání provázeného
silným větrem vstoupili
mnohem lépe domácí. Jako
první se po chybě v rozehrávce hnal do útoku Fiferna, odzbrojil ho však Peka, v osmé
minutě pak po přímém kopu
z pravé strany měl na zadní
tyči naskakující Zabloudil na
hlavě první gól. V tutovce však
poslal míč pouze vedle. Hosté
se sice také snažili pronikat
na soupeřovu půlku, hodně
aktivní byla stabilní posila z
„áčka“ Ondřej Dostál, leč atakovat bránu se jim nedařilo. To
se naopak povedlo domácímu
celku. Martin Hausknecht se
velice snadno protáhl po pravé
straně, nacentroval do vápna,
kde hosté poslali míč pouze
vysoko nad sebe a možná i poryv větru způsobil, že gólman
1.SK Martin Hubál
bál vyrazil
zil míč
pouze do protihráče,
áče, od něhož
se dostal do brányy – 1:0..
etr Zahradníček
níček by
byl
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Při dvou kolmých
přihrávkách
h přihrá
ávkách
h
po zemi mu chyběl
běl krok,
krok
k,
aby míč dostihl
hl dřívee
než brankář, napotřetí
napotřettíí
z toho byla penalta.
nalta. Po
P
ostupov
val
převzetí míče postupoval
do vápna, kde ho
o při snaze
snaaze
ubál k zemi
z
o kličku srazil Hubál
ý puntík
k poa balon si na bílý
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vil úspěch – 1:1.
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ahomír Zelina,
Z
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okamžik nato si sám kol
koledoval
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o červenou kartu. Z
Zezadu
možnosti hrát míč zajel nevy-

P

bíravě do Rolného a mohl být
rád, že uviděl pouze žluté napomenutí...
ruhou půli začal ostrým
přímým kopem na bránu Ondřej Dostál, pět minut po
něm se hosté dostali do vedení.
Po přísně odpískané penaltě,
když v době faulu již držel domácí gólman míč v rukavicích,
se k jejímu zahrání odhodlal
Marek Pořízka a počínal si nekompromisně – 1:2.
nedlouho později mohl
platit stav 2:2, to když
dalekonosnou pumelici Šatného vytěsnil Hubál na břevno a
za bránu. Opět se tak radovali
hosté, když svou akci zakončili přesnou hlavičkou v podání
Zeliny – 1:3.

D

O

video na pv.cz
ernik
www.vec

H

D

Tuhý boj. Duel plný sobojů vyšel i díky Ondřeji Dostálovi (u míče) lépe pro hosty.

Foto: Jiří Možný.

MAREK VALENTA – TJ Sokol Držovice:

PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – 22. KOLO

TJ Sokol Držovice:
střídání: 40. Hošek za Zahradníčka, 56. Valenta za Pavláta, 69. Štěpánek za Šťastného
trenér:
MAREK VALENTA

„Šancí bylo dost, nedali jsme ale ani jednu penaltu. Podstatným momentem se stalo vyrovnání na 1:1, kdy to místo toho mělo být 2:0.
Neproměnili jsme již třetí penaltu v řadě, prostě se klukům nezadařilo. Zatímco normálně je dávají, teď to nevyšlo. Šance byly, když ale
nedáte gól, nemůžete vyhrát. S hrou však panuje spokojenost. První
poločas byl velmi dobrý, zranil se nám pak ale útočník. Musel jít místo
něj náhradník a hra již šla trochu dolů.“

DAVID MEZILIÁNEK - 1.SK Prostějov „B“:
Jetel

Pavlát
P
Pa
av
a
v t

Krčmář

Šťastný
Š
Rolný

Zabloudil

Pella

Fiferna

Šatný
Z
Zahradníček
Hausknecht

P

V

k údivu všech skončila na levé
tyči! Následně se za stažení v
pokutovém území pískala již
třetí penalta v zápase, domácí
ale ani napodruhé štěstí neměli... Tentokrát se míče ujal
David Šatný, ale jeho pokus po
zemi, vyrazil Hubál tentokráte
skokem vlevo.
osté opět s potrestáním neotáleli dlouho. Sotva o minutu později si šel pro dlouhý míč daleko za šestnáctku gólman Tomáš
Jetel, u lajny se ale nechal obehrát
Michalem Fabiánkem, jenž se následně neukvapil a zamířil přesně
do prázdné brány - 1:4. Snížení
měl o pár minut později na kopačce Rolný, jenž postupoval zleva
na Hubála, střelou na zadní tyč
ale neuspěl a brankář 1.SK pokus
vyrazil. V samotném závěru se
pak nezadařilo ani Husknechtovi,
centr z pravé strany měl na dlouhou nohu a z malého vápna poslal
míč nad.
omácí tak zůstali na šestnácti bodech a nepolepšili
si, hosté naopak nasbírali již čtyřiačtyřicet bodů a stále kráčejí ve
šlépějích loňského Protivanova a
předloňských Vrchoslavic. Rezerva 1.SK se nyní v neděli od šestnácti hodin utkání doma s Učicemi
„B“, Držovice o den dříve přivítají
opět doma Čechovice „B“.

Branky:
Br
ran 24. Zahradníček - 38. a 65. Fabiánek, 52.
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Pořízka
55. Zelina
Střely
S
St
třely na bran
branku:
7:7
Střely
5:4
S řelyy mimo branku:
St
Rohové
R
kopy:
kopy
3:3
Rozhodčí:
R zhodčí: Protivánek
Ro
P
- Duda,
Procházka
D
P
Žluté
Ž karty: 48. Zabloudil,
Zelina
70.
7 . Šatný - 13.
70
13 Komárek,
37.
3 . Hubál,
37
H
Sedláček
k
44.
4 . Zelina
44
Diváků: 50

Pořízka

Dostál
Do
D
o
osstá
tá
áll

Krátký
Fabiánek

Ballek

Komárek

D

omácím
nebyla druhá vstřelená branka
souzená. Po signálu při
rozehrávce přímého kopu
se pro střelu zpoza vápna
rozhodl Marek Valenta. Ta

 24. GÓLMAN
Ó
ZAŘÍDIL
ŘÍ
VEDENÍ.
Í Domácí Hausknecht prošel lehce po pravé straně, jeho centr odvrátil obránce pouze nad sebe
a Hubál vyrazil padající míč pouze do Zahradníčka, od jehož zad putoval do brány – 1:0.
 37. Zahradníček udělal ve vápně kličku gólmanovi, ten ho srazil k
zemi a následovala penalta. Střelu k pravé tyči ale Hubál vyrazil.
 38. NEDÁŠ – DOSTANEŠ. Hosté okamžitě srovnávají, střelou z
levé strany na druhou tyč uspěl Michal Fabiánek – 1:1.
 52. DŮLEŽITÝ OBRAT. Po faulu na Sedláčka kopali penaltu i
hosté, Pořízka napálil míč nekompromisně pod břevno – 1:2.
 53. Za Držovice mohl odpovědět David Šatný, jeho střelu z více
než třiceti metrů vytáhl Hubál na břevno.
 55. HOSTÉ ZVYŠUJÍ. O třetí branku 1.SK se postaral hlavou již
dvaačtyřicetiletý Drahoš Zelina.
 62. Domácí byli opět velmi blízko brance, po signálu trefil střídající
Valenta levou tyč.
 64. Držovice zahazují druhou penaltu, Šatného střelu po zemi Hubál v pádu vykopl.
 65. DALŠÍ KIKS GÓLMANA. Slabší chvilku si vybral i držovický brankář, jehož obral o míč Fabiánek a bezchybně zakončil do
prázdné brány – 1:4.
 70. Ve velké šanci se ocitl domácí Rolný, jenž šel sám na Hubála a
měl dostatek času, jeho pokus o obstřelení ale hostující gólman odhalil
a zneškodnil.
zaznamenal Jiří Možný

Peka
Martínek

Hubál

1.SK Prostějov „B“:

střídání: : 78. Ovčáček za Pořízku, 84. Ullmann za Krátkého
trenér: DAVID MEZULIÁNEK

DOKONALÝ POČIN
MARTIN
M
A
HUBÁL
BÁL

1.SK PROSTĚJOV „B“
Strůjcem tříbodového zisku hostí se stal jejich gólman Martin Hubál.
Nedávno dvaatřicetiletý člen širšího kádru „áčka“ sice začal chybou,
která vyústila ve vedoucí branku Držovic, po zbytek utkání ovšem svůj
slabší okamžik vytrvale napravoval. Na konci prvního a v polovině druhého poločasu vychytal dva pokutové kopy, když vystihl úmysly jak Fiferny, tak Šatného, krom toho si poradil i s velkými šancemi Rolného či
Šatného střelu z velké dálky vytáhl na břevno a rohový kop. „Eskáčko“
tak již počtrnácté v ročníku vyhrálo a dál míří k uhájení prvního místa
a tím i postupu z okresního přeboru do I.B třídy Olomouckého KFS.

„První poločas mě vůbec nepotěšil. Kdybychom dostali gól na 2:0,
bylo by to mnohem těžší a možná bychom jen horko těžko uhráli solidní výsledek. Druhá půlka byla z naší strany podstatně lepší. Chtěli
jsme až moc útočit a zapomínali jsme bránit. Strůjcem našeho vítězství
byl Martin Hubál. Vychytal je a navíc v kabině řekl pár slov. Kluci si
to naštěstí vzali k srdci a zahráli tak jako minulé utkání s Čechovicemi.
Jsem rád, že není nikdo moc zraněný a naštěstí nebyla ani červená.“

Lukáš Fiferna:
„Brankář soupeře
to správně vyhodnotil...“
Držovice - Smutným hrdinou derby mezi Držovicemi a 1.SK Prostějov „B“ se
stal domácí Lukáš Fiferna.
Osmadvacetiletý útočník dostal krátce před poločasovou
přestávkou možnost zvýšit na
2:0, penaltu mu však gólman
zneškodnil a prakticky hned
v protiútoku hosté srovnali na
1:1. V zahazování šancí pokračovali domácí i po pauze,
„béčko“ 1.SK tak dokončilo
obrat a zvítězilo jasně 4:1.
Jiří Možný
Zažil jste již zápas se třemi penaltami?
„Není to moc obvyklé. My jsme
ale ani jednu ze dvou nedali, proto
platí tento výsledek. Kopnutí bylo
dobré, bohužel brankář správně
vyhodnotil situace.“
Jak jste viděl tu svou, kdy
jste mohl pojistit vedení?
„Zahodil jsem nejdůležitější situaci, když jsme vedli 1:0. Stejně tak
ve druhém poločase jsme mohli
snížit na 3:2, ale opět jsme penaltu
nedali. V prvním poločasu jsme
ale určitě byli lepším týmem, pouze to nevyšlo.“
Opravdu podle vás rozhodla právě první penalta?
„Kdyby to bylo 2:0, bylo by to o
něčem jiném. Já jsem se na bran-

káře ale příliš nepodíval a on skákal dřív, než jsem kopl, takže to
byla moje chyba.“
Čekal jste, že budete mít
jako mužstvo až tolik
šancí?
„Hráli jsme zezadu na brejky,
protože víme, že Prostějov hraje
kombinačně dobrý fotbal.“
Po minulé výhře jste se
prakticky dotáhli na Přemyslovice a Otinoves. Budou se
vás týkat boje o záchranu?
„Nemusely by. Jdeme zápas od
zápasu, chceme vyhrávat všude.
Za týden hrajeme opět tady a musíme uhrát tři body.“

Fotbal

24 - 25

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 22. dubna

KONICKO

KRALICKO

URČICKO

Plumlov
změnil
název,
PROSTĚJOVSKO
a další...

PLUMLOVSKO

Fotbalové zpravodajství
608 706 148

Víkend v číslech
seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS
22. kolo: Ústí - Troubky 4:0 (2:0) Páleník,
Sencovici P., Škařupa, Pokorný. Želatovice
- Zlaté Hory 2:0 (1:0) Jemelka 2 (1p.k.),
Litovel - 1. HFK „B“ 1:1 (0:0) Šrom - Holásek
p.k.. Kralice - Opatovice 3:0 (1:0) Petrásek,
Kopečný, Lehký. Oskava - Hněvotín 3:1
(1:1) Sokol, Svačina, Kaler - Šulc. Konice
„A“ - Kozlovice 0:2 (0:0) Dohnal J.,
Kaďourek. Určice - Dolany 0:1 (0:1) Volf.
Velké Losiny - Šternberk 2:0 (1:0) Šinogl 2.
1. Určice
18 13 4 1 52:18 43
2. Oskava
18 12 0 6 45:31 36
3. Kozlovice
18 11 2 5 33:23 35
4. Konice “A“ 19 10 2 7 26:24 32
5. 1. HFK ‚“B“‘ 18 8 4 6 37:23 28
6. Šternberk
19 8 3 8 38:32 27
7. Velké Losiny 19 7 5 7 43:40 26
8. Kralice
18 8 2 8 28:35 26
9. Hněvotín
19 7 4 8 22:26 25
10. Želatovice
18 7 4 7 32:38 25
11. Zlaté Hory
17 6 4 7 22:27 22
12. Ústí
19 5 6 8 26:31 21
13. Litovel
17 4 7 6 23:25 19
14. Troubky
19 4 6 9 25:40 18
15. Dolany
19 3 6 10 15:35 15
16. Opatovice
19 3 3 13 19:38 12
I.A sk. „A“ muži:
18. kolo: Jeseník - Šumvald 6:0 (1:0)
Nepožitek 2,Samolej 2,Bříza,Kysela.
Leština - Medlov 0:3 (0:1)
Okrouhlý,Kloss,Klabačka.
Troubelice
- Loštice 2:2 (0:2) Lolek M.,Kráčmar
P. - Plhák,Ďurček. Písečná - Konice
„B“ 2:0 (0:0) Hložánka,Sogel Pe..
Jindřichov - Bludov 1:3 (0:1) Vlček M.
- Špička,Vývoda,Dus. Štěpánov - Mor.
Beroun 2:1 (2:0) Tichý,Veselský - Frančák.
Mohelnice „B“ - Štíty 1:0 (0:0) Kožela.
1. Medlov
17 14 3 0 51:13 45
2. Jeseník
15 9 2 4 42:25 29
3. Mohelnice “B“ 17 8 5 4 34:26 29
4. Mor. Beroun 15 8 4 3 43:29 28
5. Leština
17 8 3 6 29:27 27
6. Bludov
16 8 2 6 33:28 26
7. Štíty
17 7 4 6 35:24 25
8. Štěpánov
16 6 2 8 31:33 20
9. Troubelice 17 5 4 8 32:32 19
10. Šumvald
17 5 3 9 24:48 18
11. Loštice
17 3 7 7 26:34 16
12. Konice “B“ 17 4 3 10 21:36 15
13. Jindřichov
16 4 2 10 29:46 14
14. Písečná
16 3 2 11 20:49 11
I.A sk. „B“ muži:
18. kolo: Bělkovice - Náměšť na Hané 1:1
(1:1) Zeman - Dohnal. Hlubočky - Lipník 1:2
(1:1) Henkl - Simon,Zelenay. Čechovice
- Slatinice 1:0 (0:0) Hodulák. Nové Sady Plumlov 3:2 (1:1) Andreev,Andrýsek,vlastní
- Vitásek 2. Haná Prostějov - Bělotín
1:1 (1:0) Světlík - Wojnarovski. Kojetín Bohuňovice 1:4 (0:2) nehlášeno. Dub nad
Mor. - Klenovice 2:0 (1:0) Došlík,Smolka.
1. Nové Sady 16 13 2 1 54:15 41
2. Kojetín
16 12 1 3 45:20 37
3. Čechovice 16 10 2 4 37:17 32
4. Lipník
16 8 4 4 38:20 28
5. Hlubočky
16 7 3 6 28:29 24
6. Bělkovice
17 6 3 8 28:29 21
7. Dub nad Mor. 16 6 3 7 29:34 21
8. Klenovice 16 6 2 8 28:30 20
9. Bohuňovice 17 5 5 7 28:33 20
10. Slatinice
17 5 3 9 19:34 18
11. Náměšť n. H. 16 5 1 10 24:42 16
12. Haná Prostějov17 3 6 8 17:31 15
13. Bělotín
16 3 6 7 19:43 15
14. Plumlov
16 2 5 9 17:34 11
I.B sk. „A“ muži:
18. kolo: Tovačov - Hranice „B“ 1:0 )1:0)
Nemrava. Vrchoslavice - Jesenec 2:1 (1:0)
Horák st.,Polášek - Burián. Všechovice Mostkovice 2:0 (0:0) Přikryl 2. Býškovice
- Pivín 1:2 (0:2) Vašina - Švéda 2. Hor.
Moštěnice - Nezamyslice 1:0 (1:0) Fikr.
Lipová - Kostelec 4:0 (1:0) Macourek,Liška
M.,Petržela,Šmíd. Beňov - Radslavice 2:2
(1:2) Ťopan,Hrabovský - Zich D. 2.
1. Beňov
15 11 2 2 51:18 35
2. Vrchoslavice 17 11 2 4 43:23 35
3. Všechovice 17 10 2 5 37:27 32
4. Hranice ‚“B“‘ 16 9 2 5 38:27 29
5. Lipová
16 9 2 5 42:32 29
6. Tovačov
16 7 3 6 30:28 24
7. Hor. Moštěnice 16 7 2 7 26:34 23
8. Nezamyslice 16 6 2 8 22:29 20
9. Kostelec
17 6 2 9 33:44 20
10. Radslavice 16 5 3 8 29:32 18
11. Mostkovice 16 5 2 9 22:33 17
12. Jesenec
15 4 4 7 21:27 16
13. Pivín
17 3 5 9 23:43 14
14. Býškovice
16 3 1 12 23:43 10

Bez zájmu hrající Určice podlehly Dolanům

Určice/jim – Nejhorší zápas od
svého nástupu na lavičku Určic prožil v neděli trenér „A“-týmu Evžen Kučera. Hráčům
se nedařilo vůbec nic, prakticky se nedostali do šance a nyní
předposlednímu celku krajského přeboru přenechaly po
výsledku 0:1 všechny body.
„Troubky jsme přehráli a nedali
šance, tady jsme měli snad jed-

nu za celý zápas, zatímco hosté
tři. Byl to zápas bez zájmu, bez
nasazení,“ těžko hledal slova
Kučera.
Více se mu líbil i loňský duel
s Lošticemi, kdy jeho mužstvo
podlehlo sestupujícímu. Tehdy
totiž měly Určice převahu i gólovky, teď to bylo plané. „Dolany hrály na maximum a stačil
jim jeden útočník. Obrana jim

fungovala dobře a my jsme hráli špatně,“ poznamenal.
Na lavičce měl k dispozici
Davida Hollého, jehož poslal
do hry ve druhé půli, zahrál si
i Ondřej Petržela, když musel
vystřídat zraněného Michala
Jána. U něj to po srážce v souboji a odvozu sanitkou vypadá
na otřes mozku a zlomený nos.
„Musíme na tento zápas rych-

le zapomenout a začít od píky.
Prostě se nám nepodařilo nic,“
smutně konstatoval Evžen Kučera.
Jeho tým má navzdory remíze
a porážce stále sedmibodový
náskok, takže věří, že hráči budou hrát uvolněněji. Prokázat
to mohou již v sobotu odpoledne na trávníku nyní šestého
Šternberku.

TJ Sokol Určice
FC Dolany

0:1
(0:1)

Rozhodčí: Hampl – Krobot, Motlíček

Sestava Určic:
Nejezchleb – Pospíšil, Skopalík, Ján (80. Petržela) – Bokůvka,
Peka (50. Holly), Kocourek, Javořík – Los, Vodák, Halouzka.
Trenér: Evžen Kučera.

Kraličtí vyhráli i podruhé, zdolali poslední Opatovice
FC Kralice na Hané
FKM Opatovice - Všechovice

3:0
(1:0)

Branky Kralic: 21. Petrásek, 81. Kopečný, 87. Lehký
Rozhodčí: Straka – Válek, Slota

Sestava Kralic:
Krejčí – Valtr (46. Kopečný), Martinka, Dočkal, Jamrich – Petrásek,
Vybíhal (80. Chvojka), Neoral, Nečas, Cibulka (70. Bošek) – Lehký.
Trenér: Petr Gottwald.

K
Kralice
na Hané/jim – První
soutěžní čisté konto v kralickém dresu vychytal v sobotu
odpoledne David Krejčí. I
j
jeho
přičiněním tak tým Petra Gottwalda vyhrál 3:0 nad
nováčkem z Opatovic a nav
vázal
na týden starou výhru
p
proti
holickému „béčku“.
N podzim museli hráči Kralic
Na
skousnout porážku 0:1, nyní
n takového nepřipustili. Díky
nic
p
přesně
zahranému trestnému
k
kopu
Jana Petráska, pojistce
K
Kopečného
po individuální

akci Petráska a úspěšném sólu
Lehkého získali všechny tři
body. Zůstali tak v horní polovině tabulky, nyní pouze dva
body za pátým 1.HFK Olomouc „B“.
„Styl hry Opatovic se nezměnil a bylo to podobné jako na
podzim. Hráli jen na dlouhé
nákopy a v první půli jsme se
jim přizpůsobili. Ve druhé půli
jsme si ale vytvořili tlak a dvakrát jsme skórovali,“ popsal
dění na hřišti kralický kouč Petr
Gottwald.

V první půli se mu v určitých
momentech nelíbila hra dozadu, defenziva ale všechny situace vyřešila bez inkasované
branky. „Hráli jsme proti větru,
což nám dělalo problémy. Pak
jsme se zorganizovali a už jsme
je tam tolik nepouštěli,“ potěšilo trenéra.
Do druhého poločasu poslal
místo Valtra do hry Kopečného,
na pozici pravého beka stáhl ze
zálohy Neorala, Kopečný se
místo něj přesunul doprostřed
hřiště. „Nebyl to od hráčů vý-

kon jako proti Holici, ale to byl
mnohem techničtější soupeř,
což nám vyhovovalo,“ zmínil
Gottwald.
Po domácí premiéře v jarní části jedou Kralice opět ven. V sobotu odpoledne se představí na
půdě Hněvotína a jejich cílem
je úspěšnou sérii nepřerušit.
„Bude to náročnější, mají větší kvalitu než Opatovice, navíc
hrají doma. Chceme bodovat,
musíme se hlavně soustředit na
svůj vlastní výkon,“ sdělil Petr
Gottwald.

Konice vyšla naprázdno, Došlo na naši adresu: „FAČR je škůdce amatérského
na Kozlovice nestačila fotbalu,“ rozohnil se člen mostkovického výboru Miloš Korhoň
p domácí dvakrát
půli
in
inkasovali
po přestávce
a v tabulce jim patří
(0:0)
č
čtvrtá
příčka o tři body
p
právě
za svým posledRozhodčí: Svozil - Knill, Kašpar
n soupeřem.
ním
Trenér: Roman Jedlička.
O zhodnocení duelu
js
jsme
požádali i kouče
K
Konice
Romana
Konice/jim – Bez bodu i vstřelené Jedličku, bohužel nebyl v neděli
branky prožili skončený víkend večer na telefonu. Nyní jede Konice
fotbalisté Sokola Konice. „Béčko“ „A“ do Troubek, kde sehraje duel
v sobotu odpoledne prohrálo 0:2 v 23. kola v neděli od čtyř odpoledne.
Písečné, „áčko“ nestačilo stejným Troubkám patří čtrnácté místo a na
výsledkem o den později na Ko- Konici ztrácejí čtrnáct bodů.
zlovice. Po bezbrankové první

Sokol Konice
FK Kozlovice

0:2

Na nedělní zápas 1.B třídy do
Všechovic odjelo naše mužstvo z různých důvodů pouze
s dvanácti hráči. Rozhodčí
Radek Kulička z Paršovic
však nepustil brankáře a jednoho hráče do hry. Důvod?
Měli na registračním průkazu
označení klubu Sokol Mostkovice, místo správného TJ
Sokol Mostkovice. Do branky
tedy nastoupil hráč z pole a
naše mužstvo v deseti lidech
podlehlo 0:2.
Ještě před utkáním jsme se spojili s předsedou krajského fotba-

lu panem Stanislavem Kalábem,
který byl jednoznačně pro puštění hráčů do hry, s pozdějším dořešením na disciplinární komisi.
Rozhodčí však neměl nejmenší
zájem si tento názor vyslechnout. Při řešení našeho protestu
se zcela jistě dovíme, že sudí
postupoval naprosto správně a
že nedůsledná kontrola průkazů
je naší chybou.
Během zimní přestávky musel
registrační úsek krajského fotbalového svazu přeregistrovat
tisíce hráčů. Není tedy divu,
že chybička se vloudí. A není

ani divu, že při hromadné přeregistraci čtyřiceti hráčů nikdo
podrobnou kontrolu neprovádí.
A je velmi smutné, že za to teď
amatérští sportovci a funkcionáři trpí.
Kde zůstal sport? O co tady
vlastně jde? Není těžké pochopit
pocity beznaděje, rozčarování a
vzteku všech z Mostkovic, kteří
se kolem fotbalu točí. Rozhodčí
Kulička to ale nepochopil. Dokáže to někdo z jeho nadřízených?
Mgr. Miloš Korhoň, člen výboru
oddílu kopané TJ Sokol Mostkovice

I.B sk. „B“ muži:

18. kolo: Černovír - Slavonín 0:3 (0:1), Haňovice
- Maletín 1:0 (1:0), Drahlov - Brodek u Př. 1:4
(1:2), Kožušany - Velký Týnec 4:1 (4:0), Velká
Bystřice - Červenka 8:0 (2:0), Protivanov - Lutín
1:3 (1:1) Nejedlý - Blechta 2,Klicpera. Chválkovice
- Doloplazy 4:1 (1:0).
1. Chválkovice
16 9 6 1 46:16 33
2. Maletín
16 9 4 3 46:29 31
3. Slavonín
16 8 5 3 42:23 29
4. Kožušany
16 9 1 6 26:32 28
5. Červenka
16 8 3 5 43:36 27
6. Velký Týnec
16 7 2 7 26:30 23
7. Brodek u Př.
16 6 4 6 36:32 22
8. Doloplazy
16 6 4 6 35:41 22
9. Velká Bystřice 16 6 3 7 29:25 21
10. Černovír
16 5 6 5 29:28 21
11. Haňovice
16 5 2 9 26:35 17
12. Lutín
16 4 4 8 18:32 16
13. Protivanov
16 3 3 10 27:36 12
14. Drahlov
16 2 3 11 25:59 9

Kostelec na Hané – Vlkoš
2:4 (1:2)
Branky: 30. Řezníčková, 66. Urbanová – 16. Novosadská, 27. a
79. Menšíková, 60. Vlčková.
Sestava Kostelečanek: Jarošová
– Hrazdilová, Zapletalová, Křupková, Sekaninová (73. Drápalová) – Knápková, Hájková, Vykopalová, Urbanová – Řezníčková
(81. Synková), Látalová. Trenéři: Petr Merta a Mojmír Drápal.
V prvním jarním kole v Podivíně nezačaly Kostelečanky příliš
dobře a již ve druhé minutě po
nedůrazu v obraně inkasovaly na
0:1. Hostující hráčky působily v
prvním poločase zakřiknutým
dojmem, po změně stran i roze-

stavení tomu bylo jinak.
O půli poslal kouč Petr Merta
místo útočnice Nikoly Zahradníčkové do hry Kateřinu Šimkovou. Ta však zamířila do brány a
místo na hrotu přenechala dosavadní gólmance Gábině Řezníčkové. Hráčky Kostelce převzaly
iniciativu, vypracovaly si tlak,
ale brejku dostaly druhou branku
a na změnu stavu již nedokázaly
zareagovat.
„Některé holky měly pracovní
povinnosti, některé jsou nemocně
a některé se na to vykašlaly, takže
hned devět hráček muselo během
jednoho dne odehrát dvě utkání.
Za druhý poločas si ale zaslouží
pochvalu a pevně věřím, že za
týden nás bude víc,“ doufá Merta
před úvodním domácím duelem v
neděli od pěti proti Vlkoši.
Neúčast mnoha hráček vyvrcholila vyčerpáním Barči Adamové,

Krajský přebor starší dorost

Krajský přebor mladší dorost

17. kolo: Čechovice - 1.FC Vikt. Přerov 1:2
(0:1) Pospíšil M. - Mazur,Pospíšil P.
18. kolo: Mohelnice - 1.FC Vikt. Přerov
3:0 (2:0). Černovír - Čechovice 3:0 (1:0)
Šrámek,Koupil,Aghazada. Šternberk - Konice
4:1 (2:0) Mejzlík,Sláma,Tvarbožek,Coufal Gottwald. Nemilany - Velký Týnec 4:1 (3:1).
1. Mohelnice
18 15 0 3 76:21 45
2. Nemilany
17 11 1 5 52:24 34
3. Šternberk
17 10 1 6 47:32 31
4. 1.FC Vikt. Přerov 18 9 1 8 36:31 28
5. Konice
18 9 1 8 33:41 28
6. Černovír
17 5 2 10 29:52 17
7. Velký Týnec
17 3 3 11 32:71 12
8. Čechovice
18 3 1 14 33:66 10

16. kolo: Čechovice - 1.FC Vikt. Přerov
1:1 (1:1) Hluštík - Hradílek.
17. kolo: Nemilany - Velký Týnec 1:1 (0:1)
Valentík - Dokoupil. Mohelnice - 1.FC Vikt.
Přerov 0:0. Černovír - Čechovice 1:2 (0:1)
Slouka - Wolker,Kravák.

den dříve bylo nejstarší hráčce
devatenáct let, tentokrát měly
hned dvě fotbalistky více než
dvacet let.

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

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

16
15
16
14
15
15
15

13
10
8
5
4
3
1

2 1
4 1
6 2
2 7
2 9
1 11
1 13

75:12
45:17
41:18
32:28
23:41
15:67
21:69

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

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ !
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pro níž kvůli téměř půl hodiny
neustupujícím křečím musela
přijet sanitka. Příjemně se naopak uvedla Katka Šimková, i v
teprve čtrnácti letech družstvo
podržela a předvedla i dva těžké
zákroky.

T.J. Slavoj Podivín – FC
Kostelec na Hané 2:0 (1:0)
Rozhodčí: Vostrejž
Sestava Kostelečanek: Řezníčková – Hrazdilová, Zapletalová, T. Kozlovská, Urbanová
– Knápková, Vykopalová, Hájková, Adamová – Václavková,
Zahradníčková (46. Šimková).
Trenér: Petr Merta.

vá, T. Kozlovská, Dráaplová –
Látalová, Knápková, Urbanová,
Hrazdilová – Jarošová, Václavková. Střídaly: V. Kozlovská, A.
Píchalová. Trenéři: Petr Merta a
Mojmír Drápal.

Hodnocení trenéra Kostelce na
Hané „B“ Petra Merty:
„Hrálo se na zadním úzkém
hřišti, takže místo kombinace
převažoval boj a hra na brejky.
Měli jsme spoustu šancí, jen v
první půli jsme nastřelili tyčku
a břevno, další tři tutovky jsme
měli po pauze. Výsledek 2:0 je
tak pro soupeře velmi milosrdný, mohlo to být klidně 6:0 i
8:0.“

Rozhodčí: Kovářová
Sestava Kostelečanek: Zapletalová – Hrazdilová, T. Kozlovská, Drápalová, Pavlíčková
– Adamová, Hájková, Knápková, Urbanová – Vykopalová,
Burgetová. Střídaly: Václavková, V. Kozlovská. Trenér: Petr
Merta.

Hodnocení trenéra Kostelce
na Hané „B“ Petra Merty:
„První poločas byl z naší
strany velice neorganizovaný a těžký terén nám dělal
problémy. Soupeř byl lepší,
však také vede tabulku. Po
přestávce jsem pozměnil rozestavení, začali jsme hrát na
Kostelec na Hané „B“ –
jednu útočníci a Klára KnápKohoutovice 2:0 (1:0)
FK Kunštát – FC Kostelec na
ková po krásné individuální
Hané „B“ 9:1 (5:0)
Branky: 35. a 60. Jarošová
akci zprava snížila. Převzali
Sestava Kostelečanek: Křup- Branka Kostelečanek: 52. jsme iniciativu, soupeř ale
ková – Pavlíčková, Zapletalo- Knápková
trestal z brejků.“
Krajská soutěž skupina “B”- dorost
10. kolo: Nové Sady - Tovačov 5:1 (4:0), Hor.
Moštěnice - Opatovice 1:3 (1:2), Želatovice - Mor.
Beroun 7:0 (1:0), Litovel - Náměšť na Hané 6:0 (4:0),
Hlubočky - Lipník 2:1 (1:0), Určice - Doloplazy 2:0
(1:0) Trajer,Bureš. Brodek u Př. - Kostelec 1:1 (0:0).

1. Litovel
16
2. Opatovice
16
3. Doloplazy
16
4. Kostelec
16
5. Hlubočky
16
6. Nové Sady
15
7. Lipník
16
8. Hor. Moštěnice 16
9. Želatovice
16
10. Brodek u Př.
16
11. Tovačov
16
12. Mor. Beroun
15
13. Určice
16
14. Náměšť na Hané 16

13
12
10
8
9
8
7
7
7
5
4
3
3
1

0 3
3 1
4 2
4 4
1 6
3 4
2 7
2 7
1 8
3 8
0 12
1 11
0 13
4 11

88:39
66:26
68:31
61:39
49:41
48:30
37:34
36:43
54:50
39:57
26:69
33:66
17:51
31:77
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39
34
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28
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23
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Moravskoslezská liga dorostu U-19

Moravskoslezská liga dorostu U-17

22. kolo: Vítkovice 1919 - MFK Karviná 0:5, Hodonín
- HFK Třebíč 2:0 (1:0), Kroměříž - Sigma Olomouc 2:6
(1:4), HFK Olomouc - 1.SC Znojmo 2:2 (1:1), 1.SK
Prostějov - MSK Břeclav 4:1 (2:0), FC Hlučín - FrýdekMístek 0:1 (0:1), Vyškov - SK Líšeň 3:0 (1:0).
1. MFK OKD Karviná 19 18 0 1 77:15 54
2. MFK Frýdek-Místek 19 17 0 2 52:13 51
3. SK Sigma Olomouc 19 14 3 2 75:18 45
4. SK Slavia Kroměříž 20 9 2 9 32:36 29
5. 1.SK Prostějov 18 9 1 8 38:35 28
6. RSM Hodonín
19 8 4 7 30:31 28
7. 1.SC Znojmo
19 7 6 6 32:37 27
8. SK Líšeň
19 8 0 11 27:49 24
9. MFK Vyškov
19 6 4 9 24:36 22
10. 1.HFK Olomouc 18 4 6 8 22:34 18
11. FC Hlučín
19 3 7 9 27:42 16
12. Horácký FK Třebíč 19 3 6 10 18:39 15
13. FC Vítkovice 1919 17 4 3 10 14:36 15
14. FK Fotbal Třinec 18 2 5 11 13:30 11
15. Městský SK Břeclav 18 2 5 11 15:45 11

24.kolo: Vysočina Jihlava - 1.SC Znojmo 3:1
(2:0), Fotbal Třinec - HFK Olomouc 3:0 (2:0),
Zbrojovka Brno - Hodonín 3:1 (0:1), Fastav
Zlín - Kroměříž 6:1 (2:1), Frýdek-Místek 1.SK Prostějov 6:2 (5:1), MSK Břeclav - 1.FC
Slovácko 0:5 (0:2), Sigma Olomouc - Vyškov
2:1 (0:1), MFK Karviná - FC Hlučín 2:3 (0:2),
SFC Opava - Baník Ostrava 1:3.
1. FC Baník Ostrava 22 19
2. 1.FC Slovácko 22 16
3. FC Vys. Jihlava 21 16
4. FC Zbrojovka Brno 21 15
5. SK Sigma Olomouc 22 16
6. FC Fastav Zlín 22 15
7. MFK OKD Karviná 22 13
8. Slezský FC Opava 21 10
9. 1.SC Znojmo
22 8
10. SK Slavia Kroměříž 21 7

1 2
2 4
1 4
3 3
0 6
2 5
3 6
3 8
3 11
4 10

114:18 58
113:18 50
62:23 49
68:26 48
59:20 48
91:30 47
49:36 42
45:39 33
53:76 27
28:64 25
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Plumlov/jim – Pouze pod hlavičkou TJ Sokol nastupují od
jarní části fotbalisté Plumlova.
Po dlouhých letech tak z názvu
stabilního účastníka I.A třídy
vypadla firma Oresvo. A s novým titulárním partnerem se v
nejbližší budoucnosti nepočítá.

„Byla to taková archiválie. Oresvo
nás podporovalo dlouho, ale jde již
o neexistující firmu a název klubu
byl zavádějící,“ vysvětlil sekretář TJ
Sokol Plumlov František Kocourek
s tím, že to obnášelo složité administrativní vyřizování na ministerstvu vnitra i fotbalové asociaci.

Mimo jiné tak museli všichni
členové klubu přinést fotky
a vedení zajistilo novou sadu
registraček, aby hráči a funkcionáři splňovali podmínky. „Nahrála nám nutnost přechodu z
ČMFS na FAČR, tak jsme toho
využili,“ podotkl Kocourek.

I.A třída: Klenovice inkasovaly z půlky, Plumlov sahal po bodech
Prostějovsko/jim – S bilancí mínus dva body zakončily 18. kolo I.A třídy oddíly z Prostějovska.
Na půdě poslední Písečné neuspěla Konice „B“ a
chvost „A“ skupiny je tak ještě vyrovnanější, v „B“
skupině nenavázaly Klenovice na předešlou výhru
s Kojetínem a v Dubu prohrály 0:2. S prázdnou se
vrátil i poslední Plumlov, přestože na hřišti prvních
Nových Sadů dvakrát vedl. Nakonec však prohrál
2:3. Nezvítězila ani Haná Prostějov, když doma přišla o výhru z penalty, a jedinou regionální výhru tak
zaznamenaly po výsledku 1:0 Čechovice.
TJ Písečná
Sokol Konice „B“
2:0 (0:0)
Rozhodčí: Zemánek – Šťastný,
Hampl. Sestava Konice „B“: Kačer – Směták, Václavek, Růžička,
Burget – F. Drešr (75. M. Drešr),
Kořenovský, Schvarz, Malínek –
Kaprál, Antl.
Trenér: Roman Jedlička.

čili a přebouchali. Hráli bez zálohy,
stoper to hned kopal na útočníka a
nedostali jsme se do hry. Padly z
toho obě branky. Bylo to o tom, že
kdo dá první gól, tak vyhraje. Šance jsme měli i my, ale nebylo nám
souzeno. Překvapili mě, jsou lepší
než na podzim a budeme muset
pod sebou nechat někoho jiného.
Teď hrajeme doma s Mohelnicí a
na podzim jsme s nimi sehráli jeden
z lepších zápasů.“

hodčí: Chládek – P. Jílek, Lepka.
Sestava Hané: Sedláček – Vyskočil, Zbožínek, M. Kolář, Chum
– Strouhal (81. Varga), Kolkop,
Krupička, Trnavský – Zatloukal,
Světlík. Trenér: Daniel Kolář.

Hodnocení trenéra Hané
Prostějov Daniela Koláře:
„Bělotín zásadně přebudoval mužstvo a ve srovnání s podzimem byl
mnohem lepší. Po většinu zápasu
měl v poli převahu, nedostával se
ale do gólovek. Do vedení nás poslal úspěšnou střelou z asi pěti metrů
Světlík, jemuž přihrával Zatloukal,
hosté vyrovnali po velmi přísné penaltě. Remíza je ale asi spravedlivá.
Týmy bojující o záchranu mají na
jaře dobré výsledky, takže musíme
bojovat dál. Teď jedeme do Klenovic, všude máme ambice vyhrát.
Sestava ale vyplyne až v průběhu
týdne podle pracovních povinností
a zdravotního stavu.“

TJ Sokol Dub nad Moravou
TJ Sokol Klenovice na Hané
Hodnocení trenéra Konice „B“
2:0 (1:0)
TJ Haná Prostějov
Romana Jedličky:
TJ Sokol Bělotín
„V prvním poločase jsme byli lepRozhodčí: Fojtek – Lizna, La1:1 (1:0)
ší a hned na začátku jsme nastřelili
sovský. Sestava Klenovic: Rec
tyčku. Ve druhé půli nás ale přetla- Branka Hané: 27. Světlík. Roz- – Liška (80. Rušil), Lakomý, T.

Cetkovský, Frys – Kaděra (85.
R. Cetkovský), Šlézar, Rozehnal,
Všianský – Borovský, Prokop (73.
Hladík). Trenér: Petr Navrátil.

Suchomel (63. Klimeš) – Jansa (88.
Mach), Haluza, Hodulák, Kolečkář,
Matula – Jahl (60. Chmelík).
Trenér: Jaroslav Liška.

Hodnocení trenéra Klenovic Petra
Navrátila:
„Prvních patnáct minut nás domácí
zmáčkli rohovými kopy a dlouhými auty, pak se hra vyrovnala a
mělo to skončit spíše nerozhodně.
Nebylo to z naší strany takové jako
před týdnem, o pauze jsme si ale
řekli, že budeme hrát aktivněji a
kluci to odjezdili. Herně jsme je pak
převyšovali, dostávali jsme se do
mnoha šancí, chybělo však zakončení. Deset minut před koncem pak
zvýšili šťastnou brankou, kdy jejich
odkop ze šedesáti metrů skončil v
naší bráně. Musíme se z toho vyspat
a zvládnout derby s Hanou. Těším
se. Určitě přijde hodně lidí, bude to
vypjaté.“

Hodnocení trenéra Čechovic
Jaroslava Lišky:
„Jsou to pro nás velice důležité tři
body, protože Kojetín opět prohrál a Nové Sady zvítězily pouze těsně. Kdybychom nevyhráli,
bylo by to již špatné. Terény stále
ještě nejsou ideální, takže šlo spíše o boj než kombinační fotbal a
k dobrému výkonu musíme ještě
hodně přidat. O jedinou branku
se postaral bezpečně proměněnou
penaltou Peťa Hodulák, když potrestal faul na Matulu, jenž šel po
rychlé rozehře sám na gólmana.
Dále trefil Jansa rybičkou po centru Matuly tyč, velké šance měli
i Hatle, Chmelík, Matula, Jansa.
Ovšem podržel nás i brankář, Radek Brablec zachytal fantasticky a
reflexivně vyrazil i jasný gól.“

TJ Sokol Čechovice
SK Slatinice
1:0 (0:0)
Branka: 63. Hodulák z penalty.
Rozhodčí: Langhammer – Šebesta, Petr. Sestava Čechovic:
Brablec – Hatle, Vinklárek, Zacpal,

Silný. Sestava Plumlova: Piták
– Kutný (60. Bureš), Mlčoch,
Gryglák, Kiška (80. Dospiva) –
Hladký, Matoušek, Ševcůj, Plajner – Vitásek, Křupka.
Trenér: Lubomír Keluc.

Hodnocení sekretáře Plumlova
Františka Kocourka:
„Odehráli jsme smolný zápas.
Dvakrát jsme vedli, poté jsme
ještě vyrovnali na 3:3, ale bohužel z ofsajdu. Snad jsme si
smůlu vybrali a se Slatinicemi
budeme bodovat naplno. Vitásek nás po centru z pravé strany
poslal do vedení, těsně před půlí
také po centru domácí vyrovnali. Hned kolem padesáté minuty
ale Vitásek všem utekl a přehodil gólmana – 1:2. Pak nastala
trma vrma a Mlčoch vlastencem
vyrovnal. Domácí byli herně
lepší, tlačili nás a po závaru dali
i třetí branku. Po druhé žluté byl
ale jeden jejich hráč vyloučen,
zmáčkli jsme je my, ale vyrovFK Nové Sady
nat se nám nepodařilo. Ještě těsTJ Sokol Plumlov
ně před koncem po rohu nastře3:2 (1:1)
lil Ševcůj gólmana. Mohly být
Branky Plumlova: Vitásek 2. body, věřím ale, že je uhrajeme
Rozhodčí: Kreif – Malaník, jindy a zachráníme se.“

I.B třída: Pivín je blíž záchraně, Protivanov neudržel vedení
Prostějovsko/jim – Dvojici regionálních derby
nabídlo 18. kolo I.B třídy. Vrchoslavice si poradily s Jesencem a uhájily druhé místo, Lipová po
vyrovnaném utkání zdolala Kostelec a zastavila
propad. Dařilo se i Pivínu, který vyhrál na hřišti posledních Býškovic a vzdálil se jim na čtyři
body. Naopak Nezamyslice i Mostkovice musely
hrát pouze v deseti a prohrály, bez bodů se vrátili
i hráči Jesence a Protivanova.
TJ Sokol Vrchoslavice
SK Jesenec
2:1 (1:0)

„Áčko“ Kostelečanek prohrálo v Podivíně i s Vlkoší

Kostelec na Hané/jim – Týden po startu jarní části a
porážkách v Podivíně a Kunštátě pokračovaly kostelecké
fotbalistky dalšími dvěma
zápasy. „A“-tým nestačil v
16. kole moravskoslezské
divize na Vlkoš, „B“-tým
si v pokračování okresního
přeboru poradil s Kohoutovicemi.
„Byl to aktivní, krásný fotbal,
na který se dalo dívat. Šlo o
vyrovnané utkání, hrálo se
nahoru dolů, chybělo nám ale
štěstí. Rozhodly naše chyby.
První půle patřila herně soupeři, druhá zase nám,“ zhodnotil
duel domácí trenér Mojmír
Drápal. Pochválil gólmanku
Jarošovou, která o den dříve
dala obě branky „béčka“ a
Zapletalovou hrající v obraně
a připomněl, že zatímco o tý-

sport@vecernikpv.cz

s Oresvem je konec

hodčí: I. Antoníček – Vachutka,
Lizna. Sestava Lipové: Abrahám
– Barták (46. P. Koudelka), Ohlídal, Barák, Žilka – Z. Koudelka,
Macourek, Růžička, Spáčil – Liška (82. Šmíd), Petržela (60. Vlček).
Trenér: Jaroslav Ullmann. Sestava Kostelce: L. Menšík – Chytil,
Gréza, Začal, Baláš (65. Merta)
– Móri, T. Menšík, Walter, Grepl
– Hon (55. Vařeka), Vybíhal. Trenér: Petr Walter.

Hodnocení trenéra Lipové
trefovali brankáře, nebo to sráželi
Jaroslava Ullmanna:
obránci, ale hráčům nemůžu nic
vytknout. Do vápna se nám těžko „Jsme spokojeni s výhrou, musím
hráče pochválit. Bojovali od první
Branky: P. Horák st., Polášek z dostávalo, ale zvládli jsme to.“
do poslední minuty, chtěli hrát, popenalty – Burian. Rozhodčí: Vičar
dařilo se jim hodně pěkných akcí,
– Knol ml., Fojtek. Sestava VrchoHodnocení trenéra Jesence
nechybělo jim nasazení. První
slavic: Jurčík – Hradil, Zatloukal,
Josefa Takáče:
Zdražil, Spiller – Novák (46. P. „První poločas byli domácí lepší, půle byla vyrovnaná se šancemi
Horák ml.), Polášek, Lacina, M. nám chyběla souhra, byli jsme pa- na obou stranách, oni měli o jedFousek (46. Trávníček) – P. Horák sivní a nic se nám nedařilo. Soupeř nu víc. Dali jsme branku po jejich
st. (85. Coufalík), Holub. Trenér: měl spoustu gólovek, mohl vést špatně zahraném ofsajd systému,
Roman Šmíd. Sestava Jesence: po půli klidně 3:0 či 4:1. Do druhé druhou přidal z přímáku MacouKýr – Žouželka, Továrek, H. Bur- půle jsme nastoupili s odhodláním rek. Pak to hosté otevřeli a přidali
get, Horák – Čížek, Burian, Tyl (75. víc útočit, šlo nám to, ale po pe- jsme další dvě z brejků. Byli jsme
Zajíček) – Konečný – P. Tichý ml., naltě se hráči začali věnovat roz- produktivnější.“
hodčímu a nesoustředili se na hru
J. Tichý. Trenér: Josef Takáč.
Hodnocení trenéra Kostelce
změnilo se to až deset minut před
na Hané Petra Waltera:
Hodnocení trenéra Vrchoslavic koncem, kdy jsem je seřval, ale do
konce utkání jsme stihli jen snížit „Výsledek je pro nás krutý, utkání
Romana Šmída:
nebylo tak jednoznačné. Konečně
„Očekával jsem, že to bude obtíž- po dorážce Čížkova trestňáku.“
jsme hráli fotbal, na který se dalo
nější a Jesenec aktivnější. Otevřený
SK Lipová
dívat, ale nemáme štěstí. První gól
fotbal by nám vyhovoval, ale mužFC Kostelec na Hané
jsme dostali z ofsajdu, pak jsme
stva k nám budou jezdit bránit. Měli
4:0 (1:0)
trefili tyč, při druhé brance se míč
jsme jednoznačnou převahu a při
dobývání bylo otázkou času, kdy Branky: 22. Petržela, 49. Ma- odrazil od břevna brankářovi do
své šance proměníme. Buď jsme courek, 76. Liška, 87. Šmíd. Roz- zad. Lipová má zkušený mančaft a

stav 2:0 si již pohlídala. Dokázali Hodnocení trenéra Nezamyslic
jsme je sice zatlačit, ale náš tlak byl
Drahomíra Crhana:
spíše platonický. Kdybychom tak „Celé utkání jsme museli odehráli před týdnem, určitě bychom hrát v deseti lidech, protože nám
rozhodčí kvůli neúplnému názvu
Býškovice porazili.“
klubu v jejich registračkách vyTatran Všechovice
škrtli tři hráče. V první půli jsme
TJ Sokol Mostkovice
to tak zabetonovali, abychom
2:0 (0:0)
neinkasovali. Domácí nás sice
Rozhodčí: Kulička – Kouřílek, Ba- zatlačili, byli ale bezzubí a do veďura. Sestava Mostkovic: Chmelař dení se dostali dorážkou jednoho
– Musil, Karafiát, Milar, V. Vojtíšek centru. Ve druhé půli jsme byli
– Šlambor, M. Vojtíšek, O. Zapletal, lepší, hrálo se na jejich půlce, gól
Dadák – Pospíšil. Trenér: Jiří Ka- jsme ale nedali, přestože šance
menov.
byly. Musím hráče pochválit za
bojovnost, rozhodování sudích
Hodnocení trenéra Mostkovic
bylo tendenční. V poslední miJiřího Kamenova:
nutě nám vyloučil po druhé žluté
„Rozhodčí nám vyřadil několik hrá- Hájka, přestože byl faulován on.“
čů ze soupisky, takže musel chytat
FK Býškovic/Horní Újezd
hráč. Podáváme protest, protože reTJ Sokol Pivín
gistrace do FAČRu proběhla podle
1:2 (0:2)
nových pravidel. Uvidíme, jak to dopadne, jsem z toho špatný. Kluci za- Branky Pivína: 23. R. Švéda,
bojovali, odmakali to. Mohli jsme se 31. Šišma. Rozhodčí: Svačina –
dostat do vedení, několik šancí jsme Hodaň, Bubeník. Sestava Pivína:
ale zahodili a naopak soupeř dal dva Pluhařík – Vláčilík, Martinec, P.
góly. Musíme se soustředit na další Zbožínek ml. – R. Švéda, Novák
(51. Vrba), Svozil, Tydlačka (65.
zápas a získat body.“
V. Švéda, 89. Donát), Šišma – LaTJ Sokol Horní Moštěnice
bounek, Kadlec.
TJ Haná Nezamyslice
Trenér: Pavel Zbožínek starší.
1:0 (1:0)
Rozhodčí: Baďura – Grečmal, R.
Hodnocení trenéra Pivína
Navrátil. Sestava Nezamyslic: MaPavla Zbožínka:
toušek – Hájek, Mariánek, Fialka, T. „První půle byla z naší strany vyniPřidal – Dokoupil, Pavelka, J. přidal, kající. Měli jsme míč pod kontroMusil - Moravec.
lou, v patnácté minutě trefil Svozil
Trenér: Drahomír Crhan.
břevno, pak se prosadil Radek

Švéda dorážkou a po kombinaci se
Svozilem přidal druhou branku Šišma. Ve druhé půli jsme hráli proti
větru, otočilo se to, ale tlak domácích trval jen po vápno. Býškovice
sice brzy po standardce snížily, ale
obrana hrála čistě a nedali jsme
jim šanci na vyrovnání. Výhra je
zasloužená. Teď nás čeká Lipová a
cílem jsou doma body.“

TJ Sigma Lutín
TJ Sokol Protivanov
3:1 (1:1)
Branka Protivanova: 10. Nejedlý. Rozhodčí: Lasovský – Milar,
Majer. Sestava Protivanova: R.
Vybíhal – Šindelka, J. Vybíhal st.,
Dvořák, M. Bílek (70. Blézl) –
Nejedlý, M. Pospíšil (90. Slaný),
F. Pospíšil, Ženata – Kropáč, R.
Sedlák (60. D. Sedlák).
Trenér: Libor Bílek.
Hodnocení trenéra Protivanova
Libora Bílka:
„Bylo to vyrovnané se šancemi
na obou stranách. Velmi bojovné
utkání na kvalitní trávě a krásném
počasí. Už bychom ale potřebovali
sbírat body. Do vedení nás poslal
po rohu Dan Nejedlý, domácí
srovnali v pětatřicáté minutě. Poté
nás soupeř zatlačil na velké vápno
a prosadil se po hodině hry. Pak
jsme to otevřeli, zatlačili je, ale míč
jsme do branky nedostali. Pět minut před koncem jsme pak z brejku
dostali třetí branku.“

V registračkách FAČRu je bordel, kluby se bouří Čechovice na rok ztratily
(dokončení ze strany 17)
Vše vzniklo v úterý zveřejněným
konstatováním legislativně právního oddělení fotbalové asociace, že
do utkání mohou jít pouze fotbalisté, kteří mají průkaz se správným
11. MFK Frýdek-Místek
12. FC Hlučín
13. 1.HFK Olomouc
14. RSM Hodonín
15. FK Fotbal Třinec
16. 1.SK Prostějov
17. MSK Břeclav
18. MFK Vyškov

21
20
22
21
22
22
22
22

7
7
6
6
4
4
2
1

2 12
2 11
4 12
4 11
3 15
2 16
3 17
2 19

37:57 23
27:51 23
27:64 22
29:68 22
24:61 15
24:81 14
21:83 9
14:70 5

Okresní přebor mladších
žáků
12.kolo: Otaslavice-Bedihošť 0:3.
16.kolo: Čechovice-Brodek u PV 5:0 * OtaslaviceBrodek u Konice 2:0 * Klenovice-Pivín 2:10 * BedihošťPlumlov 0:9 * 1.SK Prostějov-Kralice 9:2 * NezamyslicePřemyslovice 7:1 * Olšany-Haná Prostějov 1:1.
1. Čechovice
15 14 0 1 93:15 42
2. Olšany
15 12 2 1 92:29 38
3. 1.SK Prostějov 14 11 2 1 103:27 35
4. Pivín
15 9 1 5 74:41 28
5. Nezamyslice 14 8 3 3 72:60 27

názvem klubu. A žádné výjimky již
nepřipouští. OFS Prostějov na to ve
středu zareagoval, že sjednocení registrací bude v jeho soutěžích platit
až od 1. května, kraj ale nic takového nezavedl.

Nezamyslice tak nemohly nastoupit kompletní, protože na
části průkazů chybí „TJ“, jde
přitom o registračky vydané
FAČRem na podzim loňského
roku a název klubu je neměnil.
„Minulý týden to ještě nevadi6. Haná Prostějov 14 7 3 4 55:39 24 lo, jen nám to dali do zápisu a
7. Přemyslovice 14 6 2 6 53:50 20
mohli hrát. Je to jejich bordel.
8. Otaslavice
14 5 0 9 26:69 15
Kde můžou, tam nám to děla9. Brodek u PV 14 4 1 9 21:48 13
jí jen obtížnější. Kluci jsou z
10. Kralice
13 4 0 9 26:63 12
11. Klenovice
14 3 2 9 48:71 11 toho otrávení a já taky,“ vyjád12. Plumlov
12 3 1 8 27:36 10 řil se kouč Nezamyslic Draho13. Bedihošť
14 2 1 11 32:98 7 mír Crhan.
14. Brodek u Konice 14 1 0 13 10:86 3 Frustrace a zklamání byla znát
Kanonýři: 33 - Ježek Jan (Pivín), 30 - Soldán Radek i na mostkovickém trenéru Jiřím Kamenovovi: „Podáváme
(Nezamyslice), 21 - Pospíšil Antonín (Olšany).
protest, protože registrace do
FAČRu proběhla podle nových pravidel. Vložili jsme to
do zápisu,“ sdělil.
Nejhlasitěji pak protestoval
předseda kosteleckého oddílu
Stanislav Píchal, jím vedený
klub totiž vinou zmatků na fotbalové asociaci má registračky

se dvěma názvy klubů a navíc
potvrzení, že výjimka mu platí
do 1. července. Na tu ale rozhodčí dlouho neslyšel a utkání
začalo po úspěšném přesvědčování až o půl hodiny později.
„Všichni jsme z toho otráveni a
musíme je buď přeregistrovat,
nebo se na celý FAČR vykašlat a
zabalit to. Je to hrozná administrativní zátěž pro obyčejné lidi,“
rozčiloval se a vysvětlil, kde
problém vznikl: „Ve stanovách
máme od roku 1991 FC Kostelec na Hané, při přeregistrování
v zimě se ale zjistilo, že jsme
prý oficiálně TJ FC Kostelec
na Hané. V říjnu a v únoru nám
tak dali jiné průkazy. Vznesli
jsme tedy dotaz na FAČR a byla
nám výjimka akceptována do 1.
července. Rozhodčí ale chtěli
dokument s kulatým razítkem,
takže dorostenci hráli v deseti a v Lipové byly problémy,“
rozohnil se.

gólmanskou jedničku

Čechovice/jim – Smůla na vážná
zranění kolen Romana Švédu
neopouštějí. Před třemi lety vyřadily osmadvacetiletého gólmana na celý rok přetrhané vazy
v pravém koleni, nyní se mu
přihodilo prakticky to stejné na
levé noze. Před týdnem tak při
porážce 0:3 přišli Čechovičtí v
Náměšti nejen o tři body, ale i o
svou jedničku v bráně.
„Stalo se to při prvním gólu zhruba ve čtyřicáté minutě. Soupeř kopal roh, na malém vápně byl závar, šel jsem si pro míč, ale netrefil
jsem ho. Spadl jsem a když jsem
se zvedal, spadli mi další hráči na
nohy. Poločas jsem ještě dochytal,
ale dál to nešlo,“ vracel se k osudnému momentu Roman Švéda.
Původní diagnóza zněla přetrhané postranní vazy a po úterní
operaci tak dostal na šest týdnů

ortézu. Jakmile ovšem zvládne
rehabilitaci, čeká ho na podzim
ještě jedna operace. Přišlo se totiž na to, že má přetržený i zadní postranní vaz. Ten ale musí
počkat, až bude zbytek kolena v
pořádku.
V zimě laboroval čechovický
gólman i s loktem a po vyléčení se zdálo, že je vše v pořádku,
nyní však přišla těžší rána. „Myslel jsem si, že jsem si to vytrpěl
již před třemi roky, ale bohužel
asi ne,“ posteskl si.
Na pozici jedničky třetího celku „B“ skupiny I.A třídy se tak
posunul Radek Brablec, dvojku
mu nové dělá dorostenec hostující z 1.SK Prostějov Filip
Martínek. Hráč narozený v roce
1995 je tedy současně novou
jedničku „B“-týmu hrajícího
okresní přebor.

Přebor OFS Prostějov II.třída
22.kolo: Čechovice “B”-Brodek u PV 2:2
(1:0), branky: nehlášen, Klvaček - Šimeček 2 *
Smržice-Vrahovice 0:3 (0:1), branky: Závodský
2, Smička * Haná Prostějov “B”-Přemyslovice
“A” 1:1 (0:0), branky: Gábor - Tyl * OtaslaviceHvozd 1:3 (1:2), branky: Kaláb - Bílý, Coufal,
Poles * Výšovice-Otinoves 1:2 (0:2), branky:
Dudík - Borovský, Zapletal * Zdětín-Olšany 3:0
(2:0), branky: 2, Řehulka * Určice B-Kralice
B 1:2 (0:0), branky: Mohelník -, Petržela *
Držovice-1.SK Prostějov B 1:4 (0:1), branky:
Zahradníček - Fabiánek 2, Pořízka, Zelina.
1. 1.SK Prostějov B1814 2 2 58:16 44
2. Hvozd
17 12 1 4 54:32 37
3. Otaslavice 19 9 5 5 45:39 32
4. Smržice
18 9 4 5 43:26 31
5. Vrahovice 18 9 3 6 42:27 30
6. Zdětín
17 9 3 5 37:32 30
7. Určice B
18 10 0 8 37:44 30
8. Čechovice “B” 18 8 3 7 31:24 27
9. Olšany
18 7 2 9 35:41 23
10. Brodek u PV 18 6 5 7 41:49 23
11. Otinoves
17 6 3 8 37:41 21
12. Přemyslovice “A” 18 5 5 8 35:39 20
13. Haná Prostějov “B”18 4 4 10 25:41 16
14. Držovice
18 4 4 10 28:49 16
15. Kralice B
18 4 2 12 25:44 14
16. Vyšovice
16 1 4 11 17:46 7
Kanonýři: 19 - Zapletal Petr (Otinoves), 15 - Kaláb
Michal (Otaslavice), 13 - Halouzka Petr (Určice B).
III. třída
22.kolo: Dobromilice-Brodek u Konice 2:2
* Nezamyslice B-Vrahovice B 3:1 * TištínPivín B 0:2 * Horní Štěpánov-Kostelec B 4:0
* Pavlovice-Mostkovice B 4:1 * Zdětín B-Ptení
1:1 * Vícov-Ivaň 4:0 * Němčice-Bedihošť 0:0.
1. Němčice
17 13 1 3 57:12 40
2. Horní Štěpánov17 12 1 4 45:20 37
3. Bedihošť
18 11 3 4 48:30 36
4. Pavlovice 18 10 5 3 35:19 35
5. Dobromilice 18 9 6 3 46:30 33
6. Nezamyslice “B”17 10 2 5 49:28 32
7. Tištín
18 9 3 6 43:27 30
8. Ptení
18 6 7 5 34:30 25
9. Zdětín B
18 6 3 9 29:26 21
10. Vícov
18 6 3 9 27:36 21
11. Brodek u Konice 17 5 5 7 38:42 20
12. Pivín B
18 6 2 10 37:59 20
13. Mostkovice “B” 18 5 3 10 28:42 18
14. Vrahovice “B” 18 5 3 10 34:49 18
15. Kostelec “B” 18 4 1 13 29:49 13
16. Ivaň
18 1 0 17 10:90 3
Kanonýři: 24 - Bosák David (Němčice), 16
- Musil Martin (Bedihošť), 10 - Stančík Jan
(Tištín), Vozihnoj Luboš (Dobromilice).
IV. třída
22.kolo: Kladky - volno * Otaslavice B-Želeč
2:1 * Jesenec B-Přemyslovice B 1:1 * Čechy
pod Kosířem-Plumlov 1:4 * Biskupice-Malé
Hradisko 2:1 * Doloplazy-Tvorovice -nehlášeno
* Brodek u PV B-Hrubčice -odloženo *
Protivanov - Skalka 2011- odloženo.
1. Plumlov
17 15 2 0 63:19 47
2. Skalka 2011 16 15 0 1 87:17 45
3. Protivanov “B” 15 10 3 2 51:15 33
4. Biskupice 17 9 3 5 46:26 30
5. Tvorovice 16 8 2 6 41:38 26
6. Doloplazy 15 8 0 7 39:41 24
7. Otaslavice “B” 16 7 2 7 44:42 23
8. Jesenec “B” 16 6 5 5 24:23 23
9. Čechy p. K. 17 6 2 9 44:47 20
10. Malé Hradisko 16 5 1 10 26:40 16
11. Přemyslovice “B”17 4 3 10 13:41 15
12. Kladky
15 4 2 9 32:47 14
13. Brodek u PV “B” 16 4 0 12 26:64 12
14. Hrubčice
14 2 3 9 23:56 9
15. Želeč
17 2 2 13 24:67 8
Kanonýři: 17 - Kučera Jakub (Plumlov), 14
- Kolečkář Petr (Tvorovice), Křeček David
(Kladky), 13 - Spisar Ondřej (Skalka 2011).
Okresní přebor dorostu
12.kolo: Dobromilice-Přemyslovice 4:1 (1:0)
* Smržice-Nezamyslice 4:2 * Vrahovice
- volno * Plumlov-Protivanov 2:3 (1:2) *
Němčice-Pivín 2:0.
1. Němčice
9 7 2 0 46:7 23
2. Smržice
10 7 0 3 43:14 21
3. Protivanov
8 6 1 1 34:19 19
4. Plumlov
9 5 1 3 20:14 16
5. Nezamyslice 9 4 1 4 16:24 13
6. Pivín
10 4 0 6 17:22 12
7. Dobromilice 10 3 0 7 18:28 9
8. Přemyslovice 10 2 0 8 13:58 6
9. Vrahovice
9 1 1 7 4:25 4
Kanonýři: 14 - Crhák Petr (Němčice), 9 - Navrátil
Jakub (Smržice), 8 - Bajer Dominik (Smržice),
Grmela Marek (Protivanov), Sedlák Dalibor
(Protivanov), Závodský Michal (Vrahovice).
Okresní přebor žáků
15.kolo: Plumlov-Protivanov 2:3 (1:3).
16.kolo: Výšovice-Brodek u PV 4:1 *
Kostelec-Smržice 2:5 * Dobromilice-Plumlov
6:0 (3:0) * Určice-Volno * Držovice-Pivín 0:4
* Protivanov - Kralice odloženo.
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 - Blumenstein Zdeněk
(Dobromilice), Makoš Josef (Pivín), 10 Holomek Marek (Vyšovice), Hruban Dominik
(Kostelec), 9 - Honkyš Jan (Držovice).

Fotbal
Výsledky MSFL:
Dohrávky 19.kola: Zlín B – Třinec 0:1 (0:0). Branka: 64.Malíř.
Diváci: 127 * 1.SK Prostějov – Baník Ostrava B 4:1 (2:0). Branky: 5.Machálek, 35. a 89.Kazár, 78.Zbožínek – 87.Zeman. Diváci:
510 * SK Uničov – Sigma Olomouc B 1:0 (1:0). Branka: 20.Richter. Diváci: 225 * 1.FC Slovácko B – SK Zábřeh 2:0 (1:0). Branky: 42.Lukáš, 73.Nestorovski. Diváci: 97.
22.kolo: Slavia Orlová – Rosice 3:1 (3:1). Branky: 4. a 18.Kovář, 3.Keresteš – 43.Odehnal. Diváci: 250 * Hulín – Slovácko B
1:2 (1:0). Branky: 34.Dvořáček – 57.Lukáš, 90.Nestorovski. Diváci: 120 * Hlučín – Frýdek-Místek 2:1 (2:0). Branky: 4.Heinik,
12.Hanus – 49.Žídek. Diváci: 412 * SK Sigma Olomouc B – MSK
Břeclav 3:0 (3:0). Branky: 35. a 39. pen. Rolinc, 37.Vavřík. Diváci:
96 * SK Uničov – FK Třinec 1:2 (0:1). Branky: 86.Krč - 42.Hupka, 52.Gavlák. Diváci: 257 * Zlín B – Slavia Kroměříž 5:0 (2:0).
Branky: 73. a 84.Bartolomeu, 13.Holík, 23.Kurtin, 83.Železník pen.
Diváci: 140 * Žďas Žďár nad Sázavou – SK Prostějov 1:2 (0:1).
Branky: 48.Pohanka - 39. a 88.Pospíšil. * SK Zábřeh – Baník
Ostrava B 1:2 (1:0). Branky: 25.Michalčák – 83. a 91.Ferenčík.

průběžná TABULKA MSFL
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kam PŘÍŠTĚ na MSFL?
Dohrávka 19.kola, středa 24.dubna 2013, 17.00: MSK Břeclav –
Žďár nad Sázavou.
23.kolo, sobota 28.dubna, 16.00 hodin: Zábřeh na Moravě – Orlová
(neděle 29.dubna, 16.00), Baník Ostrava B – Hlučín (neděle 29.dubna,
10.15, hřiště Vřesina), Frýdek-Místek – Žďár nad Sázavou (10.15),
1.SK Prostějov – Hulín, 1.FC Slovácko – Zlín B (neděle 29.dubna,
10.15, hřiště Kunovice), Slavia Kroměříž – Sigma Olomouc B,
MSK Břeclav – SK Uničov, Fotbal Třinec – Rosice (10.15).

FC Žďas Žďár nad Sázavou 1:2
(0:1)
1.SK Prostějov

„Eskáčko“ zdolalo ve středeční dohrávce rezervu Baníku Ostrava
Domácí málem přišli o Pavla Krejčíře, rozhodčí však červenou kartu odvolal

1.SK Prostějov

4:1

FC Baník Ostrava „B“

(2:0)

Branky: 5. Machálek, 37. a 89. Kazár, 79. Zbožínek - 87. Zeman. Rozhodčí: Hájek – Kůrka, Nováček. ŽK: 53. Zbožínek,
86. Zelenka - 20. Zeman, 39. Konečný. Střely na branku:
10:1. Střely mimo branku: 5:7. Rohové kopy: 9:3. Diváků:
510

Sestava 1.SK Prostějov:
Bureš - Hloch, Hunal (69. Svozil), Zbožínek, Krejčíř – Pančochář, Zelenka, Pavlík, Kazár – Machálek (81. Fládr), Zatloukal
(78. Pospíšil), Trenér: František Jura.
sestava FC Baník Ostrava „B“
Pavlenka - Byrtus, Baránek, Skoupý, Konečný - Foltýn, Šustr,
Váňa (64. Pyclík), Zeman - Ferenčík (75. Tobiáš), Stránský,
Trenér: Daniel Tchuř.

Prostějov/jim - Střelecká pohoda
Tomáše Kazára pokračuje.
Čtyři dny po vítězné brance
do sítě Hlučína se technicky i
rychlostně vybavený obránce či
záložník prosadil i ve středeční
dohrávce proti Baníku Ostrava „B“. Týmu plnému mladíků
vsítil hned dvě krásné branky a
i díky jeho příspěvku zvítězilo
„eskáčko“ 4:1. Soupeři přitom
na rozvlnění sítě stačila jediná
střela mezi tři tyče.
Do středu domácí obrany se
s kapitánskou páskou vrátil
Tomáš Hunal, v útoku se místo
Michala Pospíšila představil
Tomáš Zatloukal. Střelecké
trápení
forvardů
však
ukončil pouze jeho parťák
na hrotu Tomáš Machálek.
Hned zkraje utkání úspěšnou

dorážkou střely zpoza vápna
poslal 1.SK do vedení, gólman Pavlenka neměl přes
maximální úsilí nárok - 1:0.
„Doufejme, že mu to pomůže,
naváže na svou šňůru a začne
dávat góly pravidelně. Škoda,
že v prvním i druhém poločase
ještě jednu šanci zahodil, aby
se klid vrátil a sebedůvěra vzrostla,“ konstatoval na jeho
adresu asistent Františka Jury
Roman Popelka.
Zvýšit mohl hned v jedenácté
minutě Pavel Hloch, centr na
zadní tyč ale poslal mimo.
Machálkovu zpětnou přihrávku
od koncové čáry Zelenka nezpracoval, při dalším rohu se
Petr Pavlík ocitl při dorážce v
ofsajdu. Hosté si za celý poločas
připsali jedinou nebezpečnou

situaci, kdy jejich rychlá
přízemní akce po pravé straně
skončila přihrávkou na malé
vápno a střelou z první vedle
první tyče.
Eskáčko vzápětí bylo hned
dvakrát ke vstřelení branky.
Nejprve tečovaný Machálkův
centr gólman vytáhl nad břevno,
vzápětí šli domácí do přečíslení,
ale Machálek poslal Zelenkovi míč na paty a Zatloukal
j byl v ofsajdu. O navýšení
již
vedení se tak musel postarat až Tomáš Kazár, stálo to
však za to. Do centru z pravé
strany se opřel z voleje a trefil
se tak ukázkově, že proti jeho
levačce byl Pavlenka krátký 2:0. Za tohoto stavu odcházela
obě mužstva do kabin.
Po přestávce si hráči 1.SK
dlouho poklidně hlídali náskok.
Zelenka málem vyslal do šance
Machálka, ale gólman byl u
míče včas, Kazárův volej pod
břevno, gólman vytáhl na roh.
Málo vídaný, ale podstatný moment se udál dvacet
minut před koncem. Po
střetu s Krejčířem upadl
hostující hráč, který by jinak
postupoval sám na bránu a
rozhodčí tasil červenou kartu. Po vlně nevole domácích
si ho ale zavolal asistent,
uznal svou chybu, že včas
nesignalizoval ofsajd Baníku
a Kamil Hájek vzal svůj verdikt zpět. „Bylo to zvláštní
rozhodnutí, ale asi takové, jaké
mělo být. Pokud to byl ofsajd,
tak by červená karta byla nesmyslná. Je dobře, že to tak do-

ROMAN POPELKA – asistent 1.SK Prostějov:
„Dneska jsme zápas zlomili díky standardním situacím. Bylo to těžké
utkání s dobrým mančaftem, Baník ukázal, že má opravdu kvalitní základnu. Hráči byli pohybliví, snažili se hrát technický fotbal. Nám se dařilo
eliminovat jejich kombinační stránku, hráli jsme hodně organizovaně a nutili jsme je k nákopům, které se nám dařilo vyhrávat. Takticky jsme zápas
zvládli velmi dobře, hra byla dobrá prvních a posledních patnáct minut.
Úseky mezi tím byly jalové. Spoustu balonů jsme mohli zahrát jinak.“
DANIEL TCHUŘ – FC Baník Ostrava „B“:
„Dostali jsme čtyři góly, z toho tři po standardkách, na které jsme se připravovali. Věděli jsme, že v tomto jsou silní, chtěli jsme to eliminovat,
ale dneska se nám to nepodařilo. Předchozí výhra nad Orlovou nás asi
nepovzbudila. Klukům jsem v kabině říkal, že se tady dá hrát. Jsou tu sice
zkušení hráči, ale věkově už někde jinde. Šlo ale vidět, že si to těmi zkušenostmi uhráli.“

dl závěr
á ě by
b byl
b l asii krušný,“
k š ý“
padlo,
poznamenal k tomu Popelka.
Oba celky tak pokračovali v
jedenácti hráčích a domácí
necelou čtvrt hodinu před
koncem zvýšili na 3:0.
Machálkův pokus byl ještě
tečován nad břevno, hned
následný rohový kop však
usměrnil hlavou do sítě v
tu chvíli kapitán 1.SK Ivo
Zbožínek. Hostům se stále
nedařilo trefit branku, velmi
sporadickým pokusům chyběla
přesnost. Dokumentoval to
i Jan Stránský, když po odskoku a zpoza vápna napálil
míč vedle pravé tyče. Nakonec
se však Baník střely mezi tři
tyče dočkal. Po záchranné
brzdě Lukáše Zelenky dostali
možnost rozehrát standardku ze zhruba pětadvaceti

metrů
t ů a Michalu
Mi h l Zemanovi
Z
i
se povedl krásný kop k levé
tyči znamenající korekci na
3:1. Poslední slovo si ovšem
vzal Tomáš Kazár. Našel si
centr z pravé strany a hlavou
ho poslal do sítě - 4:1. Po rozhodujícím sólu do sítě Hlučína
a již vzpomínaném voleji
proti Baníku tak předvedl třetí
úspěšný typ zakončení, čímž
potvrdil tři body pro 1.SK.
Prostějov si díky dvanácté výhře
v sezoně polepšit na čtyřicet
bodů a dostal se tak uprostřed
týdne o dva body před do té
doby vedoucí Frýdek-Místek,
který měl však o zápas méně.
Slezané navíc klesli až na třetí
místo, když osmatřicet bodů
rovněž uhráli fotbalisté Třince. I
ti sehráli o jeden zápas méně než
1.SK Prostějov.

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

Branky: 48. Pohanka – 38. a 88. Pospíšil
Rozhodčí: Miko – Ondráš, Hájek
Diváků: 460.

Sestava Žďáru: :
Pospíchal – Bureš, Šindelka, Heide, Turek, Sedláček (87. Hlouš),
Pohanka, Nedvěd (78. Vomela), Cipruš, Doležal, Toufar (89.
Zedníček). Trenér: Libor Štourač.
Sestava 1. SK Prostějov:
Bureš – Hloch, Hunal (77. Fládr), Zbožínek, Krejčíř – Hirsch,
Pavlík, Zelenka, Kazár (81. Svozil) – Machálek (70. Pančochář),
Pospíšil. Trenér: František Jura.

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK - hlavní mediální partner klubu

1.SK otočilo duel na Vysočině, hrdinou se stal Pospíšil

Žďár nad Sázavou – Před
úvodním hvizdem rozhodčího na stadionu Bouchalky
potkaly oba týmy drobné nepříjemnosti. Zatímco 1.SK
se do Žďáru téměř probíjelo
změtí objížděk, domácí se
museli obejít bez svého kouče Jozefa Vanka, který chytil
hnisavou angínu.
Domácí pod asistentovou
taktovkou ale začali aktivně,
byť kombinačně nepřesně.
Zhruba po deseti minutách
hosté začali naplňovat roli
mírného favorita a přebírali
iniciativu na své kopačky.
Že to bude tentokrát zápas
Michala Pospíšila, naznačila
už osmá minuta, kdy útočník 1.SK po rohovém kopu a

následném Kazárově centru
hlavičkoval ještě do brankáře
Pospíchala.
V další desetiminutovce se
jmenovaný ocitl dvakrát
v dobré pozici, bohužel ale
také v ofsajdu. V 21. minutě se
po centru kolegy z útoku Machálka opřel na hranici malého
vápna do míče, který brankář
domácích vyrazil na roh. Ve
32. min. zahrozili domácí,
když Nedvěd unikl ofsajdové
pasti a jeho střela, na kterou
brankář Bureš nedosáhl, šla
těsně vedle pravé tyče.
V 38. min. se agilní Pospíšil
prosadil – po chybné domácí
rozehrávce mu Zelenka naservíroval přesnou přihrávku a míč zapadl k pravé tyči

Pospíchalovy brány. Těsně
před poločasem měly ještě
obě strany po dobré brankové
příležitosti. Nejprve Hirsch
po individuální akci přestřelil
bránu, z čehož neměl radost
kromě střelce samotného ještě jeden z domácích fandů,
jemuž balón vyrazil z ruky
kelímek s pěnivým mokem
a nešťastník měl rázem „vypito“. Na druhé straně pak
nebezpečně pálil vedle pravé
tyče domácí Doležal.
Do druhého poločasu nastoupili domácí velmi snaživě,
vypracovali si dva rohové
kopy a druhou standardní
situaci proměnili, když Pohanka umístil svoji hlavičku
přesně k pravé tyči Burešovy

brány – 1:1. Domácí pak ucítili šanci na dobrý výsledek,
který vzhledem ke své aktuální pozici potřebují jako sůl,
a začali zle zatápět. V 62. minutě pěkné Nedvědovo sólo
odvrátil Zbožínek na roh, o
deset minut později prolétla
Pohankova střela těsně kolem
pravé tyče. Na druhé straně
šla Hirschova dorážka přímo
do brankáře domácích.
V 78. minutě přišel na hřiště
střídající Vomela a domácí
kouč si málem mohl gratulovat ke geniálnímu tahu, když
čerstvý hráč unikl po levém
křídle a křížná střela se velmi zblízka zdravila s tyčí
svatyně hostí. V 82. minutě
se drobné podklouznutí Zbo-

žínka u středové čáry mohlo
eskáčku zle nevyplatit, následný pokus o brejk zažehnal včasným vyběhnutím Bureš. Když už to vypadalo na
dělbu bodů, v 88. minutě po
rychlém vhazování a hbitém
Pančochářově prosmýknutí
zprava do šestnáctky doklepl
opět Pospíšil míč k levé tyči
branky domácích. Zvuk kamenů padajících se srdcí hostující ekipy by si jistě nezadal
s rachotem ve vytíženém kamenolomu.
Díky výhře zůstalo mužstvo
1.SK Prostějov na prvním
místě MSFL, nyní vede o dva
body před Třincem. Třetí Frýdek-Místek je o další tři body
zpět.

Hlasy po utkání:
Libor Šťourač – FC Žďas Žďár nad Sázavou:
„Obdržené góly padly po chybách, které soupeř potrestal. Chyběl nám kousek k tomu bodu, který jsme
mohli získat. Naopak chyby, které Prostějov také vytvořil, jsme nevyužili, ale pereme se dál, uvidíme, co
bude.“
František Jura – 1.SK Prostějov:
„Očekávali jsme to, domácí hrají o všechno, taková utkání jsou vždycky nejtěžší. V prvním poločase jsme byli
herně lepší, ve druhém jsme přestali hrát a úplně se vytratili. Setkávám se s ohlasy, že soupeři zahráli zápasy,
které už nikdy nezopakovali; je to pro nás těžké, musíme se stále motivovat, abychom se minimálně vyrovnali
nasazení, V herních činnostech se prosadíme, protože ty
individuality máme.“

Pavel Krejčíř: „Nebýt Petra Pavlíka, šel bych ven!“
Krajního obránce 1. SK zachránil od vyloučení dodatečně signalizovaný ofsajd

Prostějov – Perné chvilky si v závěru duelu s
ostravským Baníkem prožil pravonohý bek 1. SK
Prostějov Pavel Krejčíř. Po zastavení protihráče
viděl červenou kartu, kterou ale hlavní sudí po
radě asistenta zrušil. Devětadvacetiletý fotbalista
tak mohl na hřišti strávit celých devadesát minut a
radovat se z výhry 4:1. „Bylo to těžké utkání. Hrálo
se na celkem tvrdém terénu a Baník měl mladé
běhavé kluky kolem ročníku 1992. Zpočátku nám
to dělalo potíže, přece jen máme zkušenější a ne
tolik pohyblivé mužstvo,“ oddechl si po utkání.
Jiří Možný
Zdálo se, že výhra nad
Baníkem se rodila
poměrně lehce, soupeře jste
prakticky
nepustili
do
zakončení.
„To si vyloženě nemyslím.
Nebylo to jednoduché utkání,
výsledek je celkem zkreslující. Povedlo se nám stejně
jako na podzim vstřelit rychlý
gól, v páté minutě jsme dali

na 1:0. Od patnácté minuty
jsme ale přestali trochu hrát a
druhý gól v pětatřicáté minutě
pro nás byl vysvobozením. V
poločase jsme si řekli spoustu věcí, které bychom měli
napravit, a druhý poločas
už byl z naší strany herně i
pohybově o něčem jiném.
Kluci z Baníku to museli
otevřít, což nám vyhovovalo,
dostávali jsme se tam a přidali
jsme další dva góly.“

Zhruba dvacet minut
před koncem jste dostal a vzápětí nedostal
červenou kartu. Jak jste osudný moment viděl?
„Kdyby nebyl ofsajd, o čemž
jsem přesvědčen, že byl,
tak by červená karta byla
oprávněná. K zákroku z mé
strany sice nedošlo, protihráč
ale brnkl o moji nohu, což v
pravidlech znamená červenou
kartu. Ulevilo se mi, když se
to nakonec s pomezním konzultovalo. Bylo to za stavu
2:0 a možná by závěr duelu
vypadal jinak.“
Čekal
jste,
že
rozhodčí svůj verdikt změní?
„V daný okamžik jsem byl
přesvědčen, že skutečně šlo
o ofsajd, takže mě červená
překvapila. Nebýt Petra Pavlíka, který do toho začal u
pomezního šťourat, nešel
by se hlavní ani zeptat a šel
bych ven.“

Jak k této situaci vůbec
došlo?
ostoru,
„Dostal jsem se do prostoru,
ka zakam bych z krajního beka
šlo ke
sahovat neměl, ale došlo
m. Byl
kolmici a hráč by šel sám.
jsem nejblíže, tak jsem see snažil
uaci. K
zabránit nebezpečné situaci.
brnknutí o mou nohu došlo,
takže hašení v nepravý moment
na nesprávném místě.“
Sezonu jste začínal
nal na
pravém kraji, teď
ď nastupujete na levém. Sedí
dí vám
obě pozice?
„Přesně tak. Většinu své fotbaál nalové kariéry jsem odehrál
levo, i když jsem to měl přes
blém,
nohu. Nedělá mi to problém,
takže ať hraji vlevo nebo vpravo, je mi to jedno. Ve svých
letech jsem rád za každou
minutu, a pokud by měě tedy
trenér postavil na kraj zálohy
nebo na hrot, budu rád i za tuto
možnost.“
Pozici krajního záložníka
ožníka
jste si vyzkoušel třeba

proti Hlučínu,
kdy se Tomáš
Kazár stáhl do
obrany…

„Ať hraji vlevo nebo vpravo, je mi to
jedno. Ve svých letech jsem rád za
každou minutu¨, a pokud by mě trenér postavil na kraj zálohy nebo na
hrot, budu rád i za tuto možnost.“
univerzál PAVEL KREJČÍŘ o přesunu sestavou

„S Tom
Tomášem nám
to celk
celkem vyhovuje. O
On je velice
ofen
ofenzivní hráč
a nnej-více mu
sed
sedí pozice krajníh
jního obránce
neb
nebo
křídlo.
Oba jjsme běhavé
typy a nedělá nám
problém se po pěti
deseti min
minutách otočit.
V uvoz
uvozovkách je to
pod
podle sil, že si
jde
jdeme dozadu
odp
odpočinout.“

Hlučín, Baník „B“ a
Žďár nad Sázavou
máte v osmi dnech. Jak tento
zápřah zvládnete?
„Je to velice těžké, ale říkám
si, že když to zvládají borci v
Anglii, mohli bychom to zvládat i my (úsměv). Přece jen na
poměry české ligy je to celkem
náročné, je nutné i přizpůsobit
podmínky klukům z Prahy,
kteří dojíždějí. Samozřejmě je
ale lepší sehrát utkání s nějakým
drobnějším odpočinkem než
trénovat a celých pět dní se
připravovat na zápas.“

Fotbal

Pravidelný seriál Večerníku FOTBAL EXTRA vyplňující již tradičně období mezi podzimní a jarní částí
sezony nabídl v posledních číslech úvodní dva díly
věnované ohlédnutí za první polovinou III. třídy OFS
Prostějov.
V prvním dílu jsme přinesli analýzu, rozhovor s
osobností soutěže, tabulky, výběr ze statistik a hodnocení se zástupci nejlepší šestice, která má nejblíže postupu do okresního přeboru, ve druhém díle
se jednalo o pohled mužstev, které se umístily na
sedmém až jedenáctém místě tabulky.
Bohužel jsme se nevyhnuli jedné nepřesnosti a místo Zdětína „B“ jsme dvakrát otiskli hodnocení Brodku
u Konice. Za své pochybení se omlouváme a nabízíme ho s týdenním zpožděním. Kromě zdětínského
„béčka“ dostává prostor i pětice týmů z dvanáctého
až šestnáctého místa po podzimní části, kterou čeká
zejména boj o záchranu.
Stranu připravil: 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

„Prioritou je střed tabulky,“ vyřkl cíl vedoucí mužstva Radek Kvapil
TJ Sokol Zdětín „B“ - 9. místo, 20 bodů
Druhou sezonu ve III. třídě
rozehráli loni na podzim fotbalisté zdětínského „béčka“.
V premiérové sezoně od
postupu ze IV. třídy se mužstvo
umístilo na dvanáctém místě,
s pětibodovým náskokem na
sestupující Kladky. Nyní z
devátého místa otevírá druhou
poloviny tabulky. V ročníku
2011/12 hráči za šestadvacet
utkání získali třiadvacet bodů,
nyní se jim za šestnáct duelů
podařilo získat již dvacet bodů.
„Prvním rokem jsme se chtěli

I

www.
vecernikpv
.cz
denně
aktualizované
zprávy
z fotbalu

hlavně zachránit, nevěděli jsme,
co nás čeká. Nyní se chceme
pohybovat kolem poloviny tabulky, prioritou je střed. Naším
cílem není postupovat, okres je
totiž kvalitativně lepší, navíc v
něm působí náš A-tým,“ shrnul
dosavadní působení ve druhé
nejvyšší okresní soutěži vedoucí
„B“-mužstva Radek Kvapil.
V úvodu bilanci šesti výher a
dvou remíz nic nenasvědčovalo.
Nejprve totiž přišla domácí
porážka 1:2 s Tištínem, poté nulové zisky v Horním Štěpánově i

Sokol Vícov – 13. místo, 15 bodů
posílit, abychom se zachránili a
mohli hrát klidný střed,“ vrátil se
do první poloviny ročníku hlavní
trenér Martin Musil, jehož na
podzim zastupoval asistent Karel
Vlach.
V úvodní části dokázali Vícovští
získat tři body jen po výhrách
2:1 v Tištíně, nad Vrahovicemi
„B“ a Zdětínem „B“, výsledkem
4:1 zdolali Ivaň. Remízami 2:2
pak skončila jejich střetnutí v
Brodku u Konice a Pavlovicích,
o gól na každé straně méně padlo
při derby s Ptením. Zbylých
devět duelů vyznělo lépe pro

soupeře, mimo jiné 4:3 pro Horní
Štěpánov a 3:0 pro Pivín „B“,
Bedihošť, Němčice nad Hanou a
Dobromilice. Vícovu se nedařilo
především doma, kde získal jen
sedm bodů a již pětkrát prohrál.
Ani zimní příprava se příliš
nepovedla, hráči se připravovali
pouze v tělocvičně nebo běháním,
až od března se trochu dostali
alespoň na umělou trávu. Sokoli
stihli odehrát čtyři přáteláky, v
nichž podlehli „béčku“ 1.SK
Prostějov 2:3, Přemyslovicím
0:6 a 1:4, nad Malým Hradiskem
zvítězili 3:2.
Větší radost udělalo Musilovi
doplnění kádru, když odešel
pouze gólman, jemuž skončilo

TJ Sokol Mostkovice „B“ – 12. místo, 15 bodů
Nedaří-li se „áčku“, nebývá na
tom optimálně ani „béčko“.
Tento předpoklad se během
podzimu vyplnil i v případě
Mostkovic,
kdy
A-tým
dlouho čekal na bodový zisk
v I.B třídě a B-tým se potácel na konci III. třídy. Stejně
jako Pivín „B“ a Vícov se i
Mostkovičtí dočkali jen čtyř
výher a do jara tak vstupovali
s výrazně pasivním skóre
25:37 ze dvanáctého místa.
„Mohlo být tak o deset bodů víc.
Zahodili jsme spoustu tutovek,
navíc nás provázela velká marodka a doplňováním „áčka“ nebyla

hostování z Držovic. „Přišli
Vratislav a Jan Markovi z Vrahovic, na hostování z Lipníku
nad Bečvou pak Kuba Dostál,
ročník 1992. V základu tak mám
asi sedm hráčů narozených v
letech 1991 a 1992,“ těší kouče
Vícova.
Budou-li se tedy hráčům vyhýbat zranění, posun výš vidí jako
pravděpodobný. „Zatím se jeví
dobře, je to ale v hlavách hráčů.
Nicméně střed tabulky je reálný,“
míní Musil. Pro začátek si dal za
úkol získat šest bodů z utkání proti Ptení a Ivani. „Bylo by to dobré
a mohli bychom tím nastartovat
úspěšnou šňůru,“ přeje si trenér
Vícova Martin Musil.

je nejistý, napoví jarní část
Rezerva Kostelce na Hané si
žije svým vlastním životem.
Hráči se na tréninky ani zápasy příliš nescházejí, trenéry
to v takovém případě přestává
brzy bavit a klubové vedení
stále více řeší dilema, zda
přihlásit „béčko“ i pro příští
sezonu, nebo ne. Po Viktoru
Menšíkovi převzali v zimě
mužstvo Marek Jelínek s Davidem Píchalem a právě jarní
část naznačí, co bude dál...
„Pokud to trenéři postaví na nohy
a hráči budou mít zájem dělat fotbal, mají zelenou, pokud to bude
stejné jako dřív, tak to nemá smysl
a mohou si hledat angažmá,“ potvrdil neblahé zvěsti předseda FC
Stanislav Píchal.
Do podzimní části vstoupili
hráči B-týmu úspěšně, když tři
z prvních šesti duelů vyhráli,

Radosti moc nebylo.
Kosteleckému „béčku“ se
na rozdíl od „áčka“ nedaří
a bojuje o další existenci.
Foto: archiv Večerníku

ve zbylých deseti kolech už ale
získali pouze čtyři body a sesunuli se na předposlední místo.
Pomohla k tomu i šňůra osmi
porážek za sebou. „Není moc
co hodnotit, patnáct zápasů
a předehrávka je moc, navíc
všichni musejí být členy FAČR.
To znamená více než třicet lidí,“
upozornil Stanislav Píchal.
Nové trenérské duo si odbylo
soutěžní premiéru o víkendu
proti Hornímu Štěpánovu a po
skončení sezony dojde k zanalyzování, co se během několika
měsíců změnilo. „Hráči netrénují
a pokud by se jich zpočátku scházelo v pátek šest až osm a později
i víc, byl by to dobrý signál,“ věří
předseda klubu v pozitivní obrat.
Střelecky
táhl
mužstvo
devítigólový Jindřich Skácel a
prosazovali se v něm jak další

zkušenější hráči Vyhlídal, Novotný, Brančík, tak i mladíci
Čonka, Chocholáč či Tomáš
Píchal, dařilo se i nyní spíše
florbalistovi Jiřímu Drčkovi.
„Výrazně nám pomohli kluci z
áčka, ať už to byl Tomáš Menšík
nebo Lukáš Menšík, Petr Merta,
s nimi jsme dosáhli na dobrý
výsledek. Bez nich ale naše
šance byly rapidně nižší,“ uznal
Stanislav Píchal.
Připomněl, že tohoto výběru
se ujal čtvrtý realizační tým
za posledních šest let a pomohl by možná přesun do
nejnižší soutěže. „Cílem je, ať
hrají, chodí na ně totiž spousta diváků. Kluci jsou ale nespolehliví a neodpoví ani na
sms, zda na zápas přijdou, nebo
ne. Sestup ze III. do IV. třídy
by byl možná lepší, ale i na
IV. třídu je potřeba trénovat,“
podotkl předseda Kostelce na
Hané Stanislav Píchal.

stejně jako hrající trenér a stále
pan fotbalista Miloš Krupička,“
vyjmenoval velké opory včetně
téměř šedesátiletého kouče.
Zdětínský výběr je složen jak
z několika mladíků, tak ze
zkušených třicátníků. Kromě
Krupičky je pak další trojici Martin Sokol, Marek Roba a Vladimír
Sedláček přes čtyřicet let. I zdejší
„béčko“ hodně spoléhá na spolupráci s A-týmem, doplňování
hráčů probíhá obousměrně.
„Podařila se nám stabilizace,
máme tu jen dva hráče na hostování z Ptení a Kostelce. V zimě
odešel pouze Pavel Skalický na
hostování do Otaslavic, my jsme

také měli zájem o jednoho hráče,
ale vysoké nároky jsme neakceptovali,“ poznamenal ke složení
kádru Kvapil.
Zimní přestávku strávili hráči
sálovou kopanou v dresu
zdětínského Dynama a hned
ve druhém roce své existence si
vybojovali postup mezi okresní
elitu. „Absolvovali jsme také
čtyřdenní soustředění v Šubířově,
kde hráči dostali tvrdě zabrat.
Domluvili jsme si řadu přáteláků,
ale kvůli sněhu jsme pouze trénovali na malém hřišti s umělým
povrchem,“ popsal trávení času
od půlky listopadu do počátku
dubna Radek Kvapil.

vyrovnaně s každým, i s Němčicemi!“

Osud kosteleckého „béčka“
Kostelec na Hané „B“ – 15. místo, 13 bodů

Nezamyslicích „B“ a první tři kola
tak znamenala skóre 2:7 a bezbodový stav. „Postihla nás pochopitelná série dovolených, dost
hráčů chybělo i prvnímu mužstvu.
Navíc pozdě skončilo jaro a do
soutěže jsme šli bez přípravy,“
vysvětlil pozvolný rozjezd Kvapil.
Vedoucí mužstva nechtěl nikoho
příliš vyzdvihovat, zdůraznil,
že jde o klub založený na kolektivu, kamarádství a srdíčku.
Přesto nakonec několik jmen
zmínil. „Výborné a stabilní
výkony, kterými nás podržel,
podával brankář Jiří Kováč, pochvalu zaslouží i kapitán, mluvčí
fotbalistů a asistent Petr Kučera,

Kouč Vlastimil Chudoba: „Lze hrát

Vícov posiloval a chce se posunout blíže středu
Těžkým půlrokem si na
podzim prošli vícovští fotbalisté. Loni člen horní poloviny
tabulky vyprodukoval pouze
jednadvacet branek, tedy
druhý nejnižší počet, a s patnácti body se zařadil až do
sestupových vod. Jen o dva
body méně měl totiž před
zimní pauzou předposlední
Kostelec na Hané „B“.
„Je to hodně špatné. Zranili se
nám klíčoví hráči Grepl, Zdobin,
Bartoň, já sám jsem byl několik
měsíců v zahraničí. Podzim nám
nevyšel, proto jsme se snažili
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příčiny umístění dole kouč Vlastimil Chudoba.
Do III. třídy přivedl své mužstvo
společně se Ptením a Brodkem
u Konice, ze druhé skupiny
prošlo trio Pivín „B“, Vrahovice
„B“ a Ivaň. Z této pětice ovšem
Mostkovice zvítězily jen nad
beznadějně poslední Ivaní a s
Vrahovicemi uhrály bod. Jinak
nic. Zbylé výhry tak přišly proti
Kostelci „B“, Vícovu a Pavlovicím. „Brodek přes léto hodně
posílil a jeho výkony byly s jarem nesrovnatelné. Přestože jsme
prohráli, vedli jsme si slušně v

Němčicích i doma s Bedihoští,“
povšiml si Chudoba.
Výrazný rozdíl mezi III. a IV.
třídou tak během úvodního
půlroku ve vyšší soutěži nezaznamenal a výsledky podle něj závisí
spíše na tom, jak se hráči sejdou.
„Lze hrát vyrovnaně s každým, i
s Němčicemi. Podmínkou ale je,
aby kádr byl pospolu,“ podotkl.
Při cestě výš mohl využívat i
nadějné hráče z dorostu, kteří
zvládli rovněž vyhrát okresní
přebor své věkové kategorie, po
jeho zrušení mu alternativ ubylo.
„Jsou tu jen Bureš, Všetička,
Škobrtal. Jinak je to na starých
pardech Jarovi Karafiátovi, který
je teď po operaci, či Danu Cigrovi,“ poukázal. Jedním dechem

ale dodal, že záloha je složena
z mladíků Burgeta, Všetičky a
členů širšího kádru „áčka“ Kapounka a Stodoly.
Přes zimu se „áčko“ i „béčko“
připravovalo vesměs pospolu,
právě proti spoluhráčům odehrál
B-tým jediný přípravný zápas.
„Na jaře bychom se chtěli posunout nahoru, kádr zůstal beze
změny. Reálné je i osmé místo,
pokud se A-týmu vyhnou problémy s nedostatkem hráčů,“
troufá si na výrazný posun vpřed
Vlastimil Chudoba.
První krok k tomuto cíli učinili
Mostkovičtí před týdnem, kdy
porazili Zdětín „B“ 2:1. „A to jsme
ještě tři šance zahodili. Byli jsme o
branku lepší,“ poznamenal.

„Můžeme skončit i sedmí,“

věří kouč Pavel Sedlák
TJ Sokol Pivín „B“ – 14. místo, 14 bodů
Pohádková sezona nepokračuje.
Do ročníku 2011/12 hráči Pivína
„B“ doslova vlétli a v úvodních
osmi duelech brali pouze tři
body, na jaře již vydobytý náskok udrželi a s přehledem si
zajistili postup z „B“ skupiny
IV. třídy o patro výš. Zde již
ovšem tým koučovaný Pavlem
Sedlákem narazil a po čtyřech
výhrách a dvou remízách
skončil na podzim až čtrnáctý.
Nenásledoval tak příklad Ptení,
které jako vítěz druhé skupiny
přezimovalo uprostřed.
„Naše béčko vzniklo pro ty,
kteří neměli na I.B třídu a hostovali po okolních oddílech.
Loni euforie opadla, hráči
přestali chodit a bylo to stále
více na dorostencích,“ vysvětlil
propad trenér Pavel Sedlák.

S velkými starostmi se navíc
potýkalo rovněž „áčko“, které
má z pochopitelných důvodů
přednost, a nejlepší z B-týmu tak
vypomáhali v krajské soutěži.
„Někdy jsme byli rádi, že nás
bylo jedenáct, jako tomu bylo
třeba v Bedihošti,“ přitakal
muž, jenž před mnoha lety zažil
Drnovice v I.B třídě ještě v době,
než se prodraly až do první ligy.
Zimní přípravu absolvovala obě
mužstva společně, své přáteláky
stihlo odehrát i „béčko“, Doloplazy porazilo 3:1, Tvorovice
8:2. „Střelecky jsme na tom
dobře, áčko navíc posílilo o tři
kvalitní hráče, takže lidí bude
dost a někteří budou moci mít
i strach o místo v základní
sestavě,“ představuje si nárůst
konkurence i možnost většího

soustředění na III. třídu Sedlák.
Na postup odhaduje vedoucí
Němčice nad Hanou, u nichž
na podzim Pivín prohrál vysoko
0:11. „Tehdy jsme tam byli prakticky v osmi. Hrál jsem já a další
dva hráči měli nad čtyřicet let.
Jsou město, tak by měli jít nahoru,“ sdělil.
V I.B třídě se mu podařilo nastoupit
i po boku svého syna a ještě na
podzim v něm při nedostatku hráčů
vypomáhal, nyní se v pětačtyřiceti
letech soustředí již pouze na
„béčko“. Jako trenér i hráč. A věří,
že nahoru půjdou oba výběry.
„V první řadě nám jde o záchranu
A-mužstva, ale myslím si, že uhrajeme dost bodů. Určitě víc než
na podzim. Začali jsme výhrou
6:3 nad Kostelcem a myslím si,
že můžeme skončit i na sedmém
místě,“ předesílá trenér Pavel
Sedlák útok Pivína „B“ na horní
polovinu tabulky.

Prostějovský
Večerník
také na
Facebooku!
Věří v zlepšení. Pivínu „B“ se na podzim nevedlo podle očekáFoto: archiv Večerníku
vání, teď se těší na lepší výsledky.

Hráčů Ivaně se během podzimu nescházelo
ani jedenáct...
TJ Sokol Ivaň – 16. místo, 3 body

Pouhé tři body vybojovali
během šestnácti podzimních
duelů fotbalisté Sokola Ivaň.
Nováček III. třídy začal devíti
porážkami v řadě, poté zvítězil
4:3 na hřišti Zdětína, aby opět
pokračoval šesti zápasy bez
bodového zisku. Během první
poloviny sezony tak Ivaň plnila
spíše roli sparingpartnera, vypovídá o tom i skóre 10:83!
„Celý podzim byl špatný hned
od začátku. Zranili se nám hráči,
další byli na školách nebo v práci
a nebylo s kým hrát. Jen dvakrát
jsme se sešli, jinak nás při zápasech bylo sedm až deset,“ poodhalil hlavní příčinu spolupředseda
klubu i kouč mužů Karel Křesťan.
Rozdíl mezi oběma nejnižšími

okresními soutěžemi se mu
zdá výrazný a jak připomněl,
Ivaň postoupila ze třetího místa
pouze díky reorganizaci, kdy
chtěla využít možnosti a zkusit
si vyšší třídu. „Spousta hráčů
přestala chodit, na tréninky nás
bylo méně než osm, takže jsme
se věnovali pouze zlepšování
fyzičky,“ prozradil.
Střetnutí s celkem z pomezí
Prostějovska a Přerovska tak
ostatní kluby považovaly
víceméně za povinné tři body.
Nejvíce šly výhře naproti
Němčice, které na podzim
vyhrály 9:0, Brodek u Konice
si z Ivaně odvezl vítězství 8:0,
o kolo dřív doma Nezamyslice
„B“ vyhrály 8:1.

Naopak nejvíce vyšel Ivani duel
se zdětínským „béčkem“, na který
přijelo dokonce dvanáct hostujících
fotbalistů. „Byl to náš nejlepší
výsledek i hra, celkem slušně jsme
hráli rovněž s Kostelcem a jaro
jsme začali přijatelnou porážkou
0:3 s Němčicemi, když hra byla
opět lepší,“ připomněl Křesťan
nejpovedenější duely spolu s vírou,
že zbytek sezony bude úspěšnější.
Pozitivní náznaky přinesla již
zimní příprava, kdy se na zápasy
sešlo i třináct hráčů. Proto věří,
že Ivaň ještě může zabojovat
o udržení. „Záleží to pouze na
tom, kolik nás bude. Možnost
dotáhnout se na poslední celky
pořád existuje, zápasy s Pivínem
„B“ či Vrahovicemi „B“ snad

budou vyrovnané,“ neztrácí optimismus.
Podzimní kádr opustil pouze
jeden hráč, jenž nyní odešel
z Klenovic na Hané hostovat do Skalky, místo něj se
však v týmu objevilo kvarteto
nováčků. Přesto řeší Křesťan
a s ním celý klub problém,
v jakém počtu se mužstvu podaří
sehrát dohrávaný duel, jenž
se pravděpodobně uskuteční
některý z květnových pátků.
„Asi by nám vyhovovala
spíše malá kopaná, hráči totiž
dojíždějí do zaměstnání, někteří
směnují i o víkendu. Věřím, že
to ale nyní bude lepší, vypadá
to nadějně,“ očekává od jara
úspěšnější vystoupení.

Basketbal
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Basketbalisté Prostějova zvládli vstup do play off na jedničku, ale...
P
86 BK PROSTĚJOV
74 BK ASTRUM LEVICE

DLUHY Z PRVNÍ PŮLKY SEZONY MIZÍ POMALU

poločas: 48:36

čtvrtiny: 30:16, 18:20, 17:23, 21:15
Trestné hody:
Střelba 2 b.:
Trojky:
Doskoky:

28/19:35/26
46/23:41/18
19/7:19/4
36:32

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

15:5
26:24
8:3
10:19

Rozhodčí: Hruša Petr, Kučera Stanislav, Kapl Antonín
Diváků: 500

Sestava a body Prostějova:
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ilip
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2
0
0

Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

Sestava a body levic:
Nuhanović Salih 23, Fields Brandon 19, Kemp Willie Devale 13, Addinson
Brian 6, Grznár Richard 6, Simmons Jeremy B.J. 4, Mrviš Tomáš 3, Lehman
Filip 0, Marchyn Matej 0, Nuber Róbert 0, Vojtek Jozef 0

koše Mattoni nbl v číslech:
ČTVRTFINÁLE PLAY OFF
1. ZÁPASY: ČEZ Basketball Nymburk - USK Praha 103:58 (39:18,
62:38, 80:44). Stav série: 1:0. Nejvíce bodů: Rančík 15, Efevberha 14, Carter 13, Pomikálek 12, Benda a Hruban po 11 - Vocetka 18, Šotnar 11, Feštr
10. Rozhodčí: Vyklický, Kurz, Baloun. Trestné hody: 21/15:10/8. Fauly:
15:15. Trojky: 10:10. Diváků: 1170 * BK Děčín - BK JIP Pardubice
101:89 (26:20, 46:38, 75:60). Stav série: 1:0. Nejvíce bodů: Sanders 23,
Pope 18, J. Houška 17, Alič 14, Soukup 12 - Čarnecký 24, Nelson 16, Pospíšil
11, O. Peterka a Žabas po 10. Rozhodčí: V. Lukeš, Hošek, Karásek. Trestné
hody: 35/24:29/20. Fauly: 25:28. Trojky: 11:11. Diváků: 1170 * NH Ostrava - BC Kolín 81:82 (19:20, 44:41, 57:59). Stav série: 0:1. Nejvíce bodů:
Stehlík 17, Číž a Wilson po 14 - Kříž a Bolds po 20, Zuzák a Ubilla po 16,
Field 10. Rozhodčí: Dolinek, Paulík, Matějek. Fauly: 21:17. Trestné hody:
17/11:25/16. Trojky: 10:10. Diváků: 800 * BK Prostějov - BK Astrum
Levice 86:74 (30:16, 48:36, 65:59). Stav série: 1:0. Nejvíce bodů: Švrdlík
19, Marko 16, Pandula 14, Bohačík 12, Kohout 10 - Nuhanovič 23, Brandon
Fields 19, Kemp 13. Rozhodčí: Hruša, Kučera, Kapl. Fauly: 26:24. Trestné
hody: 28/19:35/26. Trojky: 7:4. Diváků: 1170

KAM za basketbalovým play off
ČTVRTFINÁLE

2. ZÁPASY, úterý 23. dubna, 18.00 hodin: USK Praha - ČEZ Basketball Nymburk, BK JIP Pardubice - BK Děčín, BK Astrum Levice - BK
Prostějov (středa 24.4., 18.00), BC Unikol Kolín - NH Ostrava (17.00)
3. ZÁPASY, pátek 26. dubna, 18.00 hodin: ČEZ Basketball Nymburk - USK Praha, BK Děčín - BK JIP Pardubice, BK Prostějov - BK
Astrum Levice (sobota 27.4., 18.00), NH Ostrava - BC Unikol Kolín
(17.30)
PŘÍPADNÉ 4. ZÁPASY, úterý 30. dubna, 18.00 hodin: USK
Praha - ČEZ Basketball Nymburk, BK JIP Pardubice - BK Děčín, BK
Astrum Levice - BK Prostějov (středa 1.5., 18.00), BC Unikol Kolín NH Ostrava (středa 1.5., 17.45)
PŘÍPADNÉ 5. ZÁPASY, pátek 3. května, 18.00 hodin: ČEZ Basketball Nymburk - USK Praha, BK Děčín - BK JIP Pardubice, BK Prostějov - BK Astrum Levice (sobota 4.5., 18.00), NH Ostrava - BC Unikol
Kolín (sobota 4.5., 17.30)

MČR U14 opět v Prostějově
Prostějov/red - Basketbalistky
TJ OP Prostějov ročník 1999 a
mladší si po roce opět zahrají
na MČR a i tentokrát bude
pořadatelem tohoto svátku
Prostějov. Loni se děvčata stala
mistryněmi České republiky
v kategorii U 13. Letos se budou
snažit titul obhájit, zabránit
jim v tom budou chtít týmy
DDM Česká Lípa, Studánka
Pardubice, Sokol Hradec
Králové, SBŠ Ostrava a BK
Brno. Hrát se bude od 25. do
28. dubna v hale Sportcentra
DDM.
Děvčata nezačala příliš dobře,
ze základní části postoupila až
ze třetího místa, ale v extralize
už neztratila ani bod a vyhrála
extraligu B. Tím si zajistila boj o

pořadatelství proti vítězi skupiny
A, družstvu DDM Česká Lípa.
Obě utkání naše holky vyhrály
a získaly tím výhodu domácího
prostředí .
Sestava: Vymlátilová Klára,
Galíčková Kateřina, Krejčířová
Marie, Burešová Barbora,
Szcotková Karolína, Jurmanová
Mirka, Vymazalová Adéla,
Šmeráková Eva, Neherová
Michaela, Švagerová Sarah,
Frgalová Kateřina, Svobodová
Nina, Handlová Marcela,
Buráňová Adéla, Buřtová Adéla.
Srdečně zveme všechny
fanoušky basketbalu, přijďte
podpořit naše holky!!!
První zápas v 25.4.2013 v 13:00
na hale Sportcentra DDM
Olympijská 4

Zatímco v lize se basketbalistům Prostějova daří,
závazky minulého vedení z první poloviny sezony vůči hráčům, realizačnímu týmu a obchodním
partnerům se daří likvidovat pouze pomalu. Dluhy
se stále pohybují v řádech milionů korun. Tento nepříjemný stín se tak bohužel stále vznáší nad jinak
velice sympatickými výkony a výsledky prořídlého
kádru Orlů i na začátku play off...
Prostějov/lv
„Na začátku roku vedení
společnosti Prostějovský basketbal s.r.o. zastupovaného
Milanem Matzenauerem závazky uznalo a slíbilo, že je vyrovná do konce května. Podle
všeho ještě vyrovnané nejsou.
Hráči a trenéři už ale podle
dostupných informací dostali
část výplat,“ uvedl současný
šéf prostějovského basketbalu
Ivan Pospíšil.
Jak Večerník zjistil, velká

Zvládneme to? Postup do semifinále vyhlíží i křídelník Orlů Vojtěch
Bratčenko. Foto: archív Večerníku
jovský basketbal s. r. o., jejímž
jediným jednatelem je pan
Matzenauer,“ přiblížil realitu
Pospíšil, podle něhož občanské
sdružení nikdy žádné nezaplacené závazky nemělo. „Nikdy
jsme nedlužili ani korunu.“
Otázkou zůstává, zda úspěšný tým nepoloží dluhy předcházejícího vedení. Rozhodující pro další vývoj budou
následující týdny. „Chceme
o budoucnost prostějovského

basketbalu v nejvyšší soutěži
bojovat! Sháníme prostředky
na příští sezonu. Nedílnou součásti je podpora vedení kraje a
města, které si opravdu velmi
vážíme v této nelehké situaci.
Uvidíme, jestli se nám to podaří, ale jasno chceme mít po
skončení play off. Už kvůli
hráčům, kteří potřebují vědět,
jestli zůstanou nebo si budou
shánět jiné angažmá,“ dodal
Pospíšil.

První bitvu o semifinále Orli zvládli, Levice ale kousaly
Očima trenérů
Prostějov/lv - Basketbaloví
Orli vstoupili do play-off
letošního ročníku Mattoni NBL vítězně. Slovenský
celek Astrum Levice, který vyhrál nadstavbovou
skupinu A2 porazili 86:74,
když klíčové vedení získali
v první čtvrtině.
Úvodní utkání čtvrtfinále
vyřazovací části nejvyšší domácí soutěže bylo ze začátku
v podání domácích Orlů poněkud nervózní. Rychle pro-

hrávali 2:10, pak ale drtivou
sérií 23:2 otočili skóre a po
deseti minutách vedli 30:16,
když důležité body zaznamenal především Švrdlík
hrající na začátku s obrovskou energií.
Ve druhé části utkání se hosté snažili o korekci průběžného výsledku. Levicím se
to povedlo až v závěru poločasu. Místy až sedmnáctibodovou ztrátu stáhli na rozdíl
dvanácti bodů. Hráči Prostějova po dvaceti minutách
vedli 48:36.
Po změně stran Orli dali
rychle dva koše, pak se střelecky odmlčeli. V obraně se
týmu dařilo, v útoku to bylo

o poznání horší a díky tomu
slovenské mužstvo snížilo až
na 53:47 ve prospěch Hanáků. Po 30 minutách to bylo
65:59 a vítěze musela určit
poslední desetiminutovka.
V ní na sebe v důležitém
okamžiku vzal zodpovědnost Pandula a pěti body v
řadě navýšil prostějovský
náskok. Další důležité body
přidal Bratčenkov a Kohout
a díky tomu se v koncovce
žádné drama nekonalo.
Orli v sérii na tři vítězné
zápasy získali první bod.
Odveta se hraje ve středu
v Levicích, v sobotu se pak
oba týmy opět utkají v prostějovské hale.

Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
„Jsme moc rádi za dnešní vítězství a vedení v sérii 1:0. Levice
jsme v letošním roce potkali sice dvakrát, ale pak jsme je
ztratili z očí a dnes to tak pro nás byl krok do neznáma.
Začátek utkání sice nebyl podle našich představ, ale pak jsme
už hráli naši hru. Hodně nás dnes podržel Kamil Švrdlík zpod koše a dodal
nám sebevědomí. Po návratu z kabiny jsme možná trochu polevili a soupeř
snížil. Přesto jsme vedení udrželi a to je ve vyřazovací části nejdůležitější.“

Oleg MELEŠČENKO - Astrum Levice:
„Domácí Prostějov byl alespoň desetkrát agresivnější než
my a to jak v útoku, tak i v obraně. Jednoznačně tak ukázal,
že mu druhé místo v Mattoni NBL náleží právem. Zaslouží
si ho zejména svojí bojovností, pohybem a celkovým
projevem hry. My jsme sice začali dobře, ale pak to bylo
velmi špatné. Domácí nás dokázali ubránit, nedovolili nám snadno skórovat,
soupeř získal sebevědomí a pak už ho šlo jen těžko zastavovat.“

Do semifinále postoupí stejné týmy jako loni
Prostějov/lv - Naprosto stejné obsazení jako v loňském
roce má basketbalové play
off Mattoni NBL. Pouze
čtvrtfinálové dvojice tvoří jiní
soupeři. Přesto není vyloučeno, že do semifinále postoupí
stejné týmy jako před rokem.
Podle odhadu Večerníku je to
dokonce vzhledem k momentálnímu rozložení sil docela
pravděpodobné.
Nikdo nepochybuje o tom, že
mezi nejlepší čtyři postoupí
Nymburk. Obhájce titulu má k
dispozici nejlepší hráče, dobrou
formu a touží po desátém titulu
v řadě. USK Praha bude lehlým
soupeřem pro Ginsburgovu družinu. Série potrvá pouze tři zápasy a vysokoškoláci budou bojovat alespoň o to, aby v některém

aka, kterého nahradil Dušan série se rozhodne ve středu na prostředím, můžou postoupit
Bohunický. To vše se sečte v Slovensku. Pokud si hosté po- hned v nejkratším možném terprůběhu prvního dějství vyřa- radí se soupeřem a bouřlivým mínu.
zovací části. „Válečníci“ dirigovaní nestárnoucím Sandersem
prohrají jediný zápas a ukončí
Pardubicím sezonu.
O druhou semifinálovou účast
v řadě bojují basketbalisté Kolína proti Ostravě. Před rokem
ČEZ BASKETBAL NYMBURK vs. USK PRAHA
dokázali v pěti zápasech vyřadit
3:0 na zápasy
favorizované Pardubice. Kouč
Predrag Benáček plánuje podobBK PROSTĚJOV – BK ASTRUM LEVICE
ný scénář také letos. Nové huti,
3:0 na zápasy
která řádila v lize především v
základní části, se sen o medaili
NH OSTRAVA – BC KOLÍN
rozplyne hned ve čtvrtfinále.
2:3 na zápasy
Domácí prostředí bude nesmírně důležité v souboji Orlů
BK DĚČÍN – BK JIP PARDUBICE
s Levicemi. Hanáci doma ne3:1 na zápasy
prohrávají a to potvrdí také ve
čtvrtfinále soutěže. O délce

TIP VEČERNÍKU
na čtvrtfinále play off

utkání nedostali stovku. Podaří
se jim to v domácím prostředí v
neoblíbené hale Na Folimance.
Papírově vyrovnaná série se
očekává v duelu Děčína a Pardubic. Do pátého zápasu se
přesto nepůjde. Východočechy v závěru nadstavby trápily
zranění Kotase, Čarneckého,
Pospíšila nebo Muirheada. Po
sérii neúspěchů vedení klubu
odvolalo trenéra Jana Slowi-

Exkluzivní rozhovor s pivotmanem prostějovských Orlů
lů

„V LEVICÍCH SE POKUSÍME VYHRÁT,“

Prostějov - S devatenácti body a dvanácti
doskoky se pivot prostějovských Orlů Kamil
Švrdlík nedal na palubovce v úvodním čtvrtfinále proti Levicím přehlédnout. Jen v průběhu prvních osmi minut dal jedenáct bodů
a sváděl ostré souboje pod oběma koši.
„Takové je play off. Hodně bojovné, hraje se
o všechno,“ nestěžoval si na tvrdost levických obránců Švrdlík.
Ladislav Valný

Foto: TJ OP Prostějov

část dluhů zůstává nezaplacena. Basketbalistům chybí
tři výplaty, podobně jsou na
tom trenéři. Na své peníze
ještě čekají také další partneři a dodavatelé, například
dopravci.
Situace je pro basketbalového
fanouška značně nepřehledná,
proto Pospíšil Prostějovskému Večerníku na přímý dotaz
celý vývoj problému vysvětlil.
„Před lety se basketbal rozdělil
na dvě části. Tým mužů v Mattoni NBL zajišťovala firma

Prostějovský basketbal s. r. o.
a kompletní mládežnické týmy
potom spadají pod občanské
sdružení BK Prostějov.
Nelehkou finanční situaci „A“týmu se bohužel nedařilo řešit
a Milan Matzenauer se v lednu
rozhodl skončit a odhlásit tým
z rozehrané Mattoni NBL. „V
tu chvíli jsme se museli za občanské sdružení velice rychle,
doslova během několika hodin,
rozhodnout, jestli ligový tým v
nejvyšší soutěži ze dne na den
skončí, nebo bude pokračovat.
Takový konec a do jisté míry i
ostudu jsme nechtěli připustit,
rychle jsme jednali s hráči, kteří v Prostějově zůstali a podařilo se nám sehnat hraniční peníze na zbytek sezony. Takže od
1. února jdou všechny závazky
za občanským sdružením. Ale
s platbami za tým do 31. ledna 2013 nemáme a nemůžeme
mít vůbec nic společného. Jsou
závazkem společnosti Prostě-

Doma jste urvali první
bod a jste dva zápasy
od medaile. Co tomu říkáte?
„(smích) Vzhledem k tomu,
že jsem si v lednu pomalu balil kecky, je to docela
slušné. Ale vážně. Máme
pochopitelně radost. Ale

stále je k postupu ještě hodně daleko. Čekají nás další
náročné zápasy.“
První utkání bylo
z pohledu vývoje
skóre zajímavé. Rychle
jste prohrávali, pak měli
vysoká náskok. Soupeř ale
ztrátu stáhl a jistotu výhry
jste získali až několik mi-

plánuje Kamil Švrdlík

nut před koncem. Čím to
bylo?
„Na začátku daly Levice
rychlé trojky, ale s tím jsme
si rychle poradili. Po přestávce soupeř přidal a dostal
se na nějakých šest bodů.
Vyrovnání jsme přesto nepřipustili. To je hlavní.
Máme první bod, což je důležité.“
Měl jste pocit, že by
zápas byl nějak přehnaně tvrdý?
„Ani ne. Nějaké souboje
tam byly, ale nešlo o nic mimořádného. Začíná vrchol
sezony, každý musí počítat
s tím, že soupeři budou hrát
naplno.“

Slovenský účastník
k
Mattoni NBL má ve
svém středu několik urostk
lých a těžkých pivotů. Jak
se vám proti nim hrálo?
„Nejde tak o váhu, jako spíš
o způsob hry. Pivoti Levic jsou
hodně atletičtí a to je vždy nepříjemné. Výsledek naznačuje, že jsme si s tím poradili.“
S jakým cílem pojedete do Levic ke druhému utkání?
„Čeká nás peklo. Opravdu
k
bouřlivé prostředí. Ale i tak
se pokusíme vyhrát. Vracett
se domů s vědomím, že v následujícím domácím zápase
budeme mít mečbol, to by se
mi líbilo.“

Sport
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Výsledky 18. kola:

házenkářská sedmička

Prostějov – Sokolnice........................................................... 36:27
Havlíčkův Brod – Maloměřice............................................ 24:34
Kostelec na Hané – Kuřim .................................................. 26:26
Ivančice – Velké Meziříčí ............................................. nehlášeno
Hustopeče – Brno „B“...............................................nehlášeno
Telnice – Bohunice .................................................... nehlášeno

aneb průřez druholigovou sezónou 2012-2013

PROSTĚJOVSKOU KANONÁDU ODNESLY I SOKOLNICE

Prostějov/jim – Po měsíční
přestávce se na domácí palubovce opět ukázali házenkáři
Sokola II Prostějov. A vedli
si ještě zdatněji než proti Velkému Meziříčí, které porazili
35:27. Nyní totiž zdolali Sokolnice 36:27 a před pár desítkami návštěvníků pro sebe získali
důležitou výhru v boji o posun
doprostřed tabulky.
Prostějov měl excelentní vstup
do utkání. Již na počátku jedenácté minuty zvyšovali domácí
na 10:5, vzápětí přidal jedenáctou
branku z trháku Jurečka. Hosté
ještě dokázali dvakrát snížit na
pět branek – 13:8 a 14:9 – blíže
se však za celý zbytek duelu již
nedostali.
Neudržitelný Kosina zvýšil dorážkou vlastní sedmičky na 15:9, po
dvou skvělých zákrocích Hrubého
přidali domácí z trháku šestnáctou branku. Na snížení Sokolnic
zareagovali domácí dalšími třemi

TJ Sokol II Prostějov
TJ Sokol Sokolnice

36:27

(21:12)

Rozhodčí: Dalajka – Šohaj. ŽK: 3:3. Vyloučení: 4:5. Sedmičky: 6/4:6/5.

Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Zacpal – Kosina 12, Kozlovský 6, Valach 2, Jurik 2, Gazdík 4,
Procházka 2, Jura 1, Raška, Chytil, Burget, Ordelt, Jurečka 7. Trenér:
Josef Zedníček.

brankami a jejich náskok utěšeně
narůstal. Mimo jiné se opět Kosina
prosadil ze sedmimetrové vzdálenosti střelou do vinklu a následnou
přesilovkovou souhru zakončil
střelou k tyči Kozlovský. Rozhodčí
původně chtěli udělit pouze žlutou
kartu, ale šlo by již o čtvrtou pro
hosty, takže následoval dvouminutový trest. Vyznamenal se i Hrubý,
když soupeři lapil sedmičku.
Jurečka přidal z brejku dvacátou
branku, a přestože Kosina další
sedmičku nevyužil, dočkali se
domácí do pauzy i jednadva-

cátého zásahu. Necelých deset
sekund před sirénou uspěl z
výskoku Kozlovský a na opačné
straně vyhrál souboj Hrubý, takže Sokol II vedl po půli vysoko
21:12.
Pohodlný náskok si domácí hráči
udržovali i po přestávce, kdy se
dostali až na jedenáctibrankový
rozdíl. Poté ovšem trochu polevili,
nechali se vyloučit a při dvojnásobném oslabení začali o svůj náskok
přicházet. Blíže než na osm se ale
hosté nedostali a kouč Josef Zedníček tak mohl zůstat v klidu.

Konečné skóre 36:27 tak nejen
znamená, že Prostějov pošesté v
sezoně zvítězil a čtyři kola před
koncem získal celkem čtrnáct
bodů. Ale také má se Sokolnicemi, za nimiž zaostává o bod, lepší
vzájemnou bilanci. Na podzim
sice u nich Sokol II prohrál sedmibrankovým rozdílem 22:29,
doma si však vedl ještě o dvě
trefy lépe.
„Chystali jsme se na ně, byl to
pro nás životně důležitý zápas.
První půle byla doslova excelentní, tak krásné akce se nám již
dlouho nepovedly. Ve druhém
poločase jsme již nebyli tak soustředění, zhoršil se pohyb, příležitost dostali i kluci z lavičky.
Chyběl nám důraz, celkově ale
kluci odvedli velmi dobrý výkon,“ těšil způsob, jakým k výsledku došlo, domácího trenéra
Josefa Zedníčka.
Zkušenému kouči zafungoval tah
uvalit na nejlepšího hráče hostí

Stanislava Mrkvicu osobní obranu, tento prvek fungoval. Naopak
u hostů to úspěch neslavilo a stejným stylem bráněný Kosina dal
celkem dvanáct branek, z toho
devět ze hry. Po minulém výpadku se rovněž dařilo dvojici Kozlovský, Jurečka, na levém křídle
si vedl velmi dobře dorostenec
Procházka.
„Cílem bylo uběhat je a vyhrát
o osm. Mají spoustu třicátníků,
kteří na tom již nejsou tak dobře s
rychlostí. Hodně branek jsme dali
z rychlých brejků, takže spokojenost,“ vysvětlil.
Nyní jedou Prostějovští do Brna
a nad rezervou extraligového výběru chtějí zvítězit. „Jsem velký
optimista. Máme fazónu a věřím,
že to dopadne lépe než v Kuřimi.
Hodně hodně branek střílí, ale
také dostává,“ očekává Zedníček
další divokou venkovní přestřelku, tentokrát však se šťastným
koncem.

KOSTELEC ZACHRÁNIL POSLEDNÍ STŘELOU ASPOŇ REMÍZU

Kostelec na Hané/jim – Teprve
čtvrtý jarní bod získali v neděli
odpoledne házenkáři Kostelce
na Hané. Proti druhé Kuřimi se
jim podařilo dotáhnout až šestigólovou ztrátu a dokonce se i
dostat do vedení, jednobrankový
náskok však neudrželi a ještě na
počátku poslední minuty byli o
dva góly zpět. Skvělým závěrem
však vybojovali alespoň jeden
bod, o čemž rozhodla šťastná trefa Michala Jurku.
Na dlouhou dobu naposledy se
domácí dostali do vedení hned ve
druhé minutě, kdy je Martin Grulich poslal do vedení 1:0. Hosté
ale odpověděli hned třemi zásahy
a náskok si přes vyrovnání na 8:8
udržovali až do pauzy.
Start do druhého poločasu Kostelci vůbec nevyšel, inkasoval
čtyřikrát v řadě a na přelomu

TJ Sokol Kostelec na Hané -HK 26:26
SK Kuřim
(8:10)

Rozhodčí: Smékal – Steiger. ŽK: 1:3. Vyloučení: 3:6. Sedmičky:
6/4:1:1. Diváků: 103. Pětiminutovky: 1:3, 1:3, 3:5, 4:6, 6:8, 8:10, 8:12,
10:16, 13:17, 18:20, 23:23, 26:26

Sestava a branky Kostelce:
Varha, P. Navrátil – Smékal 1, Godál 6, Grulich 9, Jurka 2, Rikan 1,
Ševčík 3, Vymětal, M. Grepl 2, J. Grepl, Hochvald, Varhalík 2, Říčař.
Trenér: Alois Jurík.

první a druhé dvacetiminutovky to bylo dvakrát o šest –
10:16 a 11:17.
Třemi proměněnými sedmičkami Martina Grulicha a Godálovými jeslemi z levé strany
domácí stáhli na 15:17 a dvou- až
tříbrankové vedení hostí trvalo až
padesáté minuty.
Grepl, Ševčík, Varhalík a Go-

dál společně s podporou gólmanů následně obrátili z 20:22
na 23:22 a hosté si museli vzít
oddechový čas. Dokázali srovnat, ale Marek Grepl tečovanou
střelou opět vrátil Kostelci vedení. Hosté ale měli dostatečnou
odpověď – tři branky do konce
devětapadesáté minuty a závěr
utkání měli se svých rukách.

V rozhodujícím momentu ale
přišla chvíle Michala Jurky
– nejprve snížil a ještě získal
přesilovku, po uplynutí času
si pak vzal míč na závěrečnou
střelu z devíti metrů. Hosté se
snažili jeho pokus zablokovat,
ale zasáhli tak nešťastně, že míč
pouze ztečovali do vlastní brány
a mimo dosah gólmana, který
reagoval na původní trajektorii.
„V takové sestavě, v jaké Kuřim
přijela, jsme tu měli v pohodě
vyhrát o pět šest branek. Utkání
jsme nezvládli hlavně v prvním
poločase, kdy jsme se nedokázali vypořádat s jejich obranou
a hlavně na postu spojek jsme
byli naprosto bezradní,“ mrzelo
domácího kouče Aloise Juríka.
Kritizoval zejména snahu i individuální řešení situací a statičnost. „Bylo to bez nápadu

Nešťastný začátek utkání dorostenců
Prostějov/red - V neděli
21.dubna odehráli mladí
prostějovští nohejbalisté své
další utkání dorostenecké
extraligy družstev na domácí půdě proti favoritu na
postup do semifinále soutěže
Sokolu Semily, kteří mají pro
letošní sezonu velmi vyrovnaný a kvalitní kádr, připravovaný již několik roků. Pro
utkání měl trenér Prostějova
k dispozici všechny hráče a
předem nutno říci, že i přes
vyrovnanost
jednotlivých
utkání nezahráli tentokrát
mladí nohejbalisté Sokola I
podle svých představ.
Do první dvojky postavil trenér Prostějova již osvědčenou dvojku Roba- Matkulčík,
kteří po boji ve třech setech
nakonec prohráli nejtěsnějším rozdílem 1:2.. Pro Sokol
I Prostějov se zápas vyvíjel
nesmírně špatně, neboť naše
druhá dvojka Ftačnik – Příhoda poměrně snadno prohrála a
soupeř šel do vedení již 0:2..
Trojice týmu trenéra Beneše

ovšem nevyšly vůbec. Hned
první trojka Sokola I vedená
Robou s Matkulčíkem a Karafiátem podlehla až ve třech
setech po velkém boji 1:2 a
i druhá prostějovská trojice
vedená Ftačníkem s Příhodou
a Deutschem prohrála opět až
v závěru rozdílem dvou míčů
a Semily již vedly hrozivě 0:4.
Vložená dvojka je naším letošním velkým problémem a
ani v tomto utkání nenastala
změna, Karafiát s Žůrkem a
střídajícím Deutschem opět
hladce prohráli a utkání vypadalo pro Prostějov na „kanára“. Mladí hráči Prostějova se
ovšem vzchopili a začali hrát
již velmi dobrý nohejbal. Na

singl je v Prostějově Tomáš
Roba a i přes výborný výkon
hostujícího Kučeru nakonec
ve třech setech zvítězil a snížil
stav zápasu na 1:5. Otočené
trojice zahrál Sokol I Prostějov ovšem excelentně, vyhrála
jak trojka vedená Robou, tak
i trojka vedená Ftačníkem a
opět bylo tak zvaně o co hrát.
Bohužel hned následující
dvojka Roba-Matkulčík velmi
těsně prohrála a soupeř mohl
slavit zasloužené vítězství 6:3.
„Především úvod zápasu se
nám vůbec nepovedl, mnohdy
měl soupeř i příslovečné štěstí v koncovkách setů. Z jednotlivců nebyl hráč, který
by výrazně převyšoval svým

výkonem ostatní, kluci střídali výborné okamžiky s naprostými výpadky, mnohdy se
přesně nedodržela stanovená
taktika před utkáním,“ konstatoval po utkání Richard Beneš, lodivod prostějovských
nohejbalistů.
Další zápas sehrají jeho svěřenci v Praze na Kotlářce.
„A tam to budeme mít hodně
těžké. Přesto byl v zápase naší
jedničkou a i když dělal co
mohl na výsledku to nic nezměnilo. Ostatní hráči střídali
lepší okamžiky s výpadky a
toto mělo vliv na celkový výsledek,“ poznamenal s výhledem na nadcházející víkend
Beneš.

obchodní partneři nohejbalového oddílu TJ Sokol I Prostějov

Titul z Aris Cupu míří do Vyškova

Prostějov/jim – Hokejisté Eso
Teamu se stali celkovými vítězi poslední hokejové akce
letošní sezony na prostějovském zimním stadionu. Ze
základní skupiny prošli jako
druzí, když nestačili pouze na

domácí HC Blues, ve finále
však porážku stejnému soupeři oplatili a získali výhru
pro sebe.
V duelech hraných na třikrát
deset minut si postup do play
off vybojovali kromě jmenova-

Vítězové. Hráči Eso Teamu ovládli letošní ročník Aris Cupu.
Foto: Jiří Možný.

né dvojice rovněž Zberba Bratislava a Reff Team Vyškov, které
se spolu utkali o třetí místo.
Ve finálovém souboji začali
lépe v oranžových dresech hrající hokejisté Eso Teamu, když
se v první třetině dostali do ve-

dení. Bluesmani ve druhé části
vyrovnali, góly ale padali pouze
do jedné brány a po závěrečné
výměně stran přidali hráči Eso
Teamu další tři branky. Vítězství stvrdili závěrečnou trefou
do prázdné brány.

Výsledky Aris Cupu:
Skupina „A“: 1. Zberba Bratislava 4 body/19:9 (- Reff Team
Vyškov 5:4, Pruhované komando 3:2, Červený Hrádek 3:1),
2. Reff Team Vyškov 4/19:9 (- Pruhované komando 8:3, Červený Hrádek 7:1), 3. Pruhované komando 2/9:12 (- Červený
Hrádek 4:1), 4. Červený Hrádek 0/3:14.
Skupina „B“: 1. HC Blues 5/13:5 (- Eso Vyškov 6:3, Medvědi
2:2, Staří psi nehráno), 2. Eso Vyškov 4/9:10 (- Medvědi 3:2,
Staří psi 3:2), 3. HC Medvědi 3/9:5 (- Staří psi 5:0 kontumačně), 4. Staří psi Prostějov.
Semifinále: Zberba – Eso 2:5, Blues – Reff Team 4:2.
O sedmé místo: Staří psi – Červený Hrádek 0:5.
O páté místo: Komando – Medvědi 4:2.
O třetí místo: Zberba Bratislava – Reff Team
Finále: Eso Team – Blues Prostějov 4:1.

a velice špatné. Nemohu upřít
bojovnost a vůli, ale to prostě
nestačí. První poločas navíc ještě vytvoříme devět technických
chyb, to je šílené množství,“
posteskl si.
Dělba bodů je podle něj sice
spravedlivá, ale cílem bylo jednoznačně získat dva body. „Na
to, jak jsme zkušený celek a že
jsme se dostali do vedení a psychické pohody, tak jsme to nezvládli. Uspěchali jsme některou
střelbu, soupeř hrál trpělivě. Pro
mě je to ztracený bod,“ poznamenal.
Ocenil výkon prakticky všech
hráčů, nejvíce ho ale potěšili
Martin Grulich společně s navrátilcem Davidem Ševčíkem.
Nyní jedou Kostelečtí za Sokolnicemi, začátek utkání je v neděli od čtyř odpoledne.

I

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

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“
V. Meziříčí
Sokolnice
Maloměřice
Telnice
Prostějov
Ivančice

Z V
17 16
18 12
17 11
17 11
17 10
18 7
18 6
17 6
18 6
17 6

R
0
2
1
1
0
1
2
2
2
1

P
1
4
5
5
7
10
10
9
10
10

S
536:408
495:470
482:415
484:477
434:442
459:519
499:475
445:457
491:518
452:435

B
32
25
23
23
20
15
14
14
14
13

Kostelec na Hané
Havlíčkův Brod

18
18

3
1

10
16

431:483
444:553

13
3

5
1

KAM NA házenou?
19. kolo, neděle 28. dubna: Brno „B“ - Prostějov (nezadáno), Maloměřice – Telnice (27.4., 11.00), Havlíčkův Brod –
Ivančice (27.4., 17.00), Bohunice – Hustopeče (28.4., 15.00),
Kuřim – Velké Meziříčí (28.4., 16.00), Sokolnice – Kostelec na
Hané (28.4., 16.00).

Šipkaři váleli na Grand Prix
Bystřice nad Pernštejnem/
red - 395 hráčů a hráček se
sešlo na II. republikovém
turnaji Grand Prix a Top.
Romana Šmudlová skončila
devátá a bude bojovat o reprezentační dres.
Bystřice nad Pernštejnem se o
víkendu stala domovem nejlepších hráčů a hráček v moderních elektronických šipkách. Že
zájem o šipkařské soutěže roste
rok od roku více, víme dlouho, ale letošní účasti už se dají
řadit do kategorie hluboce nadstandardní. Jednou z možných
příčin je blížící se Mistrovství
Evropy, které se koná na začátku prázdnin v Německu a jako
každý rok se jej bude účastnit
výprava reprezentantů z České
republiky. A právě tato Republiková Grand Prix a TOP byla
tou poslední, kde bylo možné
získat pozvánku do Kvalifikačního turnaje, ze kterého 1.
května vzejde konečná sestava
reprezentantů ČR. Naším dlouhodobým želízkem v ohni je
Romana Šmudlová z Hamer,
která se v únoru nominovala
do nejprestižnější soutěže TOP
UŠO a kde měla o tomto víkendu svou premiéru. Romana
má již účast na Kvalifikačním
turnaji reprezentace ČR jistou
a tak se čekal klidný a vyrov-

naný výkon i výsledek. Naděje
pohasla při boji o osmou příčku
a postup do vyřazovacích bojů
Play Off. I přes skutečnost že
se opět stala naší nejlepší hráčkou na právě skončeném II.
Republikovém turnaji, je pro
Romanu celkové deváté místo
v nejprestižnějším turnaji TOP
UŠO zklamáním. Pevně věříme, že i tato zkušenost bude
přínosem v nadcházejícím
Kvalifikačním turnaji a zanedlouho oblékne dres reprezentace České republiky.

Romana Šmudlová.
Foto: ČDS Trading

Chcete trénovat pod dohledem skutečných odborníků?
Máte šanci s Peterem Bálintem a Daliborem Ovečkou!
Už za týden se v Prostějově
otevře možnost pro všechny,
kdo touží kvalitně i pravidelně
makat na své kondici a přitom
se nebojí sáhnout do peněženky
pro určitý rozumný obnos za
tuto šanci. Dva známí sportovní
koučové totiž od 29. dubna
rozjíždějí nový projekt pod
názvem Funkční tréninky pro
veřejnost.
Za celou akcí stojí bývalý kormidelník basketbalových Orlů
Peter Bálint společně s trenérem
atletického oddílu AC Prostějov
Daliborem Ovečkou. „Naše
tréninkové hodiny jsou určeny
v podstatě pro kohokoliv. Někdo
chce nabrat lepší fyzičku, jiný by
si rád dobře zacvičil, další touží
shodit přebytečná kila a samotnému mu to nejde. My lidem
nabízíme odborné rady, dohled
a společnou práci tak, aby
všichni zúčastnění dosáhli svých
postupných cílů,“ vysvětlil Peter Bálint, mezi fanoušky BK
Prostějov velmi oblíbený lodivod.
Z rozjíždějícího se projektu nehodlá dělat přehnanou vědu,
na druhou stranu odbornost
je v dnešní uspěchané době
v každém oboru nezbytností.
„Kdo bude naše funkční tréninky navštěvovat, má jistotu
správného a dobrého cvičení,
kterým
může
dosáhnout
zpevnění svého těla, nabrání
větší síly, rychlosti i výdrže,
zlepšení pružnosti a pohybového
rozsahu. Díky individuálnímu
přístupu se přitom nikdo nemusí
bát, že by tuhle přípravu nezvládl. Právě naopak,“ zdůraznil
Bálint.
Další podrobnosti naleznete
v přiloženém letáku.

Chcete po zimě shodit pár kilogramů, nabrat kondici nebo
si prostě jen tak dobře zacvičit? Pak je tu právě pro vás
možnost FUNKČNÍHO TRÉNINKU.

HODINY FUNKČNÍHO
TRÉNINKU POD DOHLEDEM
ZKUŠENÝCH TRENÉRÚ
Co to vlastně funkční trénink je?
Funkční trénink není nic nového, tímto způsobem jsme cvičili
řadu let. Sportovci a siláci se zvedali, ohýbali a otáčeli už před
stovkami let. Funkční trénink jako koncept staví na solidních
základech, které tu jsou už mnoho let. Jsme stvořeni k tomu,
abychom se pohybovali tímto způsobem, proto nás takový trénink připravuje na naše každodenní úkoly a práci. Funkční trénink lze definovat jako pohyb či cvičení, které nám umožňuje
plnit úkoly výkonněji či účinněji.
Jaké jsou vlastně přínosy funkčního tréninku?
Přínosy funkčního tréninku jsou nepřeberné. Krátce řečeno,
funkčním tréninkem můžete prakticky dosáhnout, čehokoli
chcete. Výběrem rozmanitých funkčních pomůcek a správných
cvičení, tréninkových proměnných a zátěže lze dosáhnout naprosté většiny zdravotních a kondičních cílů.
Můžete trénovat pro dosažení:
• Pevnosti
• Síly
• Rychlosti
• Pružnosti a pohybového rozsahu
• Svalové výdrže
• Kardiovaskulární kondice

Kdy? Vždy v pondělí a ve středu od 16.00 nebo od 17.00
Kde? Tělocvična ZŠ J. Železného, Sídliště Svobody
První hodina 50% sleva

Začínáme již v pondělí 29.4.2013
Těšíme se na vás.

Volejbal

30

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 22. dubna 2013
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Prostějovské volejbalistky dokázaly vyhrát oba domácí finálové zápasy

3
0

K TITULU ZBÝVÁ UŽ JEN POSLEDNÍ KRŮČEK!

VK AGEL PROSTĚJOV
PVK OLYMP PRAHA

Stav
S
St
tavv ssérie:
érie
ér
ie: 1:
11:0
:0

Čas: 1:11 hodin
Rozhodčí: Kovář a Trumpeš
Diváků: 700
1. set: 25:15 21 minut 2. set: 25:18 23 minut
3. set: 25:22 27 minut
miinu
nutt

Sestava Prostějova:
Kossányiová
Hippeová

Miletičováá
Assisová
As
ssi
sisoová

Vincourová

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

Trenérská dvojice:
Miroslav ČADA
a Ľubomír Petráš

Podruhé v play off letošní UNIQA extraligy se naše volejbalistky doslova probily k dílčímu zápasovému vítězství
nejtěsnějším poměrem 3:2 na sety, když 1:2 prohrávaly.
Po třetím semifinále v Olomouci tentokrát ženy VK AGEL
Prostějov prožily hraniční drama v domácím prostředí, a
to ve druhém střetnutí finálové série proti Olympu Praha.
Prostějov/son

libero Chlumská
Žarková

Zvládnou jej hráčky VK AGEL na pražském Olympu již ve středu?
Nebo budou k obhajobě potřebovat víc než tři finálové duely?

Sestava olympu:
Mudrová, Halbichová, Kvapilová, Sládková, Patočková, Mlejnková,
libero Dostálová. Střídaly: Hodanová, Škrampalová. Připraveny byly:
Vinklerová, Kopecká, Trnková. Trenér: Stanislav MITÁČ

Zatímco v úvodním duelu Hanačky neměly větší potíže se
sobotním skolením rivala 3:0, o
den později balancovaly na ostří
nože a od porážky na svém hřišti
je dělil jen kousek. Z nepříznivého stavu 1:2 a 11:15 se však nezměrným úsilím vyhrabaly a díky
tvrdě vypocenému triumfu získaly
zápasové mečboly k zisku pátého
národního titulu v řadě za sebou.
„Tohle druhé vítězství bylo vyloženě ubojované. Holkám to od
druhé sady herně nešlo, chvílemi
se hodně trápily a ve čtvrtém setu
dost ztrácely. Přesto nic nezabalily
ani nevzdaly, naopak tím víc dřely
a právě takovým přístupem nako-

nec soupeře zlomily. Tohle bych
rád vyzdvihl i ocenil,“ řekl hlavní
trenér VK Miroslav Čada v nedělním večeru s viditelnou úlevou.
Stav 2:0 na utkání je totiž něco
diametrálně jiného, než případných 1:1 před dvěma náročnými bitvami v hlavním městě
ČR. Za stávající situace „Agelky“
logicky udělají vše pro to, aby do
metropole musely už jen ve středu 24. dubna a nikoliv také den
poté. Tento scénář by znamenal
další obhajobu zlata bez jakýchkoliv průtahů. „Výhoda naprosto
vyrovnaného nedělního utkání
spočívá v tom, že na Olympu budou děvčata stoprocentně koncentrovaná. Kdyby oba první souboje
dopadly jasně v náš prospěch, ur-

čitě by pohotovost hráček nedosahovala takové úrovně, jako teď po
málem ztracené bitvě. V Praze to
proti kvalitnímu soupeři jistě bude
znovu na krev, s čímž musíme
počítat a udělat všechno potřebné
pro úspěch. Po herní stránce potřebujeme především zlepšit bloky,
nezbytností je velká bojovnost,“
zdůraznil prostějovský kouč, který
se musí obejít bez zraněné univerzálky Saskie Hippeové. „Sasi
utrpěla klasický výron v kotníku a téměř jistě je mimo hru do
konce sezóny,“ konstatoval Čada
vyrovnaně.
Jeho pražský protějšek sympaticky statečně kousal zklamání z porážky v téměř vyhraném střetnutí
a místo smutku spřádal plány na
alespoň jeden výsledkový zářez
v domácí hale. „Po sobotní hladké prohře 0:3 jsem měl obavy,
aby celá finálová série neskončila
naším krachem či propadákem.
Místo toho holky v neděli odvedly
vysoký nadstandard a v podstatě
doplatily pouze na to, že vzhledem

ke svému mládí i nezkušenosti
dělají oproti Prostějovu mnohem
víc chyb, zejména v klíčových
okamžicích. Což je třeba u šestnáctileté Míši Mlejnkové naprosto
normální. Doma rozhodně zkusíme chybovat méně a uděláme vše
pro to, aby středeční zápas nebyl
posledním v sezóně. Každopádně
už teď jsem s letošním soutěžním
ročníkem maximálně spokojený,“
prohlásil Stanislav Mitáč.
Další program finálové série

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov
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VK AGEL PROSTĚJOV
PVK OLYMP PRAHA

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Čas: 1:59 hodin

Sestava Prostějova:
libero Chlumská
Kossányiová
Žarková

Hippeová

Miletičováá

Vincourová
Trenérská dvojice:
Miroslav ČADA
a Ľubomír Petráš

As
ssi
sisoová
Assisová

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

Sestava olympu:
Hodanová, Sládková, Kvapilová, Mlejnková, Mudrová, Halbichová,,
libero Dostálová. Střídaly: Škrampalová. Připraveny byly: Vinklerová,
Kopecká, Trnková. Trenér: Stanislav MITÁČ

Konečný stav série
3:2. Nejvíce bodů: Sládková 12, Kvapilová a Mlejnková po 11, Patočková 10 - Mátlová a Rosenbergerová po 10, Gambová 7
FINÁLE PLAY OFF
1. ZÁPAS: VK AGEL Prostějov - Olymp Praha 3:0 (15, 18, 22). Rozhodčí: Kovář,
Trumpeš. Body: Hippeová 19, Kossányiová 16, Miletičová 10, Assisová 7, Žarkovová
4, Vincourová 2, libero Chlumská; Soaresová - Sládková 10, Kvapilová a Patočková po
7, Mlejnková 6, Mudrová 4, Halbichová 3, libero Dostálová; Hodanová 4, Škrampalová.
2. ZÁPAS: VK AGEL Prostějov - Olymp Praha
O TŘETÍ MÍSTO
1. ZÁPAS: PVK Přerov - SK UP Olomouc 1:3 (-24, 18, -25, -20). Stav série 0:1.
Nejvíce bodů: Murčinková 19, Mátlová 15, Dedíková 10 - Košická 17, S. Janečková
13, H. Kojdová a Nachmilnerová po 11.
2. ZÁPAS: SK UP Olomouc - PVK Přerov 3:0 (10, 14, 9). Konečný stav série: 2:0.
Nejvíce bodů: Košická 12, H. Kojdová 10 - Mátlová 6, Gambová 4.
BARÁŽ O EXTRALIGU
1. ZÁPAS: VK SG Brno - TJ Tatran Střešovice 2:3 (18, -24, -10, 25, -14). Stav série 0:1.
Nejvíce bodů: Najbrtová 17, Herbočková 14, Kubíčková 13 - Zachová 19, Jeřábová a Němcová po 16 * 2. ZÁPAS: VK SG Brno - TJ Tatran Střešovice 3:2 (-23, 17, -19, 16, 12).
Stav série 1:1. Nejvíce bodů: Najbrtová 24, Suchá 22, Herbočková 10 - Jeřábová 13, Němcová 12 * 3. ZÁPAS: TJ Tatran Střešovice - VK SG Brno 3:0 (17, 18, 28). Stav série 2:1.

kam za volejbalovým play-OFF...
FINÁLE:
3. ZÁPAS, středa 24. dubna, 16.30 hodin - PP ČT SPORT
PVK Olymp Praha - VK AGEL Prostějov
PŘÍPADNÝ 4. ZÁPAS, čtvrtek 25. dubna, 17.00 hodin
PVK Olymp Praha - VK AGEL Prostějov
PŘÍPADNÝ 5. ZÁPAS, sobota 27. dubna, 17.00 hodin

I
Volejbalové aktuality
hledejte také na:

Stav
St
S
ta série:: 22:
2:0
:0

Rozhodčí: Pavelek a Gall
Diváků: 800
1. set: 25:19 23 minut 2. set: 23:25 25 minut
3. set: 25:20 26 minut 4. set 25:23 32 minut
5. set 15:9 13 minut
nut

UNIQA extraligy žen 2012/13
Třetí utkání: PVK Olymp Praha
– VK AGEL Prostějov středa 24.
dubna od 16.30 hodin.
Případné čtvrté utkání: PVK
Olymp Praha – VK AGEL Prostějov čtvrtek 25. dubna od 17.00
hodin.
Případné páté utkání: VK AGEL
Prostějov – PVK Olymp Praha
sobota 27. dubna od ? hodin (čas
by byl stanoven po dohodě s vedením BK Prostějov).

Solange Soaresová: „Stěžejní je nikdy nic nevzdávat!“
Kapitánka „Agelek“ byla miskou vah na druhé výhře Prostějova. Opět...

Prostějov - Všechny prostějovské hráčky se v průběhu nedělního druhého finále extraligy více či méně trápily, vinou čehož tým VK AGEL směřoval k nepříjemné domácí porážce. Každá z Hanaček se však také
dokázala v rozhodujících okamžicích rapidně zlepšit
a svým dílem přispět ke klíčové výhře 3:2. Tahle charakteristika dokonale sedí i na kapitánku našich volejbalistek Solange Soaresovou, která coby střídající po
několika špatných zásazích notně zabrala a koncovku
zvládla s tradiční grácií.

v takovém
případě se
družstvu
těžko zvedá
zpět nahoru,
naopak sou-

snad ještě v žádném vzájemném
střetnutí. Proto bylo jasné, že naJaké bude ohlédnutí za víc podruhé předvede mnohem lepší
než dvouhodinovou bitvou? výkon, což se potvrdilo. Hlavně
„Včera Olymp zahrál na své po- jsme však my po solidním prvměry dost slabě, proti nám se mu ním setu hodně polevily, zejména
v letošní sezóně takhle nedařilo naše obrana byla velice špatná. A
Marek Sonnevend

ub
peř ubránil
někdy i nemožné a tím
získáv spoustu jak sebevědomí,
získával
en
tak energie.
Postupně jsme se tak
dostaly do velmi složité situace,
naštěs se z ní dokázaly vyhrabat.
naštěstí
Dnešn vítězství je strašně důležiDnešní
pro
té, protože
jet do Prahy za stavu
2:0 nebo 1:1 na zápasy je podst
statný
rozdíl. Od pokračování
s
série
na Olympu teď musím očekávat další tvrdý boj,
me
ale urveme to.“
Dokázaly jste dnes
samy sobě i fanouškům, že umíte dřít jako
opravdové bojovnice?
„Dá se to tak říct. Herně
jsme zdaleka nepředváděly,
nna co máme, ale takové dny
zk
zkrátka přicházejí. Důležité je
umě
umět to překonat a slabší výkon

vynahradit zvýšenou bojovností,
což jsme přesně zvládly. Je cenným zjištěním vědět, že náš kolektiv tohle dokáže. Já osobně se
nikdy nevzdávám ani za sebehorší
situace a pokud se tohohle budeme
držet všechny společně, přivezeme z Prahy rozhodující vítězství.
Za klíčové považuji udržet takový
způsob myšlení i maximální koncentraci od prvního do posledního
míče.“
Z herního hlediska máte
hodně co zlepšovat, ne?
„To je pravda. Dnes nám skoro
vůbec nefungovala obrana na síti a
rovněž přihrávka se oproti sobotě
citelně zhoršila. Na tyhle slabiny
se teď zaměříme v přípravě a ve
středu do toho půjdeme absolutně
naplno.“

Volejbalová dvojčata Jan Zatloukal a Jakub Gall
to dotáhla do vedení krajského volejbalového svazu
Je naprosto jednoznačné, že
Prostějov vládne ženskému
volejbalu v mnoha kategoriích. V minulém roce to bylo
nejen vítězství žen v extralize,
ale i famózní úspěch žákyň
na mistrovství republiky. O
úspěšném tažení VK AGEL
Prostějov tak nelze pochybovat. Je však příjemné, že i
na poli funkcionářském naše
město sklízí úspěchy.
Ve čtvrtek byl totiž předsedou
Olomouckého krajského volejbalového svazu zvolen Jan
Zatloukal. Pod vysokou sítí
je znám především jako dlouholetý předseda Sportovního
klubu K2 Prostějov, Hanácké
volejbalové ligy a v poslední
době též Okresního volejbalového svazu Prostějov. Ve
všech těchto organizacích
byl jeho souputníkem i nově
zvolený místopředseda Olomouckého krajského volejbalového svazu Jakub Gall. Ten
se navíc před lety vyšvihnul i
na mezinárodního rozhodčího.

Nového šéfa
KVS Olomouc
jsme krátce vyzpovídali.
Bylo pro vás zvolení překvapením?
„Každá volba je nevyzpytatelná. Odcházející předseda
svazu Vladimír Tabara mě při
jednom ze zasedání předsednictva označil jako pro něho
přijatelného nástupce. Někdy
takové označení může být
stigma, avšak Vladimír vedl
olomoucké volejbalové hnutí
dobře a dostalo se mu za to na
konferenci potlesku na otevřené
scéně. Tím bylo jasné, že jeho
názor je nadále velmi respektován, navíc byl pro mě velmi
dobrým učitelem.“
Co si slibujete od spolupráce
s Jakubem Gallem?
„Tam si nemám co slibovat,
známe se za těch šestnáct let
jako své boty. Jakmile mi byla
oznámena nominace některých
okresů, řekl jsem jasně, že do
toho půjdu, jen když budu

s Kubou moci spolupracovat.
Je pravda, že někdy je na zabití, protože věčně poslouchat
to jeho „hlavně se musí šetřit“
a „ten kraj nesmí tolik utrácet“
je horší než gramofonová deska, ale na druhou stranu to respektuji a ztotožňuji se s ním
(úsměv). Je to velký volejbalový odborník a dokáže se na věci
dívat s nadhledem. Ani jeden
z nás není vyloženě vázán žádnou volejbalovou skupinou.“
Vyloženě?
„Toho se úplně nevyvarujete (směje se). Do vzniku VK
Prostějov zde sice existoval výkonnostní volejbal, ale pokud
pominu mládežnické oddíly
vedené tradičním TJ OP Prostějov, tak tu byla skupinka žen
národní ligy vedená entuziasmem nabitým Laďou Sypkem,
což bylo vše. Kromě jedné
neopomenutelné věci - silného
podhoubí amatérského volejbalu. Ještě předtím, než jsme
s Kubou začali více zasahovat
do volejbalového dění v Pro-

stějově, fungovala už velmi
slibně rozjetá tradice Hanácké
volejbalové ligy. Tu jsme nakonec před sedmi lety převzali
a podařilo se nám ji i rozšířit,
v současnosti v ní působí 520
hráčů a hráček. Pro přirovnání
uvedu, že všechny soutěže řízené krajským volejbalovým
svazem mají kolem 700 účastníků. Takže amatérský volejbal
nemůžeme jen tak opomenout.“
Je to vaše hlavní téma?
„Ne, jde pouze o jedno z témat.
Prvním úkolem je stabilně vést
krajský volejbalový svaz. Máme
po předchozím předsedovi na
co navázat, v současnosti však
musíme napravit i neúplnosti v
účetnictví. Kontrolní a revizní
komise měla množství zásadních
výtek a jelikož jsme tuto komisi
vždy respektovali, tak prvotním
úkolem bude náprava. Jedná se o
formální kroky, snad se je podaří
brzy uskutečnit. Následně pak
chceme nově jít blíže k oddílům
a jejich potřebám. Uvědomujeme si, že posláním volejbalo-

vého svazu je servis družstvům.
Kluby na druhou stranu musí
pochopit, že to lze jen za předpokladu, že budou dodržovat
elementární pravidla.“
A co ve zkratce další vaše záměry?
„Krajský svaz má naspořené
nějaké peníze, musíme najít
cesty, jak je rozumně investovat
a nikoliv jen utratit. Chceme
upořádat ideovou konferenci,
ať zjistíme potřeby kohokoliv,
kdo se o ně bude mít zájem podělit. Hodláme učinit nabídky
volejbalistům v okresu Jeseník,
které je přimějí zamyslet se nad
vstupem do Českého volejbalového svazu. A mým soukromým tématem je snaha dostat
amatérský volejbal pod křídla
svazu. Ne proto, aby mohl svaz
něco diktovat, ale aby mohl
s těmito nadšenci spolupracovat. A tuto spolupráci i pozorné
naslouchání nabízíme vlastně
komukoliv. Bez komunikace
asi nebude možné volejbalové
hnutí dál rozvíjet.“

Volejbal, šipky
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Finále číslo jedna: kvalitní výkon VK nedovolil Olympu set
VK Pv
Ol Pr.

3
0

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

Výborný začátek, dramatičtější konec a celkově hladké
vítězství 3:0. Tak vypadal
z pohledu favorizovaných volejbalistek VK AGEL Prostějov první zápas finále UNIQA
extraligy žen ČR 2012/13,
v němž PVK Olymp Praha
nedokázal
čtyřnásobným
šampiónkám republiky z posledních let více vzdorovat.
Sérii o titul tak otevřel očekávaný výsledek.

První sada
Lepší vstup do utkání si Hanačky ani nemohly přát. Kossányiová skvěle podávala, celý plně
koncentrovaný tým perfektně
útočil i bránil a výrazný náskok
9:0 byl bleskově na světě. Až
poté hostující družstvo zastavilo drtivý nápor a částečným

Očima kapitánek

Solange Soaresová - VK AGEL Prostějov:
„Důležitý byl náš povedený úvod, od kterého se odvíjel průběh celého utkání. Díky kvalitnímu útoku
jsme jej měly pod kontrolou, až ve třetím setu přišly
problémy a je moc dobře, že jsme je zvládly. Stejně
koncentrovaný výkon musíme zopakovat ve všech
dalších zápasech série, abychom nedaly soupeřkám šanci finále
nijak podstatně zdramatizovat.“
Andrea Sládková - PVK Olymp Praha:
„Bohužel jsme začaly velmi špatně, nezvládaly to
na přihrávce a následně ani v útoku či obraně. Prostějov si s námi dnes dělal co chtěl, hrál v klidu a
nedostával se pod větší tlak. Nám se tohle utkání
vůbec nevydařilo. Aspoň že jsme se lepšily v jeho
průběhu, což nám dává naději pro zítřek.“

rozhozením prostějovské přihrávky se dvakrát přiblížilo na
rozdíl šesti bodů (13:7, 17:11).
Což se však ukázalo jako maximum, neboť domácí plejerky
oplývaly mnohem větší úderovou jistotou díky tomu, že se
všem členkám základu dařilo.
Naopak Olympačky svorně
dost kazily – 25:15.

la, ale hra už byla vyrovnaná a
bojovalo se o každý míč. Mač
dostával pořádné grády, sliboval
větší drama. Jenže fantasticky
zakončující Agelky, kterým dokonale fungovala spolupráce
nahrávačky Vincourové se všemi útočnicemi (zejména Hippe
a Kossányiovou), znovu nekompromisně udeřily trhákem z 9:9
na 17:10. Zbytek setu následně
Druhá sada
nic převratného nepřinesl –
Těžko se dal očekávat tak jedno- 25:18.
značný průběh celého duelu, a
Třetí sada
tenhle předpoklad se hned zkraje druhé sady naplnil. Děvčata Ofenzivu si vyslankyně hlavPVK ještě přidala na servisu, ního města opět schovaly na
čímž dokázala otočit z 3:2 na úvod, tentokrát třetího dějství.
3:5. Vzápětí sice vedení ztrati- Za průběžný stav 4:7 vděčily

Očima trenérů

Miroslav Čada - VK AGEL Prostějov:
„Střetnutí hodně ovlivnil náš výborný vstup do něj.
Olymp byl ze začátku hodně nejistý, my jsme toho
využili a dlouho byli jasně lepší. Až od třetí sady hosté
přidali na podání i v obraně jak na síti, tak v poli, čímž
vyrovnali hru. Při ztrátě pěti bodů už jsem zvažoval
střídání, ale vyplatila se trpělivost. Holky zabraly
a nepříznivý vývoj setu otočily. Celkově jsme jasně dominovali
v útoku a jednoznačné vítězství si zasloužili. Pochvalu zaslouží celý
tým, výrazně se přitom dařilo Sasi Hippe. Druhý díl série bude podle
mě mnohem těžší, protože soupeři dneska nešel servis a zítra určitě
půjde do většího rizika.“
Stanislav Mitáč - PVK Olymp Praha:
„Podlehli jsme naprosto jednoznačně a nedokázali
vzdorovat v žádném setu vyjma posledního, kdy jsme
se drželi až do koncovky. Jinak nám nešlo vůbec nic,
projevila se únava ze semifinálové série s Přerovem.
Dělali jsme si naděje, že by to dnes v Prostějově
mohlo jít, ale byly plané vinou našeho slabšího nasazení i celého
výkonu. Nezbývá mi než poblahopřát domácím, kteří vedou 1:0 na
utkání naprosto po zásluze a dá se říct i snadno. S naším mladým
kolektivem pravidelně míváme problémy zorientovat se dostatečně
rychle na hřištích soupeřů. Proto věřím, že zítra budeme lépe
adaptováni a favorita víc potrápíme.“
hlavně zvýšení své úspěšnosti
při skládání balónů na zem, zatímco hostitelkám již tolik nefungovala obrana a potíže měly
místy též s příjmem. Když navíc přidala střídající Hodanová
účinné podání, rázem Olymp
získal svůj největší náskok
během střetnutí (9:10 – 9:14).
Okamžitě však stejnou mincí

ze zadní lajny oplatila Miletič a
tato rázná odpověď úřadujících
mistryň na 15:14 nasměrovala
zápas k třísetovému výsledku.
Takový scénář se v závěru ocitl
na hraně, neboť pražský výběr
ještě zabral dalším obratem na
21:22. Úplná koncovka ovšem
patřila díky finální čtyřbodové
šňůře vékáčku – 25:22 a 3:0.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Finále číslo dva: „Agelky“ vstaly z mrtvých a otočily drama
VK Pv
Ol Pr.

3
2

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

Jediné vítězství od pátého titulu v řadě za sebou jsou volejbalistky VK AGEL Prostějov.
Tohle konstatování však musely
vydřít veškerými svými morálními vlastnostmi, neboť PVK
Olymp Praha jim ve druhém
utkání finálové série UNIQA
extraligy žen 2012/13 byl naprosto vyrovnaným soupeřem.
Dokonce sahal po sladkém triumfu, jenže vedení 2:1 na sety
a 15:11 nedokázal přetavit ve
srovnání zápasového stavu. Papírově nejsilnější družstvo ČR
v neděli o fous uhájilo vlastní

I

Očima kapitánek

Solange Soaresová - VK AGEL Prostějov:
„Po solidním úvodním setu jsme hodně polevily a celkově dnes nehrály moc dobře. Tím víc si však cením
naší velké bojovnosti, díky níž jsme otočily nepříznivý
průběh utkání a vydřely nesmírně důležité vítězství.“
Andrea Sládková - PVK Olymp Praha:
Hodnocení velice smutné kapitánky hostí se bohužel nepodařilo získat.

tvrz a ve středu 24. dubna si tak
do miliónového města pojede
pro zlato.
VK Prostějov – Olymp Praha 3:2
(19, -23, -20, 23, 9)
Stav série: 2:0. Rozhodčí: Pavelek
a Gall. Čas: 122 minut. Diváků:
800. Sestava Prostějova: Kossányiová, Žarkova, Hippe, Miletič, de Assis, Vincourová, libero
Chlumská – Jelínková, Soares,
Gomes, Hrončeková. Trenér:
Miroslav Čada. Sestava Olympu:
Hodanová, Sládková, Kvapilová,
Mlejnková, Mudrová, Halbichová, libero Dostálová - Škrampalová. Trenér: Stanislav Mitáč

čované nekompromisními útoky
poslaly favorita do rostoucího
náskoku (6:3, 11:6), když Olymp
naopak hůře překonával prostějovskou obranu vinou nepřesného příjmu. Pak ale hosté zlepšili
podání, několikrát bodově zablokovali a rychle dotáhli na 12:11.
Agelkám nepřidaly ani tři zkažené
servisy, ovšem v kritické pasáži
opakovaně položila míč tvrdě na
zem Kossányiová, zatímco soupeřky nevynuceně chybovaly.
Tím pádem se zrodila klíčová
šňůra pěti bodů (14:13 – 19:13),
která rozhodla o osudu vstupní
sady – 25:19.

První sada
Hanácký tým od začátku dobře
přihrával a v takovém případě je
při současné formě těžko k zastavení. Výborné kombinace zakon-

Druhá sada
Zápletku zkraje druhé části přinesla série povedených podání
Hodanové, která svými esy otočila skóre z 2:0 na 2:4. Servis

Očima trenérů

Miroslav Čada - VK AGEL Prostějov:
„Olymp velmi riskantně a většinou i dobře podával,
což nám dělalo problémy. Soupeř celkově podal
diametrálně odlišný výkon v porovnání se včerejškem,
v útoku se mu dost prosazovala hned trojice
Kvapilová, Mlejnková a Mudrová. To se nám špatně
bránilo, hlavně blokařsky jsme dneska vyšli výrazně hůř než hosté.
Až od poloviny čtvrtého setu jsme obranu zlepšili a právě to společně
s menším počtem našich chyb oproti Olympu nakonec rozhodlo.
Podstatnou roli hrála také bojovnost holek, kterým se volejbalově
příliš nedařilo, ale dokázaly se s tím příkladně poprat.
Tohle vítězství jsme urvali silou vůle.“
Stanislav Mitáč - PVK Olymp Praha:
„Dnešní zápas nám oproti včerejšku vyšel
neporovnatelně lépe. Pomohli jsme si mnohem
kvalitnějším servisem i přihrávkou, hlavně podání
měly holky výborné. Od toho se odvíjel celý náš
skvělý výkon včetně statečného útoku a místy až vynikající obrany.
Velká škoda je čtvrtého setu, kdy jsme dlouho vedli rozdílem několika
bodů a měli blízko k vítězství. Bohužel začaly docházet fyzické
i psychické síly, chyběla také trocha štěstí a zkušenější domácí
volejbalistky postupně vývoj jak sady, tak celého střetnutí obrátily.
My jsme rostoucí tlak nezvládli, přesto musím celý tým pochválit
za velice dobrou hru. Děvčata se otřepala ze sobotní klády a dnes
předvedla moc pěkný sport.“
zkvalitnila družina PVK plošně
a především díky tomu dlouho
udržovala vedení, ještě v polovině setu tříbodové (11:14). Pak
vékáčko přitlačilo a srovnalo na
15:15, načež se rozhořela přeta-

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

hovaná o každou výměnu. Zlomově vypadal brejk Pražanek
ze 17:16 na 19:22, jenže domácí
mančaft manko hbitě smazal
(22:22). Rozjeté obhájkyně ligového stříbra tak dokonaly zisk

svého premiérového dějství ve fi- končující Kvapilovou a fantasticnále až úplným závěrem – 23:25. ky bránícím celým kolektivem tak
znovu přeměnil počáteční manko
Třetí sada
(3:1) ve výhodu, jež se pořád zvyBylo cítit, že mladý celek z hlavní- šovala (7:9, 9:12, 10:14). Navíc
ho města srovnal s Čadovými svě- Hippe utrpěla bolestivý výron
řenkami herní krok. Dokumen- kotníku právě v okamžiku, kdy
toval to úvod třetího zápasového hanácká ekipa rušila pražskou
dílu, kdy Olymp bleskově zlikvi- převahu a dokázala zkorigovat
doval startovní ztrátu (3:0 – 3:3) na 14:15. Možná právě tenhle
a následně se dostal do euforie i moment však domácí plejerky
zásluhou úžasné výměny s pětiná- semknul natolik, že v nervydrásobným ubráněním tvrdých útoků sajícím závěru hrabaly až ze dna
Prostějova. Skvěle šlapající vice- a uspěly nejtěsnějším poměrem
mistryně republiky soustředěným – 25:23.
náporem prchly do výraznějšího
Pátá sada
náskoku (7:9, 9:13, 11:17), zatímco zaskočené Agelky se viditelně Necelou tisícovku fanoušků
trápily. A z daného stavu věcí již v hledišti strhával oboustranně
nebylo úniku, byť hostitelky mo- vynikající volejbal plný krásných
hutně dotáhly na 17:19. Vzápětí výměn i parádních zákroků. Deale podobnou šňůru předvedly též finitivně stanovit výsledek musel
protivnice (17:22), což přece jen tiebreak, v němž jako první opět
udeřily Olympačky (2:2 – 2:4).
rozhodlo – 20:25.
Leč likvidace ztráty přišla okamžiČtvrtá sada
tě (4:4), potom naopak zosnovaly
Čtyřnásobné šampiónky extraligy malý trhák ženy VK (7:5). Jenže
se tedy dostaly na kraj porážkové i tentokrát měl dvoubodový rozdíl
propasti a pokud nechtěly na vlast- jepičí trvání (7:7). Naprosto stěžejní palubovce podlehnout, musely ní byl až další průlom chabnoucí
pořádně zabrat. Leč proti sokovi, odolnosti, který do brnění méně
jenž oplýval nabytým sebevědo- zkušeného týmu z české metromím z obratu střetnutí , nešlo o pole prorvaly silou vůle prostějovnic snadného. Zvlášť když členky ské bojovnice. Ty pěti vydřenými
PVK stále a převážně úspěšně so- balóny za sebou na 12:7 zlomily
lily servisy, které dělaly na druhé do té doby tuhý odpor statečných
straně kurtu nepříjemnou paseku. rivalek a potěšily sebe i své radostí
Mitáčův soubor s perfektně za- řvoucí příznivce – 15:9 a 3:2!

Lenka Janečková-Balunová a Kateřina Veselá

ukončily kariéru v TJ OP Prostějov!

Cíl kadetek VK: ve druhém finálovém turnaji extraligy „MOC DÍKY ZA VŠE,“ zdůrazňuje kouč Sypko
nejdřív pojistit stříbro a pak zaútočit na mistrovský titul!
Prostějov/son - Nejvyšší česká soutěž pod vysokou sítí
ve věkové kategorii kadetek
vyvrcholí o nejbližším víkendu druhým finálovým
turnajem v Českých Budějovicích. Mladé volejbalistky
VK AGEL Prostějov půjdou
do rozhodujícího boje s cílem
minimálně uhájit současné
druhé místo a zároveň zkusit útok na zlato, k čemuž by
však musely porazit všechny
tři své protivníky včetně silného domácího výběru.
Úvodní finálové klání proběhlo
13. a 14. dubna v prostějovské
hale Sportcentra DDM. A talentované Hanačky na vlastním
hřišti potvrdily roli spolufavoritek celé extraligy, když zdolaly
nebezpečný celek Španielka
Řepy 3:1, přemohly nevyzpytatelný kolektiv VŠ Plzeň 3:0 a
těsně podlehly našlapaným Českým Budějovicím až po velké
bitvě 2:3. Dohromady získaly
sedm bodů, na vedoucí Madetu

ztrácí jediný bodík a před dalšími dvěma družstvy si naopak
vybudovaly slibný náskok čtyř,
respektive sedmi bodů.
„Navíc jsme obstáli nejen po
výsledkové, ale převážně i herní
stránce. Proti Řepům holky odvedly kromě nervózního začátku
solidní výkon, s Plzní se většinu
času trápily a proti Budějicím to
naopak pořádně rozbalily. Právě
v tomto krásném utkání hrály
vysoce kvalitní volejbal, na který mají, a tím prodaly své schopnosti. Navíc mě za celý víkend
moc potěšily maximální bojovností, žádný nepříznivý stav
pro ně neznamenal rezignaci.
Přesně takhle se maká o ligové
medaile,“ ohlédnul se za domácím představením trenér našich
kadetek Jaroslav Matěj.
Na jihu Čech čekají jeho svěřenky postupně duely s Plzní
(sobota 27. dubna, 10.00 hodin), s Řepy (sobota 27. dubna,
18.00 hodin) a s Madetou (neděle 28. dubna, 12.00 hodin).

„Chceme jít postupnými kroky. To znamená nejprve proti
VŠ definitivně potvrdit zisk
cenného kovu, následně proti
Španielce dokázat oprávněnost
stříbrné pozice a nakonec proti
Budějovicím zaútočit na vysněný titul. Domácí mančaft má
samozřejmě značnou sílu, ale já
přesto věřím, že při stoprocentním výkonu můžeme uspět,“
zdůraznil Matěj.
Svou víru opírá o dokonalou
znalost děvčat z týmu VK a
fakt, že dva týdny mezi oběma finálovými turnaji vyplnila intenzivní, současně velmi
kvalitní tréninková práce jeho
mladé družiny. „Zatímco před

úvodním finále nebyla příprava
kvůli mnoha různým absencím
zdaleka ideální, teď jsme měli
dostatek prostoru zapracovat na
vyladění formy. Zaměřili jsme
se logicky na to, co nám příliš
nešlo a nevycházelo, na herním
projevu by se tahle dřina měla
projevit. Holkám věřím,“ uzavřel Matěj jasně, přitom optimisticky.
Průběžné pořadí finálové
skupiny extraligy kadetek ČR
2012/13
1. Madeta Č. Budějovice 8 bodů
(skóre 9:3), 2. VK AGEL Prostějov
7 (8:4), 3. SK Španielka Řepy 3
(5:7), 4. Slavia VŠ Plzeň 0 (1:9).

Zápasový program druhého finálového turnaje extraligy
kadetek ČR 2012/13 – České Budějovice
Sobota 27. dubna: 10.00 hodin VK AGEL Prostějov – Slavia VŠ
Plzeň, 12.00 hodin Madeta České Budějovice – SK Španielka Řepy,
16.00 hodin Madeta České Budějovice – Slavia VŠ Plzeň, 18.00 hodin
VK AGEL Prostějov – SK Španielka Řepy.
Neděle 28. dubna: 10.00 hodin Slavia VŠ Plzeň – SK Španielka Řepy,
12.00 hodin Madeta České Budějovice – VK AGEL Prostějov.

Prostějov/son - Jedna úspěšná volejbalová éra se symbolicky uzavřela se závěrem
soutěžního ročníku 20122013. Uplynulá sezona ve 2.
lize žen, skupině C byla totiž
poslední pro dvojici hráček,
jež reprezentovaly končící
generaci v týmu TJ OP Prostějov. Třiatřicetiletá Lenka
Janečková (za svobodna Balunová) i o pět let mladší Kateřina Veselá napsaly tečku
za svými aktivními kariérami a předaly štafetu perspektivním parťačkám.
„Lenka Balunová začala za
ópéčko nastupovat už v polovině devadesátých let minulého
století, kdy v družstvu pomalu
končila předchozí úspěšná generace Pavly Meidlové a spol.
Právě kolem Lenky se postupně
vytvořil nový kolektiv, do kterého se přidávala šikovná děvčata
včetně Katky Veselé a všechny
společně dosáhly pěkných výsledků,“ jal se vzpomínat trenér
oděvářek Ladislav Sypko.
Ačkoliv v družstvu nefigurovaly žádné plejerky

s prvoligovými či dokonce
extraligovými zkušenostmi
jako v některých konkurenčních klubech, dokázal výběr
OP v roce 2004 vyhrát svou
grupu 2. ligy a následně uspět
v kvalifikaci o postup do 1.
ligy. „Hlavně úvodní sezona
ve druhé nejvyšší soutěži ČR
byla velmi povedená, holky
tenkrát podávaly na své poměry skvělé výkony. A jejich
prvoligové působení vlastně
umožnilo, aby nově vzniklý VK Prostějov roku 2007
získal výměnou s MS Brno
právo startu v extralize,“ připomněl Sypko.
Ženy TJ se následně vrátily
o patro níž, kde po výkonnostně slabších letech znovu
zabraly během posledních
tří sezon (4., 3. a 4. místo ve
skupině C). „Mančaft přitom postupem času opouštěly hráčky, jež prošly těmi
úspěšnými roky. No a teď
se rozhodly soutěžní kariéru
uzavřít poslední dvě mohykánky, pokud to takhle v dobrém slova smyslu mohu říct.

Lence Janečkové - Balunové,
Katce Veselé i všem ostatním nejmenovaným členkám
týmu OP chci touhle cestou
moc poděkovat za to, co pro
prostějovský volejbal v minulých téměř dvaceti letech
udělaly,“ zdůraznil Sypko.
Na závěr přidal alespoň stručnou charakteristiku obou svěřenek. „Lenka strávila celou
kariéru v TJ OP a vždy patřila k tahounkám nejen svou
oddílovou věrností, ale také
velkým zápalem, herní i celkovou zodpovědností a nesmírnou spolehlivostí. Za necelých deset let, co družstvo
vedu, vynechala snad pouze
jeden trénink a neustále byla
připravená kolektivu jakkoliv
pomoct. U Katky bych určitě
vyzdvihl velký talent, z děvčat vychovaných mezi oděvářkami byla herně nejlepší a
dotáhla to z nich nejdál, když
jeden rok strávila v extraligových Střešovicích. Holkám
přeju do života mimo volejbal vše nejlepší a ještě jednou
díky,“ dodal Ladislav Sypko.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s vládkyní české polní kuše v ženské kategorii

„PŘECE NEBUDU MÍŘIT VEDLE, ABYCH JE NECHALA VYHRÁT“
Střelkyně kostelecké Savany Jaroslava Nedělníková získala o Velikonocích již třináctý republikový titul

Prostějov - Napnout kuši, nabít, zamířit, vystřelit, trefit
desítku. A znova, a znova. Tak nějak se dá popsat počínání Jaroslavy Nedělníkové při kušistických závodech.
Při nezúčastněném pozorování to vypadá velice jednoduše, až člověk může propadnout dojmu, že na tom nic
není. Pravda to však není, protože nejbližší soupeřky za
sebou dlouhodobě nejlepší česká střelkyně nechává často o třicet i víc bodů a je schopna se poměřovat taktéž
s mužskou špičkou. Při nedávném halovém mistrovství
republiky v Kostelci na Hané to sice neplatilo a při rovnosti
bodů ke slovu přišel vyšší počet centrových desítek, i tak
zůstala Jaroslava Nedělníková neporažena a k šesti venkovním titulům přidala sedmý z haly.
Jiří Možný
V Kostelci jste nedávno
do sbírky přidala další
zlatou medaili. Dalo by
se říct, že to byl očekávaný titul?
„Je to tak (smích). Říkala jsem si,
že kdo jiný by to měl vyhrát než já,
když jsem celou sezonu vyhrávala.
Bylo to ale tak tak. Vím, že stále
nebudu nejlepší a jednou musí přijít,
že mě někdo porazí, ale když střílím,
říkám si, že musím vyhrát.“
Změnila se od vašeho
nástupu ženská kategorie?
„Konkurentky se zlepšují. Když
jsem já začínala, měla jsem co dotahovat na Áju Kaszonyiovou, která
nyní již závodí v seniorské kategorii.
Říká se, že porážky tolik nezvládala a právě pro to odešla výš. Tam je
nejlepší, tak vyhrává dál (smích).
Dělala jsem si srandu, že to pak přenechám až Hance. Ta už v létě přechází do žen.“
Nastanou tedy nyní rodinné souboje?
„Stejně jako v mužích.
Hanka ale nyní nemá takové výkony. Limitují ji menší problémy se
zdravím, navíc studuje v Brně a každý víkend se jí vše pilovat nechce.
Letošní mistrovství jí také vyšlo
těsně. Já mám každý titul šestkrát,
jen halové mistrovství jsem vyhrála
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sedmkrát. Říkala jsem si, že ještě
vyhrát posedmé halový pohár, venkovní pohár, venkovní mistrovství a
pak to někomu přenechám (smích).“
Nebude pro vás přechod Hanky novou motivací?
„Ne, spíše bych Hance chtěla pomoci. Bylo by pěkné, kdyby se mnou
soupeřila. Přeji si, aby první místo
zůstalo doma, to by se mi líbilo.“
Čím to může být, že této
kategorii tak dlouho
vládnete?
Nevím, jestli jsme takoví talenti na
střelbu, ale nepřijde mi těžká. Brali
bychom, aby členů bylo víc. Faktem
je, že stále trénujeme a zlepšujeme
se. Střílení je hodně o hlavě. Platí,
že když si cestou od terče říkáte, ještě jsem dnes nedal aut, tak ho další
sadu dáte. Je důležité mít to v hlavě
uspořádané.“
Máte velkou psychickou odolnost?
„Asi ano. Jsem kliďas
a věřím si, že vyhraju. Mám totiž
nejvíce zkušenosti, třeba Katka Štětkářová začala do ciziny jezdit až nedávno a na mezinárodních závodech
se jí až tolik nevedlo. Snažíme se i
do zbraní investovat a každý bod navíc je dobrý. Vše děláme na koleně,
zahraniční střelci mají vše koupené.
Právě nyní řešíme nová mířidla, je to
ale drahé a musíme je pořizovat po-

stupně. Honza má budoucnost před
sebou a chceme je zlepšit i Hance.
Když mířidlu nevěříte, pořád to bude
létat mimo.“
Sledujete své soupeře?
„Říká se nedívat se po
ostatních střelcích, ale to
se nedá (smích). Soupeře sleduji, já
vždycky. O přestávce si pročítám
výsledky, ať mi někdo nevykládá,
že si nehlídá soupeře. Mládežníci na
to hodně doplácejí, protože nejsou
tak psychicky odolní. A když to tam
soupeři padá, tak znervózní a nesoustředí se tak, jak by měli.“
Jak často trénujete?
„Dva tři tréninky před
každým halovým závodem jsou dobré, venku i víc. Tam
jsou totiž tři tratě a trénink zabere
tři hodiny, abychom prošli všechny
vzdálenosti. Ideální je projít všechny
tři tratě a pak znovu. Když ale třeba
zkoušíte nové šípy, je nutné se jedné
trati věnovat déle a příště se zaměřit
na další.“
Kolik toho šípy vydrží?
„Musí minimálně sezonu, my už je tak neničíme. Třeba teď jsme střelcům po
dvou letech pořizovali nové šípy.
Spojím dohromady své a dceřiny,

„Mám každý titul šestkrát, jen halové
mistrovství jsem vyhrála sedmkrát.
Říkala jsem si, že ještě vyhrát posedmé
halový pohár, venkovní pohár, venkovní
mistrovství a pak to někomu přenechám.“

úspěšná střelkyně JAROSLAVA NEDĚLNÍKOVÁ
s lehkou nadsázkou o další kariéře

Hanka dostala nové. Nevěřím tomu, Rusové si na významné závody beže nové šípy jsou automaticky nej- rou půjčku, aby mohli jet.“
V čem myslíte, že jste se
lepší. Vždy potřebujete vybrat tři,
zlepšila?
které létají stejně. To je nejtěžší.
„Získala jsem zkušeZahraniční závodníci jsou na tom
možná finančně líp, ale třeba mladí nosti. Člověk se dívá kolem sebe,
co kdo dělá, občas někdo poradí. V
roce 2004 mě poprvé nominovali na
mistrovství světa, které se konalo v
Otrokovicích. To byly velké zkušenosti, poprvé jsem závodila s cizinci.
Také jsem prostřídala i zbraně.“
Letos má být mistrovství Evropy v Rakousku. Přemýšlíte již nyní
nad tímto závodem?
„Ano, ale opačným způsobem. Finančně na tom nejsme tak dobře
-HGHQ ] QHMYê]QDPQČMãtFK FHORVYČWRYêFK YêUREFĤ GtOĤ SUR DX- a ženy se na mě již dotáhly. Katka
WRPRELORYê SUĤP\VO VH VtGOHP Y 3URVWČMRYČ KOHGi SUDFRYQtN\ QD Štětkářová začala dobře střílet, Sabina Kubesová se hodně zlepšila, bude
QiVOHGXMtFtSR]LFL
tam i Hanka. Říkala jsem si, ať tam
jedou tyto tři, ať jedou mladí. Je to
ale až v září a nikdo neví. Moc s tím
Referent nákupu
ale nepočítáme. Kdyby totiž Hanka
byla
až čtvrtá, dala bych přednost jí,
3RåDGXMHPH
aby získávala zkušenosti.“
Q
$NWLYQt]QDORVWQČPHFNpKRMD]\NDVORYHPLStVPHP
Hlavními závody pro
vás tedy budou venkov

NRPXQLNDFHVHVHVWHUVNêPLVSROHþQRVWPLY]DKUDQLþt 
ní mistrovství republi

DQJOLFNêMD]\NYêKRGRX
Q
6âQHER9âY]GČOiQt±REFKRGHNRQRPLNDQHERSUiYR ky a Bohemia Cup v Otrokovicích?


YêKRGRX
„Přesně tak. Každý závod chce ale
Q
'REUiXåLYDWHOVNi]QDORVWSUiFH062I¿FH
člověk vyhrát. Jednou to přijde, ale
Q
'REUpNRPXQLNDWLYQtVFKRSQRVWLVFKRSQRVWDUJXPHQWRYDW přece nebudu střílet špatně, aby vyQ
ěLGLþVNêSUĤND]VN%
hrál někdo jiný. Já jim to říkám, ať
střílí líp. Já přece nebudu mířit vedle,
abych je nechala vyhrát. Kamarádské vztahy ano, ale závod je závod.“
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Mistryně. Jaroslava Nedělníková (uprostřed)
potvrdila pozici favoritky i na březnovém mistrovství republiky v Kostelci na Hané.
Foto: Jiří Možný
Prvním venkovním podnikem budou na konci dubna Litultovice u Opavy.
Už jste trénovali?
„Ne. Teprve to půjdeme nachystat a tento
víkend (sobota a neděle 20. a 21. dubna –
pozn. autora) tam strávíme celý. Nechceme to vypustit, ligu chceme jako oddíl ještě
jednou vyhrát. A i kdybychom závod nevyhráli, budeme mít aspoň nějaké body.“
V Litultovicích prý často
prší...
„Teď ale všichni vykládají,
že bude pěkně, když byla tak dlouhá
zima. V dešti se mi dobře nestřílí. Vadí
mi, že je všechno mokré, jsem na to
moc háklivá. Zjistila jsem, že úplné
bezvětří mi také vadí a mírný vánek je
potřeba, jinak tomu něco chybí. Zažila
jsem dvakrát pocit, že se vzduch nehýbe, a nestřílelo se mi dobře.“

A co se týče sluníčka?
„To mi nevadí. Za roky
jsme si zvykli, že i v horku se to dá zvládnout. Je to o psychice, člověk si nesmí připouštět, že je
to až tak nesnesitelné. Dá se to, vše
je na zvyku.“
Jak vidíte budoucnost
polních kuší?
„Je důležité shánět děti,
za chvíli budeme mít více důchodců jak mládeže. Pro děti je to ale
celkem těžké a nezvládne to každý.
Musíme je k tomu dotáhnout a vypiplat si je. Člověk je ochotný jim
předat zkušenosti a pomáhat jim, ale
děti musejí chtít. Tento sport se na
olympiádu nedostane, protože nemá
tolik národních svazů, navíc ve světě
jsou dvě organizace, proto je nutné
zaměřit se na mládež.“

kdo je
jaroslava nedělníková
Královna ženské kategorie se polním kuším začala věnovat v roce 2003, několik měsíců po svém manželu
Josefovi a postupně k tomuto sportu přivedli i své děti
Jana a Hanu, kteří opanovali mládežnické kategorie. Jaroslava se v tomto sportu postupně stala suverénní domácí jedničkou, sedmkrát se stala
halovou mistryní republiky, šestkrát ovládla halový domácí šampionát i
halový a venkovní pohár. Spoustu dalších medailí navíc získala jako členka úspěšného družstva.

