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Příběh ze života prostějovských ulic...

LÁSKA Z GARÁŽE:
Šestnáctiletá Petra Z.
otěhotněla u Cílu!
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PRVNÍ TRESTY ZA KRACH OP
Policisté obvinili
prvního manažera

A měl by jím být

TUHÝ!

l,
Chudým bra
sobě dával..
Láska na útěku se skrývala v garáži. Jednadvacetiletý Patrik Gaťařík loni v létě s nezletilou Petrou
Z. „bydlel“ v garážích u prostějovského Cílu. Platili
tu nájemné tisíc korun, levnější bydlení by jinde nesehnali. Z tohoto vztahu dvou dětí by se brzy mělo
narodit další dítě...
Koláž Večerníku
Prostějov/mls

Pokud by se režisér Jaroslav Soukup rozhodl natočit pokračování svého populárního filmu
Láska z pasáže, pak by scénář pro svůj film nepochybně našel v Prostějově. Jen Lukáše
Vaculíka by v hlavní roli nahradil jednadvacetiletý Patrik Gaťařík, Tatianu Kulíškovou zase
mladistvá, teprve šestnáctiletá Petra Z. a atmosféru pražské pasáže „„romantické“ p
prostředí
prostějovské garáže. Ta se nachází u Cílu v Olomoucké ulici
čtěte na straně 2
nedaleko říčky Hloučely. K čemu všemu tam došlo?

více se dočtete na straně 13
Postavil si ji ze zpronevěřených milionů? František Tuhý si z luxusního domu s velkou zahradou
udělal nedobytnou pevnost. Do vily v Plumlově obehnané zdí se nikdo jen tak nedostane...
Foto: Martin Zaoral
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
N htěli zaplatit,
Nechtěli
l tit ttakk
kousali a rvali vlasy!
Šestadvacetiletá žena a devatenáctiletý mladík byli předminulý pátek přistiženi při
odcizení zboží v obchodním
domě na ulici Vrahovická. Do
dvou nákupních košíků v drogerii si vložili věci v hodnotě
7 202 korun a bez zaplacení
prošli přes pokladní zónu. U
dveří je však zadržela ostraha a pracovnice provozovny.
Uvedení se nechtěli jen tak
vzdát a snažili se za každou
cenu utéci. Dotyčným způsobili poranění v podobě pokousání ruky, zlomeného prstu a
vytržení vlasů. I přesto se jim
útěk nepovedl. Pro podezření
ze spáchání trestného činu
p
ý
y na
převezli
strážníci výtečníky
služebnu Policie ČR k dalším
úkonům.

Ustal si v kolejišti
Také během předminulého
týdne doprovázeli strážníci
osoby ovlivněné alkoholem
na záchytnou stanici. V pátek ve zdravotnickém zařízení skončila dvaašedesátiletá
žena, která nebyla schopná
stát na vlastních nohou. Nadýchala 2,59 promile. V neděli ráno si ustlal v kolejišti
třiapadesátiletý muž, kterého
našel výpravčí. I on putoval
do Olomouce. Tentýž den
po půlnoci vyjížděla hlídka
k opilci na ulici Mánesova.
Tento muž i přes svůj stav na
záchytce neskončil. Zachránil ho otec, který si čtyřiatřicetiletého syna si od strážnípřevzal.
ků převzal.

ČERNÁ KRONIKA
Dopadený
D
d ý „kabelkář“
k b lkář“
Prostějovskými kriminalisty
bylo zahájeno trestní stíhání
čtyřiadvacetiletého muže z
Prostějova, který byl obviněn
ze spáchání trestného činu krádeže a také krádeže ve stadiu
pokusu.
Tohoto protiprávního jednání
se dopustil v celkem sedmi případech, a to od druhé poloviny
března do 20. dubna letošního
roku v teritoriu města Prostějova. V pěti případech ukradl pěti
poškozeným ženám kabelky a
tašky z košíků jízdních kol. K
těmto krádežím došlo na ulici
Brněnská, Palackého, Hybešova, Vrahovická a Jihoslovanská. V jednom případě okradl
ženu, které z ramene strhl
kabelku s věcmi a v jednom
případě se pokusil vloupat
do jedné z čerpacích stanic v
Prostějově. Rozbil výlohu, ale
byl vyrušen a utekl. Celková
škoda, kterou svým jednáním
napáchal, byla vyčíslena na
devatenáct tisíc korun.
V noci ze čtvrtka na pátek odcizil zloděj v zahrádkářské kolonii
v Prostějově v ulici Průmyslová
třicet metrů drátěného pogumovaného plotu. K tomu si ještě
odnesl i dvanáct sloupků a vodicí drát. Majitel místo kopání děr
na sloupky a natahování plotu
musel jít krádež hlásit na policii.
Zloděj způsobil zahrádkáři škodu za 10 tisíc korun.

KRIMI ZPRÁVY
hledejte také
nna webu z
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V HERNĚ NA PLUMLOVSKÉ SE ZASE LOUPILO
„Naval prachy,“ řval dareba s pistolí

Do nejmenované herny v Plumlovské ulici po necelém roce zase přišel „zákazník“ se zbraní v ruce.
A to přitom ještě dosud není objasněna loupež z
července 2012, kdy neznámý chlápek s nožem v
ruce vylákal na barmance čtyřicet tisíc korun, a už
na stejném místě udeřilo znovu! Předminulou neděli si právě tam přišel lupič s punčochou přes obličej a s pistolí v roce pro peníze. Odnesl si číšnický
„flek“ s dvanácti tisíci korun...
Prostějov/mik
„V neděli jednadvacátého dubna
došlo k loupežnému přepadení
jednoho z barů na ulici Plumlovské v Prostějově. Kolem čtvrt na
dvě odpoledne vstoupil do baru
maskovaný muž. Na obsluhu baru
zamířil střelnou zbraň a se slovy:

„Naval prachy“, ji přinutil k vydání číšnického fleku. Žena mu jej
z obavy o život i s penězi vydala.
Neznámý pachatel pak s lupem
odešel neznámo kam. Škoda byla
vyčíslena na dvanáct tisíc korun,“
popsala Večerníku událost Irena
Urbánková, tisková mluvčí policie Olomouckého kraje.

Podle popisu se mělo jednat
o muže ve věku kolem třiceti
let, vysokého kolem 180 centimetrů, normální postavy, bílé
pleti. Přes obličej byl maskovaný dámskou punčochou
tmavé barvy.
„Na hlavě měl tmavou čepici,
mohlo se jednat i o kšiltovku.
Oči měl výrazně tmavě hnědé
až černé. Na sobě měl oblečené vojenské kalhoty, takzvané
maskáče a tmavou bundu do
pasu. Ruce měl zahaleny nějakou tmavou látkou. Hovořil
plynule česky, bez přízvuku,“
uvedla k popisu mluvčí prostějovské policie.
Jestliže byste měli sebemenší
tušení, o koho jde, volejte na
Policii ČR...

ČERNÁ KRONIKA
Podvod přes SMS

na
video rnikpv.cz
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www

Nepoznáte ho? Pokud je vám tento chlápek povědomý, volejte
ihned linku 158!
Foto: Policie ČR

Z podvodu je podezřelý zatím
neznámý pachatel, který nekalým jednáním vylákal od poškozeného čtyřiačtyřicetiletého
muže z Prostějovska pět tisíc
korun. Jak se mu to povedlo? V
noci mu neznámá osoba, vystupující pod ženským příjmením,
zaslala SMS s báchorkou o
tom, že údajně omylem zaslala jeho telefonní číslo jedné z
telefonních společností a má
na něj přijít kód. Požádala ho o
přeposlání. Muž jí vyhověl. Obdobná SMS se opakovala vícekrát. Poškozený v následujících
dnech zjistil, že byl podveden.
Přeposíláním kódů ho zatím neznámý pachatel připravil o pět
tisíc korun. Kódy sloužily na
dobití telefonního kreditu.

PŘESTUPEK: študáci OPILÁ MATKA spadla s dítětem
„zvonili“ v uniformách!
Prostějov/mik - Bylo jich
plné město, řádili, smáli se,
ale současně porušili zákon.
Během uplynulého týdne
si studenti maturitních
ročníků užívali tradiční
recese
při
posledním
zvonění. Mládež oblečená do
nejroztodivnějších převleků
se snažila od kolemjdoucích
vybrat nějakou tu korunu
na svůj poslední studentský
večírek. Ovšem aniž by si to
možná uvědomili, někteří
jedinci se dopustili něčeho
protizákonného!
„Přijeďte se podívat, študáci na
náměstí vybírají od lidí prachy
v policejních uniformách!
Žádné ušité napodobeniny, ale
originál uniformy,“ volal do redakce Večerníku očitý svědek.
Měl pravdu, jak Večerník záhy
od dalších svědků zjistil, v centru města se pohybovalo hned
několik lidí v uniformách Policie ČR, a to jak ve stejnokrojích

I

policistů z obvodních oddělení,
tak i v zásahových „černácích“
s nápisy POLICIE.
Celá událost byla nahlášena
i na linku 156 Městské policie v Prostějově. Po příjezdu
na místo už ovšem strážníci
žádné osoby nezastihli, a to
ani při kontrole okolí. „V
tomto čase, kdy se maturanti
vydávají v převlecích do ulic,
upozorňujeme, že nošením
stejnokroje i jeho součástí,
které jsou zaměnitelné se stejnokrojem strážníka či policisty, na místech veřejnosti
přístupných se osoba dopouští
přestupku. V blokovém řízení
lze udělit pokutu až jeden tisíc
korun, ve správním řízení potom až do výše tří tisícovek,“
vzkázala Jana Adámková, tisková mluvčí Městské policie v
Prostějově.
Otázkou je, kde studenti originál policejní uniformy vlastně
vůbec vzali…

www.vecernikpv.cz

ze soudní síně...

Kdo jí přišel na pomoc? OPILÝ FOTR!

Prostějov/mik - Toto je opravdu
neskutečné!
Strážníci
prostějovské městské policie řešili
předminulou neděli neskutečný
případ nezodpovědného chování ženy, která s plačícím
dítětem na sedátku několikrát
spadla z kola...
„Před dvacátou hodinou bylo
přijato na linku 156 telefonické
sdělení o cyklistce, která má
na sedátku dítě a během jízdy
několikrát upadla. Jak oznamovatel uvedl, chvíli poté matka
odešla za sportovní halu zvracet.
Hlídka při příjezdu do uvedené
lokality zastihla silně opilou ženu
sedící vedle cyklostezky. U ní
stálo plačící dítě a opodál po-

hozené jízdní kolo,“ popsala pro
Večerník situaci Jana Adámková,
tisková mluvčí Městské policie
v Prostějově.
Totálně zkárovaná cyklistka
byla navíc po příjezdu strážníků
hodně agresivní. „Dotyčná se
k hlídce chovala hrubě, fyzicky
dokonce napadla jednoho ze
strážníků. Proto byly proti ní
použity donucovací prostředky
a žena skončila v poutech. Byla
podrobena dechové zkoušce na
alkohol a nadýchala 2,01 promile,“ prozradila Adámková.
To však ještě nebyl konec
případu. Po incidentu dorazil
na místo její druh. „Také on byl
pod vlivem alkoholu, přičemž

požadoval vydání dítěte. Dechovou zkouškou bylo u něho
zjištěno 1,69 promile, proto
mu nezletilec nebyl svěřen. O
situaci byla vyrozuměna pracovnice oddělení sociálně právní
ochrany dětí,“ dodala tisková
mluvčí prostějovských strážníků
s tím, že oba opilí rodiče byli
převezeni na služebnu Policie ČR. Čtyřleté dítko posléze
skončilo v rukou babičky.
Devětadvacetiletá žena je
podezřelá z přestupku, kdy pod
vlivem alkoholu vykonávala
činnost, při níž ohrožovala
zdraví dcery. Navíc se bude zodpovídat z trestného činu násilí
proti úřední osobě.

LOUPEŽ na Petrském náměstí

Prostějov/mik - V průběhu
uplynulého víkendu se mělo
v Prostějově opět loupit.
Přepadení nahlásil policistům muž, který byl podle své
výpovědi oloupen v sobotu
v noci na Petrském náměstí.
„V sobotu 27. dubna po půlnoci mělo v Prostějově na

Petrském náměstí dojít k loupežnému přepadení. Při cestě
domů měl neznámý pachatel
napadnout pětapadesátiletého muže. Muž vypověděl,
že pachatel do něho zezadu
strčil, a když upadl obličejem
na chodník, odcizil mu z náprsní kapsy saka peněženku.

Měl v ní mít údajně doklady
a 1800 korun,“ sdělila Večerníku Marta Vlachová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR v Olomouci s tím,
že muž byl s drobným poraněním v obličeji a zhmožděním kotníku pravé nohy ošetřen v nemocnici.

„Porodné? Za to by bylo čůča...,“ zasnil se budoucí otec Patrik Gaťařík
Prostějov/mls - Patrik Gaťařík byl loni na jaře ve svých
čerstvých dvaceti letech podmíněně propuštěn z basy.
Brzy nato potkal chovanku
Výchovného ústavu v Žulové
na Šumpersku Petru Z. Stalo se tak v Čelechovicích na
Hané, kam Petra v rámci svého volna přijela za svojí tetou.
Mezi oběma mladými přeskočila jiskra a zamilovali se
do sebe. Petra Z. ovšem kvůli
své lásce utekla z ústavu. Po
bouřlivé hádce se mladý pár
musel odstěhovat. Netradiční azyl oba milenci na útěku
našli v garáži u Cílu v Olomoucké ulici...

„Žil jsem jenom ze sociálních
dávek. Dostával jsem něco přes
tři tisíce, na pronájem garáže to
ale stačilo,“ vysvětloval ve čtvrtek
u Okresního soudu v Prostějově
Gaťařík. Na kolik je přišlo nájemné, Večerník zjišťoval přímo
u garáží nedaleko říčky Hloučely.
„Platím tu nájem tisíc korun, je to
tady běžná taxa,“ prozradil nám
důchodce Láďa, který v garáži vybavené dokonce kamínky přežívá
už druhým rokem. „Mám důchod
sedm a půl tisíce, žádný jiný nájem si dovolit nemůžu. Uvidíte,
že brzy takhle skončí spousta důchodců,“ dodal a ukázal nám, ve
které garáži milenci spolu žili. Oba
si tu léto naplno užívali. Jakmile
však přišly podzimní plískanice,
museli si hledat něco lepšího.
„Přestěhovali jsme se k paní

Skácelová do bývalého kina v
Mostkovicích. Nájemné tam
bylo asi sedm a půl tisíc korun,
ale z většiny to platila sociálka.
Doplácel jsem třináct stovek,“
vyjádřil se před tribunálem
Gaťařík. Nechvalně proslulá
ubytovna, jejíž romští nájemníci svého času tyranizovali celé
Mostkovice, je stále častým cílem výjezdů Policie ČR v Plumlově. A právě policisté zde na
podzim našli i Petru Z., která následně putovala zpět do Žulové.
Romance obou milenců z garáže byla přerušena. Avšak
zdaleka neskončila. Neobešla
se totiž bez následků, Petra
Z. už putovala do Žulové ve
druhém měsíci těhotenství. V
současné době se termín jejího
porodu hodně blíží.

Čtvrteční jednání u soudu se
zúčastnila také matka Patrika
Gaťaříka, která si je dobře vědoma, že mladá maminka od státu
dostane mateřský příspěvek a
další sociální dávky. „Určitě dostane i porodné. To dělá třináct
tisíc,“ upozorňovala svého syna
ještě před zahájením hlavního
líčení. „To je fakt hodně peněz.
Za to by bylo čůča!“ reagoval na
to výmluvně její syn. Jak se zdá,
s takovým přístupem se prostějovská „láska z garáže“ happy
endu asi nikdy nedočká...
Patrik Gaťařík byl kvůli tomu,
že nenahlásil svoji nezletilou
milenku utíkající z ústavu, ve
čtvrtek postaven před prostějovský soud. Zde byl obviněn z
trestného činu maření úředního
rozhodnutí a vykázání, za což
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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.

Je vůbec normální?
Ze spáchání trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové látky je podezřelý dvaapadesátiletý řidič, kterého
kontrolovali policisté předminulý pátek krátce před
půlnocí přímo na náměstí T.
G. Masaryka, když řídil vozidlo Ford Mondeo. U muže
provedli dechovou zkoušku
na alkohol, která byla pozitivní. Naměřili mu 2,23 promile alkoholu v dechu.

Neplatí na děti
Ze spáchání trestného činu
zanedbání povinné výživy
je podezřelý šestatřicetiletý muž, který od února do
listopadu loňského roku
nepřispíval na své nezletilé
děti. Rozhodnutím soudu
má přispívat částkou tři tisíce korun měsíčně k rukám
matky. Za uvedenou dobu se
dlužná částka vyšplhala na
třicet tisíc korun. V případě prokázání viny mu hrozí
trest odnětí svobody až na
dva roky.

Neopatrná seniorka
Chvilkové
nepozornosti
dvaasedmdesátileté
ženy
využil neznámý pachatel.
Když v úterý kolem poledne
na parkovišti v Plumlovské
ulici ukládala paní nákup z
vozíku do kufru auta, využil
neznámý pachatel situace.
V nestřeženém okamžiku jí
ukradl kabelku, kterou měla
zavěšenou na vozíku. Seniorka v ní kromě peněz měla i
mobilní telefon, brýle, klíče,
osobní doklady
y a další věci.
Škoda byla vyčíslena na čtyři a půl tisíce korun.

Přemohl ho spánek
mu hrozí až dva roky vězení. K
dobru mu určitě nepřispěje ani
to, že nedávno dostal deset měsíců podmíněně za krádeže.
Rozhodnutí soudu však dosud
nepadlo, jednání bylo odročeno až do doby, kdy předchozí
odsouzení nabude právní moci.

Prostějov/mik

„Čmajzli“ mu plot
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 29. dubna 2013

Ve středu po třetí hodině
ráno došlo na rychlostní
komunikaci ve směru od
Prostějova na Vyškov k
p
dopravní
nehodě vozidla
Škoda Octavia. Z prvotního šetření vyplývá, že
devětatřicetiletého řidiče
zřejmě během jízdy přemohl mikrospánek a najel
do svodidel. Ke zranění nedošlo, škoda byla vyčíslena
na patnáct tisíc korun.

Čtyři kola a boty

ROSTISLAV FOJTÍK

PAVOL KRIŠTOF

JIŘÍ MAJER

ALOIS NAVRÁTIL

se narodil 16. srpna 1983 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila
prostějovská policie celostátní pátrání dne 26. listopadu 2012. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 29 do
30 let, měří 178 centimetrů, má hubenou postavu, modré oči a hnědé
rovné vlasy.

se narodil 16. března 1971 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 21. dubna 2010. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 35
do 40 let, jeho výška není známa,
má hnědé oči a hnědočerné kadeřavé vlasy.

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

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

Ze středy na čtvrtek vnikl
dosud neznámý zloděj na
pozemek domu v Prostějově na ulici Vrahovická. Následně z neuzamčené kůlny
odcizil tři jízdní kola. Ve
stejnou dobu zloděj vnikl
do dalšího domu na uvedené ulici. Z nezajištěné haly
domu odcizil jízdní kolo a
pár bot. Odemknul si vchodové dveře klíčem, který
byl z vnitřní strany dveří a z
domu odešel. Zloděj způsobil majitelům celkovou škodu za sedmnáct tisíc korun.

Zpravodajství

OBĚŤ ŠMEJDŮ bere důchod 3 946 korun
Za „vyhrané“ krámy po ní mohou chtít až sto tisíc

Sedmašedesátiletá Eva S. měla na předváděcí akci v Prostějově vyhrát sadu krámů, o které
nestála. Zástupci podvodné firmy Merpex trade jí
řekli, že stačí podepsat papíry o převzetí. Ve skutečnosti jí však podstrčili úvěrovou smlouvu u firmy Cofidis. Upsala se tím paní Eva ďáblu? Podle
všeho se zdá, že ano... Večerník již před nějakým
časem jako vůbec první periodikum informoval
o neseriózních praktikách jistých společností
z předváděček. A jak už víme z celostátních médií, kauza nabírá velkých obrátek...
Prostějov/mls
To, čím si paní Eva S. musí
kvůli jedinému podpisu „na stará
kolena“ procházet, by nikdo
nepřál ani svému největšímu
nepříteli. Nestačí, že musí přežít
s důchodem ve výši pouhých
3 946 korun. Nestačí, že si
z předváděcí akce v restauraci
ve Wolkerově ulici odnesla sadu
krámů, které nikdy nerozbalila
a nemá je kam vrátit. Nestačí,
že ač jí podvodníci z firmy Merpex trade řekli, že zboží vyhrála,
musela za ně nakonec zaplatit
šestatřicet tisíc korun. Nestačí ani
to, že jí podvodník do smlouvy
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napsal vyšší příjmy, než ve Smlouva s ďáblem. Nešťastskutečnosti měla, za což byla nou Evu S. dostali podvodníci
následně podmíněně odsouzena do velkých problémů. Podepsacoby člověk, který se dopustil la totiž nevýhodnou úvěrovou
úvěrového podvodu. (O případu smlouvu a nyní ji hrozí nemalé
Večerník také informoval - problémy... Foto: Martin Zaoral
pozn.red.). Jak se nám podařilo
šestatřicet tisíc korun, ale ještě
zjistit, tohle všechno je málo...
o celou třetinu víc! Navíc její
Kolik dělají úroky?
smluvní podmínky jsou nastaveny tak, že pokud paní Eva
Paní Eva S. redakci Večerníku nebude úvěr splácet, může se tato
poskytla kopii úvěrové smlouvy, částka zdvojnásobit. „O zboží na
kterou u společnosti Cofidis předváděčce jsem nijak nestála.
podepsala. Z ní jednoznačně Řekli mi ale, že jsem je vyhrála
vyplývá,že se sama a dobrovolně a že stačí, když jim podepíšu,
zavazuje k tomu, aby během že jsem si to převzala. Že bych
dvou let uhradila nikoliv měla důchod deset a půl tisíc ko-

run, to jsem jim určitě neřekla.
Proč bych si to měla vymýšlet?“
tvrdí stále paní Eva, která musí
vyjít s penzí 3 946 korun. Bydlí
proto na ubytovně, kde dostává
příspěvek na bydlení. Na jídlo
jí zůstává asi tři tisíce korun.
Napálená důchodkyně připouští,
že se s prodavačem šmejdů
o nějakých splátkách bavili. „Jen
jsem mu řekla, že peníze nemám
a splácet bych mohla maximálně
pětistovku měsíčně,“ přiznala
nám paní Eva, která však žádné
splátky nikdy nezaplatila. „Kdybych splácela dva tisíce korun,
neměla bych co jíst,“ vysvětlila.
Nakonec celých třicet šest tisíc
zaplatila díky půjčce od kamarádky.
(dokončení na straně 6)
A CO VY, MÁTE TAKÉ
ZKUŠENOST S POCHYBNÝMI
PRODEJCI? PODEPSALI JSTE
PETICI PROTI ŠMEJDŮM? NAPIŠTE DO REDAKCE NA E-MAIL:
REDAKCE@VECERNIKPV.CZ!

„Dívka v modrém IIII““
Pozornost okolí si užívá...

Prostějov/mls - Jak se zdá
prostějovská „dívka v modrém“ je rozhodnuta ukázat
svůj holý zadek co největšímu
počtu lidí. A nic ji zřejmě nezastaví!
Ani po přistižení naší nové
rubriky z minulého čísla
Večerníku dívka v modrém
své výrazné pozadí do textílie nezahalila. Úsměvný
příspěvek vyvolal mezi
čtenáři velký ohl as. Diskusi
na našich internetových
stránkách doplnilo hned
několik e-mailů doredakční
pošty. Jeden z nich pak
přinesl další konkrétní
důkaz...
„Po přečtení článku jsme
se sestrou na hlavním
prostějovském nádraží potkaly slečnu s vytříbeným
vkusem, která se až nápadně
podobá té, o které jste psali.
Škoda jen, že než jsem slečnu
stihla vyfotit, posunula si kalhoty asi o deset centimetrů
výše,“ napsala nám například

Marie Fojtíková, která vše
doložila i zaslanou fotografií
pořízenou na mobilní telefon.
„Dívka v modrém“ je jasným
důkazem, že každý z nás za
vkusné považuje něco jiného.

Nicméně všichni si na ulici
můžeme nosit přesně to, co
sami uznáme za vhodné.
A co víme, třeba nám tato
žena takto zřetelně dává najevo, co jí všichni můžeme...

Opět přistižena. Takto „dívku v modrém“ na hlavním prostějovském nádraží vyfotila jedna z našich čtenářek.
Foto: Marie Fojtíková

NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ SILNICE V PROSTĚJOVĚ – PLUMLOVSKÁ, VRAHOVICKÁ, OLOMOUCKÁ
„Vloni zahynuli ve Vrahovicích dva cyklisté. Navrhli jsme městu řešení,“ říká šéf dopravní policie
Každoročně Dopravní inspektorát Policie
České republiky v Prostějově vyhodnocuje
jednotlivé městské lokality podle úrovně dopravní nehodovosti. Za rok 2012 vyznívá situace nejhůře pro Plumlovskou a Vrahovickou
ulici. Na silnicích či dokonce chodnících
těchto ulic zahynuli vloni tři lidé! Z policejní statistiky vychází také vedení magistrátu,
které se snaží reagovat a plánovat bezpečnostní opatření z oboru dopravy.
Prostějov/mik
„Cílem těchto našich každoročních rozborů je jednak
vyhodnotit celkovou nehodovost na území bývalého
okresu a zároveň upozornit
na nejrizikovější místa na
Prostějovsku s tím, že je tady
zapotřebí učinit opatření.

Buď dopravně-inženýrského rázu, což je v kompetenci města, nebo zvýšeným
dohledem našich policistů
v rámci preventivních kontrol tak, abychom co nejvíce eliminovali následky
havárií,“ řekl Večerníku
Vítězslav Matyáš, vedoucí
Dopravního inspektorátu
Policie ČR v Prostějově.
Z policejního rozboru nehod za uplynulý rok vyplývá, že smutné prvenství za
uvedené období drží Plumlovská ulice, kde došlo ke
třinácti nehodám s jednou
usmrcenou osobou, jednou
těžce a osmi lehce zraněnými. „Jedná se o úsek s největší koncentrací zraněných
účastníků nehod na celém
Prostějovsku. Bohužel, velkou roli v tom hraje příliš
velký rondel u čerpací stanice OMV. Vím, řidiči si ho
pochvalují, ale oni tak nejsou vůbec přinuceni přibrz-

Tragické místo. Jak potvrdil šéf dopravních policistů Vítězslav
Matyáš, po Plumlovské je nejrizikovější Vrahovická ulice. Tady vloni
přišli o život dva cyklisté.
3x foto: archiv Večerníku
dit a následně držet pouze
povolenou padesátikilometrovou rychlost. Právě tady
dochází nejčastěji ke kolizím s chodci či cyklisty,“ poukazuje na velký problém
Plumlovské ulice Vítězslav
Matyáš.
V pořadí druhou nejrizikovější lokalitou v Prostějově
je Vrahovická ulice, zejména úsek za železničním přejezdem. „V této ulici došlo
vloni k deseti nehodám,
přičemž osm z nich bylo s
účastí cyklistů. Dva lidé zahynuli, další dva byli těžce
zraněni. Navíc zde byl těžce
zraněn chodec přecházející
vozovku mimo značený přechod. Dalších sedm účastníků nehod tady bylo lehce

zraněno. Jedním z hlavních
důvodů je stále absence
kvalitní cyklostezky. Lidé ve
Vrahovicích jezdí na kolech
po chodníku, přičemž tady
často náhle vjedou i do vozovky. Navrhli jsme městu
řešení a uvidíme, zda magistrát zareaguje,“ uvedl šéf
prostějovské dopravní policie. „Návrhy dopravních
odborníků jsme přijali a
změnili jsme naše plány. Původně jsme ve Vrahovicích
skutečně chtěli vybudovat
cyklostezku v rámci silniční
komunikace, nyní ale jsme
přešli k bezpečnějšímu řešení. Cyklostezka bude vybudována na rozšířeném chodníku, místa je tu dost a ani
veřejnou zeleň tu nebude-

me muset rušit,“ prozradil
Večerníku Zdeněk Peichl,
radní a předseda dopravní
komise města.
Právě na cyklisty nadávají
řidiči i chodci nejvíce. Přitom magistrát za poslední
léta vybudoval další kilometry cyklostezek, ovšem ne
vždy je lidé využívají v plné
míře. „Bohužel se stává, že
cyklisté raději jezdí po silnici místo toho, aby přejeli na
cyklostezku vedoucí souběžně se silniční komunikací.
Přitom vystavují nebezpečí
sami sebe i řidiče motorových vozidel. Zřejmě nevědí,
že ze zákona jsou dokonce

Kde byl a co
zde chtěl?

nalistujte stranu 10!

povinní použít cyklostezku, pokud vede v blízkosti
silnice,“ dodává významný
fakt Vítězslav Matyáš. Co
se týká nebezpečných lokalit, ve městě hned za Plumlovskou a Vrahovickou ulicí
následuje Olomoucká, kde

$&'

vloni došlo k devíti dopravním nehodám.
Podle zástupců radnice i
Policie ČR bude i nadále pokračovat spolupráce v hledání řešení při zajištění co
nejbezpečnějšího průjezdu
Prostějovem.
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„Já matku neuškrtil, sama se udusila,“
Brno, Prostějov/mik - Večerhájí se syn
ník jako první vloni v září

JAN ČENSKÝ v Prostějově!

Radní a předseda dopravní komise města
ZDENĚK PEICHL potvrdil kooperaci

Počet nehod v ulicích Prostějova v roce 2012

Hvězdný „sympaťák“ VRAŽDA v Dolní u soudu v Brně
upozornil na drsný případ
úmrtí třiašedesátileté Věry
S. z Prostějova. Tu našli už
v dubnu 2012 záchranáři
v bytě v Dolní ulici udušenou. Lékaři nejdříve konstatovali přirozenou smrt
přičtenou nešťastné náhodě.
Teprve až výsledky pitvy
prokázaly, že šlo o vraždu!
A co je horší, z mordu vlastní
matky byl obviněn její syn,
který minulou středu stanul
před senátem Krajského
soudu v Brně. Tvrdí však,
že je naprosto nevinný...
Devětatřicetiletý muž podle
kriminalistů uškrtil svou matku. Nebýt ovšem pitvy, na
vraždu by se vůbec nepřišlo.
Obžalovanému, který svou
vinu dál zarytě popírá, hrozí
až osmnáct let vězení. Třiašedesátiletou ženu podle vyšetřovacího spisu zardousil loni
v dubnu v bytě, v němž žil s
rodiči. Motiv činu není známý. Z brutálního činu ho ale

„Na základě doporučení policie
jsme pozměnili naše plány
s cyklostezkou na Vrahovické.“
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Zdroj: Policie ČR

Rodokmen nejkrásnější knihy

sahá do Prostějova...
Autorská kniha s názvem Blackbook prostějovského grafika Tomáše Roubala získala první místo v soutěži Nejkrásnější česká kniha za rok 2012,
a to v kategorii „Krásná literatura“.
Prostějov/peh
Osmačtyřicátý ročník soutěže
„Nejkrásnější česká kniha“ se
pochlubil rekordním počtem 270
titulů, které se v šesti kategoriích
utkali o primát „Miss kniha za
rok 2012“. Na základě posudků

Zavraždil matku? Devětatřicetiletý Prostějovan u soudu popírá, že
by měl jakýkoliv podíl na smrti své matky.
Foto: Blesk
usvědčují znalecké posudky blémový. Matku prý s otcem
ze soudního lékařství. „Vůbec našli loni třináctého dubna
nevím, co se stalo, nemám pro doma v ložnici v bezvědomí.
to vysvětlení,“ krčil u soudu ra- Pokoušel se ji oživovat, ale vše
meny obžalovaný. Tvrdil, že se bylo marné. Zavolali zdravoto násilné smrti matky dověděl nickou záchrannou službu, ale
až od policie.
ani lékaři neuspěli. Rdoušení
Lékaři zjistili, že žena zemře- potvrdilo až podrobné zkoula po intenzivním rdoušení. mání ostatků na soudním léPodezřelý popsal svůj vztah s kařství.
rodiči jako v podstatě bezpro- (více se dočtete na straně 13)

-)

výtvarné a technické komise byly
v každé kategorii zvoleny vítězné
publikace, které splnily přísné
podmínky v oblasti technického
zpracování, funkčnosti a kulturního přínosu.
Více se dozvíte na straně 6!

xxx. V Blackbook Tomáše Roubala si moc nepočtete, obsahuje
pouze autorovy kresby v černo- červeném zpracování.
Foto: www.tomasroubal.com

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+

1

Pá é zlato.
Páté
l
Od roku
k 2008 neznáá ččeská volejbalová scéna žen jiného šampiona než
Další louprostějovský klub. Razantní nástup na scépež. Závěrem
nu dokázaly stvrdit i dnešní „Agelky“,
předminulého týdkteré vyhrály mistrovský titul již
ne si rozhodl přivydělat
popáté v řadě. Ke všem exmuž, který těsně po nedělním
traligovým triumfům
obědě vstoupil do jednoho z barů v
přivedl tým kouč
Plumlovské ulici, aby okradl v tu chvíli
Čada.
osamocenou barmanku, která mu
vydala flek s dvanácti tisíci korunami.
Chytněte ho!

Osobnost týdne
KAREL NOVÁK
KAR

První konkrétní výsledek zná
kauza zkrachovalého Oděvního
podniku. Podle dostupných zpráv
policisté obvinili ze zvlášť závažného zločinu zpronevěry přímo
tehdejšího nejvyššího představitele, kterému nyní hrozí až deset
let vězení. Je však zřejmé, že již
brzy by měly světlo světa spatřit
další žaloby.

-

Podruhé v řa
řadě padá naše volba na prostějovského ffotografa. Tentokrát je jím
známý vvyznavač naturismu, který
se ve čtvrtek uplynulého týdne
dočkal velké chvíle, když byla
doč
zahájena slavnostní vernisáží
za
výstava jeho snímků v brněnské Moravské galerii.

Výrok týdne
„NEZLOBTE
NEZ
EZLO
LOBT
BTE
E SE
SE,
ALE O DCEŘI
VŮBEC NIKDY
NEMLUVÍM,
JÁ DĚTI NEMÁM…“
Známá herečka BÁRA
ŠTĚPÁNOVÁ se při návštěvě Prostějova odmítla bavit o potomkovi,
jehož má s bývalým manželem,
Lubošem Rychvalským.

O MOODY´S, VLT A OLOMOUCKÉ ZKUŠENOSTI

Analýza

Martin Mokroš

Zeptám se hned na
úvod. Koho z vás zaujala
či potěšila zpráva, že naše město dostalo v ratingovém hodnocení agentury Moody´s známku
Aa1? Zaznamenali jste
ji vůbec? Nebojte se, nedělám anketu, ale věřím
tomu, že spoustě našich
spoluobčanů důležitost
této zprávy asi nedošla...

fejeton
Petra Hežová
Dítě
uvízlo
hlavou mezi
kovovými mřížemi branky,
další vypadlo
z
rozjetého
vlaku,
jiné
z okna dvouposchoďového
domu. Dnešní děti mají asi
opravdu smůlu, a to přestože
je maminky v rámci bezpečí už
od narození vozí s sebou i do
obchůdků, kde se stěží manévruje i s obyčejným nákupním
košíkem, natož pak s kočárkem
obloženým nákupními taškami.
Čím to, že tato někdy až přehnaná péče maminek o jejich robátka
opadne ve chvíli, kdy vkročí do
dopravního prostředku nebo če-

Mám totiž pocit, že nejsme
tak nějak zvyklí poslední dobou na zprávy veskrze pozitivní, které pak zapadnou
a jsou zasypány různými zvěstmi
o mordech, krádežích, přepadeních a podobně. Ano, bohužel
těchto šokujících informací je
dnes podstatně víc. Taková je
doba...
A tak bych rád připomněl, že
pokud dostaneme druhé nejvyšší možné ohodnocení od
agentury, která hodnotí i státy
celého světa a která příští rok
oslaví 100 let své existence, měli
bychom být na své město hrdí.
Jen pro historický pořádek.
Agenturu založil v roce 1914
John Moody a v současnosti zaměstnává čtyři tisíce lidí
v sedmadvaceti zemích světa a
je součástí tzv. ratingové „velké
trojky“, kterou ještě tvoří agentury Standard & Poor´s a Fitch
Ratings. Dodejme ještě, že je
z těchto třech agentur nejsilnější
a nejprestižnější.

Hodnocení Aa1 znamená,
že naše město je subjekt,
do kterého nebo ve kterém
lze investovat s nízkým rizikem. Vyšším hodnocením už
je jen Aaa.
Našel jsem si chvilku a poslal
našemu primátorovi blahopřejný e-mail (není totiž umění jen kritizovat a šťourat, ale
také pochválit), neboť výše
zmíněné hodnocení je výsledkem především jeho práce a
také jeho týmu. A to bez rozdílu politického přesvědčení, náboženského vyznání a nevím
čeho ještě. Jako občan bych
byl rád, aby nám hodnocení
Aa1 vydrželo pokud možno
co nejvíce let a nejlépe pak,
aby se už nikdy neměnilo a
představitelé Moody´s o Prostějově mluvili vždy jen pozitivně. Ale přiznejme si, záleží
to tak nějak na nás všech a to
může bolet, že?
Další pozitivní zprávou pro
mne byla zvěst, že obce si již

Moderní rodiče,
děti a my
kárny u lékaře či kadeřníka? Ve
vlaku se to pak hemží neposednými batolaty a dětmi předškolního věku, které vesele poskakují
po sedačkách nebo si odskočí navštívit neznámé cestující v druhé
části vagonu, zatímco maminky
spolu nezávazně brebentí, podobně jako v kadeřnictví, kde si dítě
bez dozoru (maminka si nechává
právě dělat módní sestřih) hezky
pohraje se zapojenou kulmou
a kadeřnickými nůžkami beze
strachu, že by je kdokoli okřikl
a neúmyslně tak zaútočil na sebevědomí malého neposedy.
Rodiče se do situace vloží až
ve chvíli, kdy se nezletilý po-

tomek dá do pláče, ztratí se
nebo něco horšího. To se pak
nejprve označí viník celého
neštěstí, průvodčí, kadeřnice,
kolemjdoucí, prakticky kdokoliv, jen ne samo dítě nebo nedej
bože rodič sám. Příklady takzvané americké výchovy, kdy
maminka dítě monitoruje jen
z dálky jako vrtulník a zasáhne
jen v případě nejvyšší nouze,
vidíme už prakticky na každém
kroku. Takže se můžeme těšit
na generaci sebevědomých individualit, které budovali svou
osobnost a neústupné prosazování svých požadavků již od
plenek. Tak mládí vpřed!

Konstelace hvězd Prostějova

Prostějovem se nese ta pravá studentská nálada, blížící se maturity
ovládají plno domácností. Každá rodina by ale měla zůstat v klidu,
jedině ten přinese jejich hrdinovi kýžený úspěch. Město zachvátí
také lásky čas, na prvního máje se to bude polibky jen hemžit…

Berani - 20.3.- 18. 4. Příliš náročné události tohoto
týdne vás mohou přivést do napětí. Mohli byste se
dostat do špatné situace ve vztahu. O víkendu ale
čekejte zvýšení sexuality. Hvězdy vám přejí také
ve finančních záležitostech.
Býci - 19.4.-19.5. Ti, kteří máte dnes narozeniny,
buďte ve střehu. Někteří rádoby kamarádíčci si
z vás chtějí vystřelit a kanadským žertíkem vám oslavu pěkně zpestřit. Úsměv ovšem brzy vystřídá smutek, o víkendu vás opět zklame váš oblíbený klub…
Blíženci - 20.5.-19.6. Najděte si více času na povídání si s dětmi a rodinou. Opět se mohou ozvat
staré bolesti a fantomové nemoci, potrápí vás trávení a klouby, naopak díky dochvilnosti a také preciznosti si získáte úctu nadřízených.
Raci - 20.6.-21.7. Páry odhalí nové, nepoznané,
přitažlivé možnosti a osamělí si přitáhnou štěstí
v podobě emocemi nabité atmosféry, ale i vychýlení nálad. Zajděte si do společnosti a otevřete se
více vašemu okolí. Nestavte kolem sebe zeď…
Lvi - 22.7.-21.8. V zaměstnání se snažte co nejvíce prokázat své schopnosti. Udělejte také něco
nového a užitečného i pro ostatní lidi, vše na co
sáhnete, vám půjde lehce. Celý týden vám začne
přát pozitivní energie.
Panny - 22.8.-21.9. Šance má ten, kdo si chce založit rodinu, nebo kdo se chce osamostatnit. Nevyhýbejte se společenským aktivitám ani radám
zkušenějších. Výkyvy nálad jsou v tomto týdnu
spontánnější a nemoci jsou blíž.

...ještě
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Váhy - 22.9.-21.10. Dostane se vám příležitosti
získat nový zdroj příjmu. Rodinné spory se velmi
rychle srovnají, partnerské vztahy se upevní. Očekávejte setkání s osobou vám kdysi velmi milou
a blízkou. Nový vztah pak hledejte na oslavě…
Štíři - 22.10.-20.11. Ne vždy vaše chování a myšlení odpovídá skutečnosti. Vytrvale se pusťte do
toho, co je třeba udělat, a buďte trpěliví. Pracovní
výsledky se snadněji dostaví. Některé věci si ale
zkomplikujete vy sami. Čeká vás přátelství i láska.
Střelci - 21.11.-20.12. Počítejte s menšími nezdary, ale rozhodně neztrácejte hlavu. Nedovolte, aby
vaše pracovní problémy ovlivňovaly váš rodinný
život. Poraďte se s přáteli, uvidíte vše v lepším
světle. Neustálý stres přináší podrážděnost a nervozitu na vás i na celé vaše okolí.
Kozorohové - 21.12.-19.1. Tento týden se ještě více
můžete stát středem pozornosti. Pokud se chcete
osvobodit od svazujících aktivit či vztahů, tak raději
počkejte, protože právě teď máte tendenci k unáhleným a chybným krokům v mnoha oblastech.
Vodnáři - 20.1.-18.2. Měli byste se na věci podívat z jiného pohledu pro získání lepšího kontaktu
s realitou. Naprosto zbytečně podceňujete sami
sebe. Není to na místě, nemáte se za co stydět.
Musíte mít více sebedůvěry.
Ryby - 19.2.-19.3. Nesmíte se zlobit na lidi, kteří
s vámi nesouhlasí. Spíše se zamyslete nad tím, zda nemají pravdu. Zachovejte zdrženlivost ve finančních záležitostech. Choďte do přírody, cvičte jógu, relaxujte…

mohou teď regulovat počty
videoterminálů a tím i heren.
Pochopil jsem z řeči již dnes
zmiňovaného pana primátora,
že toto bude běh na dlouhou
trať, ale myslím, že bychom
se měli radovat, že svitla naděje v to, že ubude blikajících
světýlek a tím i snad kriminality, nešťastníků, kteří spadnou do dluhové pasti a vůbec
negativních jevů herny provázejících. Minimálně okolo škol a blízko míst, kde se
pohybuje mládež, bych začal
regulovat už teď.
A na závěr zážitek z našeho
krajského města Olomouce,
kam jsem zavítal, abych si
pozvedl své vědomosti v oboru počítačové gramotnosti.
Po oné mozkové nalévárně
jsem navštívil Galerii Moritz,
což je v podstatě již fungující sestra naší Galerie Zlatá
brána alias Prioru. Byl jsem
mile překvapen, jak je starý
nevzhledný olomoucký Prior

„vytuněný“ a „vyliftovaný“ i
„vystajlovaný“, leč koho jsem
tam postrádal, byli kolegové nakupující... A tak jsem
tam byl já, pár lidí v jedné
z kaváren, prodavačky a prodavači, technický personál
a ochranka, která mne sledovala ostřížím zrakem. Nejmenovaný kolega po této informaci prohlásil, že se zřejmě
se mnou člen ochranky chtěl
vyfotit, aby před svými šéfy
vykázal činnost a produktivitu
práce. No ale nevím, nevím...
Prostým součtem jsem došel
k číslu padesát a to na třípatrovou budovu není mnoho,
samozřejmě nepočítám dav
lidí v podzemním marketu
Billa a ještě, upozorňuji, byl
standardní čas, žádný extrém.
Ve stotisícovém městě bych
tedy rozhodne očekával tak
nějak vyšší „obložnost“.
A pak jsem si představil,
že v našem městě, které je
co do obyvatelstva polovič-

ní, by měly být tyto galerie
dvě a vedle sebe! No řeknu
vám, kapku jsem se při této
představě opotil a vize dvou
prázdnotou zívajících komplexů mne optimismem nenaplnila... Ano, náš Prior je
třeba také „vytunit“, „vystajlovat“, „vyliftovat“ ,a protože
byl v činnostech a úpravách
první, tak celou tuto akci je
třeba již dotáhnout do konce.
Ale již po několikáté říkám:
Dost všemu dalšímu!!
Jistě tušíte, na co narážím.
Kolikrát už to tu šlo, kolikrát
ještě půjde, ale stane se tedy
někdy něco? Nerad bych, aby
experimenty a tanečky okolo již tolikrát zmiňované oné
„druhé“ stavby třeba narušily
i kvalitu hodnocení od firmy
Moody´s. Tito „bystroočka“
totiž sledují vše a nic jim neunikne. A tak si to u nich zbytečně nepokazme, ještě pořád
máme čas a dobrá vůle by se
také jistě našla...

MATURANTŮM „ZVONÍ HRANA“

Nikol Hlochová
Už je to tady! Stejně jako
každý rok touto dobou, i letos
se stávající maturanti začínají
třást strachem... Maturita se
blíží!
Haldy a haldy papírů, všude
po pokoji talíře, obaly od
čokolád a hrníčky od kafe. To
si zažilo mnoho z nás. V roce
2011 se vyplnilo to, čím nás
tak dlouho strašili. Od toho,
jak jsme maturovali my,
obyčejní smrtelníci ještě před
pár lety, se tyto novodobé

a údajně vylepšené zkoušky
poněkud liší. Kromě školní
části se přidala i ta státní.
Jen tak mimichodem - loni
na ni poslaly stížnosti tisíce
studentů. Co myslíte, jak to
bude letos? Budou otázky
společné části jasné a srozumitelné, nebo se do nich
studenti a studentky zamotají
ještě víc?
Slyšela jsem také i dost
takových
názorů,
že
v některých případech bylo
dokonce lepší nad otázkou nepřemýšlet a intuitivně
zaškrtnout jednu odpověď.
Nevím, jak vám, ale mně
přijde
celkem
zvláštní
a tak trochu i smutné, že při
zkoušce dospělosti, jak se
maturitě často říká, je občas
lepší nepřemýšlet...
Letos poběží už třetí rok
tohoto projektu a zatím se
mi nezdá, že by nesl takové
ovoce, jak nám bylo na
začátku prezentováno. Navíc
si určitě všichni vzpomeneme

glosa týdne

na loňské rozporuplné hodnocení písemek z českého
jazyka nebo testů z matematiky. Spoustu lidí také zaráží
letošní sjednocení obtížnosti.
Copak to jde, požadovat
stejnou úroveň znalostí od
gymnazistů nebo studentů
středních škol a učňů? Státní maturity by měly mít za
cíl zajistit kvalitní studenty
pro vysoké školy. Rozumíte
tomu? Vždyť sítem pro
přijetí nebo nepřijetí vždy
byly a měly by být i nadále
přijímací zkoušky, ne maturita. Maturitní vysvědčení
tvořilo a zatím stále tvoří jen
jakousi „vstupenku k nim“.
Navíc, pokud se na „vejšku“
skutečně dostanete, musíte
už během prvního ročníku
prokázat, že na studium tady
opravdu máte a maturitní
vysvědčení už vám bude
celkem k ničemu.

Agentura

Primátor a starostka Držovic
jsou až po uši zamilovaní

Dlouholeté spory Prostějova
a Držovic jsou definitivně minulostí. Jak se agentuře Hóser exkluzivně podařilo zjistit, prostějovský
primátor Miroslav Nakaseseděl
a starostka Držovic Blanka
Kulečníková prožívají vášnivý
románek. „Ano, jsme bláznivě
zamilovaní. Jsem strašně šťastná, vůbec jsem nečekala, že se
něco takového může stát. Láska
je nádherná!“ reagovala na náš
přímý dotaz Kulečníková. Podle
ní jejich dlouho utajovanou lásku už nešlo déle skrývat. „Nějaký
čas jsme k sobě s Mirkem hledali
cestu. Chvilku jsme se i soudili, ale
kdo se prosím vás dneska nesoudí? Každý se chce soudit, proč bychom to nezkusili i my dva? Teď
už je ale všechno zapomenuto.
Vždyť, co se škádlívá, to se rádo
mívá,“ vysvětlila nám Kulečníko-

vá, podle které se náklonnost obou
zástupců obcí projeví i na vzájemných vztazích všech obyvatel Prostějova a Držovic. „Naše láska prostoupí všechno a všechny. Dokáže
zázraky. Jen díky lásce z Držovic
se může stárnoucímu Prostějovu
podařit zvrátit trend, kdy ve městě
umírá víc lidí, než se jich rodí,“
zářila optimismem Kulečníková.
Také primátor Nakaseseděl nepopřel, že se se starostkou Držovic opakovaně schází. „Objevily
se dokonce okamžiky, kdy u toho
nebyl ani jeden z dalších zastupitelů. Byli jsme úplně sami. Oba jsme
přitom projevili skutečně velkou
ochotu se vzájemně sblížit,“ přiznal zcela otevřeně Nakaseseděl.
Primátor se však zachoval jako
správný gentleman a dále zachovával zdrženlivost. „Omluvte mě,
ale o konkrétních návrzích paní

starostky bych do médií nerad
hovořil. Mohu jen prozradit, že po
mě pokaždé chtěla peníze, hodně
peněz,“ dodal Nakaseseděl a jeho
čelo se zakabonilo. „Jsem starý
muž a vím, že nic na světě není zadarmo. Ani dobré sousedské vztahy ne. Ale pokud bych chtěl získat
trvalou lásku paní starostky, to
bych se teda nedoplatil. Tvrdí sice,
že by mi dala slevu, ale i tak je to
pro mě opravdu moc peněz. Musel bych napřed prodat svůj byt na
sídlišti a ještě si půjčit. A dovolím si
tvrdit, že ani jedno by se manželce
nelíbilo,“ přemítal Nakaseseděl.
Přeroste tedy romantické sbližování primátora a starostky v něco
trvalejšího? „Já tomu věřím, láska
zmůže vše,“ míní Kulečníková.
„Leda, že bych vyhrál ve Sportce,“
dodává Nakaseseděl.
Za Agenturu Marty Fik
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aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ
Také v uplynulém týdnu dorazila do naší redakční pošty
celá řada vašich ohlasů, která
se tentokrát rekrutovala k několika tématům. Z celé plejády
vašich podnětů a příspěvků
jsme vybrali čtveřici nejzajímavějších, kterou vám nyní
předkládáme...

Až z toho bolí oči
V zimě jsem často chodívala
kolem židovských měšťanských domů za Priorem, které
paní majitelka slíbila opravit.
Teď jsou z nich jen ruiny a
z článků ve Večerníku jsem
vyrozuměla, že se budou na
jejich místě stavět repliky původních domů. Nebude to tak
trochu zbytečné a drahé? Proč
paní majitelka nejednala, dokud původní domy ještě stály?
Takové repliky přece ani nemohou mít žádnou historickou
hodnotu, nebo se pletu?
Jana Michálková, Prostějov

Příplatek pro
prodavačky
Obdivuji prodavačky z prodejny Billa v Prioru. Sedí celý
den v neuvěřitelném hluku,
který pochopitelně při stavbě
budoucí prodejní galerie je,
navíc v prašném prostředí.
Bolí mě hlava už jen při pomyšlení, že bych byla na jejich
místě a celý den poslouchala
vrtačku, přes kterou bych snad
ani nerozuměla zákazníkům.
Doufám, že alespoň dostanou
tučný příplatek za práci v takto
ztížených podmínkách!
Martina Horáková, Prostějov

Zachraňte Donu!

Neustále čtu v novinách, že
se bude bourat Dona. Všichni v mém okolí jsou zásadně
proti a nikde jsem nezaslechl
jediný názor, který by hlasoval pro zbourání této památky
na doby, kdy byl Prostějov na
české poměry jakousi velmocí v oblasti oděvnictví díky
Neherovi, Rolnému i OP. Jak
je možné, že dovolíme vietnamským majitelům, aby nás
připravili o jednu z historických staveb města? To jich
máme tolik, že když se jedna
nebo dvě strhnou, tak nám
neubude? Mluví se o tom, že
samotná stavba už není v dobrém technickém stavu, ale je to
skutečně pravda? Proč zástupci města něco pro záchranu
Dony nepodniknou a namísto
ní nenabídnou stávajícím majitelům jiný pozemek? Vždyť
by Dona mohla fungovat jako
nový Prior!
Jiří Pavlásek, Prostějov

Tajemství
prostějovských krytů
Reaguji na váš článek z 15.
dubna 2013, str. 13 na téma
„Kryty z protektorátu“. Jako
malý jsme s kamarády „prozkoumávali“ kryty na Husově náměstí a náměstí Padlých
hrdinů, takže mě toto téma
velmi zaujalo. Mohli byste
uveřejnit víc fotografií? Neuvažují zástupci města spíše
o zpřístupnění těchto krytů?
Vždyť jde v jistém smyslu
také o památku.
Karel Vitásek, 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
První máj nebo Svátek práce se datuje již k roku 1886. V naší zemi
se tento svátek objevil následně v roce 1890, a jak všichni víme, po
dlouhou dobu byla účast na oslavách prvního máje povinná. Po
roce 1989 se od mávátek, pugetů šeříků, transparentů a různých
alegorických vozů upustilo a tak tento den prožíváme každý po svém.
Proto jsme se vás tentokrát v prostějovských ulicích ptali...

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.

SLAVÍTE PRVNÍ MÁJ? A JAK?
Lenka SOCHOROVÁ
Prostějov

Klára ŽÁROVÁ
Prostějov

ANO

ANO

„POLICIE“ VYRAZILA DO ULIC
S NOVÝM FÁREM I SLOGANEM

Heslo našich ochránců zákona „pomáhat a chránit“ se zřejmě neosvědčilo, proto na kriminální živly
policie vytáhne těžší kalibr. Jak mimo jiné dokládají
fotografie zbrusu nového vozidla, které jste mohli
potkat na zdejších pozemních komunikacích, tentokrát budou kriminalisté zločince rovnou bourat a
pálit... Nebo snad ne? Každopádně snímek, který
se podařilo zachytit redaktorce Večerníku, zcela
jistě není fikce ani koláž...
Prostějov/peh

„První máj beru jako každý jiný svátek. Rozdíl je jen
v tom, že si s přítelem dáme
pusu pod třešní. Osobně mám
tento svátek raději než komerčního Valentýna. Mimo
jiné mě těší, že nemusím jet do
školy. Takže si ráno pěkně pospím a celý den si nějak v klidu
užiju. Možná se zajdu podívat
na nějakou prvomájovou akci,
která ten den trochu oživí. Snad
nám vyjde počasí.“

„Svátek práce nám má připomenout hodnotu, kterou
většina lidí zná, takže asi jako
spousta lidí, tak i já se tento den
pokusím strávit v klidu, bez
práce a školy. I když třeba v supermarketech se bude asi pracovat. Podle mě by se nemělo
v tento den pracovat ani tam.
Potraviny si můžeme nakoupit
dopředu. Jinak na prvního máje
se s přítelem jako každoročně
políbíme pod třešní.“

Jen co se trochu oteplilo, do ulic
Prostějova vtrhly bagry a demoliční vozy, jež se z gruntu pustily
do práce nejen ve Smetanových
sadech a náměstí Svatopluka Čecha. Není proto divu, že i policie
to se svým heslem „pomáhat
a chránit“ prozatím zabalila

a přešla na aktuálnější „pobourat a pálit“. Alespoň to se může
zdát při pohledu na „vystajlovaný“ dopravní prostředek firmy
Fe-demolice z nedalekého Ptení.
„V první chvíli jsem si myslel,
že vyměnili škodovky za něco
rychlejšího,“ směje se náhodný
kolemjdoucí při pohledu na auto
patřící demoliční firmě. Vozidlo

sice evidentně nepatří k nejnovějším, ale co slibují nápisy na
karosérii, určitě ještě zvládne
a možná přidá i „přejet a rozjezdit“. Že si vozidlo demoliční
firmy nešťastným nedopatřením
popletete s dopravním prostředkem ochránců zákona, se snad
nestane, zejména vzhledem
k tomu, že design předcházejících typů policejních vozidel
se zeleným pruhem policie už
v současnosti pochopitelně nahradila novějšími modely v modro-stříbrném provedení, na kterých pro upřesnění stále zůstává
známé motto policejních vozidel
„pomáhat a chránit“.
Tak snad se svého hesla budou
ochránci zákona držet stejně
jako pracovníci zmíněné demoliční společnosti...

Některé ženy mají problém při milování dosáhnout vrcholu. V takových případech se muži mohou „sichrovat“ tím,
že svoji milou vezmou k sexu na nějakou horu či alespoň
kopec. Ještě lepší je, pokud na něm stojí rozhledna. Milenci se tak ocitnou v „oblacích“ ještě před tím, než vůbec
dojde na věc. Ohledně samotné polohy bude pro ženu
nejlepší, pokud si její partner sedne na lavičku. Žena si
mu následně zády k němu sedne na klín. Tak se bude
moci na jeho klíně pohupovat. V takovém případě žena
jednak může rozhodovat o rychlosti a hloubce pronikání, jednak si může užívat báječného výhledu do okolní
krajiny. K podobným hrátkám milenci brzy dostanou příležitost třeba na nově otevřené rozhledně, která se v současnosti staví na „Hanáckém Mont Blancu“. Slavnostně
otvírat by se měla už v červnu…

ZKUSTE SEX NA ROZHLEDNĚ KOSÍŘ

Ilustrační foto

Návrat ke

„starým” případům

NOVÝ MAJITEL CHCE OBNOVIT ŽIVOT
NA ZLECHOVĚ! MÁ ALE ZPOŽDĚNÍ...

I

Prostějov/mls

www.
vecernikpv.cz

„Policejní vozy v novém“. Když pomáhat a chránit nestačí, přijde na řadu heslo pobourat a pálit.
Foto: Petra Hežová

jak šel čas Prostějovem ...

náměstí Padlých hrdinů

Výměna památníků. Původní název Čelakovského náměstí platil
od r. 1899 (v letech 1940 až 1945 německy Čelakovský-Platz). Současné pojmenování náměstí Padlých hrdinů platí od 14. prosince 1945
na památku prostějovských občanů, zastřelených v těchto místech při
hladových bouřích 26. dubna 1917. V domě číslo 1 sídlila Hasičská vzájemná pojišťovna, na rohu s Erbenovou ulicí stojí vila Františka Kováříka.
Původní památník padlým hrdinům od Václava Becka byl přemístěn na
městský hřbitov a v roce 1933 nahrazen pomníkem od sochaře Jana
Třísky.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Kolářovy sady

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

SLADKÉ PEČIVO

Vánočka
400 g

Závin s tvarohovou náplní
400 g

7 days croissant
60 g

Mufinky
150 g

43,90

27,90

11,90

-

34,90

27,90

-

43,90 (500 g)

39,90

11,90

23,90

-

-

24,90 (180 g) 16,90 (200 g)

-

33,50 (500 g)

34,90

11,90

21,90 (220 g) 29,90 (300 g)

26,90

34,90

34,90

7,90 (32 g)

Roláda maková/
Buchtičky
ořechová
tvarohové/makové
180 g
360 g

14,90 (250 g)

39,90 (300 g) 34,90 (400 g)
24,90

26,90

19,90

29,90 (250 g)

26,90 (380 g)
26,90
26,90

34,90

Naše RESUMÉ
Kdo by neměl rád něco
na zub? Proto naše kroky
vedly tentokrát k pultům
s upečenými dobrotami.
Nejlevnější vánočku jsme
našli v Tesku, závin s tvarovohou náplní v Albertu i Lidlu,
croissant 7days pak vedle
Albertu také v Bille a Tesku.
Pro mufinky si zajeďte do
Kauflandu, roládu pak kupte
v Albertu, kde už rovnou
vemte do tašky i tvarohové či
makové buchtičky.
Ať vám chutná!

PONDĚLÍ 23. DUBNA 2012
Nová naděje svitla dominantě okolí plumlovské přehrady. Hotel Zlechov minulý týden získal nového majitele. Ladislav Koláček slibuje obnovení provozu hotelu, který je po letech chátrání v katastrofálním stavu.
„Náš záměr je jasný. Chceme hotel opravit a provozovat!“ hlásí koncem
dubna roku 2012 Ladislav Koláček, který se stal jedním ze dvou nových
spolumajitelů. Ladislav Koláček podnikal v oblasti stavebnictví, zároveň v této oblasti pracuje jako soudní znalec. Dokáže si tedy velmi dobře
spočítat, že náklady na opravu zpustlé nemovitosti nebudou právě malé.
„Chceme obnovit provoz restaurace i sálu a horní patro upravit pro ubytování. Původní kapacita hotelu byla osmadvacet lůžek, zvažujeme, že
bychom ji o dvanáct míst rozšířili. Kdy se hotel opět otevře? Tak o tom
je nyní předčasné hovořit, věřím, že by to mohlo být tak do tří let,“ sdělil
tehdy Večerníku Ladislav Koláček, který si hodně slibuje od obnovení
turistického ruchu na plumlovské přehradě.
DUBEN 2013
Je to už rok, co Zlechov získal nový majitel. Zajímalo nás, jak pokročil
s plánovanými opravami. „Bohužel toho moc nového není. Nemovitost
jsme vyklidili a staticky zajistili tak, aby nehrozilo, že se zřítí. Rovněž
jsme ji zabezpečili, bezdomovci a vandalové se do ní už nedostanou.
Samotné opravy však zatím nezačaly,“ přiznal pro Večerník v uplynulém týdnu Ladislav Koláček. Věci nejdou tak rychle, jak si majitelé
představovali. „Rekonstrukce bude hodně finančně náročná. Chceme
se do ní pustit až ve chvíli, kdy si budeme jisti, že máme dost peněz na
to, abychom ji dotáhli do takové podoby, se kterou budeme spokojeni. Nejhorší by bylo, kdybychom v průběhu oprav zjistili, že na jejich
dokončení nemáme dost peněz,“ vysvětlil mírného zdráhání Koláček.
V tuto chvíli ještě nejsou majitelé stále dohodnuti, jak by měl hotel po
opravě vypadat. „Do konce roku chceme připravit projektovou dokumentaci, příští rok bychom se rádi pustili do oprav,“ uzavřel Koláček.
Záměry na opravu legendárního, dnes však již notně zchátralého
Zlechova už měla celá řada jeho předchozích majitelů. Vše nakonec
skončilo na tom, že pro realizaci svých plánů nesehnali dostatek financí. Doufejme, že v tomto posledním případě se historie nebude
opakovat...
napsáno před
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Co se stalo v baru?
M. Valenta: PODŘEZAL MĚ!“

Za příběh, který
se nedávno odehrál v zábavném
podniku Simetrix v Komenského ulici, by se snad nestyděl
ani autor akčního filmu. Hromadná rvačka zakončená
krvavým zraněním jednoho
z hostů a jeho převozem do nemocnice.
Přestože od této chvíle uběhlo
již několik týdnů, v policejních
zprávách se o tom neobjevila
ani zmínka. Jak jsme při našem
pátrání zjistili, ani není divu,
neboť celá kauza je kupodivu
řešena zatím jako přestupek.
A to i přesto, že poškozený tvrdí,
že mu spolumajitel baru na
závěr bitky nožem podřezal krk!
Minulý týden nás kontaktoval
Michal Valenta z Prostějova,
který onoho osudného večera
navštívil se svojí manželkou
a kamarády zmíněný bar.

Dopodrobna nám podle svého
názoru popsal vše, co se v noci
z 12. na 13. dubna stalo. „Chci
o tom mluvit zcela otevřeně,
protože se nedovedu smířit se
skutečností, že mezi námi chodí
takový člověk, který je schopný
na svého hosta vytáhnout nůž
a podřezat mu krok. Dodnes
se budím ze spaní a jsem psychicky na dně. Neustále ho
vidím, jak stojí nade mnou,
zaklapává vystřelovací nůž
a schovává si jej do kapsy,“ řekl
nám M. Valenta.
„Nebudeme se k případu nijak
vyjadřovat. Můžeme jen říct, že
my sami jsme na pana Valentu
podali trestní oznámení. A hned
několik,“ sdělil nám do telefonu
společník Simetrixu.
Pozn. red. Jak celý případ
dopadl, se budete moct dočíst
v jednom z příštích vydání
Večerníku...

Zpravodajství

Zámkem stále PROSAKUJE VODA
Problémem jsou až třímetrové zdi, kudy vedla kanalizace…

Problémy s vlhkostí a nevábně páchnoucími plísněmi na zdech měl prostějovský zámek již v minulosti. Zatímco vlhko ze sklepních prostor, kde
dříve fungovala vinárna, se už podařilo odstranit,
nové fasády zámku stále trpí. Příčinou je fakt, že
neobvykle silnými zdmi procházela dříve kanalizace. Holt, ta architektura starých Pernštejnů…
Prostějov/mik
„Bohužel, v mohutném zdivu prostějovského zámku se
objevily skryté a hlavně velmi staré vady v souvislosti
s historickým kanalizačním
potrubím, které ani zdaleka
nebylo vodotěsné. Za mnoho
desítek let tak vlhkost pronikla
do všech vrstev velmi silného
zdiva, což se neblaze projevuje do současnosti. A jakmile
se v posledních dvou letech
začala odkrývat stará fasáda
a nahazovala se nová, veškerá vlhkost se nyní tlačí ven. A
to velmi výrazně komplikuje
plány rekonstrukce zámku z

hlediska času,“ vysvětlil Večerníku celý problém Zdeněk
Fišer, náměstek primátora statutárního města Prostějova.
Vloni se zbrusu nová omítka
musela na větší části východní strany zámku opět seškrábat, neboť mokvala a tvořily
se na ní plísně. „Zdivo se teď
musí nechat nějakou dobu větrat, zatím se nahodilo sanační
omítkou, která pomáhá dostat
vodu ven. V tuto chvíli opravdu nejsem schopen určit, jak
dlouho se bude muset čekat,
než zdivo zcela vyschne, aby
se mohlo znovu natřít fasádním nátěrem. Kanalizační síť
byla dávno odstavena, ale vlh-

OBĚŤ ŠMEJDŮ bere důchod 3 946 korun

Podmínky smlouvy
Dokončení
ze strany 3
Kvůli svému podpisu pod takto napsanou úvěrovou smlouvou se dostala do obrovských
problémů. Z drobně napsaných písmen tohoto lejstra
vyplývá, že pokud klient u
Cofidisu nezaplatí dvě splátky, hrozí mu, že bude muset
zaplatit dvojnásobek celkové
dlužné částky. A to v případě
smlouvy paní Evy dělá sto tisíc
korun. „Tolik peněz? Kde bych
je vzala? To bych musela začít
žebrat a krást zároveň,“ reago-

I

vala paní Eva. Částka šestatřiceti tisíc korun, které paní
Eva za šmejdy zaplatila, by
tak nemusela být konečnou...
„Už mi volali, že budu muset
zaplatit i úroky, vůbec jsem
netušila, kolik by po mě mohli
chtít,“ svěřila se paní Eva. Její
argument, že peníze nemá kde
brát, by nikoho ani zajímat nemusel... Ovšem podmínky, za
kterých podepsala smlouvu s
podvodníky z firmy Merpex
trade už ano.
Paní Evě S. nezbývá tedy než
věřit, že se Cofidis spokojí s
uhrazenou částkou a od úroků,
na které má podle smlouvy nárok, nakonec upustí...

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

ze soudní síně...

Problém s historií. Již zrenovovaná omítka s novou fasádní barvou
musela jít dolů. Na východní straně zámku omítkou prosakovala voda a
tvořily se plísně. Teď se bude čekat, čekat, čekat… Foto: Michal Kadlec
kost se v někdy až tři metry silných zdech stále drží,“ přidal
Zdeněk Fišer.
V samotných počátcích rekonstrukce prostějovského zámku
byl vyřešen podobný problém
s vlhkostí ve sklepních prostorách. Zejména šlo o plesnivé
zdi v dřívější zámecké vinárně.
„Tam šlo ale o poněkud jiný
problém... Tady zdivo trpělo

Prostějov/mik - Prostějovští
policisté se obracejí na veřejnost se žádostí o pomoc při objasnění dopravní nehody, ke
které došlo v neděli 21. dubna
kolem páté hodiny odpoledne
v Plumlovské ulici.
„Zatím neznámý řidič s neustanoveným vozidlem narazil z dosud nezjištěných příčin do obvodové zdi supermarketu ve směru
od ulice Antonína Slavíčka.
Poškodil zeď, odpadní trubku,
která je součástí budovy, a došlo
i k poškození uskladněného zboží. Vzhledem k tomu, že z místa
nehody ujel, nebylo možné zjistit,
zda nebyl pod vlivem alkoholu,“
popsala Večerníku nevšední bouračku Irena Urbánková, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Během nehody nebyl nikdo zraněn. Hmotná škoda byla vyčíslena na 15 tisíc korun a policisté
nehodu šetří a po řidiči a vozidle

Josef Přikryl se několik let policii jen vysmíval...
va zabavili, zdaleka nebyla
jedinou, se kterou v posledních letech kšeftoval. „Něco
podobného se už určitě opakovat nebude. Pokud to bude
možné, budu s marihuanou
obchodovat legálně,“ nechal
se u soudu slyšet Přikryl.
Otazník visí nad tím, zda
kromě „trávy“ Přikryl neobchodoval i s pervitinem.
Aleš Surý, u něhož policisté
zadrželi věci na výrobu této
nebezpečné drogy, právě
Přikryla označil za majitele
varny. Zda jím i byl, či to byla
pouze Surého zoufalá obrana,
to ví pouze oni dva sami. Faktem zůstává, že se oba prostějovští dealeři velmi dobře znali. Spojovala je mimo jiné také
záliba v opakovaném řízení

bez řidičáku. Za ně byl Přikryl prostějovským soudem
nedávno odsouzen k deseti
měsícům vězení, po odvolání
mu byl trest zvýšen na celý
rok. Kromě toho další čtyři
roky nesmí sednout za volant.
Soudkyně se rozhodla mladíkovi tento trest už nezvyšovat.
„Obžalovaný se ke všemu doznal a od samotného začátku
s policií i soudem spolupracoval. Soud se tedy domnívá, že
předchozí trest by pro něj měl
být dostatečným ponaučením,“ zdůvodnila Adéla Pluskalová, která zároveň Přikrylovi udělila celkovou pokutu
sto tisíc korun.
Rozsudek je pravomocný, obě
procesní strany se na místě
vzdaly práva na odvolání.

Majitel zničeného auta má zřejmě smůlu
„Kamery se dívaly jinam,“ připustil šéf městské policie
Prostějov/mik - Večerník
nedávno informoval o vandalském činu, ke kterému
došlo během jedné ze sobotních dubnových nocí u
zámku na Pernštýnském
náměstí. Miloši Berkovi z
Prostějova zatím neznámý
pachatel prohodil pravým
předním oknem osobního
automobilu zřejmě dlažební
kostku. Dnes už je však jisté, že pátrání po vandalovi
bude hodně složité...
Večerník se s poškozeným
majitelem auta během minulého týdne spojil, Miloš
Berka však od policie zatím
žádné vyrozumění neobdržel.
„Bohužel, stále nevím, zda
policie má nějakou stopu nebo
jestli alespoň po tom ničemovi
pátrá. Snad se během následujících dní něco dozvím. Pořád

se ale divím, že k něčemu takovému mohlo dojít přímo
pod kamerou městského systému a policisté proti vandalovi okamžitě nezasáhli,“ sdělil
Večerníku Miloš Berka.
„Prostějovští policisté provádí
šetření týkající se poškození
vozidla, které bylo zaparkované na Pernštýnském
náměstí v Prostějově. Zatím
neznámý pachatel rozbil na
vozidle pravé boční zrcátko
a pravé boční sklo, do vozidla ale nevnikl. Policisté
případ šetří jako podezření
ze spáchání přestupku proti
majetku ze strany zatím neznámého pachatele. Přesná
škoda na vozidle nebyla zatím
vyčíslena. Pro zjištění všech
okolností byl vyžádán záznam z kamerového systému.
Policisté na případu pracují

vlhkostí z takzvaného zámeckého příkopu Ihned jsme nechali udělat drenáž a celé místo
odvodnili. Jak vidno, toto opatření bylo velmi účinné. Dnes
je v prostorách bývalé vinárny
malý koncertní sál pro Základní uměleckou škodu Vladimíra
Ambrose a žádné vlhko už
stěny nenarušuje,“ doplnil na
vysvětlenou Fišer.

U májky v Drozdovicích TEKLA KREV
Podaří se ji někomu pokácet?
V koruně je flaška slivovice!

Drozdovice/mik - Bez třiceti
centimetrů
osmnáctimetrovou májku v sobotu v poledne
vztyčili drozdovičtí nadšenci
a vyznavači starých tradic. U
místní kapličky tak bylo po roce
opět živo, dvě desítky mužů, žen
a dětí slavily příchod blížícího se
měsíce lásky.
Letos však při vztyčení májového
symbolu doslova a do písmene
tekla krev. „Když jsme kmen
májky obepínali ostnatým drátem,
tak mě ten drát šlehnul do obličeje.
No co, každá sranda něco stojí,“
bral rozseknuté čelo s humorem

Pavel Makový, hlavní organizátor akce při obnovených tradicích
v Drozdovicích.
Místní se prý nebojí, že by se
někomu „přespolnímu“ podařilo
májku předčasně pokácet a ukrást
věnec s pentlemi ze špice kmenu.
„Nikdo nemá šanci, naše májka je
hlídaná kamerou, navíc budeme
v okolí držet hlídky. V koruně
májky jsme připevnili flašku
slivovice, kterou si sami vypijeme při kácení májky v sobotu
pětadvacátého května,“ prozradil
Večerníku s potutelným úsměvem
ve tváři Pavel Makový.

Sláva v Drozdovicích. Zatímco v obličeji zraněný Pavel Makový si dezinfikoval ránu slivovicí, jeho
parťáci dokončili vztyčení drozdovické májky.
2x foto: Michal Kadlec

Policie hledá svědky nehody Peníze z kradené karty VYBÍRAL v Prostějově!
V Plumlovské to „napral“ do marketu a ujel!

KŠEFTOVAL VE VELKÉM S TRÁVOU, u soudu se kál
Prostějov/mls - Za přechovávání psychotropní látky
byl předminulý týden odsouzen šestadvacetiletý Josef Přikryl. V polovině loňských prázdnin ho policisté
načapali s pytlem, v němž
bylo 878 gramů marihuany.
Pokud by se mu ji podařilo
prodat, získal by za ni přibližně čtvrt miliónu korun.
Vyučený kuchař Josef Přikryl
svojí postavou skutečně připomíná kulaťoučkého kuchtíka z pohádky Byl jednou
jeden král. Díky obchodování
s trávou si však přišel na peníze, o kterých by si při práci v
kuchyni mohl nechat jen zdát.
Dá se předpokládat, že marihuana, kterou mu policisté
loni u prostějovského hřbito-
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a zjišťují okolnosti,“ reagovala Irena Urbánková, tisková
mluvčí policie Olomouckého
kraje.
Vyšetřovatelé ale při pátrání
budou mít zřejmě smůlu.
„Kamery nejsou všelék,
ostatně ve městě jich máme
sedmadvacet a operační
důstojník nemůže naráz sledovat všechny záznamy. Co
se týká tohoto konkrétního
případu, kamera umístěná
na budově městského úřadu
ve Školní ulici se v době
spáchání tohoto vandalství
bohužel dívala na opačnou
stranu. Ve Školní ulici v tu
chvíli totiž došlo k vloupání
do prodejny Jeřabina a navíc
zde řádili sprejeři..,“ prozradil
Večerníku Jan Nagy, velitel
Městské policie v Prostějově.
Tomu se prostě říká pech...

pátrají. „Policie ČR přivítá jakékoliv informace od občanů,
případných svědků, které by
pomohly při objasnění nehody.
Tyto informace mohou občané
sdělit na telefonní číslo 974 781
251 nebo případně na bezplatnou telefonní linku 158,“ uvedla
Irena Urbánková.

Neviděli jste to? Řidič autem
narazil do plechového obložení
supermarketu v Plumlovské ulici a ujel.
Foto: Policie ČR

Olomouc, Prostějov/mik Koncem března vnikl do
bytu dvaaosmdesátileté seniorky v domě ve Švermově
ulici v Olomouci neznámý
muž pod záminkou kontroly plynových spotřebičů.
V příhodném okamžiku
odcizil ženě peněženku s
penězi a platební kartou.
Tato lumpárna je úzce
spjata s naším městem,
neboť podvodník a zloděj
vybíral pomocí ukradené
karty peníze z bankomatu v
Prostějově!
„Prostřednictvím platební
karty vybral osmadvacátého března dvacet minut
po půlnoci z bankomatu
na ulici Plumlovská v
Prostějově patnáct tisíc korun. Pomocí kamerového
záznamu jsme zajistili
fotografie podezřelého pa-

Foto: Policie ČR
chatele,“ uvedla Irena Urbánková, tisková mluvčí
policie Olomouckého kraje.
Policie hledá svědky této
krádeže
a
především
občany, kteří by pomocí zís-

kaných fotografií pomohli
zjistit totožnost pachatele.
Se svými informacemi se
můžete přihlásit na telefon
974 766 673 nebo na linku
158.

Budou DOMÁCNOSTI na sídlišti BEZ VODY A ELEKTŘINY?
Večerník zjišťoval, jak je to s vodárnou a trafostanicí v ulici Cyrila Boudy
Prostějov/mls - Na velmi špatný stav vodárny a blízké trafostanice v ulici Cyrila Boudy
nás nedávno upozornil jeden
všímavý čtenář. Do objektu
vodárny podle svědků také
pronikají Romové. Lidé se
proto bojí, že se ocitnou bez
vody a elektřiny...
„Na obě budovy v ulici Cyrila
Boudy není nejlepší pohled. Dokonce bylo vidět, že naši snědí
spoluobčané do vodárny lezou
rozbitými okny, rozbíjí je kame-

ny a chodí po střechách. Navíc je
u tohoto objektu roztržený svod
bleskosvodu, tudíž je v případě
úderu blesku nefunkční! Objekt
vodárny je pro nás velmi důležitý, protože jsou v něm vysokotlaká čerpadla, která dopravují vodu
do mnoha desítek domácností v
této lokalitě. Trafostanice nám
pak zajišťuje dodávky elektřiny.
Především vodárna by určitě potřebovala rekonstrukci,“ napsal
do Večerníku Zdeněk Labounek,
žijící v ulici Cyrila Boudy.

Marný boj se sprejery. Trafostanice loni prošla opravou, její stav
by měl být dobrý. Čmáranice na fasádě nemají na její funkci vliv.
Foto: Martin Zaoral

Špatný stav. Červený objekt vodárny v ulici Cyrila Boudy vyniká popraskanou fasádou i rozbitými okny, kterými dle svědků do objektu vnikají Romové. V současnosti by už řadu let neměl být funkční. Foto: Martin Zaoral
Jak jsme následně zjistili,
náš čtenář se v některých
věcech mýlí. Objekt vodárny v ulici Cyrila Boudy už
několik let neslouží svému
účelu! „Objekt pronajímáme
soukromé firmě, opravovat
jej zatím neplánujeme. Soustředíme se na vodárny, které
zajišťují dodávku vody. A to
už řadu let není případ vodárny v ulici Cyrila Boudy,“
reagoval na dotaz Večerníku
Pavel Řepka, ředitel prostějovského VaKu.

Na rozdíl od vodárny však
trafostanice funkční stále je.
Navzdory počmárané fasádě
je její stav dle odpovědných
zaměstnanců E.ONu dobrý.
„Loni jsme ji opravovali, dělali
jsme i novou fasádu. Měla by být
plně zajištěna proti vážnějšímu
poškození. Co se týče sprejerů,
tak s těmi nejsme schopni bojovat, nemůžeme každý rok dělat
novou fasádu jen proto, aby tam
ty čmáranice nebyly,” reagoval
Jaroslav Hudeček ze společnosti
E.ON Česká republika.

Rodokmen nejkrásnější knihy sahá do Prostějova...
(pokračování ze strany 3)
Publikace je ručně tištěná
technikou sítotisku a vázaná
v dřevěných deskách. Standardního čtenáře možná překvapí, že kniha neobsahuje
ani řádek souvislého tištěného
textu a připomíná spíš skicák
než knížku. Vydána byla nákladem pouhých šedesáti výtisků.
„Porota knihy nečte, oceňuje
především neotřelou podobu,
vtip a posun knižní tvorby
z ideového hlediska,“ objasnila mluvčí Památníku národního písemnictví a tajemnice
soutěže Vladimíra Hoštová
v souvislosti s právě uplynulým ročníkem soutěže.

Mezi oceněnými je i kniha
E. Macekové, určená malým čtenářům s názvem 12
hodin s Oskarem, ve které
si děti procvičí druhy ovoce
a mohou si do ní i kreslit, či
odborná publikace na téma
vzniku nízkoenergetického
domu eko-centra Sluňákov
Neobyčejné přirozenosti kolektivu autorek Z. Brychtová,
I. Hradecká, vydaná vydavatelstvím Univerzity Palackého
v Olomouci.
Soutěž v dnešní moderní podobě pořádá od roku 1993 Ministerstvo kultury a Památník
národního písemnictví v Praze.
Vítěznou publikaci kategorie ´Krásná literatura´

Úspěch rodáka. Nejkrásnější kniha prostějovského autora zaujala porotu i specifickým grafickým zpracováním.
Foto: www.tomasroubal.com
prostějovského grafika si
můžete prohlédnout online
na webové adrese www.tomasroubal.com.

Sám autor, jehož Večerník
kontaktoval, se omluvil, že pro
svoji vytíženost odpoví na naše
otázky až v příštích dnech...

Téma Večerníku
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ˇ
Prostejov
a jaro v zahradě
zahradeˇ
Nezapomeňte v květnu připravit svoji chloubu...

Jaro se nám již definitivně usídlilo na obloze
a snaží se proniknout i do našich zahrad. A
jak je již zvykem, PROSTĚJOVSKÝ Večerník Květen je jeden z nejkrásnějších měsíců v roce. Co se týče zahrádky, je však velice rušný. Vysazují se předpěstované sazevám pomůžeme právě s jarní přípravou za- nice na svá trvalá stanoviště, začínáme sekat trávník, vyséváme zeleninu a podobně. Jaké další zahradní práce je potřeba
hrady. Mezi první posly jara totiž patří práv květnu zvládnout? Máme pro vás následující přehled…
vě cibuloviny, které svoji paletou veselých
barev, oznamují, že jaro je tady. Povíme si
tedy to nejdůležitější o cibulovinách. Dále se
Na stanoviště vyséváme letní ředkvičky, ředkev, špenát, celer, brokolici, mangold, cukrovou kukuřici.
podíváme, co je potřeba udělat na okrasné
Vyséváme pozdní kedlubny určené ke skladování, např. odrůdy Gigant či modrou Violetu.
či užitkové zahradě a nejen to. Přejeme vám
Na výsevné záhony vyséváme košťáloviny pro podzimní sklizeň - zelí, kapustu a květák.
mnoho chuti do práce při vytváření jarní atZa teplého počasí bychom měli začít větrat ve sklenících a pařeništích.
mosféry ve vaší zahradě a následně mnoho
Na teplých a chráněných místech můžeme vysazovat melouny, papriky a lilky.
přííjemných chvil v nich strávených.
Rajčata vysazujeme mírně šikmo a o něco hlouběji.
Stranu připravila: Aneta Křížová
Vysazujeme i bylinky, některé druhy je vhodnější vysít – brutnák, měsíček aj.

Zeleninová zahrada

Máte vlastní zahrádku?

Zeleninu po výsevu chráníme netkanou textilií, kterou odstraníme až po projednocování.
K bramborám v řádcích přihrneme zeminu.
Sklízíme první ranou mrkev, letošní kopr, cukety a špenát.
Plevel ze zeleninových záhonů dáváme do kompostu, kde nám výborně poslouží. V žádném případě
ho nevápníme, protože vápno by kompost akorát zmineralizovalo a nezpůsobovalo by tlení.

Ovocná zahrada
V ovocném sadu je květen nejkrásnějším měsícem. Postupně nakvétají hlavní druhy ovoce, jen nejranější jsou již odkvetlé.
Během kvetení dokončíme řez broskvoní, popřípadě i jiných peckovin.
Rovněž prosvětlíme nadměrně rostoucí a zahuštěné koruny jabloní a hrušní.
Na začátku měsíce můžeme sázet vinnou révu.
Provádíme postřiky proti nemocem a škůdcům prakticky u všech druhů ovoce.
Stromům, které bohatě kvetly, přidáváme do postřiku proti nemocem a škůdcům kapalná hnojiva, abychom zlepšili jejich výživu.
Výhony u ovocných stěn hrušní a jabloní ohýbáme do vodorovné polohy, abychom podpořili plození.
Ve chvíli, kdy dorostou letošní výhony vlašského ořešáku do průměru pěti centimetrů, můžeme je začít seřezávat.
Vylamujeme letorosty vinné révy, které nemají nasazeno na kvetení.
Koncem května již sklízíme první drobné ovoce připomínající chutí navinulejší borůvky, a to zimolez kamčatský.

Okrasná zahrada

JARNÍ PÉČE O ZELEŇ
Tráva, taková samozřejmost,
kdo by s ní mohl mít problém, že ano? Snad ale úplně
každý někdy zápasil se
špatným růstem, plevelem,
skvrnami nebo odumíráním.
Protože kvalitní a pečlivě
ošetřovaný trávník je základem krásné zahrady, je třeba
mu věnovat náležitou péči...
Ta nejintenzivnější část nás čeká
právě nyní, na jaře. Po vyschnutí
trávník důkladně vyhrabeme,
nejlépe kovovými hráběmi,
které drn rozruší a odstraní z něj
zbytky listí, nečistoty usazené
přes zimu a odumřelé části.
Starší porost doporučujeme
ošetřit vertikulátorem, nožovým
prořezávačem, který lze koupit
jak v podobě hrábí, tak jako
přídavné zařízení k sekačce nebo
jako samostatný stroj. Drn se
vertikulárotem mělce prořeže,
čímž zajistíme dostatečné

provzdušnění. Trávník po
tomto zásahu nevypadá příliš
vzhledně, ale už za pár týdnů
se nám odvděčí zhoustnutím a rychlejším růstem.
Vyčištěný trávník přihnojíme
startovací dávkou hnojiva,
nejlépe některým z přípravků
dodávaných specializovanými
firmami. Ti šikovnější mohou hnojivo rovnoměrně rozhodit ručně, spolehlivější je
však použít k tomu určený
speciální vozík. Pokud nás trápí
dvouděložné plevele (sedmikráska, pampeliška, svlačec a
jiné), snadno se jich zbavíme
selektivním herbicidem. Ale
pozor, oblíbený Roundup
hubí vše a zničil by i vlastní
trávník! Holá místa, poškozená
například psími exkrementy
nebo nadměrnou dávkou hnojiva zryjeme, dosypeme kompostem a osijeme.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
inzerce
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Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

V první polovině května vysadíme hlízy jiřin a mečíků, po ledových mužích také dosny.
U keřů se doporučují odstranit odkvetlá květenství především u rododendronů a šeříků.
Odkvetlé jarní keře upravíme řezem.
Vysazujeme letničky a dvouletky pro podzimní výsadbu, jako jsou například karafiáty, astry a pomněnky.
Odstraňujeme průběžně semeníky u odkvetlých narcisů a tulipánů.
Do poloviny měsíce ještě vyséváme travní osivo na připravenou plochu. Trávníkové plochy již pravidelně sečeme a zaléváme.
Vyséváme některé popínavé rostliny k popínavým konstrukcím a zdem.
Řízkujeme chryzantémy pěstované s jedním výhonem pro jeden květ.
Pro udržení vláhy a proti plevelům záhony mulčujeme rozdrcenou borkou.
Vysazujeme okrasné dřeviny v kontejnerech.
Lekníny a další vodní rostliny přezimující v bezmrazých místnostech již přemisťujeme do jezírka.

S cibulovinami začíná jaro

Sníte o rozkvetlé zahrádce, naplněné vůní krásných květin?
Je právě vhodná chvíle pro
vysázení cibulek, které kvetou
v létě a na podzim. Poradíme,
jakým způsobem sázet, zda lze
květinové cibule použít i opakovaně, co dělat, když nám
odkvetou. Dále si řekneme,
zda je lze vysadit do truhlíku
či nádob a spoustu dalších
zajímavých tipů. Inspirujte
se v následujících řádcích.
Principy výsadby a následné
péče jsou snadné a může si je
osvojit úplně každý majitel zahrady…

Kdy začít cibuloviny
vysazovat?
Cibuloviny, které kvetou na
jaře, vysazujeme již od září až
do prosince, tedy i po prvních
nočních mrazících. Důležité je,
aby se s půdou dalo ještě praco-

vat. Naopak cibuloviny kvetouJakou potřebují půdu?
cí v létě a na podzim vysazujeme právě na přelomu jara a léta Vhodná je jakákoli dobře
(duben – červen).
propustná půda. Těžkou jílovitou půdu zlehčíme komJakým způsobem a jak
postem nebo pískem. Před
hluboko sázet?
výsadbou je potřeba půdu
Pro výsadbu použijeme klasic- dobře nakypřit.
kou lopatku nebo sázecí kolík
(vysazujeme-li cibuloviny např. Náhodně nebo podle plánu?
do trávy). Pro to, jak hluboko Cibuloviny rozdělujeme na
cibuloviny vysazovat, platí vše- rané, středně rané a pozdní.
obecně známé pravidlo: cibuli Rozdílné jsou i výškou. Poči hlízu sázíme dvakrát hlou- kud jsme si již udělali jasno,
běji, než je její výška, tedy do kde v naší zahradě cibulovihloubky mezi 10 – 20 cm.
ny pokvetou, můžeme vyrazit
do nejbližšího zahradního
Na jakou vzdálenost
centra a vybírat. Doba květu
vysazovat?
a výška jednotlivých druhů je
Větší cibule, jako např. cibule uvedena vždy na obrázcích,
hyacintů, tulipánů a narcisů, které jsou součástí prodejních
vysazujeme cca 10 cm od sebe. kartonů i sáčků. Vhodným
Pro ty menší, jako gladioly, čes- výběrem mohou cibuloviny
neky, sněženky apod., postačí zkrášlovat naši zahradu od
vzdálenost cca 5 cm.
února až do září.

Lze květinové cibule
použít opakovaně?
Ano, sbírku našich cibulovin
můžeme rok od roku rozšiřovat
a obohacovat o druhy nové. Odkvetlé druhy, kterým již odumřely listy, vyjmeme z půdy, listy
odstraníme, cibule očistíme od
hlíny a zkontrolujeme, zdali nejsou poškozené. Pak je uložíme
na lísku a skladujeme v suché,
tmavé a větrané místnosti, nejlépe
ve sklepě nebo kolně. Na podzim
je pak opět vysadíme. Cibuloviny
vysazované mezi trvalky a keře
necháme v půdě zplanět.
Mohou se cibuloviny
vysazovat do nádob
a truhlíků?
Ano, na jaře tak mohou cibuloviny zkrášlovat nejen naše zahrady,
ale i terasy a balkony. Jak na to?
Vybereme dostatečně hlubokou
nádobu, jejíž dno zasypeme cca

1 cm drenážního materiálu (štěrk,
střepy hliněného květníku, keramzit). Velmi pěkné jsou dřevěné
nádoby, kamenná koryta, velké
ozdobné květníky, ale použít
můžeme i klasické truhlíky. Drenážní vrstvu zasypeme zeminou,
přičemž dbáme na to, aby okraj
nádoby byl dvakrát výš, nežli
je výška cibule. Cibuloviny do
nádob vysazujeme jednu vedle
druhé, nesmějí se však vzájemně
dotýkat. Pak dosypeme zbytek
zeminy a zalijeme. Do hlubokých
nádob můžeme cibuloviny vysazovat v několika vrstvách (podle
nároku na hloubku výsadby)
a tím získat krásné, dlouho kvetoucí dekorace. Pěkná je i kombinace cibulovin se stále zelenými
rostlinami, jako je např. břečťan,
různé druhy konifer a trav. Takto
osázené nádoby pak postavíme
na terasu nebo balkon a můžeme
se už jen těšit, až rozkvetou.

Region
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KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO

PROTIVANOVSKO

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
Sbírka sseker
eker
k see za
zapíše
apíš
íše
do knihy rekordů
Konice/mls - V sobotu 4.
května od 10.00 hodin se
v Konici pořádá zápis do knihy rekordů ČR. Zapsána do
ní bude unikátní sbírka seker,
která je jako samostatná expozice umístěna v konickém
zámku. K vidění je tu přibližně 250 exemplářů ze sbírky
Pavla Šína. Zapsání do knihy
rekordů doprovodí vystoupení skupiny břišních tanců
Eques Tempus, jízda v panském kočáře, ukázka řemesel, soutěže v lukostřelbě. Od
13 hodin pak zahraje country
skupina Poslední kovboj.
Rej čarodějnic
a strašidel
v Kralicích na Hané
Kralice na Hané/mls V sobotu 4. května se v parku
v Kralicích na Hané uskuteční slet čarodějnic. Po přeletu
na vlastním koštěti nad obcí
čarodějnice přistanou kolem
půl čtvrté v parku za sokolovnou, kde proběhne čarodějnický rej. V programu bude
kromě dětských vystoupení
také bubenická show, vyhlášení královničky a královny
všech čarodějnic, zapálení
hranice, ohňostroj a čarodějnická kuchyně. Možná přiletí
i Saxana!
V Němčicích slaví svátek
všech ochotníků
Němčice nad Hanou/mls
- Komedie Zdeňka Podskalského Žena v trysku
století v podání domácího
divadelního souboru Na Štaci zahájila 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 sledovat celkem jedenáct divadelních představení.
Těšit se mohou především na
komedie a pohádky. 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.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Sen několika generací turistů z celého kraje se stává realitou

ROZHLEDNA NA KOSÍŘI SE UŽ ŠPLHÁ DO MRAKŮ

region@vecernikpv.cz

Kdokoliv v těchto teplých dnech zamíří na „hanácký
Mont Blanc“, musí si na jeho vrcholu promnout oči.
Spatří, jak na dobře známém místě ze země roste torzo budoucí rozhledny. Ač je všeobecně známo, že se
s její stavbou začalo už loni na podzim, stále se tomu
nechce věřit. Vždyť o tomto díle marně snily generace
turistů z celého regionu...
Čechy pod Kosířem/mls
Původně se rozhledna na Kosíři
měla otvírat už začátkem června. Stavbu zbrzdilo extrémní
jarní počasí i nájezdy zlodějíčků. Na stavbě byly umístěny fotopasti, které zaznamenaly 180
návštěv! „Termín slavnostního
otevření rozhledny jsme z těchto
důvodů posunuli na sobotu 22.
června. Na tento den pozveme
všechny, díky nimž se podařilo
projekt rozhledny dotáhnout do
konce. Bude pro ně připraven
zajímavý doprovodný program,

který odstartuje ve čtrnáct hodin. Vyplatí se přitom zůstat až
do večera, kdy bude rozhledna slavnostně nasvícena. Díky
tomu se bude na co koukat nejen
z Kosíře, ale i přímo na Kosíři,“
nechala se slyšet starostka Těšetic a předsedkyně mikroregionu
Kosířsko Hana Rozsypalová.

Jak to bude vypadat?

o výšce šestadvaceti metrů. Stála zde do roku 1939, pak musela
být zbourána. Nová rozhledna
za šest a půl milionů korun bude
vysoká osmadvacet metrů. Stromy v jejím okolí byly vykáceny,
z ochozu ve výšce pětadvaceti
metrů budou mít lidé výhled do
širokého okolí. Rozhledna bude
mít celkem stopadesátosm schodů, některé z nich si lidé mohou
stále odkoupit a přispět tak na
vznik unikátní stavby. Odměnou
jim bude cedulka se jménem na
umístěná do „jejich“ schodu.
„K mání je ještě asi přibližně
čtvrtina schodů v hodnotě deset a dvacet tisíc korun. Financování rozhledny zvládneme,
i kdyby se nakonec neprodaly,”
sdělila Rozsypalová.

Nová stavba vzniká na místě
Nové zázemí i cesty
bývalé rozhledny, kterou v roce
1927 slavnostně otevřel místní Rozhledna kromě neobyčejného
turistický spolek. Šlo o jedno- výhledu nabídne i zázemí pro
duchou dřevěnou konstrukci turisty. Kromě ní na vrcholu

PLUMLOV KOUPIL ŽRALOKA
Co ale bude dál?

Plumlov/mls - Plumlovské zastupitelstvo na svém středečním
mimořádném zasedání schválilo
podpis smlouvy na odkup pozemků v areálu ATC Žralok. Učinilo
tím pouze první krok na cestě
k záchraně chátrajícího kempu.
Cena pozemků, které díky podpisu
smlouvy Plumlov získá od státu,
přesáhla tři miliony korun. Město,
které nedávno dokončilo kanalizaci, si vzhledem ke stavu svého rozpočtu muselo celou částku vypůjčit.
Přesto je tato transakce pouze prvním krokem.

„Odkoupení pozemků pod Žralokem je určitě dobrá věc, sama
o sobě však absolutně nic neřeší...
Důležité bude, jak brzy se podaří
připravit projekt na novou podobu
kempu. Musí to být co nejdříve,
abychom ještě měli šanci dosáhnout na evropské dotace. Ty dosud
byly k podpoře regionálního rozvoje a cestovního ruchu velmi štědré.
Pokud však nebudeme mít vhodný
projekt co nejdříve, pak hrozí, že
zcela nezbytnou rekonstrukci kempu město bude celou financovat
z vlastního rozpočtu. To by pro něj

Řidič usnul a u Konice sjel do potoka
Konice/mik - Přemáhat únavu za volantem se nevyplácí.
Přesvědčil se o tom šofér mercedesu, kterého v úterý časně
ráno přemohl spánek a u Konice
zahučel do potoka.
„Lehké zranění si vyžádala havárie vozidla Mercedes - Benz
Sprinter, ke které došlo v úterý
krátce před půl pátou ráno v katastru obce Konice. Z dosavadního
šetření vyplývá, že šestatřicetiletý
řidič zřejmě vlivem chvilkové

nepozornosti, kterou zavinil mikrospánek, po projetí levotočivé
zatáčky ve směru na Konici vyjel
mimo vozovku vpravo a sjel do
potoka. Sanitním vozidlem rychlé
lékařské pomoci byl převezen
do nemocnice na ošetření. Podle
lékařské zprávy utrpěl lehké
zranění,“ uvedla tisková mluvčí
policie Olomouckého kraje Irena
Urbánková. Jak dodala, hmotná
škoda na vozidle byla vyčíslena
na 50 tisíc korun.

Sjeli Hloučelu i Valovou, přístav našli v hospodě
bez větších problémů a posádka člunu před osmou hodinou
dorazila do svého cílového
„přístavu“. Tím byla hospoda
v Otonovicích.
„Pro nás coby vodáky byla naprosto ideální, nachází se totiž

asi deset metrů od vody. Měli
jsme tam také dostatek času
i pohodlí celou výpravu zhodnotit a zapít,“ usmál se na závěr
Milar s tím, že za rok by tuto
akci všichni čtyři opět rádi zopakovali.

Čtyři muži ve člunu. Lidem projíždějícím Mostkovicemi se v úterý naskytl nevšední pohled na raft jedoucí po rozbouřené Hloučele.
Foto: archiv Josefa Milara

nepochybně představovalo zbytečně velkou zátěž,“ zdůraznil plumlovský zastupitel Marek Otruba,
který doufá, že vedení města v co
nejkratší době vyhlásí výběrové
řízení na projekt budoucí podoby
Žraloka. „Věřím, že zastupitelstvo
následně vybere tu pro město nejvhodnější variantu. Pokud budeme
mít dostatečně brzy jasno, pak doufám, že se většinu peněz na realizaci
podaří sehnat jinde než v napjatém
rozpočtu města. V opačném případě bychom taky mohli mít smůlu,“
uzavřel Otruba.

Kosíře vznikne i nové ohniště
a altánek, který vybudují Lesy
ČR. Ty rovněž plánují opravy
přístupových cest na Kosíř. Investice do nich se vyšplhá na
téměř dvojnásobek ceny rozhledny. Během sezóny by měla být
rozhledna otevřena každý den.
„Rádi bychom začali už letos
v červnu cestou vedoucí od lomu
u Čelechovic až na vrchol Kosíře.
Počítáme, že by nás opravy cest
měly přijít na celkem dvanáct milionů korun,” potvrdil Zdeněk Horák
z Krajského ředitelství Lesy ČR v
Šumperku.

Bude to chtít
ohleduplnost
Nová rozhledna, zázemí i cesty na Kosíři jsou nepochybně
skvělou zprávou pro celý region. Uvidíme, jaký vliv však
budou mít na Kosíř samotný.
Na vrchol už nyní míří tisíce

www.vecernikpv.cz

ku nezbytně nutné kvalitní a pečlivě vybrané ovoce. „Pokud máte
nahnilé švestky, nemůžete čekat,
že vypálíte dobrou slivovici. Jen
ze skutečně dobrých švestek získáte pálenku, která vás pohladí po
jazyku i po duši,“ nadchl se Fuksa,
jemuž ovoce nasbírala celá rodina.
Pálenky se v Mostkovicích letos utkaly v celkem třinácti
kategoriích. Kromě slivovic šlo
o kořalky z jablek, hrušek, meruněk, broskví, vína či třešní přihlášeno bylo i několik kořalek
z ananasu, ostružin, malin, piva,
či dokonce z mrkve. V obrovské
konkurenci se dokázali prosadit
i pěstitelé z Prostějovska.
V kategorii hrušek zvítězil Lukáš
Vávra z Prostějova, mezi vínovicemi nenašla konkurenci ta, kterou vypálili pořádající Vodáci SQ,
a ocenění degustátorů si odnesla
také Táňa Martínková z Prostějova za svoji višňovku. Za zmínku také určitě stojí druhé místo
Michala Vánského z Mostkovic,
který uspěl v početně velmi nabité
kategorii kořalek z jablek.

Fotoreportáž
Fotoreportáž

střelecký granát ráže pětasedmdesát milimetrů, který pocházel z období druhé světové
války,“ prozradila Večerníku
Irena Urbánková, tisková
mluvčí policie Olomouckého
kraje.
Likvidace válečné munice
ale v tomto případě proběhla
jinak, než je obvyklé. Ke zneškodnění došlo přímo v Budětsku! „Pyrotechnik munici
zlikvidoval na místě řízenou
explozí. Ke zranění osob ani
ke škodám na majetku nedošlo,“ potvrdila mluvčí prostějovské policie.

SPECIALISTA NA HISTORICKÁ OKNA

Místní sokolovna hostila největší košt pálenek v kraji

Mostkovice/mls - Mostkovické
kaléšek by se po sobotě klidně
mohl přejmenovat na Mostkovické kalech. Nejenže se tu
k ochutnávce sešlo rekordních
853 vzorků slivovic, ve srovnání
s předchozími ročníky sem našlo cestu ještě více návštěvníků.
Navzdory obrovské konkurenci
kořalek z celé ČR i Slovenska
nechyběly mezi oceněnými pálenkami ani ty od lidí z našeho
regionu. Celkovým vítězem se
pak stala slivovice Josefa Fuksy
z Vážen nad Litavou.
Šampion koštu svoji kořalku ze
švestek vypálil už v roce 2006.
„Čím je pálenka starší, tím je lepší. Časem zjemní, přitom si však
uchová nezaměnitelné aroma. Je
ovšem dobré ji hned po vypálení
nechat tak měsíc otevřenou, aby
ztratila vůni alkoholu. Následně
je třeba ji zašpuntovat, pár let neVzroste návštěvnost. Už nyní na vrchol „hanáckého Mont Blancu“
chat uležet a teprve potom vypít,“
každoročně míří tisíce turistů, jejich počet se po dostavbě rozhledny i
prozradil Večerníku Josef Fuksa
nových cest nepochybně zvýší.
Foto: Martin Zaoral
z vesničky nacházející se nedaleko
turistů ročně, dá se předpoklá- doufat, že se četní návštěvníci Slavkova. Podle vítěze Mostkovicdat, že se jejich počet z výše budou k jedinečnému prostředí kého kaléšku je pro dobrou pálenuvedených důvodů v budoucnu hanáckého Mont Blancu chovat
ještě zvýší. Nezbývá tedy než ohleduplně...

kového hosta si určitě nepřáli.
Majitelé domu v Čelechovicích na Hané nahlásili policii
začátkem týdne vykradenou
nemovitost. Zmizely jim peníze, šperky i elektronika.
„Ze spáchání trestných činů
krádeže, porušování domovní
svobody a poškození cizí věci
je podezřelý zatím neznámý
pachatel, který se v pondělí
v dopoledních hodinách vloupal
do jednoho z rodinných domů
v části Čelechovic na Hané. Poškodil vstupní dveře, do domu
vnikl a ukradl peníze, dva fotoaparáty, videokameru a zlaté

Bylo z čeho vybírat. Na letošním Mostkovickém kaléšku jste mohli ochutnat z neuvěřitelných 853 vzorků
domácích pálenek!
Foto: Martin Zaoral
Na výsledcích však až tak úplně
nezáleželo. Dle pořadatelů se totiž šampionem stali úplně všichni, kteří dodali alespoň jeden
vzorek. Vždyť i letošní ročník
Mostkovického kaléšku se konal pod heslem „Není důležité
zvítězit, ale vypálit“.

„S letošní návštěvností na koštu
jsem spokojený. Naštěstí nám vyšlo
počasí. Nebylo ani moc škaredě,
aby déšť odradil pěší a cyklisty,
ani moc hezky, aby to lidi lákalo
na výlety či k práci na zahrádce,“
pochvaloval si Lubomír Karafiát,
jeden z pořádatelů.

vyčíslena na 30 tisíc korun,“
sdělila Večerníku Irena Urbánková, tisková mluvčí policie
Olomouckého kraje s tím, že
v případě dopadení hrozí neznámému pachateli až tříletý pobyt
za mřížemi.
Další škodu za více než sedm tisíc korun způsobil neznámý pachatel, který se někdy v době od
16. dubna do 24. dubna vloupal
do chaty v katastrálním území
Plumlova. „Vnikl do ní oknem
a ukradl settopbox, prodlužovací kabel, nerezové nádobí a rozbil kávovou sadu z porcelánu,“
popsala Irena Urbánková.

Mostkovice: černý dým
se valil ze sklepa domu
Prostějov/red - V sobotu
sedmadvacátého dubna dvanáct minut před šestou hodinou ranní byl oznámen na
operační středisko Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje požár
ve sklepě rodinného domu
v Mostkovicích. Oznamovatel
hlásil, že ze sklepa se valí hustý

Organizátoři nezapomněli poděkovat všem vystavovatelům a také
mostkovickým sokolům za poskytnutí prostor pro akci. „Bez jejich
pomoci by se Mostkovické kaléšek
jen těžko uskutečnil. Pokud nám zachovají přízeň, pak se tu za rok opět
sejdeme,“ rozloučil se Karafiát.

ochutnávka z Mostkovického kaléšku 2013
3x foto: Martin Zaoral

V Budětsku explodovala válečná munice!
Budětsko/mik - Pro veřejnost
velmi „atraktivní“ likvidaci
nalezené munice z druhé světové války zvolili policejní pyrotechnici ve čtvrtek v Budětsku. Přímo na místě nechali
řízeně explodovat dělostřelecký granát.
„Ve čtvrtek pětadvacátého
dubna zavolal na tísňovou
linku 158 majitel pozemku v
obci Budětsko. Při výkopových pracích nalezl předmět
podobající se dělostřeleckému granátu. Přivolaný pyrotechnik jeho domněnku
potvrdil. Jednalo se o dělo-

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

Sobotní Mostkovice provoněla slivovice, šampion je z Vážan

Slavnostní otevření proběhne v sobotu 22. června

„Rafťáci“ vyrazili z Mostkovic do Otonovic
Prostějov/mls - Zajímavou
tradici založili „čtyři muži ve
člunu“. Na raftu vyrazili od
výpustě z plumlovské přehrady v Mostkovicích, za tři a půl
hodin dorazili do Otonovic...
Prostějovští „rafťáci” vypluli
v úterý ve čtyři hodiny, pro celé
kvarteto to byla na této trase
premiéra. „Cestou do Otonovic
jsme vlastně splavili hned tři
řeky. Hloučelu, která se u Vrahovic vlévá do Romže a vytváří
tím Valovou,“ vyjádřil se jeden
z rafťáků Josef Milar.
Není přitom mnoho možností, kdy se Hloučela dá splavit.
Díky zvýšenému jarnímu průtoku byla úterní plavba plynulá.
„I tak jsme museli třikrát vylézt
na břeh a loď přenést. Bylo to
především v úseku mezi Mostkovicemi a Prostějovem, kde
byly přes řeku spadeny kmeny
stromů,“ popsal jeden z členů
posádky. Jinak vše proběhlo

776 159 120

Zloděj vybílil v Čelechovicích
dům, v Plumlově chatu
Čelechovice na Hané/mik - Ta- šperky. Celková škoda byla

®

Celkový vítěz. Šampiónem koštu se stal Josef Fuksa (vlevo) z Příjemná kulisa. Návštěvníkům akce vyhrávala cimbálová Bzučelo to jako v úle. Na Mostkovické kaléšek si do místní sokoVážan nad Litavou. Pogratuloval mu i Lubomír Karafiát z pořádají- skupina Prameň z Vracova, která měla pestrý repertoár, v němž lovny našly cestu desítky lidí všech věkových kategorií.
nechyběly lidovky ani skladby od skupiny Metallica.
cího vodáckého oddílu SQ.

černý dým. Když hasiči přijeli
na místo, požár byl již zlikvidován obyvateli domu. Hasiči
proto provedli dohašení, zkontrolovali místo termokamerou,
odvětrali zakouřený prostor
a vrátili se zpět na základnu.
Požár způsobila vadná elektroinstalace u bojleru, výše
škody se šetří.

Ve Skřípově vyloupil stodolu
Skřípov/mik - Nemilé překvapení čekalo ve Skřípově na
muže, který se po týdnu vrátil
do svého příbytku. Přišel totiž
na to, že vedle domu mu někdo vykradl stodolu.
„V sobotu 27. dubna přijel na
chalupu ve Skřípově asi po týdnu její majitel. Následně zjistil,
že mu do stodoly na jeho pozemku vnikl zloděj. Pachatel

musel překonat dva metry vysokou zeď a pak vytrhl prkna
štítu stodoly a vnikl dovnitř. Zde
odcizil asi 135 metrů měděných
kabelů a vidlici,“ popsala zlodějnu Marta Vlachová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR v Olomouci. Jak dodala, zatím neznámý lapka krádeží způsobil majiteli škodu za
necelých pět tisíc korun.

Ludmírov/mik - Ani soudní
zákaz řízení ho neodradil od
toho, aby usedl za volant. Řeč
je o muži, kterého za volantem
škodovky nachytali předminulou sobotu policisté u Ludmírova.
„Ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání je podezřelý řidič
vozidla Škoda Octavia, kterého
kontrolovali policisté v sobotu

20. dubna v dopoledních hodinách na křižovatce silnic mezi
obcemi Ludmírov, Ponikev
a Hvozd. Během kontroly zjistili, že pětapadesátiletý řidič má
soudem vysloven zákaz řízení
všech motorových vozidel až
do září roku 2015,“ uvedla Irena Urbánková, tisková mluvčí
policie Olomouckého kraje. Jak
dodala, řidiči nyní hrozí až tři
roky vězení.

Nachytali ho u Ludmírova
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Druhá část exkluzivního rozhovoru se starostkou Smržic Hanou Lebedovou

Ilustrační foto: internet

mezi nejatraktivnější území v okolí Prostějova. Je u nás klid...“
ČARODĚJNICE SE SLÉTNOU NA ŽRALOK. A bude to nářez „Patříme
Smržice - Přibližně šestnáct set padesát obyvatel
Spolek Plumlovských nadšenců chystá jednu z největších akcí v regionu

Plumlov/mls- Loni poprvé
se tradiční Slet čarodějnic
v režii Spolku Plumlovských
nadšenců konal v kempu
Žralok u Podhradského rybníku. Do kempu se při této
příležitosti slétlo přibližně
tři tisíce návštěvníků včetně
nejroztodivnějších
ježibab
a jejich nejbližších rodinných
příslušníků. I letos se budou
mít všichni na co těšit. Organizátoři na zítřejší den, tj.
úterý 30. dubna slibují ještě
bohatší program, než byl před
rokem...
Slet čarodějnic v Plumlově se
tento rok uskuteční už počtrnácté. V předchozích letech se
konal na plumlovském zámku,

loni se přestěhoval do kempu
Žralok. A ukázalo se to jako výborný tah, oblíbenou akci zde
navštívilo kolem tří tisíc lidí. Na
stejném místě se tak bude akce
konat i letos.
Samotný program od půl páté
odstartuje Kouzelná školka, během níž vystoupí děti z místní
mateřské školy. Ty na pódiu vystřídá kouzelné představení balónkové pohádky, po níž bude
následovat čarodějnický sabat
v podání plumlovských čarodějnic.
Jeden z vrcholů odpoledne
kemp zažije od šesti hodin, kdy
s kouzelnickou show vystoupí
Duo Fernando z Ivanovic na
Hané. Populární skupina sli-

buje nervy drásající show, po
které všem bude vrtat hlavou,
jak jen to tihle kouzelníci dělají. Své přednosti hned po nich
předvedou i oblíbené Čiperné
ježibaby, které tradičně patří k
největším ozdobám sletu. Po celou dobu budou v kempu připraveny čarodějnické soutěže pro
děti, které se budou moci utkat
v Zelínině víceboji. O půl osmé
vyvrcholí soutěž o nejkrásnější
respektive nejohavnější plumlovskou čarodějnici. Před devátou hodinou pak vystoupí se
svojí ohňovou show skupina
Prometheus z Vyškova. Po ní už
nic nebude bránit tomu, aby se
započalo velkolepé plumlovské
pálení čarodějnic. Rozjetý večer

si pak budou moci dospělí užít
při hudbě skupiny Tamdem.
Vstupné na akci se skutečně
pestrým programem je přitom
dobrovolné. Návštěvníci se mohou spolehnout, že v kempu při
této příležitosti najdou rozsáhlý
stánkový prodej s občerstvením
mastným, slaným i sladkým. Na
pití pak bude připravena spousta
čarodějných lektvarů. „Loni se
akce setkala s obrovským úspěchem i díky tomu, že nám klaplo
počasí. To bude mít hlavní slovo
i letos. Pokud nám bude pršet,
doufejme, že se čarodějnice nenechají odradit. Připraveny pro ně
budou velké nepromokavé stany,“
zmínil se Marek Otruba ze Spolku Plumlovských nadšenců.

Utržený vozík smetl u Slatinek škodovku
Slatinky/mik - Škodu za více
než 600 tisíc korun a lehké
zranění si vyžádala poměrně
neobvyklá dopravní nehoda,
ke které došlo v pondělí 22.
dubna krátce před polednem
na silnici II. třídy mezi obcemi
Slatinky a Kaple.
„Z prvotního šetření vyplývá,
že na nákladním vozidle Ford
Tranzit s přívěsem, které řídil
osmatřicetiletý řidič, se během
jízdy ze zatím nezjištěných
příčin uvolnil přívěs. Přejel do
protisměru, kde se střetl s protijedoucím vozidlem Škoda Superb,
které řídil třiačtyřicetiletý muž.
Během nehody došlo k lehkému

zranění řidiče škodovky, který
byl ošetřen na místě. Alkohol byl
u obou řidičů vyloučen dechovou
zkouškou,“ popsala Večerníku
neobvyklou havárii tisková
mluvčí policie Olomouckého
kraje Irena Urbánková.
Hmotná škoda byla vyčíslena
na 608 tisíc korun. „Část vozíku
a tažného zařízení byla zajištěna.
Co bylo příčinou nehody, policisté samozřejmě zjišťují,“ dodala
policejní mluvčí.
Zvláštní havárka. Utržený přívěsný vozík smetl zánovní Škodu
Superb.
2x foto: Policie ČR

činí ze Smržic nejlidnatější vesnici celého bývalého
prostějovského okresu. Již od roku 1998 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. Jak první žena obce prozradila v prvním dílu exkluzivního rozhovoru,
který Večerník zveřejnil v minulém vydání, hlavním
úkolem je dokončení hloubkové kanalizace a oprava místních komunikací včetně chodníků a zeleně.
V současnosti ve Smržicích provádějí 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

Paní starostko, jak jste ve
Smržicích daleko s pokládáním kanalizace?
„Začali jsme v loňském roce
a v současné době je hotovo zhruba
osmdesát procent. Končit bychom
měli v říjnu letošního roku a současně s kanalizací pokládáme do
výkopu i chráničku na optický kabel, který bude sloužit pro přenos
telekomunikačních služeb - přenos
dat,, internet a telefon.“
Takže se občané mohou těšit na nový druh internetového připojení?
„Ano. Od roku 2004 sice v obci
funguje obecní bezdrátový internet,
který je pro občany zdarma. Byli
jsme první a možná jsme i jediní na
okrese, kdo bezplatný internet nabízí. Ale s použitím nového přenosu
dat bude kapacita mnohem větší
a přenos bude prakticky bezporu-

chový. Občané budou postupně
přecházet na tuto kvalitnější službu,
ale obecní internet budeme chtít
i nadále zachovat.“
Co dalšího pro tento rok
plánujete?
„Zažádali jsme i letos o dotace,
přestože drobnější. Například na
výstavbu naučné a poutní stezky
vedoucí až na Stráž za přibližně
osm set tisíc korun přes Místní akční skupinu Regionu Haná. Dále připravujeme nový územní plán obce
a již máme přiklepnutou pětaosmdesátiprocentní dotaci z Integrovaného operačního programu. Další
akcí bude dokončení rekultivace
skládky ve Vývozu včetně osazení
zelení, čímž vznikne prostor pro
relaxaci dětí i dospělých. A na
Stráži se nachází i jeden ze dvou
kamenných křížů v našem katastru,
který ještě neprošel opravou. Od
Olomouckého kraje máme příslib
padesátitisícové dotace a na opra-

vu nám tak bude zbývat už pouze
kamenný kříž u silnice na Dubany.“
Dojde v územním plánu k
zásadním změnám?
„Přidáváme několik míst pro stavbu rodinných domků, to je to nejzásadnější. Dále se jedná o nové
plochy pro zeleň, zejména osázení
ppolních cest a biokoridorů.“
Jak by v budoucnu mohl
areál bývalé skládky vypadat?
„To bude nádherné území (úsměv).
Už teď je to pěkné. Od parkoviště
u hřbitova vede úvozová cesta nahoru a tudy až na Stráž povedeme
naučná a poutní stezka. Po levé straně je biokoridor a tímto směrem se
nachází i bývalá skládka komunálního odpadu. Celé území skládky
je rozděleno na tři díly. V nejnižším
bude zastřešené posezení s ohništěm, prostřední část bude rovinatá
s přírodním travnatým hřištěm pro
míčové sporty, posilovacím nářadím a zajímavými prvky pro děti,
což jsou například hmatové chodníčky, vrbové bunkry, tunely. Horní
část tvoří terasy a na té nejvyšší bup dětské prvky.“
dou opět
Na co se tedy především
děti mohou úplně nahoře těšit?
„Povede odtud dolů dráha pro zimní sportování, bude tam i nádherný
výhled na samotnou obec a okolí.
Dříve neupravený a nevábný kout
katastru se tak stane místem trochu
divokým, lákavým a tvořivým.
Doufám, že si toto místo děti zamilujíj a vytáhne je ven spolu s rodiči.“
Dočehosebudetemocipustit,
až dokončíte současné akce?
„Pár projektů ještě máme v šuplíku,
jde například o další urnový háj na
hřbitově a jeho opravu celé zídky.

„Dříve neupravený a nevábný kout
k
katastru
se stane místem divokým,
lákavým a tvořivým. Doufám,
že si toto místo děti zamilují
a vytáhne je ven spolu s rodiči.“

starostka Smržic HANA LEBEDOVÁ
o areálu bývalé skládky

mají zde velký společentu patří a m
význam.“
skýý význam
ý
Provozujete
školu
i školku, platí i ve vaššem případě, že školka je stoprocentně
zaplněna?
Foto: archív Večerníku
„Věděli jsme, že
letos bude zájemců
Uvažujeme pak o rozšiřování sporvíc, proto jsme pro
tovního areálu, což znamená pří- příští školní rok pořídili o jednu
rodní koupaliště, dráhu pro in-line třídu víc a kapacitu dětí zvedli
bruslaře, výsadbu přírodního háje, o deset na celkových šedesát.
prostě místa, kde by měli občané Třída bude sídlit ve školní drumožnost odpočívat. Na Stráži pak žině základní školy, máme totiž
máme ještě rybníček, který chceme jeden právní subjekt - základní
dát do pořádku, takže by se toho na- a mateřskou školu. Protože rešlo spoustu. Zabýváme se i zámě- gistrujeme velký zájem o umísrem výstavby nové školky a školy. tění dětí do školky, stanovili jsme
V obci vznikají stále nové potřeby vnitřní pravidla pro přijetí, jimiž
a nápady, ať už od zastupitelů, nebo vycházíme vstříc pracujícím maod samotných občanů.“
minkám majícím trvalý pobyt ve
Máte tu celkem osm spol- Smržicích.“
ků. Znamená to, že se
U základní školy jde
v obci stále něco děje?
o první stupeň. Je to podle
„Spolky mají činnost bohatou. Jed- vás optimální?
nak sami svým koníčkem, jednak „Existuje tu historická spojitost se
často pořádají akce pro děti i dospě- základní školou v Čelechovicích,
lé. Některé spolky také spolupracují kam od nás žáci chodí na druhý
mezi sebou a myslím si, že jejich stupeň. Kdybychom jí ubrali dětí,
činnost je na obci vidět. Snažíme se tak obě školy budou mít problézájmové spolky v obci finančně i ji- my s naplněností. Už dnes máme
nak každoročně podporovat, prostě ve třídách školy patnáct šestnáct

dětí, maximum je jednadvacet.
Uvažujeme sice o výstavbě nové
školy, ale opět by se jednalo pouze o pprvní stupeň.“
Kdy by se mohlo začít
s výstavbou?
„Přesně to nelze říct. Budeme
totiž potřebovat dotace a k tomu,
abychom je dostali, musíme mít
plnější třídy. Zatím to ještě nesplňujeme a donedávna jsme jeli
na výjimku. Druhým rokem je
však na počtu školkových dětí
vidět zlepšující se tendenci, tak
uvidíme, zda to bude pokračovat
i v budoucnu. Začínají to vylepšovat obyvatelé z nové ulice Jižní.“
Nacházíte se kousek od
Prostějova. Pozorujete
atraktivitu obce a příliv občanů?
„Patříme mezi nejatraktivnější
území v okolí Prostějova. Lidem nabízíme klidné venkovské
prostředí, společenskou atmosféru a přitom chybějící služby
mají v nedalekém okresním
městě. Zájem o stavební pozemky i rodinné domy, které se tu
prodávají, je velký. To vnímám
již od prvního volebního období. O horentní příliv, se ale však
ani v našem případě nejedná...“

Změnilo to obec?
„Za čtrnáct let tu mohlo
vzniknout přes padesát nových
rodinných domků. Někteří se
přistěhovali, ale je mezi nimi
i hodně místních, kteří si postavili nové domy. Když jsme prodávali obecní stavební pozemky
směrem na Prostějov, tak jsme
dávali přednost právě místním.
Zbylé pozemky obsadili takzvaně cizí zájemci. Jedním z důvodů bylo stavebníky namíchat,
aby nevznikl satelit společensky
oddělený od obce.“
Je něco, o čem jste si na začátku prvního období říkala, že by se mohlo provést, ale nestalo se tak?
„Na nic tak důležitého si nevzpomínám. Co jsme si umanuli, to se
nám podařilo. Jen vše nešlo tak
rychle, jak bychom chtěli. Například dlouho jsme žádali o dotaci na
kanalizaci, proto se tato stavba tak
dlouho oddalovala. Ale jinak obvykle rok dva trvalo, než jsme zrealizovali to, co jsme měli v plánu.
Záleželo na tom, zda se podařilo
získat dotaci. A na většinu akcí se
nám to skutečně podařilo.“
Vyskytlo se přesto něco,
od čeho jste nakonec
ustoupili?
„Jedním z neúspěchů byla žádost
o dotaci na výstavbu obecní kompostárny, ale nakonec jsme likvidaci rostlinného odpadu vyřešili
jiným způsobem. Spolupracujeme
s firmou provozující bioplynovou
stanici v bývalé cihelně, ta nám
poskytuje kontejner a odpad následně zpracuje. Jako doplňující
způsob likvidace chystáme pořízení domácích kompostérů do každé
domácnosti.“

Kultura v Prostějově a okolí
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nejvýznamnější kulturní akce

Krajina okem fotografa BYLA TO PARÁDA! DOTEKY MÓDY 2013 MAJÍ VÍTĚZE...
Člen Fotoklubu Prostějov
Lubomír Čížek představil
své práce v prostějovské
Galerii u Hanáka. Výstavy
se zúčastnila i legenda mezi prostějovskými fotografy
Karel Novák, jehož unikátní
fotografie můžete vidět aktuálně v Moravské galerii
v Brně.
Prostějov/peh
Výstavě prostějovského fotografa Lubomíra Čížka předcházela
krátká gratulace Karlu Novákovi, dlouholetému členu Fotoklubu Prostějov, jehož jméno
je známé i za hranicemi našeho
města díky jeho naturistickým
fotografiím uměleckých aktů,

z nichž některé mohou návštěvníci brněnské Moravské galerie zhlédnout do 28. července.
„Jsou to nádherné práce. Uznávám, že snímky Jocka Sturgese,
které jsou po technické stránce
zdařilejší, nemohou konkurovat
obsahové kvalitě fotografií Karla
Nováka,“ hodnotí vernisáž fotografického setkání dvou umělců
za objektivem předseda prostějovského fotoklubu Albert Halmo, který pogratuloval jednomu
úspěšnému kolegovi a současně
představil zdařilé snímky druhého. „Jde o fotografie krajiny
z okolí Prostějova, které vznikly
na rodinných výletech,“ doplnil sám autor výstavy Lubomír
Čížek, na jehož snímcích mohou
návštěvníci výstavy rozpoznat
krajinné scenérie z Kroměřížska,

„Už nemám starost o český módní design,“ prohlásil Jan Čenský

V pátek, krátce po devatenácté
hodině se již po třinácté setkali
všichni příznivci módy a krásy
v prostějovském divadle na galavečeru Doteky módy. Soutěžní přehlídku odstartovala profesionální žonglérská skupina
Magnis, která se představila s
originální lightshow. Následně
se představil a svým humorem
nastolil dobrou náladu oblíbený herec a moderátor Jan
Čenský.
Zábavný večer byl rozdělen na
dvě části. V první části byla divákům představena inspirativní
módní přehlídka z dílny maturantů. Maturanti vytvořili modely od army stylu přes volnočasovou módu až po společenské
oblečení, avšak laickým okem
se nelišily od profesionálních
návrhářů. Po té následovala samotná soutěž. Tentokrát se soutěžilo jen v kategorii „ Oděv“,
ve které však byly zastoupeny i
modely s doplňky. Soutěž byla
určena pro módní nadšence od
15 let a i letos se mohla pyšnit
mezinárodní účastí, protože do
finále se probojovali i soutěžící
ze Slovenska. Na prostějovské
klání dorazilo patnáct finalistů.

Krásy přírody. Fotografie z rodinných výletů po okolí potěší oko i
ducha každého návštěvníka výstavy. Foto: Petra Hežová

ěží í se lišili nejen
j
těžící
stylem a svou osobitou kreativitou, ale i
jednotlivými prvky.
K vidění tak byly
netradiční svatební
šaty, lidové kroje,
ale i extravagantní
kolekce či originální
kabelka vyrobená
z gramofonových
desek. O přestávce
byla pro návštěvníky ve foyer divadla
připravena
výstava prací žáků
uměleckých oborů.
Druhá polovina galavečera pak patřila
opět módním přehlídkám, tentokrát
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NEDVĚDI LEGENDY

se vrací VI.

Souhvězdí jisker

15. 6.

22. 6.2013

vstupné:

od

od 16.30 hod.!!!

20:00

předprodej: 150,- Kč
na místě:
190,- Kč

PLUMLOVSKÁ PŘEHRADA PLÁŽ U VRBIČEK

V případě nepřízně počasí KaS Centrum Prostějov
Vstupné v předprodeji: 250,- ; na místě: 290,-

www.hittrade.cz

První cenou a zároveň tak motivací byl zájezd pro dvě osoby
do Řecka, druhé místo bylo
oceněno zbrusu novým tabletem a třetí místo pak mobilním
telefonem. O absolutním vítězi
rozhodovala porota složená ze
zástupců odborníků a sponzorů.
O tom, že porotci měli nelehkou
úlohu, nebylo pochyb. Každý z
modelů byl totiž jedinečný, sou-

3P • Joe Coker • Jiří Schelinger • Katapult
AC DC • Absolut Bon Jovi • The Beatles pangea

známým
oděvz
ním
návrhářům a
n
designérům,
a to
d
Petrovi
Kaloudovi
P
a Yvoně Letitnerové.
v Svůj um také
předvedla
Zuzana
p
Kožnárková
s písní
K
z nové bondovky
Skyfall.
ZpěvačS
ka
k vystupovala v
kdysi
populárních
k
televizních
l i í h pořadech jako Caruso show, Doremi nebo Rozjezdy
pro hvězdy. Pak už následovalo
samotné vyhlášení vítězů. A
jak to tedy dopadlo? Na bronzové příčce se umístila Monika
Pšenicová (studentka Spojené
školy Žilina) s modelem „Netradiční nevěsta“. Druhé místo

patřilo Michaele Mathonové
(studentka VOŠ a SUPŠ Brno)
s kolekcí „Shell – Ter“ a první
místo si vybojoval absolvent
SŠDAM Josef Konečný (student VOŠON a SPŠO Praha) se
svou kolekcí „Intimity“. Ceny
pak předali 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje Mgr.
Alois Mačák a ředitelka Střední
školy designu a módy PhDr.
Ivana Vaňková, která dodala:
„ V době, kdy světu vládne IT,
mě velice těší, že se najde stále
mnoho šikovných mladých lidí,
kteří se usilovně věnují své práci a tvoří kolekce.“ „Ocenění by
si zasloužili všichni soutěžící,
úroveň předváděných kolekcí
byla velmi vysoká, kdyby bylo
možné udělit patnáct prvních

míst, určitě bychom tak učinili“.
Pokračovala s úsměvem Ivana
Vaňková. A jak se líbil 13. ročník prestižní soutěže Doteky
módy divákům? „Celý večer
byl skvělý. Všechny kolekce
byly pěkné, téměř profesionální.
Jan Čenský byl také výborný a
i holky, které předváděly, na to
že nejsou profesionálky, si vedly moc dobře,“ pochvalovala
si galavečer rodina Navrátilových. „Myslím, že dříve byly
finální kolekce zajímavější. Navíc modelky by se mohly určitě
více usmívat, na diváky to působí lépe než kamenné výrazy,“
prohlásila divačka Denisa.
Ohlédnutí za 13. ročníkem
Doteků módy čtěte již v příštím vydání Večerníku.

Obchodní a mediální partneři Doteky módy 2013

Večerníček zapůjčil své pohádky do prostějovského Špalíčku

Prostějov/peh - Večerníčkovy
pohádky provázejí ty nejmenší do postýlky už padesát let.
V prostějovském Špalíčku se
můžete díky výstavě s názvem
„Jak se rodí večerníčky“ na
vlastní kůži přesvědčit, jak
krátké pohádky vznikají. A
nejen to!
I když už do postele neodcházíte
se závěrečnou znělkou televizního chlapečka v papírové čepici,
určitě si rádi připomenete známé
kreslené postavičky z večerních
pohádkových příběhů pro nej-

menší. Muzeum Prostějovska
si pro malé i velké návštěvníky
připravilo ve spolupráci s Českou
televizí unikátní výstavu, která vás
bude bavit. Nejde jen o přehlídku
nehybných obrázků známých
postaviček, ale o interaktivní podívanou, při které si můžete zkusit
zahrát loutkové divadlo, poskládat si Večerníčkovu čepici nebo
si zkusit, jaké to je být v kůži reportéra televizního pořadu nebo
kameramana s pravou kamerou.
„Děti si mohou vyzkoušet animaci pohádky i s pomocí počíta-

čového programu a doprovodit
pak vzniklý příběh filmovými
zvukovými efekty,“ doplnila naše
sympatická průvodkyně výstavou
paní Doleželová.
Připravený interaktivní program
pro školy a školky navštívily i děti
z Kroužku zvídavých dětí z Reálného gymnázia a základní školy
města Prostějova. „Já bych dal pět
hvězdiček,“ hodnotí výstavu malý
Adam, který si nejvíce oblíbil práci s opravdovskou kamerou.
Interaktivní výstavou vás po
předchozím objednání ráda

provede kurátorka výstavy
Jana Hanusová, která malé
návštěvníky s Večerníčkovým
dovolením zasvětí do tajů
pohádkových příběhů. Znalosti jednotlivých pohádkových příběhů, například jak
se jmenují ušatí spolubydlící
z klobouku kouzelníka Pokustóna nebo psí kamarád
malé Káťi, si můžete vy, vaše
děti nebo vnoučata ověřit ve
výstavních sálech prostějovského Špalíčku až do 14. července.

Olomoucký Večerník
také na Facebooku!
www.facebook.com/vecernikol.cz

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

Chvála našeho muzea
V poslední době mi z časových důvodů a kolize více akcí
bohužel uteklo několik vernisáží v Muzeu Prostějovska.
Rozhodla jsem se to napravit a
udělala jsem si čas na vydatnou
prohlídku všeho, co se teď dá
v našem muzeu vidět. A zase

jsem se přesvědčila, že v muzeu je toho opravdu dost, co si
zaslouží zhlédnutí. Skvělá je
archeologická expozice s interaktivními prvky pro děti, v níž je
možné strávit velmi zajímavou
a podnětnou hodinu dějepisu
či zhlédnout zajímavý kreslený
dokument o problematice vzniku kontaktních čoček…

S naturismem do Brna
Z dubnových kulturních akcí,
které bych ráda zvýraznila,
tentokrát možná trochu překvapivě sáhnu po jedné, která
se nekoná ani v našem městě
ani na Prostějovsku, ale přesto
má k našemu regionu výrazný
vztah. Jedná se o výstavu prostějovského fotografa Karla
Nováka v brněnském Uměleckoprůmyslovém muzeu, kde
se jeho dílo rozhodla vystavit
Moravská galérie. Je to jistě
velké uznání, že prostějovského autora oslovila se zájmem o
jeho výstavu instituce ze „zemského“ hlavního města.

Kamera, klapka a jedem. Jaké je být v kůži kameramana,
si mohou zkusit malí i velcí s pomocí funkční filmové kamery.
Foto: Petra Hežová

A 7 není (jen) Audi
Potěšila mne také výstava výtvarné skupiny A 7, která probíhá v informačním centru na
zámku, a to nejenom proto, že
mám tu čest mít doma jedno
z děl člena této skupiny Miroslava Červinky.
K vrcholům dubnové prostějovské scény jistě patřilo také vystoupení s názvem RETRO, kterým si tanečníci ze „zušky“ (bylo
jich dokonce 165) připomněli
dosavadní historii svého oboru.
Zapomenout také nemohu
ani na vernisáž výstavy Lubomíra Čížka s názvem „Fotografie-krajina a jiné,“ která začala
v Galérii U Hanáka.
V pozvánce na další měsíc se
budu možná trochu opakovat,
ale tentokrát bych chtěla připomenout Prostějovské dny hudby, jejichž druhá část poběží i
v květnu.

Večerníček na scénu. Děti si mohou vyzkoušet loutkové i
maňáskové divadlo.
Foto: Petra Hežová

Zrakově postižení umělci ukázali obecenstvu „jak to vidí nevidomí“
Zrakově postižení amatérští
umělci zdejšího regionu předvedli návštěvníkům prostějovské knihovny, že ztížené
zrakové schopnosti nestojí
v cestě talentu hudebnímu
ani výtvarnému. Bylo na co se
dívat, i když se hlavní protagonisté podívat nemohli.
V rámci festivalu Dny umění na
Moravě se v podkrovním sálu
prostějovské Městské knihovny
sešli amatérští umělci se zrakovým postižením mimo jiné také
přesvědčit veřejnost o tom, že
i nevidomý člověk může hrát,
zpívat, psát básně a pobavit obecenstvo humornými historkami.
Součástí akce byla prodejní výstava výrobků z Tvořivé dílny
pro nevidomé i vernisáž obra-

zů vytvořených výtvarníky se
zrakovým postižením z nadace
Artevide tzv. Čečovou metodou
(dle ak.mal. Dino Čečo, pozn.
red.). Haptická metoda malby
černou magmatickou barvou
na bílé plátno dává nevidomým malířům možnost spatřit
svá díla alespoň touto cestou,
prostřednictvím svých rukou.
Zlatým hřebem bylo kulturně
dramatické pásmo, sestavené
z vystoupení amatérských umělců se zrakovým postižením,
jehož moderátorem byl ředitel
prostějovské knihovny Aleš
Procházka. Slečna Ludmila Veselá z Konice zahrála na kytaru
a Jakub Vevera s pomocí známých písní rozezpíval přítomné
obecenstvo. „Lidové písničky si

rád zazpívám i doma,“ přiznal
s úsměvem nevidomý zpěvák,
který, přestože mu chůze činí
potíže, nevynechá příležitost
k procházce, zejména v tak
příjemném počasí, které panovalo i v době konání akce. To,
že život nevidomého ale není
v žádném případě žádná slast,
zmínila formou veselé historky
Andrea Slepánková, která si
všimla změny zvukového signálu přechodových světel „Na
ten zvuk jsem nebyla zvyklá a
kdyby mi kamarádka neřekla,
že je už zelená, asi bych na tom
přechodu stála ještě teď,“ směje
se bavička, která obecenstvo zásobila slušnou várkou anekdot.
Účastníci letošního ročníku Dnů
umění nevidomých přítomnému

publiku dokázali, že chybějící
zrak prostě není překážkou, pokud máte talent. Festival pořádá
ve vybraných městech především na Moravě Sjednocená
organizace nevidomých a slabozrakých už od roku 1995, u nás
jde o čtvrtý ročník.

Foto: Petra Hežová

Ze života města
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ZA HISTORIÍ PROSTĚJOVSKA S INVALIDOU NA ZÁDECH...
Muzeum NEMÁ ani v jednadvacátém století VÝTAH!

Muzea mají za úkol seznamovat návštěvníky s historií,
to prostějovské muzeum je
ale samo o sobě takovým
exponátem. Budově na náměstí T. G. Masaryka totiž
chybí běžně užívaný vynález z devatenáctého století
- výtah. Exponáty i invalidy
musejí do patra nosit ručně
pracovníci muzea, a to včetně samotného ředitele!
Prostějov/peh
Muzeum Prostějovska v
Prostějově přivítá ve svých
zdech každoročně stovky
návštěvníků z širokého okolí. Pokud jste pravidelnými
návštěvníky, jistě vám nedávno neunikla výstava historických kočárků, portrétních fotografií prostějovské
legendy - ateliéru Ševčík, či
nově otevřená archeologická
výstava ani osobní setkání se

Pohodlí pro návštěvníky. Nový výtah by se designově hodil i k sousední Zlaté bráně, v níž se mění OD Prior... Fotokoláž: Petra Hežová
známými umělci a zajímavými osobnostmi v rámci Muzejních večerů.
„Vždy se snažíme nabídnout
návštěvníkům atraktivní výtvarné výstavy, pokud možno kombinované s kvalitní
předmětovou výstavou, které
zaujmou malé i velké,“ uvedla kurátorka výstav Kamila
Husaříková. Pokud vám ale
nohy už neslouží, a navíc
máte dojem, že váš invalidní
vozík sám do patra nevyjede,
prohlídka muzejních exponátů může být docela oříškem...
Prostějovskému muzeu totiž
chybí výtah!
„Našimi častými návštěvníky
jsou i klienti Ústavu sociální péče

ve Víceměřicích a mnozí z nich
jsou na vozíku nebo jim dělá
problémy chůze po schodech.
Z těchto důvodů se na prohlídku musí objednávat v předstihu,
abychom stihli zajistit někoho, kdo jim do patra pomůže,“
vysvětluje Večerníku ožehavé
a hlavně zbytečné problémy navíc ředitel muzea Miroslav Chytil a dodává: „Podobný problém
je i s exponáty, které mají často
mnohamilionovou hodnotu, ale
mnohdy váží i několik desítek
kilogramů. Kvůli neexistujícímu
výtahu musíme vše odnosit ručně
a jistě si dovedete představit, jak
je obtížné manévrovat s čtyřmetrovým obrazem na necelé dva
metry úzkém schodišti...“

Radní pod palbou

Sám ředitel muzea o vybudování bezbariérového
přístupu do muzea žádal
už několikrát, prakticky
ihned po svém nástupu do
vedoucí funkce v roce 2009.
Dosud však neúspěšně. Vedení města přislíbilo finanční prostředky na realizaci, v
cestě ale stojí jiný problém.
Byly vypracovány tři návrhy
řešení. Dva z nich počítaly
s výstavbou samostatného
výtahového tělesa, třetí pak
situoval stavbu dovnitř budovy muzea, přičemž by
však musela být proražena
hned dvě patra původních
renesančních stropů, výtah

by navíc částečně procházel
i budovou fary. S takovým
zásahem do vnitřních konstrukcí budov však nesouhlasilo ani Arcibiskupství
olomoucké, a vzhledem
k ochraně historických prvků
budovy ani zástupci prostějovského muzea. Tento návrh
se ale paradoxně jevil pověřeným orgánům jako nejlepší
východisko a výstavbu samostatného proskleného tubusu,
vhodně umístěného na spojnici mezi muzeem a farou
(výtah by tak mohly využívat
oba objekty), zamítli.
„Výstavba výtahu je pro nás
velmi žádoucí, neexistenci

bezbariérového přístupu řešíme provizorně vynášením
invalidních vozíků s lidmi
po schodišti. To je však, jak
sami uznáte, pro postižené
opravdu nedůstojné. Rovněž manipulace s výstavními
exponáty
nevyčíslitelných
hodnot je obtížná, navíc nebezpečná jak pro pracovníky,
tak pro samotné předměty,“
vysvětluje Miroslav Chytil,
který doufá, že se situace
s výtahem brzy vyřeší.
První mechanické výtahy se
začaly objevovat již na konci osmnáctého století, kdypak
asi tato „novinka“ dorazí i do
prostějovského muzea?

Vstup zakázán. I takhle by mohlo vypadat schodiště muzea, kdyby se u nás rozhodli vystavovat
významní čeští i světoví sochaři.
Fotokoláž: Petra Hežová

Za aquapark zbývá doplatit ještě 50 MILIONŮ
MIPROSTAV ZANIKÁ, správa koupaliště se zjednoduší

Prostějov/mik - Společnost
MIPROSTAV, která byla před
lety založena prostějovským
magistrátem z důvodu vybudování aquaparku v Krasické ulici v rámci projektu PPP, nyní
skončila svoji činnost. Zastupitelé rozhodli o jejím zániku
a převedení veškerých starostí
o naše největší koupaliště Domovní správě. Včetně úvěru, do
jehož splacení schází ještě něco
přes padesát milionů korun.
MIPROSTAV byla společnost,
která byla zřízena za účelem vybudování aquaparku. „Tak se i
stalo a koupaliště bylo do nedávné
doby také v majetku této společnosti. Magistrát tak každoročně

přispíval na konto MIPROSTAVU určitou částkou jako splátkou
úvěru za aquapark. Celá situace
byla hodně složitá, protože Domovní správa coby provozovatel
měla aquapark od MIPROSTAVU pronajatý, platila mu nájem
a naopak MIPROSTAV zase na
koupališti prováděl rozsáhlejší
opravy. Ty drobnější jsme ale
zase prováděli my,“ shrnul Večerníku dosavadní praxi Vladimír
Průša, jednatel Domovní správy
v Prostějově. „Teď už ale působení společnosti MIPROSTAV
ztratilo smysl, protože město se
vypořádalo se společníkem, takže
společnost je nyní stoprocentně
ve vlastnictví magistrátu. Zbývá

jen doplatit úvěr za aquapark.
A jelikož je zapotřebí, aby se v
maximální míře snížily náklady
na administrativu, správu koupaliště i opravy, přistoupilo se k fúzi
MIPROSTAVU s Domovní správou. Už nyní je tedy vypracován
a zastupitelstvem aktuálně schválen projekt na samotný zánik společnosti MIPROSTAV,“ objasnil
celou situaci Vladimír Průša.
Veškerý majetek MIPROSTAVU nyní převezme právě Domovní správa. „Ale nejenom
majetek, ale také veškeré závazky. Především jde o již zmiňovaný úvěr ve výši okolo padesáti
milionů korun. Zastupitelstvo
města v úterý rozhodlo o tom, že

navýší základní jmění Domovní správy o šestadvacet milionů
korun. Tuto částku použijeme
jako roční splátku, v roce 2014
pak uhradíme stejným způsobem
zbytek úvěru za aquapark,“ dodal
Průša.
Jak ještě na konci naší debaty
dodal, Domovní správě se nyní
usnadní nejenom administrativní
a účetní agenda spojená s provozem aquaparku, ale také systém
oprav. „Doposud jsme veškeré
práce museli konzultovat s majitelem, navíc jsme cítili, že vlastně
investujeme do cizího majetku.
To všechno nyní odpadne,“ uzavřel s úlevou šéf prostějovské
Domovní správy Vladimír Průša.

Zatímco rating Velké Británie klesá, Prostějov si skvělé hodnocení drží

„Nový kulturák lze postavit bez dramatického zadlužení,“
Prostějov - Celosvětově uznávaná agentura Moody´s
nedávno snížila rating Velké Británie. V případě
Prostějova tak neučinila. Naopak díky velmi nízké míře
zadlužení zůstává hodnocení města na nejlepší možné úrovni. A jak se zdá, i výhled do blízké budoucnosti
nevypadá vůbec špatně. Jak je to za situace, kdy geometrickou řadou přibývá nejen obcí, ale i obyčejných
lidí, domácností a konečně i celých států, které absolutně nejsou schopny zvládat své dluhy? Na toto téma
Večerník hovořil v rámci pravidelné rubriky „Radní pod
palbou“ s primátorem Miroslavem Pišťákem, který už
řadu let připravuje prostějovský rozpočet.
Martin Zaoral
Jak to, že se v
Prostějově daří
hospodařit bez větší dluhů,
a jinde ne?
„Zřejmě se v některých jiných
městech se rozhodli, že se z nějakých důvodů pustí do takových
investic, které přesahovaly jejich
aktuální možnosti. Důvody, proč
tak učinili, si neodvažuji posuzovat. Neznám potřeby a možnosti
jiných měst. Prostějov k tomuto
kroku zatím nikdy sáhnout nemusel.“

Přesto Prostějov
nějaké závazky
do budoucnosti má…
„Jediný případ, kdy jsme si museli vzít úvěr, byl ten, když jsme
dělali ve Vrahovicích kanalizaci.
Podmínkou čerpání státní dotace
byla skutečnost, že povinně přijmeme úvěr deset milionů korun.
Dokonce bylo stanoveno, u které
banky si ho máme vzít... V současnosti z tohoto úvěru máme splácet
necelé dva miliony korun, takže
zadlužení jednoho občana města
činí přibližně sedmdesát korun.
Kromě toho město každoročně

tvrdí stále Miroslav Pišťák, primátor statutárního města

o šestadvacet milionů korun své
mění ve společnosti Miprostav,
tento závazek by měl být v roce
2014 vyrovnán.“
V čem se tedy v
Prostějově daří
hospodařit jinak než jinde?
„Zásadní pro naše hospodaření je
to, že se nám daří držet na uzdě
provozní výdaje. Každý rok bereme výdaje z loňského roku a do
návrhu rozpočtu na ten příští
vymýšlíme, jak by se daly
o deset procent snížit. Pochopitelně se nám to ne v každém případě podaří. Naopak,
pokud je vedoucí odboru
přesvědčen, že peněz
z rozpočtu potřebuje více,

a má k tomu objektivní důvody,
jako je například zvýšení ceny
elektřiny, finance navíc dostane.
Provoz je vždy nákladný, nicméně se snažíme, abychom peněz
´projedli´ co možná nejméně. Díky
tomu nám pak mohou zbýt na rozvoj města.“

foto: archív Večerníku

Na úterý je svoláno mimořádné zastupitelstvo

Lidé si řeknou,
město má sice
dobrý rating, ale já z toho nic
nemám…
„To si sice říct mohou, nicméně to
není tak úplně pravda! Nejde jen
o to, že nezadlužujeme budoucí
generace, navíc jsme dlouhá léta
nemuseli zvedat daň z nemovitosti. Přitom je to jediná daň, jejíž výši
můžeme ovlivnit. Sami o sobě
jsme ji nezvedli nikdy. Zvedla se
pouze v momentě, kdy se zvýšil
koeficient města. Ten je určen celostátně.“
Zvedl se ovšem
poplatek za odpad, a to na šest stovek ročně…
„To je pravda. Navzdory tomuto
nepopulárnímu opatření vybraná
částka stále nepokryje náklady na
hospodaření s odpady. Město na
každého občana Prostějova kvůli
tomu doplácí řádově několik stovek korun ročně.“
Jak to vlastně dopadlo s celkovým
hospodařením města za minulý
rok?

„Přesná čísla zatím nejsou známa,
zastupitelům budou předložena až
v červnu. Nicméně už nyní mohu
říct, že výsledky hospodaření
města Prostějova a jeho příspěvkových organizací dopadlo nad
očekávání dobře. Měli jsme vyšší
příjmy a nižší výdaje, než jsme
předpokládali. Ty nižší výdaje
spočívaly především v tom, že u
některých investic se nevyčerpaly
všechny peníze, které byly schváleny v rozpočtu. Například kvůli
problémům se statikou došlo ke
zpoždění oprav sousední budovy
prostějovské radnice. Tyto peníze
se však použijí v tomto roce. Byl
to i případ rekonstrukce prostějovského hřbitova. Dohromady
nám tak zůstalo kolem 25 milionů
korun.“
Co myslíte, že by
mohlo stabilitu
hospodaření Prostějova ohrozit?
„Byl by to nižší výkon české ekonomiky a tím pádem nižší výběr
daní. Jsme totiž jednoznačně závislí na celostátním výběru daní.

Jediná daň, o které může město
rozhodovat, je daň z nemovitostí.
Vše ostatní jsou daně, které vybírá
stát a my je následně dostáváme.“
Na co byste si vy
osobně půjčil?
„Musela by to být investice, na
které by se shodli v podstatě
všichni obyvatelé Prostějova.
Muselo by to být něco, co bychom všichni nezbytně nutně
potřebovali. Například kdyby
se v Prostějově stalo, že bychom
museli třeba najednou vyměnit
celou kanalizaci. Taková situace
zatím ještě nenastala.“
A co stavba nového kulturního
domu? Je to něco, kvůli čemu
stojí za to se zadlužit?
„Náklady na výstavbu by se mohly pohybovat mezi osmdesáti a sto
miliony korun. Je to však velmi
hrubý odhad, může to být více...
Pak bychom hodně zvažovali, jak
rozložit financování. Sto milionů
korun je poměrně vysoká částka,
nicméně to není důvod k tomu,
aby se město fatálně zadlužilo.“

INZERCE

Před ním se sejdou radní, vyberou ředitele divadla?

Prostějov/mik - Prostějovský primátor Miroslav Pišťák svolal na úterý
30. dubna mimořádné jednání Zastupitelstva města. Vedení radnice
tak bude mít v tento den pořádně
napilno, neboť těsně po poledni se
sejdou k pravidelnému zasedání
všichni prostějovští radní.
Jednání mimořádného zastupitelstva
se uskuteční v uvedený den od 15.00
hodin v obřadní síni prostějovské
radnice a je samozřejmě veřejnosti
přístupné. „Důvodem, proč jsem
svolal mimořádné jednání zastupitelů, je pověření delegované zástupky-

I

ně města Prostějova k hlasování na
valné hromadě obchodní společnosti
.A.S.A. Technické služby Prostějov.
Dále budeme projednávat návrh
obecně závazné vyhlášky, kterou se
mění dosavadní vyhláška o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů,“ uvedl Večerníku primátor Miroslav Pišťák.
Prostějovští radní budou mít před
zastupitelstvem na programu další
celou řadu bodů k projednání. Co
ovšem veřejnost, zejména tu kultur-

ní, nejvíce zajímá, je jmenování nového ředitele či ředitelky Městského
divadla v Prostějově po odstupující
Aleně Spurné. „Netroufám si tvrdit,
zda rada rozhodne už toto úterý. Výběrová komise sestavila určité pořadí, které je však vzácně vyrovnané,
a výběr nového šéfa nebo šéfky divadla bude velmi náročný,“ podotkla
Ivana Hemerková, náměstkyně primátora.
Každopádně obě jednání vedoucích
představitelů města bude Večerník
pečlivě sledovat a v příštím čísle přineseme reportáže.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě

Jaké právě frčí kabelky?

Chcete vědět, jaké jsou nejnovější poznatky ve světě zdravého
životního stylu?
Pak jste na správné adrese!
Zdravím všechny příznivce Večernice,

Příjemné a snad i trochu poučné čtení včetně mnoha úspěchů v nadcházejícím týdnu vám přeje Večernice Nikol Hlochová

rady
d a ti
tipy
i pro vaše
š zdraví...
d

Chcete být zdraví? ČISTĚTE SI JAZYK!
To, že si máme pravidelně
čistit zuby, ví už každé malé
dítě. Ale co jazyk? Víte, že
jeho čištění se doporučovalo

již ve staré indické medicíně, tzv. ajurvédě? Na jazyku
se totiž usazuje stejný povlak jako na zubech!

Podle ajurvédy je stav jazyka po
ránu ukazatelem toxického odpadu v těle. Na nahromadění velkého množství toxinů upozorňuje
právě tento povlak. Plak na povrchu jazyka a tím zvýšená koncentrace mikroorganismů působí
nepříznivě jak na zdraví našich
zubů a dásní, tak i na svěží dech.
Podle studií může za nepříjemný
zápach z úst z pětasedmdesáti
procent právě „špinavý“ jazyk,
pouze zbývajících pětadvacet
pak ovlivňuje čištění zubů!
Jazyk = brána do těla

Jednotlivé oblasti jazyka totiž
odrážejí stav jiných tělesných
částí. Například špička jazyka
odpovídá srdci, část mezi špičkou a středem plícím, střed ja-

Foto: internet

zyka žaludku a slezině, strany
játrům a žlučníku, kořen ledvinám. Důležitá je také barva.
Je-li jazyk suchý a bledý, značí
často problémy s krví. Červený, až zarudlý jazyk zase oznamuje přítomnost zánětu v organismu a fialové zabarvení
může upozorňovat na hrozící
trombózu a podobně.
Jak čistit?
Jazyk bychom měli čistit pravidelně jednou až dvakrát denně,
a to směrem zezadu dopředu,
po dobu zhruba dvou minut.
Při čištění je důležité používat
správné pomůcky, jako jsou
škrabky nebo speciální kartáčky, výjimečně můžeme „zneužít“ i náš kartáček na zuby.

víte,
ítt jjakk na tto....

VÝCHOVA DĚTÍ - znamení poradí!

Na výchovu neexistuje žádný osvědčený
recept. Každé dítě je jiné, má odlišné povahové vlastnosti, vlohy a zájmy. Napadlo vás
někdy, že vlastnosti a charakter vašeho dítěte
souvisejí i s datem jeho narození, tedy s jeho
znamením? Trápí vás agresivita Berana,
citlivost Ryb, vztekání Lva nebo nepředvídatelnost Vodnáře? Pokud ano, možná vám
trochu poradíme v následujícím příspěvku!

Vodnář „samotář“
(narození 21. 1.-20. 2.)
Základní charakteristikou Vodnářů je nápaditost, nezávislost a originalita. Právě
v těchto liniích je dobré vaše dítko podporovat a rozvíjet. Často byste mu měli říkat

Nezbytným doplňkem ženského šatníku jsou právě kabelky.
Přes rameno nebo do ruky, jednobarevné nebo strakaté - život
bez nich by byl pro ženy podstatně těžší. V následujícím příspěvku vám prozradíme, jaké
typy frčí právě letos na jaře...
Jaro a léto bude ve znamení pestrobarevnosti. Výšivky, korálky
a nejrůznější barevné dekorace
ozdobí legíny, trička i boty, ale
také kabelky! Letos „frčí“ ty
s geometrickým potiskem, barevné kabelky především v odstínech ocelově chladné modré,
ale také modely zdobené výšivkami, nýty, flitry a korálky.
Do módy se však opět dostávají etnické prvky, a proto se na
pultech obchodů stále častěji
objevují větší či menší tašky
s výšivkami z korálků i kamínků.
Designéři také častěji než loni
používají jako úchyty kabelek

Foto: internet
kovové řetízky nebo provazy. Zajímavým počinem jsou kabelky
metalické (lesklé) nebo ty s perforací (děrované). Pokud nerady
experimentujete a nepotrpíte si
na žhavé módní výstřelky, vězte,
že šik letos budete i s tradičními
kombinacemi černobílé, krémové nebo khaki.
Co se týká velikostí nebo tvarů,
ani těm se letos meze nekladou.

Kabelky se nosí různé, od vaků
přes geometrické brašny až po
tzv. bowling tašky. Pravdou je,
že tím pravým trendy výstřelkem
jsou menší kabelky k šatům a do
města a větší zase k vodě nebo
na nákup, ale ve skutečnosti už
záleží jen a jen na vás, co si vyberete. Každá z nich totiž zdůrazní
a skvěle doplní váš outfit a o to
tady přece jde!

kulinářský koutek
aneb tip do kuchyně...

BÁBOVIČKY Z ČOKOLÁDY
Ingredience:
240 g hořké čokolády, 4 vejce, 120 g másla, 70 g krupicového cukru,
40 g hladké mouky, 3 lžičky likéru (nejlépe čokoládového)

Postup:
Polovinu hořké čokolády rozlámeme na kousky a vložíme do kovové misky, kterou ponoříme do horké
vodní lázně, a za průběžného míchání necháme čokoládu rozpustit. V míse nebo v mixéru vyšleháme
vejce s cukrem do husté pěny. Zlehka do ní zamícháme rozpuštěnou čokoládu smíchanou s rozpuštěným
máslem, přidáme prosátou hladkou mouku, důkladně promícháme a těsto ochutíme likérem. Naplníme
ho do cukrářského sáčku a nastříkáme do vymazaných kovových nebo papírových formiček na košíčky.
Do středu těsta v každém košíčku vmáčkneme kousek zbylé čokolády, formičky rozložíme na plech,
vložíme do trouby vyhřáté na 190°C a pečeme asi dvanáct minut. Upečené bábovičky necháme vychladnout, opatrně je vyklopíme z formiček a můžeme podávat.
Přejeme dobrou chuť!
INZERCE

Zbrklí beránci
(narození 21. 3. – 20. 4.)
Dítě v tomto znamení může mít netrpělivou povahu, někdy se už záhy projevuje
náznaky agresivity. Malé batole touží
všechno prozkoumat a může se vztekat,
když ho v tom někdo omezuje. V učení
Rybky citlivky
je podpoříte tím, že budete podněcovat
(narození 21. 2. – 20. 3.)
jeho zvědavost. Fyzická aktivita je pro
Děti narozené ve znamení Ryb bývají pod- takové dítě velmi důležitá, jinak může
statně citlivější a starostlivější než ostatní děti. být divoké a svou energii bude uvolňovat
Potřebují, abyste jim projevovali lásku a záro- nežádoucím způsobem.
veň násilně nevstupovali do jejich „vlastního
Příště vám prozradíme něco o dětech
světa“, kam si potřebují občas zaplout. Rybí
děti mívají sklon ke lhaní a vymýšlení, ob- ve znamení Býka, Blíženců nebo Raka.
vykle tím však nemyslí nic špatného.
věty typu: „Řekni, co bys chtěl?“ či „Udělej
to po svém“. Vodnář zároveň může mít problémy s vyjadřováním vřelých emocí. Měli
bychom jim tudíž už od malička svým příkladem ukazovat, jak vypadá citová vřelost
a stálost.

rozhovor se zajímavou osobností...

„Zvíře musí být naprosto zdravé, ovladatelné, povahově vyrovnané, nesmí být agresivní ani
bázlivé,“ shrnuje Lenka Frnčová několik důležitých zásad pro výběr canisterapeutického psa
Prostějov - Rodačka z Prostějova, původním
povoláním pedagožka, mezinárodní rozhodčí pro
posuzování exteriéru psů a výkonu loveckých psů,
canisterapeutka, autorka monografie „Bígl“. To je
Lenka Frnčová, kterou pro vás v dnešním exkluzivním rozhovoru Večernice vyzpovídala. Zajímá vás,
jací psi se vybírají pro canisterapii? Chcete se o této
terapii dozvědět něco více? Neváhejte a přečtěte si
následující řádky...
Nikol Hlochová
Co je vlastně canisterapie, pro koho je určena
a jak takové cvičení v praxi
probíhá?
„Canisterapie je jedna ze složek
zooterapie, která se provádí
s nejrůznějšími zvířaty. Je to pomocná terapie, kdy se využívá
pozitivního působení psa ke
zlepšení zdravotního stavu
klienta. Je užívána například
při mentálním, smyslovém či
tělesném postižení, při epilepsii, autismu, v psychiatrii
a psychologii. Kromě schopností, kterými pes disponuje,
jako je upozornění na blížící
se epileptický záchvat či náhlé
snížení krevního tlaku, působí
hlavně na psychiku. Proto
je vhodnou pomocnou tera-

práci. Ne každý pes zkouškami a Jack Russell teriérů.
úspěšně projde. Při výběru V současné době k dětem
nezáleží na plemeni. Já provo- chodí pětiletý Jack Russell
zuji canisterapii s plemeny bígl teriér ´Macho´, který má kromě
a Jack Russell teriér. Pro tuto dvou titulů šampiona krásy
práci jsme spolu s manželem a složených loveckých zkoušek
připravili již osm těchto pejsků. také certifikát psa - terapeuta.“
Musí mít canisteNěkteré jsme věnovali našim
rapeutičtí psi nějaký
klientům, protože jsme viděli,
že jim kontakt s naším psem speciální výcvik nebo zkoušky?
velice pomáhá. Někteří jsou Co všechno to obnáší? Je to pro
v zaslouženém důchodu, jiní už pejska zátěž?
pií pro zlepšení téměř všech v psím nebi. Pejsky samozřejmě „Jak jsem již zmínila, canisstupňů postižení klienta. Je máme - malou smečku krás- terapeutický pes musí prosamozřejmě nutné brát ohled na ných a temperamentních bíglů jít speciálním výcvikem a
závažnost onemocnění klienta.
Canisterapie je rovněž vhodná
pro seniory. Bylo o ní napsáno
už mnoho, ale stále to není
dost na to, abychom se poučili
o léčivé síle psů.“
Jací
psi
jsou
nejvhodnější, dá se to
vůbec jednoznačně určit? Vy
sama máte pejska?
„Canisterapeutický pes musí
být jedinec naprosto vyrovnané
povahy, absolutně zdravý a pod
dohledem veterinárního lékaře.
Na všechny situace musí reagovat vstřícně, bez náznaku
útoku. Proto prochází tito psi
poměrně náročným výcvikem
Při terapii. Bíglice Týna pomáhá handicapované slečně.
a zkouškami, kdy získávají cerFoto: Mgr. Marie Paulová, archív Lenky Frnčové
tifikát, který je opravňuje k této

složit spolu se svým vůdcem
náročné závěrečné zkoušky.
Výběr canisterapeutického psa
je velmi náročný a ne každý
pes je pro canisterapii vhodný.
Záleží na jeho povaze, výchově
a chuti pracovat. Zvíře musí
být naprosto zdravé, ovladatelné, povahově vyrovnané,
nesmí být agresivní a bázlivé.
Pes ovlivňuje u dětí jemnou
a hrubou motoriku, motivuje je
v řečové oblasti. Pro dítě s více
vadami je vhodné polohování,
kdy si na psa může lehnout,
položit si na něj ruce i nohy, vnímat jeho dech a teplo. Dochází
k prohřívání a postupnému
uvolňování spastických svalů
končetin pro následnou rehabilitaci. I když psi pracují s dětmi
velmi rádi, po každé návštěvě
je na nich vidět velká únava.
Děti si z nich berou energii a to
je vyčerpává. Nezdá se to, ale
žádný pes tuhle práci nevydrží
dělat déle než čtyři roky. Proto
je to velmi náročné časově
i finančně.“
Kdy jste se vy osobně
začala o canisterapii
zajímat a proč? Máte z této
práce dobrý pocit?
„S pojmem canisterapie jsem
se seznámila před deseti lety.

Usměvaví pohodáři. Manželé Frnčovi se věnují kynologii a
vychovávají pejsky pro canisterapii. Foto: Mgr. Marie Paulová,
archív Lenky Frnčové
K nápadu vyzkoušet tohle
odvětví v praxi mě přivedla
moje
profese
pedagoga
a práce v zařízení určeném pro
mentálně a tělesně postižené
děti. Opravdu mě těší, že mnoha lidem nejsou lhostejné problémy handicapovaných lidí
a snaží se jim nejrůznějšími
formami pomoci. Mým cílem
je pomocí canisterapie obohatit
život dětí s kombinovanými
vadami a zpestřit jim všední
každodenní chvilky. Bohužel
je tato terapie stále ještě málo
známá...(úsměv)“
Co vás kromě canisterapie baví a naplňuje,
jak ráda trávíte volný čas?

„S manželem se oba pohybujeme
v kynologii už třicet let, máme
dvě chovatelské stanice. Pro
plemeno bígl (Weinl inie) a pro
Jack Russell teriéry a německé
ovčáky (Z atarova dvora). Tyto
psy také cvičíme a vystavujeme. Naši odchovanci působí
v mnoha zemích světa v Evropě,
Asii a Americe. Současně oba
pracujeme také jako mezinárodní
rozhodčí pro posuzování exteriéru psů mnoha plemen a výkonu
loveckých psů. To nás již zaválo
do nejrůznějších zemí. Mimo
to se oba věnujeme myslivosti
a procházkám po lese. Máme
rádi dobré jídlo, kvalitní film, posezení s přáteli.“
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Policisté zřejmě obvinili Františka Tuhého! Do vězení se už trochu zavřel sám...
A je to tady! Dalo by se dodat:
konečně... Podle dostupných indicií je pravděpodobné, že policisté v uplynulém týdnu týdnu obvinili zřejmě
někdejšího dlouholetého generálního ředitele Oděvního
podniku Prostějov Františka Tuhého. Vrcholného manažera zkrachovalé firmy viní mimo jiné z trestného činu zpronevěry. Obviněný neskončil ve vazbě, jak se po
městě čile spekulovalo, ale vyšetřován je na svobodě.
Sám František Tuhý se však už dávno ocitl ve vězení,
do něhož se uzavřel sám. Ze svého luxusního sídla v
Plumlově totiž moc často nevychází a ani návštěvy již
více jak rok nepřijímá. Nepochodil ani Večerník, který
se za ním vypravil o víkendu. Přesto jsme se na případ
„trochu“ podívali...

Ze zvlášť závažného zločinu zpronevěry obvinili policisté nejvyššího
představitele zkrachovalého Oděvního podniku, kterému hrozí pět až
deset let vězení. Policisté ani státní
zastupitelství dosud jméno obviněného oficiálně nezveřejnili. Přesto
o jeho identitě nemůže být téměř
pochyb. Mělo by jít o dlouholetého

generálního ředitele Františka Tuhého. Ten měl porušit mimo jiné zákon
o mzdě a zákoník práce.
„Od února roku 2004 do února roku 2008 obviněný svévolně
rozhodl o vyplacení prémií své
osobě, čímž měl způsobit společnosti Oděvní podnik škodu ve výši
přesahující šestadvacet miliónů
korun,“ uvedl tiskový mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně.

Hynek Olma, který se však o konkrétním jméně v tuto chvíli bavit
nechtěl. „V této fázi přípravného
řízení nebudeme sdělovat médiím
žádná konkrétní jména,“ odvětil na
přímý dotaz Večerníku Olma. Na
další otázku, zda je dotyčný obviněný manažer ve vazbě, o čemž se v
uplynulém týdnu po Prostějově spekulovalo, zněla jeho odpověď ještě
kategoričtěji. „Nikoliv, tato osoba je
vyšetřována na svobodě,“ reagoval
Olma s tím, že v případě, že soud
manažerovi prokáže vinu, hrozí mu
trest odnětí svobody v rozmezí od
pěti do deseti let.
František Tuhý v souvislosti se zpronevěrou šestadvaceti milionů korun
už čelí žalobě, kterou v lednu 2011
u brněnského krajského soudu podal bývalý insolvenční správce OP
Jaroslav Svoboda. Vycházel přitom

z podkladů, které na základě auditu
připravil olomoucký právník Petr
Dítě. Další žaloba se týkala například dcery Františka Tuhého Jany
Volkové a jejího manžela Reného
Volka. Mezi žalovanými byl tehdy
i někdejší předseda představenstva
Roman Hanus, člen představenstva
Lukáš Blažek, krizový manažer Jiří
Tuvora a řada dalších představitelů
vedení zkrachovalého podniku.
František Tuhý by tedy v souvislosti s bankrotem někdejšího oděvního gigantu neměl být jediným, kdo
si od státního zástupce vyslechne
obvinění. Padnou tedy další obvinění? „Ani na toto vám v tuto chvíli
nemohu odpovědět. Ostatně v tomto
stadiu vyšetřování a prověřování
všech okolností ani nesmím,“ uzavřel
Hynek Olma z brněnského krajského
státního zastupitelství.

Exkluzivní rozhovor s Petrem Sokolem, který zůstal nejvýše postaveným členem ODS na Prostějovsku

„NEJHORŠÍ JE SMRT Z VYDĚŠENÍ...“
Prostějov - Jak jsme vás již informovali, vysokoškolský učitel z Prostějova Petr Sokol (na snímku)
obhájil na další dva roky pozici místopředsedy občanských demokratů v Olomouckém krajij a zůstává tak nejvýše postaveným členem této pravicové
roto položil něstrany z Prostějovska. Večerník mu proto
kolik otázek na téma, co chystá ODS v našem kraji...
Petr Kozák
Je vám vůbec k čemu gratulovat, když se preference
ODS v poslední době pohybují
jen kolem deseti procent?
„Nejhorší je smrt z vyděšení! Do
nejbližších voleb je ještě více než
rok a to je v politice opravdu velmi
dlouhá doba. Věřím, že se Občanské demokratické straně podaří
získat zpět své tradiční voliče,
k čemuž ale musíme některé věci
změnit. A i kdybychom příští volby neměli vyhrát, musíme být co

nejsilnější, abychom
ychom mohli hájit
principy, kterým
ým věří pravicoví
voliči.“
Jak ale na to?
„Politikaa musí hlavně lidem pomáhat. Myslím si,
že ministři za ODS
přišli v poslední
ní době
s několika nápady,
ápady,
které míří právěě tímto směrem. Každého, kdo vlastní
astní
dům či domek,
mek,
určitě potěšilo,, že
ministr průmyslu
yslu

za ukázku, jak se v politice ODS
projevuje zdravý selský rozum.“
A co říkáte návrhu ministra zemědělství za ODS,
aby občané platili za opravy
vodovodních přípojek i mimo
své pozemky?
„To je pravý opa!. Diplomaticky řečeno hloupost... Takovéto
´seky´ přinášejí zbytečnou ztrátu
bodů.“
b
A co chystá ODS v Olomouckém kraji?
„Určitě se budeme hlavně chystat na volby. Na Prostějovsku
i v celém kraji se nás naštěstí
nedotýkají žádné aféry. Budeme
pproto pokračovat v tom, co se
nám osvědčilo: stavět na kombinaci osvědčených komunálních politiků a nových ´tváří´,
které uspěly ve svých oborech
mimo politiku. A určitě chceme
i netradičním prograFoto: archiv Večerníku překvapit
mem...“

a obchodu Martin Kuba přišel s
řešením, jak zjednodušit takzvané
ekologické štítky, které nám bohužel nadiktovala Evropská unie.
Podobně rozhodnutí ministra životního prostředí, že už
si budeme
moci na
oplocených
zahradách
kácet stromy bez dovolení úřadů,
považuji

Plumlov/mls - Cedulka s doporučením „Silně tlačit“ se
nachází u zvonku rozlehlého
domu stojícího nedaleko kostela v Plumlově. Vila stojící na
pěkném pozemku obehnaném
okrovou zídkou je domovem
někdejšího generálního ředitele OP Prostějov Františka
Tuhého. Setkat se s mužem,
kterého mnozí činí spoluodpovědným za krach bývalého
oděvního gigantu, je však pro
obyčejného smrtelníka nemožné. Ať tlačíte, jak tlačíte,
nikdo vám neotevře...
Pokud bude skutečně obžalován,
promluví František Tuhý po letech veřejného mlčení poprvé
až u soudu. V průběhu minulého týdne byl pravděpodobně
policisty obviněn ze zpronevěry
a dalších trestných činů, státní
zástupce by nyní měl připravit
žalobu. Získat vyjádření Františka Tuhého je však v tuto
chvíli v podstatě nemožné.
„Na zvonek u jeho domu
v Plumlově jsem zvonil v různých denních i ročních obdobích.
Naposledy to bylo uplynulou
sobotu. Vždy to však mělo naprosto stejný výsledek: nikdo
mi neotevřel. Vzpomínám si, že
jednou kolem domu běhal štěkající pes. Na chvilku jsem odešel,
a když jsem se k domu vrátil
a opět zvonil, pes už nepřiběhl.

Z toho vyplývá, že ho někdo
mezitím musel
zavřít. Ten někdo
však očividně neměl zájem s kýmkoliv hovořit,“
vypověděl redaktor Večerníku Martin Zaoral.
O tom, že František Tuhý
bývá pravidelně doma, svědčí
nejen zalité rostliny v květináčích na zápraží jeho domu, ale
i svědectví sousedů. „Pravidelně ho tu vídám, bývá doma často. Myslím, že by měl být i dnes,
měli před domem popelnici, ale
už ji schovali, myslím, že doma
budou..,“ zmínil se v sobotu
jeden z jeho sousedů. Ani tak
nám však v domě Františka
Tuhého na opakované zvonění nikdo neotvíral. Bohužel...

Foto: Martin Zaoral
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Hrozí mu pět až
deset let vězení

Ze své luxusní vily v Plumlově
si vytvořil nedobytnou pevnost

Zaměstnanci ho
už odsoudili
Ačkoliv dosud nebyl obžalován,
činí Františka Tuhého odpovědným za neslavný konec někdejšího prosperujícího podniku
s mnohaletou tradicí řada jeho
někdejších zaměstnanců.
„Oděvní podnik poslalo ke
dnu hospodaření pana Tuhého.
Jeho obvinění by pro mě nebylo překvapením,“ vyjádřila
se například dlouholetá šéfka

podnikových odboru Helena
Vyroubalová.
Podobný názor měli i řadoví
zaměstnanci. „Nejhorší bylo, že
on sám hrabal, zatímco nám neustále snižoval platy. Snažil se
to obhajovat tím, že doba je zlá
a že jestli chceme na trhu uspět,
tak se musíme uskromnit. Jenže
pak se ukázalo, že on sám se
vůbec neuskromňoval, naopak
snažil se z podniku vyždímat
pro sebe, co se jen dalo. Myslím, že by ho za to měli zavřít
anebo mu alespoň zabavit jeho
majetek,” netajila rozhořčení
jedna z bývalých šiček, které se
po krachu OP podařilo sehnat
práci jinde. „Některé kolegyně
ovšem tohle štěstí neměly...,“
povzdechla si žena, která si nepřála být jemnována.

VRAŽDA v Dolní u soudu v Brně

(Dokončení ze strany 3)

„Vůbec nevím, co se stalo, nemám pro to vysvětlení,“ krčil
u soudu rameny obžalovaný.
Tvrdil, že se o násilné smrti
matky dověděl až od policie. ..
Lékaři zjistili, že žena zemřela
po intenzivním rdoušení. Podezřelý popsal svůj vztah s rodiči
jako v podstatě bezproblémový.
Matku prý s otcem našli loni
třináctého dubna doma v ložnici v bezvědomí. Pokoušel se
ji oživovat, ale vše bylo marné. Zavolali zdravotnickou zá-

chrannou službu, ale ani lékaři
neuspěli. Rdoušení potvrdilo až
podrobné zkoumání ostatků na
soudním lékařství. Matka obžalovaného se v minulosti léčila
na psychiatrii.
„Maminka měla dlouhodobě
potíže s dýcháním. Asi čtyřikrát
do roka se jí stávalo, že zakašlala a náhle se začala dusit. Přitom
se vždy bouchala do krku, aby
si uvolnila dýchací cesty. Možná se něco podobného odehrálo
i před její smrtí, to opravdu nevím. Já ji však neuškrtil, sama

se udusila,“ trvá na svém devětatřicetiletý syn zavražděné.
Muž navíc tvrdí, že v době jejího úmrtí nebyli s otcem doma.
Hájí se tím, že posudek znalců
k příčině smrti je nekonkrétní. Pokud by prý policie včas
vyhodnotila kamerový systém
v Prostějově, záznam by údajně
jasně dokázal, že nebyl v době
činu doma.
Soudní projednávání bylo
odročeno, senát bude vyslýchat
několik svědků, kteří by do případu mohli vnést více světla.

Ministr Heger nakonec dorazil... Prostějované se poklonili obětem Hladové demonstrace v roce 1917

Prostějov/peh - Uprostřed minulého týdne (24. až 26. dubna) proběhlo
výjezdní zasedání Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Olomouckém kraji. Přestože ministr zdravotnictví České
republiky Leoš Heger na avizovanou středeční návštěvu do prostějovské
nemocnice nedorazil, na odpolední setkání se zástupci zdravotnických
zařízení Olomouckého kraje už ano. Se členy zdravotních pojišťoven
a krajské samosprávy diskutoval o řadě témat, především pak ohledně
investičních plánů zdejší nemocnice pro letošní rok. Následně se zúčastnil
i pracovní večeře. „Vždy je dobré vyslechnout náměty, co je potřeba zlepšit
ve zdravotnickém systému,“ prozradil Leoš Heger důvod své návštěvy. Ten
si mimo jiné osobně pohovořil i se zástupci společnosti AGEL, která dosahuje ve své oblasti zájmu výjimečných výsledků.
Kompletní verzi článku najdete na www.vecernikpv.cz!

Foto: archív

Prostějov/mik - Na náměstí Padlých hrdinů se v pátek uskutečnil
pietní akt k uctění památky obětí
Hladové demonstrace, ke které
na stejném místě došlo 26. dubna
1917. Osm tisíc obyvatel našeho
města, převážně krejčích a šiček,
protestovalo po celém Prostějově
proti váznoucímu zásobování
a hladomoru, jenž v té době v závěru první světové války trápil celou Evropu. Demonstrace na současném náměstí Padlých hrdinů
se však změnila v krvavou lázeň.

Hladové demonstrace na konci
1. světové války zachvátily nejen
celé tehdejší Rakousko -Uhersko.
Jedna z demonstrací vyvrcholila
v Prostějově krvavým masakrem.
Dne 26. dubna 1917 se několik
stovek převážně žen dožadovalo přídělu potravin. U výrobního
areálu ve Vrahovické ulici (tehdy
Kovaříkova továrna, později Agrostroj) zasáhl proti demonstrujícím kordon vojáků rakouské armády, při kterém došlo ke střelbě.
Krvavě potlačená demonstrace

měla 23 obětí na životech a několik desítek zraněných. Na památku
této události byl postaven pomník
na dnešním náměstí Padlých hrdinů. Za okupace jej nechali nacisté
odstranit, znovu postaven pak byl
po válce.
„To, co se odehrálo onoho nešťastného šestadvacátého dubna
před šestadevadesáti lety, patří
každopádně do historie našeho
města a na historii bychom neměli
zapomenout. Byly to těžké doby,
které si už nikdo z nás v tuto chvíli

neumí ani představit. Byl to výraz
odporu Prostějovanů, kteří strádali válkou. Třiadvacet z nich bylo
v Prostějově zastřeleno vojáky
rakousko-uherské armády, kterým
dal povel ke střelbě rozkaz bohužel – Čech. Smutné je i to, že nikdo
z představitelů tehdejšího okresního hejtmanství nebyl za tragédii
potrestán,“ uvedl při pátečním pietním aktu Miroslav Pišťák, primátor statutárního města Prostějova.
Foto hledejte na
www.vecernikpv.cz

Okrašlovací spolek osadil zahrady základních škol jehličnany Čtvrté Setkání Hanáků
Nová zeleň pak oživí také lokalitu Vrahovic, i tam se čile sází

Prostějov/red - Zatímco statutární město Prostějov revitalizuje zahrady mateřských škol,
Okrašlovací spolek se pustil do
obnovy zeleně u základních škol.
A hned pětačtyřicet stromů i čtyřicítku keřů vysadili jeho členové
ve spolupráci se Zdravým městem Prostějov také v městské části
Vrahovice...
„Obrátila se na nás společnost Arboeko Smržice, zda bychom přijali
vzrostlé dvoumetrové jehličnany
jako dar. Kontaktovala jsem proto
odbor školství, kultury a sportu,
jmenovitě jeho vedoucího pana
Říhu, zda by zjistil zájem ze strany
škol. Ten byl obrovský, a nakonec
jsme se rozhodli zhruba čtyřiceti novými stromy osadit zahrady
u Základních škol E. Valenty, Dr.
Horáka, Kollárova a Jana Železného,“ informovala Večerník předsedkyně Okrašlovacího spolku a radní
Milada Sokolová. Hodnota sázených stromů činí dvaaosmdesát
tisíc korun. „Tímto chci poděkovat
společnosti Arboeko Smržice za její
dar,“ vzkázala Sokolová.
Jednou z osazených zahrad byla
tedy i ta u ZŠ E. Valenty, která se
ekologických aktivit účastní již řadu
let. „Největším naším projektem je
´Ekologická zahrada´, kterou ještě
rozšiřujeme a budujeme, zejména
z různých grantů. Součástí našich
aktivit je i vysazování stromů ve
venkovním areálu,“ nechal se slyšet
ředitel školy Josef Fiala, kterému
akce Okrašlovacího spolku přišla
náramně vhod. „Během času některé vzrostlé stromy uhynuly nebo
je rozlomil vítr, a musely být vyká-

ceny. Malé stromky se však velmi
špatně chytají, a proto na obnovení, doplnění a rozšíření stávajících
dřevin potřebujeme stromy větší,
jak listnaté tak jehličnaté, aby se
nenarušila celková struktura a estetický vzhled naší zahrady. Rovněž
bychom potřebovali několik stromů
do Ekozahrady pro doplnění ´Keltského stromoskopu´. Tato akce se již
začala realizovat a výsadba nových
stromů jistě přispěje ke zpříjemnění
volnočasových aktivit návštěvníkům našeho sportovního areálu,“
prozradil ředitel školy, která se může
kromě jiného pyšnit titulem ´Zelená
škola Olomouckého kraje´.
Aktivita Okrašlovacího spolku
potěšila i samotného vedoucí odboru školství, kultury a sportu
magistrátu města Františka Říhu.
„Jsem velmi rád, že se okrašlovací
spolek stará o sázení stromů, a to
i v mateřských či základních školách. Základní školy nemají dostatečné množství prostředků na novou
výstavbu, zeleň je dnes navíc velmi
potřebná, protože v současné době
se kácí větší množství stromů z důvodu stáří a nemocnosti. Jakákoliv
výsadba je tudíž důležitá, a za to
spolku děkujeme,“ uvedl Říha.
Připomeňme jen, že sázení stromů
není první aktivitou Okrašlovacího
spolku tohoto druhu v jeho historii. V roce 2008 například osázel
zahradu v Mateřské škole Partyzánská a ve speciální škole v Tetíně,
v roce 2012 pak upravil stromy ve
školce v Rumunské ulici a zahradu
ve školce v Dvořákově ulici.
Podtrženo, sečteno. Za prvních pět
let své činnosti pak spolek vysadil

po celém Prostějově na sto nových
stromů. Jen za tento měsíc vložil
spolek téměř šedesát tisíc korun do
mateřských i základních škol.
A to ještě není všechno. V oblasti za
soutokem Romže a Hloučely - podél Valové - poroste díky Okrašlovacímu spolku města Prostějova
nově patnáct jasanů, deset dubů,
stejný počet lip a javorů, pět třešní
a čtyřicet dalších keřů a dřevin.
„Zmíněnou lokalitu ve Vrahovicích
jsme zvolili ze dvou důvodů. Jednak
pomůže nová zeleň odstínit průmyslovou zónu a jednak zde vznikne
příjemný prostor, kam budou moci
vrahovičtí vyrazit třeba na procházku. V místě dnešních stromů dosadíme keře, keřové skupiny, chybět
nebude ani travní porost. Věřím,
že se nová zeleň bude líbit nejen
místním,“ prozradila předsedkyně
Okrašlovacího spolku a radní Milada Sokolová.
Celá akce přijde na zhruba 120
tisíc korun, přičemž na výsadbu
se podařilo získat Okrašlovacímu
spolku sponzorský dar ve výši celé
rozpočtované částky.
„Zdravé město Prostějov tuto výsadbu pochopitelně vítá, vyčlenilo
pro ni městské pozemky za vrahovickým fotbalovým hřištěm.
Každá zelená osada je v našem
rovinatém městě vítaná, zde dvojnásob, protože vytvoří přirozenou
bariéru mezi průmyslovou zónou
a obytnými čtvrtěmi Vrahovic,“
pochvaluje nápad náměstkyně
primátora statutárního města Prostějova a politička Zdravého města
Alena Rašková s tím, že výsadba
započne každým dnem.

Nová zeleň. Zásluhovou Okrašlovacího spolku města Prostějova
se zahrady u základních škol zaplnily nově vysazenými stromky.
Zelenat se bude i ve Vrahovicích.
2x foto: archiv OsmP

bude hostit Prostějov

Olomouc/red - V Olomouckém
kraji se letos uskuteční čtvrté
setkání Hanáků. Po Velké Bystřici, Doloplazech a Tovačově je
tentokrát bude hostit Prostějov.
Akce se uskuteční v sobotu 14.
září a jeho součástí bude opět
pokus o rekord v počtu krojovaných Hanáků shromážděných na jednom místě.
Akci podporuje Olomoucký kraj,
k němuž se letos připojilo také
statutární město Prostějov. „Celý
program se uskuteční přímo na
centrálním náměstí,“ konstatovala Hana Pospíšilíková za pořádající Hanácké folklorní sdružení.
Město bude zároveň od 14. do
15. září pořádat Prostějovské hanácké slavnosti.
Ještě před Setkáním Hanáků se
v regionu uskuteční řada dalších
akcí s folklorní tématikou. Od
10. do 12. května to bude dětský festival Zpěváček pořádaný
tradičně ve Velkých Losinách na
Šumpersku. Od 14. do 15. června
bude Přerov hostit akci V zámku
a podzámčí obsahující mimo jiné

I

dětské soutěže ve zpěvu a výtvarném umění. Doloplazy na Olomoucku budou místem konání
tradiční Jízdy králů. Od 14. do 19.
srpna se bude konat Mezinárodní
folklorní festival Šumperk a 8.
září se ve Velké Bystřici představí účastníci festivalu Lidový rok.
„Folklorní akce v našem regionu
mají dlouhou tradici a zkušené
organizátory,“ uvedl náměstek
hejtmana Radovan Rašťák zodpovědný za kulturu.
Vyhlášení termínu a místa konání čtvrtého Setkání Hanáků
proběhlo ve středu 24. dubna
v Olomouci na setkání pořadatelů
folklorních akcí s vedením kraje.
Hejtmana Jiří Rozbořil na něm
poděkoval zástupcům organizátorů všech přehlídek a festivalů
za propagaci Olomouckého kraje a zdůraznil jejich důležitost
pro rozvoj cestovního ruchu.
Předseda Folklorního sdružení
České republiky Zdeněk Pšenica
na schůzce vyzdvihl spolupráci
s krajem i městy, kterou označil
za nadstandardní.

www.
vecernikpv
.cz

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

A GRATULUJEME!!!

Martin Kiška
21. 4. 2013 49 cm 2,95 kg
Smržice

Izabela Turečková
18. 4. 2013 46 cm 2,55 kg
Prostějov

Denis Svozil
21. 4. 2013 48 cm 3,30 kg
Šternberk

Natálie Klemešová
21. 4. 2013 51 cm 3,65 kg
Prostějov

Nela Pavlíková
21. 4. 2013 47 cm 3,20 kg
Brodek u Konice

Matyáš Vybíhal
22. 4. 2013 51 cm 3,10 kg
Prostějov

Fotografie narozených
miminek pořizujeme každou
středu v porodnici Nemocnice
Prostějov. Jestliže již maminku v
pokoji nezastihneme, můžete nám
zasílat své snímky i s potřebnými
údaji na e-mailovou adresu:
miminka@vecernikpv.cz.
Nádavkem pak všem rodičům
zašleme jako poděkování dárek
- přímo domů graficky zpracovaný
portrét i s blahopřáním.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši budoucnost!

Prostějovská nemocnice SLAVNOSTNĚ OTEVŘELA BABYBOX
Zakladatel babyboxů neskrýval vděk těm, kteří přispěli

Přesně v pravé poledne úterý třiadvacátého
dubna uvedla Nemocnice Prostějov do provozu
již šestapadesátý babybox v České republice.
Schránka pro odložené děti byla zprovozněna po
čtrnácti dnech zkušebního testování, které bylo
odstartováno instalací a napojením na monitorovací zařízení. Nový babybox slouží především
jako pojistka pro to, aby se odloženým dětem dostalo včas potřebné zdravotnické péče...
Prostějov/H. Szotkowská, run a pořídit se mohla hlavně díky příspěvkům dárců.
mluvčí společnosti AGEL
„Nebýt šlechetného daru NaSchránka je opatřena návodem dace Naše dítě Zuzanky Bauna použití v češtině, ruštině a dyšové, nebyl by babybox v
angličtině. Obsluha je přitom Prostějově. Děkuju, Zuzanko!
velmi snadná. Babybox se Samozřejmě, přispěli i místní
navíc nachází na rohu plicní- jako společnost TK PLUS, Naho oddělení nemocnice, takže dace AGEL, SEMO Smržice
ženy nemusí procházet celým a další. Děkuji všem místním
vnitřním areálem a je jim za- dárcům! Děkuji také společručena anonymita. „Jde o třetí nosti BETON BROŽ, s. r. o.,
babybox v nemocnicích sku- Dědina Otnice, jejíž majitelé
piny AGEL v Olomouckém Silvie a Libor Brožovi se rozkraji. Babybox už má také Ne- hodli do budoucna přispět na
mocnice Přerov a šumperská každý babybox. Dále společnemocnice, kde byly odloženy nosti Chocogastro - Pustiměř,
už tři děti. I proto jsme se pro jejíž šéf Pavel Šorm vyrábí
babybox v Nemocnici Prostě- speciálně pro každé slavnostní
jov rozhodli,“ říká lékařský ře- uvedení babyboxu do provozu
ditel Středomoravské nemoc- vynikající čokolády,“ neskrýval svůj vděk dárcům během
niční MUDr. Jiří Ševčík.
Schránka na odložené děti slavnostního otevření zakladapřišla celkem na 300 tisíc ko- tel babyboxů Ludvík Hess.
INZERCE

Vanesa Tomanová
22. 4. 2013 43 cm 2,30 kg
Prostějov

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

ANKETA

O názor na smysl i financování babyboxu jsme v minianketě požádali některé prostějovské zastupitele. Položili
jsme jim dvě základní otázky:

1. Schvalujete babyboxy jako takové?
2. Jsou Prostějované podle vás opravdu
tak lakomí, že na toto zařízení nepřispěli?
Miroslav PIŠŤÁK
primátor Prostějova
1. „Ideální by bylo, kdyby se každá matka dokázala
o své dítě postarat. Ale babybox jako krajní řešení,
proč ne?“
2. Nechce se mi věřit, že by Prostějované byli lakomci. Já osobně i plno mých známých pravidelně přispíváme na
velké množství potřebných věcí.“

Slavnostní předání. Nadace Agel na zřízení babyboxu přispěla částkou dvacet tisíc korun, předání
šeku byl přítomný i ředitel Středomoravské nemocniční Tomáš Uvízl (vlevo), který šéfuje nemocnicím v
Prostějově, Přerově a Šternberku.
Foto: Hana Szotkowská
Schránky na odložené děti
fungují pomocí čidel, která
ihned vyrozumí zdravotníky
na Jednotce intenzivní péče
dětského oddělení, že se dvířka otevřela. Na příjmu se
rozezní zvuková a světelná
signalizace, takže zdravotníci okamžitě vyrážejí pro
miminko. Vnitřek babyboxu
navíc snímá videokamera,
umístěná ale tak, že člověka

který do schránky dítě vloží,
nezabírá a on tedy stále zůstává v anonymitě.
Policisté po lidech, kteří dítě
do schránky bezpečí odložili, již nepátrají. Dítě totiž
není ohroženo na zdraví ani
na životě, takže se nejedná o
trestný čin. „Babyboxy nové
generace montujeme už rok,
jsou antikorové, dvoukřídlá
dvířka se otvírají samočinně

po stisknutí jediného zeleně
podsvíceného tlačítka. Po zatížení speciální vaničky na dně
klimatizované bedýnky se aktivací váhového senzoru zcela
automaticky zavřou. Dvířka
jsou proti kolizi s rukama dárce
nebo s tělíčkem děťátka opatřena infrazávorou. Současně
jde kabelem signalizace do
místnosti stálé služby,“ doplnil
Ludvík Hess.

Vrahovice/peh - Cukrářky z širokého okolí se předminulou neděli sjely do Vrahovic na druhý
sraz amatérských cukrářů, aby
si předávaly zkušenosti i recepty,
přičemž se také pochlubily svými sladkými uměleckými díly.
Přestože šlo o cukrářky-amatérky, výsledné výtvory byste od
těch profesionálních rozeznali
zřejmě jen stěží. Ostatně posoudit můžete sami...

Vrahovickou hasičskou zbrojnici
sladce provoněly dortíky a zákusky.
Právě zde proběhl v pořadí již druhý
sraz amatérských cukrářek, které
přijely svým kolegyním předvést
něco ze svého sladkého umění. A
bylo se na co dívat, šikovné prsty
zručných cukrářek byly schopny v
průběhu několika málo minut udělat
z kousku jedlé modelovací hmoty
psíka či květinu, kterou byste od živé
rozpoznali snad pouze po čichu.

Dvoudenní akce navázala na
loňský neméně úspěšný ročník,
jehož výsledkem byla i letos
sladce vonící umělecká díla, která putovala k postiženým dětem
z občanského sdružení Lipka a
speciální školy Jistota.
Letošního setkání se zúčastnilo
pětatřicet amatérských cukrářek.
„Když jsem loni pořádala první
setkání, myslela jsem si, že se
tu sejdu jen se svými známými

Ivana HEMERKOVÁ
náměstkyně primátora Prostějova
1. „Jsem jednoznačně pro fungování babyboxů.
Kdyby tato zařízení měla zachránit jen jedno jediné dítě, má to určitě smysl.“
2. „Nemyslím si, že jsou lakomí. V tomto konkrétním případě vidím problém v naprosto slabé propagaci,
vždyť kdo o tom věděl, že se vybírají peníze na babybox? Navíc se v Prostějově pořádá tolik humanitárních sbírek, že lidé
už nestačí na vše přispívat.“
VÁCLAV KOLÁŘ
zastupitel Prostějova
1. „V podstatě jsem pro existenci babyboxů, určitě je to řešení proti tomu, aby nechtěné děti končily v popelnici. Na druhé straně si myslím, že je to
velmi snadné řešení celého problému.“
2. „Lakomí? To vůbec! Vždyť na uvedení babyboxu do provozu neproběhla žádná propagační akce, nebo byla
zcela katastrofální!“

Slaďoučké umění předvedly šikovné cukrářky ve Vrahovicích

F o t o ree p o rtt á ž

z okolí, ale přijela i děvčata, které jsem vůbec neznala. A letos
přijely všechny znovu a ještě
ve větším počtu,“ usmívala se
organizátorka Anna Faltýnková. „Ještě den před začátkem
akce jsem byla už tak unavená,
že jsem si říkala, že tohle bude
definitivně poslední ročník, ale
už včera jsme přemýšlely nad
tématy pro příští rok,“ dodala
druhá z pořadatelek Marie Sta-

ccukrářky-amatérky
ukkrá
ářkky--am
matéérkky v ak
akci...
kci...

robová. Cukrářské sympozium
si nenechali ujít ani zástupci
města Prostějova a předsedkyně
osadního výboru Vrahovice Milada Galářová, která pomáhala s
organizací už v loňském ročníku. „Jen je škoda, že je u nás takové setkání jen jednou v roce,“
litovaly účastnice akce, které si
setkání s kolegyněmi-cukrářkami moc užily a nemohou se
dočkat dalšího ročníku.
3x foto: Petra Hežová

Jedlé umění. Amatérské cukrářky předvedly profesio- K nakousnutí. Precizní práce slečny Kristýny s airbrush Sladký workshop. Paní Zdena z Vrahovic se pochlubila
nální práci pro dobrou věc.
pistolí a pejsek jako živý je za několik málo minut na světě! svými zdobenými perníčky i dokonalými jedlými květinami.

Co, kdy, kde, kam ...?


Akademie seniorů
Svaz tělesně postižených v ČR,
OS Lipka, Tetín 1
o. s. v Prostějově, Kostelecká 17,
úterý 30. dubna
nabízí k zapůjčení kompenzační
14.00 Senioři LIPCE pomůcky, např. polohovací lůž„MODELY ZA BABKU“
ka, ortopedické vozíky, chodítka, WC křesla aj. Služby jsme
rozšířili i o rozvoz pomůcek. Prostějovští vozíčkáři a zdraBližší informace v kanceláři č. votně postižení pořádají 3.
106 nebo na tel. č. 588 000 167 května 2013 v restauraci „U Tří
bříz“ v 16.00 hodin společenský
Půjčovna rehabilitačních a večírek. Bližší informace pí.
kompenzačních
pomůcek Křepelková tel.: 739 492 414, pí.
LAZARIÁNSKÉHO SERVI- Zapletalová tel.: 776 054 299.
SU PV, Hacarova 2, zajišťuje
ortopedické vozíky, WC křes- Zastavte se v BON-BONU!
la, chodítka – pevná, pojízdná, Klub BON-BON ve Vrahovicích
podpažní, servírovací stolky a vás zve k dalším aktivitám pro
polohovací lůžka (mechanická, celou rodinu. Každé úterý se o
elektrická). Kontakt po telefonu půl desáté do půl dvanácté schází
v naší herně rodiče s dětmi od bapí. V. Zapletalová 776 054 299
tolátek až do sedmi let, pro které
je připraven hravý program. Ve
Regionální pracoviště
čtvrtky ve stejný čas máme pro
TyfloCentra Olomouc
v Prostějově nadále poskytuje změnu vyhrazen čas pro rodiče,
kdy budeme společně a s odborslužby nevidomým
níky probírat žhavá témata, přia slabozrakým občanům
praveny jsou i dílny pro tvořivé.
na adrese:
Kontakty: Centrum podpory ciKostelecká 17, Prostějov.
zinců, www.procizince.cz. AdEkocentrum Iris, Husovo resa: Dům služeb, Vrahovická
83, Prostějov; tel. 581 111 550
nám. 67, Prostějov
V úterý 30. dubna 2013 od 8.00
Tvořivá dílna
hodin se koná 8. ročník místního
Keramika se koná
kola celostátní soutěže Zlatý list.
v pondělí 6. května 2013
Sraz u mostu přes Hloučelu na
ulici Pod Kosířem.
od 16.00 hodin
Lazariánský servis vás zve na
ozdravný pobyt v Chorvatsku.
Pobyt je vhodný pro rodiče s dětmi, seniory i handicapované. Informace a přihlášky na tel. čísle
776 054 299 paní Zapletalová.
ČSCH Držovice pořádá ve
dnech 4. a 5. května tradiční
výstavu drobného zvířectva
v areálu hřiště v Držovicích.
Občerstvení je zajištěno.

RC a SPV PROSTĚJOVSKO
a Sportcentrum DDM uspořádá OTEVŘENOU PŘEHLÍDKU POHYBOVÝCH
SKLADEB. která se koná v neděli 9. 6. 2013 v hale Sportcentra. Propozice a přihlášky budou
rozeslány do 10. 5. 2013. Informace - RC Prostějovsko: mob.:
722 612 743 a Sportcentrum
mob.: 777 311 108 email.:
jzatloukal@sportcentrumddm.cz

TIP Večerníku

HORKÝŽE SLÍŽE

KDE: Společenský dům, Komenského ulice 6, Prostějov
KDY: SOBOTA 4. KVĚTNA 2013 v 19.00 hodin
Již tuto sobotu 4. května 2013
pořádají své největší turné v
historii Horkýže Slíže.
Chystají se se svými fanoušky
v Česku i na Slovensku oslavit
20 let na hudební scéně. Přestože
nitranský, punkrockový kvartet je
znám smyslem pro humor, nadsázkou a recesí, přípravy na tour
bere se vší vážností. Nasazení,
energie a komunikace s fanoušky
jsou pro kapelu samozřejmostí
po celých dvacet let a jistě tomu
bude tak i tentokrát, kdy koncert
nabídne přes 25 písní ze všech
etap historie skupiny.
Na toto turné se kapela pilně připravovala téměř dva roky, aby
oslavila úctyhodné 20. výročí,
ke kterému vydala zároveň nové
album.
Vstupenky jsou v prodeji ve
Společenském domě, Komenského 6, Prostějov nebo hudební nástroje p. Zdeněk Tyl, Kramářská 1. Lze také objednat na
tel.: 777 861 787
Konec dubna je v MC Cipísek
už tradičně ve znamení čarodějnického víceboje pro rodiče
s dětmi. Ve všech programech
probíhá do 30. dubna čarodějnický
program. Děti s pomocí rodičů plní
úkoly, které by měla zvládnout každá malá čarodějka nebo čaroděj, za
což je čeká "čarodějnická dobrota".
Další informace přímo
v MC Cipísek nebo na
www.mcprostejov.cz

Obec: Prostějov
Dne: 13. 5. 2013 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
odběratelská trafostanice ČD
(č. 300652) Janáčkova ul.
Obec: Stařechovice,
Slatinky - chaty
Dne: 13. 5. 2013 od 7:30 do
13:00 hod. Vypnutá oblast:
celá chatová oblast "Kosíř“ u
Stařechovic.
Obec: Doloplazy
Dne: 13. 5. 2013 od 7:30 do
11:00 hod. Vypnutá oblast:
celý areál fa. ŽPSV Doloplazy
Obec: Myslejovice,
Kobylničky
Dne: 14. 5. 2013 od 7:30 do
17:30 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Myslejovice, Kobylničky včetně chat a pod-

nikat. Subjektů odběratelská
trafostanice Kobylničky vojsko (č. 300704), odběratelská
trafostanice Myslejovice ZD
(č. 300712)
Obce: Čelechovice, Studenec
Dne: 14. 5. 2013 od 7:30
do 15:30 hod. Vypnutá oblast: část obce Čelechovice
Na Hané celá východní část
obce po č. 135, 24, č.40, celá
obec Studenec, odběratelská
trafostanice Čelechovice ZDstatek (č. 300754)
Obec: Nezamyslice
Dne: 14. 5. 2013 od 7:30 do
10:00 hod. Vypnutá oblast:
celé sídliště Trávníky,Pazderna
od č. 108 ač.145 (ZUŠ) po konec ulice vymezené čísly 462,
165, 143 a č. 92.
Dne: 14. 5. 2013 od 10:30
do 13:00 hod. Vypnutá oblast: část obce Nezamyslice
s ulicemi: Nádražní od č.
117 a 120 po č. 287 a 260
včetně všech podnikatelských subjektů v uvedené
lokalitě.

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

Nejsou již mezi námi...
Zdeňka Vojtášková 1922 Hrubčice
Roland Volný 1936
Prostějov
Pavla Lišková 1931
Laškov
Elina Pajerová 1936
Prostějov
Pavel Smýkal 1942
Prostějov
Růžena Bártů 1949
Prostějov
Miloslava Kostrhonová 1936 Pv
Vladislav Maleček 1928 Prostějov
Naděžda Hošková 1927 Alojzov
Olga Melková 1962 Myslejovice
Ladislav Růžička 1927 Prostějov
Jan Zbořil 1946
Držovice

Ondrej Pohlodko 1929 Tvorovice
František Sivák 1933
Třebčín
František Zatloukal 1937 Ohrozim
Zdeněk Liška 1928 Domamyslice
Karel Halouzka 1929
Křenůvky
Gertruda Kalábová 1919 Prostějov
Antonín Hapl 1943
Ohrozim
Jaroslava Soldánová 1929 Krumsín
Antonín Vláčel 1945
Čechy pod Kosířem
Magdaléna Filipová 1955 Kladno
Emil Husár 1947
Vyškov

Obec:Vrahovice
Dne: 15. 5. 2013 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce Vrahovice s celými ulicemi: Smetanova, B.
Martinů, O. Nedbala, V. Nováka, O. Ostrčila, J. Křičky,
J. Suka, J. Rokycany, Kpt. J.
Nálepky, Zátiší, V. Talicha
od ul. Smetanova po ul. O.
Ostrčila, ul. Majakovského
od fary po fa. Navrátil vč.,
ul. Majakovského č.6 a č. 8,
výpravní budova ČD a strážní domek, ul. Hrázky, Čs.
odboje - celé, Čs. armádního
sboru oboustranně od č. 2
po č. 32 a 37, ul. K. Světlé
objekt Krajského ředitelství
policie ČR, CO.Farma ZD
Vrahovice včetně BPE.
Obec: Olšany
Dne: 15. 5. 2013 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
č.207 a levá strana ulice směr
Hablov od č. 233 po č.288,
455 a 448
Obec: Prostějov
Dne: 15. 5. 2013 od 7:30 do

SOUTĚŽTE O VSTUPENKY NA STRANĚ 21!
Svaz tělesně postižených v ČR, Zveme na společné zamyšlení
o. s., místní organizace v Prostěnad otázkami a záhadami
jově, Kostelecká 17 zve své čle- života. Přednášející biotronik
ny i nečleny do termálního kouTomáš Pfeiffer odpovídá
paliště 4. května do Kroměříže,
a dotazy posluchačů.
„Floria“ - jarní výstava květin.
Vstupné je dobrovolné.
Jste srdečně zváni. Bližší infor- Neděle 5. 5. 2013 v 9.00 hodin,
mace v kanceláři č. 106 nebo na
Společenský dům,
tel. č. 588 008 095,, 724 706 773
Komenského 6.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
11:30 hod. Vypnutá oblast:
zimní stadion Kostelecká ul.
Dne: 15. 5. 2013 od 12:00 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
část s celými ulicemi: V Polích oboustranně, Dr. J. Uhra
oboustranně, J. Kaštila od ul. V
Polích po garáže naproti č. 13,
a po č. 17., ul. Krasická 3,6,
prodejny v buňkách č.p. 4483 a
garáže, objekt č.p. 1075, Drozdovice 81 -87, kostel sv. Anny,
sběrný dvůr, č.p. 5010, 5079,
5018, 5013, č.23 ul. Anenská.
Obec: Myslejovice
Dne: 16. 5. 2013 od 7:30 do
17:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Myslejovice Na
Březince, od č. 134 po kostel,
od kostela pravá strana a od
č. 57 oboustranně celý spodní
konec mimo č. 150, 78, 74,
15, 16, 33 a dále celá ulice k chatám včetně části Na
Březince
Obec: Stařechovice,
Slatinky - chaty
Dne: 16. 5. 2013 od 7:30 do
17:30 hod. Vypnutá oblast:

celá chatová oblast "Kosíř“ u
Stařechovic.
Obec: Prostějov
Dne: 16. 5. 2013 od 7:30
do 9:30 hod. Vypnutá oblast: celé ulice Jabloňová,
Višňová, Zahradní, Luční
od č. 18c a č. p. 445 po ul.
Zahradní, Plumlovská od č.
180 po č.190, č. 175 a Novo
vedle, 919, Třešňová 10,
včetně všech podnikatelských subjektů ve vymezené oblasti.
Dne: 16. 5. 2013 od 9:30 do
11:30 hod. Vypnutá oblast:
část Krasice s ulicemi: Západní od č. 2 a 3 po č. 56, 69
a č. p. 164, ul. J.V. Myslbeka
od ul. Západní po č. 15 a garáže naproti, ul. Na Brachlavě č.1.
Dne: 16. 5. 2013 od 11:00 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
Kaufland s nák. zónou (svět
koberců, OKAY, JYSK, Inter
Cora…).
E.ON Česká republika, s.r.o.

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

v Prostějově
pondělí 29. dubna
19.00 RECITÁL PRO
HARFU A HOBOJ
- Kateřina Englichová - harfa, Vilém Veverka - hoboj
úterý 30. dubna
19.00 ŠKOLA ZÁKLAD
ŽIVOTA - Jaroslav Žák-Hana Burešová
pátek 3. května
18.00 VEČER NEJEN
S OPERETOU - učinkují
učitelé ZUŠ V. Ambrose a
jejich hosté

Divadlo POINT
čtvrtek 2. května
19.00 TESTOSTERON –
Andrzej Saramonowicz
pátek 3. května
15.00 HANS SACHS
–
KOCOURKOVSKÉ
PRÁVO

na zajímavé akce

sobota 4. května
15.00 Pohádkové tajemství
pásmo pohádek
17.30 Tenkrát na západě
western, dobrodružný
20.00 Tenkrát na západě

nám posílejte

Kulturní klub Duha

SVÉ TIPY

na e-mail: vecernik@pv.cz

pátek 3. května
18.00 Taneční večer nejen
pro seniory

Apollo 13
pátek 3. května
20.00 BÁRA ZEMANOVÁ & VENEFICA - Atraktivní rusovláska Bára Zemanová chystá jarní BE IN Tour. Tentokrát
se spojila s tvrdší rockovou formací Venefica, která na domácí,
ale i zahraniční scéně čím dál výrazněji posiluje.
sobota 4. květen
19.00 HORKÝŽE SLÍŽE – Ameba Production &Apollo 13
vás zvou na jedinečnou show!!
viz. Tip Večerníku

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 29. 4. DO 5. 5 2013

TELEFON 582 344 130

Z důvodu pracovní neschopnosti je změna v tomto týdnu takto:
Otevřeno je jen v neděli 5. května 2013!
Od 14:00 hodin SOUTĚŽ PRO DĚTI ve věku od 4 do 11let
na téma Slunce, děti budou odpovídat na 10 jednoduchých otázek
Od 15:00 hodin POZOROVÁNÍ SLUNCE, resp. sluneční fotosféry, chromosféry a slunečních protuberancí, se koná za bezmračné oblohy.
Výstavy „STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU“ a „Z DĚJIN
PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE“, expozici „OPTIKA“
lze shlédnout na začátku pozorování.

Blokové čištění
v Prostějově
Prostějov/red - Na tomto místě přinášíme pravidelný týdenní harmonogram ulic, kde čistící práce společnosti .A.S.A. Technické
služby budou probíhat.
Úterý 30. dubna, blok 14: Újezd – komunikace, Újezd O2 –
okruh, nám. E. Husserla, nám. E. Husserla – parkoviště, Sušilova,
Sádky
Čtvrtek 2. května: Plumlovská – parkoviště Billa – 3 stání (mimo
2 stání u Penny a 4 stání u Billy), A.Slavíčka – parkoviště (K. Svolinského – vjezd k Penny)

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
V době od 29. dubna do 11. května 2013
bude uzavřen průchod přes Smetanwy sady.
Důvodem je dokončení výkopových prací na
cestní síti.

Rozloučíme se...
Pondělí 29. dubna 2013
Blanka Ležáková 1932 Olomouc
11.45 Obřadní síň Prostějov
Alois Buchta 1923 Ivaň
13.30 kaple Ivaň
Úterý 30. dubna 2013
Eva Volčková 1934 Plumlov
11.00 Obřadní síň Mlýnská
Karla Kolářová 1917 Prostějov
11.00 kostel P+P Prostějov
Pátek 3. května 2013
Pavel Krasavin 1949 Prostějov
11.00 Obřadní síň Prostějov
Vlastimil Parák 1941 Tvorovice
11.45 Obřadní síň Prostějov
Mgr. Karel Přibyl 1934 Němčice nad Hanou 13.15 Obřadní síň Prostějov
Věra Kovářová 1924 Prostějov
14.00 Obřadní síň Prostějov

Kino Metro 70
pondělí 29. dubna
17.30 Pravidla mlčení
thriller, USA, 2012
20.00 Pravidla mlčení
úterý 30. dubna
17.30 Pravidla mlčení
20.00 Pravidla mlčení
středa 1. května
17.30 Pravidla mlčení
20.00 Pravidla mlčení
čtvrtek 2. května
17.30 Iron Man 3 3D
akční, sci-fi, USA, 2013
20.00 Iron Man 3 3D
pátek 3. května
17.30 Iron Man 3 3D
20.00 Iron Man 3 3D
sobota 4. května
17.30 Iron Man 3 3D
20.00 Scary Movie 5
komedie, USA, 2013
neděle 5. května
17.30 Iron Man 3 3D
20.00 Scary Movie 5

Kinoklub DUHA

Oznámení o vypnutí elektrické energie
Z důvodu plánovaných
prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí,
oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie:
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Komentované prohlídky města

Prostějov/red - První týden v dubnu proběhly komentované prohlídky pro seniory, které zorganizovali
studenti 2. ročníku Střední odborné školy podnikání a obchodu v
rámci projektu Active Citizens.
Veřejnost má další příležitost již 8.
května, kdy proběhnou tři prohlídky

centra města a kostela Povýšení sv.
Kříže, které začínají ve 13.00, 14.00 a
15.00 hodin, sraz účastníků je u Masarykovy sochy a před vchodem do
kostela Povýšení sv. Kříže. Tyto květnové prohlídky budou průvodkyně
oblečeny v dobových kostýmech.
Více čtěte v příštím čísle!

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s představitelkou sexuchtivé Bedřišky z básnické pentalogie

BÁRA ŠTĚPÁNOVÁ: „DOMA JSEM HOLČIČKA A PRINCEZNA, O KTEROU SE VŠICHNI STARAJÍ...“
Herečka zavzpomínala na své dětství a příhodami ze života rozesmála prostějovské publikum

Prostějov - Populární Bára Štěpánová, coby představitelka bezpočtu rolí ve filmech i televizních seriálech, navštívila
předminulou neděli Prostějov i se svým manželem a hudebníkem Miroslavem Barabášem (Večerník informoval v
předchozím čísle - pozn.red.). Zdejší publikum pobavila historkami ze života a na působení v divadle Semafor zavzpomínala s pomocí známých písní. Navíc si našla chvilku i
na rozhovor pro čtenáře PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku, ve kterém mimo jiné na sebe
prozradila, kam by se v rámci dovolené ráda podívala nebo jaký
aký typ mužů
ji přitahuje. V exkluzivním
m interview
s herečkou, zpěvačkou a moderátorkou Bárou Štěpánovou
ou se také
dozvíte, jak je to s organizačními
nizačními
schopnostmi někdejšíí osobní
asistentky prvního porevolučního
volučního
prezidenta Václava Havla
la i to, jaký
má současná představitelka
elka vrchní
sestry Babety Trefné z „nováckého“
nováckého“
seriálu Ordinace v růžové
ové zahradě
vztah k jediné dceři.
Petra Hežová
Jste herečka, zpěvačka i moderátorka. Která z těchto profesí
rofesí
je vám v současnosti nejbližší?
„Na to je moc těžké odpovědět.t. Mě
totiž baví všechno co v životě dělám...
lám...
(směje se) Vždycky říkám, že kdyby
mě něco nebavilo, tak bych to neděůj čas
lala. Všechno co dělám má svůj
a své místo.“
Spolu s Miroslavem Vladykou
dykou
moderujete televizní pořad
d Cestománie, který diváky zavede na
a mísstane.
ta, kam se hned tak někdo nedostane.
Kam byste se chtěla podívat vy?
artne„Tyhle věci hodně souvisí s partnetrašně
rem a protože můj manžel je strašně
rád doma, ostatně taky proto, že jsme
ně pesi v současnosti za docela hodně
něz zrekonstruovali starší dům, jsme
prostě doma...(úsměv) Chápu lidi,i, kte-

moc rádi, když jsme doma. Ale jedno
místo, kam bych se strašně chtěla podívat je ostrov Barbados, protože miluju
Anglii a to je vlastně taková Anglie v
teple...“
Když zmíním vaši pestrou
filmografii, který film se vám
jako první vybaví?
„To bude asi role šéfky hotelu, paní
Růžičkové ve filmu Smutek ppaní
Šnajderové, který se natočil
v roce 2006.“

Jak relaxuje Bára Štěpánová?
„Já praktikuju jógu, ale není to
nic výjimečného, co by stálo za zmínku... (smích)“
Na vystoupení do Prostějova
s vámi přijel i váš manžel Miroslav Barabáš, můžete přesto prozradit, jaký typ muže by u vás měl
případně úspěch?
„Kdybych měla seřadit všechny muže
svého života, byla by to asi hodně pestrá přehlídka, ale dá se říct, že se mi líb
líbí
typ ´terorista‘...(smích) Tím nemyslím
nic špatného, mám prostě ráda muže
vlasy
s ostře řezanými rysy a delšími vlasy.
Ale samozřejmě nikde nemám žádmíry
nou tabulku, že musí mít ty a ty míry,
kolik má měřit a tak (úsměv).“

A čím vás okouzlil váš muž?
„To nebylo nic pojmenovatelného, to by dobře vystihnul možná jen
básník nebo spisovatel, ale nebylo to
nic určitého. Asi to bude nějaká ta chemie... (úsměv)“
Byla jste asistentkou či osobní
sekretářkou bývalého prezidenta Václava Havla, jak je to s vašimi organizačními schopnostmi?
„Právě že já vůbec žádné organizační
schopnosti nemám! U nás doma všechno zorganizuje můj muž, já jsem jen
malá holčička a princezna o kterou se
starají ostatní! (opět se směje)“
Nemrzí vás, že vaše dcera Dominika nejde ve vašich hereckých stopách?
„Nezlobte se, ale o dceři vůbec
nikdy nemluvím. Já děti nemám!“
Všichni vás znají jako ohnivou zrzku a vaše barva
vlasů je něco jako vaše osobní
značka, neuvažovala jste
o změně odstínu?
Herečka komentuje vztah s dc
dcerou, „Já jsem se takhle narodila,
která po slavné matce podědila
pod
chvilku jsem sice byla blondýna,
fyzické proporce, nikoli herecký talent ale pak jsem se raději vrátila ke
své přirozené barvě.“

„O dceři zásadněě
a vvůbec nikdy nemluvím.
uv

Na pražské konzervatoři jste
vystudovala hudebně-dramatický obor, proč u vás převážilo herectví, co byl tím zásadním
impulsem?
„To moje zpívání nikdy nebylo na
takové úrovni, abych se tím mohla
kdovíjak živit, i když zpívám kdykoliv můžu, jsem samozřejmě spíš herečka. Ten hudebně-dramatický obor
není vyloženě pro zpěváky nebo herce, ale spíš pro ty, kteří pak účinkují
v muzikálech. To prostě tak přišlo a já
jsem herečka, protože beru věci tak,
jak přicházejí.“
Na pódiu i před kamerou jste
se setkala se spoustou slavných herců. Byli vám inspirací při
vaší vlastní herecké práci?
„Tak slavní, já myslím, že už jsem
taky docela slavná, ne? (smích) Ale
vážně, myslím si, že to už musí člověk v sobě prostě mít. U herectví je
to vlastně jako s každým kumštem,
kromě asi muzikantství, protože
z vlastních zkušeností můžu říct, že
je to obrovská dřina. Herectví není
o tom, že by člověk musel hodiny a
hodiny dřít, buďto tam ten talent je
nebo prostě není...“

kdo je

ří mají malý
byt a všechny peníze dají
do cestování, tomu
rozumím a chválím to, ale bohužel
můj manžel je trošičku
´pecivál´...(smích) Navíc
my jsme vlastně pořád na
cestách, i když jen po
republice, tak jsme

bára barabáš štěpánová

Sběratelka medvídků a panenek. Slavná herečka Bára Štěpánová
přiznává, že i doma je jí dobře v pozici malé holčičky a princezny.
Foto: Petra Hežová

Č ká herečka
Česká
h čk a moderátorka
d át k narozenáá 13
13. prosini
ce 1959 v Praze, známá jako Bára Štěpánová. Matka
byla učitelka, otec literární vědec a hudební kritik.
Jako dítě Bára zpívala v Kuhnově dětském sboru a
následně vystudovala hudebně-dramatický obor na Státní konzervatoři
v Praze. V sedmdesátých letech účinkovala v divadle Semafor a v roce
1990 působila krátce jako členka týmu tehdy československého prezidenta Václava Havla. Ráda hraje a zpívá, ale zásadně netančí. Její velkou vášní je golf. Vidět jsme ji mohli ve filmové sérii Básníků, ve filmu
Jak se krotí krokodýli a v televizním seriálu Ordinace v Růžové zahradě.
Její hlas můžete zaznamenat v cestovatelském dokumentu Cestománie,
kterou moderuje spolu s Miroslavem Vladykou. V roce 2009 se vdala za
hudebníka Miroslava Barabáše. Dceru Dominiku má s bývalým manželem, Lubošem Rychvalským.

INZERCE

Studio RESET V nových prostorách
J
Jsme
již několik
ěk lik llett zavedené
d é studio
t di
a abychom Vám mohli nabídnout
komplexní servis služeb, přestěhovali jsme naše studio RESET do nových prostoru na Skálovo nám. 2a
v Prostějově.
Nyní jsme studio, které nabízí své
služby v multifunkčním domě

I

od
d tělocvičny-školící
těl ič šk lí í místnostií t ti sázíme
áí
na kvalitu
k lit služeb,
l ž b kde
kd se
-zkrášlovacích služeb-masážních o Vás starají profesionálně odborně
a rehabilitačních služeb-hubnou- vzdělaní a certifikovaní pracovníci.
cích procedur-poradenství v alterInformace:
nativní medicíně až po restauraci
s kavárnou. /restaurace bude ote- Marková Lenka 777 787 760
vřena léto 2013/.
www.studio-reset.cz
V našem studiu RESET především

Den otevřených dveří

www.
Zveme vás ve dnech
vecernikpv
.cz
Na veškeré služby až 50% slevy!
15. května: Celý den
16. května: Dopoledne

Hledáme spolupracovníky
na tyto pozice:
t Kadeřnice
t Nehtovou
modeláž
t Masér

t Fyzioterapie
t Psycholog
t Výživový poradce
t Instruktor cvičení

Čeká Vás mladý kolektiv
a atraktivní pracovní prostředí

17

sportovní menu
www.tkplus.cz
Prostějovský

Ročník

VEČERNÍK

17

/ 17

Pondělí

Číslo

29. dubna 2013

TRHÁK TÝDNE

basketbal
UŽ JEN JEDEN KROK...

Orli vyhráli o bod a na
proměnění mečbolu
mají dva pokusy
čtěte
na straně

ZACHAR JESTŘÁBY NEPOVEDE!

28

Hlavního trenéra hledá UŽ NOVÉ VEDENÍ v Čechách...

ROZHOVOR

Prostějov/pk, jim

"HLAVOU UŽ NEBUDU..."

Vyzpovídali jsme
předsedu LHK Jestřábi
Prostějov M. Tomigu
čtěte
na straně

32

www.vecernikpv.cz
basketbal

PÁTEK 3. 5.

DALŠÍ ZMĚNY NA „ZIMÁKU“! PROSTĚJOVSKÝ HOKEJ BUDE MÍT JIŽ
BRZY OBMĚNĚNÉ VELENÍ. ZATÍMCO O TOM, KDO BUDE NOVÝM BOSSEM
DRUHOLIGOVÉHO TÝMU, SE V TĚCHTO DNECH JEŠTĚ ROZHODUJE,
TRENÉRSKÁ LAVIČKA „ÁČKA“ POZNÁ ZCELA URČITĚ NOVÉHO KORMIDELNÍKA.
HLAVNÍM KOUČEM UŽ TOTIŽ NEBUDE PETR ZACHAR, KTERÝ U MUŽSTVA
KONČÍ PO TŘECH VCELKU ÚSPĚŠNÝCH SEZÓNÁCH. TUTO INFORMACI
VEČERNÍKU O VÍKENDU POTVRDIL MICHAL TOMIGA, STÁVAJÍCÍ PŘEDSEDA
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV.
I ON VŠAK BRZY VYKLIDÍ POZICE. OD NOVÉHO ROČNÍKU BY MĚL ŘÍDIT JEN
MLÁDEŽ, KDYŽ SENIORSKÝ HOKEJ PŘEVEZME POD SVÁ KŘÍDLA SKUPINA
PODNIKATELŮ, JEJICHŽ JMÉNA JSOU PROZATÍM, ZAHALENA ROUŠKOU
TAJEMSTVÍ. „UŽ BRZY SE ALE PŘÍZNIVCI VŠE DOZVÍ. JEDNÁNÍ SMĚŘUJÍ DO
FINÁLNÍ FÁZE, ÚSTNĚ JSME DOHODNUTI,“ POTVRDIL VÍTR V KANCELÁŘÍCH
JESTŘÁBŮ TOMIGA.
A KDO ŽE BY SE MĚL UJAT TRENÉRSKÉ TAKTOVKY? „PŮJDE O TRENÉRA
Z ČECH. V UPLYNULÉM ROČNÍKU VEDL PRVOLIGOVÝ TÝM,“ NASTÍNIL
PŘÍCHOD RENOMOVANÉHO KOUČE.

19:30

Foto: Josef Popelka

OBLASTNÍ PŘEBOR – PLAY OFF

BK PROSTĚJOV „B“
TJ MEZ MOHELNICE „A“
Hala Sportcentra DDM Prostějov

nohejbal

SOBOTA 4. 5.

PETR KUMSTÁT
míří do SPARTY
SPARTY!!

10:00

PROSTĚJOVSKÁ DYNASTIE
POKRAČUJE

2. LIGA MUŽŮ, SK. B – 4. KOLO

TJ SOKOL I PROSTĚJOV
SK SLAVIA ORLOVÁ
Dvorec u sokolovny na Skálově náměstí

házená

SOBOTA 4. 5.

15:00

2. LIGA MUŽŮ, JIŽNÍ MORAVA – 18. KOLO

SOKOL II PROSTĚJOV
TATRAN BOHUNICE
Hala ZŠ a RG Prostějov ve Sportovní ulici

házená

SOBOTA 4. 5.

17:30

2. LIGA MUŽŮ, JIŽNÍ MORAVA – 20. KOLO

SOKOL KOSTELEC NA HANÉ – HK
HANDBALL KP BRNO „B“
Sportovní hala v Kostelci na Hané

basketbal

SOBOTA 4. 5.

18:00

MATTONI NBL; ČTVRTFINÁLE PLAY OFF - PŘÍPADNÝ 5. ZÁPAS

BK PROSTĚJOV
ASTRUM LEVICE
Hala Sportcentra DDM Prostějov

boje na zelených trávnících aneb
PŘEBOR O KFS– 17. KOLO
FC KRALICE NA HANÉ
TJ JISKRA OSKAVA
STŘEDA 1. 5. 2013 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

/\

Karlovy Vary, Prostějov/
jim, pk - Celé jedno desetiletí
strávil v karlovarském dresu
odchovanec prostějovského
hokeje a excelentní kanonýr
Petr Kumstát (na snímku).
Nyní se však vytáhlý útočník
rozhodl pro změnu a v jednatřiceti letech si vyzkouší třetí
extraligové angažmá. A podle
všech indicií má namířeno
rovnou do pražské Sparty,
která skládá na příští sezónu
pořádně natřískaný mančaft!
(dokončení na straně 29)

VOLEJBALISTKY POPÁTÉ MISTREM ČR!
Pěkně pohromadě. Mistrovský tým VK AGEL PROSTĚJOV prošel vyřazovacími boji ženské extraligy jako nůž máslem, když neztratil ani
jeden zápas. Po třetím duelu v Praze se tak ve středu mohl zvěčnit společně s nejvěrnějšími příznivci, kteří vážili cestu do hlavního města. A byla
to cesta za zlatem....Zpravodajství včetně exkluzivních rozhovorů a fotogalerie z vrcholu finálové série najdete tradičně na straně 30 a 31.
Foto: Marek Sonnevend

Do Vícova dorazí
fotbalové
hvězdy!
Vícov/jim - Olympijští
vítězové z Moskvy 1980,
vicemistři Evropy z Anglie
1996 i čtvrtfinalisté mistrovství světa z roku 1990
dorazí v polovině května na
Prostějovsko, konkrétně na

hřiště ve Vícově. V sobotu
18. května od 14.00 hodin
poměří síly s domácími
Old Boys, po utkání je v
plánu velká autogramiáda s
reprezentanty.
více čtěte na straně 25

KAM ZA F TBALEM

PŘEBOR O KFS – 24. KOLO
FC KRALICE NA HANÉ
FK KOZLOVICE
SOBOTA 4. 5. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

PŘEBOR O KFS – 24. KOLO
SOKOL KONICE
FC DOLANY
NEDĚLE 5. 5. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Konici

PŘEBOR O KFS – 24. KOLO
TJ SOKOL URČICE
TJ SOKOL LÁZNĚ VELKÉ LOSINY
NEDĚLE 5. 5. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

I.A TŘÍDA, SKUPINA „B“ – 20. KOLO
TJ SOKOL ČECHOVICE
TJ SOKOL PLUMLOV
SOBOTA 4. 5. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“ – 20. KOLO
TJ HANÁ NEZAMYSLICE
TJ FC KOSTELEC NA HANÉ
SOBOTA 4. 5. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Nezamyslicích

I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“ – 20. KOLO
SK LIPOVÁ
TJ SOKOL MOSTKOVICE
NEDĚLE 5. 5. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Lipové

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. Také dnes se tudíž
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 poukázky od firmy BRUTUS na
OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč!



Správná odpověď z č. 16
na snímku byl dům v Hybešově ulici 1 v Prostějově. Vylosovanou výherkyní je Petra POHANKOVÁ, Prostějovská 82,
Bedihošť. 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 ČTVRTKU 2. KVĚTNA 2013, 16.00
hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 6. KVĚTNA
2013. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma
Profitex Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.
V SOB
OT

U

549,-

299,-

VELKÁ JARNÍ AKCE POKRAČUJE !!!
www.profitexprostejov.cz
www
ww
w prof
ofi
fit
itex
itex
expr
pros
pr
ostte
os
tejo
tej
jov cz
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.

VIBRAČNÍ PLOŠINU VIBROSTATION LZE POVAŽOVAT ZA KLÍČOVÝ NÁSTROJ PŘI ZLEPŠOVÁNÍ
TĚLESNÉ KONDICE A .....!

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

TIP
k obrazovce
LÁSKA JE LÁSKA
FILM ČR (2012)

STŘEDA 1. 5. 2013

20:00 HODIN

BEAT, BIDLO, BILION, FANTOM, KAŇON, KAŠE, KOLEM,
KOTEK, KRÉM, KROSY, MALPA, MINCÉŘ, MŘÍŽ, MUTACE,
MZDA, NÁPICH, OBEC, OŽEH, OŽERA, PAŽE, PECE,
POLOM, PRÁVO, PRHA, ŘÍCI, SMRŠŤ, TATAMI, TKÁT
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 2. KVĚTNA 2013 do 16.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo „VIBROSTATION“. Další vylosovanou výherkyní se stala Ludmila
HÝBLOVÁ, Fanderlíkova 60, Prostějov, jenž se může jako vůbec první těšit na lukrativní cenu od partnera minulého kola soutěže,
kterým premiérově bylo prostějovské studio VIBROSTATION
sídlící v Olomoucké ulici. Ta se tak může těšit z POUKAZU NA
SLUŽBY V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč!!
Ti, kdo tentokrát nevyhráli, však nemusí smutnit. Ba právě naopak, nejšťastnější z vás si i tentokrát budou moci dopřát OPĚT něco dobrého pro
své tělo. Nejčtenější regionální periodikum totiž nedávno získalo nového
partnera, kterým se stalo právě studio VIBROSTATION. A tak ti z
vás, kdo správně vyluští tajenku, budou opětovně zařazeni do slosování o POUKAZ SLUŽBYV 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 6. května..
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 29. dubna 2013

Režie: Milan Cieslar
Hrají: Petr Nárožný, Eliška
Balzerová, Aneta Krejčíková,
Ondřej Vetchý, Simona Stašová, Rudolf Hrušínský ml.
Zkušený režisér Milan Cieslar
natočil tragikomický příběh
jako třígenerační mozaiku lidí,
kteří se pokoušejí přes nejrůznější překážky realizovat
své touhy. Hlavní hrdinkou je
osmnáctiletá Maruška Kalátová (Aneta Krejčíková). Nevidomá dívka citlivě vnímá svět
kolem sebe a naplno prožívá
vztah k romskému mladíkovi
Markovi (Maciej Cymorek).
Ten se sice pokouší vzdorovat
předsudkům okolí, ale ubránit
se nedokáže. To, že pravá láska

V minulém, v celkovém
součtu stošestém pokračování tohoto originálního
klání uspěli všichni ti, kteří
správně poznali, že se jedná o Václava Noida Bártu.
Nedávný host prostějovského
klubu Apollo 13, známý zpěvák, herec, skladatel a také ex-přítel nejpopulárnější české
zpěvačky Lucie Bílé, přitáhl
oko pozornosti slušnému počtu čtenářů, přičemž poznala
jej porce 318 soutěžících,
které jsme tak zařadili do
osudí!
Z losovacího koše se tentokrát
usmálo štěstí na výherce, kterým se stal Michal KOMÁREK,
J. Zrzavého 14, Prostějov. Od
Večerníku tak obdrží ZAJÍMAVOU CENU v podobě PRODUKTU od firmy PHYTO.CZ
V HODNOTĚ 1 160 Kč!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do sportovních vod
a graficky mírně poupravili novou mistryni České republiky
ve volejbalu žen. Tato členka
kádru VK AGEL Prostějov,
který ve středu obhájil extraligový titul, zavítala na Hanou
sice až později, přesto se poměrně záhy zapsala do srdcí
mnoha příznivců...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z již stosedmého kola čekáme v redakci
ZNOVU DO ČTVRTKU
2. KVĚTNA 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 6. KVĚTNA 2013.
Hodně štěstí při bádání!
nikdy neodkvete, zjišťuje i Maruščin dědeček Vlastimil Kalát
(Petr Nárožný). Po letech potkává svoji milovanou Libušku
(Eliška Balzerová). Svérázná
důchodkyně řeší ale problémy
s alzheimerem s pomocí marihuany. Sousedi Kalátových,
Zdena a Karel Fuksovi (Simona
Stašová a Ondřej Vetchý), kteří
žijí ve vychladlém manželství,
zase mají starosti s homosexuálním synem Honzou. Úspěšná
matka se s tím nehodlá smířit
a rozhodne se ho předělat na
normálního kluka. Kladem filmu o předsudcích a toleranci v
současné české společnosti jsou
herecké výkony zkušených
představitelů, ale i dvacetileté
Anety Krejčíkové.

VÍCE NEJEN O TOMTO TRHÁKU
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

DEJ SI OBĚD U DITTRICHŮ!

Také v dnešním vydání máme
pro vás v rámci tradičního
klání připraveno již potřetí 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 adresu PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, Olomoucká 10, Prostějov. Lze také telefonovat do
redakce na číslo 582 333 433, a
to do ČTVRTKU 2. KVĚTNA
2013, do 16.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 3 - 2 - 5 - 4, načež
v pořadí celé historie tohoto klání
se už celkově šestadevadesátou
výherkyní v historickém pořadí
stala Tereza GOLISOVÁ, Doloplazy-Polička 2, jenž si tak už
dnes přímo v sídle redakce může
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 6.
KVĚTNA 2013.
Nezbývá tedy, než abyste se opět
vrhli na nějakou tu aktivitu,
soutěžit s námi o dobrý oběd je
ideální příležitostí...

Nabídka realit a nemovitostí

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

REALITY
POHODA

Kvalitní
služby
od roku
1992

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

Rostislavova 8

BYTY- PRONÁJEM

Pro svého klienta hledáme garáž ke koupi
v Prostějově. Nabídněte!
1+1, ul. Vrahovická, PV
4500Kč/měs. +ink.
2+1, balkon,Dolní, PV 7500kč/měs. vč. 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.

 605 011 310

796 01 Prostějov

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

WWW.SRDCEREALIT.CZ

Kancelář: Vojáčkovo nám. 3, 79601 Prostějov

☎ 582 341 705
☎ 608 805 659, 775 341 705

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

BYTY - PRODEJ

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

Prostějov, Olomoucká ul. Prodej luxusních nových bytů:
3+kk, 86 m2 + terasa 79 m2
cena 2.575.000 Kč
4+kk, 107 m2+ terasa 8 m2
cena 2.775.000 Kč
2
cena 2.895.000 Kč
5+kk, 119 m2 + terasa 8 m

E-mail: info@srdcerealit.cz
BYTY PRODEJ

1+1,OV, TOVAČOVSKÉHO, PV, cihla, po rek.570.000,- Kč
2+1, ŠÁRKA, 65m2 , cihla .................................610.000,-Kč
2+1,OV,OKRUŽNÍ, 58 m2, lodžie............... 790.000,- Kč
VÝHODNÁ INVESTICE!!!
3+1,ŠÁRKA, 3.p., 70 m2,cihla, IHNED VOLNÝ!
650.000,-Kč
3+1,OV,sídl.SVOBODY, 74m2, po rek. .......1.050.000,-Kč
5+1,FANDERLÍKOVA, dr.1.p.,velmi pěkný, po rekonstrukci, lodžie, možnost garáže ..................... DOHODA !!!

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

Tel: +420 605 011 310
NOVINKY

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

Prostějov, ul. Libušinka. Prodej bytu 2+1 v OV, 58 m2, 1. patro,
lodžie.
Cena: Kč 850.000,-

3+1,OV,OKRUŽNÍ, 88m2,slunný,dvě lodžie 1.290.000,-Kč
RD BEDIHOŠŤ, 2+1, 3+1, vjezd, zahrada........DOHODA!!!
CHALUPA 2+1, ŠUBÍŘOV, ZAHRADA...........450.000,-Kč
CHALUPA 3+kk, CHOBYNĚ, VJEZD, ZAHRADA,
MOŽNOST TRVAL.BYDLENÍ,REKREACE .....730.000Kč

DOMY- PRODEJ
RD 4+1, 3+kk LEŠANY, zahrada..........Cena k jednání
RD ČELČICE, 3+1, VJEZD, ZAHRADA ...INFO V RK
RD 2+1, KOBEŘICE S POZEMKY,VJEZD ....1.370.000,-Kč

TOP NABÍDKA!!!

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

Prostějov, Žeranovská ul. Prodej komerčního stavebního místa.
Pozemek 158 m2.
Cena: Kč 790.000,-

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

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

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

RD 2+kk, VRAHOVICE, zahrada .............999.000,-Kč
RD 6+1, NĚMČICE NAD HANOU, zahrada,velmi
pěkný a udržovaný ...S GARÁŽÍ................1.900.000,-Kč

PRONÁJMY 1+1, 2+1, 3+1, RD

BYTY – PRODEJ:

1+1, Pv, Tylova ul.
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 850.000,Kč 850.000,Kč 819.000,Kč 995.000,Kč 1.049.000,Kč 1.100.000,Kč 1.200.000,-

BYTY – PRONÁJEM:

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

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

GARÁŽE - PRONÁJEM

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

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

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

GARÁŽ - PRODEJ

Kč 69.000,-

Tel.: 606 922 838
SOBĚSUKY RD 6+1, cihlový,
zast. plocha
150m2, zahrada
115m2, el. 220V/380V, plynové ÚT,
studna, septik, garáž.
CENA: 799.000Kč.
DRŽOVICE RD 4+1, k demolici, veškeré IS,
zastavěná plocha
341m2, rozsáhlá zahrada o výměře
2479m2.
CENA: 1.800.000Kč.
M A L É
HRADISKO RD 3+1, pozemek celk. 320m2,
vodovod, el. 220V/380V, plynové
ÚT, garáž, klenutý sklep
CENA: 480.000Kč.
KRUMSÍN - RD
3+1, vlastní studna, el. 220V/380V,
vyt. plynem, žumpa, pozemek celk. 1219m2, klidné
místo.
CENA: 750.000Kč.
PLUMLOV BYT
3+1,
72m2, cihla, OV,
1.patro, nové
plynové ÚT, neprůchozí pokoje,
koupelna s rohovou vanou, sklep,
vlastní zahrádka.
CENA: 770.000Kč.
PROSTĚJOV BYT 3+1, Dolní
ul., 71m2, panel,
OV, 6.patro, byt
původní stav, udržovaný, sklep, komora na patře, dům po revitalizaci.
CENA: 1.080.000Kč.

www.reality-domino.cz

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

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

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

5'YþHWQČJDUiåHXåLWQiSORFKDP2

&HQD.þ
Plocha pozemku 228 m2.

Prodej bytu 4+kk Hradební, novostavba,
2.patro, OV, 113 m2 s terasou v centru města
s parkováním
2 990 000,- Kč
Prodej bytu 4+1 V. Špály, OV/panel, po kompletní rekonstrukci bytu i domu 1 540 000,- Kč
Prodej bytu 3+1 Dolní, DB/panel, 1.patro s
výtahem, 74 m2, lodžie.
990 000,- Kč

5'YþHWQČJDUiåHXåLWQiSORFKDP2

&HQD.þ
Plocha pozemku 260 m2.
3URGHME\WX=iSDGQtXOLFH3URVWČMRY
%\WP2
FHQD.þ
Domovní kotelna, krásný výhled z terasy.
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UZÁVĚRKA
pro nabídku
realitních
kanceláří
pro následující číslo
je KAŽDÝ ČTVRTEK,
12.00 HODIN

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

Prodej RD, Brodek u Prostějova

Prodej RD, Výšovice

Prodej bytu 1+1 E.Beneše, DB/panel, 39 m2,
1.p. lodžie
495 000,- Kč
Prodej bytu 1+1 Tovačovského, OV/cihla,
rekonstr.
630 000,- Kč

Rodinné domy

Prodej RD 2+1 s možností rozšíření, Prodej RD 4+1, s dvorem a zahradou,
Cena: 990.000,- Kč
zahrádka
Cena: 590000,-Kč

Prodej RD, Čelechovice na Hané

Prodej bytu 2+1, Prostějov ul. U Spořitelny

Prodej RD, Senice na Hané

bytu v centru města, Prodej RD 3+1, po rekonstrukci s dvorkem
1290000,-Kč
Cena: 795000,- Kč a zahradou,
Pronájem bytu 3+1, ul. Brněnská, po rekonstrukci
cena 6.500,- Kč/měs.

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 -

Prodej nadstandardního bytu 3+1, Prostějov ul. Krasická

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

Prodej pěkného
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Pronájem RD Plumlov 3+1 se zahrádkou, parkováním, ÚT/plyn, klidné místo.9 000,- Kč/měs.
RD Čechovice 5+2 dvougenerační s malou zahradou. Po částečné rekonstrukci.
2 900 000,- Kč
RD Smržice 5+1 se zahradou. V původním
udržovaném stavu
1 650 000,- Kč
Pronájem
Fanderlíkova ul. - pronájem kanceláří
v 1. patře objektu firmy Sezako. 150,-Kč/m2/měs.

POZEMKY
Stavební pozemek Ohrozim, 700 m2,
el., voda, plyn u pozemku, studna. 540 000,- Kč

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
2+1 Italská
5.500Kč +2000ink
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 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
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PRÁCI NABÍZÍ

REALITY

REALITY

SLUŽBY

FINANCE

Koupím byt 2+1 v OV, západní
část města. 777 602 873

Prodám pěkný družstevní byt
1+1, ul. Dobrovského, PV. Cena
520 000 Kč. Tel.:723 181 810

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

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

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

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

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

Přijmeme 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

VAŠE NOVÉ BYDLENÍ
* realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
* Byt 1+1, cihla, Šárka 440.000 Kč
* Byt 2+1, cihla, Šárka 650.000 Kč
* Byt 2+kk, cihla, Raisova 699.000 Kč
* Byt 2+1/C, Kollárova 820.000 Kč
* Byt 2+1 zrek.,Vrahovice 850.000 Kč
* Byt 3+1, Hybešova 1.100.000 Kč
* Byt 3+1/C, Okružní 1.299.000 Kč
* RD, 4+1, Protivanov 1.295.000 Kč
* RD 6+3 s garáží, PV
cena v RK
* Chalupa 2+1, Doloplazy 340.000 Kč
* Chata Seč, 400 m2
450.000 Kč
* Pronájem 1+1, Krasická 4.100/měs.
* Pronájem 1+1 Šárka 6.200/měs.
* Pronájem obch.prostor 6.000/měs.
* Prodej obch.prostor 64m2 cena v RK
Hledáme byty, domy, chaty,
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
Hledám byt 2-3+1 v PV. Stav, cena
nerozhoduje. Rychlé jednání. Příp.
dluh vyplatím. 605 011 310
Koupím byt 1+1, 2+1, hotovost
mám. Tel.: 776 460 300
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
Hledám ke koupi byt v Prostějově
a okolí. Tel.: 602 570 658
Pronajmu novou garsonku 30 m2
+ krásná koupelna cena 5 000+energie.
602 553 222
Prodám byt 1+1 E.Beneše, 35 m2,
lodžie, I. patro, Družstvo vlastníků
domu, krásné a klidné místo, nízké náklady. Právní servis zajistím. Bez RK.
Cena 490 000 Kč. Tel.: 728 342 453
Pronajmu novou prodejnu na Újezdě
- 200 m2+ soc. zázemí, velká skleněná
výloha 3x7 m. Cena 20 000 Kč/měsíc.
602 553 222
Prodám byt 3+1, ul. Dolní, 70 m2,
v OS, lodžie, revital. dům, byt po
rekonstrukci. Tel.: 776 565 857
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

Prodám DB 1+1, 36 m2, panel,
2. patro, E.Beneše, po rekonstr.
Volný. 569 000 Kč, vč. právního
servisu. Tel.: 603 707 033

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

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

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

Vyplatíme všechny Vaše EXEKUCE a poskytneme Vám jednu půjčku. Volejte: 777 551 492

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

Mála půjčka 10 000 až 80 000
Kč. Pracuji pro více věřitelů. Tel.:
773 579 975

Mladý pár koupí byt 3+1, cihla,
klidná lokalita, i původ. stav. RK
nevolat. T:777 804 245
Prodám pěkný družst. byt 2+1, 55 m2,
1. patro, Prostějov, St. Suchardy.
640 000 Kč. RK nevolat. Tel.: 602
570 658
Pronajmu byt 3+1 po rekonstrukci,
80 m2, nedaleko hlavního nádraží
v PV. T.: 608 328 617
Pronajmu dům 2+kk v Přemyslovicích. Majitel - tel.: 603 469 575
(jen seriózně).
Mladý pracující pár hledá pěkný
byt 1+1, 2+kk, k dlouhodob. pronájmu. Cena do 7 000 Kč vč. inkasa. Bez RK. Tel.: 722 935 704
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
Hledám ke koupi RD. Prostějovsko. Tel.: 602 570 658
Koupím pole do 30 km od Prostějova,
platba v hotovosti. Tel.: 773 631 63
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
Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje 3. kolo výběrového řízení na prodej nemovitostí
– budovy Konice, č.p. 248 a pozemků
parc. č. 670 a parc. č. 671 v k.ú. a obci
Konice za min. kupní cenu ve výši
79 000,00 Kč. Další informace poskytne p. Zettelová na adrese Rejskova 28, Prostějov, tel. č. 582 302 593,
e-mail: katerina.zettelova@uzsvm.cz,
www.uzsvm.cz.
Pronajmu 1+kk, Vrahovice, Sídl.
Svornosti, 5 800 Kč vč. ink. Dům po
rekonstrukci, balkon. Volný ihned.
Tel: 608 887 633

Pronájem bytu 2+1 v RD, velikost
75m2, kompletně zařízený, internet, parkování v místě, přístup na
okrasnou zahradu. Cena 4 800,+ zálohy na energie. Tel.: 582 360 184

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

Prodej nízko-energetické novostavby 6+kk, 800 m2, dvojgaráž. Kostelec na Hané. Cena: 3.800.000 Kč.
Tel.: 777 344 137

Půjčky rychle a spolehlivě
www.pujcky-prostejov.com
Osobní bankrot – oddlužení.
Máme mnoho spokojených klientů. Konzultace zdarma. Volejte
773 579 975

Nabízíme přivýdělek-brigádu, roznos letáků do domovních schránek
ve vašem okolí. Pro bližší informace nám volejte na tel.: 723 917 250
Přijmeme pedikérku a kosmetičku.
Tel.: 604 881 600
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
Přijmeme svářeče CO2 i důchodce
i brigádně. Tel.: 603 204 749
Chcete si vydělat zapisováním
a zvedáním telefonů z domu, vhodné i jako přivýdělek pro zaměstnané, důchodce a ženy na MD. Info:
777 923 264

Zednické práce, zateplení, nátěry fasád,
práce s plošinou. Tel.: 723 522 369
Provádíme veškeré zednické práce, rekonstrukce, stavba RD., zateplení fasád
280kč/ m2. Tel.: 776 036 750
Levné vyklízení a stěhování, odvoz věcí od půdy až po sklep. Tel.:
605 992 510
Provádíme malířské práce. Tel.:
732 25 50 32
Provádíme dokonalé strojové čištění
sedacích souprav, koberců a keram.
dlažby (terasy, garáže). M. Revay T.:
604 439 302, 582 382 325 www.revay.cz

Hledám pracovníka do udírny, praxe nutná. Tel.: 775 780 045
Hledáme vhodného uchazeče na
pozice: Provozní elektromechanik.
Práce v mužském kolektivu, nepřetržitý provoz – harmonogram.
Požadavky: SŠ vzdělání. Praxe
v oboru výhodou, vyhl. 50 § 6.
Požadujeme: Pečlivost, flexibilita,
komunikativnost. Nekuřák výhodou. Nabízíme: Zajímavé platové
ohodnocení, práci v moderním
závodě, perspektivu. Strukturované životopisy zasílejte na adresu
firmy: PROFROST a.s., J.B.Pecky
15, 796 01 Prostějov nebo e-mailem: sekretariat@profrost.cz. Obsluha výrobní linky. Práce v mužském kolektivu, nepřetržitý provoz
– harmonogram. Požadavky: SŠ
vzdělání, praxe v oboru výhodou,
Požadujeme: Pečlivost, flexibilita,
komunikativnost. Nekuřák výhodou. Nabízíme: Zajímavé platové
ohodnocení, práci v moderním
závodě, perspektivu. Strukturované životopisy zasílejte na adresu
firmy: PROFROST a.s., J.B.Pecky
15, 796 01 Prostějov nebo e-mailem: sekretariat@profrost.cz

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

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.
Provádíme přezutí vozidla - celý vůz
370 Kč. Provozní doba: Po - Pá 9.0017.00 hod. Po tel. dohodě kdykoliv.
Tel.: 606 075 565. Pneuservis Speed
Sup s.r.o., Vrahovická 57 – areál pivovaru, Prostějov.
Nabízím levné garážování motorky
v PV – západ. 602 775 607

Dne 2. května 2013
oslaví své 80. narozeniny
pan Karel Vysloužil
z Myslejovic.
Hodně zdraví alespoň do
100 let, lásky a elánu přejí
manželka Marie, synové
Jaroslav a Aleš, snachy
Eva a Alena, vnoučata
Miloslav a Simona
a pravnuk Dominik.

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

KOUPÍM

Stříhání a úprava psů. Tel.:
606 166 853 Prostějov

GRATULACE

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

petr0902@seznam.cz

Provedu pokládku dlažeb a obkladů všeho druhu. T: 721303715

Klasická homeopatie, květové
esence Bach, Bailey, tkáňové
soli. SoulDance – léčba tance
m, kurzy pro veřejnost. AKCE
NA KVĚTEN-50% z ceny terapie.
www.soulcentrum.cz , Lužická 5,
Prostějov. Tel: 721 594 584

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

http.//bg-browngoldacademy.com/
wp.php?id=2422 a nebo napiš mail

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

Jezdecké pobyty na koních - pro děti
– tábory. www.jizdanakonich.cz, tel.:
603 851 399

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

Začněte dělat něco, co jste ještě nikdy
nedělali… přijď mezi nás… a začni vydělávat.

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

Pronajmu pěkný, světlý byt 2+1
blízko centra Pv. Nájemné 5 800
Kč + inkaso. Volný od 1. 5. RK nevolat. Tel. 776 808 064

Pron. byt 1+1, ul. Šlikova, PV,
47 m2, náj. 4 500 Kč + ink, balkon.
T: 604 820 358
Pronajmu cihlový byt 3+kk ve středu města PV. 774 170 275

Půjčka z vlastního kapitálu, stačí
zaslat na 702 484 305 jméno a příjmení, rod. číslo, tel. číslo, příjem,
požadovanou částku a okres.

Čištění hrobů z terasa, přebroušení přímo na místě. Tel.: 721 817 009

Pronajmu 2+1, 1+1. 723 565 897

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

www.ubytovaniuparku.net
tel.: 776 544 388

Minipůjčka do 3 000 Kč pouze pro
zaměstnané a ženy na MD. Tel.:
773 996 600

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

Prodám garáž, Myslbekova – Krasice. RK NE. Tel: 776 178 025

Pronajmu byt 1+1. 608 861 656

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

Úvěry podnikatelům
Tel.: 605 453 062

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

Pronajmu byt na Západní ul. 2+1,
velmi dobrá lokalita, nadstandardní
rozměry. Tel.: 775 345 665

Pronajmu garáž v uzavřeném areálu
vedle kotelny Domovní správy s.r.o,
ul B.Šmerala. PV. Tel.: 723 826 819

Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358

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

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

Auto park nabízí kryté garážové stání, Francouzská ul., sídl. Západ. Letní
cena 850 Kč/měsíc. Tel.: 604 430 934

Pronajmu pěkný byt 1+1, ihned
volný. 774 409 430

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

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

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

!POZOR!
ve středu 1. května
je redakce z důvodu
státního svátku

UZAVŘENA!
V jiné všední dny otevřeno
standartně 8.00 - 17.00

Pila K+L s.r.o. Doloplazy u Nezamyslic přijímá objednávky na bukové palivové dříví krácené. 1 prms/
600 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 staré trámy, fošny z bouračky, nebo zaplatím za rozebrání
staré stavby, stodoly. Předem děkuji za nabídku. 734 602 031 nebo
602 702 809
Koupím staré pohlednice do
r. 1950, dále vyznamenání, řády
– i socialist. T.: 608 420 808

Prodám konzumní brambory žluté
a červené jakékoliv množství, 6 Kč/kg.
Tel.: 731 721 330

OZNÁMENÍ

Prodám nízké zelené bedýnky na
ovoce či zeleninu. Cena 30 Kč za kus.
Tel.: 773 086 616

Vitásková Pavlína – pedikúra, masáže. Tel. 605 415 010 a Helena Hnitková – kosmetika. Tel.: 724 970 850.
Oznamují
změnu
provozovny.
Od května 2013 vás rády přivítáme‚
v Relax Centru na Wolkerově 20 (vedle
Billy). Těšíme se na vaší návštěvu.
www.relaxcentrumprostejov.cz

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.

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ INZERCE pro další číslo
je v PÁTEK 3. května 2013 v 10.00 hodin

Soutěže, blahopřání
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VYHRAJTE LÍSTEK NA... HORKÝŽE SLÍŽE!

KONCERT POPULÁRNÍ KAPELY UŽ V SOBOTU

PROSTĚJOVSKÝ Večerník pro vás ve
spolupráci s klubem APOLLO 13, jehož jje mediálním p
partnerem, připravil
p p
SOUTĚŽ O VSTUPENKY na koncert
populární kapely HORKÝŽE SLÍŽE,
která se představí 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
ý
totiž mezi
vás rozdělujeme OSM LÍSTKŮ!
Zmíněná soutěž probíhá VE DVOU
KOLECH již od pondělí 22. dubna do
čtvrtku 2. května. Ze správných odpovědí, které dorazí do redakčního osudí
losujeme každý týden kvarteto šťastných výherců či výherkyň, kteří obdrží
po jednom lístku, jenž jim zajistí vstup
do Společenského domu ZDARMA právě ve chvíli, kdyy 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 jji jjakýmkoliv
ý
způsobem
p
do redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
a pak jen čekat, zda-li se právě na vás
usměje štěstí při losování z osudí...
V prvním dílku soutěže uspěli ti, kteří
věděli, že nitranská skupina Horkýže
Slíže projíždí momentálně největší
turné ve své historii, při
p němž slaví
jubilejní DVACÁTÉ výročí svého působení na hudební scéně. Jsme rádi,
že i tentokrát vás „boj“ o vstupenky na
koncert natolik zaujal. V losovacím osudí
se totiž sešlo hned 101 správných odpovědí. Děkujeme!
Z nich jjsme vylosovali
y
čtveřici:
Dominika VYSLOUŽILOVÁ, Dvorek
837, Kostelec na Hané *Alexandra
TOMANOVÁ, Revoluční 620, Kostelec
na Hané * Kateřina Singrová,
g
Stražisko
44 * Oldřich DVOŘÁK, Palackého 37,
Prostějov

„Volňásky“ budou pro výherce připraveny přímo u vstupu na koncert do
Společenského domu po předložení
občanského průkazu a kontrole jména!
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 2. KOLO ZNÍ:

Z JAKÉHO MĚSTA POCHÁZÍ
SKUPINA HORKÝŽE SLÍŽE?
Na odpovědi
p
čekáme v redakci do
ČTVRTKU 2. KVĚTNA, přičemž další čtyři výherce budeme kontaktovat telefonicky a zveřejníme na našich webovkách. Své odpovědi, či
tipy zasílejte na e-mailovou adresu
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ 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 V PRODEJI: * Hudební nástroje Z. Tyl, Kramářská 1, Prostějov | * Společenský dům, Komenského 6, Prostějov
Vstupenky lze objednat také na tel: 777 861 787

Vzpomínky, fotbal
VZPOMÍNÁME
VZPOMÍNÁME
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Kdo měl rád, nezapomíná.

Byl by to váš velký den,
vaše krásné výročí…
Už vzpomínáme jen,
slzy se derou do očí…
Opustili jste nás brzy a zůstal
jen smutek a prázdno,
ale v srdcích jste navždy…
Táto a mámo….

V neděli dne 28. dubna 2013
by oslavila
100. narozeniny
paní Marie GALÁSKOVÁ,
dlouholetá vedoucí prodejny
kožešin v Prostějově.
Nejenom dnes, ale stále na
ni vzpomínají dcery Marie
a Zdeňka s rodinami.

Dne 26. dubna 2013
by oslavili 55 let
společného života
Josef a Helena KUČEROVI
z Olšan u Prostějova.
Vzpomínají děti s rodinami.

Odešel jsi očím,
ale v srdci jsi zůstal.

Dne 28. dubna 2013
uplynulo 5 let od úmrtí
pana Jiřího SOLDÁNA
z Držovic.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka,
syn a dcera s rodinou.

Dne 1. května 2013
uplyne 10 roků,
co nás náhle opustil
pan Jan MÜLLER
z Prostějova.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje a vzpomínáme
manželka Jiřina
a syn Jan s rodinou.
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Dne 2. května 2013
vzpomeneme
16. výročí úmrtí
paní Ivany
BRÁZDILOVÉ
z Prostějova.
Stále vzpomíná
syn.

Kdo v srdci žije,
Neumírá.

Dne 5. května 2013
vzpomeneme
2. smutné výročí úmrtí
paní Květoslavy
DADÁKOVÉ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkují manžel Leo
s celou rodinou.
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Nezamyslické posílil
Dokoupil z Otaslavic

Nezamyslice/jim – Zkušeného hráče do ofenzivy získala během zimní přestávky nezamyslická Haná.
Místní fotbalisty posílil před jarní
části I.B třídy Bronislav Dokoupil,
jenž na jih zavítal na půlroční hostování z Otaslavic.
„Přišel k nám sám a měl jsem možnost vyzkoušet si ho ve čtyřech přátelských utkáních. Pasoval mi do kádru a jsem rád, že mám jedenáct hráčů,
kteří jsou na stejné technické úrovni,“
těší kouče Nezamyslic Drahomíra

Crhana. A jak doufá, se zvyšující se
sehraností to bude jen lepší a lepší.
Crhan taktéž přes zimu výrazně
zamíchal s rozdělením postů mezi
jednotlivé hráče a například Přikryl,
Mariánek a Tomáš Přidal se ze zálohy
přesunuli do obrany, Oulehla z útoku
na kraj zálohy, Návrata vysunul vedle
novice Dokoupila na podhrotového
hráče. „Je to poskládané tak, jak by
to mělo klukům vyhovovat, a celou
přípravu to bylo dobré,“ zhodnotil
přetvoření sestavy Drahomír Crhan.

Kostelečanky doplnilo
duo z Výšovic
Kostelec na Hané/jim – Kateřina
Šimková a Nikola Zahradníčková
patří od jarní části nově do kádru
kosteleckých fotbalistek. Obě přicházejí na hostování z Výšovic a
nahradily Evu Zdráhalovou, která se rozhodla kvůli škole fotbalovou kariéru na chvíli přerušit.
„Obě jsou mladé talentované holky,
mají zhruba patnáct let. Trénují s námi,
baví je to, zapadly do týmu a jsou pro

Zápasové
meníčko
MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA:
17. kolo: 1.SK Prostějov – Orlová (středa 1.5., 16.30,
rozhodčí: Adámková – Fojt, Julínek).
24. kolo: Zlín „B“ – 1.SK Prostějov (neděle 5.5., 10.30,
Letná, Vostrejž – Šenkýř, Batík).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
17. kolo, středa 1. května: 1.HFK Olomouc „B“ – Určice (10.00, hřiště Hodolany, Kopecký – Přikryl, Jelínek),
Kralice na Hané – Oskava (15.30, Horák – P. Dorušák,
Kašpar), Litovel – Konice (16.30, Straka – Krobot, Motlíček).
24. kolo, neděle 5. května, 16.30: Konice – Dolany
(Motal – Kopecký, Kašpar), Určice – Velké Losiny (Slabý – Knoll, Slota), Kralice na Hané – Kozlovice (sobota
4.5., 16.30, Kubec – Polanský, Vičar).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
20. kolo: Jindřichov – Konice „B“ (sobota 4.5., 16.30,
Petr – Kreif, Reich).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
20. kolo, sobota 4. května, 16.30: Čechovice – Plumlov
(Tomeček – Slota, Horák), Nové Sady – Klenovice na
Hané (Šebesta – Langhammer, Svačina), Haná Prostějov – Bohuňovice (Koláček – Oulehla, Sigmund).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
16. kolo, středa 1. května, 16.30: Lipová – Nezamyslice
(Lasovský – Milar, Petrů), Beňov – Mostkovice (Pumprla – Kouřílek, Grečmal), Radslavice – Jesenec (Majer
– Krutovský, Menšík).
20. kolo, neděle 5. května, 16.30: Tovačov – Pivín (středa 1.5., 16.30- Lizna – OFS, OFS), Nezamyslice – Kostelec na Hané (sobota 4.5., 16.30, Pumprla – Kulička,
OFS), Lipová – Mostkovice (Janků – Jar. Šmíd, Milar),
Býškovice – Jesenec (neděle 5.5., 10.15, Horní Újezd,
Dömisch – Tomeček, Januš), Vrchoslavice – Beňov (Silný – Svačina, Hodaň).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
16. kolo: Protivanov – Červenka (středa 1.5., 16.30, Oulehla – Navrátil, Sigmund).
20. kolo: Protivanov – Doloplazy (neděle 5.5., 16.30,
Langhammer – Šebesta, Krutovský).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ
LIGA – U19:
24. kolo: 1.SK Prostějov – Sigma Olomouc U18 (neděle
5.5., 10.15, Adámková – Ol KFS, Ol KFS).

nás platné,“ těší trenéra dívčího výběru
FC Kostelec na Hané Petra Mertu.
Výšovické duo se představilo již v úvodním jarním kole moravskoslezské divize
žen, každá z nich si zahrála poločas. Zahradníčková odehrála pětačtyřicet minut
v útoku, Šimková naskočila místo ní a
strávila zbytek duelu v bráně. „Jsou to
univerzálky a třeba Nikča může hrát v
útoku i na krajích zálohy či obrany,“ těší
velká variabilita kosteleckého kouče.

HRAJE SE I VE STŘEDU

MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ
LIGA – U17:
19. kolo: 1.SK Prostějov – Opava (středa 1.5., 10.15,
hřiště Vršava, Podaný – Ol KFS, Ol KFS).
26. kolo: Vyškov – 1.SK Prostějov (neděle 5.5., 10.15,
Kubica – Jm KFS, Jm KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ
LIGA – U16:
19. kolo: 1.SK Prostějov – Opava (středa 1.5., 12.30,
hřiště Vršava, Ol KFS – Podaný, Ol KFS).
26. kolo: Vyškov – 1.SK Prostějov (neděle 5.5., 12.30,
Jm KFS – Kubica, Jm KFS).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
– starší dorost:
15. kolo: Konice - Čechovice (středa 1.5., 10.00,
Kašpar – OFS, OFS).
22. kolo: Čechovice – Konice (neděle 5.5., 11.45, Majer – OFS, OFS).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
– mladší dorost:
15. kolo: Konice - Čechovice (středa 1.5., 12.15,
Kašpar).
22. kolo: Čechovice – Konice (neděle 5.5., 9.30, Majer).
KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu – skupina „B“:
15. kolo: Tovačov – Určice (středa 1.5., 14.30, Damek).
20. kolo: Moravský Beroun – Kostelec na Hané (sobota 4.5., 14.15, Tomášek), Určice – Náměšť na Hané
(sobota 4.5., 14.15, OFS).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – II. TŘÍDA:
18. kolo, středa 1. května, 16.30: Čechovice „B“ –
Haná Prostějov „B“, Otaslavice – Smržice, Výšovice
– Brodek u Prostějova, Zdětín – Vrahovice, Určice
„B“ – Přemyslovice, Držovice – Hvozd, 1.SK Prostějov „B“ – Otinoves (hřiště v Olympijské ulici), Kralice
na Hané „B“ – Olšany (středa 1.2., 12.30).
24. kolo, neděle 5. května, 16.30: Čechovice „B“
– Vrahovice, Brodek u Prostějova – Přemyslovice,
Smržice – Hvozd (hřiště Bedihošť), Haná Prostějov
„B“ – Otinoves (umělá tráva Za Místním nádražím),
Otaslavice – Olšany, Výšovice – Kralice na Hané,
Zdětín – 1.SK Prostějov „B“, Určice „B“ – Držovice
(sobota 4.5., 16.30).

III. TŘÍDA:
18. kolo, středa 1. května, 16.30: Dobromilice – Tištín,
Horní Štěpánov – Nezamyslice „B“, Pavlovice – Brodek u Konice, Zdětín „B“ – Vrahovice „B“ (středa 1.5.,
13.30), Vícov – Pivín „B“, Němčice nad Hanou – Kostelec na Hané „B“, Bedihošť – Mostkovice „B“ (středa 1.5.,
10.00), Ivaň – Ptení.
24. kolo, neděle 5. května, 16.30: Dobromilice – Vrahovice „B“, Brodek u Konice – Pivín „B“, Nezamyslice
„B“ – Kostelec na Hané „B“ (neděle 5.5., 10.00), Tištín
– Mostkovice „B“, Horní Štěpánov – Ptení, Pavlovice –
Ivaň, Zdětín „B“ – Bedihošť (sobota 4.5., 16.30), Vícov
– Němčice nad Hanou.
IV. TŘÍDA:
18. kolo, středa 1. května, 16.30: Protivanov „B“ –
Otaslavice „B“ (pátek 7.6., 17.30), Čechy pod Kosířem
– Kladky, Biskupice – Želeč, Doloplazy – Přemyslovice
„B“, Brodek u Prostějova „B“ – Skalka (pátek 31.5.,
18.00), Hrubčice – Plumlov „B“, Malé Hradisko – Tvorovice, Jesenec „B“ volno.
24. kolo, neděle 5. května, 16.30: Kladky – Přemyslovice
„B“, Otaslavice „B“ – Skalka (sobota 4.5., 16.30), Jesenec
„B“ – Plumlov „B“ (sobota 4.5., 16.30), Protivanov „B“ –
Malé Hradisko (pátek 24.5., 16.30), Čechy pod Kosířem
– Tvorovice (sobota 4.5., 16.30), Biskupice – Hrubčice,
Doloplazy – Brodek u Prostějova „B“, Želeč volno.
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV DOROSTU:
10. kolo: Dobromilice – Smržice (středa 1.5., 10.00, Kostelec na Hané).
14. kolo: Dobromilice – Nezamyslice (sobota 4.5.,
10.45), Přemyslovice – Vrahovice (sobota 4.5., 14.00),
Smržice – Protivanov (sobota 4.5., 10.45, Kostelec na
Hané), Plumlov – Němčice nad Hanou (neděle 5.5.,
10.00).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE ŽEN,
SKUPINA „B“:
18. kolo: Kostelec na Hané – Nezdenice (neděle 5.5.,
17.00, Svoboda – Ol KFS, Ol KFS).
OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN:
26. kolo: Kostelec na Hané „B“ – Lažany (středa 1.5.,
16.30). 27. kolo: Boskovice – Kostelec na Hané „B“ (sobota 4.5., 16.30).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
-jim-

zprávy od zeleného stolu...
Změny termínů utkání:
II. třída 18. kolo FC Kralice B – Sokol Olšany.
Původní termín utkání 1.5.2013, bude sehráno
30.4.2013 v 17.30.
II. třída 19. kolo Sokol Olšany – 1.SK Prostějov
„B“. Původní termín utkání 8.5.2013, Sokol Olšany navrhuje 7.5.2013 v 17.30.Není souhlas 1.SK
Prostějov. Komise STK žádá o potvrzení termínu.
II. třída 20. kolo FC Výšovice – Sokol Přemyslovice. Původní termín utkání 7.4.2013, bude sehráno 17.5.2013 v 17.30.
II. třída 20. kolo 1.SK Prostějov „B“ – FC Kralice na Hané „B“. Původní termín utkání 7.4.2013.
FC Kralice navrhly termíny, je potřeba komisi
STK nahlásit termín utkání.
III. třída 20. kolo Sokol Tištín – TJ Jiskra Brodek
u Konice. Původní termín 7.4.2013, bude sehráno
17.5.2013 v 17.30.
IV. třída 17. kolo TJ Sokol Přemyslovice „B“
– Sokol Brodek u PV „B“. Původní termín
22.6.2013, bude sehráno 23.6.2013 v 13.30.
IV. třída 18.kolo Sokol Brodek u PV „B“ – FK
Skalka 2011. Původní termín 1.5.2013 bude sehráno 31.5.2013 v 18.00.
IV. třída 18. kolo Sokol Protivanov „B“ – Sokol
Otaslavice „B“. Původní termín 1.5.2013, Sokol
Protivanov navrhl termín 7.6.2013. Sokol Otaslavice nesouhlasí,protože v sobotu 8.6.2013 hraje
utkání v Brodku u Konice. Otaslavice navrhují
termín 12.6.2013, Komise STK žádá o vyjádření
Sokol Protivanov k navrženému termínu.
IV. třída 20. kolo Sokol Brodek u PV „B“ – TJ

Sportovně-technická komise OFS Prostějov
na svém zasedání dne 25. dubna 2013 rozhodla:
Sokol Malé Hradisko. Původní termín 7.4.2013,
oddílem bude sehráno 3.5.2013 v 17.30.
IV. třída 20. kolo TJ Biskupice – FK Skalka
2011. Původní termín 7.4.2013, bude sehráno
26.5.2013 v 16.30.
IV. třída 20. kolo Sokol Protivanov „B“ – TJ
Želeč. Původní termín 7.4.2013, bude sehráno
5.5.2013 v 16.30 (hřiště Želeč).
IV. třída 21. kolo Sokol Kladky – Sokol Otaslavice „B“. Původní termín 14.4.2013, bude sehráno
5.6.2013 v 17.30.
IV. třída 25. kolo Sokol Brodek u PV „B“ – TJ
Biskupice. Původní termín 11.5.2013, bude sehráno 12.5.2013 v 16.30.
IV. třída 26. kolo Sokol Kladky – Sokol Plumlov „B“. Původní termín 19.5.2013, bude sehráno
18.5.2013 v 16.30.
Dorost 10. kolo Sokol Pivín – Sokol Protivanov.
Původní termín 7.4.2013, bude sehráno 8.6.2013
v 10.00.
Dorost 10. kolo Sokol Plumlov – Haná Nezamyslice. Původní termín 7.4.2013, bude sehráno
19.5.2013 v 14.00.
Dorost 10. kolo FK Němčice nad Hanou – Sokol
Vrahovice. Původní termín 7.4.2013, bude sehráno 8.6.2013 v 10.00.
Dorost 16. kolo Sokol Přemyslovice – Sokol
Pivín. Původní termín 18.5.2013, bude sehráno
19.5.2013 v 10.00.
Starší žáci 14. kolo Sokol Určice – TJ Smržice.
Původní termín 7.4.2013, bude sehráno 17.5.2013
v 17.00.

Starší žáci 14. kolo FC Výšovice – FC Kostelec
na Hané. Původní termín 7.4.2013, bude sehráno
15.5.2013 v 17.00.
Starší žáci 25. kolo TJ Sokol Protivanov – Sokol
Plumlov. Původní termín 1.5.2013 v 9.00, bude
sehráno 1.5.2013 v 13.30.
Mladší žáci 14. kolo Sokol Olšany – FC Kralice.
Původní termín 6.4.2013, bude sehráno 10.5.2013
v 17.00.
Mladší žáci 14. kolo Haná Nezamyslice – Sokol
Plumlov. Původní termín 6.4.2013, bude sehráno
22.5.2013 v 16.30.
Mladší žáci 15. kolo TJ Jiskra Brodek u Konice – Sokol Klenovice na Hané. Původní termín
13.4.2013, bude sehráno 26.4.2013 v 17.00.
Mladší žáci 17. kolo Sokol Pivín – Sokol Otaslavice. Původní termín 28.4.2013, bude sehráno
27.4.2013 v 13.30.
Mladší žáci 25. kolo Sokol Čechovice – Sokol
Klenovice na Hané. Původní termín 1.5.2013,
bude sehráno 30.4.2013 v 16.30.
Důležité upozornění
Žádáme kluby, které nemají v registračních
průkazech správný název klubu dle stanov klubu schválených Ministerstvem vnitra, jsou povinni sjednotit název na registračním průkazu.
Na základě LPO FAČR (viz. webové stránky
FAČR) STK nařizuje výměnu RP se starým názvem klubu do 30.4.2013. Od 1.5.2013 nebudou
moc hráči nastoupit v mistrovském utkání.
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS,
odsouhlasil Roman Minx, garant STK

Disciplinární komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 25. dubna 2013 rozhodla:
1. Nepodmíněně:
vyhovuje, DŘ VII/3.
Veškeré úřední zprávy
Kovařík Lukáš (TJ Biskupice) 1 SU od 22.4.2013, Burget Aleš (Jiskra Brodek u Konice) – žádosti se
DŘ1/6a.
vyhovuje, DŘ VII/31.
a další aktuality mohou zástupci jednotliWitt Lukáš (Sokol Držovice) 1 SU od 22.4. 2013, 3. Pokuty DK:
vých oddílů i jejich příznivci nacházet na
DŘ1/1.
Sokol Vrahovice – 300 Kč – nedostatečná pořadatelská
2. Žádost o prominutí zbytku trestu 1 SU:
služba při utkání 12. kola hraného na UT (SCM Prostěinternetových stránkách
Šmída Vlastimil (FC Ptení) – žádosti se vyhovuje, jov: Sokol Vrahovice – TJ Otinoves), RS čl.23, bod 12.
DŘ VII/31.
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS, odsouhlasil
WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!
Hauer Vincenc (Jiskra Brodek u Konice) – žádosti se
Roman Minx, předseda STK.
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

Ve třiadvacátém kole MSFL se v areálu Za místním nádražím představil Spartak Hulín

PO REMÍZE ZTRATIL PROSTĚJOV DVA BODY A KLESL ZA TŘINEC
Domácí neproměňovali ani vyložené šance, hosté si enormním nasazením bod zasloužili

Prostějov - V parném prostějovském odpoledni si
odvezli hosté z Hulína překvapivý, ale tvrdě vydřený
a zasloužený bod. Utkání třiadvacátého kola MSFL
spolu svedlo mužstva z opačných pólů tabulky zatímco 1. SK Prostějov po vydařeném startu jarní
sezóny figuroval na prvním místě neúplné tabulky,
Hulín se pohybuje v pásmu sestupu. Už podzimní
měření sil a remíza naznačily, že favorit to nebude
mít lehké ani na svém trávníku. A to navíc potkala
drobná nepříjemnost trojici Hunal, Pavlík a Pospíšil,
kterou zažívací potíže den před utkáním odsoudily
k výrazné dietě, což sil k utkání nepřidalo.
Tomáš Kaláb

P

rostějov ovšem nehodlal
od počátku připustit nějaké
diskuse o tom, kdo je pánem na
hřišti, a soupeře zatlačil od prvních minut před svoji bránu. Po
prvním rohovém kopu, který měl
nakonec snad tucet následovníků,
přehlavičkoval bránu Krejčíř. V
páté minutě po faulu na Zelenku
Kazár z přímého kopu nechal
poprvé vyniknout hostujícího gólmana Dubce. Až ve 12. minutě se
hosté poprvé dostali k soupeřově
šestnáctce poté, co zaskřípala komunikace v obraně „eskáčka“. O
dvě minuty později se dostal do
čisté gólové šance Machálek po
přiťuknutí od Pospíšila, jeho nevýrazný pokus o technické přelobování ovšem Dubec vystihl. O dvě
minuty později to už mohlo být
dva nula, když Zelenka v ideální
pozici přehodil gólmana, za záchrannou brzdu na brankové čáře
zatáhla hned dvojice hulínských
beků, a doběhnuvší Pospíšil trefil ke zděšení už téměř jásajících
fanoušků z malého vápna při dorážce břevno… A tak se ppo pprvní
dvacetiminutovce hrálo stále bez
omácí kopačky
gólů, protože na domácí
ýkačka přilepila
se jako použitá žvýkačka
ovce.
nepřesnost v koncovce.
ra se opticky
y vyrovnala a
hosté se po křídlech snažili také vyrušit z klidu
brankáře Bureše. Ve 23. minutě Dvořáček po nakrátko
vém kopu
rozehraném rohovém
ad břevno.
vystřelil těsně nad
Ke konci první půlhodiny
knou kolmicí
vyslal Hunal pěknou
chra Zelenku,
dopředu špílmachra
který se kličkami zbavil bránících
u ale zase byla
soupeřů, brána mu
utě se pěkným
malá. Ve 33. minutě
val hostující Krcentrem prezentoval
hut, kapitán Lacigaa dal vyniknout
elu vyrazil před
Burešovi, který střelu
avení k dorážce
sebe, soupeři připravení
ale stáli v ofsajdu.
omácí se snažili
nažili využívat
ory, centry však
křídelní prostory,
uhráče před bránenacházely spoluhráče
tě se po dalším
nou. Ve 35. minutě
ouhých autů doz Krejčířových dlouhých
ch, slabší levačstal ke střele Hloch,
řil vysoko nad.
kou ovšem zamířil
u se dostal Hulín
V závěru poločasu
o mohl obdržet
víc do hry, přesto
yž Zbožínkovu
gól do šatny, když
nkově dlouhém
hlavičku po Zelenkově
volném kopu opět skvělý gólman
oh.
Hudec vyrazil na roh.
vod druhého poločasu přinesl opticky vyrovnanou
yrovnanou hru

s několika příležitostmi na obou
stranách. Tato pasáž hry vyvrcholila v 58. minutě, když Machálkův výlet do šestnáctky zastavil
Dubec za cenu faulu, po němž
uviděl v rukou rozhodčího žlutou
kartu. Následoval pokutový kop a
osvědčený exekutor Pavlík nabídnutou příležitost se štěstím využil,
Dubec si na jeho střelu sáhl, ale
břevno vrátilo míč těsně za brankovou čáru! čekávanou pohodu
to ovšem na kopačky domácích
nepřineslo, soupeř především
díky rychlonohému Otrubovi
stále hrozil jejich obraně. V 69.
min. se po sólu na hranici velkého vápna ukličkoval Machálek,
takže soupeřově obraně nečinilo
potíže jeho střelu zblokovat. S přibývajícím časem se čím dál častěji
osměloval i Spartak a v 70. minutě
po Hlochově ztrátě balónu u půlící čáry a rychlém brejku dvojice
Pácl – Kadlec se mohl nelíčeně
radovat z nečekaného vyrovnáva-

Roman POPELKA - asistent 1.SK Prostějov

Šťastný střelec. Petr Pavlík se i v tomto utkání ukázal jako penaltová jistota a nadvakrát dopravil míč
za záda hostujícího brankáře Lubomíra Dubce. Stačilo to však jen na bod.
Foto: Tomáš Kaláb
Petr Pavlík: "Jednou nahoře, jednou dole..."
Prostějov/tok - Petr Pavlík nastoupil do dnešního zápasu po nepříjemně stráveném pátku, jako správný
profesionál se ale dal dohromady a byl platnou součástí týmu. Stejně jako v prvních dvou jarních kolech
v Zábřehu a doma s Hlučínem si postavil míč na značku pokutového kopu. Jeho proměnění jako by
odráželo dnešní střelecké rozpoložení celého týmu – nakonec to tam spadlo, ale ta námaha!
* Na jaře jste už potřetí úspěšným exekutorem penalty...
„Dnešní trefu bych vyměnil za jakýkoli gól ze hry, pokud bychom vyhráli 1:0. Jsou to zbytečně ztracené
dva body.“
* Dnes se v koncovce nedařilo téměř nic...
„To se stává, jednou jste nahoře, jednou dole. Domácí zápasy s takovýmito soupeři se musí vyhrávat, chceme-li být do třetího místa v konečné tabulce.“
* Jako jediný z trojice postižené zdravotní indispozicí jste dohrál celý zápas...
„Cítil jsem se dobře, nebyl důvod střídat.“
* Před zápasem s Orlovou se povážlivě rozpadá naše obrana...
„Trenéři to nebudou mít lehké, ale máme široký kádr a kdokoli nastoupí na hřiště, musí ze sebe vydat vše.
Orlová bude těžký soupeř a my si nemůžeme dovolit doma ztrácet další body.“
vést soupeři, když v 90. min. šli do
otevřené obrany Otruba se střídajícím dorostencem Mrhálkem, ale
i Bureš prokázal své kvality. A tak
po závěrečném hvizdu rozhodčího slavili zcela vyčerpaní hosté
další bod ukořistěný prostějovskému favoritovi.

1.SK Prostějov:
střídání: 48. Svozil za Hunala, 64. Zatloukal za Pospíšila,
74. Pančochář za Machálka
trenér:
FRANTIŠEK JURA
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jícho gólu.
omácí se nehodlali smířit
se ztrátou dvou bodů
v domácím prostředí a
vyvinuli v poslední čtvrthodině drtivý tlak, jenže
přibývaly pouze zářezy na
Dubcově pažbě – ani Pavlík, ani
Zelenka, ani Zatloukal těsně před
koncem vytoužený gól navrch
nepřidali. To se naopak mohlo po-

D

Lehkoživ

Pácl
Číhal
Barcuch

Dubec

SK Spartak Hulín:

střídání: : 82. Mrhálek za Pácla
trenér: JINDŘICH LEHKOŽIV

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK - hlavní mediální partner klubu

„Historie remízových výsledků s Hulínem se bohužel opakovala, na
jejich hřišti jsme dotahovali a vybojovali bod v závěru utkání, dnes
jsme mohli rozhodnout v prvních dvaceti minutách, dohrát v klidu a
ušetřit si síly na středu. O poločase jsme upozorňovali, že soupeř má
hráče, kteří dokážou standardní a brejkové situace řešit, že jsou stále
ve hře. Místo abychom po vedoucím gólu dohráli zápas v naší režii,
umožnili jsme soupeři vyrovnat a sami pak neproměnili šance. Dařilo
se nám eliminovat soupeřovy nebezpečné standardky, které předvedl
v domácím zápase na podzim. Ohledně Hunalova zranění je zatím
předčasné spekulovat, stopera hrál třeba už Pavel Hloch, takže jsme
schopni postavit kvalitní obranu.“

Jindřich LEHKOŽIV - SK Spartak Hulín
„Do Prostějova jsme jeli s obavami, k Paciorkovi a Řihákovi se omluvil kvůli horečce dnes ráno Ševela, takže jsme museli vzít tři dorostence, kteří sotva dohráli své utkání. Věděli jsme, že domácí jsou silní,
takže jsme chtěli uhrát bod s kvalitní obranou a nějak nepropadnout,
což se nám podařilo. Měli jsme trochu štěstí, ale vzhledem k šanci
v závěru jsme mohli odvézt i tři body. Musím pochválit celý tým, kluci
hráli nadoraz, zvláště pak brankáře Dubce, který zachránil tři vyložené
šance. Hra Prostějova nám vyhovuje, jsou to také techničtí hráči, žádní
„hoňáci“, ale jsme si pochopitelně vědomi kvalit soupeře a ten bod
odsud má pro nás cenu zlata“.

14. Machálek odmítl šanci na vedoucí gól, když se nedůrazně snažil
tváří tvář vyběhnuvšímu brankáři Dubcovi o „Poborského“ lob. Ten
byl ovšem příliš nízký a Dubec si s ním poradil
16. Prostějov mohl vést o dvě branky, Zelenka už překonal brankáře, kterého efektivně zastoupili obránci, a Pospíšil z tutovky trefil jen
břevno
26. Nepříjemné okamžiky prožil obránce Krejčíř. Po vlastním faulu
na něj hráč hostí spadl, takže hlava a záda dostaly pořádně zabrat;
ostřílený bek se však za čárou oklepal a po chvíli pokračoval ve hře
48. Hunal po sprintu odstoupil z utkání pro natažený zadní stehenní
sval na pravé noze; asistent trenéra Popelka si neodvážil po zápase
spekulovat o vážnosti zranění, každopádně do středy nemusí být kapitán úplně fit
59. Pavlík proměnil penaltu, když si nahrál o brankáře a břevno,
aby doklepl do prázdné brány – 1:0!
70. Po ztrátě míče v polovině hřiště unikla dvojice Otruba – Kadlec, druhý jmenovaný srovnal na 1:1
84. Zbožínek dostal žlutou kartu, čtvrtou v pořadí, což znamená stopku
na příští utkání a výrazné potíže Prostějova při sestavování zadní linie...
90.(+3) brejk dvojice Otruba – Mrhálek, pokus o střelu bez přípravy
ovšem brankář Bureš kryl

DOKONALÝ
POČIN
LUBOMÍR DUBECC

SK SPARTAK HULÍN
Brankář hostí byl
jednoznačně strůjcem úspěchu na
hřišti
favorita.
V průběhu zápasu
své mužstvo několikrát podržel jistými
zákroky, čímž stále zachovával pro
své barvy naději na
slušný výsledek. Vychytal tak zkušené borce,
jakými jsou Zelenka, Pavlík a Zbožínek, ale i
mladíky Machálka se Zatloukalem. Přestože
na hranici možností hrálo celé mužstvo Spartaku, Dubec by si v případě volby jedenáctky
kola v MSFL nominaci určitě zasloužil.

www.
vecernikpv.cz
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KONICKO

KRALICKO

URČICKO

PLUMLOVSKO

PROSTĚJOVSKO
a další...

Fotbalové zpravodajství


Víkend v číslech
seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS
23.kolo: Ústí - Troubky 4:0 (2:0)
Páleník,Sencovici P.,Škařupa,Pokorný.
Želatovice - Zlaté Hory 2:0 (1:0) Jemelka
2 (1p.k.), branky: Litovel - 1. HFK “B”
1:1 (0:0) Šrom - Holásek p.k.. R: Ráb
D 75. 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: Plumlov - Slatinice 0:0. Bělotín
- Nové Sady 1:4 (0:1), Bělkovice Čechovice 1:1 (0:0), Náměšť na Hané
- Hlubočky 3:2 (2:1), Lipník - Kojetín 1:2
(1:1), Klenovice - Haná Prostějov 3:2 (2:2),
Bohuňovice - Dub nad Mor. 1:2 (0:1).
1. Nové Sady 17 14 2 1 58:16 44
2. Kojetín
17 13 1 3 47:21 40
3. Čechovice 17 10 3 4 38:18 33
4. Lipník
17 8 4 5 39:22 28
5. Hlubočky
17 7 3 7 30:32 24
6. Dub nad Mor. 17 7 3 7 31:35 24
7. Klenovice
17 7 2 8 31:32 23
8. Bělkovice
18 6 4 8 29:30 22
9. Bohuňovice 18 5 5 8 29:35 20
10. Slatinice
18 5 4 9 19:34 19
11. Náměšť na Hané176 1 10 27:44 19
12. Haná Prostějov18 3 6 9 19:34 15
13. Bělotín
17 3 6 8 20:47 15
14. Plumlov
17 2 6 9 17:34 12
I.B sk. „A“ muži:
18. kolo: Hranice „B“ - Nezamyslice
2:0 (0:0), Beňov - Hor. Moštěnice 4:0
(1:0), Radslavice - Vrchoslavice 1:3
(1:1), Kostelec - Tovačov 2:0 (0:0),
Jesenec - Všechovice 1:5 (1:1),
Pivín - Lipová 3:0 (2:0), Mostkovice Býškovice 0:3 (0:1)
předehrávka 16.kola.
Černovír - Doloplazy 2:1 (2:1).
1. Beňov
16 12 2 2 55:18 38
2. Vrchoslavice 18 12 2 4 46:24 38
3. Všechovice 18 11 2 5 42:28 35
4. Hranice ‚“B“‘ 17 10 2 5 40:27 32
5. Lipová
17 9 2 6 42:35 29
6. Tovačov
17 7 3 7 30:30 24
7. Kostelec
18 7 2 9 35:44 23
8. Hor. Moštěnice17 7 2 8 26:38 23
9. Nezamyslice 17 6 2 9 22:31 20
10.Radslavice 17 5 3 9 30:35 18
11. Mostkovice 17 5 2 10 22:36 17
12.Pivín
18 4 5 9 26:43 17
13.Jesenec
16 4 4 8 22:32 16
14.Býškovice 17 4 1 12 26:43 13

608 706 148

sport@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

Určice nezvládly přesilovku a prohrály i ve Šternberku I. A třída: Čechovice opět ztratily,

Šternberk, Prostějov/jim – Hrozivý vstup Sokola Určice do
jarní části krajského přeboru
nekončí. Po smolné remíze 2:2 v
Troubkách, nevydařeném utkání s Dolany a porážce 0:1 přišlo
další bezbodové utkání – prohra
1:3 ve Šternberku. Hostům nebyla nic platná ani zhruba osmdesátiminutová přesilovka včetně výhody pokutového kopu,
body zůstaly doma.
Dvakrát za sebou prohrál výběr
Evžena Kučery naposledy na
konci loňské sezony, kdy nejprve
nestačil na suverénní Hranice a
posléze na poslední Loštice. Že

paradoxně nám ale ublížilo vyloučení soupeře. Vyrovnali nádhernou střelou do šibenice, jakou
jsem již dlouho neviděl, druhý gól
po hlavičce z malého vápna byl
naopak laciný. A třetí již vyplynul
z toho, že jsme hráli prakticky na
dva obránce,“ ohlédl se za utkáním kouč Určic Evžen Kučera.
Šternberk mohl přidat ještě jednu branku, kdyby další přečíslení
dotáhl do úspěšného konce, stejně tak ale zahazovali příležitosti
i hosté. Jen v posledních deseti
minutách to předvedli Los, Vodák
a dvakrát Bokůvka. „Škoda chyb
obrány a zálohy. Herně jsme to

zvládli, bodově ale ne,“ mrzelo
Kučeru. Domácí se totiž od červené karty stáhli a soustředili se
zejména na obranu, branky jim
Určice nabídly vlastními nepřesnostmi.
Trenér Určic také razantně odmítl spekulace, že by jeho tým
zápasy pouštěl a první místo
dobrovolně přepustil. „Chceme
vyhrát a snad tyto neúspěchy
s hráči nic neudělají. Teď bych
měl raději středy volné a pořádně potrénoval, ale pro všechny
je to stejné,“ poznamenal s tím,
že se projevily zdravotní problémy Vaňka, Hollého, Hochmana,

Jána i vynucené odklady zápasů
na začátku jara.
Za první výhrou se Určice vydají ve středu odpoledne do

Hodolan, kde nastoupí proti
holickému „béčku“, tradičně v
neděli pak přivítají doma Velké
Losiny.

nad rezervou Holice a Opatovicemi
se vraceli s prázdnou
v
z Hněvotína, na jehož obranu
účinný recept nenašli.
„Kdybychom hráli do teď, tak
(0:0)
gól prostě nedáme. Po celý
zápas
se hrálo na jejich poloviz
Rozhodčí: Křepský – Slota, Knoll
ně,
n ale když nevystřelíme, nemůžeme
dát branku. Oni pouze
m
Sestava Kralic:
odkopávali na dva rychlé brejkové
hráče a po standardkách
k
Krejčí – Valtr, Martinka, Neoral, Jamrich – Nečas, Kopečný (60. Bodali oba góly,“ přiblížil hru vešek) – Petrásek, Vybíhal (75. Chvojka), Cibulka, Lehký.
doucí „A“ kralického mužstva
Trenér: Petr Gottwald.
Václav
Répal.
V
branky dosáhli domácí
P
Hněvotín, Prostějov/jim – Bez ní části sezony museli obejít První
Hněvotín
bodů se poprvé během jar- fotbalisté Kralic. Po výhrách po slabší chvilce gólmana, je-

muž vypadl míč. Na pohotovou
dorážku navázal Hněvotín standardkou poblíž šestnáctky, po
níž jeho hráči míč úspěšně doklepli do sítě. „Oba góly jsme si
dali sami, na šance to bylo 0:0. V
držení míče jsme měli převahu
snad 70:30, ale na to se nevyhrává,“ doplnil Répal.
Hostům se tak dařilo probít pouze po šestnáctku, maximálně po
penaltu, dál to nešlo. „Hráli jsme
do plných, to se těžko něco tvoří.
Jsme technický tým a podobný
styl nám nevyhovuje. Domácí
ale věděli, že kombinačně by ne-

stačili, tak hráli zezadu od podlahy,“ okomentoval herní projev.
Tento duel se tak v mnohém
podobal tomu předchozímu s
Opatovicemi, jenže tentokrát se
Kralicím nepodařilo skórovat.
Příležitosti k nápravě budou mít
tento týden hned dvě, nejprve
hostí ve středu od půl páté třetí
Oskavu. „Na podzim to byl výprask, ale zápas ovlivnila červená karta i jejich nákopy s nabíháním za obranu,“ připomněl
Répal.
Přesně o tři dny později pak Kraličtí v dalším domácím duelu

nastoupí proti druhým Kozlovicím. „Těším se na pěkný fotbal.
Domácí hrají krásně technicky,“
věří v atraktivní podívanou a lepší výsledek než podzimních 1:2.
Navzdory porážce patří Kralice
stále do klidného středu tabulky,
minimálně v této lokalitě by si
přály zůstat i nadále. „Chceme
skončit v horní polovině a zejména mít dostatečný distanc
od sestupových pozic, abychom
mohli hrát bez stresu a nenervovat se, zda sestoupí jeden, nebo
dva,“ připomněl Václav Répal
loňský hororový ročník.

se tak po zhruba deseti měsících
stane znovu, dlouho nic nenasvědčovalo.
Určice začaly lépe, po deseti minutách a faulu na zakončujícího
Petra Vodáka dostaly výhodu pokutového kopu i přesilové hry o
jednoho hráče. Ačkoliv penaltu
Tomáš Los neproměnil, právě on
napravil své zaváhání asi o čtvrt
hodiny později, kdy poslal lídra
tabulky do vedení. Domácí ale
utěšenou ranou z pětatřiceti metrů vyrovnali, po rohovém kopu se
dostali do vedení a po pauze přidali z brejku pojistku.
„Do první branky jsme byli lepší,

3:1

FK Šternberk
TJ Sokol Určice

(2:1)

Branka Určic: Los, Rozhodčí: Svozil – Kašpar, Boháč

Sestava Určic:
Nejezchleb – Pospíšil (65. Halouzka), Peka, Skopalík, Javořík –
Petržela, Holly, Vaněk (70. Kocourek), Bokůvka – Vodák, Los.
Trenér: Evžen Kučera.

Hněvotínským betonem se Kraličtí neprobili
FC Hněvotín
FC Kralice na Hané

2:0

Konice přišla v Troubkách o vedení i další hráče

Troubky, Prostějov/jim – Těžký
terén umožňující pouze nákopy,
nebezpečné standardky, z nichž
padly všechny čtyři branky, a
dvě těžší zranění komplikující
skládání sestavy konickému
kouči Romanu Jedličkovi. Tak
lze do jednoho souvětí shrnout
počínání konických fotbalistů na
hřišti v Troubkách.
Domácí se dostali do vedení již v páté
minutě po rohovém kopu, o dvacet
minut později srovnal tečovaným

přímým kopem navrátilec po trestu
Tomáš Řehák. Po dalším rohovém
kopu poslal Růžička hlavou Konici
do vedení, po pauze ale přinesl
přímý kop srovnání i Troubkám.
V závěrečných deseti minutách se
hráči obou mužstev ještě dostali do
spousty šancí, ale ani jedna už ke
gólu nevedla.
„Nesoustředili jsme se na obranu,
stále jsme hráli otevřeně, domácí nás
ale nepotrestali. Kvůli vysoké trávě,
hrbolatému povrchu a silnému větru

se nedalo příliš kombinovat, první
půli jsme hráli po větru a byli lepší,
ve druhé půli byli aktivnější domácí,“
popsal duel Roman Jedlička.
Vrásky na čele mu přidává stav mnoha jeho hráčů. Pro Vojtu Nakládala
skončila sezona již před týdnem a ve
středu se vydá na operaci, po zranění
v dresu „béčka“ čeká operace menisku i Lukáše Malínka, na bolesti kolena si stěžoval Petr Antl, delší dobu
budou mimo i Otakar Cetkovský s
Jakubem Kořenovským.

„U Oťase jde opět o svalové problémy, Kuba má přetrhané vazy v
kotníku. Ve středu to ještě nějak
poskládáme, ale víkend bude
horší. Ještě dvakrát takový týden a
nebudeme mít téměř s kým hrát,“
sdělil Jedlička s tím, že více prostoru dostanou dorostenci.
Již ve středu se v dohrávce úvodního jarního kola utká Konice
s Litovlí, v neděli pak přivítá
na vlastním hřišti předposlední
Dolany.

2:2

FK Troubky
Sokol Konice

(1:2)

Branky Konice: T. Řehák, Růžička
Rozhodčí: P. Dorušák – Horák, Polanský

Sestava Kralic:
Kačer – Směták, Rus, R. Řehák, Klobáska – Kořenovský (70. Václavek), T. Řehák, Cetkovský (10. Růžička) – Schön, Dostál, Kryl.
Trenér: Roman Jedlička.

Určice „B“ opět obraly Výstavní trefa Urbanové

rezervu eskáčka o body

Prostějov/jim – První jarní ztráta
potkala ve třiadvacátém kole okresního přeboru fotbalisty 1.SK Prostějov „B“. Lídr soutěže nedokázal
vyzrát na obranu Určic „B“ a stejně
jako na podzim je neporazil. Tentokrát sice neprohrál, ale po remíze
0:0 se jeho náskok před druhým
Hvozdem ztenčil jen na čtyři body.
Domácí hráči si jen za úvodních dvacet minut vytvořili tři velké šance,
možnosti se jim naskýtaly i ve zbytku
zápasu. Ani jeden centr, hlavičku či
střelu však ve vstřelenou branku neproměnili. A protože se neujal ani žádný z
brejků hostí, stav se od úvodního výkopu až po závěrečný hvizd nezměnil.
Nezdařilo se to ani posilám z áčka –
Ondřeji Dostálovi a Petru Halouzkovi.
V tomto týdnu mají oba týmy před sebou anglický týden. Eskáčko hostí ve
středu odpoledne Otinoves a v neděli

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), 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

jede do Zdětína, Určice přivítají ve stře- nic vytknout. Měli jsme tlak, chyběl
du Přemyslovice a v sobotu Držovice. tomu jen gól. Hosté hráli vyloženě zanďoura a ve druhém poločase jen odkopávali. Odvážnějších mančaftů tu
1.SK Prostějov „B“
ale bohužel moc není. Těší mě návrat
TJ Sokol Určice „B“
Ovčáčka do sestavy, doufáme v omi0:0
lostnění Olejníka a ve středu budeme
Rozhodčí: Vrážel – Duda, Zatloukal
Sestava 1.SK: Hubál – Krátký, Bal- asi muset více využít dorostence.“
lek, Peka, Martínek – Sedláček (46.
DAVID MÚDRÝ
Zelina), Fabiánek, Pořízka, KomáTJ Sokol Určice „B“:
rek – Dostál, Merdita (70. Ovčáček).
Trenér: David Mezuliánek. Sestava „Vybojovali jsme bod, kluci to odUrčic: Pokorný – Kaprál, Plišťák, jezdili. Domácí byli lepší kombiFrehar, Berčák – Mohelník, Dreksler, načně, měli víc šancí, ale zachytal
Nakládal (30. Dolák, 90. Mlčoch), P. nám brankář. A kdyby nám vyšel
Kouřil – Halouzka, Buřt. Trenér: Da- i nějaký brejk, mohli jsme tu i vyhrát. To už bychom ale asi chtěli
vid Múdrý.
moc. Stejně jako na podzim jsme
DAVID MEZULIÁNEK
se hodně soustředili na defenzivu,
1.SK Prostějov „B“:
„Chtěli jsme Určicím vrátit podzimní pevná obrana je základem. Jsem
porážku a zvítězit. Herně jsme byli rád, že jsme dokázali hrát vyrovnajednoznačně lepší, hráčům nemohu nou partii i bez posil z áčka.“
Krajský přebor starší dorost

Krajský přebor mladší dorost

Konice - Černovír
3 : 3 (2:2)
Kováč,Sedláček,Vogl – Šrámek 2,Zapletal
1.FC Vikt. Přerov - Nemilany 2 : 3 (0:2)
Mazura,Rytíř – Humpál 2,Schon
Velký Týnec - Šternberk 0 : 6 (0:3) Coufal
3,Mejzlík,Sláma,Stach
Čechovice - Mohelnice 1 : 5 (0:1) Nejedlý –
Šmíd 2,Muller 2,Knýř
1. Mohelnice
19 16 0 3 81:22 48
2. Nemilany
18 12 1 5 54:25 37
3. Šternberk
18 11 1 6 53:32 34
4. Konice
19 9 2 8 36:44 29
5. 1.FC Vikt. Přerov 19 9 1 9 38:34 28
6. Černovír
18 5 3 10 32:55 18
7. Velký Týnec
18 3 3 12 31:76 12
8. Čechovice
19 3 1 15 34:71 10

Čechovice - Mohelnice 1 : 3 (0:2) Surma –
Ryba 2,Pauliny
Konice - Černovír 2 : 1 (0:0) Vogl 2 - Brablík
1.FC Vikt. Přerov - Nemilany 3 : 1 (0:2) Hradilík.Ilík,Přehnálek - Pírek

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

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

17
16
17
15
15
16
16

14
10
9
5
4
4
2

2 1
4 2
6 2
2 8
1 10
0 12
1 13

78:13
46:20
44:19
33:30
22:43
18:69
23:70

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

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ !

44
34
33
17
13
12
7

Holešov, Prostějov/jim – Pouze v
jedenácti hráčkách odcestovaly fotbalistky Kostelce na Hané k třetímu
jarnímu vystoupení v moravskoslezské divizi. Na hřišti Holešova si
však i bez možnosti promíchat sestavu vedly lépe než domácí a díky
nádherné ráně Nikoly Urbanové a
premiérové brance Kateřiny Šimkové zvítězily 2:0.
V první půli se hostující hráčky dostávaly obtížně do šancí a k vedení jim
pomohla standardní situace. Konkrétně rohový kop, do něhož se krásně
položila Nikola Urbanová a z voleje
poslala míč nechytatelně do šibenice.
„Sedlo jí to nádherně, luxusní střela,
kterou asi hned tak nenapodobí,“ užíval si fotbalové lahůdky kostelecký
trenér Petr Merta.
Zvýšit mohla po pauze Kristýna
Vykopalová, vždy ji však defenzivní fotbalistky dokázaly odzbrojit. Druhou branku tak přidala až v
poslední minutě Katka Šimková,
když využila zaváhání gólmanky
po malé domů a dopíchla míč do

Okresní přebor mladších
žáků
15.kolo: Kralice-Nezamyslice 2:7 (1:3), branky:, Brodek
u Konice-Klenovice 4:3.
17.kolo: , Olšany-Čechovice 1:1, Haná ProstějovNezamyslice 4:2, Přemyslovice-1.SK Prostějov
1:7, Kralice-Bedihošť 19:1 (11:0), branky:, PlumlovKlenovice 5:0 (2:0), branky:, Pivín-Otaslavice 6:0,
Brodek u Konice-Brodek u PV 4:1.
1. Čechovice
16 14 1 1 94:16 43
2. Olšany
16 12 3 1 93:30 39
3. 1.SK Prostějov 15 12 2 1 110:28 38
4. Pivín
16 10 1 5 80:41 31
5. Nezamyslice 16 9 3 4 81:66 30
6. Haná Prostějov 15 8 3 4 59:41 27
7. Přemyslovice 15 6 2 7 54:57 20
8. Kralice
15 5 0 10 47:71 15
9. Otaslavice
15 5 0 10 28:75 15
10. Plumlov
13 4 1 8 32:36 13
11. Brodek u PV 15 4 1 10 22:52 13

sítě. Pro posilu z Výšovic šlo o premiérový zásah v dresu Kostelce.
„Kombinačně jsme byli lepší, přehrávali jsme je, ale do vyložených šancí
jsme se nedostávali. Předvedli jsme
spíše průměrný výkon, ale měli jsme
navrch,“ podotkl hlavní trenér hostí.
Soupeř se soustředil hlavně na obranu,
byl hodně stažený a celé první dějství
si nevytvořil žádnou střeleckou příležitost. Až ve druhé půli vyslal několik
propagačních střel, které však Martinu
Křupkovou nevystrašily.
„Holešovu odešlo hodně kvalitních
hráček do prvoligového Brna či Slovácka. Věkový průměr jsme tak měli
zhruba stejný a v obou sestavách nastoupila spousta holek kolem patnácti
šestnácti let,“ poznamenal Merta.
I on musel řešit starosti, koho do zápasu
nasadit, protože vinou školy, nemocí,
práce i nezájmu mu alternativ ubylo.
Spíše defenzivní Petra Václavková si
tak vyzkoušela pozici útočnice, největší otazník visí ale nad postem gólmanky. „Několik posledních zápasů nám
vypomohla Marťa Křupková, ale už

12. Klenovice
16 3 2 11 51:80 11
13. Brodek u Konice 16 3 0 13 18:90 9
14. Bedihošť
15 2 1 12 33:119 7
Kanonýři: 40 - Ježek Jan (Pivín), 33 - Soldán Radek
(Nezamyslice), 22 - Pátek Tomáš (Klenovice).

jí bude začínat letní hokejová příprava.
Monča Mikešová nemá kvůli škole a
práci příliš času, Lída Zdřálková se do
brány příliš nehrne. Musíme tak improvizovat,“ konstatoval Merta a dodal, že
o strážení tří tyčí se tak při jejich absenci postarají zřejmě Gabča Řezníčková
nebo Katka Šimková.
B-tým, nastupující v okresním přeboru Blanenska, měl o víkendu volný
los a nastoupí až ve středu proti Lažanům a příští víkend proti Boskovicím.
„Áčko“ se v neděli od pěti odpoledne
utká doma s Nezdenicemi.

DFK Holešov
TJ FC Kostelec na Hané
0:2 (0:1)
Branky: 22. Urbanová, 90. Šimková
Rozhodčí: Dubravský
Sestava Kostelečanek: Křupková –
Hrazdilová, Zapletalová, Frápalová,
Zahradníčková – Vykopalová, Knápková, Hájková, Urbanová – Václavková, Šimková. Trenéři: Petr Merta a
Mojmír Drápal.

Konice „B“ smolně prohrála
Prostějovsko/jim – Pouze Klenovice na Hané
dokázaly v 19. kole I. A třídy zvítězit. V derby
si po pětigólové přestřelce poradily s Hanou
Prostějov a polepšily si na šesté místo „B“
skupiny. V dalších zápasech Čechovice jen
remizovaly v Bělkovicích a čelo jim opět trochu uteklo, Plumlov remizoval se Slatinicemi
a stáhl náskok Hané i Bělotína na tři body. V
„A“ skupině Konice „B“ nestačila na druhou
Mohelnici „B“, když si jedinou branku vstřelila
pár minut před koncem sama. O víkendu je na
programu další atraktivní derby, v sobotu odpoledne hostí Čechovice Plumlov.

Sokol Konice „B“
FK Mohelnice „B“
0:1 (0:0)
Branka: vlastní. Rozhodčí: Silný
– Svačina, Hodaň. Sestava Konice
„B“: Kačer – Václavek, Bílý, R.
Řehák, Burget (79. Kořenovský)
– Schvarz, Klobáska, Kaprál – M.
Drešr (70. Rus), Antl, Malínek (10.
F. Drešr). Trenér: Roman Jedlička.

tak cítili, ale nedali bychom gól ani
další den. Hosté přišli k výhře jak
slepí k houslím. Po nákopu z půlky
si střelu z pětatřiceti metrů tečoval
do brány Laďa Bílý, šlo to do protipohybu brankáře.“

TJ Sokol Klenovice na Hané
TJ Haná Prostějov
3:2 (2:2)
Podrobněji na jiném
místě této strany

Hodnocení trenéra Konice „B“
Romana Jedličky:
SK Bělkovice-Lašťany
„Smolný zápas. V první půli šel
TJ Sokol Čechovice
Michal Drešr sám a Zdena Kaprál
1:1 (1:0)
trefil tyčku, ve druhé se dvakrát ocitl
v gólovce Filip Drešr. Herně to bylo Branka Čechovic: 63. Jansa. Rozdobré, mělo to hlavu i patu, i hráči to hodčí: Lepka – P. Jílek, Krpec.

Sestava Čechovic: Brablec –
Prášil, Zacpal, Vinklárek, Suchomel – Jansa (88. Šťastný), Hatle,
Kolečkář (50. Hodulák) – Haluza
(70. Chmelík), Matula – Jahl. Trenér: Jaroslav Liška.
Hodnocení trenéra Čechovic
Jaroslava Lišky:
„Zápas byl herně vynikající,
ale neproměnili jsme obrovské
šance. Hatle z voleje přestřelil,
Prášil o třicet centimetrů minul
tyčku, Matula minul prázdnou
bránu. Pozměnil jsem sestavu i
posty, zapracovali jsme na tom
v týdnu a musím hráče pochválit, konečně to byl náš kombinační fotbal. Bělkovice se za
poločas jedinkrát dostaly před
naši branku, vysoký Tureček při
standardce prodloužil na dalšího
spoluhráče, ale branka zaváněla
ofsajdem. Nechci si stěžovat na
rozhodčího, měli jsme proměnit
jiné šance, ale v pětasedmdesáté
minutě byl ve vápně faulovaný
Jahl, o pět minut dřív byl brutální
faul na Haluzu, ale hráč nedostal
ani žlutou kartu.“

TJ Sokol Plumlov
SK Slatinice
0:0
Podrobněji na straně
26 tohoto vydání

Haná Prostějov tahala

v Klenovicích za kratší konec

Klenovice na Hané/ol, pk - Prostějovští Hanáci přijeli k utkání devatenáctého kola skupiny „B“ I.A třídy Olomouckého KFS do Klenovic na Hané
s taktikou odvézt nějaký bod v boji o
záchranu. A až do 75. minuty se jim to
v regionálním měření sil dařilo, neboť
úspěšně drželi remízu. Pak ovšem již
potřetí v zápase inkasovali a zatímco
v první půli dvoubrankový náskok
domácích svěřenci trenéra Daniela
Koláře srovnali, tentokrát už se jim
to nepovedlo. Nepomohla jim k tomu
ani výhoda jednoho muže v poli navíc, které se díky vyloučení Tomáše
Cetkovského v závěru prvního dějství těšili více jak pětačtyřicet minut...
Triumf Klenovic se tak dá považovat
doslova za zlatý!
Už ve 4. minutě přihrál hostující
Krupička Trnavskému a ten z úhlu
přestřelil Recovu branku. O pět minut
později vyzkoušel pozornost domácího brankáře dalekonosnou střelou Zatloukal a bylo zřejmé, že Haná se chce
dostat do vedení. Avšak narazili, povedlo se do Klenovicím. Hned z následujícího protiútoku se totiž dostal
k míči domácí Rozehnal, přihrál volnému Prokopovi a ten patičkou umístil míč vedle překvapeného brankáře
Pastyříka - 1:0. A to nebylo všechno.
Brankář Hané ve 20. minutě po malé
domů nepřesně rozehrál míč, kterého
se zmocnil neúnavný playmaker Klenovic Rozehnal, přihrál Borovskému
a ten zvýšil na 2:0. Psala se dvacátá
minuta. Stejný hráč domácích o chvíli později skákal na centr z hloubky
pole, ale jeho hlavička minula Pastyříkovu branku. Ještě ve 31. minutě
mohli domácí zvýšit po postupném
útoku, avšak střelu Šlézara Pastyřík
na čáře chytil. Po takto drtivé úvodní
půlhodince v podání domácích klenovičtí hráči zvolnili a to se jim mohlo
stát osudným... Krupičkovu dalekonosnou střelu gólman Rec ještě stačil
vyrazit na roh, stejný hráč jej rozehrál,
míč skončil u Mašíka a ten poslal míč
do Recovy branky - 1:2. V 39. minutě vylekal domácího strážce svatyně
Zatloukal, jehož dlouhý centr zazvonil o břevno branky. Jen o tři minuty
později šel tento hostující forvard sám
na Rece, když klenovický Tomáš Cetkovský zatáhl za záchranou brzdu a v
pokutovém území jej doslova sestře-

TJ Sokol Klenovice na Hané 3:2
(2:2)
TJ Haná Prostějov
Branky: 9. Prokop, 20. Borovský, 75. Všianský - 31. Mašík, 43.
J. Zbožínek penalty, Rozhodčí: Malaník - Kreif, Dömisch, Žluté
karty: Strouhal, Studený, Levinský, Varga, Vyskočil (Pv), Červená karta: 42. T. Cetkovský (K), Diváků: 50

Sestava Klenovic:
Rec - Liška, T. Cetkovský, Lakomý, Frys - Šlezar, Všianský, Rušil (46. Hladík) - Borovský (87. Prášil), Prokop (65. R. Cetkovský), Rozehnal. Trenér: Petr Navrátil
Sestava Hané Prostějov:
Pastyřík - M. Kolář, J. Zbožínek, T. Krč, Trnavský - Studený (77.
Vyskočil), Mašík, Krupička, Varga - Zatloukal, Strouhal (75. Levinský). Trenér: Daniel Kolář
lil.
lil Poprávu uviděl červenou kartu a
nařízený pokutový kop bezpečně proměnil Jiří Zbožínek - 2:2. Do kabin se
tak šlo za nerozhodného stavu.
Ve druhém poločase se oba týmy
snažily strhnout vítězství na svou stranu. Výhodu měla Haná, která hrála
celou druhou pětačtyřicetiminutovku
přesilovku. Jako první se pokoušel
o změnu skór v 52. minutě hostující
Strouhal, ale minul Recovu branku.
Klenovice zahrozily po hodině hry,
když Hladík zblízka nepovedenou

nárustřelou trefil míč do Pastyříkovy náru
če. Haná si stále nedokázala vytvořit
patřičný tlak a těžit tak ze zmíněné
výhody většího počtu hráčů v poli.
A prostějovský tým byl za to náležitě vytrestán. O výsledku zápasu
rozhodla 75. minuta. Klenovice se i
v deseti natlačily na polovinu hostí a
Všianský je střelou k tyči opět poslal
do vedení - 3:2! V samém závěru fotbalisté Hané i přes veškerou snahu na
vyrovnání nedosáhli a tak odjížděli z
Klenovic s prázdnou.

Jiří JAROŠ - asistent trenéra Sokola Klenovice:
„Od začátku jsme byli lepší a dali jsme dva góly. Poté jsme ale přestali
hrát, čehož hosté využili ke snížení. Následné vyloučení Toma Cetkovského bylo zlomem v ději zápasu. Ve druhé půli jsme se tak převážně
jen bránili, soustředili se na defenzívu. Přesto jsme ale vlastní aktivitou
dokázali strhnout výhru na svoji stranu, což považuji za skvělý počin.
Pochopitelně jsem se třemi body a hlavně s nasazením hráčů spokojen.“

Daniel Kolář - TJ Haná Prostějov:
„Dnes jsme tady měli bodovat, ale za výkon zejména v druhém poločase
jsme si to nezasloužili... Nezachytili jsme začátek zápasu, start se nám
vůbec nepovedl. Dokázali jsme se ale ještě v první půli zvednou, snížit
a pak z penalty vyrovnat. Před druhým poločasem jsem nabádal kluky,
ať si poklidnou a trpělivou hrou vytvoří převahu, z níž jsme chtěli vytěžit
vítězný gól. Bohužel, nic se nám nedařilo, za což nás Klenovice v závěru
potrestaly... Jsem hodně zklamaný.“

I.B třída: Pivín zdolal Lipovou, Jesenec doma utrpěl debakl
Prostějovsko/jim, tok – Do sestupových pater I.B
třídy stále více zabředají fotbalisté Jesence. Poté,
co Pivín zdolal v domácím prostředí Lipovou a
navázal na předchozí výhru z Býškovic, jsou již
předposlední. Jejich porážka 1:5 s Všechovicemi
znamená, že náskok na Býškovice se ztenčil jen
na tři body. Poslední tým „A“ skupiny totiž překvapivě vyloupil Mostkovice, které jsou na tom
nyní stejně jako Pivín. V „B“ skupině se i nadále
trápí Protivanov. Ve Velkém Týnci neudržel stav
1:1 a dál je třináctý. Neuspěly ani Nezamyslice,
dařilo se naopak druhým Vrchoslavicím a sedmému Kostelci.
SK Lipová
TJ Sokol Pivín
3:0 (2:0)

vzadu a obrana si vedla čistě a bezvadně. Nepustili jsme je do ničeho
vážného a daří se nám i sehrávat.
První půlka byla v naší režii, pak to
soupeř prostřídal a dvacet minut mu
patřila hra. Ovšem bez zakončení.
Po dlouhé době se nám podařilo
odehrát zápas bez inkasované branky, musíme ale zůstat při zemi a připravit se na další zápas. Hrajeme již
ve středu a v neděli máme volno, v
Tovačově se pokusíme smazat minusové body.“

kartě červenou Martin Vlček. Pivín
si výhru zaslouží. Sice jsme pak byli
lepší a měli víc šancí, byli jsme ale
jaloví a netrefili bránu. Bojují o záchranu a zasloužili si to.“

SK Hranice „B“
TJ Haná Nezamyslice
2:0 (0:0)
Rozhodčí: Milar – Menšík, OFS.
Sestava Nezamyslic: Matoušek
– Kratochvíl, Mariánek, T. Přidal –
Pavelka, Letocha – Musil, Návrat
(88. Kiriljuk), J. Přidal, Dokoupil –
Oulehla. Trenér: Drahomír Crhan.
Hodnocení trenéra Nezamyslic
Drahomíra Crhana:
„Vyrovnaný a spíše remízový zápas.
V první půli jsme to zahustili, nepustili je do ničeho, nás mohl poslat
do vedení Musil, ale nedal. Ve druhé
půli jsme pokračovali v naší hře, ale
soupeř se po dorážce ze standardky dostal do vedení, za tři minuty
jsme po křižné přihrávce přes celé
hřiště inkasovali podruhé. Zatlačili
jsme je, Oulehla šel dvakrát sám na
bránu, ale minul. Domácí sice měli
optickou převahu, ale rohů i šancí
jsme měli víc my. Musím hráče
pochválit za bojovnost, plnili si své
úkoly. Naším jediným problémem
je koncovka.“

Branky: 28. a 31. Labounek, 50.
Fialka z penalty. Rozhodčí: Šebesta – Janků, I. Antoníček. ČK:
Liška (L). Sestava Pivína: Pluhařík
– Vláčilík, P. Zbožínek ml., Martinec – R. Švéda, Novák, Svozil, Tydlačka (70. Šišma) – Labounek (75.
Vrba), Fialka – Kadlec (85. Bartoník). Trenér: Pavel Zbožínek starší.
Sestava Lipové: Jelínek – Barták
(55. Petržela), Barák, Ohlídal (55.
Hodnocení trenéra Lipové
Liška), Žilka – Z. Koudelka (85.
Jaroslava Ullmanna:
Šmídy), Spáčil, Růžička, P. Kou„Domácí
byli v první půli důraznějdelka – Vlček, Macourek. Trenér:
ší, bojovnější. My jsme udělali dvě
TJ FC Kostelec na Hané
Jaroslav Ullmann.
chyby a inkasovali jsme po nich.
TJ Sokol Tovačov
Ve druhé půli jsme se snažili hru
2:0 (0:0)
Hodnocení trenéra Pivína
změnit, více útočit, ale přišla přísná Branky: Grepl, T. Menšík. RozPavla Zbožínka:
penalta a prohrávali jsme 0:3. Poté hodčí: Menšík – Navrátil, Weiser.
„Snažili jsme se neudělat chybu
ještě dostal po zbytečné druhé žluté

Sestava Kostelce na Hané: L.
Menšík – Chytil, Začal (65. Hon),
Gréza, Baláš – Möri, J. Walter, T.
Menšík, Grepl – Vyhlídal (75. Daněček), Vařeka (90. Doležel). Trenér: Petr Walter.

Hodnocení trenéra Kostelce
na Hané Petra Waltera:
„Už před týdnem jsme hráli fotbal,
na který se dalo dívat, teď jsme to
potvrdili a tři body si zasloužili.
Hosté byli úvodních dvacet minut
fotbalovější, pak jsme ale převzali
iniciativu a vznikaly šance. Vařeka a
Walter je do přestávky neproměnili,
pak se ale trefil Grepl z trestňáku na
zadní tyč a Tomáš Menšík se nádherně napřáhl z pětadvaceti metrů.
Hosté měli pouze jednu šanci za
stavu 1:0, Lukáš Menšík ji ale bravurně vytáhl a to rozhodlo. Líbila se
mi i bojovnost a touha po vítězství.“

Radslavice
TJ Sokol Vrchoslavice
1:3 (1:1)
Branky Vrchoslavic: 39., 66. Zatloukal, 70. Zdražil. Rozhodčí:
Kouřílek – Knop, Hohnová. Sestava Vrchoslavic: Jurčík – Hradil,
Zdražil, Zatloukal, Spiller – Trávníček (46. P. Horák st.), M. Fousek
(70. Novák), Polášek, P. Horák ml.
(80. Coufalík) – Lacina, Holub.
Trenér: Roman Šmíd.
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Romana Šmída:
„Byl to jednoznačný zápas, měli
jsme po celou dobu převahu, útočili

jsme do plných a snažili se překonat obranný val soupeře. Paradoxně
jsme od dvacáté minuty po dalekonosné střele a dorážce soupeře
prohrávali 0:1. Ještě do poločasu
ovšem Zatloukal vyrovnal a po celý
druhý poločas jsme kontrolovali
hru, soupeře jsme k ničemu nepustili a zaslouženě přidali dva góly.
Měli jsme řadu dalších příležitostí,
utkání mělo skončit ještě vyšším
rozdílem, soupeř neměl v podstatě
jedinou šanci.“

SK Jesenec
Tatran Všechovice
1:5 (1:1)
Branka Jesence: 31. Zajíček. Rozhodčí: Ehrenberger – Kubec, Slota.
Sestava Jesence: Kýr – Žouželka,
Burian, H. Burget, Horák – Konečný – Zajíček (75. Továrek), Čížek,
Tyl (79. L. Burget) – P. Tichý ml., J.
Tichý. Trenér: Josef Takáč.
Hodnocení trenéra Jesence
Josefa Takáče:
„První poločas byla hra vyrovnaná,
z naší strany bojovný zápas. Od pětatřicáté minuty hrál soupeř v deseti,
když byl vyloučen brankář Všechovic
po zákroku na Petra Tichého. O poločase jsem řekl hráčům, aby si pokryli
hrotového útočníka a vyvarovali se
standardek, toto bohužel hráči nesplnili a výsledek je takový, jaký je. Ve
čtyřiašedesáté minutě jsme dostali
gól na 1:2 a místo toho, aby nás to nakoplo, jsme dostali během čtyř minut
další dva góly. Je to pro nás kritický
stav, tři zápasy po sobě jsme prohráli,

Olomoucký kraj/jim – Problém s nejednotnými registračkami, na který jsme upozornili před týdnem,
se zdaleka netýkal pouze tria Nezamyslice, Mostkovice, Kostelec na Hané. Nařízení fotbalové asociace, že žádné výjimky již nejsou tolerovány, způsobilo starosti i dalším oddílům po celém kraji a
Sportovně technická komise (STK) Olomouckého krajského fotbalového svazu (O KFS) tak sáhla
hned k dvanácti kontumacím.
„Jinou možnost jsme neměli. Kluby se budou vždy hájit a souhlasím, že informací šlo na ně hodně,
ale musí mít název přesně podle svých stanov. Někteří tak až nyní zjistili, že nejsou jen Sokol, ale TJ
Sokol,“ vysvětlil nutnost zásahu STK sekretář krajského fotbalového svazu Jiří Lužný.
Postih se dotkl mimo jiné i Kostelce na Hané v Lipové, který se oháněl tím, že má výjimku od FAČRu na používání dvojího názvu klubu. Výsledek 4:0 pro domácí sice zůstal v platnosti, ale nově jako
kontumace.
více na www.vecernikpv.cz

Horst Siegl, Radek Drulák,
Ivo Knoflíček, Martin Frýdek
či Günter Bittengel.
V dresu Old Boys pak nastoupí
František Vlach, Jiří Otáhal,
Petr Rajchman, Radek Marek,
Martin Musil, Josef Trubka,
Jan Jakšík, Milan Brablec, Josef Blatner a další. Tedy ti, kteří
v roce 1991 obnovili vícovský
fotbal a ze IV. třídy postoupili
o tři soutěže výš - do I.B třídy.
„Chtěli jsme to sehrát již při
kulatinách, ale reprezentace má
natolik nabitý program, že to
vyšlo až teď,“ vysvětlil dodatečné oslavy Vlach.

TJ Sokol Mostkovice
FK Býškovice
0:3 (0:1)
Rozhodčí: Benda – Langhammer,
Straka. Sestava Mostkovic: Lukáš –
P. Zapletal, Karafiát, Milar, V. Vojtíšek
– Šlambor, M. Vojtíšek, O. Zapletal,
Musil, Hanák – Dadák. Trenér: Jiří
Kamenov.
Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„Výsledek mě nepříjemně překvapil, protože jsme počítali v domácím
utkání se soupeřem z konce tabulky
se třemi body. Hrálo se hodně nahoru-dolů, naši ovšem bez důrazu, bez
snahy urvat body, vytvářet si šance, jít
do osobních soubojů i za cenu faulu.
Nevyužili jsme první velkou šanci,
po níž soupeř skóroval na 1:0. Druhý
poločas byl hodně otevřený, nevyužili
jsme tři dobré brankové příležitosti,
zatímco soupeř přidal další dva góly.
Tímto přístupem jsme si hodně zkomplikovali boj o záchranu, nezbývá nám,
než bodovat v příštích utkáních.“

III. třída
23.kolo: Dobromilice-Brodek u Konice
2:2 (1:2), Nezamyslice B-Vrahovice B 3:1,
Tištín-Pivín B 0:2, Horní Štěpánov-Kostelec
B 4:0, Pavlovice-Mostkovice B 4:1, Zdětín
B-Ptení 1:1, Vícov-Ivaň 4:0, NěmčiceBedihošť 0:0.
1. Němčice
17 13 1 3 57:12 40
2. Horní Štěpánov1712 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 B17 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 Konice17 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
23.kolo: Brodek u PV B-, Hrubčice-Doloplazy
1:2, Tvorovice-Biskupice 2:2, Malé HradiskoČechy pod Kosířem 2:2, Plumlov-Protivanov B
1:1, Skalka 2011-Jesenec B 3:0, Přemyslovice
B-Otaslavice B 0:6, Želeč-Kladky 1:3.
1. Skalka 2011 17 16 0 1 90:17 48
2. Plumlov
18 15 3 0 64:20 48
3. Protivanov B 16 10 4 2 52:16 34
4. Biskupice 18 9 4 5 48:28 31
5. Doloplazy 17 10 0 7 42:42 30
6. Tvorovice 18 8 3 7 43:41 27
7. Otaslavice B 17 8 2 7 50:42 26
8. Jesenec B 17 6 5 6 24:26 23
9. Čechy p.K. 18 6 3 9 46:49 21
10. Kladky
16 5 2 9 35:48 17
11. Malé Hradisko 17 5 2 10 28:42 17
12. Přemyslovice B18 4 3 11 13:47 15
13. Brodek u PV B16 4 0 12 26:64 12
14. Hrubčice
15 2 3 10 24:58 9
15. Želeč
18 2 2 14 25:70 8
Kanonýři: 18 - Kučera Jakub (Plumlov), 14
- Kolečkář Petr (Tvorovice), Křeček David
(Kladky), 13 - Spisar Ondřej (Skalka 2011).

Okresní přebor dorostu
13.kolo: Němčice-Dobromilice 5:1, PivínPlumlov 0:0 (0:0), branky:, ProtivanovVolno, Vrahovice-Smržice 0:2, NezamyslicePřemyslovice 5:0.
1. Němčice
10 8 2 0 51:8 26
2. Smržice
11 8 0 3 45:14 24
3. Protivanov 8 6 1 1 34:19 19
4. Plumlov
10 5 2 3 20:14 17
5. Nezamyslice 10 5 1 4 21:24 16
6. Pivín
11 4 1 6 17:22 13
7. Dobromilice 11 3 0 8 19:33 9
8. Přemyslovice 11 2 0 9 13:63 6
Sokol Velký Týnec
9. Vrahovice 10 1 1 8 4:27 4
TJ Sokol Protivanov
Kanonýři: 14 - Crhák Petr (Němčice), 10 4:1 (0:0)
Bajer Dominik (Smržice), 9 - Grmela Marek
Branka Protivanova: F. Pospíšil. (Protivanov), Navrátil Jakub (Smržice),
Rozhodčí: Grečmal – Baďura, Ku- Sedlák Dalibor (Protivanov).

lička. Sestava Protivanova: R. Vybíhal – M. Bílek, J. Vybíhal st., Dvořák,
Okresní přebor žáků
Ženata – D. Sedlák, F. Pospíšil, M.
Pospíšil, Nejedlý (70. Slaný), M. Sed- 15.kolo: Plumlov-Určice 1:2 (1:2)
lák – R. Sedlák (65. Grmela). Trenér: 17.kolo: Kralice-Držovice 2:0, Pivín-Volno,
Volno-Určice, Volno-Dobromilice, PlumlovSlosovatelné vstupné činí pa- Libor Bílek.
Kostelec 0:1 (0:1), branky:, Smržice-Brodek u
desát korun, akcí bude prováPV 2:1 (1:0), branky:.
Hodnocení trenéra Protivanova
zet moderátor rádia Kiss Hády
Libora Bílka:
1. Dobromilice 12 10 1 1 46:17 31
Petr Zakopal a organizátoři již „V desáté a patnácté minutě jsme šli 2. Pivín
12 9 2 1 63:10 29
nyní hlásí, že bude zajištěno dvakrát sami na brankáře, ale nedali 3. Protivanov 11 9 1 1 64:11 28
bohaté občerstvení. V areálu je jsme branku. První gól jsme dostali
4. Určice
10 7 1 2 37:16 22
navíc návštěvníkům k dispozi- z penalty, František Pospíšil rychle z
5. Smržice
13 7 1 5 29:42 22
ci dětské hřiště a minigolf. Na přímáku vyrovnal, ale pak už po dese12 6 0 6 42:27 18
akci nebude chybět ani Prostě- ti minutách dával góly pouze soupeř. 6. Kostelec
11 4 1 6 19:32 13
jovský Večerník, který se stal Také jsme měli šance, ale Nejedlý 7. Kralice
13 3 1 9 20:33 10
jejím HLAVNÍM MEDIÁL- netrefil prázdnou bránu. Nedokážeme 8. Plumlov
11 3 1 7 22:46 10
udržet disciplínu a obránci nebo střed- 9. Vyšovice
NÍM PARTNEREM.
12 2 1 9 20:51 7
ní záložníci se dopouštějí chyb, po 10. Držovice
nichž inkasujeme. Ve středu nás čeká 11. Brodek u PV 12 0 0 12 6:74 0
Další novinky, aktuality
i SOUTĚŽ O VSTUPENKY první domácí utkání s Červenkou, v Kanonýři: 18 - Makoš Josef (Pivín), 16
neděli pak hostíme Doloplazy. Potře- - Blumenstein Zdeněk (Dobromilice), 11 tak můžete očekávat
bujeme proti nim bodovat.“
Hruban Dominik (Kostelec).
v příštích číslech.

Do Vícova dorazí fotbalové hvězdy!
Fotbalové kontumace
zasáhly celý Olomoucký kraj
(dokončení ze strany 17)
„Dalo to spoustu práce a máme
podepsanou smlouvu, aby přijela skutečná esa. Duel se koná na
počest dvaceti let od opětovného založení fotbalu ve Vícově,“
prozradil hlavní organizátor
akce František Vlach.
S manažerem Klubu fotbalových internacionálů Štěpánem
Philippem dává dohromady
sestavu slavných hráčů nedávné
minulosti a je tak možné, že ve
Vícově předvedou část ze svého
umění například Ivan Hašek,
František Štambacher, Karel
Jarolím, Miroslav Kadlec,

ale ještě je deset kol před námi. Musím připravit tým na středeční zápas
v Radslavicích, protože následujících
čtrnáct dnů, kdy hrajeme středa-neděle, bude rozhodujících. Musíme získávat body, abychom se vzchopili.“

Přebor OFS Prostějov II.třída
23.kolo: Čechovice „B“-Brodek u PV 2:2
(1:0), , Klvaček - Šimeček 2, SmržiceVrahovice 0:3 (0:1) - Závodský 2, Smička,
Haná Prostějov B-Přemyslovice „A“ 1:1
(0:0), Gábor - Tyl, Otaslavice-Hvozd
1:3 (1:2), Kaláb - Bílý, Coufal, Poles,
Vyšovice-Otinoves 1:2 (0:2), Dudík Borovský, Zapletal, Zdětín-Olšany 3:0
(2:0), 2, Řehulka, Určice B-Kralice B 1:2
(0:0), Mohelník - , Petržela, Držovice-1.
SK Prostějov B 1:4 (0:1), 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 B184 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).

Fotbal
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

Duel posledního s desátým celkem I.A třídy přinesl velkou nudu. Nedorazily ovce ani srnky...

PLUMLOV ZKLAMAL, SE SLATINICEMI SE ROZEŠEL BEZ BRANEK
Domácí zahrozili až v posledních dvaceti minutách, ani jeden z mála útoků ale nedotáhli

Čtvrtý jarní bod na cestě k záchraně ukořistili v sobotním odpoledni fotbalisté Plumlova. Po výhře nad
prostějovskou Hanou a těsné porážce s Novými Sady
se podělili o body se Slatinicemi, avšak nepotvrdili
pozitivní dojem z úvodních letošních kol. Hosté měli
v utkání devatenáctého kola I.A třídy Olomouckého
KFS po většinu zápasu mnohem blíž k výhře a při
domácích stála kromě spolehlivého Milana Pitáka
v bráně i spousta štěstí, teprve v závěru se prodrali
k soupeřově bráně i Plumlovští.
Plumlov/jim

P

rvní poločas patřil Slatinicím
a dlouhou mezihru nákopů, nepřesností, nedorozumění
a zkažených přihrávek jako první přerušil Michal Kryl. Našel
si vysoký balon z levé strany,
u míče byl dříve než vybíhající
gólman, ale záložník hostí ho
poslal nad něj i nad břevno. Jen
o pár desítek vteřin se o krásný,
leč bohužel velice osamocený,
moment postaral Jiří Vymazal.
Namířil si to z pravé strany na
střed a z pětadvaceti metrů vyslal
levačkou technický pokus, jenž
skončil na spojnici tyče a břevna. Jen centimetry scházely, aby
zapadl přesně do pravého růžku.
omácí kontrovali signálem
při rozehrání standardní situace kousek od velkého vápna.
Technickou nahrávku přes zeď
obdržel zkušený Přemysl Mlčoch,
vystřelil však nad bránu. Jinak to
byly Slatinice, kdo
do využíval
íval laciných chyb protivníka
ivníka a komu
se naskýtaly možnosti
chodit
nosti cho
odit do
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LUBOMÍR KELUC - TJ Sokol Plumlov:
„Slatinice jsou technické mužstvo a také my už chceme hrát kombinační fotbal. Hřiště to ale nedovoluje a je to jen o nakopávaných
balonech a soubojích. Remíza je spravedlivá, oni si vytvořili dvě
stoprocentní šance, my taky. Za první poločas jsme neměli ani jeden
odražený míč, museli jsme si v šatně říct, že nelze, aby se střední záložníci dostávali do pozice útočníků. Druhý poločas to už bylo mnohem
lepší, chybělo nám jen fotbalové štěstí. Musíme mu ale jít naproti. Teď
nás čeká derby a na venkovním hřišti se nám bude hrát rozhodně hrát
líp. Budeme moci vyčkávat, hrát na brejky. Máme technické hráče,
kteří jsou schopni rozhodnout. Čeká nás ještě spousta zápasů a jsem
přesvědčen, že se to již zlomí, uděláme sérii dvou tří výher a kluci se
zklidní. Plumlov si zaslouží, aby v I.A třídě zůstal. Věřím tomu, že si i
z Čechovic něco odvezeme.“

D

ávání přednosti mezi Pitákem
a Mlčochem mohl využít
Kryl, jenž se na hranici malého
vápna dostal k míči, na domácího
gólmana ale nevyzrál a ten úspěšně střelu vykopl. Teprve po tomto
momentu se opět probrali domácí
a konečně předvedli i něco nebezpečného. Vylákali gólmana ven
z malého vápna a po zpětné přihrávce střílel zřejmě Matoušek do
téměř odkryté brány. Na brankové
čáře však stál připravený Pavlík,
Weisgärbera úspěšně zastoupil
a gólovou střelu odkopl do bezpečí.
několik minut později hlavičkoval po centru na zadní
tyč Mlčoch, ale gólman včas lehl
ke své levé tyči a uhájil bezbrankový stav. Stejně si vedl na opačné straně i jeho protějšek, když
po rohu skokem chytil nedůraz-

O

PŘEMYSL BILÍK - SK Slatinice:

Spíše boj. Technických fines nabídl duel velmi poskrovnu, zato soubojů a střetů nespočet.

Foto: Jiří Možný

P

lumlovští tak k osmi podzimním bodům připojili
čtvrtý jarní, Slatinice bodovaly
teprve poprvé v jarní části. V
dalším kole zavítá Plumlov v sobotu odpoledne na derby do Čechovic, Slatinice se taktéž od půl
páté utkají doma s Bělotínem.

I.A TŘÍDA SKUPINA „B“ OLOMOUCKÉHO KFS – 19. KOLO

TJ Sokol Plumlov:
střídání: 76. Dospiva za Křupku
trenér:
LUBOMÍR KELUC

„Uzdravil se nám gólman, mohl nastoupil i Radek Prucek. Vždy
výrazně zvedne výkon mužstva a opět to platilo. Vyhrával hlavičky,
souboje, pramenila z toho jistota v obraně. Vytvořili jsme si čtyři čisté
šance, Plumlov měl možná jednu. Jsme rádi za bod, ale zároveň jsme
zklamáni. Je to sice náš první jarní bod, předehrávali jsme však s tehdy prvním Kojetínem, v Prostějově na Hané jsme měli problémy s
brankářem, pak jsme hráli s Novými Sady a minule s Čechovicemi,
kde jsme prohráli ze sporné penalty. Herně jsme na tom už daleko líp,
vytvoříme si spoustu šancí, ale máme problém je proměňovat.“

Plumlovský forvard
Jakub Vitásek:

„Kdo by dal gól, ten by vyhrál...“
Piták

Sttřely na branku:
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b
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S
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Vitásek
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J
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Ž
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V
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877. Prucek
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Pavlík

Pluháček
Plu
llu
uháč
há
áčče
ek
k

Látal
Doležel

R. Prucek

Vymazal

nou střelu z vápna.
V poslední minutě si
pak domácí vytvořili
ještě dvě šance. Nejprve vybojoval míč Kiška,
p Plajnerově
j
po
centru z levéé
strany udělal Ševcůj místo
Hladkému, jeho křížnou střelu
z pravé strany srazil klouzající
obránce do protipohybu gólmana, Weisgärber ale přesto dokázal míč vykopnout. Krátce poté
ještě mířila po centru z pravé
strany hlavička kousek vedle
zadní tyče.

 10. Vysoký míč z levé strany umístil Kryl před vybíhajícím gólma-

nem nad břevno.
 12. Vymazal prošel na střed a z pětadvaceti metrů trefil technickým
pokusem spojnici Pitákovy brány.
 20. Po signálu při zahrání standardní situaci se v palebné pozici
ocitl domácí Mlčoch, míč však poslal nad.
 28. Kryl poslal míč z pravé strany před prázdnou bránu, Gryglák
však těsně před Jiřím Pruckem odkopl na roh.
 75. Hostující gólman se ocitl mimo bránu a Matoušek střílel do
takřka volného prostoru, Pavlík ale stál na správném místě a vykopl
míč z čáry.
 82. K hlavičce na zadní tyči se dostal Přema Mlčoch, Weisgärber si
ale levý dolní roh pohlídal a pokus lapil.
 90. Po Plajnerově centru mohl rozhodnout Hladký, jeho střelu srazil obránce do protipohybu gólmana, ten si však v pádu přesto poradil.
 90. Poslední hlavičku utkání poslali domácí z těžké pozice mimo
bránu.
zaznamenal Jiří Možný

Strouhal
Michalčík

Weisgärber

SK Slatinice:

střídání: : 83. Kamler za Michalčíka
trenér: PŘEMYSL BILÍK

DOKONALÝ POČIN
VVŠICHNI
HNI D
DIVÁCI...
Do nevděčné pozice se na devadesát minut hry dostali příznivci Plumlova i Slatinic. Fotbalisté jim příliš radosti neudělali, na I.A třídu se hrál
doslova strašný fotbal, nákop střídal nákop, hráčům se na obtížném
terénu nedařilo zpracování, přihrávky, prostě nic... Světlým momentem
byla povedená rána hostujícího Vymazala do břevna, jinak se s výjimkou závěrečných minut hrál spíše volejbal a oba brankáři i defenzivní
čtveřice si míč bez rušivých momentů předávali jako odjištěný granát.
Diváky tak mohlo hřát pouze příjemné jarní odpoledne, které nenarušoval ani mírný větřík, chuť jim spravilo i čepované pivo na čerstvém
vzduchu a možnost v dostatečném klidu posedět s přáteli...

Plumlov - V minulém utkání
proti Novým Sadům se Jakub Vitásek (na snímku Jiřího Možného) postaral o obě
branky Plumlova, proti Slatinicím však vyšel naprázdno.
Jako útočník se prakticky nedostal k míči poblíž šestnáctky soupeře, nezískal příležitost vyslat ani jednu střelu na
branku a radost mu tak dělal
pouze získaný bod, který ho
opět přiblížil k záchraně.
Jiří Možný
Prakticky celý zápas se
hrálo pouze vzduchem,
nešlo to i po zemi?
„Na tomto hřišti se moc hrát
nedalo, je to hrozné... (pokrčil
rameny) Spíše jsme nakopávali balony a technicky to nešlo.
Hráli jsme na brejky, a kdo
by dal gól, ten by vyhrál. Na
Nových Sadech to bylo úplně
jiné, živější, hráli jsme úplně
jiný fotbal. Ale bylo to dáno
i terénem.“
Minule jste dal dva
góly a hattrick vám nedopřál ofsajd, dneska jste
snad ani nevystřelil…
„Špatné balony. Nedávali jsme
to do lajn, hráli jsme vše přes
střed, bylo to těžké. Teď jsem
se nedostal ke střele, neměl
jsem nic, žádné balony. Byl to
bojovný fotbal.“

Do Plumlova jste přišel v zimě, jak se vám
tu zatím líbí?
„Jsem tu teprve třetí zápas a uvidíme, jak to bude dál. Zatím se
poznáváme a snad se zachráníme.
Tady je to volnější a bojovnější, v
krajském přeboru se víc běhá.“
Souhlasíte, že Slatinice
byly nebezpečnější?
„Musím přiznat, že byly... Měly
lepší brejky, hrály techničtěji,
bojovněji. Špatně jsme je dostupovali, neměli jsme balony. Vypadalo to, jako by se nám úplně
nechtělo. Ale i my jsme měli tři
tutovky, třeba Peťa Matoušek
střílel z penalty, ale nesedlo mu
to. Body sbíráme a budeme se
snažit soutěž udržet.“

středeční dohrávky
HLEDEJTE
hned večer na
www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Lední hokej
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2. díl
Účinkování v druholigovém ročníku 2012-2013
se pro mužský výběr LHK Jestřábi Prostějov před
několika týdny uzavřelo. Jestřábi v základní části
příjemně překvapili celkem třiadvaceti výhrami a
osmašedesáti body, což jim stačilo na třetí místo
za bezkonkurenčními Přerovem a Havířovem. Ve
čtvrtfinále jim ale rychlou stopku hned ve třech utkáních vystavila rozjetá Karviná, která to nakonec
dotáhla až do finále play off proti Havířovu, jemuž
podlehla až v rozhodujícím pátém střetnutí.
V minulých číslech jsme přinesli hodnocení s
trenérem Petrem Zacharem, kapitánem Lukášem
Dubou, zkušenou dvojicí Pavel Kumstát, Michal
Černý, druhým nejproduktivnějším členem
výběru Davidem Šebkem, Martinem Kotáskem,
Adamem Vrbou a Zdeňkem Novosadem. Nyní
se k ohlédnutí vracíme s kvartetem Adam Arnošt,
Robert Jedlička, Jan Kolibár, Ondřej Raszka.
Texty: Jiří Možný, foto: Josef Popelka

Nenudil se. Ondřej Raszka byl sice u Jestřábů pouze krátce, na
nedostatek práce si ale stěžovat nemohl.

Robert Jedlička: „Angažmá v Hradišti mi hodně pomohlo“
Odchovanec klubu připomíná těžší období, oceňuje letošní výkony a dívá se dál

Prostějov - Na jaře 2011 slyšel, že je v Prostějově
nepotřebný a může si hledat jiné angažmá. Po
anabázi v Grewisu Plumlov a Uherském Hradišti
se však Robert Jedlička vrátil zpět a letos se ve třiadvaceti letech zařadil mezi hlavní opory mužstva.
Obránce, jenž si zkusil nejvyšší dorosteneckou i
juniorskou soutěž, chodil na přesilovky i oslabení,
naskakoval v elitním páru a sezonu zakončil deseti
nastřílenými góly, čtrnácti asistencemi a pro beka
eka
velmi ceněnými jedenácti kladnými body.
Jiří Možný
Před dvěma lety jste jste
byl vyřazen z kádru, nyní
jste v číslech skončil hned za
Pavlem Kumstátem jako druhý
nejlepší bek týmu...
„Je to zapříčiněno tím, že pan Tomiga a pan Zachar tu měli hráče
z Olomouce a plný kádr. Měl jsem
vyřízené střídavé starty do Plumlova, kde jsem mohl hrát, a sháněl
jsem si angažmá. Dostal jsem se
do Hradiště, což mi hodně pomohlo. Prosadil jsem se tam, dávali mi
spoustu příležitostí na ledě a začalo
mi to fungovat. Přeneslo se to i do
další sezony právě tady v Prostějově, to bylo super. Všechno zlé je pro
něco dobré.“
Čím vás angažmá na Slovácku tolik obohatilo?
„Hlavně tím, že jsem dostal
příležitost na ledě. Každý zápas
jsem hrál, podařilo se mi udělat
i několik bodů a dostal jsem se
do psychické pohody. Více jsem
si věřil. A když má člověk nějaký
úspěch, tak to pomáhá.“

Cítil jste se i letoss na
ledě perfektně?
„Tahle sezona se mi za posledsledních pár roků bodově vydařila
ařila
nejvíc a také se mi dobře hrálo.
rálo.
Trenér mi dával prostor, věřil
il mi
a hodně mi to pomohlo. Určité
rčité
zápasy to nešlo, i když člověk
ověk
pro to dělal maximum, ale většinu zápasů jsem byl v psychicchické pohodě, měl jsem nadhled
hled
a dařilo se mi. Na to, abych
h byl
oporou, ještě nemám věk, ale
celkově jsem spokojen. Pořád
ořád
je ovšem co zlepšovat a musím
usím
to pilovat. Nesmím se nechat
chat
ukolébat.“
Je to zhruba měsíc a půl
od konce sezony. Jak
k se
s odstupem času díváte naa základní část?
„Před sezonou by nikdo neřekl,
řekl,
že bychom mohli hrát takhlee vysoko a každý by byl vděčný
ý za
to, jak to nakonec dopadlo. Základní část do Vánoc byla super,
uper,
opravdu se nám dost dařilo. Jenže ani přes svátky jsme neměli
měli
pauzu, moc jsme si neodpočinuli
inuli

a my jako hráči jsme byli z porce
zápasů dost vyčerpaní. Celkově
to není špatné, škoda jen, že v
play off jsme se neprobojovali
dál.“
Co vám chybělo proti
Karviné?
„V play off jsme nastoupili proti
neskutečně zkušenému mužstvu,
které mělo hráče na to, aby to
uhráli. Porazili i Přerov. Nebylo tedy jednoduché uhrát přes

Karvinou postup. Podle toho,
jak vyšla tabulka, tak pro nás asi
byla nejtěžším soupeřem. I cesta
do Karviné trvala docela dlouho,
navíc tam nechodí moc lidí, tím
pádem se tam nehraje dobře.
Třeba Havířov nebo Přerov mají
herně jiný hokej a mohli jsme
vypadnout i s nimi. Možná bychom to ale ubojovali.“

Někteří vaši spoluhráči se
vyjádřili, že Karviná vyhrála zkušenostmi a rozhodl již
vítězný gól prvního utkání. Souhlasíte?
„Je to možné. Byl to hodně důležitý
gól, stejně jako celý zápas. Sehrál
jsem v tom určitou roli, stala se
tam chyba. Na druhou stranu i další zápasy jsme mohli vyhrát, chy-

„Chápu, že lidi nechodili, ale je to škoda,
protože jsou pro nás dalším hráčem

opora defenziv
defenzivy ROBERT JEDLIČKA o nižší návštěvnosti
Jak jste vnímal domácí
návštěvnost? Přišlo mi,
návštěv
že diváků citelně
citel ubylo.
„Je pravda, že nnávštěvnost ze začátku se
sezony byla daleko
vyšší než
n po Vánocích.
Odvíjelo se to od výsledků
a výkonů,
výkon jaké jsme podávali. Ch
Chápu, že lidi nechodili, ale je to škoda, protože jso
jsou pro nás dalším
hráčem nna ledě a tlačí nás
dopředu. My jako hráči hodně
potřebujeme, ab
aby nás povzbudili,
když to nejde. D
Díky těm, co přišli,
ale mohlo jich klidně přijít víc.
Návštěvnost ale
a nebyla špatná
a v play off přišlo
při dost lidí. Škoda, že to tak špa
špatně dopadlo.“

bělo trochu štěstíčka. Gólmani se
nás snažili držet, ale nemohli jsme
dát gól a dostat se do vedení. Mají
v obraně hodně zkušené hráče a
vědí, jak to odehrát.“
Už jste se rozmýšlel nad
další sezonou?
„Zatím jsem nesháněl jiné angažmá
a čekám, co bude tady v Prostějově.
Je to stále otevřené a co mám zprávy, měl by to mít stále v rukou pan
Tomiga. Doufám, že si mě tu Prostějov nechá a bude se mnou počítat.
Pokud ne, budu si muset něco hledat. Jasno bych chtěl mít rozhodně
do letní přípravy. Pan Tomiga přislíbil, že bychom se před ní měli sejít
a sdělí nám informace, co a jak
bude. Věřím, že se tam dozvím víc.“

„PADESÁT STŘEL NA MĚ ŠLO

Prostějovský bek Jan Kolibár musel kvůli
zlomené ruce oželet druhou půlku sezony

Ondřej Raszka si angažmá u Jestřábů včetně spousty práce užíval

pomohl, ale nešlo to“

NAPOSLEDY ASI VE TŘETÍ TŘÍDĚ“ „Strašně rád bych klukům
Prostějov/jim - Mladý gólman
Ondřej Raszka zavítal do Prostějova až na přelomu ledna
a února, když se přestupní termín
chýlil ke konci. Jeho úkolem bylo
zvýšit pozici na brankářském
postu, když se nedařilo posílit
obranu, a svými výkony si rychle
získal fanoušky na svou stranu.
„Jsem v Prostějově spokojen, líbí
se mi tu. Sice jsem město moc nepoznal, pouze hotel nebo stadion a
restauraci, nic mi však zde nechybělo,“ svěřil se mladý gólman, jenž
nevidí velké rozdíly mezi druholigovým Prostějovem a prvoligovým Pískem, kde také strávil část
letošní sezony. „Vždy to ale může
být ještě lepší. Hodně utkání jsme
prohráli a raději bych vyhrával,“
doplnil.
V play off ho spoluhráči často nechávali na holičkách a třeba v prvním čtvrtfinále ho karvinští hráči
prověřili v průměru téměř každou
minutu. „Chytalo se dobře, protože
bylo hodně práce. To je pro gólmana vždy lepší, než když na něj nejde
celou třetinu nic. Přes padesát střel
na mě ale šlo naposledy asi ve třetí

třídě a chytá se mi to lépe, než když
je málo práce,“ byl nadšen z toho,
že se nenudil.
Jak ale naznačil, raději by si zachytal před kvalitnější obranou,
která by tak často nepouštěla soupeře do přečíslení dva na jednoho
či sólových nájezdů. „Je rozdíl
zachytat si a zachytat si. Pokud
střely jdou od modré čáry nebo
zpoza obrany, chytá se to mnohem lépe, než když jdou na vás v
úniku. Je to vabank a je potřeba
si počkat, co hráč udělá a snažit
se to za každou cenu chytit. Buď
to vyjde, nebo nevyjde,“ zmínil
kmenový člen třineckých Ocelářů.
Ihned po svém příchodu na Hanou vychytal výhru v Havířově na
nájezdy, poté pomohl ke třem bodům s Novým Jičínem. Ani jeho
umění však nakonec nestačilo
k obratu proti Karviné a Jestřábi
ve čtvrtfinále podlehli 0:3 na zápasy. „Rozdíl byl ve zkušenostech, Karviná měla hodně starších
hráčů. Dokázali hrát zodpovědně
i zezadu a v podstatě nás k ničemu nepustili. Sezona je jedna věc,

ale v play off se projevují hlavně
zkušenosti,“ vracel se k neúspěšným vyřazovacím bojům.
Po úvodní porážce 1:2 v prodloužení panovala uvnitř mužstva skleslá
nálada, hráči si to ale mezi sebou
vyříkali a nepřestávali věřit v postup.
„Do druhého zápasu jsme nastupovali s čistou hlavou a cílem něco
uhrát. Bohužel jsme znova opakovali
chyby, což se nám vymstilo,“ poukázal Raszka na hlavní potíž. Sám
sobě vyčítá situaci z konce druhého
duelu, kdy ho na konci třetí třetiny
nachytal David Moravec a střelou
po ledě dosáhl vítězné branky. „Bohužel jsem si klekl, dal jsem betony
k sobě, ale projelo to pod nimi. Devětkrát z deseti případů to vyjde, jednou ne,“ popsal rozhodující moment.
Co bude s Ondřejem Raszkou dál,
zůstane v Prostějově? Stoprocentní jasno ještě nemá, ale jako hráč
Třince si dá nejprve krátké volno a
pak začne řešit, co dál. „Dostal jsem
pár nabídek ze zahraničí a přemýšlím
nad nimi. Na nějaké rozhodování je
ještě brzy, nechci se unáhlit,“ podotkl
s tím, že se opět jedná o Polsko, kde
již nějakou dobu chytal.

Jednička Jestřábů na konci sezony si v minulosti vyzkoušela
rovněž slovenskou juniorskou
soutěž a zaujala v ní i coby
útočník! Martinu totiž dopomohl
k záchraně a tři zápasy před koncem mu kouč nabídl volno. „Přijel jsem domů, ale nudil jsem se
a zavolal jsem trenérovi, jestli
bych si mohl přijet zatrénovat.
Zkoušel jsem ho také, zda by mě
nenechal hrát v útoku. Řekl mi,
že když budu vypadat dobře na
tréninku, tak mě vezme,“ vyprávěl
s tím, že při svém prvním utkání
v poli vyšel první třetinu naprázdno, pak se ale dočkal. „Nastupoval
jsem ve třetí pětce a ve druhé třetině
jsem dal gól. Pokračovalo to i dál
a nakonec jsem nasbíral pět
bodů,“ pochlubil se výjimečnou
bilancí obojživelník Raszka.. Při
posezónním tréninku si tak užíval
možnosti postavit se do útočné
trojice a rád by si to někdy opět
zkusil i v některém ze soutěžních utkání. „Ale na to už žádný trenér nepřistoupí, hlavně ne
v dospělosti...,“ zamrzelo s úsměvem Raszku.

Adam Arnošt: „Byla to nejlepší sezona“
Mladý bek sice loni vyhrál juniorskou extraligu, rok mezi muži ale řadí výš
Prostějov/jim – Obranu hokejových Jestřábů tvořili v sezoně
2012/13 z převážné části talentovaní, ale nezkušení mladíci.
Jedním z nich byl i dvacetiletý
odchovanec klubu Adam Arnošt.
Jeho kariéru v nedávné minulosti ohrozilo vážné zranění, dal se
však dohromady a letos v prostějovském dresu prožil premiérovou sezonu mezi muži.
„Byl jsem spokojený, nespokojený,
ale celkem jsem si užíval, že jsem
dostal šanci v Prostějově. Byl jsem
rád za každou minutu na ledě,“
zhodnotil své vlastní výkony.
Se čtyřmi body za branku a tři asistence skončil čtvrtý mezi oddílovými beky, stejná pozice za trojicí
Kumstát, Jedlička, Kolibár mu patřila i v tabulce plus/minus. Přechod
mezi dospělé ale nikterak jednoduchý nebyl. „Hrál jsem najednou
proti mnohem starším, a protože
patřím k těm lehčím, byl jsem často
váhově na jiné úrovni. Celkem jsem
se s tím ale popral,“ neviděl Arnošt
svých prvních osmatřicet utkání
v „A“-mužstvu nijak černě.

Před dvěma lety si přitom těžce
poranil rameno a hrozilo, že bude
muset s hokejem skončit. „Měl
jsem prasklé ramenní pouzdro, už
to vypadalo, že půjdu na operaci.
Ale doktor mi řekl, že jsem mladý
a operace není potřeba. Od té doby
jsem neměl velká zranění, jen natažené vazy v kotníku,“ oddechl si, že
vše úspěšně přečkal.
O rok později si ho do Chomutova
přivedl kouč Jaroslav Beck a pod
jeho vedením dokráčel v extralize
juniorů až na vrchol. Výš ale staví
nedávno skončený ročník, přestože
letos nic nevyhrál. „Byla to moje
nejlepší sezona, je to úplně něco
jiného než juniorský a žákovský
hokej,“ podotkl hokejista, jenž se
právě na místním zimním stadionu
naučil bruslit a kromě Prostějova
a Chomutova pomáhal ještě Zlínu
v dorostenecké extralize.
I navzdory zkušenostem z nejvyšší
domácí dorostenecké i juniorské
soutěže zaznamenal velký výkonnostní skok a ve druhé lize se hodně
učil. „První zápas jsem byl vystrašený, bál jsem se rozjet útok, nahrát,

Zvládl přechod. Adam Arnošt prožil první rok mezi muži, v němž mu
hodně pomáhal zkušený Pavel Kumstát.
rozehrát. Postupem času, když mi
Pavel (Kumstát – pozn. autora) poradil, tak jsem šel i do tohoto. Hodně mi pomohl. Byl jsem klidnější,
sebevědomější,“ poděkoval Arnošt
za výuku nejzkušenějšímu z prostějovských obránců.
Při trojutkání proti Karviné však
stále pozoroval velké rezervy, na
kterých se postupně bude snažit
zapracovat. „Třeba v posledním
utkání, kdy mi ujížděl Ivan, jsem
nevěděl, jak si ho správně najet, jak

načasovat nahrávku, vystihnout ji,
vystřelit. Třicátníci to hrají zkušenostmi. Mají za sebou spoustu sezon
a ví, kam si najet, kam nahrát, vědí
o sobě. To musím teprve získat,“ uvědomuje si a přidává, že hlavní rozdíl
oproti mládeži je právě v myšlení.
Na severozápadě Čech mohl zůstat i dál, rozhodl se ale pro návrat
domů, aby se mu podařilo dokončit
střední školu. I proto by chtěl na
Hané působit i nadále a pokračovat
ve zlepšování.

Prostějov/jim – Smolné dny na
konci loňského a týdny i měsíce
na začátku letošního roku musel
přetrpět Jan Kolibár. Dvaadvacetiletý prostějovský obránce si
při domácím derby s Přerovem
zlomil předloktí, a jak se později
ukázalo, úraz čtyři dny před Silvestrem ho připravil o zbytek sezony. Jestřábi tak přišli o produktivní i spolehlivý článek defenzivy.
„To nejhorší už mám za sebou, kost
je srostlá. Pan doktor Macháček mi
ale doporučil, abych to v play off
neriskoval a nechodil na led, protože kost sice byla srostlá, ale ne prorostlá. Takže by se to mohlo zlomit
znovu,“ rozhovořil se o víceměsíční
absenci další z odchovanců místního
hokeje.
Na konci sezony pociťoval, že už
zápěstí dostává do krajních poloh,
ale ruka stále částečně bolela při
nárazech. K plné funkčnosti tak potřeboval o měsíc delší ročník, tedy v
ideálním případě finále druhé ligy
či následnou účast v baráži o vyšší
soutěž. „Strašně rád bych klukům
pomohl, ale nešlo to. Úplně se to
rozpadlo, chyběl i David Zachar,
dlouho Zdena Novosad. Kvůli mně
se 3:0 na zápasy nevypadlo,“ těšil se
zpátky na led.
Že by mohlo jít až o tak dlouhou
absenci, Kolibárovi problesklo
hlavou hned bezprostředně po
úraze. Když mi to pan doktor
Macháček ještě bez rentgenu narovnal, byl jsem trochu mimo. V
průběhu léčby to vypadalo dobře
a zdálo se, že play off ještě stihnu. Srůstalo to dobře, ale rentgen
ukázal, že to ještě nepůjde,“ připomněl.
Na druhou stranu ho těší, že
léčba probíhala de facto bezproblémově a bude moci začít letní
přípravu bez zpoždění. „Můžu
zaklepat, že to dopadlo ještě tak
dobře, Davida Zachara čekala
těžká operace. Já jsem měl zlomené předloktí, vypadá to, že
srostlo dobře a bude v pořádku,“
oddechl si.
Dokud ale mohl hrát, cítil se na
ledě dobře a zápasů si užíval.
„Měl jsem kvalitní letní přípravu. Na začátku sezony mě sice
zbrzdilo tříslo a naskočil jsem
až v Porubě, ale dostal jsem se
do pohody a sbírali jsme body
jako mužstvo,“ vrátil se do první poloviny ročníku. A čísla mu
dávají zapravdu. Během třiadvaceti duelů stihl tři branky a osm

Vypracoval se. Jan Kolibár se zranění navzdory již ve dvaadvaceti letech zařadil mezi velké opory.
nahrávek, odseděl si pouze osmnáct trestných minut a v bilanci
vstřelených a obdržených branek
skončil na bilanci +10.
V prostějovském dresu okusil
dorosteneckou extraligu, první
ligu juniorů a ještě v sedmnácti
letech několik duelů první ligy
mužů. Dobře si tak dokázal představit rozpoložení současných
mladíků, kteří museli odzbrojovat soupeřovy útočníky. „Pamatuji si, že jsem na tom byl stejně.
Nejprve jsem hrál extraligu v juniorce Olomouce, pak jsem tady
byl za pana Flašara. Je strašně
náročné hrát čtyři utkání týdně.
Sám vím, že když má člověk
osmdesát zápasů za sezonu, je už
v lednu strašně unaven a lehce se
nachladí,“ upozornil Kolibár na
velký zápřah.
Co tedy mladíkům chybělo letos?
„Těžko říct. Jsou vysocí, je to jen o
tom se vyhrát a nabrat zkušenosti.
Za sezonu za dvě mohou být úplně

jinde a určitě budou do budoucna
přínosem,“ je přesvědčen.
Třetí místo před vyřazovací částí
tak zhodnotil jako velký úspěch,
přestože to po Novém roce již tolik
nešlo. „Odešlo deset lidí a já jsem
čekal, že budeme bojovat o šesté
až osmé místo. Vyšel nám začátek,
posbírali jsme v listopadu spoustu
bodů, pak se to už udrželo. Bohužel
pak přišel výpadek, kdy se prohrálo
deset ze čtrnácti zápasů, a ani v play
off se to nezlomilo,“ mrzelo ho i tak
brzké vyřazení. „Je to škoda, třetí
se šestým. Podle tabulky jsme měli
postoupit. Ale Karviná měla silný
mančaft,“ doplnil.
Na první ligu zatím příliš nepomýšlí
a jako kmenový hráč Prostějova
předpokládá, že nový ročník začne
mezi Jestřáby. „Poznal jsem ji jen na
pár zápasů při sestupu, když mi bylo
sedmnáct osmnáct let, jinak jsem
první ligu nehrál. Je to určitě rychlejší a ne takový hurá styl,“ domnívá se
Jan Kolibár.
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Prostějovští basketbalisté sehráli ve čtvrtfinále play off dva dramatické duely

84 BK ASTRUM LEVICE
PROSTĚJOV
76 BK PROSTĚJOV
PO PRODLOUŽENÍ

STAV SÉRIE: 1:1

poločas: 40:35 - 67:67

čtvrtiny: 16:22, 24:13, 12:23, 15:9 - 17:9
Trestné hody:
Střelba 2 b.:
Trojky:
Doskoky:

27/16:19/12
60/25:42/20
16/6:28/8
41:40

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

15:11
21:20
6:6
9:15

Rozhodčí: Dolínek Ivo, Paulík Robert, Kurz Vladimír
Diváků: 1500

Sestava a body levic:
Kemp Willie Devale 22, Grznár Richard 18, Fields Brandon 18, Simmons
Jeremy B.J. 8, Addinson Brian 6, Lehman Filip 2, Mrviš Tomáš, Nuber
Róbert 0, Vojtek Jozef 0, Marchyn Matej 0.
Trenér: Oleg Meleščenko

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

P
81 BK PROSTĚJOV
80 BK ASTRUM LEVICE

ORLI MAJÍ MEČBOL! ALE JEŠTĚ NENÍ NIC HOTOVO...
„Dostali jsme soupeře pod tlak,“ oddechl si
po třetím utkání doma kouč Zbyněk Choleva

Neskutečně vyrovnané je basketbalové čtvrtfinále mezi Prostějovem a Levicemi. Orli sice vedou
2:1 na zápasy a mají na své straně postupový
mečbol, to ale neznamená, že je vyhráno. Druhé
utkání se rozhodovalo až v prodloužení, poslední duel Hanáci vyhráli o jediný bod. „Rozhodně
se pokusíme opět vyrovnat a vrátit sérii zpět do
Prostějova,“ nevzdává se za nepříznivého stavu
levický trenér Oleg Meleščenko.
Prostějov/lv
Obhájce loňského stříbra má
na své straně přesto drobnou
výhodu. Do čtvrtého zápasu
nastoupí s vědomím, že výhra
znamená postup a ani porážka ještě neznamená tragédii.
Celá série by v tomto případě dospěla do rozhodujícího
pátého utkání na palubovce
prostějovského Sportcentra
DDM.

poločas: 35:37
čtvrtiny: 24:21, 11:16, 22:23, 24:20
29/22:17/12
41/25:50/28
17/3:15/4
31:33

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

10:11
18:25
11:8
15:18

Rozhodčí: Vyklický Robert, Hošek Jan, Baloun Jan
Diváků: 700

Sestava a body Prostějova:
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Jako jeden muž. Díky obrovskému týmovému duchu jsou Orli
blízko k postupu do semifinále.
Foto: archív Večerníku

Druhé čtvrtfinále: K vítězství na Slovensku chyběla necelá sekunda...

STAV SÉRIE: 2:1

Trestné hody:
Střelba 2 b.:
Trojky:
Doskoky:

„Dostali jsme soupeře pod
tlak. Další střetnutí musí
vyhrát, jinak pro něj sezona
skončí. Pokusíme se toho
využít, i když musíme uznat,
že Levice jsou doma hodně nepříjemné. Hrají tvrdě.
Takovou hru rozhodčí před
plným hledištěm připouštějí,
protože jsou také pod tlakem.
S tím se potřebujeme vyrovnat,“ řekl kouč Orlů Zbyněk
Choleva.

Oba týmy zatím využívají domácí prostředí. Vrchol sezony
probudil také prostějovské
diváky, kteří byli v posledním
duelu konečně slyšet. „Hráči
to pochopitelně vnímají. Bylo
to příjemné. Všichni věří, že v
dalších zápasech přijde ještě
více lidí,“ doufá trenér.
Již po prvním utkání levický
kormidelník Meleščenko prorokoval dlouhou sérii a jeho
slova se zatím potvrzují. „Je to
logické. Vím, čeho jsou moji
hráči schopni a současně jsem
viděl všechny zápasy Prostějova. Z toho mi vychází, že
semifinalistu určí až poslední
zápas,“ vysvětluje své přesvědčení Meleščenko.
Čtvrté utkání velké bitvy se
hraje ve středu v Levicích,
případný pátý zápas je na
programu v sobotu od 18 hodin v Prostějově.

Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

Sestava a body levic:
Fields Brandon 23, Kemp Willie Devale 17, Addinson Brian 15, Simmons
Jeremy B.J. 13, Nuber Róbert 4, Nuhanović Salih 4, Grznár Richard 2,
Lehman Filip 2, Marchyn Matej 0, Mrviš Tomáš 0, Vojtek Jozef 0
Trenér: Oleg Meleščenko

Levice (Slovensko), Prostějov/
lv - Více než půl zápasu vedli basketbalisté Prostějova v
Levicích ve druhém pokračování čtvrtfinále. Přesto se
museli smířit s nepříjemnou
porážkou. V poslední sekundě
řádné hrací doby totiž srovnal
šťastnou střelou skóre domácí
Nuhanovič a poslal zápas do
prodloužení. V něm už se více
dařilo soupeři, který vyhrál
84:76 a srovnal stav série na
1:1 na zápasy.

KAM za play off
ČTVRTFINÁLE
4. ZÁPASY, středa 1. května, 18.00 hodin: BK JIP Pardubice

- BK Děčín (středa 1.5., 13.25), BK Astrum Levice - BK Prostějov,
BC Unikol Kolín - NH Ostrava (čtvrtek 2.5., 18.00)
PŘÍPADNÉ 5. ZÁPASY, sobota 4. května, 18.00 hodin: BK Děčín
- BK JIP Pardubice (pátek 3.5., 18.00), BK Prostějov - BK Astrum
Levice, NH Ostrava - BC Unikol Kolín (17.30)

půle byl ve znamení náporu
Orlů. Osm bodů v řadě přineslo vedení 43:40. Soupeř nedokázal ubránit hostující střelce a
deset minut před koncem vedli
li
Hanáci 58:50.
V závěrečné části se domácí
dlouho marně snažili o vyrovnání. V jednu chvíli dokonce
prohrávali o devět bodů. Pak
ale Grznár trefil trojku o desku
a další dva koše znamenaly snížení levické ztráty na 65:67. Za
tohoto stavu Orli neproměnili
dva střelecké pokusy a Nuhanovič vyrovnal.
V nastavení Levice využily
svoji euforii. Po dvou trojkách
získaly klíčový náskok a i když
hosté snížili na 74:75, vedení už
nepustily...

Očima trenérů

Oleg MELEŠČENKO - Astrum Levice:
„Odehráli jsme další těžký zápas, v jehož závěru při
nás stálo štěstí. Vyrovnat poslední střelou se nepodaří
každý den! Tým bojoval o svou naději až do konce a
byl za to odměněn. Oproti prvnímu čtvrtfinálovému
utkání se dařilo našim oporám. Nastavení nám vyšlo
parádně. Dvě trojky nás dostaly do herní pohody a závěr jsme zvládli.“

Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
„Hráli jsme dobře, ale tentokrát to na úspěch nestačilo.
Přitom jsme se dokázali vypořádat s bouřlivým
prostředím i velkým tlakem domácího výběru. Měli
jsme i trochu smůly, že nám důležité střely vypadly
z obroučky. Hlavně v závěru, kdy jsme měli na své straně slibný
náskok. Tým si sáhnul na dno, zklamání bylo veliké a to se projevilo v
prodloužení, které již patřilo soupeři.“

Třetí čtvrtfinále: Orli zvládli koncovku a urvali druhý bod
Očima trenérů

koše Mattoni nbl v číslech:
ČTVRTFINÁLE PLAY OFF
2. ZÁPASY: USK Praha - ČEZ Basketball Nymburk 47:108 (10:21,
24:53, 37:84). Stav série: 0:2. Nejvíce bodů: Šotnar 15, Slavík a Votroubek
po 7 - Carter 17, Hruban 15, Palyza 14, Rančík a Efevberha po 13. Rozhodčí:
Hruša, Macela, Baloun. Osobní chyby: 19:17. Pět chyb: 33. Naymick, 38.
Rančík (oba N). Trestné hody: 12/8:19/15. Trojky: 3:9. Diváků: 300 * BK
Astrum Levice - BK Prostějov 84:76 po prodloužení (16:22, 24:13, 12:23,
15:9 - 17:9). Stav série 1:1. Nejvíce bodů: Kemp 22, Fields 15, Nuhanovič
13 - Pandula 18, Švrdlík 18, Slezák 13, Marko 11. Rozhodčí: Dolinek, Paulík a Kurz. Trestné hody: 27/16:19/12. Osobní chyby: 21:23. Trojky: 6:8.
Diváků: 1 500 * BC Kolín - NH Ostrava 52:84 (21:18, 30:39, 41:61). Stav
série: 1:1. Nejvíce bodů: Ubilla 12, Field 10 - Wilson 17, Ames 13, Gniadek
a Dufault po 12, Stehlík 11, Číž 10. Rozhodčí: Lukeš, Hošek, Kapl. Osobní
chyby: 15:18. Trestné hody: 15/10:9/6. Trojky: 4:10. Diváků: 580 * BK
JIP Pardubice - BK Děčín 62:52 (21:15, 35:34, 46:46). Stav série: 1:1.
Nejvíce bodů: Bohačík 15, Nelson 14, Žabas 11, Muirhead 10 - Houška 9,
Soukup a Alič po 7. Rozhodčí: Vyklický, Vondráček, Kučera. Osobní chyby: 20:26. Trestné hody: 35/26:14/7. Trojky: 2:5. Diváků: 710
3. ZÁPASY: ČEZ Basketball Nymburk - USK Praha 100:48 (25:12,
44:27, 73:37). Konečný stav série: 3:0 - postupuje Nymburk. Nejvíce
bodů: Carter 19, Naymick 14, P. Houška 12, Benda a Rančík po 10 - Mareš
14, Meno 12, Slavík 9. Rozhodčí: Lukeš, Macela, Kučera. Fauly: 15:22.
Trestné hody: 19/16:3/1. Trojky: 10:5. Diváků: 300 * BK Prostějov BK Astrum Levice 81:80 (24:21, 35:37, 57:60). Stav série: 2:1.
Nejvíce bodů: J. Bohačík 17, Kohout 16, Pandula 15, Švrdlík 12
- Fields 23, Kemp 17, Addinson 15, Simmons 13. Rozhodčí: Vyklický, Hošek, Baloun. Fauly: 18:25. Trestné hody: 29/22:17/12.
Trojky: 3:4. Diváků: 700 * NH Ostrava - BC Kolín 96:72 (34:26,
51:45, 74:58). Stav série: 2:1. Nejvíce bodů: Dufault 21, Ames 18,
Wilson 17, Číž 13, Gniadek 10 - Radulovič a Ubilla po 16, Machač
14. Rozhodčí: Hruša, Matějek, Vondráček. Fauly: 23:23. Trestné
hody: 27/16:16/10. Trojky: 12:8. Diváků: * BK Děčín - BK JIP
Pardubice 90:81 (22:24, 45:43, 70:57). Stav série: 2:1. Nejvíce
bodů: J. Houška 27, Pope, Sanders a Soukup po 13, Stria 10 - Nelson
27, Žabas 16, Čarnecký 10. Rozhodčí: Dolinek, Kurz, Kapl. Fauly:
23:20. Trestné hody: 17/11:22/18. Trojky: 9:7.

Začátek utkání patřil slovenskému výběru. Rychle se ujal
vedení 6:0, v dalších minutách
ale Orli zabrali především díky
bodům Dušana Panduly. Po sérii 9:0 otočili výsledek na 15:11
a do konce úvodní čtvrtiny jej
navýšili na 22:16.
Druhá perioda už tak úspěšná
nebyla. V této části se více dařilo Astrumu, který rychle vyrovnal a držel náskok až do závěru
poločasu. Poslední okamžiky
čtvrtiny byly ve znamení dvou
trojek Panduly a Bohačíka, po
kterých Prostějov snížil svoji
ztrátu na 35:40 po dvaceti minutách hry.
Skóre připomínalo přesýpací
hodiny také v dalším pokračování střetnutí. Vstup do druhé

Prostějov/lv - Až poslední
minuta třetího čtvrtfinále
určila vítěze dalšího dramatického souboje. Orlům
proti Levicím tentokrát přálo štěstí. Jejich soupeř měl
možnost otočit skóre během
posledního útoku. Kemp ale
svůj nájezd nezvládl a domácí slavili těsné vítězství
81:80, po kterém mají blíže
k postupu do semifinále.
Prostějovští Orli vstoupili do
utkání lépe a poměrně rychle
se ujali vedení 10:7. Hosté pak
sice šesti body v řadě otočili,

ale domácí se díky dravým
nájezdům a také slušné úspěšnosti trestných hodů opět dostali do vedení 22:17 a čtvrtinu
vyhráli v poměru 24:21.
Přes malý náskok se Hanáci
nedokázali uvolnit. Povinnost uspět jim svazovala
ruce a některé akce končily
zbytečnými ztrátami nebo
nepřesným zakončením. Levice se proto držely v těsném
závěru a na konci poločasu
zaútočily. Za stavu 33:28
udeřily a po bodovém trháku
si zajistily vedení 37:35.
Vyrovnaná bitva pokračovala
také po změně stran. Zásluhou
Kohouta a Švrdlíka Prostějov
získal těsné vedení, slovenský
tým kontroval sedmi body

v řadě. Díky nim deset minut před koncem zápasu měl
náskok tří bodů.
Ve 33. minutě už Orli prohrávali 59:66 a soupeř byl na
koni. V pravou chvíli však
sedmi body v řadě nastartoval domácí družinu Pandula.
Nabuzení Orli si vzápětí vypracovali náskok pěti bodů 75:70. Levice se ještě jednou
zvedly a po bodech Kempa
to bylo 75:76. Pak ale znovu
zaúřadoval Pandula, další dva
body přidal Kohout a od stavu 81:78 už domácí vedení
nepustili. Hostující Kemp v
posledních sekundách netrefil koš a těsné vítězství
stačilo Orlům na zisk druhého bodu.

Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
„Dnes nám nic nevycházelo. Když jsme dobře bránili a
získali míč, v útoku jsme potom zazmatkovali, ztratili míč
nebo skončil balon na obroučce. Nemohli jsme se dostat
do herní pohody. Nedařilo se nám ani lehce kombinovat
v útoku, protože Levice dobře bránily a na každý koš jsme
se velmi nadřeli. Naštěstí pro nás vybojoval Dušan Pandula rozhodující úsek
zápasu. Následně jsme pak cítili, že můžeme vyhrát a bojovností jsme to
nakonec k zisku vítězství dotáhli.“

Oleg MELEŠČENKO - Astrum Levice:
„Gratuluji domácímu Prostějovu k vítězství. Musel to být
dnes pro diváky opravdu moc pěkný zápas. Rozhodl ho
nakonec Pandula, který na sebe vzal zodpovědnost. Jinak
byly miskou vah utkání maličkosti, jako větší bojovnost a
nasazení domácích v poslední čtvrtině, stejně jako i ztráty
či pomyslné štěstí. V Levicích jsme ho na své straně měli my, dnes zase
domácí. V takovéto fázi už nerozhoduje taktika, ale bojovnost. Bohužel jsme
nevěděli, jak
k Pandulu zastavit a to bylo klíčové.
klíčové.“

Exkluzivní rozhovor s křídelníkem prostějovských Orlů
ů

„Na bolístky nemyslíme,
chceme úspěch,“ tvrdí Pandula
Prostějov - Hrdinou třetího čtvrtfinálového
zápasu, který se odehrál v sobotu na prostějovské palubovce, byl bezesporu Dušan
Pandula. Slovenský bojovník v orlím dresu
ovládl především poslední čtvrtinu, v níž zaznamenal třináct bodů a pomohl svým spoluhráčům ke druhé výhře v sérii proti Levicím.
„Tak nějak to na mě vyšlo,“ usmívalo se po
zápase křídlo BK Prostějov.
Ladislav Valný
Byla to další velká
bitva, ve které skutečně rozhodovaly maličkosti.
Jakou cenu má tohle vítězství?

„Obrovskou. Po smolné porážce v Levicích jsme tentokrát měli trošku štěstí. Díky
tomu máme druhý bod a teď
je na tahu soupeř. Pokusíme
se této výhody využít hned
v dalším zápase.“

Na palubovce to začíná ve
čtvrtfinálové sérii pořádně
jiskřit. Jsou duely hodně tvrdé?
„O tom nepřemýšlíme. K play off
to patří. Je to jiná soutěž. Hra je
jiná. Ostřejší a někdy i opatrnější.
Nikdo nechce udělat chybu, na
druhou stranu docházejí síly. Vyhrává odolnější tým.“
Když mluvíte o silách, jak
jsou na tom s fyzičkou
Orli?Přece jen celou sezónu
hraje de facto v osmi lidech...
„Není to úplně ideální... Většina hráčů má nějaké zdravotní
komplikace, přesto nastupují.
Chceme medaili a na bolístky nemyslíme. Někdy je už ale únava
znát. Ale věřím, že ještě nějaké
síly máme.“

V poosledníí
čtvrtině třetího zápasu
jste prohrá-dm
vali o sedm
bodů. Neměll jste
v tu chvílí strach
o výsledek?
„Snadná situace
ace to nebyla, ale vlastně
astně nám
pomohla. V tu
u chvíli už
jsme neměli co ztratit
a to náš výkon
n uklidnilo.
Ve chvíli, kdy
y jsme výsledek otočili,
li, naopak
soupeř ztratilil jistotu
a pak už se podařilo
dotáhnout
zápas
k vítězství.“

Foto: Josef Popelka
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Výsledky 19. kola:

házenkářská sedmička

Maloměřice – Telnice 18:16, Havlíčkův Brod – Ivančice nehlášeno, Brno „B“ – Prostějov 27:28, Bohunice – Hustopeče
26:19, Kuřim – Velké Meziříčí nehlášeno, Sokolnice – Kostelec
na Hané 24:28.

aneb průřez druholigovou sezónou 2012-2013

Průběžná tabulka druhé ligy, skupiny Jižní Morava

PROSTĚJOV ZVLÁDL DUEL V BRNĚ A JE BLÍŽ K ZÁCHRANĚ
Handball KP Brno "B"
TJ Sokol II Prostějov

Brno, Prostějov/jim – Zodpovědná, aktivní a vysunutá obrana
přivedla prostějovské házenkáře ke druhému dvoubodovému
zisku v jarní části druhé ligy. Po
výhře v Ivančicích uspěl výběr
Josefa Zedníčka rovněž v Brně
a k sedmi jarním bodům tak přidal již devět jarních. Je tak opět
blíže usazení uprostřed tabulky.
„Jeli jsme si tam pro dva body a
máme je. Obrana hrála perfektně,
dařil se nám rychlý přechod do
útoku, ale trápila nás koncovka.
Po všech stránkách jsme byli lepší,
ale nedali jsme hned sedm trháků,“
popisoval průběh utkání kouč Josef
Zedníček.

27:28

(10:11)

Rozhodčí: Jurečka – Matuška. ŽK: 2:2. Vyloučení: 1:2. Sedmičky: 3/2:1/0.

Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Zacpal – Kosina 8, Kozlovský 8, Valach 3, Gazdík 3, Jurik,
Jura 2, Raška, R. Nevrlý 1, Chytil, Ordelt, Jurečka 3. Trenér: Josef
Zedníček.

Hosté po celé utkání vedli, za první
poločas povolili soupeři pouze deset branek. Ve druhém poločase si
vypracoval Prostějov až čtyřbrankový náskok 20:16, čtyři minuty
před koncem však rázem prohrával a konec nabídl drama. „Už

nám tolik nefungovala obrana,
začali se také prosazovat domácí
extraligoví hráči. V bráně si vybral slabší chvilku Jirka Hrubý, ale
skvěle ho zastoupil Michal Zacpal.
Ten nám to vychytal,“ pochválil.
Domácí si vzali na osobní obranu

kanonýra Jiřího Kosinu a za první
poločas měl bilanci 7/0, po přestávce však své trápení překonal
a stejně jako Jiří Kozlovský zatížil
konto Brna „B“ osmi brankami.
„Náš herní systém je dobrý, kluci
si vedli velmi dobře. Jen ta koncovka. Jejich brankář ale chytal
celý duel proti Přerovu a byl výborný,“ uznal kvality obou týmů
Zedníček.
Pro utkání nemohl počítat s žádnými dorostenci a měl pouze deset hráčů do pole, proto rád využil
výpomoci Roberta Nevrlého. Ten
strávil na palubovce bez střídání
celých šedesát minut, navíc dal i
jednu branku. Zajímavostí také je,

že rozhodčí udělil pouze tři dvouminutové tresty a nařídil čtyři sedmičky. „My i Brno jsme technické
mančafty, které chtějí hrát házenou
a neuchylují se k surovosti. Navíc
se rozhodčí vypořádali s tlakem a
pískali dobře,“ poznamenal prostějovský trenér.
Nyní se házenkáři Sokola II
představí opět doma, v sobotu
od tří odpoledne přivítají lídra
tabulky – brněnské Bohunice.
„Bude to těžké, zatím pouze dvakrát prohráli. Pokud to ale opět
dobře odbráníme, můžeme uspět.
Potřebujeme ve zbývajících třech
kolech uhrát více než dva body,“
vytyčil jasný cíl Josef Zedníček.

KOSTELECKÝ KOLEKTIV VYDŘEL VÝHRU NAD SOKOLNICEMI

Telnice, Prostějov/jim – Velký
krok směrem k druholigové
záchraně učinili v neděli večer
házenkáři Kostelce na Hané. V
telnické nafukovací hale, kde
hrají své domácí zápasy rovněž
Sokolnice, se hostům dařilo mít
utkání prakticky celých šedesát
minut pod kontrolou a v závěru
narostl jejich náskok až na čtyři
branky. Kostelec se tak bodově
dotáhl na svého soupeře, s nímž
má navíc podobně jako Prostějov lepší vzájemné duely.
„Vyhráli jsme zaslouženě. V první
polovině sice bylo znát, že na nás
ještě ležela deka a čtrnáct inkaso-

dovat o týden dříve na prostějovské
palubovce a vyplatilo se mu nasadit
osobku na domácího Stanislava
Mrkvicu. „Děkuji všem hráčům za
výhru a schopnost porvat se o body.
Konečně to z naší strany byla hra,
Rozhodčí: Bauer – Směja. ŽK: 3:3. Vyloučení: 5:3. Sedmičky:
jak má být, zvládli jsme to takticky
5/2:5/3. Diváků: 54. Pětiminutovky: 2:3, 4:6, 7:9, 8:10, 11:10, 14:13,
a kluci si dokázali, že házenou hrát
15:16, 17:20, 20:22, 22:23, 23:25, 24:28.
umí,“ vypíchl Jurík.
Důležitým prvkem na cestě za
Sestava a branky Kostelce:
dvěma body se ukázal i kolektivní
Varha, Navrátil – Smékal, Grulich 5, Jurka 3, Rikan, Ševčík 5, Vymětal
výkon, na hřišti kralovala koste2, M. Grepl 4. J. Grepl, Varhalík 9, Říčař. Trenér: Alois Jurík.
lecká parta. „Po dlouhé době jsme
vaných branek je strašně moc, ale jsme mohli vyhrát i o osm,“ hodno- se ukázali jako tým a ne jako šest
ve druhé půli jsme okamžitě vedli til spokojený kouč Kostelce Alois jednotlivců. Zkušení se odevzdali
o tři branky a výsledek je pro do- Jurík.
pro kolektiv a od nejstaršího až po
mácí ještě hodně milosrdný. Klidně Velice ocenil, že soupeře mohl sle- nejmladší bojovali. Bylo taky znát,

TJ Sokol Sokolnice
24:28
TJ Sokol Kostelec na Hané -HK (14:13)

že jsme i na venkovní zápas byli
kompletní,“ upozornil kostelecký
trenér.
Jarní část se dosud pro Kostelec
vyvíjela velmi špatně a vrcholem
byla těsná porážka u posledního
Havlíčkova Brodu, nyní Jurík věří,
že hráči získají zpět ztracenou sebedůvěru a bude se jim dařit. Prokázat
to mohou již v neděli, kdy netradičně až o půl šesté večer přivítají
rezervu extraligového Brna. „Zvu
všechny příznivce, budeme chtít
pokračovat. Snad se hráči psychicky uklidní a potvrdí tento výkon i
proti Brnu,“ přeje si další dva body
Alois Jurík.

KADETKY VK JSOU DRUHÉ NEJLEPŠÍ V REPUBLICE!
České Budějovice, Prostějov/son
- Chtěly medaili, toužily po stříbru a snily o titulu. Jen poslední ze
tří stěžejních přání volejbalovým
kadetkám VK AGEL Prostějov nevyšlo, jinak mohou jásat.
Druhé místo v konečném pořadí
extraligy své věkové kategorie si
přitom zajistily hned úvodním
duelem v rámci druhého finálového turnaje na palubovce Českých
Budějovic. V sobotu dopoledne
mladé Hanačky porazily Plzeň,
čímž s předstihem získaly stříbrné
vavříny vicemistryň ČR. Pozdější
útok na zlato už nevyšel, ovšem
v našem táboře přesto zavládla obrovská radost z velkého úspěchu!

VK Prostějov – VŠ Plzeň
3:1 (18, -20, 16, 17)
Sestava: Gogová, Adamčíková,
Lakomá, Stavinohová, Přibylová,
Chludová, libero Kratochvílová –
Koblerová, Meidlová.
Vzhledem ke skvělé výchozí pozici, vybojované dva týdny předtím
na domácím hřišti, stačilo vékáčku
k jistotě druhé pozice vítězství nad

Slavií VŠ a následná prohra Španielky Řepy s Budějovicemi. Tenhle dokonalý scénář se do puntíku naplnil,
když náš kolektiv měl vstupní mač
kromě slabší druhé sady bezpečně
pod kontrolou.
„Soupeř chtěl ještě zabojovat o
bronzovou šanci, šel do nás maximálně naplno. My jsme ale také
měli značnou motivaci a z toho
hlavně ve druhém setu pramenila
zvýšená nervozita. Děvčata ji však
překonala a jakmile na hřišti plnila,
co jsme si domluvili, tak Plzeň přehrávala. Celý mančaft to odmakal,
zaslouženě zvítězil a dostal ode mě
velkou pochvalu za dobrý kolektivní výkon,“ hodnotil trenér Jaroslav
Matěj.

ním večeru jakkoliv zdolat protivníka z hlavního města. Po úvodním
vydřeném dějství se to jevilo reálně,
jenže herní kvalita následně poklesla
a dílčí výsledkový nezdar přisoudil
hanácké omladině s definitivní platností stříbrné kovy.
„První set byl z naší strany ještě solidní, byť se hrálo v jiné tělocvičně
za šíleného dusna. Některé hráčky
se bohužel v těchto podmínkách
utavily, fyzicky nestíhaly a pak jim
to nešlo ani herně. Rozhodla přitom
druhá sada, kdy jsme udělali spoustu
školáckých chyb a koncovku ztratili nedodržením taktiky. Potom už
měla Španielka navrch, u nás po
porážce logicky zavládl smutek,“
litoval Matěj.

VK Prostějov – Španielka Řepy
1:3 (23, -21, -13, -21)

České Budějovice – VK Prostějov
3:0 (17, 21, 18)

Sestava: Gogová, Adamčíková,
Lakomá, Stavinohová, Meidlová,
Chludová, libero Kratochvílová –
Koblerová, Přibylová, Kočařová,
Jetelová.
Aby výběr AGELu udržel naději
zabojovat o titul, potřeboval v sobot-

Sestava: Koblerová, Meidlová,
Lakomá, Adamčíková, Přibylová,
Chludová, libero Jetelová – Gogová, Kratochvílová, Stavinohová,
Kočařová, Faksová.
Zápasová derniéra vůbec nic neřešila, šlo pouze o body do konečné

Mladší žákyně TJ OP jsou nejlepší v republice
Prostějov/jim – Zlato zůstalo doma. Basketbalové naděje TJ OP Prostějov si
splnily své přání a na finálovém turnaji mladších žákyň do čtrnácti let, které
od čtvrtku do neděle hostila prostějovská sportovní hala DDM, nechaly celou pětici týmů za sebou. Stejně jako před rokem tak patří družstvu TJ OP
titul mistra republiky.
„Holky ukázaly, že jsou tým, podaly kolektivní výkon a splnily to, co si řekly minulé pondělí na tréninku. Mistrovství republiky bylo nejvyrovnanější,
které jsem zažil a opravdu tu bylo šest družstev, která mohla vyhrát,“ jásal
bezprostředně po vyhlášení výsledků nadšený kouč domácího výběru Pavel
Buriánek.
Cestu za prvním místem zahájily jeho hráčky ve čtvrtek odpoledne jasnou výhrou nad Ostravou. Jako druhé přišlo na řadu o den později Brno, tedy celek,
který před rokem bral stříbro. A zřejmě klíčový duel celého turnaje basketbalistky TJ OP zvládly, když otočily nepříznivý stav a třetí čtvrtinu vyhrály o
čtrnáct bodů. Sobotní dvojutkání už Prostějovankám tolik nevyšlo. Proti Pardubicím marně dotahovaly manko a nakonec jim chybělo deset bodů. Před
zbylými dvěma duely tak věděly, že již nesmí zaváhat. A podařilo se jim jak
otočit střetnutí s Hradcem Králové, tak si exhibičně užít závěrečný zápas proti
České Lípě. Jako jediné tak pouze jednou nevyhrály a prvenství jim neuniklo.
V příštím čísle přineseme ohlédnutí za úspěchem mladých basketbalistek
včetně rozsáhlé fotogalerie, video najdete na www.vecernikpv.cz!
Výsledky:Prostějov – Ostrava 57:44, Hradec Králové – Pardubice 40:67,
Brno – Ostrava 73:50, Česká Lípa – Pardubice 45:33, Ostrava – Hradec
Králové 67:77, Pardubice – Brno 45:48, Česká Lípa – Hradec Králové
57:60, Prostějov – Brno 63:50, Pardubice – Prostějov 62:52, Ostrava – Česká Lípa 57:60, Hradec Králové – Prostějov 53:62, Brno – Česká Lípa 58:46,
Pardubice – Ostrava 59:55, Hradec Králové – Brno 78:73, Prostějov – Česká Lípa 68:46.
Konečné pořadí mistrovství republiky U14:
1. TJ OP Prostějov
5
2. BK Studánka Pardubice5
3. BK Brno
5
4. Sokol Hradec Králové 5
5. DDM Česká Lípa
5
6. SBŠ Ostrava
5

4
3
3
3
2
0

1
2
2
2
3
5

302:255
266:240
302:282
308:326
254:276
273:326

Individuální ocenění:
Nejlepší hráčka turnaje: Karolína Šotolová (Pardubice)
Nejlepší střelkyně: 78 bodů – Karolína Szcotková (PV)
Nejlepší hráčka Ostravy: Sylvie Štiglerová
Nejlepší hráčka Hradce Králové: Lucie Bolardtová
Nejlepší hráčka Pardubic: Barbora Dohnalová
Nejlepší hráčka Brna: Barbora Tomancová
Nejlepší hráčka České Lípy: Adéla Vaněčková
Nejlepší hráčka Prostějova: Sarah Švagerová

9
8
8
8
7
5

tabulky. Bylo však jasné, že mistrovský celek ve své domácí hale nehodlá extraligový titul slavit porážkou.
A tahle vyšší motivace i nezpochybnitelná síla Madety rozhodly
společně se zdravotní smůlou VK
o třísetovém rezultátu ve prospěch
Jihočešek.
„Chtěli jsme sezonu uzavřít vítězně, protivník rovněž a vyšel z toho
oboustranně velmi kvalitní zápas.
Zpočátku jsme Madetu zaskočili
skvělým výkonem, bohužel za vyrovnaného stavu 17:17 utrpěla Kristýna Adamčíková při blokování bolestivé zranění prstu. S vykloubením
musela do nemocnice, ruku jí dali do
dlahy. Bez kapitánky sice tým hodně
bojoval, jenže na volejbalově vyspělé soupeřky těsně nestačil. Přesto
zasloužil ocenění za své příkladné
nasazení,“ zdůraznil Matěj.
Též celkově měl kouč prostějovských kadetek pro své svěřenky
jen slova uznání. „Dosáhli jsme na
maximum, co jsme za daného stavu
mohli. Například Týna Adamčíková se z mistrovství Evropy vrátila
nemocná, ztratila sedm kilo na váze

a nebyla zdaleka stoprocentní. Na
to se však nechceme vymlouvat,
stříbro je krásný úspěch a já jsem
naprosto spokojen. Holky chválím,
družstvo má navíc slibnou perspektivu do budoucna,“ dodal Jaroslav
Matěj.

Ostatní výsledky
2. finálového turnaje extraligy
kadetek ČR 2012/13
v Českých Budějovicích
Madeta České Budějovice – SK
Španielka Řepy 3:0 (17, 16, 26),
Madeta České Budějovice – Slavia
VŠ Plzeň 3:0 (11, 16, 18), SK Španielka Řepy – Slavia VŠ Plzeň 3:1
(21, -18, 18, 15).

Konečné pořadí
1. Madeta České Budějovice
17 bodů (skóre 18:3)
2. VK AGEL Prostějov
10 bodů (skóre 12:11)
3. SK Španielka Řepy
9 bodů (skóre 11:12)
4. Slavia VŠ Plzeň
0 bodů (skóre 3:18)


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

Mužstvo
Bohunice
Kuřim
Brno „B“
Hustopeče
Velké Meziříčí
Maloměřice
Telnice
Sokol II Prostějov
Ivančice
Kostelec na Hané

Z
19
18
19
19
18
19
19
19
18
19
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17
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12
11
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7
7
7
7
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R
0
2
1
1
0
2
2
2
1
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P
2
4
6
7
8
10
10
10
10
10

S
583:450
495:470
545:538
534:475
451:466
517:491
484:496
519:545
476:452
459:507

B
34
26
25
23
20
16
16
16
15
15

Sokolnice
Havlíčkův Brod

19
18

7
1

1
1

11
16

483:547
444:553

15
3

KAM NA házenou?
20. kolo, sobota 4. května: Prostějov – Bohunice (15.00), Velké
Meziříčí – Sokolnice (15.00), Ivančice – Kuřim (17.00), Hustopeče – Maloměřice (5.5., 10.30), Telnice – Havlíčkův Brod
(5.5., 17.00), Kostelec na Hané – Brno „B“ (5.5., 17.30).

V Koupelkách soutěžilo téměř čtyřicet kuličkářů
Prostějov/jim – Za velmi pěkného počasí a pod mediální patronací Prostějovského Večerníku
si hned sedmatřicet hráčů přišlo
zahrát na další ze série turnajů v kuličkách, jenž proběhl v
sobotu na tenisových kurtech
vedle aquaparku v Prostějově.
Kromě pravidelných účastníků
z regionu dorazili rovněž kuličkáři z Ostravy a Prahy, kteří nakonec obsadili i všechny stupně
vítězů.
„V kategorii dospělých jsme ve
čtyřech skupinách přivítali celkem
osmadvacet hráčů, mezi juniory si
pak mezi sebou zasoutěžilo devět
dětí. Přivítali jsme i pár nováčků,
kteří si vyzkoušeli krásu kuličkového sportu poprvé,“ potěšilo hlavního pořadatele Lukáše Vlčka.
Již od začátku na sebe upozorňovala výbornými výkony trojice
hráčů Josef Kamaryt, František
Gregor a Bára Hobžová. Zatímco
téměř všichni jejich soupeři měli
na svém kontě již nějakou prohru,
tito hráči se stále probojovávali
výš a výš.
S blížícím se finálovým duelem
již docházelo k poměrně vyrovnaným kláním, v nichž ocelové
nervy prokázal Josef Kamaryt a
po zásluze získal zlatou medaili.
Na stupně vítězů ho doprovodili
právě František Gregor a Bára
Hobžová, jimž také skvělá forma
vydržela až do konce.
Po skončení turnaje Lukáš Vlček
rovněž prozradil, že ve spolupráci
s dalšími nadšenci právě zakládá klub Hanácká Trefa a rád by
přilákal do svých řad nové hráče.
„To je i jeden z důvodů, proč jsme
uspořádali tento otevřený turnaj.

Členové klubu s námi mohou
jezdit na soutěže po celé České republice a kromě soutěže jednotlivců bojovat i o titul nejlepšího domácího týmu,“ dodal a poděkoval
hlavnímu sponzorovi Haná Open,
kterým bylo Internetové knihkupectví PAMAKO.
Již v neděli 19. května se uskuteční
další ze série kuličkových turnajů,
tentokráte v Křenůvkách. Kompletní propozice jsou k dipozici na
internetové adrese http://www.kulicky.com/propozice.php?id=471 ,
pozvánku na tuto akci a posléze i
reportáž najdete rovněž s příštích
vydáních Prostějovského Večerníku.
Konečné pořadí Haná Open:
Dospělí: 1. Josef Kamaryt, 2.
František Gregor, 3. Bára Hobžová, 4. Petr Šejba, 5. Ivo Losík, 6.
Ivana Dlouhá, 7. David Kudera,
8. Lukáš Vlček, 9. Jan Zavadil,
10. Dominik Zapletal, 11. Luboš
Karásek, 12. Lenka Koldová, 13.
Drahoslav Zavadil, 14. Dagmar
Karásková, 15. Marek Růžička,
16. Jan Šedivý, 17. Radek Julinek,
18. Ladislav Vysloužil, 19. Pavel
Kotyza, 20. Pavel Fronc, 21. Nikola Růžičková, 22. Eva Růžičková, 23. Adam Vlček, 24. Ester
Zapletalová, 25. Petr Žemlička,
26. Lenka Vysloužilová, 27. Bohumila Ondrůjová, 28. Jarka Hopličková.
Děti: 1. František Karásek, 2.
Antonín Karásek, 3. Viktor Dušek, 4. Ondřej Vysloužil, 5. Klára
Žemličková, 6. Bohumila Ondrůjová ml., 7. Karolína Skřičková, 8. Libor Vysloužil, 9. Veronika Hubálková.

Nové vedení by se mělo ujmout jen „A“-týmu, Tomigovi zůstane mládež
Prostějov/pk - Jen strohé informace prosakují kolem aktuálních jednání o budoucnosti prostějovského hokejového klubu.
Co je však jisté, tak hlavním
trenérem druholigového LHK
Jestřábi už nebude Petr Zachar.
Ve funkci jej má nahradit dosud
nejmenovaný kouč pocházející
z prostředí českých klubů... Mlhou je zahalena i pozice stávající šéfa Michala Tomigy. Jak se
Večerník dozvěděl, před podpisem smlouvy je prodej práv na
seniorské mužstvo. Jeho chodu
by se měla chopit trojice podnikatelů nejen z Prostějova....
„Pan Zachar už nebude koučem mužů,“ prozradil v sobotu odpoledne Michal Tomiga,
předseda LHK Jestřábi. „S jeho

službami ale nadále počítám.
Spolupracuje se mi s ním skvěle. Proto dostal nabídku stát se
asistentem hlavního trenéra
mužů, šéftrenérem mládeže
a metodikem celého mládežnického úseku. Kromě toho
by měl vést minimálně jeden
mládežnický celek,“ nastínil
budoucnost tohoto lodivoda
Tomiga. Že tomu tak skutečně je, nám potvrdil i sám Petr
Zachar. „To je život. Má přijít
nový majitel a vedení vás může
vyměnit v průběhu sezony i po
ní,“ uvedl ke svému možnému
„sesazení“. Nad možností zůstat nadále u týmu a přitom působit i u mládeže, silně uvažuje.
„Zvažuji zůstat v Prostějově
a trénovat mládež. Ještě jsem

Sen o hattricku se rozplynul v dohrávce
Prostějov, Palermo/lv – Sen
o vítězném hattricku v tenisovém Fed Cupu skončil v
semifinále. Nad síly českých
hráček byly v Palermu Italky. Hostující hráčky, reprezentované
prostějovskými
tenistkami, prohrály 1:3. Za
rozhodnutého stavu už se nehrála závěrečná čtyřhra. Obhájkyně titulu už prohrávaly
0:2 na zápasy, naději vydřela
Petra Kvitová po výhře nad
Sarou Erraniovou po setech
2:6, 6:2, 6:0.
Kvůli špatnému počasí se duel
dohrával až v pondělí. Lucie
Šafářová nastoupila proti Robertě Vinciové a na kurtu nechala
všechny síly. Přesto prohrála 3:6,
7:6 a 3:6 a tento výsledek poslal

do finále soutěže Italky. „Jsem
strašně smutná. Mrzí to strašně,
když jsem byla velmi blízko. Nechala jsem tam úplně vše, co šlo.
Když ten výsledek není pozitivní
a celý tým prohraje, je to těžké,“
uvedla Šafářová po zápase.
Výběr kapitána Petra Pály prohrál ve Fed Cupu poprvé od
semifinále 2010, tehdy Češky
schytaly na antuce v Římě debakl 0:5. Teď to alespoň Italkám
zkomplikovaly. České tenistky
si však vysněné domácí finále
nezahrají. „Věděli jsme, že nejde vyhrávat donekonečna. Měli
jsme těžkého soupeře venku
na antuce. Holky se nevzdaly a
bojovaly až do konce. Ukázaly
velké srdce a rvaly se o úspěch,“
ocenil přístup týmu kapitán Pála.

se nerozhodl, předběžně jsme
se ale s Michalem Tomigou
dohodli. Ježdění po světě bylo
dost a doma je doma.“ Z nabídek by si prý ale mohl vybírat.
„Jiné možnosti mám, ale zatím
bych to nechtěl komentovat.
Jak jsem řekl, preferuji setrvání
v Prostějově,“ dodal ve třech
posledních sezónách úspěšný
kouč Jestřábů.
Nový lodivod, který vedl jeden
z prvoligových týmů na území
Čech, má prý v tuto chvíli týden
na rozmyšlenou. „Nejpozději do
konce probíhajícího týdne bude
jasno,“ tvrdí Tomiga. A to údajně nejen o pozici hlavního trenéra, ale i nové majetkové struktury LHK Jestřábi. „Mělo by to
fungovat pod novým velením, v

mé sekci zůstane mládež,“ shrnul probíhající schůzky. „Jsme
sice ústně dohodnuti, a pro mě
slovo platí, takže to považuji za
hotovou věc. Přesto bych ale s
konkrétními změnami počkal,
až vše bude stvrzeno písemně.
Myslím si ale, že tento krok
prostějovskému hokeji může
jen prospět. Jako klub budeme
silnější,“ nabíjí příznivce vírou v
lepší zítřky Michal Tomiga.
Jak se Večerník dozvěděl od
svého zdroje, jasno by mělo být
už ve středu. A tři nová jména
ve vedení „A“-mužstva některé
fanoušky zaskočí. V každém
případě by prý mohla přinést
silnou finanční injekci a hlavně
příchod nových hráčů, kteří by
měli pozvednout kvalitu týmu.

Ten by se měl snad dokonce
ucházet i o postup do první ligy!
„Co se týká hráčského složení,
tak s kluky jsme domluveni, že
za čtrnáct dnů proběhne schůzka, kde se vše dozví. V každém
případě letní příprava proběhne
individuálně, sraz je naplánován až na první týden v srpnu,
kdy začne kemp. Mluvit tak v
tuto chvíli o jménech, příchod
či odchodech, je zcela předčasné,“ dodal Michal Tomiga.
Takže, uvidíme v příštích
dnech, kam se situace vyvine.
Sledujete stránky www.vecernikpv.cz !
Exkluzivní rozhovor s Michalem Tomigou si pak můžete
přečíst na straně 32 dnešního
vydání!

PETR KUMSTÁT míří do SPARTY!

(dokončení ze strany 17)
„Do konce dubna jsem hráčem
Karlových Varů a ještě není nic
podepsáno,“ dělal šestatřicetinásobný český reprezentant poté, co
jej Večerník oslovil, zprvu tajnosti.
Následně však přiznal. „Nějaké
nabídky mám, v Energii určitě
končím.“ A i ti nejsmělejší vrabci
na střechách si špitají o tom, že
další kroky mladšího bratra současného obránce prostějovských
Jestřábů povedou právě do Holešovic, kam si jej vybral renomovaný kouč Jandač. Ostatně to
přiznal i sám generální manažer
Karlových Varů Miroslav Vaněk.
„Naší snahou bylo Petra udržet,
vedli jsme spolu nejeden dlouhý
rozhovor, ale rozhodl se pro změ-

nu. Je to zcela pochopitelné, potřebuje nový impuls. V Karlových
Varech odehrál deset famózních
sezón, za které mu patří obrovské
poděkování. Svým hokejovým
umem, lidským i sportovním přístupem patřil vždy ke špičce našeho týmu,“ uvedl na webových
stránkách hokejkv.cz M. Vaněk.
Na západě Čech stihl Petr Kumsát odehrát 526 utkání a během
základní části, play off i play out
vyprodukoval 349 kanadských
bodů. Na Energii tak bude vzpomínat jen v dobrém. „Byl jsem
tam spokojen, hrálo se mi parádně. Už navždy to bude můj srdeční
klub. Získali jsme titul a jednou
se dostali do finále. Bohužel šlo
ale o jediné úspěchy za deset let a

poslední čtyři roky jsme se trápili,“ ohlédl se ve stručnosti za svým
brzy již bývalým angažmá.
V nedávno skončené sezoně ho
trápily zdravotní potíže a v základní části musel vynechat dvacet kol.
Přesto stihl třináct branek a šestnáct asistencí, díky čemuž se stal
třetím nejlepším střelcem týmu. O
rok dříve se mu vedlo ještě lépe a
sedmadvacet tref znamenalo, že se
dokonce stal nejlepším kanonýrem celé extraligy.
Už v tomto týdnu by měl být
Kumstátův přesun do hlavního města stvrzen a co nevidět se také můžete těšit
na
exkluzivní
interview
s tímto hráčem, které přineseme
právě na stránkách Večerníku!
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Volejbalistky Prostějova si zajistily obhajobu tituly už ve třetím zápase finále

0
3

PVK OLYMP PRAHA
VK AGEL PROSTĚJOV

KONEČNÝ STAV SÉRIE: 0:3

Čas: 1:09 hodin
Rozhodčí: Záhorcová a Meruna
Diváků: 250
1. set: 20:25 23 minut 2. set: 22:25 25 minut
3. set: 14:25 21 minut

Sestava olympu:
Halbichová, Hodanová, Sládková, Kvapilová, Mlejnková, Mudrová, libero Dostálová. Střídala: Škrampalová. Připraveny byly: Vinklerová,
Kopecká, Hrubcová, Patočková Trenér: Stanislav
slaav Mitáč
Mitá
Mi
táčč
tá

Sestava Prostějova:
Kossányiová
Soaresová

Trenérská dvojice:
Miroslav ČADA
a Ľubomír Petráš

Miletičováá
Vincourová
Vnc
Vi
nccou
ouro
uro
rová
váá

Žarková

Pět zlatých medailí v ženské extralize = stejný počet
slavení národní dominance. První dva tituly získaly
volejbalistky Prostějova v Brně, další dva primáty
v domácí hale. Letos si pro obhajobu premiérově zajely do hlavního města ČR, čímž měly oslavy trochu
jinou podobu i průběh než v uplynulých sezónách...
Prostějov/son

libero: Chlumská
Hrončeková

OSLAVY PÁTÉHO ZLATA: KŘEPČENÍ V HALE
NA OLYMPU, VESELÁ NOČNÍ JÍZDA NA TRASE
PRAHA – PROSTĚJOV A TEČKA VE FIESTĚ...

Střídala: Jelínková,
Gomesová
Připraveny byly: Assisová, Kočiová

Další fotogalerie z utkání v Praze
i následné cesty domů najdete na

www.vecernikpv.cz

Úvodní část mistrovského rejdění
je však pokaždé víceméně stejná
bez ohledu na konkrétní místo.
Pražská hala v Přípotoční ulici
tak viděla vše obvyklé: spontánní
radostí skákající kolečko našich
hráček bezprostředně po závěrečné výměně, objímání všech členek družstva i členů realizačního
týmu navzájem, štěstí a radost ve
tvářích, různé vítězné pokřiky,
mazlení s medailemi i pohárem,
nekončené fotografování.
Co tentokrát chybělo, to bylo
obligátní stříkání šampaňským.
„Domácí nás už před utkáním
poprosili, abychom jim pokud
možno nezalepili sektem celé
hřiště. Vyšli jsme jim vstříc, šampáňo si radši v klidu vypijeme,“
smál se asistent trenéra VK Ľubomír Petráš. Ovšem i bez alkoholu
panovala hned po rozhodujícím

finálovém duelu euforická nálada, zvlášť když se do křepčení
přímo na palubovce postupně
zapojila i padesátka nejvěrnějších fanoušků „Agelek“. A zřejmě nikoho nemohlo překvapit,
když si nad jejich hlavami zalétala
nejoblíbenější plejerka a ikona oddílu Solange Soaresová.
Po půlhodinových rejdech se
Hanačky konečně dostaly do
sprch a celá výprava pětinásobných šampiónek České republiky mohla vyrazit na 250 kilometrů dlouhou pouť dálnicí D1
na trase Praha - Prostějov. První
zastávka přišla hodně brzy,
hned nedaleko za metropolí.
Vedení klubu totiž naplánovalo
večeři v jednom luxusním podniku, kde si všichni pochutnali
na vynikajícím jídle i pití vysoké jakosti. Atmosféra zatím
nedosahovala nijak bouřlivých
rozměrů, což teprve mělo přijít.

Po opětovném vydání na cestu
okolo deváté hodiny večer se
zanedlouho u benzínky nakoupily pořádné zásoby a slavení
propuklo naplno. Duněla hlasitá
hudba, jeden originální taneček
střídal druhý, povídalo se, křičelo
a také zpívalo. Zprvu znělo nejčastěji skandování: „Tak jsme mistři,
no a co!“
S rostoucí hladinou alkoholu v krvi
se ale zábava logicky víc a víc uvolňovala, takže nakonec interní hitparádu vyhrála na celé čáře známá,
leč dost sprostá písnička o čtyřech
myškách v jedné díře... Slova raději
nebudeme citovat, každopádně je
holky opakovaly tak dlouho, až se
celý neslušný song zpaměti naučily
všechny cizinky z mančaftu v čele
s nejvíc ovíněnou Saskií Hippeovou.
Vzhledem k častým zastávkám
pro vykonání základních lidských
potřeb i doplnění rychle ubývajících zásob trvala cesta do Prostějova téměř čtyři hodiny, přesto
rozjeté osazenstvo ještě zdaleka
nemělo dost (až na několik společensky unavených odpadlíků či
odpadlic...). Ihned po zaparkování autobusu u hotelu Tennis
Club, respektive u haly Sport-

V poutech. Německá
univerzálka Saskia Hippeová se během jízdy
autobusem ocitla v roli
zajatkyně, ale věřte, že
naprosto dobrovolně...
Foto: Marek Sonnevend

centra DDM tak následoval
rychlý přesun prostějovských
volejbalových šiků do oblíbeného podniku poblíž hlavního náměstí s názvem Fiesta. „O tom ať
už se radši nic nepíše ani nefotí,“

zavelel kouč Miroslav Čada. Jeho
přání je vždy rozkazem, tudíž zbytek oslav až do rána bílého nechť
si každý domyslí sám. Nějaká
tajemství přece musejí být zachována, no ne?

mistrovská jízda s medailemi aneb jak se slavilo...
4x foto: Marek Sonnevend

Chutnají dobře? Kateřina Kočiová (vlevo) a Šárka Meli- Oslavy v plném proudu. Na dálniční trase Praha - Prostě- Na titul! Páté ligové zlato v řadě zapili i trenér Miroslav Čada Jen si dejte, holky. K oslavám dalšího triumfu VK patřilo
chárková zkoušejí punc svých zlatých medailí.
jov bylo v noci ze středy na čtvrtek hodně veselo.
(vzadu), statistik Martin Hájek (vlevo) a masér Jan Müller.
i výtečné jídlo a pití v luxusní restauraci nedaleko Prahy.

Hráčský kádr Agelek se

bude řešit tento týden
Prostějov/son - Jde o každoroční kolorit závěru
volejbalové sezony: ještě
ani neskončila a všechny
fanoušky VK AGEL Prostějov už ze všeho nejvíc zajímá, jakou podobu bude
mít hráčský kádr ženského áčka pro další soutěžní
ročník. Oficiální odpověď
na tuhle klíčovou otázku
však momentálně zatím
neexistuje.
„Soupiskou na sezonu
2013-2014 se vedení klubu
samozřejmě již delší dobu
zabývá, ale v současné
chvíli nemohu sdělit žádné informace, kdo ze stávajícího družstva zůstane,
kdo odejde a jaké posily
přivedeme. Ve většině případů totiž ještě není vůbec
rozhodnuto, stále probíhá
spousta jednání. Mluvit veřejně o složení kádru je teď
prostě strašně brzy,“ řekl
Večerníku sportovní ředitel
VK AGEL Peter Goga.
Definitivně potvrdit zatím
nechtěl ani pokračování
realizačního týmu A-družstva žen v tradičně nezměněném složení. „I tohle je
záležitost dalšího projednávání, které odstartuje během
nejbližšího týdne. Čekalo se
na konec extraligy, nyní si

celé oddílové vedení sedne
a všechny stěžejní věci začne intenzivně řešit. Jakmile bude cokoliv hotového,
veřejnost se to hned dozví,“
ujistil Goga.
Původním záměrem při
loňské přestavbě kolektivu
bylo, že omlazený mančaft
zůstane v převážně stabilním složení pohromadě více
let, aby se sehrával a zlepšoval ke svému volejbalovému vrcholu za nějaké tři
čtyři roky. Průběh uplynulé,
herně poněkud slabší sezony však naznačil, že tahle
cesta s konkrétně vybranými plejerkami asi nevyjde.
Proto se dá znovu očekávat
větší počet hráčských změn,
nová by dle našeho odhadu
měla být minimálně polovina prostějovského celku.
„Jasné je, že budeme chtít
sestavit natolik kvalitní
a silný tým, který bude
v českých soutěžích stejně
dominantní jako naše výběry v předchozích letech,
a navíc se dokáže důstojně
prosadit v evropské Champions League,“ prohlásil
obecně už v zimě po vyřazení z Ligy mistryň 2012/13
předseda správní rady VK
AGEL Petr Chytil.
Jeho slova mnohé naznačují.

I

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

Volejbalové aktuality
hledejte také na:

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Dobré play off vylepšilo dojem z matné sezony žen VK
Klíčovým závěrem soutěžního ročníku prošly prostějovské
volejbalistky bez porážky, byť měly dvakrát namále

Prostějov/son - Pět let působí
u ženského družstva VK
Prostějov stávající realizační
tým v čele s hlavním trenérem
Miroslavem Čadou. A sám
kouč
bezprostředně
po
skončení sezony 2012/13 uznal,
že uplynulý ročník byl ze všech
pod jeho vedením výsledkově
i herně nejslabší. Současně
však připomněl, že přes určité
klopýtání kolektiv vcelku
spolehlivě a bez velkých dramat splnil dva ze tří stěžejních
cílů vítězstvím v Českém poháru i v UNIQA extralize. S jeho
slovy lze naprosto souhlasit.
Kde však hledat příčiny
zmíněných dílčích problémů?
Prvotně v penězích. Hanácký
oddíl musel loni v létě o třetinu
snížit svůj rozpočet a společně
s tím šla logicky dolů i síla

obměněného hráčského kádru.
Klubové vedení sice věřilo či
alespoň doufalo, že navzdory
menšímu objemu financí složí
kvalitativně (téměř) srovnatelný
mančaft s těmi předchozími,
jenže průběh celé sezony ukázal,
že se to nepovedlo.
Prubířským kamenem bylo
hned
zkraje
soutěžního
ročníku vystoupení v Champions League, které skončilo jasným neúspěchem. Samozřejmě
je třeba vidět, že se Agelky znovu ocitly v extrémně nabité
základní skupině. Ale přesto získat v šesti utkáních pouhý jediný
set nemohlo uspokojit absolutně
nikoho s výjimkou škarohlídů
přejících takové fiasko.
Relativně nejlépe vyšly naše
volejbalistky
z
letošního
Českého poháru, kde se v pěti

hraných duelech (čtvrtfinále,
semifinále, finále) ani jednou
nedostaly do větších potíží
a pouze Olymp Praha v rozhodující teplické bitvě jim byl
vyrovnanějším protivníkem.
Naopak v extralize Hanačky
pronásledovaly trable dlouhou
dobu nevídané. Po dobře zvládnutém úvodu přišlo první
varování v polovině listopadu a
mělo podobu téměř ztraceného
domácího souboje s Olympem. Dva odvrácené mečboly
sice prodloužily rekordní šňůru
národní neporazitelnosti, leč
ta před Vánocemi přece jen
skončila. Po 112 vítězstvích
v řadě za sebou zdravotně rozbitý
Prostějov šokoval v jeho vlastní
hale Frýdek-Místek krutým
poměrem 3:0 a začala se psát
nová kapitola.

V zimních měsících to rozhodně
nebylo příjemné čtení vinou
dvou dalších proher, jež vékáčku
v nadstavbové části extraligy
uštědřily na své palubovce Přerov
(16. února) i Olymp (7. března),
shodně 3:1. Což přirozeně vedlo k myšlenkám a diskusím na
téma, že prostějovský gigant už
přestává být tak suverénní a ve
vyřazovací fázi může mít vážné
komplikace s obhajobou čtyř
předchozích titulů.
Tahle hrozba se naštěstí vůbec
výběr
nenaplnila,
neboť
AGELu si na závěr sezony
schoval to úplně nejlepší ze
své celoroční herní produkce.
Čtvrtfinálovou sérií s papírově
jasně slabší Ostravou prošel dle
očekávání diktátorsky bez jediné ztracené sady a v semifinále
i finále dosáhl shodné bilance

dvou hladkých triumfů 3:0 při
jednom infarktovém dramatu
3:2.
Jak proti Olomouci ve třetím
vzájemném střetnutí venku, tak
proti Olympu ve druhém dílu série doma se ženy VK dostaly na
hranu porážky, která by hlavně
ve finále znamenala vydatné
ohrožení pokračující dominance
v ČR. Nebezpečí však Čadův
tým dokázal v obou případech
odvrátit zvýšenou bojovností
i volejbalovými zbraněmi, což
ve ztracených zimních zápasech
nesvedl. Opět se tak potvrdilo
každoroční pravidlo, že družstvo
Prostějova se v každé jednotlivé
sezoně vždy herně zlepšuje.
Tentokrát díky téhle potěšující
skutečnosti favorit nakonec
získal páté zlato zase tak, jak je
zvyklý: přesvědčivě!
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Finále číslo tři: „Agelky“ získaly pátý mistrovský titul za sebou! Masér VK Jan Müller
Duel v Praze zvládly prostějovské volejbalové ženy parádně,
na Olympu nedaly soupeřkám vůbec žádnou šanci

Ol Pr.
VK Pv

0
3

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

Praha/son - Žádné komplikace nepřipustily volejbalistky
VK AGEL Prostějov při dorážení snahy o zisk dalšího
triumfu v UNIQA extralize
žen. Třetí utkání na hřišti
PVK Olymp Praha měly od
začátku až do konce přesvědčivě pod kontrolou, neztratily
ani set a za nelehkou sezonou
2012-2013 napsaly velmi podařenou tečku. Je výborné,
že pátý titul z nejvyšší soutěže
ČR připsaly na konto našeho
klubu veskrze kvalitním výkonem v hodně vysokém tempu!

První sada
Vstup do střetnutí vyšel podstatně lépe nabuzeným děvčatům
PVK (4:1), ale jejich úvodní
nápor měl krátké trvání. Brzký
obrat nastal čtyřbodovou šňůrou
při podání Miletičové z 5:2 na
5:6, chyby soupeřek pak Hanačky trestaly i nadále (6:10). Dobře
jim fungovala vedle servisu také
obrana, v ofenzivě těžily z pest-

Očima kapitánek
Andrea SLÁDKOVÁ - PVK Olymp Praha:
„Chtěla bych pogratulovat Prostějovu k vítězství i zisku titulu. Co se týká dnešního zápasu, mrzí mě výsledek 0:3. Všechny jsme čekaly větší boj z naší strany,
jenže od začátku jsme dělaly spoustu chyb hlavně na
servisu a třetí set už probíhal v úplné křeči. Teď cítíme
zklamání z finálové porážky, ale s odstupem času nám určitě dojde,
že s tak mladým týmem je ligové stříbro pěkný úspěch.“
Solange SOARESOVÁ - VK AGEL Prostějov:
„V celé finálové sérii mělo klíčový význam druhé utkání v neděli u nás, které jsme vyhrály silou vůle. V případě porážky mohlo být všechno jinak, místo toho jsme
přijely maximálně soustředěné a třetí zápas zvládly
výborně. Na rozdíl od předchozího střetnutí jsme ubránily Kvapilovou i všechny ostatní soupeřky a dobře jsme přihrávaly, což
je pro náš výkon rozhodující. Uplynulá sezona pro nás byla jednoznačně
nejtěžší za posledních pět let. Potýkaly jsme se s řadou problémů hlavně
zdravotního rázu, zranění bylo opravdu moc. Tím, že pořád někdo chyběl,
družstvo dlouho nemohlo dostat svůj tvar a dohromady jsme se dostávaly
až postupem času. Hlavní cíl se naštěstí povedlo i tak splnit, za což jsem
ráda. A doufám, že další tak komplikovaný ročník už nezažijeme.“

rosti zakončení díky nahrávkám
do různých pozic. Domácí tým
postupně hru vyrovnal a třikrát
se přiblížil na rozdíl dvou bodů,
jenže „vékáčko“ vzápětí vždy
zabralo a zahajovací sadu bez
větších problémů dotáhlo do vítězného konce – 20:25 a 0:1.

na 10:7, neboť musel okamžitě
dohánět další nepříjemné manko.
Povedlo se uprostřed setu (12:9
– 12:12), čímž odstartovala přetahovaná o průběžné vedení. Trvala
do stavu 16:16, poté se pro změnu
utrhli hosté (16:19) díky skvělému
podání i několika bodovým blokům. Pražské mladice v dané siDruhá sada
tuaci viditelně podlehly nervozitě,
Potíže však nastaly hned zkraje dost toho samy zkazily a zachránit
druhého dějství, kdy Olymp za- sadu už nedokázaly – 22:25 a 0:2.
tlačil podáním i útokem, zatímco
Třetí sada
úřadujícím mistryním haprovala
přihrávka. Z této změny rezulto- „Agelky“ se tak ocitly jediný set
val bleskový náskok 6:2, ovšem od další obhajoby extraligového
jakmile naše družstvo zpřesnilo zlata, přičemž udělat poslední
příjem a na servis přišla Žarková, krůček často nebývá jednoduskóre bylo okamžitě srovnáno ché. Jak to vypadalo v Přípotoč(7:7). Škoda, že si Prostějov hned ní ulici? Hladce. Prostějovské
skkoočit holky
skoč
ho totiž dál předváděly prenechal protivnicee znovu odsk
odskočit

Očima trenérů
Stanislav MITÁČ - PVK Olymp Praha:
„Dneska nám svitla naděje částečně v prvním setu a víc
ve druhém, ale zkazili jsme tolik servisů, že prostě ani
nešlo utkání zdramatizovat ziskem alespoň jedné sady.
Byli jsme horším týmem obzvláště ve třetím setu, kde už
holkám chyběly morální i fyzické síly něco se střetnutím
udělat. Prostějov jsme ve finále dost vystrašili druhým
vzájemným soubojem, ze kterého se poučil a k nám přijel maximálně
soustředěný. Je třeba sportovně uznat, že byl volejbalově lepší a já mu
blahopřeji ke zlatým medailím. Byť nerad, neboť mám další stříbro
do své sbírky. (smích) VK AGEL je však zkrátka momentálně v ČR
nejlepší. My máme za sebou rozhodně výbornou sezonu, s níž jsem
velmi spokojen. Děkuji holkám, jak celý soutěžní ročník po omlazení
kádru zvládly, finálová účast v Českém poháru i v extralize je pro tak
perspektivní a vnitřně silný kolektiv krásným úspěchem.“

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:
„Na třetí zápas finále jsme přijeli hodně koncentrovaní
a dobře připravení. Každopádně jsme chtěli hned
rozhodnout, což při vědomí špatného výkonu ve druhém
střetnutí série dokonale vyšlo. Nepřipustili jsme žádné
další drama díky tomu, že holky odvedly po všech
stránkách stoprocentní výkon. Olymp měl šanci pouze ve
druhé sadě, ale celkově mu dnes nešel servis a tím přišel o největší zbraň, jak
nás dostat pod tlak. Velký rozdíl mezi oběma družstvy byl v útoku, kde jsme
tentokrát jasně dominovali. Moc děkujeme fanouškům, že přijeli a výborně
nás povzbuzovali. Letošní sezona tak přes veškeré těžkosti skončila
splněním hlavního cíle, což je rozhodující a mančaft za to zaslouží uznání.“

cizní volejbal ve všech činnostech, naopak Olympačky pod
tlakem nutnosti odvrátit titulový
mečbol stále vyráběly hrubky.
Coby klíčový se ukázal únik
VK z 4:4 na 4:8, protože následně hostitelky pod hanáckou
herní drtičkou naprosto odpadly.
Rychle přišla jiná série (6:9 –
6:15), Čadův soubor se dostal
do velkého laufu a v exhibičním
tempu mač dojel až k famóznímu závěru – 14:25 a 0:3!
Bezprostředně po skončení
duelu následovalo v nejlepší

hráčky duelu (Solange Soaresová) a samozřejmě i dekorace jak stříbrného PVK Olymp
Praha, tak národních premiantek z VK AGEL Prostějov.
Medaile a pohár pro šampiónky České republiky osobně
předal šéf Českého volejbalového svazu Zdeněk Haník,
jehož gratulace předcházela
radostnému slavení republikových suverének uplynulé
pětiletky pod vysokou sítí.
I s padesátkou nejvěrnějších
oddílových fanoušků!

se v sobotu ženil

Prostějov/son - Originální
oslavu pátého extraligového
titulu v řadě za sebou prožil
masér ženského A-družstva
našeho volejbalového oddílu
Jan Müller. V sobotu 27. dubna, tedy pouhé tři dny po závěrečném střetnutí uplynulé
sezony, se totiž v obřadní síni
prostějovské radnice oženil se
svou přítelkyní Lucií.
Nedílný člen realizačního týmu
VK AGEL při určování termínu svatby dost riskoval, neboť
ji naplánoval na den, kdy Hanačky měly hrát případný pátý
duel finálové série UNIQA

extraligy. „Však jsem taky holkám říkal, ať hledí na Olympu
zvítězit hned ve středu, maximálně o den později. Jinak jim
to nedaruju a ručně si to s nimi
vyřídím,“ vtipkoval Jan Müller
se smíchem během veselé zpáteční jízdy autobusem po středečním zisku zlatých medailí.
Na srovnávání účtů tedy naštěstí nedošlo, místo toho si Honza
vzal svou vyvolenou a vlezl do
pomyslného chomoutu. Mezi
sobotními gratulanty přímo na
svatbě přitom nechyběli ani
další členové realizačního týmu
vékáčka.

Názor fanouška
VK AGEL PROSTĚJOV
„Gratuluji Prostějovu k obhajobě titulu. Vedení
klubu by si ale mělo konečně uvědomit, že vložené
investice by měly být více vidět. V poraženém
Olympu je v základní sestavě polovina juniorek,
a dokonce jedna kadetka. Vítězství v české lize by
tak mělo být pro VK naprostou samozřejmostí.
Jenže do výkonnosti před cca dvěma lety Agelkám
chybí opravdu hodně.
Tato skutečnost se v letošní sezoně projevila v
návštěvnosti, která podstatně poklesla. Mladý
Olymp - pokud zůstane pohromadě - bude v
příštím roce výrazně lepší a posílená Olomouc
bude také hrozit. Těším se proto na další ročník a
Prostějovu přeji obhajobu federálního poháru se
slovenským vyzývatelem.“
Václav Myška
(převzato z diskuse na webových
stránkách VK AGEL Prostějov)

jaké byly první vítězné momenty „agelek“ v praze...

2x foto: Marek Sonnevend,
2xfoto: www.cvf.cz, Ondřej Drima

Titul je náš! Radost Agelek bezprostředně po závěrečné Miláček Soli. Kapitánka VK Solange Soaresová se prolé- Dekorace mistryň. Předseda ČVS Zdeněk Haník předává Trio usedlic. Tři nejdéle sloužící Agelky Solange Soaresová, Marvýměně středečního třetího finále na pražském Olympu.
tala nad hlavami svých fanouškovských obdivovatelů.
staronovým šampiónkám ČR zlaté medaile.
kéta Chlumská a Veronika Hrončeková (zleva) neskrývaly radost.

Česko-Slovenský pohár byl pro letošek zrušen

Prostějov/son - To, o čem se
ve volejbalových kuloárech
již delší dobu mluvilo, je
definitivní
skutečností.
Dlouholetá tradice ČeskoSlovenského poháru coby
měření
sil
nejlepších
mužských i ženských týmů
obou států bývalé federace byla pro letošní rok
přerušena tím, že národní
svazy po vzájemné dohodě
tuto soutěž zrušily.

Finálové duely mezi vítězkami i
vítězi ČP a SP se dle původního
plánu měly uskutečnit 27.
února v hale Sportcentra DDM
Prostějov. Nečekaný postup mužů
Liberce do semifinále evropského
Challenge Cupu však způsobil
termínovou kolizi, jež se ukázala
jako neřešitelná.
„Český volejbalový svaz navrhl,
aby ČR v Česko-Slovenském poháru zastupoval za daných okolností místo Liberce někdo jiný.

Dukla se však možnosti získat
nadnárodní trofej nechtěla vzdát
a s daným řešením nesouhlasilo
ani vedení Slovenské volejbalové
federace. To následně odmítlo i
druhou navrženou možnost, že
by se finálový den ČSP rozdělil
na dva, ženy by své střetnutí
absolvovaly v původním termínu a muži v nově dohodnutém,“ připomněl sportovní
ředitel pořádajícího VK AGEL
Prostějov Peter Goga.

Jednání mezi českou a slovenskou stranou tak dospěla
k patu. „Nakonec vznikla
domluva, že se celá akce ve
středu 27. února neuskuteční
a bude odložena na neurčito.
S tím, že se průběžně bude
hledat nový termín vyhovující všem zainteresovaným,“
vrátil se Goga ještě jednou
o dva měsíce zpět. Bohužel
nové přijatelné datum v nabitém
kalendáři
nalezeno

nebylo, prioritou se logicky
stalo vyvrcholení sezony
v podobě play off extraligových soutěží v obou kdysi federálních státech a následné
reprezentační povinnosti.
S ohledem na zrušení ČeskoSlovenského poháru 2013
nyní vyvstává ještě jedna podstatná otázka: dá si volejbalový ČSP pouze roční pauzu,
nebo zanikne úplně? Jak už to
bývá, odpověď dá až čas.

Soaresová, Hrončeková, Vincourová, Kossányiová
a Čada si neodpočinou, jdou okamžitě reprezentovat

VK AGEL hledal nové hvězdy
Prostějov/red - V úterý 23.dubna 2013 se od 16:00 hod. ve
velké tělocvičně na ZŠ Palacká uskutečnil výběr do družstva
minižákyň, které tvoří dívky ročníků narození 2001 - 2003.
Na každoročně pořádanou náborovou akci přišlo devětadvacet
mladých volejbaluchtivých adeptek v doprovodu rodičů a kamarádek. Manažer VK Agel Prostějov pan Peter Goga všechny
přivítal, vysvětlil organizaci výběru a zodpověděl dotazy rodičů.
Děvčata byla rozdělena do čtyř skupin a postupně prošla testy
házení s míčem, skoku do dálky z místa, slalomu s kotoulem
vpřed a skokem na trampolíně. Nezávodilo se, tyto testy jsou
orientační a slouží trenérům přípravky jako informace, na co se
případně zaměřit. Přesto se u některých dívek projevila zdravá
soutěživost a chtěly mít co nejlepší výsledek.

Novou sezónu přípravka zahajuje již 29.4.2013:
pondělí 15.30 až 17.00 hodin (tělocvična ZŠ Dr. Horáka)
úterý 15.30 až 17.00 hodin (tělocvična ZŠ Palackého)
čtvrtek 16.00 až 18.00 hodin (tělocvična ZŠ Dr. Horáka).
Kontakt: trenérka Dana Vlčková – telefon 737 325 214.

Miroslav Čada

Solange Soaresová

Veronika Hrončeková

Pavla Vincourová

Andrea Kossányiová

Prostějov/son - Sotva skončila
klubová sezona, už se zase rozjíždí jiný volejbalový kolotoč.
Ten reprezentační. Pro čtveřici hráček a hlavního trenéra
VK AGEL Prostějov je nabitý
termínový kalendář natolik
nemilosrdný, že jim mezi posledním finálovým zápasem
UNIQA extraligy 2012/13 a
startem přípravy národních
výběrů Česka, respektive Slovenska dal jen pár dnů volna.

Tréninkové kempy reprezentačních týmů žen obou zmíněných států totiž začínají už
dnes. Proč tak brzy po vyvrcholení ligové soutěže? ČR
i SR čeká již zkraje června
závěrečné třetí kolo kvalifikace o postup na mistrovství
Evropy 2013, tudíž času moc
nezbývá. Mistrovské Agelky
Solange Soaresová, Veronika
Hrončeková, Pavla Vincourová a Andrea Kossányiová

plus jejich kouč Miroslav
Čada si tak oddechli pouhé
čtyři dny, teď je čeká další
náročná šichta.
Lodivod VK si ale nestěžuje.
„Hlavně pro holky je to sice
fyzicky i psychicky náročné,
ovšem kdo chce reprezentovat, musí únavu překonat a
s nelehkou situací se vyrovnat. Pro mě osobně je velkou
ctí, že slovenský nároďák
vedu nepřetržitě už dlouhých

dvanáct let, a v hlavě teď
nosím jediný cíl: dosáhnout
s ním dalšího úspěchu v podobě účasti na letošním evropském šampionátu,“ svěřil
se Miroslav Čada po zisku
pátého extraligového titulu
s Prostějovem.
Pro volejbalistky Slovenska
není postup na podzimní ME
(6. až 14. září v Německu a
Švýcarsku) vůbec nereálný,
neboť v rozhodujícím dvo-

jutkání narazí na sice silné, leč hratelné Bělorusko
(1. června venku, 6. června
doma). Slibné postupové
šance mají rovněž ženy Česka, které vyzvou Rumunsko
(1. června venku, 8. června
doma).
Reprezentační anabázi obou
mančaftů s našimi zástupci
ve svém středu pro vás pochopitelně budeme podrobně
sledovat.

Nové hvězdy. Na sraz benjamínků, z nichž si vedení VK Agel
vybíralo nové potencionální členky klubu, dorazilo hned devětadvacet děvčat.
Foto: www.vkprostejov.cz
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Exkluzivní interview s předsedou LHK Jestřábi Prostějov

„JEDNÁM O VSTUPU NOVÉHO PARTNERA, PŘÍŠTÍ SEZÓNA JE VÍCEMÉNĚ ZAJIŠTĚNA“
Šéf hokejových Jestřábů připouští, že by se jeho role u „A“-týmu mohla zmenšit

Prostějov - Jak Večerník před nedávnem avizoval, tak,
byť s mírným zpožděním, učinil a zasedl ke společnému stolu se současným prvním mužem prostějovského
hokeje Michalem Tomigou. S předsedou LHK Jestřábi
jsme si povídali především o aktuální situaci a spekulacích, jež se nesou kolem budoucnosti klubu. Přestože
v době našeho exkluzivního rozhovoru vše vypadalo, že
už by do světa mohla letět jedna horká novinka, nakonec zůstal závěr jednání těsně přede dveřmi. Je však
pravděpodobné, že se fanoušci mají na co těšit! Více už
v samotném interview...
Petr Kozák
V posledních týdnech se toho
hodně namluvilo o budoucnosti prostějovského hokeje. Jaká je
jeho aktuální situace?
„Jak se dočítám v některých novinách,
tak bych tuto otázku měl položit spíše
já vám... (úsměv) Ale vážně. Momentálně jsme stále ve fázi závěrečných
jednání. Záleží nám na tom, aby byla
budoucnost prostějovského hokeje co
nejlepší. Proto stále ještě vybíráme nejlepší variantu, která by byla přínosem,
a to jak po stránce ekonomické, tak herního systému pro mládež i seniory.“
Mohl byste pro čtenáře shrnout děj událostí posledních
á
dnů? Na čem jste pracoval, která
jednání proběhla a jak dopadla?
„Asi před půl rokem jsme vytvořili
pracovní tým, který se zabývá vstupem různých investičních skupin
n
a sponzorů do prostějovského hokeje. Proti minulým letům jsme oslovili
více mimoprostějovských subjektů,
jelikož v Prostějově se nenajde investor, který by pod patronací města hokej
podporoval. Kdo je členem této skupiny, bych teď ještě nerad zveřejňovall
a nechal to až na oficiální prohlášení.
Poté budeme veřejnost informovatt
o plánech klubu do další sezony a také
představím tyto obětavé tváře i s novým sponzorem.“
Zmínil jste pracovní skupinu a potencionální příchod
partnera. Jak do struktury klubu
zapadne?
u
„Troufnu si říct, že v tomto ohledu
jsme jako pracovní tým odvedli výborm
nou práci a za to chci svým kolegům
poděkovat. Dlouho jsme zvažovali, zdaa
zachovat stávající systém financování
hokeje v Prostějově, nebo pracovat naa
variantě o vstupu nového silného partnera, který by měl určité podmínky.
Během tří let, kdy seniorský tým hráll
na špici druhé ligy, byla jeho finanční
podpora z regionu maximální, ale naa
další rozvoj hokeje by tyto prostředkyy
jednoduše nestačily. Proto jsme museli

zvážit několik nabídek a opravdu to nebylo někdy jednoduché rozhodování.
Jak jsem již říkal, bylo a stále ještě je
několik možných variant. Ta nejlepší
verze bude představena zástupcům
města a pokud se s nimi dohodneme,
tak si myslím, že se veřejnost už brzy
může těšit na několik zajímavých
změn... (úsměv)“
A bude u toho Michal Tomiga? V jaké funkci či majetkovém poměru?
„Po třech letech dennodenní práce
kolem seniorského hokeje
by mělo dojít ke změně
struktury klubu, kdy by
se zde měl pohybovat
tým lidí se zástupcem
statutárního sponzora.
Já osobně bych se měl
věnovat více mládeži
a v seniorském hokeji
zastávat už jen určitou
část svých dosavadních
povinností. O detailech
toho, jak budou v příští
sezoně v klubu nově

rozděleny funkce a jaké budou panovat
majetkové poměry, budeme z pochopitelných důvodů informovat až po definitivním ukončení všech jednání.“
Co všechno by se tedy mělo
změnit?
„Pokud všechno dopadne tak, jak si
přejeme, bude pro náš hokej vstup
strategického sponzora znamenat
výrazný pozitivní přínos v oblasti
A-týmu. Věříme, že v klubu dojde
k obrovskému posunu, který se projeví po ekonomické i sportovní stránce.
Bude více propojena spolupráce dosavadních sponzorů s novým partnerem,
městem a snad i s Domovní správou
jako pronajímatelem zimního stadionu. Mělo by dojít už i na větší a systematičtější práci s mládeží. Chtěli
bychom také v Prostějově najít nějaký
kompromis ohledně financování hokeje tak, jak je to v jiných městech v na-

šem regionu. Některé věci by byly přínosem pro klub i sportovní veřejnost.“
Kdy bude definitivně rozhodnuto o tom, jakým směrem se
prostějovský hokej bude ubírat?
„Závěrečné dohody by měly být dotaženy do konce dubna, aby od května
začala již letní příprava všech týmů.
Nicméně, i pokud by se z nějakých
důvodů nepodařila jednání s novým
investorem dotáhnout do tohoto data
ke zdárnému konci, tak se v květnu
normálně začne trénovat. Nechceme
nic uspěchat a dostat se opět do nějakého finančního schodku. Sezona
2013/2014 je víceméně zajištěna, ale
i v takovém případě dojde v klubu
k určitým změnám.“
Víte už, kdo bude trenérem
A-týmu?
„Jedním z adeptů na post trenéra je
stále pan Zachar, který dostal nabíd-
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věří ve světlejší zítřky prostějovského hokeje
ku, stát se členem realizačního týmu.
Vzhledem k posílení a větší podpoře
mládežnického hokeje bych ale rád
využil jeho schopností i v mládežnickém hokeji. Pan Zachar posunul laťku
seniorského hokeje v Prostějově dost
vysoko a byl bych rád, kdyby zde
odvedl ještě kus poctivé práce. Záleží
také na tom, jaké představy o složení
realizačního a hráčského týmu bude
mít právě nový partner...“
A chystá se posílení realizačních týmů mládežnických
celků?
„Ano, dáváme si do budoucna větší cíle. Je jasné, že hokej je náročný
sport, časově i finančně. Pro rodiče
v dnešní době není jednoduché financovat aktivity svých dětí. Ale budeme
se snažit, abychom do hokeje přivedli
více mladých hráčů, kteří by se pokusili bojovat na špici svých soutěží.
K tomu patří i posílení trenérských
postů, aby mladí trenéři přinesli nové
metody trénovaní a ti starší jim předali

své mnohaleté zkušenosti. Samozřejmě se budeme snažit hrát i nadále na
špicích svých soutěží.“
Co hráčský kádr A -týmu,
potkají kabinu změny?
„Určitě přijdou nové tváře, ale co se
týká složení, vše bude na člověku, který bude mít tuto stránku v příští sezoně
na starosti.“
Přesto, jsou už jisté nějaké
příchody či odchody?
„Vydržme do začátku přípravy a celé
soutěže. Vím, že někteří hráči hledají
angažmá v zahraničí, ale teď není nic
jisté.“
Proslýchá se, že hráčům nadále dlužíte mzdy za uplynulou sezonu. Je to pravda? A o jak
vysokou částku se jedná?
„Ano, mám ještě neuhrazené závazky
k hráčům. Řeknu to asi tak, částka je
ve výši dvou a půl procenta rozpočtu
klubu. Ono zpoždění je zapříčiněno
pozastavením plateb od sponzorů
a dotací z důvodu sporu s panem
Fürstem, generálním manažerem
HC Olomouc a podnikatelem. Dluh
vůči panu Fürstovi jsem již uhradil,
a proto očekávám i postupné splácení
dluhů hráčům podle toho, jak budou
přicházet peníze od sponzorů. Víte,
spor s panem Fürstem mne mrzí, jelikož to hokeji v regionu neprospělo
a neprospívá. Ale v té době jsem bohužel nebyl schopen náležitosti řešit...
Doufám, že ještě najdeme s panem
Fürstem nějakou cestu, aby se celá věc
vyřešila. Dostal jsem ho asi do svízelné situace a omluva je jistě na místě.

V žádném případě ale nechci, jak někteří navrhují, jít cestou různých likvidací společnosti a podobně.“
Zpět k hokeji. Je už rozhodnuto, jakým systémem se
bude hrát druhá liga? Nebo kdy
bude jasno?
„Ještě ne, vše by se mělo v květnu
probírat na aktivu klubů. Hodně také
záleží na tom, kdo postoupí a kdo
sestoupí ze všech soutěží administrativním způsobem. Existuje totiž řada
klubů, které mají existenční problémy
a vůbec neví, jestli pošlou přihlášku.
Jedná se o týmy z první i druhé ligy.“
Překvapil vás postup Havířova a naopak fakt, že v barážineuspěla brněnská Technika, která
se tam prodrala dosti senzačně přes
Hodonín?
„Nepřekvapilo mě nic. Naše východní
skupina byla velmi silná a dovoluji si
tvrdit, že po posílení o několik hráčů by
jak Prostějov, tak ještě další týmy mohly hrát polovinu tabulky první ligy.“
Co byste s příchodem jara
vzkázal příznivcům prostějovského hokeje?
„Ať nedají na smyšlené hospodské
řeči, kterých je čím dál víc. Ať se podívají na tři roky dozadu, kdy zde hrají vlastní odchovanci a kdy hrajeme
v seniorském hokeji špici druhé ligy.
Ať se lidé někdy zamyslí nad pomluvami a udělají si vlastní názor. Bohužel i v novinách se někdy dočtete nepravdy a to je smutné. Také jim přeji,
aby se stále hokejem bavili a hokej jim
přinášel radost do jejich životů.“

kdo je

michal tomiga
Je prostějovským rodákem a v tomto roce slaví padesáté narozeniny.
Od roku 1969 do roku 1986 hrával
aktivně lední hokej za Prostějov, poté
přešel do Ostravy, kde vydržel do roku
1990. V tomto roce aktivní hráčskou
kariéru ukončil, aby v roce 1996 opět již
v Prostějově započal trénérskou činnost. Na nejrůznějších funkcích působil v realizačních týmech od žákovských kategorií až po asistenta
tehdejšího trenéra u „A“ mužstva Kamila Přecechtěla, což bylo
v éře HC Prostějov. Je držitelem trenérské licence „B“.V roce 2007
z rodinných důvodů trenérskou činnost přerušil a věnoval se pouze podnikání jako OSVČ. Před sezónou 2010-2011 převzal žezlo
nad prostějovským klubem jako jeho majitel a stal se i předsedou
nově vzniklého oddílu pod upraveným názvem LHK Jestřábi.
V těchto pozicích působí doposud, byť se v zákulisí jedná o změnách v majetkových strukturách.
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