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Roman Pobuda se probral z bezvědomí:

„CHTĚLI MĚ ZABÍT NA DISKOTÉCE I V SANITCE!“
V baru na Skálově náměstí šlo v noci ze soboty na
neděli podle výpovědi napadeného o život. Dva
kamarádi, Roman Pobuda s Davidem Novotným,
se sem přišli pobavit. Oba se točili okolo mladých
žen, se kterými se vrtěli na parketu v rytmu diskotékové hudby. Ve chvíli, kdy prvně jmenovaný
muž byl na cestě k toaletám, dostal nečekaně zezadu ránu lahví od šampaňského do hlavy!
Prostějov/mik
„Vůbec netuším, kdo mi to
udělal, viditelně mě chtěl ale
zabít. Zřejmě ze žárlivosti,
někdo neunesl, že tancuju
s jeho dívkou. Ty holky nám
ale tvrdily, že jsou v X-baru
samy. Byl jsem v bezvědomí,
probudil jsem se až v sanitce
se zafačovanou hlavou. Chtěl
jsem se zvednout a odejít, ale
doktor mě v sanitce brutálně
napadl, silou mi celým předloktím tlačil na krk, pak na
mě klekl a píchnul mi injekci,“ popsal včera odpoledne
exkluzivně Večerníku incident

Roman Pobuda. „Chtěl jsem
kamarádovi pomoci, ale strážníci mě drželi, nemohl jsem se
k němu do sanitky vůbec dostat. To, co s ním lékař dělal,
to jsem ještě v životě neviděl,“
podotkl incidentu i zákroku
přítomný David Novotný. Jak
dodal k samotnému incidentu
v baru, šlo tady jeho parťákovi
skutečně o život. „Ten, kdo ho
praštil tou flaškou, musel vědět, že ho může zabít. Byla to
hrozná rána, Roman měl rozbitou hlavu, všude okolo něj
byla na podlaze spousta krve,“
uvedl dále Novotný.

„V tuto chvíli se nemohu k tomuto konkrétnímu případu
vyjádřit, jsem mimo Prostějov. Musím si nejdříve promluvit s lékařem, který tohoto
muže ošetřoval. Určitě ale sehrál roli alkohol, náš doktor
mohl být napaden,“ sdělil
nám telefonicky Radomír
Gurka, ředitel prostějovské
záchranky. Jak slíbil, po prošetření celé události poskytne
Večerníku podrobné vyjádření do příštího vydání.
V noci byli k případu povoláni strážníci městské policie.
„To, co vám říkají tito muži,
mě mírně řečeno udivuje...
Strážníky požádali o příjezd
k X-baru na Skálovo náměstí
lékaři ze záchranky. Požádali
o asistenci při ošetření agresivního pacienta, který pod
vlivem alkoholu napadal lékaře. Jeho zranění v žádném
případě nebylo kvalifikováno
jako vážné, měl drobné ranky
v obličeji. Co se týká incidentu
v baru, sám poškozený nebyl

schopen vysvětlit, co se stalo.
Když pak strážníci vyslýchali
všechny ostatní hosty baru,
nikdo nic neviděl,
nikdo nic neslyšel,“
zareagoval na náš
dotaz Jan Nagy, velitel Městské policie
v Prostějově.
Během včerejšího odpoledne
jsme se snažili kontaktovat

majitele X-baru s žádostí o Případu se bude Večerník
vyjádření, ale bohužel neú- podrobněji věnovat v příšspěšně.
tím čísle.

Jak to bylo? Roman Pobuda, který utrpěl zranění v obličeji, tvrdí, že ho chtěl někdo
v baru na Skálově náměstí zabít. Stejně hovořil v sanitce při ošetření. Strážníci však
dokladují pravý opak.
2x foto: Michal Kadlec + internet

INZERCE

Staňte se našimi přáteli také na Facebooku!
9 771212 667008
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Zůstaly
Zů
t l jjen dí
díry
Litinové skruže skončily ve
sběrném dvoře. Předminulou
sobotu po desáté hodině bylo
přijato sdělení na linku 156 o
muži, který na jízdním kole
převáží železo a jede směrem
k Dolní ulici. Hlídka v dané lokalitě cyklistu nenalezla, ale při
kontrole sběrného dvora skruže
objevila. Výkupčí potvrdil převzetí před patnácti minutami
a vyplacení částky 274 korun.
Strážníkům předal nacionály
chlapíka, jenž věc dovezl. Na
ulici Okružní ukázal oznamovatel hlídce místo, odkud byly
skruže odcizeny. Vedle otvoru
leželo betonové víko.
Pětadvacetiletý mladík skončí u
správního orgánu, kde mu hrozí
pokuta do výše 15 tisíc korun.

Cizího nebrat!

Cizího člověka do bytu nezveme! Toto opomněl senior, se kterým se dal do řeči na ulici jemu
neznámý muž ve věku kolem
padesáti let. Stěžoval si na diskriminaci a těžký život. Důchodce
mu chtěl pomoci, a proto ho
pozval k sobě domů. Na nočním
stolku měl odložený mobilní telefon a dvoutisícovou bankovku.
Po jeho odchodu ovšem zjistil, že
mu tyto věci chybí. Poškozený
nebyl schopen uvést popis podezřelého. Celá událost byla postoupena Policii ČR.
Městská policie nabádá občany, aby nebyli důvěřiví a
nepouštěli do svých příbytků
neznámé osoby.

Popíjel na náměstí

Popíjení alkoholu na určených
místech je městskou vyhláškou
zakázáno. Toto ovšem nemínil
respektovat muž bez domova a
v PET lahvi popíjel na náměstí T.
G. Masaryka víno. Hlídce lahev
dobrovolně odevzdal. Událost
byla postoupena správnímu orgánu, neboť čtyřiačtyřicetiletý
je podezřelý zpřestupku.
z přestupku.
muž jepodezřelý

Zuřivý pes v parku

Nepříjemnou událost zažila
v úterý žena při venčení psa.
Při procházce parčíkem se k ní
znenadání rozběhnul staford a
napadl jejího čtyřnohého miláčka,, kterého měla na vodítku.
Útočící pes byl na volno a na
pokyny chovatele nereagoval.
Psa ženy nemínil pustit. Další
dvě přítomné osoby se snažily
zvíře odtrhnout. To se povedlo až ve chvíli, kdy majitelka
použila pepřový sprej. Nato se
chovateli staforda podařilo psy
od sebe oddělit. Poté muž odešel domů. Na zvonění strážníků
nereagoval. Věc byla předána
správnímu orgánu k dořešení,
kde lze zároveň v řízení o přestupku uplatnit vzniklou škodu
za ošetření psa u veterináře.
Chovatel je podezřelý z přestupku, jelikož nesplnil ustanovení
vyhlášky města, kdy neměl psa
na vodítku. Za to mu hrozí pokuta do výše 50 tisíc korun.
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ŘETÍZKOVÝ FANTOM UDEŘIL ZNOVU!

ČERNÁ KRONIKA

Pamatujete? Během loňských prázdnin řádil v
Prostějově jako černá ruka. Jiří Ustrnul okradl celkem osmnáct žen a způsobil škodu přes sedmdesát tisíc korun. V drtivé většině případů strhával
přímo na ulici starším dámám z krku zlaté řetízky,
kdy k těmto zlodějnám používal jízdní kolo. Soud
mu letos v únoru napařil třicet měsíců natvrdo.
Během procesu nebyl ve vazbě a také po rozsudku trestuhodně nezamířil hned do kriminálu! A to
se vymstilo…

Předminulou neděli 28. dubna v době od 8.00 do 12.00
hodin proběhla na teritoriu
územního odboru Prostějov
dopravně bezpečnostní akce,
která byla zaměřená na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných
návykových látek ze strany
řidičů. Policisté zkontrolovali 66 motorových vozidel
a zjistili sedm přestupků proti bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu, za které
uložili blokové pokuty za 4
500 korun.

Jiří Ustrnul okradl další seniorku, skončil ve vazbě. KONEČNĚ!

Prostějov/mik, mls
„Přestože drogově závislý a nikde nepracující Jiří Ustrnul sliboval policii i soudkyni, že už
v životě se ničeho podobného
nedopustí, lhal, jako když Rudé
právo tiskne. Předminulý týden
totiž v Prostějově udeřil znovu.
„V pátek šestadvacátého dubna kolem čtvrté hodiny odpoledne byla na jedné z ulic
v Prostějově okradena třia-

osmdesátiletá seniorka. Když
odpočívala na jedné z laviček,
objevil se znenadání neznámý
mladík. Přisedl si k ní, dal se s
ní do řeči, choval se slušně. V
okamžiku, kdy to paní vůbec
nečekala, jí beze slova strhl
z krku řetízek a utekl s ním
pryč. Během krádeže paní neutrpěla žádné zranění, zato přišla o řetízek za dva a půl tisíce
korun,“ popsala Večerníku inkriminovaný čin Irena Urbán-

Otci i bratrovi hrozil VRAŽDOU
Hrubián jim mával nad hlavou sekerou!

Hrubčice/mik - To snad už
není pravda. Pošesté či posedmé za poslední rok policisté
předminulou neděli vykázali
z domu v Hrubčicích mladého muže, který neustále napadá své rodinné příslušníky.
Naposledy dokonce se sekerou v ruce vyhrožoval vlastnímu otci a bratrovi zabitím.
Nyní se deset dní nesmí na
sto metrů přiblížit k domovu.
Pomůže to ale?
„V neděli osmadvacátého dubna
v dopoledních i odpoledních
hodinách napadl v jedné obci na
Prostějovsku osmadvacetiletý
muž svého pětašedesátiletého
otce a dvacetiletého bratra.
Nejdříve je oba dva slovně urážel,
nakonec jim oběma se sekerou v
ruce vyhrožoval zabitím a rozbitím zařízení domu. Napadení
z obavy o život všechno oznámili
na policii,“ sdělila Večerníku
Irena Urbánková, tisková mluvčí
policie Olomouckého kraje.

Když policisté přijeli do
Hrubčic, jeli vlastně už k notoricky známému pachateli.
„Muži zákona během šetření
zjistili, že agresor se takového
jednání nedopustil poprvé.
Již v minulosti, obzvláště pod
vlivem alkoholu, napadal své
příbuzné. I při nedělním incidentu sehrál významnou roli
alkohol. Policisté mu naměřili
2,41 promile v dechu. Využili
svého zákonného oprávnění
a násilnou osobu na dobu deseti dnů vykázali ze společného
obydlí a bezprostředního prostoru ve vzdálenosti sta metrů
od obytného domu,“ popsala
policejního mluvčí.
Otázkou však zůstává, zda
bude toto opatření něco platné. Rabiát byl takto vykázán
už několikrát, pokaždé se
ale domů vrátil, přičemž ve
vyhrožování i násilí na rodinných
příslušnících
vždy
pokračoval...

ková, tisková mluvčí policie
Olomouckého kraje.
Tentokrát byl však prostějovskými kriminalisty bleskurychle dopaden. „Operativním
šetřením se podařilo pachatele
vypátrat. Je jím čtyřiadvacetiletý muž z Prostějovska,
který už není pro kriminalisty
není osobou neznámou. Již v
minulosti se dopouštěl obdobné trestné činnosti na starších
osobách. Hned v pondělí byl
proto zadržen a umístěn do
policejní cely. Ještě téhož dne
si vyslechl sdělení obvinění
ze spáchání přečinu krádež,
za který mu hrozí až dvouletý
pobyt za mřížemi,“ prozradila
dále Irena Urbánková.
Tentokrát ani soudkyně prostějovského soudu nezaváhala
a mladého Jiřího Ustrnula
poslala šupem do vazební
věznice, kde si počká na další
soud. Jenom dodejme, že už

I
Prostějov/mik - Vedení města
Prostějova se v pátek obrátilo na Večerník s žádostí
o
zveřejnění
varování,
určeného zejména ředitelům
základních a středních škol,
ale i veřejnosti. Podle
náměstkyně primátora magistrátu Aleny Raškové školy
obchází podvodník s nabídkou prezentace na webových
stránkách. Přitom požaduje
finanční zálohu. Problém je,
že jednak není k ničemu takovému předurčen a za druhé
to ani zařídit nemůže...
„Hlavní problém tkví v tom, že
muž se zaštiťuje magistrátem,
dokonce je s ním údajně domluven na spolupráci nebo tvrdí,

ZKRACHOVALÝ PODNIKATEL OKRADL I SVÉHO OBHÁJCE
Zdeněk Pekař si z kanceláře zastupitele
Josefa Augustina měl odnést 162 tisíc korun
Prostějov/mls
Nyní již zkrachovalá společnost Kopek bariéry prostějovského podnikatele Zdeňka
Pekaře se ze začátku úspěšně
zabývala vytvářením bezbariérových přístupů. S placením
sociálního a zdravotního pojištění u svých zaměstnanců
se však její jednatel příliš nezatěžoval. Dodnes v této souvislosti dluží statisícové částky. To však není ani zdaleka
vše. Kromě toho byl státním
zástupcem obviněn z podvodu a maření úředního rozhodnutí. Toho se měl dopustit

nyní má na triku třicet měsíců
v kriminále.
Jiří Ustrnul je přitom navzdory
svému nízkému věku už ostříleným kriminálníkem. Před
více jak čtyřmi lety byl propuštěn z vězení. Přesto se dopustil
dalšího trestného činu, za který

dostal veřejně prospěšné práce.
Ty však už odpracovat nemusí, i na něj se totiž vztahovala
novoroční amnestie prezidenta
republiky. Nicméně v případě trestu za okrádání seniorek Ustrnulovi už ani Václav
Klaus nepomohl!

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

ŘŘeditelé, POZOR! Školy obchází PODVODNÍK

ze soudní síně...

Bývalý majitel prostějovských firem Kopek bariéry
a Kopek color Zdeněk Pekař
stanul v úterý před prostějovským soudem. Mimo
řady podvodů jej obžaloba
viní také z krádeže. Okrást
měl přitom svého vlastního
advokáta! Jako nesporný
důkaz proti němu svědčí stopy DNA získané z krve, která
zůstala na rozbitých skleněných dveřích vedoucích do
kanceláře Josefa Augustina.
Ano, onoho právníka a současně Zastupitele města
Prostějova...

Zdání klame. Jiří Ustrnul vypadá na pohled jako andílek, ale je
to feťák a nebezpečný zloděj. Po další loupeži konečně skončil za
mřížemi!
Foto: archiv Večerníku

hned několika způsoby. Jeho
ke krachu směřující firma
Kopek bariéry například
půjčila jemu samotnému
a také další jeho společnosti
přes tři miliony korun. Problém vězel také v tom, že si
peníze od nových klientů své
bankrotující firmy nechával
posílat na svůj soukromý
účet. Dalšího trestného činu
se dopustil tím, že po pravomocném odsouzení za neslavné působení ve zkrachovalé
firmě se snažil i nadále podnikat, ač mu to soud výslovně
zakázal!
(pokračování na straně 13)

že pracuje pro prostějovskou
radnici. Ani jedno ale není pravda, město má vlastní webové
stránky, na kterých samozřejmě
prezentujeme naše školy a jiným
inzerci sami nabízíme. S nikým
v tomto ohledu nespolupracujeme, žádného prostředníka
nezaměstnáváme. Ten muž lže,
podle mého názoru je to podvodník,“ uvedla Alena Rašková,
náměstkyně primátora statutárního města Prostějova.
Vzápětí přiznala, že neznámý
muž to zkusil i na jejího
manžela, který je ředitelem
Střední školy automobilní.
„Přišel za mnou do kanceláře
chlápek, že prý je z Plzně,
ale pracuje pro prostějovský

magistrát. Nabízel mi reklamu na
internetových stránkách města,
zároveň požadoval okamžité vyplacení finanční zálohy. Zdál se mi
hned podezřelý, tak jsem ho vyhodil. Může to ale zkoušet na druhé,
někdo z kolegů mu může naletět
a peníze mu dát,“ varuje rovněž
Rudolf Raška, ředitel Střední
školy automobilní v Prostějově.
Okamžitě se svěřil se svým
zážitkem manželce. Vzápětí
náměstkyně primátora Alena
Rašková na magistrátu ověřila,
že žádná spolupráce s cizími
reklamními manažery na tvorbě
webových stránek města neexistuje. Tudíž je jasné, že se jedná
o podvodníka, před nímž by se
měli všichni ředitelé na pozoru...

Lupič z Plumlovské

vzal roha na Slovensko
Prostějov, Starý Hrozenkov/
mik - Pátrání po ozbrojeném lupiči, který v neděli
21. dubna přepadl hernu
Tampa v Plumlovské ulici,
je zatím bezúspěšné. Přesto
kriminalisté byli uprostřed
týdne na horké stopě. Zřejmě tentýž muž totiž řádil
minulý čtvrtek ve Starém
Hrozenkově na Uherskohradišťsku.
Tady přepadl směnárnu, obsluhu polil benzínem a pod
pohrůžkou zapálení ukradl
desítky tisíc korun. Na nápadnou shodu upozornila Večerník naše čtenářka. „Dávali
to v televizi, ten lupič měl
oblečenou stejnou bundu jako

při přepadení herny v Plumlovské,“ napsala esemesku do
redakčního mobilu žena s tím,
že na tuto skutečnost upozornila i policii.
„Ano, tímto podnětem jsme
se okamžitě začali zabývat
a spolupracujeme s kolegy
z Uherského Hradiště. Lupič
ze směnárny ve Starém Hrozenkově měl na sobě úplně
stejnou bundu. Bohužel dalším pátráním bylo zjištěno, že
pachatel opustil území České
republiky a nyní je na Slovensku..,“ informoval Večerník
kriminalista pracující na vyšetřování, který si z pochopitelných důvodů nepřál být
jmenován.

po kvartetu hledaných
Prostějov/mik

inzerce

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.

PAVEL POLHOŠ

MILADA NAVRÁTILOVÁ

ŽANETA OHLÍDALOVÁ

MICHAL BERG

se narodil 16. června 1995 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání
dne 30. dubna 2012. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 16 do 18 let,
měří mezi 170 až 175 centimetry,
má střední postavu, černé oči a černé vlasy.

se narodila 2. června 1946 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledanou vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 31. ledna 2013. Její
zdánlivé stáří je v rozmezí od 65
do 70 let, měří mezi 170 až 175
centimetry, má hubenou postavu
a plavé blond vlasy.

se narodila 16. října 1973 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledanou vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 1. března 2013. Její
zdánlivé stáří je v rozmezí od 35
do 40 let, měří mezi160 až 170
centimetry, má střední postavu,
černé oči a černé vlasy.

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

Razie na řidiče

Pirát na silnici
Ze spáchání trestného činu
maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání je
podezřelý sedmadvacetiletý
muž, kterého policisté kontrolovali předminulou neděli
krátce před devátou hodinou večer na ulici Konečná
v Prostějově coby řidiče
osobního vozidla. Během
kontroly policisté zjistili, že
řidič má vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel. Navíc na vozidle neměl
platnou technickou kontrolu,
emise a ani dálniční známku,
ačkoliv chvíli předtím jel po
silnici, kde je dálniční známka vyžadována. Nyní mu za
uvedený trestný čin hrozí až
tříletý pobyt za mřížemi.

Přelezl plot
Trestných činů krádeže
vloupáním a porušování domovní svobody se dopustil
neznámý pachatel, který v
úterý po šestnácté hodině
přelezl oplocení u rodinného domu v ulici Nerudova v
Prostějově, kde odcizil pánské horské kolo, které bylo
opřené o zeď. Tímto jednáním tak majiteli způsobil
škodu kolem 6 tisíc korun.

Poškodil výstražník
Trestného činu poškození
a ohrožení obecně prospěšného zařízení se dopustil
neznámý pachatel, který ve
středu 1. května po půlnoci
na železničním přejezdu od
Olomouce do Prostějova u
mostu přes řeku Hloučela
poškodil výstražník. Z místa
odcizil kabely, v důsledku
čehož výstražník nepřetržitě
signalizoval zákaz vjezdu
na železniční přejezd, a to
do doby, než došlo k vybití
záložního zdroje, kdy výstražník přestal fungovat.
Porucha nebyla vzhledem k
rozsahu poškození do současné doby odstraněna a
veškeré vlaky jezdí v režimu
provedení opatrné jízdy.

Elektrokolo je fuč
Zatím neznámý pachatel
v době od úterý do čtvrtka
odcizil ze společné chodby
domu na ulici Družstevní v
Prostějově elektrokolo, které
bylo uzamčeno lankovým
zámkem. Tímto jednáním
tak majiteli způsobil škodu
kolem 20 tisíc korun.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Zpravodajství
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Důchodkyni žalují za to, že naletěla podvodníkům...

PENÍZE ŘÁDNĚ PLATILA, CHTĚJÍ JE PO NÍ JEŠTĚ JEDNOU!

Být důchodcem, to chce dneska hodně pevné
nervy. Řada vyloženě podvodných, ale někdy i
rádoby seriozních společností si zřejmě myslí, že
pokud jste dosáhli důchodového věku, pak musíte
být na hlavu padlí. A chystají se vás obrat. Někdy
se o to pokouší dokonce opakovaně...
Prostějov, Smržice/mls
Představte si, že byste v restauraci
řádně zaplatili číšníkovi za oběd a
chtěli v klidu odejít. Následně by
se však přiřítil naštvaný kuchař
a chtěl po vás peníze znovu.
Důvodem by bylo to, že on nic
nedostal, protože číšník peníze
ukradl a jemu nedal to, na čem
byli spolu domluveni.
Je celkem logické, že byste
peníze kuchaři odmítli dát.
Jenže to byste si v dnešní absurdní době naběhli. Kuchař
by vás zřejmě dal k soudu
a kromě oběda by po vás chtěl
zaplatit ještě svého právníka!

Tohle
je
přesně
případ
jednašedesátileté Zdeňky Holzmanové ze Smržic, o němž už
Večerník jednou informoval. Situace se však od té doby vyhrotila...
Zdeňku Holzmanovou při odchodu z prostějovského Úřadu práce
oslovil finanční poradce z Institutu finančního poradenství (IFP).
Kromě výhodného pojištění jí
nabídl také práci, musela si však
uzavřít „mimořádně výhodné“
pojištění u České podnikatelské pojišťovny (ČPP). Přestože
paní Holzmanová své závazky
řádně hradila, pojišťovna je
nyní po ní chce ještě jednou!
Důvod je ten, že ona sama

žádné peníze nedostala, protože
je její zástupci z IFP již stihli
rozkrást. Celá situace tak zřejmě
neodvratně skončí u soudu. Advokáti pojišťovny totiž na paní
Holzmanovou podali žalobu.
Na první pohled se však tváří jako
největší kamarádi...
„Pokud do sedmi dnů uhradíte
částku 30 309 Kč, žaloba
bude vzata zpět a celá
záležitost bude uzavřena,“
píše v dopise advokát
Michal Benda z Jeseníku, který si
za své „služby “
naúčtoval
11 459 Kč.

Paní Holzmanová nechápe,
proč by najednou měla platit
třicet tisíc korun, když nic
nezákonného
neprovedla
a naopak ona byla tou
napálenou.
„Navíc ty peníze
ani nemám,“
podotkla Holzmanová.

Obrali ji a ještě ji žalují. Zdeňka Holzmanová se smlouvou nyní
již fakticky neexistující IFP , která ji dostala do zbytečných problémů.
Foto: Martin Zaoral

Uvedenou advokátní kancelář
Večerník zkontaktoval. Zajímalo nás, proč peníze nechce
po IFP, tedy po lidech, kterým
paní Holzmanová už jednou za
pojiš
pojištění
zaplatila. „Paní Holzma
zmanová
si měla lépe přečíst
smlu podmínky. Více se vám
smluvní
to
k tomu
nebudu vyjadřovat,“
odpo
odpověděla
nám
stručně
zástu
zástupkyně advokátní kanceláře
Mich
Michala Bendy, která paní Holzma
zmanové doporučila, aby se na
ni oobrátila osobně. „To jsem
samo
samozřejmě už udělala. Řekli
mi, žže společnost IFP není solventní, proto to musím zaplatit
vent
já,“
“ prozradila nám šokující
argu
argumentaci paní Holzmanová.
A tak
ta zřejmě dojde na onen
již zzmíněný soud. Paní Holzma
zmanové
nezbývá než věřit,
že soudce bude rozhodovat
na základě jasných důkazů.
Poji
Pojištění
totiž poctivě splácela.
(dokončení na straně 13)

CHCÍPLÍ KAPŘI!

Kdepak se vzali
v mlýnském náhonu?
Záhada i pro rybáře...
Foto: Michal Kadlec
Prostějov/mik - „Přijeďte se
podívat, v mlýnském náhonu
jsou leklí kapři,“ zavolala ve
čtvrtek do redakce Večerníku
naše čtenářka. Její oznámení
jsme zprvu brali jako vtip.
Kde by se proboha v náhonu,
ve kterém se jen kdysi dáv-

no dařilo tak maximálně
hrouzkům či ploticím, vzali
kapři? Přesto jsme se ale
rozjeli do Kolářových sadů.
A naše překvapení nebralo
konce...

čtěte na straně 6

ROZPOČET MĚSTA ROKU 2012 DOSÁHL PADESÁTIMILIONOVÉHO PŘEBYTKU!
„Máme z úspěchu radost. Ale nepřeceňoval bych to, spousta investic byla odložena,“
zůstává při zemi primátor statutárního města Prostějova Miroslav Pišťák

Finanční přebytek v rozpočtu ve výši bezmála dvaapadesáti milionů korun.
To je výsledek hospodaření města za loňský rok, aktuálně zveřejněný vedením magistrátu uprostřed minulého týdne. V současné celosvětové ekonomické recesi se tak zcela jistě jedná o výjimečný počin! Primátor statutárního města Prostějova Miroslav Pišťák však okamžitě brzdí optimistické
emoce. „Tento úspěch má své objektivní vysvětlení, které nelze přeceňovat,“ uvedl pro Večerník primátor s tím, že přebytku se totiž dosáhlo hlavně
kvůli odloženým przbáf některé významné a hlavně nákladné investice.
Prostějov/mik
„Plánované příjmy města Prostějova činily v loňském roce
753,5 milionu korun. Výsledek
je ale v tomto ohledu zhruba
o třináct a půl milionu lepší, tudíž celkové příjmy města byly
vloni naplněny na 102 procent.
Už toto je první dílčí výborná
zpráva,“ uvedl pro Večerník
prostějovský primátor Miroslav
Pišťák, který je zodpovědný
za hospodaření města. „Naopak
výdaje jsme v roce 2012 plánovali ve výši 808 milionů, takže
jsme počítali s pětapadesátimilionovým schodkem, jenž jsme
pokryli z finančních rezerv města. V žádném případě jsme si na
něj nepůjčovali peníze. Nakonec
ale výdaje byly za loňských dvanáct měsíců nižší o celých 106
milionů korun, tudíž se zastavily
na celkové hranici 702 milionů
korun. Městské výdaje tak byly
naplněny pouze z sedmaosmdesáti procent,“ seznámil nás
s druhou stranou hospodaření
radnice Miroslav Pišťák.

„Výpadky ve výběru daní
jsme pokryli výnosy z hazardu“

prozradil významný fakt první muž magistrátu
MIROSLAV PIŠŤÁK

Přeplněná městská kasa. Jak potvrdil primátor Prostějova Miroslav Pišťák, rozpočet města za rok 2012 skončil výrazným přebytkem...
Koláž Večerníku

Z těchto údajů je patrné,
že magistrát vloni hospodařil
s výrazným a přiznejme si,
nečekaným přebytkem v rozpočtu. „Ano, čistě v řeči čísel
to znamená, že v rozpočtu nám
zbylo 51,5 milionu korun. Jsme
za to rádi a zcela jistě se tím můžeme okolnímu světu i pochlubit.
Ale na druhé straně je zapotřebí
hodně podstatnou věc vysvětlit.
K přebytku došlo jen díky tomu,
že se v roce 2012 nerealizovalo
hned několik podstatných stavebních investic, které z nejrůznějších
objektivních důvodů musely být
odloženy na rok 2013. Například
šlo o rekonstrukci obřadní síně na
městském hřbitově, nevyčerpalo
se pět milionů korun na opravu
radnice, dva miliony na Smetanovy sady, milion a půl na chodníky v Čechovicích a tak bychom
mohli pokračovat. Jsou to ale
akce, které již probíhají nebo ještě
v tomto roce budou zrealizovány.
A právě na tyto investice budeme z uvedeného přebytku za rok
2012 uvolňovat potřebné peníze,“
vysvětlil primátor Pišťák.
„K akcím, které se nestihly
v minulém roce, je nutné připočíst ještě rekonstrukci vozovky
a parkovišť v ulici Karla Svolinského. Na tuto zakázku proběhlo výběrové řízení už vloni,
ale poražení uchazeči se tak
dlouho odvolávali proti výběru
dodavatele, že jsme byli nuceni
celou investici odložit a proběhne letos od konce května,“ dodal

k výčtu neuskutečněných investic v roce 2012 Zdeněk Fišer,
náměstek primátora.
Jak ovšem vzápětí první muž
prostějovského magistrátu přiznal, na výborném výsledku
hospodaření má lví podíl také
skutečnost, že město vykazovalo rekordní příjmy z hazardních her. „Co se týká daňové
výtěžnosti, tímto jsme městskou
pokladnu nenaplnili podle předpokladů. Rozhodně to ale nebylo
naší vinou. Naopak příjmy z takzvaného hazardu dosáhly výše
přes čtyřicet milionů korun. Vím,
proti hazardním hrám existují

oprávněné protesty, ale výnosy
pro město jsou opravdu nezanedbatelné. Určitě tím do značné
míry kryjeme výpadky z výběru
daní,“ přiznal primátor Miroslav
Pišťák s tím, že vynikajícího výsledku ekonomického hospodaření město dosáhlo i tím, že se stále
daří držet na uzdě provozní výdaje
samotného magistrátu.
„Přestože jsme s výsledky hospodaření oprávněně spokojeni,
pořád musíme mít na paměti,
že vždy při každém plánování
finančních záležitostí je potřeba
hledat ty nejúspornější varianty.
Jak to bude z hlediska příjmů

a výdajů v letošním roce, to si v tuto
chvíli zatím netroufnu odhadnout.
Snažíme se být ale velkými optimisty,“ uzavřel toto téma Pišťák.
A jak byl na tom Prostějov
v minulých letech?
Nejlépe se mu vedlo v roce
2004, kdy zisk dosahoval
až bájné hranice sta milionů.
Velmi dobré byly i roky 2008
a 2010. Naopak zle nedobře
vyšly počty v roce 2006, kdy se
ztráta pohybovala vysoko nad
onou stovkou miliónů korun.
Špatný výsledek zaznamenal
pokladní prostějovské radnice
i o rok později...

Jak skončilo hospodaření města v jednotlivých letech?
Zdroj:
Zdroj:Policie
Město ČR
Prostějov

PŘEBYTEK

SCHODEK

přebytek/schodek
(v milionech korun)

NEŠTĚSTÍ na Wolkerce? Ne, to jen funebráci měli SLET! Konkurz na ředitele divadla ZRUŠEN

Prostějov/mik - Velký
náklaďák zaparkoval
v pátek odpoledne u
restaurace Hobit ve
Wolkerověulici.Kezděšení
kolemjdoucích parta mužů
v černých oděvech začala
z automobilu vykládat
rakve a přemisťovat je do
restaurace. Co se stalo?
Hromadné neštěstí?

DOČTETE SE NA STRANĚ 13

Mezi rakvemi. Petr Kraus s Pavlem Makovým těsně poté, co do Hobitu nastěhovali
všechny rakve. Mezi nimi byl i typ, ve kterém
byl pohřben prezident ČR Václav Havel.
Foto: Michal Kadlec

„S výběrem si nevíme rady,“ přiznávají radní

Prostějov/mik - Tak tomu se říká patová situace!
Zatímco dosavadní ředitelka Městského divadla
v Prostějově Alena Spurná si už pomalu balí kufry a ve funkci k 30. červnu tohoto roku končí,
radní jsou naprosto bezradní při výběru jejího
nástupce. Výběrové řízení totiž nepřineslo žádný
výsledek a celý konkurz tak byl anulován!
„Do výběrového řízení se přihlásilo jedenáct uchazečů a komise, která jejich žádosti posuzovala, nedošla k jednoznačnému závěru. Bodovým hodnocením se dokonce hned tři uchazeči o post nového šéfa
divadla dostali na naprosto stejnou úroveň. Členové
komise se tedy neshodli na jediném kandidátu, kte-

rého by mohli doporučit radě města ke jmenování
do funkce ředitele či ředitelky divadla,“ zhodnotila
činnost výběrové komise její členka Ivana Hemerková, náměstkyně primátora statutárního města
Prostějova.
Podle jejích slov tak následoval logický postup, i
když vůbec ne častý. „Rada města se neměla čeho
chytit, tudíž se rozhodla tento konkurz zrušit a vyhlásit nové výběrové řízení. Do něho se mohou přihlásit zcela noví zájemci, ale také ti, kteří se zúčastnili předchozího konkurzu,“ objasnila Hemerková.
Na příštím jednání rady města má být termín
zahájení nového výběrového řízení navržen.
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R k é tempo. P
Raketové
Práce
á
na rekonstrukcii
Kolářových sadů pokračují obrovským
Tajemný
tempem, dělníci makali dokonce i na prvního
vyhazov. Velmáje. Kácení bylo dokončeno a jasné
mi podezřele půsoobrysy už získává i zbrusu nová
bí bleskurychlá změna
cestní síť. Co nevidět začne
na pozici jednatele společvýsadba nové zeleně
nosti .A.S.A. Technické služby.
a instalace novéDosavadní „kontrolor“ toku městských
ho osvětlení.
peněz Vlastimil Uchytil (ODS) byl
vyměněn za radního Bedřicha Grulicha
(ČSSD). Proč, to nikdo nechce vysvětlit?!

Osobnost týdne

„DÁM
DÁM
ÁM SI
SI JEŠTĚ
JEŠ
JE
ŠTĚ
ŠTĚ
PIVO A RUM. PAK
JDU POLÓBIT STAROU,
NEBO ZASE BUDE
DOMA ŘEV JAKO
PRASE!“

HORKÝŽE SLÍŽE
HOR

Hned osmička komunálních
politiků chyběla na úterním
mimořádném jednání zastupitelstva města. Někteří z nich se
omluvili primátorovi písemně,
jiní telefonicky nebo prostřednictvím svých kolegů. Naproti
tomu snad podruhé v tomto
volebním období byl přítomen
poslanec Fiala...

-

Výrok týdne

Dvacet let na hudební scéně
přijela
p ijela v sobotu do Prostějova
př
oslavit
oslavi známá punkrocková
kapela.
Dostatečně zaplkape
něný sál Společenského
domu přijal skupinu za
svou,
svou koncert měl obrovský ohlas.

Jeden ze stálých štamgastů
hospůdky ve Wolkerově ulici měl
na prvního máje velké starosti…

JE MÁJ, LÁSKY ČAS... A CERMATU ZVE K MATURITĚ HLAS

Analýza
Martin Mokroš
Maturity tohoto typu provází od začátku zmatky, šílené
náklady na kde co, nárůst papírování obludných rozměrů,
ztracený čas, který by se dal
využít například minimálně k
tomu, aby byla výuka v maturitním ročníku o měsíc delší. A
k tomu „úžasné“ výstupy, které dle zcela nepochopitelných
kritérií řadí školy do jakýchsi
tabulek a ratingů. Pokud se následně vystaví s neodborným
komentářem do médií, tak
pouze klamou veřejnost, tudíž
dělají školám jen a jen medvě-

Asi takhle nějak by dnes mohl náš velký básník
pozměnit své verše, jelikož tu máme zase květen
a s ním opět přišlo do středního školství ono většinou odborné učitelské veřejnosti nechtěné dítě,
takzvané státní maturity. Ty nás všechny již stály
něco k miliardě a způsobily traumata studentům,
rodičům i kantorům. Pojďme si o nich něco říct...
dí službu. Poškozují je třeba i
při přijímacím řízení, které mimochodem probíhá právě teď
také, ale k němu ještě později.
O tom, že existují jedinci, kteří
naopak tento typ maturity milují, netřeba pochybovat. Jsou
to nejrůznější agentury, které
v podobě „hodného strýčka“
maturantům nabízí, že je na
státní maturity připraví, ale samozřejmě za nějaký ten „symbolický“ poplateček, že... Vždyť
maturanti jsou sice mladí a chudí,
ale těch pár korun za jeden testíček
on-line přece rádi dají, když jde
o jejich budoucnost, ne? A to je
maturant k maturantovi, korunka

ke korunce... To se to pak agenturám sladce žije! Asi nejhorší v
tomto směru je Matt @ Hurry, což
je údajně občanské sdružení, je
však důležité se podívat, kdo je v
čele. Je to bývalý, pro neschopnost
dvakrát odvolaný šéf CERMATU
Pavel Zelený (naštěstí se vrátil jen
jednou), který si lidově řečeno
„čmajznul“ know how z předchozího místa a teď vesele připravuje
maturanty, pouští do médií ony
výše zmiňované ratingy škol a je
„mistr světa amoleta“. No řeknu
vám, být informovaným maturantem nebo rodičem, jsem z toho
kapku překvapen, ale starám se
hlavně o to, jak uspět. Já ve svém

postavení říkám, že se mi z toho
chce zvracet. Ptám se i vás, rodičů prostějovských maturantů,
věděli jste, kdo co nabízí před
maturitou vašim dětem a komu
dáváte své peníze?
Přeji všem maturantům úspěch a
věřte, že ti dobří a poctiví by maturity zvládli, ti špatní by od nich
vyletěli i bez tohoto paskvilu, který již běží třetím rokem a ještě ani
jednou stejně. Přemýšlím, že napíši nějaký nový „Máj“, snad mi
to pan Mácha odpustí a nebude
mne chodit strašit...
Chce se mi ještě jednou zarýmovat o máji, že je to lásky čas, ale
jsou tu přijímačky na střední školy
zas. Ano, v době maturitního běsnění se nám i v Prostějově naplňují
gymnázia, střední školy a odborná
učiliště novými prváky. První kolo
těchto přijímaček proběhlo ve
dnech dvaadvacátého až třicátého
dubna a všichni už dnes vědí, že to
nebylo kolo poslední. Proč?
Podle informací náměstka
hejtmana Olomouckého kraje

Petra Hežová
Další ročník čarodějnického
rejdění je už minulostí, je
načase schovat létající koště
do ochranného futrálu, zamaskovat bradavice korektorem a nechat si zajít chuť
na pečení dětí na lopatě.
Alespoň pro letošek.
Ty z nás, které se držely v uctivé
vzdálenosti od připravených

glosa týdne Soudruh Tuhý by měl

bezpočet kolegyní z blízkého
i dalekého okolí, a tak osobně
hodnotím uplynulou filipojakubskou noc jako nesmírně
vydařenou. A to nejen díky
hojnému výskytu mladých
i perspektivních čarodějnic, díky
kterým naše řemeslo určitě neupadne v zapomnění.
Příležitost předvést se v novém
hábitu, vyměnit si recepty
na nejlepší perník vhodný
pro stavbu perníkové chaloupky, okoštovat lektvary
a pochlubit se nejnovějším
přírůstkem do rodiny si nenechá ujít žádná právoplatná
čarodějnice. Proto bylo na sletu v Plumlově, Tištíně a dalších
čarodějnických místech plno.
A pak že se neumíme bavit!

Konstelace hvězd Prostějova

Začátek května patří zamilovaným, takže ani vy se nebraňte svým
citům. Kdypak jste svého partnera naposledy pozvali na rande? Je
úplně jedno, kolik je vám let, májovou atmosféru v celém Prostějově
nenechejte jenom tak kolem sebe proletět...

Berani - 20. 3.- 18.4. Báječnou náladu si nenechejte nikým pokazit, naprosto nic vás nemůže
tento týden vykolejit. Úsměv na tváři vám neztuhne ani ve chvíli, kdy se dozvíte o partnerových záletech. No a co, také si vyjděte na mejdan!
Býci - 19.4.-19.5. Nedívejte se na televizní noviny, vy potřebujete slyšet jen samé pozitivní zprávy
a nikoliv žádné špinavosti. Ostatně přímo v zaměstnání se v těchto dnech budete dozvídat samé
příznivé novinky, což určitě uvítáte.
Blíženci - 20.5.-19.6. Lidé okolo vás se vám
začnou vyhýbat, marně se začnete pídit po důvodech. Možná to bude tím, že začínáte působit
odpudivým dojmem, což není zrovna ta nejlepší
vizitka. Začněte pracovat na svém zevnějšku.
Raci - 20.6.-21.7. Podaří se vám upevnit některé
přátelské vazby a navázat nová zajímavá přátelství, která vydrží navěky. Vyhněte se kritice svého
protějšku, jinak rozpoutáte peklo na zemi. Nabídne se vám lákavý flirt s kolegyní.
Lvi - 22.7.-21.8. Každé ráno se budete muset doslova nutit, abyste začali s nějakou pracovní aktivitou. Rozhodně se nedá říct, že by vás práce těšila.
Vše budete vykonávat jen z nutnosti a se skřípěním zubů. Snad pomohou kolegové.
Panny - 22.8.-21.9. V dlouhodobých partnerských vztazích se budete cítit trochu nejistí, objeví
se obavy z budoucnosti. Zatoužíte po hlubším citovém sblížení s ostatními členy rodiny. Nastává
ideální čas pro odkládané rodinné oslavy.

...ještě
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vyčetl, že budou podporována
gymnázia. No to je mi z toho
zase jasno!
V našem městě má zastoupení
každý typ školy a je to dobře.
Každý si může vybrat, ale doporučuji i budoucím prvákům
v příštích letech vybírat hlavně srdcem, školy si projít, na
podzim navštívit akci Scholaris-burzu škol, určitě zbytečně
nestudovat ony výše zmiňované
ratingové tabulky, které pouze
„míchaj hrušky s jabkama“ (na
„hruškojabkový“ výrok má copyright náměstkyně primátora
Hemerková, ale autorský poplatek rád v tomto případě zaplatím...). Je třeba se podívat i na to,
jak se školy jmenují a jaké obory
ve skutečnosti nabízí, i u nás ve
městě v tomto směru najdeme
zajímavé paradoxy.
Takže i současným deváťákům
přeji úspěch u přijímaček a ať
se dostanou na školu svého srdce, která je kvalitně připraví pro
budoucí život.

komentář redaktora

KDYŽ SE JEŽÍ BABY
vater a ohníčků a s úspěchem
tak unikly pyromanským choutkám zdejšího obyvatelstva,
se mohou těšit zase až na
příští
hromadné
setkání
s čarodějnickými kolegyněmi,
při kterém se na nějakou tu
chlupatou bradavici navíc nijak nehledí. Pravda, v průběhu
staletí se čarodějnické sabaty,
jak jsme je my starší znávaly,
trochu změnily. Ubylo těch
nepříjemností s chytáním
a pálením čarodějnic, naopak
přibyly dětské soutěže, kde
si čarodějnická drobotina ověří
své dovednosti v kreslení či letu
na koštěti. Starší kolegyně se pak
mohou nerušeně porozhlédnout
po zlobivých dětech, kterým to,
co si budeme povídat, sluší v té
peci na lopatě úplně nejlépe.
Díky letošnímu počasí se slétlo
k čarodějnickým radovánkám

pro školství Zdeňka Švece v
kraji máme 4 336 uchazečů o
studium na středních školách a
míst v nich je 5 860. Logicky
tedy dochází k boji o žáka a o
naplněnost škol. Co k tomu říct?
Demografická křivka prostě
klesá a její vzestup je aktuálně
bohužel v nedohlednu. Jsou-li
školy financovány takzvaně
„od kusu“, tedy že peníze přijdou, jen když jsou žáci, stoupá jedině nervozita, co bude
se školami dál v případě, že
nenaplní svou kapacitu...
Kdysi jsem na tomto místě
chválil bývalého náměstka
pro školství za vcelku tehdy
relativně bezbolestnou „optimalizaci“ škol, ale při současných číslech to zřejmě nebyla
optimalizace poslední. Vše se
odvíjí od koncepce celého ministerstva školství, ale je ona
koncepce jasná? Jednou se
preferuje odborné vzdělávání, pak zase pouze technické
obory a nedávno jsem zase

Váhy - 22.9.-21.10. Promyšlená propagační akce
vás může zlákat ke zbrklé koupi zboží, které hned
začnete litovat. Vezměte rozum do hrsti, všechno
levné může být zároveň hodně drahé. Peníze raději investujte do rodinného výletu.
Štíři - 22.10.-20.11. Cítíte se vyrovnaní, a tak dokážete leckomu rozumně poradit. Budete si všímat
naladění svého okolí. Poznáte, když vaše kolegy
nebo blízké něco trápí nebo nad něčím usilovně
přemýšlejí. Pomozte jim.
Střelci - 21.11.-20.12. Hned v úvodu týdne počítejte s menšími zdravotními komplikacemi, které
mohou vyústit v nervózní závěr týdne. Nebojte se
hodit marod, v posteli se bacilů zbavuje lépe než
při plném pracovním vytížení.
Kozorohové - 21.12.-19.1. Zamyslete se, zda nemáte nějaké resty, jež by mohly časem vyústit až
v obří penále či soudní obsílku. Pokud se vám to
podaří vyřešit hned během prvních dvou dní, budete určitě klidnější. Ve středu si vsaďte.
Vodnáři - 20.1.-18.2. Konečně se budete rozhodovat racionálně. Přestanete si stavět vzdušné
zámky a uděláte si reálnou představu o tom, jak by
měla vypadat vaše budoucnost. Zúročí se vám to
v práci i v soukromém životě.
Ryby - 19.2.-19.3. Doma budete citliví na sebemenší známku nepořádku. Uklidíte tak dokonale,
že rodina i vy sami můžete ztratit přehled. Z vaší
pořádkumilovné mánie bude hodně lidí nervózních, tak to prosím nepřehánějte.

dožít v garsonce

Martin Zaoral

František Tuhý
za každého režimu vynikal velkorysostí. Vždy
si však velmi pečlivě spočítal, vůči
komu ji projeví.
Zatímco mzdy řadových zaměstnanců škrtil, jak to jen šlo,
vůči mocným tohoto světa se
jako škrt určitě neprojevoval.
Ať už se jednalo o významné politiky v čele s Václavem
Klausem, bohaté ředitele velkých firem či další lidi schopné cokoliv ovlivnit, měl pro ně
vždy připravené luxusní obleky a někdy i další výhody.
Byl velmi štědrý, obzvláště pokud nedával ze svého. Co rozdal,
to se mu obvykle tisícinásobně
vrátilo. Z lidské psychologie
vyplývá, že pokud něco kvalit-

ního dostaneme, cítíme se vůči
svému dárci zavázáni. A to i v
případě, že jsme o tuto pozornost
vůbec nestáli.
To je jeden z důvodů, proč si
spousta lidí myslí, že pravděpodobná žaloba na Františka Tuhého nebude mít šanci na úspěch a
že se celou kauzu nepodaří dotáhnout do konce. Že vše skončí
podobně jako třeba v případě
bývalého šéfa zkrachovalé Banky Haná. Celá záležitost se bude
táhnout několik let a nakonec vše
vyzní do ztracena.
Pokud však byl František Tuhý
vstřícný vůči všem mocným,
největší velkorysost nepochybně
projevoval vůči sobě samému a
členům své rodiny. Policisté zjistili, že v době, kdy to v Oděvním
podniku šlo od desíti k pěti, on
sám z něj vytahoval miliony korun. Dojde-li na soud, bude se bývalý ředitel nepochybně hájit tím,

že přitom neporušil žádný zákon.
Nicméně krach kdysi úspěšného
podniku je jasným důvodem,
proč si tyto peníze jednoznačně
nezasloužil. Bylo by tedy logické, pokud by je vrátil.
Určitě je stále kde brát. František Tuhý přežívá ve své rozlehlé
plumlovské vile. Jeho dcera Jana
pak se svým mužem obývá velký
„bílý dům“ v Domamyslicích.
Tisíce naštvaných lidí, kteří kdysi v OP pracovali, se shodují na
jednom: namísto přepychových
domů by rodině bývalého generálního ředitele na nějaký čas slušela spíše vězeňská cela. Dožít by
pak měli někde v garsonce.
Nechme se tedy překvapit. Faktem je, že jediné, co si František
Tuhý a jeho rodina v Oděvním
podniku ušili, byl z ostudy kabát.
Chodit na veřejnosti v tomto outfitu je možná ještě horší než nosit
vězeňské tepláky...

Agentura

Příkaz zní jasně: ZATEMNIT!

To bylo cavyků pro jednu kavárnu! Jak je veřejnosti už
notoricky známo, prostějovští konšelé se netajili plánem
prodat pozemek v Kolářových
sadech soukromé firmě, která
tady hodlala postavit novou
supermoderní kavárnu a jako
nádavkem i dětské hřiště. Ale
ouha! Do boje se vrhli astronomové z nedaleké hvězdárny, kteří namítali, že osvětlení
kavárny by zcela oslepilo drahé dalekohledy a teleskopy,
či bůhví co...
„Byl by to konec hvězdárny,
už tak je v okolí Kolářových
sadů světla víc než dost,“ prudil na všechny strany věčný
šéf městské kuknahvězdy Jiří
Hodněostrý. Na jeho kritiku ovšem konšelé dali a jsa
si vědomi nebezpečí zániku
hvězdárny, vyplodili a následně schválili hodně drsnou
vyhlášku města. „Lokalitu

Kolářových sadů od včilka
vyhlašujeme jako zónu klidu
a tmy. Od osmi hodin večer
do šesti ráno nařizujeme absolutní zatemnění domů, bytů
i chatrčí v celém okolí parku,
včetně Šmeralovy ulice, Sídliště Svobody a Plumlovské.
V těchto lokalitách bude vždy
také vypnuto veřejné osvětlení. Porušení tohoto nařízení
se bude trestat zastřelením,
v nejlepším případě doživotními pracemi pro blaho Prostějova,“ seznámil Agenturu Hóser s novou vyhláškou města
Jiří Nikamnepospíchal, první
náměstek primátora Prostějova.
Tvrdé opatření na záchranu hvězdárny však vzbudilo
i velké emoce. „Kurňa, sice
jsem pro tuto vyhlášku hlasoval, ale připadám si jak za
války. No co, příkaz zní jasně,
světlo nesmí ke hvězdárně

projít! Nechci nijak předjímat, ale prvořadým úkolem
je nyní ochrana hvězdárny
a jejího personálu,“ glosoval
situaci Miroslav Nakaseseděl, primátor Prostějova.
Jak se ještě Agentura Hóser
ještě dozvěděla, kdo poruší
onen příkaz zatemnění nebo
bude svítit Pánubohu do oken,
bude zastřelen rovnou před
radnicí a v rámci úspor mu
bude vystrojen sociální pohřeb.
Za Agenturu Hóser Majkl
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aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

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

Pokud se to někomu
líbí, budiž!

Dovolte mi, abych reagoval na
článek z minulého čísla v rámci
stavu bývalé vodárny a funkční
trafostanice na Cyrila Boudy.
Co se týká trafostanice, tak nikdo nepochybuje a ani netvrdí,
ženenífunkční.Hezkýpohlednani
v žádném případě ale není. Jedná se pouze o venkovní vzhled!
Pokud se to tak někomu líbí, tak
budíž! Vzhledem k tomu, že se
v této lokalitě objevují krádeže
autorádií a podobně,tak možná
by stálo za to, umístit na vhodná místa kamerový systém
a v případě ničení a poškozování
čehokoli, by mohla zasáhnout
městská policie. Co se týká bývalé vodárny, tak si myslím,
že v době kdy se v této lokalitě
rozsáhle opravují komunikace,
chodníky či zeleň, tak by stálo
za to zvážit i opravu venkovní
části budovy včetně nefunkčního bleskosvodu a opravy
oken. Myslím si, že firma,
která tuto budovu má pouze
v pronájmu zcela určitě venkovní část opravovat nebude
a ani nebude investovat do této
opravy finanční prostředky
z důvodu, že ji nevlastní. Je to
jako kdyby někdo někomu například pronajal garáž a chtěl
po něm, aby mu opravil střechu
k vůli zatékající vodě nebo rozbité okénko či padající omítku.
Myslím si určitě, že ten kdo by
si tuhle garáž pronajal, to určitě
opravovat nebude a je to povinnost majitele! Dle mého názoru
by tato oprava měla být provedena po vzájemné domluvě s
majitelem objektu a to je Vak
PV a za podpory města. Pokud
se to ale tak někomu líbí, tak
budíž! Myslím si ale, že hezký
pohled majitelé bytů na ulici
Cyrila Boudy na tyhle objekty
ze svých oken určitě nemají.
Zdeněk Labounek, Cyrila Boudy

Velká atrakce
Pořád se diskutuje o tom,
jak přitáhnout lidi do centra města. V těchto týdnech je
o jednu atrakci s velkou návštěvností postaráno. Opravující se Prior sledují denně
stovky lidí, což je znát hlavně
v Dukelské bráně. Proto bych ani
nedoporučoval Prior zakrývat
nějakou plachtou. Moc se nepráší, navíc by lidé ztratili možnost
„kouknout“ se na náměstí a vidět
něco zajímavého. Jinak tady totiž
nic k pokoukání zrovna není...
Jiří Bartoš, Prostějov

S tou opravou rychle!

Už aby se konečně začalo s rekonstrukcí křižovatky u železničního přejezdu v Olomoucké
ulici! Jak si totiž každý řidič
může všimnout, asfalt je tu čím
dál tím horší, hrboly se zvětšují a díry prohlubují. Nedá
se tu projet jinak než krokem,
což určitě zpomaluje dopravu v celé lokalitě. I když na
druhé straně tu alespoň nikdo
nemusí kontrolovat, zda řidiči
přejíždějí železniční přejezd
povolenou třicetikilometrovou
rychlostí. Jet totiž rychleji by se
rovnalo naprosté sebevraždě!
Pavel Kvapil, Prostějov

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

VECERNIK@PV.CZ!

...ještě
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Již desítky let spousta z nás navštěvuje socialistickou stavbu,
která vznikla v prostoru bývalé židovské čtvrti. Ano, řeč je o
městské tržnici. Na tržnici je možné zakoupit téměř vše, přes
ovoce, zeleninu, květiny až po ruční výrobky či oblečení. Zajímalo nás, jak vidíte kvalitou nabízených produktů? Právě na
toto téma jsme se ptali v uplynulém týdnu…

JSTE SPOKOJENI S PRODUKTY
Z MĚSTSKÉ TRŽNICE?
Veronika PÁRALOVÁ
Prostějov

Petra VYROUBALOVÁ
Prostějov

NE

NE

Dnes už potřetí na tomto místě přinášíme 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.

CIKÁN NALOŽIL NA KOLO
POPELNICI a zdrhal!

Světe div se, DOSTAL JI DAREM!
PROSTĚJOVSKÝ Večerník v krátkém čase již
podruhé přispěl k objasnění podezřelého případu.
A dopadení pachatele. I když... Ve čtvrtek jsme
městskou policii upozornili na muže snědé pleti,
který měl na kole naloženou popelnici a uháněl
s ní a ještě s litinovým svodem do sběrných surovin. Jak se ale ukázalo, cikán zřejmě ukradl pouze
svod, poškozenou popelnici mu daroval její majitel!
Prostějov/mik

„Na tržnici občas s rodinou
zajdeme. Avšak při poslední
návštěvě jsme se dost zklamali. Koupili jsme vajíčka
v dobré víře, že jsou domácí.
Až doma těsně před vařením
jsme zjistili, že vajíčka měla
kódové označení Polska. Vajíčka jsme zrovna potřebovali
k vaření, ale bylo to naposledy, co jsme je koupili na tržnici! Stejně tak česnek, který
prodávají jako český, je podle
vůně a chuti čínský. Tohle by
měl někdo prošetřit. Ale je
vůbec jak?!“

„Já na tržnici vůbec nechodím, takže nevím, jak na tom
produkty tam nabízené jsou.
Jsem spíše obchoďákový typ.
Ráda si zajdu do velkého supermarketu, kde si nakoupím
od každého něco a je tam
hlavně všechno pohromadě.
Vím, že na trhu budou některé produkty, zvláště asi ovoce
a zelenina, lepší než v obchodech. Ale na druhou stranu,
kdo nám zaručí, že se nejedná o stejné produkty? Nikdo.
Můžeme jen doufat v to, že
prodejci jsou poctiví...“

Po nahlášení nedávné lumpárny
v Olomoucké ulici, kdy bezdomovci strhli na jedné z prodejen
měděné opláštění výkladu, jsme
u železničního přejezdu ve stejné
ulici přistihli Roma, kterak měl
na kole naloženou popelnici.
Vytočení linky 156 trvalo jen pár
zlomků vteřiny…
No řekněte, co byste dělali vy,
kdybyste se stali svědky tako-

véto situace? Věřili byste, že cikán popelnici někde neukradl?
Asi těžko. Proto, když jsme při
projíždění Olomouckou ulicí v
Prostějově viděli, jak si to snědý
spoluobčan směle pádí a přitom
na kole vedle sebe veze mimo
jiné popelnici s etiketou, nelenili
jsme a zachovali se jak správný
občan. Vytočili jsme linku 156.
Po našem oznámení uběhly
pouze dvě minuty, než se hlídka městské policie objevila na

křižovatce u přejezdu a se zapnutými modrými majáky na
služebním vozidle dostihla snědého muže v teplákové soupravě až u Českobratrské ulice.
Dvojice strážníků ho v mžiku
lapila, krátce vyslechla a posléze
vedla zpět.
„Strážníci zjistili, že devětadvacetiletý muž litinový svod naložený v košíku na kole zřejmě
odcizil, přestože tvrdil, že ho našel u panelového domu na sídlišti
E. Beneše. Vzal ho s úmyslem
zpeněžení ve sběrných surovinách. Popelnici mu však daroval
starší muž ze stejného sídliště,
protože byla poškozená. Toto
si strážníci samozřejmě ověřili,“
uvedla k případu Jana Adámková, tisková mluvčí Městské policie v Prostějově.
Chlapče, na živobytí si budeš
muset vydělat jinak!

Jaro je v plném proudu, a tak můžete s miláčkem vyrazit
do přírody. Na některá místa si však dejte pozor. Milování
venku je něco nádherného a neuvěřitelně romantického.
Příroda, obloha a občas i trochu adrenalin. Užijte si to podle
představ a zařiďte, aby se z něčeho úžasného nestalo hotové fiasko.
Pro milování venku je opravdu důležité počasí. Vyberte
si den, kdy bude krásně a teploučko. Určitě totiž nechcete
nastydnout. Překvapit vás může také déšť, a tak se snažte zvolit jasné počasí bez mráčků. Je jedno, zda se budete
venku milovat přes den nebo po setmění. Myslete ovšem
na to, že v noci ještě bývá celkem zima.
Chcete si milování v přírodě naplno užít? Pokud nepatříte
mezi osoby, které se rády milostně předvádějí na veřejnosti, zvolte takové místo a denní dobu, kam nikdo nechodí.
Dejte si pozor, kam ulehnete, takové mraveniště není nic,
po čemž byste měli toužit. Snažte se také nelehat ke kmenu stromu a blízko nějaké propasti. Člověk během milování
zapomíná být ostražitý, a tak se snadno zraní.

Foto: internet

Návrat ke

„starým” případům

LIDÉ SE LETOS BUDOU
MOCI OPĚT KOUPAT

I

V PODHRAĎÁKU. JAK DLOUHO?
Prostějov/mls
7. KVĚTNA 2012
V Podhradském rybníce, který byl v minulosti zcela zamořen jedovatými sinicemi, se po několikaleté přestávce koupali první plavci.
Po jeho loňském vybagrování by totiž podle posledních měření
měla být voda bez sinic. Zda vydrží voda bez sinic po celou sezonu, to se zatím nedá odhadnout.

www.
vecernikpv.cz

Byli jsme u toho. Rom s popelnicí naloženou na kole nemohl uniknout Večerníku, natož strážníkům
Městské policie v Prostějově!
Foto: Michal Kadlec

jak šel čas Prostějovem ...

Kolářovy sady

Jmenují se podle soudce. Během období takzvané „první
republiky“ se čelní prostějovští politici cíleně věnovali rozšiřování městské zeleně. Jedním z projevů této ušlechtilé snahy bylo
v roce 1932 založení Kolářových sadů v prostoru na jih od
Mánesovy ulice. Sady byly pojmenovány podle svého mecenáše, prostějovského soudce Theofila Kollarze (Bohumil Kolář).
V roce 1962 byla v sadech otevřena nová hvězdárna. Před několika lety prošly sady poměrně zásadní rekonstrukcí.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Lutinova

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:
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Naše RESUMÉ
Dochází vám baterky? Máte už
toho dost? Chybí vám šťáva?
Nebo potřebujete jen tak povzbudit? Pak tu pro vás máme
nabídku, která by vám měla
vrátit „drajv“. Značkový energetický nápoj Red Bull si zakupte v Bille či Intersparu, kde
si rovnou můžete vzít Semtex.
Pro Big Shock a X-Drink si
skočte do Kauflandu, který také
jako jediný market nabízí Crazy
Wolf. Taktéž oblíbený Minster
energy je nejlevnější v Albertu!
Tak ať slouží!

KVĚTEN 2013
Podhradský rybník loni bez sinic dlouho nevydržel. Už v polovině
prázdnin se v něm opět nedalo koupat. Nebylo se ani příliš co divit,
vždyť do rybníka stále přitékal odpad z plumlovských domácností. Na podzim byl rybník opět vypuštěný, důvodem měla být
oprava hráze. K té ovšem letos na jaře nakonec nedošlo, Povodí Moravy ji odložilo na podzim.
„Podhradský rybník brzy opět napustíme. Z průzkumu vyplynulo,
že hráz není v tak kritickém stavu, aby nezvládla opětovné napuštění rybníka. Na podzim se rybník opět vypustí a proběhnou opravy hráze,“ informovala Večerník tisková mluvčí Povodí Moravy
Gabriela Tomíčková.
V Podhradském rybníce tedy voda bude, uvidíme, kolik plavců
najde odvahu se v něm vykoupat. A to nejen proto, že koupání
v rybníce je pouze na vlastní nebezpečí. Hlavním důvodem je,
že navzdory všemu stále dochází k jeho dalšímu znečišťování.
Po napuštění by voda v rybníce měla být nějaký čas čistá, dá se
ale předvídat, že moc dlouho jí to nevydrží...
napsáno před

10
lety

„Šatnáři“ z

LeRKu dopadeni!

Už delší čas straší
fotbalové oddíly
i další sportovní
kluby v celém okrese četné
případy, kdy se neznámí pachatelé vloupali do jejich šaten
a kradli vše cenné, co jim padlo
pod ruku. Stávalo se to zejména při utkáních, kdy šatny
v mnoha případech byly sice
uzamčené, ale jinak nikým nehlídané.
Zloději si odnášeli zlaté šperky,
mobilní telefony, oblečení
a samozřejmě i finanční hotovost.
Prostějovským policistům se
však nyní podařilo odhalit dvojici lupičů, které zatím prokázali
vloupání do šaten fotbalového
klubu SK LeRK Prostějov. Jak
ovšem samotní policisté prozrazují, ani zdaleka není vyloučeno,
že oba výtečníci toho mají na
svědomí mnohem více.

„Kriminalisté v minulých
dnech zjistili dva muže
ve
věku
čtyřiadvacet
a šestadvacet let, z nichž
jeden pochází z Pardubicka,
druhý má trvalé bydliště
hlášeno v Písku. Tato dvojice počátkem února vnikla
do areálu SK LeRK Prostějov
ve Sportovní ulici. Po
překonání uzamčených dveří
šaten odcizili osobní doklady
a finanční hotovost hráčů, dále
pak mobilní telefony, ošacení
a zlaté šperky. Svým jednáním
způsobili škodu za více než
padesát tisíc korun,“ uvedla
k objasněnému případu Alena
Slavotínková, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově. „Oba
muži se této trestné činnosti
dopouštěli na území celé
České republiky,“ dodala Alena Slavotínková.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Zpravodajství

„DÍTĚ Z GARÁŽE“ SE BRZY NARODÍ. KDO Z NĚJ BUDE MÍT PENÍZE?
Jeho otec tvrdí: „Nepiju a o dcerku se chci starat!“

S obrovskou vlnou zájmu našich čtenářů se
setkal příběh o lásce z garáže, který jsme otiskli v minulém vydání Večerníku na titulní straně.
Právě na základě vašich reakcí jsme se rozhodli
v tomto příběhu ještě pokračovat, načež jsme se
tak vydali zjistit další nové skutečnosti. Dítě ze
vztahu dvou velmi mladých lidí by se totiž mělo
už co nevidět narodit. Kdo ale bude dostávat rodičovský příspěvek, však stále jisté není...
Prostějov/mls
Šestnáctiletá Petra Z. s Patrikem
Gaťaříkem obývala loňské léto
jednu z garáží u prostějovského
Cílu. Následně se mladý pár
přesunul do budovy bývalého
kina v Mostkovicích. Zde je
vyhmátli plumlovští policisté,
Petra totiž v té době byla na
útěku z Výchovného ústavu v
Žulové na Šumpersku. Zatímco
mladinká Petra by měla v ústavu co nevidět porodit dcerku,
Patrik Gaťařík stále žije v Mostkovicích.
„Termín porodu jsme měli pátého května, takže se dá naro-

mladistvý. Zavřeli mě v šestnácti a o rok později jsem byl
propuštěn. Od té doby nedělám
nic špatného. To, že je Petra na
útěku, jsem zpočátku nevěděl.
Zjistil jsem to, až když jsme
se zamilovali. Neudal jsem ji,
protože jsme byli zamilovaní a
pořád se milujeme,” vyjádřil se
dále exkluzivně pro Večerník
Gaťařík, který neustále opakoval, že je připraven se o svoji
zení holčičky očekávat každým dcerku postarat. Je-li to skutečdnem. Byt v Mostkovicích už ně pravda, to už je na posouzení
mám zařízený tak, abychom v sociálních pracovníků.
něm mohli oba žít i s dítětem.
Kdo bude mít
Peníze z porodného bych určiz dítěte peníze?
tě neutratil za chlast. Svoji poznámku o čůču jsem směřoval Celá záležitost je totiž velmi
vůči Petřině matce, která je ne- ožehavá. Ve hře jsou sociální
ustále v lihu. Pokud by peníze dávky na dosud nenarozené
z porodného dostala ona, tak dítě. „Nezletilá Petra na dávby je prolila hrdlem. Já jsem ky v tuto chvíli nemá nárok,
nikdy nepil a ani pít nebudu ,“ automaticky by je dostala až
dušoval se nám přímo v redakci po svých osmnáctých narozeVečerníku jednadvacetiletý Pa- ninách. Může se však obrátit
trik Gaťařík, který podle vlast- na sociálního pracovníka, který
ních slov už nějaký čas „seká by mohl podat návrh na přiznání rodičovské zodpovědnosti.
dobrotu“.
„Ve vězení jsem byl pouze jako Pokud by sociální pracovník

Nastoupit v Kostelecké do autobusu?

Za deště snad jedině V PLOUTVÍCH!
Prostějov/mik - Prostějovští
radní navrhli, zastupitelé
následně schválili. Přestože
vedení města už dlouhodobě
žehrá na neobyčejně vysoké
náklady na odvoz komunálního odpadu, v nové vyhlášce,
platné zpětně od 1. května tohoto roku, osvobozuje spoustu
občanů od povinného poplatku „za popelnice“.
Nová obecně závazná vyhláška
o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních
odpadů zavádí dvě skupiny obyvatel, které budou od poplatku
osvobozeny.
„Nově budou od poplatku osvobozeny osoby, které mají ve
vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci a jsou současně
poplatníky z titulu trvalého
pobytu ve městě. Osvobození
dále platí u třetích a dalších dětí
ve věku do šestnácti let, ovšem
žijících ve společné domácnosti alespoň s jedním dalším
poplatníkem. Osvobození se
neposkytne, pokud má poplatník
nebo jeho zákonný zástupce v
den splatnosti poplatku dluh vůči
městu Prostějovu a tento dluh
řádně nesplácí,“ vysvětlil úlevy
od poplatků Miroslav Pišťák,
primátor statutárního města
Prostějova.
Zastupitelé novou vyhlášku
schválili drtivou většinou hlasů,
ovšem někteří z nich se podi-

Ono místo. Právě zde, v této garáži žila dvojice milenců, která i proti vůli
všech okolo zplodila dítě...
Foto: Martin Zaoral
usoudil, že je Petra dostatečně zodpovědná, peníze by šly
přímo jí. Jinak by dávky mohl
dostávat i otec dítěte, podmínkou ovšem je, aby oba čerství
rodiče žili spolu. Není ani vyloučena varianta, že by bylo
dítě právně přiděleno do péče
někoho jiného z Petřiny rodiny,
například její matky. Právě ona
by pak pobírala rodičovský příspěvek,“ vysvětlila Večerníku

Iva Hrazdílková, tisková mluvčí ombudsmana, který se mimo
jiné zabývá i ochranou práv dětí
a náctiletých.
Peníze po narození dítěte tak
může dostávat jak Patrik, tak i
maminka nezletilé Petry. Jisté
ale je, že právě jejich vzájemný
vztah lásce dvou mladých lidí
nepřeje a zřejmě nikdy nebyl
právě dobrý a může se dále vyhrocovat.

Zastupitelé rozhodli: V. Uchytil

končí ve funkci jednatele .A.S.A.
Prostějov/mik - Očekávala
se ostrá diskuze napříč politickým spektrem. Místo
toho na mimořádném úterním jednání zastupitelé bez
jakéhokoliv váhání odhlasovali odvolání Vlastimila
Uchytila z pozice jednatele
společnosti .A.S.A. Technické služby. Bez zveřejnění
jakéhokoliv důvodu.
Popravdě řečeno, jeden důvod radní oficiálně prezentují. „Máme zájem na tom,
aby v této pozici byl zastupitel města. Tím už Vlastimil
Uchytil nějakou dobu není.
To je jediný důvod jeho výměny,“ sdělila Večerníku
náměstkyně primátora Alena Rašková. Právě ona bude
reprezentovat zastupitelstvo
na blížící se jednání valné
hromady společnosti .A.S.A.
Technické služby. „Ano,
budu zde hlasovat pro nového jednatele, kterým bude
radní a zastupitel Prostějova
Bedřich Grulich,“ potvrdila
Večerníku náměstkyně primátora.

Sám Vlastimil Uchytil, kterého po úterním jednání
zastupitelů Večerník oslovil, se nechce k celé záležitosti vůbec vyjadřovat.

Končí ve funkci. Bývalý místostarosta města Vlastimil Uchytil si v úterý přišel na jednání zastupitelstva vyslechnout verdikt
o svém odvolání..
Foto: Michal Kadlec

Zastupitelé schválili novou vyhlášku o poplatku za odpad

RADNÍ „VYMĚKLI“, navrhli několik úlev

Prostějov/mik - Prostějovští
radní navrhli, zastupitelé
následně schválili. Přestože
vedení města už dlouhodobě
žehrá na neobyčejně vysoké
náklady na odvoz komunálního odpadu, v nové vyhlášce,
platné zpětně od 1. května tohoto roku, osvobozuje spoustu
občanů od povinného poplatku „za popelnice“.
Nová obecně závazná vyhláška
o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních
odpadů zavádí dvě skupiny oby-

vatel, které budou od poplatku
osvobozeny.
„Nově budou od poplatku osvobozeny osoby, které mají ve
vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci a jsou současně
poplatníky z titulu trvalého
pobytu ve městě. Osvobození
dále platí u třetích a dalších dětí
ve věku do šestnácti let, ovšem
žijících ve společné domácnosti alespoň s jedním dalším
poplatníkem. Osvobození se
neposkytne, pokud má poplatník
nebo jeho zákonný zástupce v
den splatnosti poplatku dluh vůči
městu Prostějovu a tento dluh

řádně nesplácí,“ vysvětlil úlevy
od poplatků Miroslav Pišťák,
primátor statutárního města
Prostějova.
Zastupitelé novou vyhlášku
schválili drtivou většinou hlasů,
ovšem někteří z nich se podivovali nad přesně opačným
postojem radních v jiném
případě. Ti totiž stále nechávají
platit za odpad všechny majitele
nemovitostí podle toho, kolik
domů vlastní. „Když je někdo
majitelem pěti domů, platí
poplatek za odvoz komunálního
odpadu pětkrát,“ potvrdila Alena
Rašková, náměstkyně primátora.

Někdo platit nemusí. Město
má novou obecně závaznou
vyhlášku o poplatcích za odpad
s několika úlevami.
Foto: archiv Večerníku

Chcete si koupit areál OP? Vyražte na prohlídku
Banka chtěla na oděvním gigantovi dál vydělávat,
místo toho ve finále šeredně prodělá...

Zastávka 21. století? Sotva se plocha u zastávky v Kostelecké
ulici vyasfaltovala, plynárny ji rozkopaly a šlendriánsky uvedly do
„původního stavu“. Při nástupu do autobusu si tak kvůli kalužím
pořádně naberete do bot...
Foto: Michal Kadlec
vovali nad přesně opačným
postojem radních v jiném
případě. Ti totiž stále nechávají
platit za odpad všechny majitele nemovitostí podle toho,

kolik domů vlastní. „Když je
někdo majitelem pěti domů, platí
poplatek za odvoz komunálního
odpadu pětkrát,“ potvrdila Alena
Rašková, náměstkyně primátora.

V Tesku prodávali nebezpečný plesnivý sýr
Držovice/mls - Až z Litvy V ostatních prostějovských su- sud neobjevili. Jakmile se tak
k nám doputoval lovecký permarketech letos potravinoví stane, určitě vás o tom budeme
sýr s česnekem. Potravinoví inspektoři další problémy do- informovat.
inspektoři na něm odhalili
okem viditelné zelené a bílé
plísně. Nebezpečný plesnivý sýr nabízeli v Tescu
v Držovicích.
„Výrobek
byl
závadný,
přestože neměl prošlé datum
použitelnosti a ani nebyly
zjištěny nevyhovující teploty
při skladování. Zkažený sýr
však nebylo možné považovat za vhodný a bezpečný pro
konzumaci,“ upřesnil Pavel
Kopřiva, tiskový mluvčí Státní
zemědělské a potravinářské inspekce, která závadu odhalila. Dali byste si? Plísně na sýru z Tesca nešlo přehlédnout. Foto: SZPI

Prostějov/mls - Na středu
15. května byl navržen první
termín pro všechny, kteří by
si chtěli koupit hlavní areál zkrachovalého Oděvního podniku ve Vrahovicích.
Přesně v poledne mohou
zájemci vyrazit na obhlídku
obrovského objektu, ve kterém svého času pracovaly
tisíce lidí... Pokud potenciální
kupci nestihnou první termín
prohlídek, pak dostanou ještě
druhou šanci, a to ve středu
5. června.
Cenu nemovitostí, ve kterých
Oděvní podnik od šedesátých
let dvacátého století vyráběl prvotřídní obleky, znalci odhadli
na 170 milionů korun. Dá se
však předpokládat, že případná prodejní cena bude výrazně
nižší. Otázkou je, zda se vůbec
podaří najít někoho, kdo by měl
zájem o rozlehlé patrové budovy

okrasné zeleně také v okrajových částech města, navíc v
místě, kudy projíždí všichni
návštěvníci prostějovské nemocnice,“ podotkl Jiří Pospíšil, první náměstek primátora
statutárního města Prostějov.
Osazení záhonů počítá s omezeným počtem letniček tak,
aby byl zachován estetický
efekt výsadby a minimalizovány náklady na údržbu. „Tato
údržba bude městskou pokladnu stát ročně asi dvanáct tisíc
korun,“ doplnil Pospíšil.

sloužící desítky let k textilní výrobě. Navíc už zubem času dost
zasažené...
Dosavadní rozprodej OP České
spořitelně coby největšímu věřiteli
vynesl celkem 96 milionů korun.
Tento bankovní subjekt přitom
soudí, že dostal o minimálně
sedm milionů korun méně, než
kolik ve skutečnosti získat měl.
Podle jejích právních zástupců
byly v průběhu rozprodeje více jak
dvojnásobně překročeny zákonné
limity pro výdaje na správu majetku zkrachovalého podniku. S touto
námitkou, směřující mimo jiné
proti oběma insolvenčním správcům, se banka obrátila na soud.
Sedm milionů korun určitě není k
zahození...
Pokud však dá soud České spořitelně za pravdu, bude to pro banku skutečně velmi slabá útěcha.
Podle Policie ČR měla Česká
spořitelna v souvislosti s úvěro-

vým podvodem ze strany managementu OP přijít o závratných
1,2 miliardy korun. Přitom řadu let
na úvěrech poskytovaných témuž
prostějovskému podniku banka
na úrocích vydělávala milionové
částky. Jenže konec těchto kšeftů je pro ni opravdu velmi trpký.
Dá se celkem snadno spočítat, že
úzké spojenectví s OP Prostějov
se spořitelně ve finále opravdu
šeredně nevyplatilo. Viníci uzavření nereálných úvěrů přitom

pravděpodobně byli nejen na straně
OP Prostějov, ale pravděpodobně i
na straně poškozené banky.
Spořitelnu může těšit snad jen
to, že se v této prekérní situaci
neocitla sama. Druhým největším věřitelem OP Prostějov je
skupina Pyrghos Lefkos, která
skoupila pohledávky dvou dalších
bank v celkové hodnotě asi čtyři
sta milionů korun. V případě této
společnosti je téměř jisté, že na ni
fakticky nezbyde ani koruna.

CHCÍPLÍ KAPŘI!

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Rondel u nemocnice pokvete!

Prostějov/mik - Na okružní křižovatce v ulici Josefa
Lady u nové nemocnice vyrostou záhony z kombinace
trvalek, okrasných travin,
letniček a kamínků. Návrh
předložil odbor správy a
údržby majetku města a byl
schválen na posledním jednání rady města.
Projekt v celkové výši 195 tisíc
korun zahrnuje vedle výsadby
zeleně také úpravu terénu,
doplnění ornice a substrátu.
„Naším záměrem je rozšíření
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Květinky u rondelu. Tato kruhová křižovatka má brzy rozkvést do
krásy.
Foto: Magistrát města Prostějova

(pokračování ze strany 3)
Když jsme dorazili na inkriminované místo, na hladině až po
okraj zaplněného koryta mlýnského náhonu skutečně „plavaly“ mršiny velkých ryb. Napočítali jsme jich hned celkem
dvanáct! Proboha, kde se tady
mohly vzít?
Ihned jsme proto informovali
prostějovské rybáře-profesionály. „To myslíte vážně? Vždyť to
není možné, kapři se do náhonu
nemohli nijak dostat. Ani z přehrady, ani z krasického rybníka,“
překvapeně reagoval na dotaz
Večerníku Pavel Müller, jednatel
okresní pobočky Moravského
rybářského svazu v Prostějově.
Okamžitě však přislíbil, že se
na místo pojede osobně podívat. „Máte pravdu, jsem z toho
v šoku,“ volal po půlhodině
Pavel Müller. „Každopádně ale
mohu vyloučit, že ryby do mlýnského náhonu připlavaly. Jde
o kapra barevného, což je takzvaná okrasná ryba. Někdo je

Smrtící náhon. Leklé kapry v mlýnském náhonu zpozorovali
v Kolářových sadech i mnozí kolemjdoucí. Rybáři je brzy po našem
oznámení začali vytahovat.
Foto: Michal Kadlec
sem hodil, zřejmě kdosi, kdo je
choval v nějakém zahradním
jezírku někde v okolí. Otázkou
pouze je, zda je sem vysypal
už leklé, nebo je do mlýnského
vpustil živé. V tom případě se
budeme snažit zjistit, proč kapři
uhynuli,“ objasnil Večerníku záhadu Pavel Müller.
Právě pro rybáře je mlýnský
náhon v posledních letech

noční můrou. „Je to hrozné,
co mnohdy vylovíme z náhonu
za sajrajt. Na česlech u starého
mlýna často najdeme zdechliny psů, koček, králíků i slepic.
A to nepočítám PET lahve,
pneumatiky a podobný odpad.
Prostě všechno, čeho se chtějí
lidé zbavit...,“ dodal smutným
hlasem šéf prostějovských rybářů
Pavel Müller.

Téma Večerníku
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Kde se vzal... INTERNET!

Zdravíme všechny čtenáře a čtenářky
Večerníku,
i v dnešním vydání je pro vás připravena naše
speciální tematická strana. A na co je zaměřena? Jde o téma, které se svým způsobem dotýká
snad každého z nás. Povíme si totiž něco o internetu a telekomunikačních technikách. V následujících příspěvcích vám prozradíme něco z
historie internetu a podíváme se na to, jak si vybrat správný antivirový program. Na oddech vám
přinášíme krátký (a snad i trochu vtipný) fejeton a
několik vtipů pro zasmání.
Věříme, že se při čtení pobavíte a třeba i trochu poučíte a přejeme vám krásný a úspěšný
druhý májový týden!
Připravila: Nikol Hlochová

Osm písmen, která dnes
označují už tak samozřejmé
slovo. Bez internetu si kromě
puberťáků umí představit
život asi málokdo. Internet
tady ovšem nebyl odjakživa.
Valná většina z nás si pamatuje doby, kdy byl internet pojmem ze sci-fi literatury. Dnes
je však důležitou součástí
našeho života. Víte však, jak
vznikl a jak se dostal k nám,
do České republiky? Že ne?
My vám to dnes prozradíme!
Prvopočátky internetu spadají do
poloviny šedesátých let. Tehdy
se americká armáda snažila
najít způsob, jak zajistit, aby
armádní počítače rozmístěné
po celém území USA mohly
spolu bez problému komunikovat, a to i v případě, že část této
sítě bude vyřazena z provozu.
V roce 1969 tak vznikla pod
záštitou Ministerstva obrany

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

USA síť ARPANET. Zpočátku
byla tvořena pouhými čtyřmi
počítači, postupně se zdokonalovala a zdokonalovala, až
vznikl počátkem 90. let internet,
jak ho známe dnes. Konkrétně
se jednalo o rok 1993, kdy
Švýcar Tim Berners Lee vymyslel nový způsob výměny informací. Šlo o známou zkratku
WWW (World Wide Web). To
bylo startem závodu za zábavou
a informacemi na Internetu. Obrovskou výhodou Internetu od té
doby je, že při prohlížení www
stránek se nemusíte starat o to,
zda informace, které zobrazujete na monitoru, jsou v České
republice, Kanadě nebo třeba
v Austrálii.
U nás doma…
Historie českého Internetu se
začíná psát počátkem roku
1990. První pokusy o připojení
k Internetu proběhly v listo-

padových dnech roku 1991.
Linka vedla z Prahy (ČVUT)
do internetového uzlu v Linci.
O rok později, 13. 2. 1992, pak
proběhlo slavnostní připojení
naší republiky k Internetu
a nedošlo k tomu nikde jinde
než na pražském ČVUT. Nárůst
komerčních uživatelů internetu
v ČR začal zejména od roku
1995. Celkový vývoj u nás
však probíhal celkem pomalu
a ještě ani koncem 90. let nebyla
e-mailová adresa pravidlem ani
u zaměstnanců počítačových
a telekomunikačních firem.
V posledních letech je ale zaznamenáván obrovský rozvoj
internetu. To je dáno zejména
zkvalitněním telefonní sítě,
velkým množstvím osobních
počítačů a díky dostupným
cenovým relacím za připojení
od nejrůznějších poskytovatelů.
Tak uvidíme, co bude dál…

Máte antivir? K čemu vlastně je? Něco pro pobavení…
V dnešní době se na nás ze
všech stran valí informace
o virech, napadení počítačů
a podobně. Viry si můžeme
představit jako záškodníky,
kteří chtějí zničit nebo poškodit
váš počítač a data v něm
uložená. Existují i mutace virů,
které data nepoškozují ani
neničí, ale naopak je kradou a
dále zneužívají. V dalších variantách vir slouží jako „zadní
vrátka“ pro další „škůdce“,
které v podstatě pouští do

inzerce

počítače. Každý vám dnes
řekne, že potřebujete antivir a
firewall, ale ne každý ví, co a k
čemu to je…
Antivir je v podstatě software, který slouží k identifikaci, odstraňování a eliminaci počítačových virů a jiného
škodlivého softwaru. K zajištění
této úlohy se používají dvě
odlišné techniky:
a) prohlížení souborů na vašem
disku
b) detekce podezřelé aktivity
počítačového programu nebo
internetové stránky, která
může značit infekci.
Antivirových programů je na
trhu v dnešní době k dostání celá
řada. Placené, neplacené, plné
nebo testovací verze. Dnes už
si můžete stáhnout nebo opatřit
téměř cokoliv. Jako laikové je
rozlišíme maximálně tak podle
vzhledu uživatelského prostředí

Babička na smrtelné posteli hovoří ke své vnučce: „Protože jsi
moje nejmilejší dítko, chci ti odkázat svoji farmu, stodolu, traktor i s příslušenstvím, všechna
stáda zvířat a 28 345 112 dolarů.“
Vnučka vyvalí očí a ptá se:
„Babičko, ty jsi tak hodná! Já
vůbec nevěděla, že máš takové
krásné hospodářství. A kde je?“
Babička se svým posledním výdechem zašeptá vnučce do ouška:
„No na facebooku přece!“

nebo podle náročnosti ovládání.
Antivirové programy však
všeobecně patří mezi věci, na
kterých se moc nevyplatí šetřit,
protože jak už bylo řečeno, zavirované stránky číhají na každém
kroku a nikdy nevíte, kdy se vám

blémů, ale polovinu času
jsou tím problémem samy.
3. Jakmile si jeden pořídíte,
zjistíte, že kdybyste malou
chvilku počkali, mohli jste
dostat mnohem lepší model.
4. Aby dělaly, co chcete, musíte
být neustále v jejich blízkosti.
5. Špatně se vyrovnávají
Jihoamerický výzkumník z Ar- s energetickými výboji.
gentiny po dlouhém studiu zjistil,
že lidé s nedostatkem sexu čtou
e-mail s rukou na myši… Jen ji
tam nechte, stejně už je pozdě.
…A povídej, co bylo dál?“
„No svlíknul jsem se a pak jdu
na ni, posadil jsem ji na stůl
vedle toho mýho novýho notebooku...“
„Jee, nekecej, ty máš nový notebook!? Jakou má barvu a jaký
procesor?“

Povídají si dva informatici:
„Představ si, včera jsem se se- Počítače jsou jako muži
známil s nádhernou blondýnou, a zde je pět důvodů:
pozval jsem ji k sobě, trochu 1. I když mají k dispospoustu
informamůže spolehlivá ochrana hodit. jsme se napili, tancovali a najed- zici
I tady platí známé pořekadlo: nou mi říká, abych se svlíknul!“ cí, jsou pořád mimo.
„Důvěřuj, ale prověřuj!“ Ideální „Teeeda, ty máš štěstí- 2. Jsou určeny k řešení proje získat o tom daném programu
reference od známých a přátel
Prostějovský Večerník také
nebo z různých internetových
diskusí, nebudete litovat…

na Facebooku!

Společnost Infos Art s.r.o. = tradiční poskytovatel VŠUDE, KAM SE PODÍVÁM... STROJE!
telekomunikačních a internetových služeb v regionu fejeton
Prostějov/pr -Infos Art s.r.o. až 6 hodin zpětně. V současné kapacitních záložních zdrojů na

aktuálně nabízí celou řadu
produktů, od poskytování
internetového připojení, pevných telefonních linek až po
provozování digitální kabelové televize. Služba IPTV je
dostupná několika tisícům domácností díky největší optické
síti v Prostějově. Nyní nabízíme téměř 150 televizních stanic, které si mohou klienti objednat formou nejrůznějších
balíčků, včetně kombinace
TV a internetového připojení.
Zákazníci si nejvíce oblíbili zejména služby tzv. nelineárních
služeb. Tato funkce umožňuje
přehrání jakéhokoliv pořadu

době jednáme o prodloužení
tohoto času až na jeden týden.
Zákazník takto získá časovou
flexibilitu a možnost přizpůsobit si TV program dle vlastních potřeb. Aktuálně jsou
uvedené funkce standardním
doplňkem IPTV a jsou pro
klienty zcela ZDARMA.
Internetové služby poskytujeme
téměř v celém okrese Prostějov.
Již od roku 2012 provádíme
zásadní technologickou rekonstrukci u bezdrátové technologie.
Zvýšenou pozornost věnujeme
především dostupnosti a stabilitě
služeb. V tomto roce jsme se zaměřili hlavně na instalaci velko-

TV SERVIS ZÁPECA
TV - ANTÉNY - SATELITY
INSTALACE - SERVIS - PRODEJ

Kontaktní místo

Nová prodejna v Prostějově:
ul. Svatoplukova 60
(bývalá Beruška)
Tel.: 588 002 662
www.zapeca.cz

hlavních distribučních bodech.
Tímto krokem zásadně zvýšíme
dostupnost internetu v případě
výpadků elektrické sítě, a to především v letních měsících, kdy
dochází vlivem atmosférických
jevů ke kolísání celé přenosové
soustavy a výpadkům napájení.
Provádíme také instalaci moderních technologií, které klientům
zajistí vyšší rychlost internetu
i v lokalitách, kde nejsou dostupné optické přípojky. Jedná
se zejména o obce, kde nabízíme moderní bezdrátové připojení včetně dalších služeb.
Filozofií firmy je nabídnout
zákazníkovi
nadstandardní

služby za průměrnou a dostupnou cenu včetně kvalitních servisních podmínek
a technické podpory, kterou
se společnost odlišuje od konkurence. Spokojený zákazník musí mít vždy jistotu, že
v případě technického problému mu provedeme co možná
nejrychlejší službu.
Cílem společnosti Infos Art s.r.o.
je poskytovat našim uživatelům
funkční a co nejvíce komfortní
služby k jejich spokojenosti.
Kolektiv Infos Art s.r.o.
inzerce

I

www.
vecernikpv.cz
vecernikpv
.cz

Také jste si
zamilovali naše
stránky?

Babičky, prababičky a často
i naši rodiče…Ti všichni neměli
většinu svého života s internetem,
počítačem, nedejbože s mobilem
žádné vztahy. Po revoluci však
přišel zlom a dnešní mládež už si
bez „netu“ neumí život ani představit. Proč nám přístroje, kterým
se říká počítače, notebooky nebo
teď nově tablety, tolik usnadňují
a zpříjemňují život? K čemu je
vlastně denně potřebujeme?
Ať přemýšlím, jak přemýšlím,
musím uznat, že mám se svým
notebookem určitý vztah. Není

nijak intimní, nejsem přece magor, ale taky není úplně odtažitý,
protože spolu trávíme přece jen
hodně času. Škola, práce, zábava…, ve všech těchto případech
mi můj „už“ šestiletý kamarád
dělá společnost. Kolikrát jsme se
spolu bavili při hraní her, kolikrát mi pomohl upravit moje fotky a kolik jsme spolu už u učení
probděli nocí? Raději nepočítat!
Musím se přiznat, že pořád ještě
dost dobře nerozumím tomu, na
jakém principu tohle všechno
vlastně funguje. Foťáky, telefony, počítače…Stojím někde, kamarádka mě vyfotí a na tom místě stojím na obrázku už napořád.
Jak se do té malé krabičky vůbec
dostanu? Jak to, že můžu mluvit
se svými známými, když jsou ki-

lometry a kilometry daleko a přitom mít pocit, jako by byli hned
vedle mě? A internet? Tak ten
už mi, upřímně, nejde do hlavy
vůbec! Sdílení obrázků, posílání zpráv nebo nespočet stránek
zahlcených nejrůznějšími, více
či méně důležitými informacemi…Kde se to všechno bere???
Moje neznalost ale nemění
nic na tom, že jsem za všechny
tyto věci opravdu ráda a věřím,
že nejsem sama. A možná jsem
staromódní, ale i když všechnu
tuhle „novodobou“ techniku
obdivuju a několikrát denně ji
používám, tak pořád ještě zastávám názor, že papír je papír
a úplně nejlepší ze všeho je mít
všechno (knížky, fotky, atd.)
v ruce. A co vy?

SPRINTEL - nechte to na nás....

Prostějov/pr - Firma Sprintel s.r.o. je
poskytovatelem kvalitního připojení
k internetu, digitální a interaktivní
televize i levného telefonování. Momentálně působí nejen na Prostějovsku, ale i Olomoucku, Šternbersku,
Vyškovsku, v Tovačově a Brně. Připojte se k nejmodernější síti a mějte
doma konečně internet, jak má být!
Firma Sprintel vám zaručí spolehlivost, nízkou odezvu, závratnou rychlost a kvalitní podporu.
Firma Sprintel provozuje rozsáhlou
optickou síť v Prostějově, Olomouci a Kralicích na Hané a v letošním
roce bude spouštět její provoz také
ve Smržicích. Připojit se lze i bezdrátově s pomocí přijímací antény. Jak Večerníku sdělil projektový
manažer Petr Kapounek, díky automaticky zálohované síti se jedná
o nespolehlivější připojení k internetu
v regionu. Na vysoce spolehlivé připojení a datové služby firmy Sprintel
spoléhá Magistrát města Prostějova,
městem zřízené organizace, Policie
ČR, Městská policie v Prostějově

a mnoho dalších významných subjektů, pro které je kvalita spojení kritickým
parametrem.
Jak se k síti Sprintel připojit?
Snadněji už to nejde! „I v roce
2013 umožňujeme bytovým domům i jednotlivcům přechod
od konkurence za velmi výhodných
podmínek. Stačí zavolat a náš specialista již zákazníkovi nabídne řešení na
míru.“ odpověděl Kapounek na dotaz
Večerníku.
„Díky regionálnímu zázemí společnosti nabízíme kvalitní technickou podporu skutečně všem uživatelům,“ potvrzuje Petr Kapounek
a dodává: „Kvalifikovaní technici
prověří dostupnost internetu zdarma
a provedou odbornou montáž.“
V případě, kdy je zákazník v dosahu
optické sítě, může si pořídit i digitální
HD televizi. Ta je navíc interaktivní s
programovým průvodcem, s možností
pozastavit běžící pořad nebo si přehrát
pořad až 3 dny zpětně apod. Na Olomoucku lze pořídit vybrané kanály digitální televize i bezdrátovou technologií.

Firma Sprintel s.r.o. ovšem neposkytuje
jen přenos dat a kabelovou televizi, ale
umí zajistit i „volání bez hranic“! Díky
velmi výhodné tarifikaci můžete mít
pevnou linku s minimálními náklady na
volání po ČR a do zahraničí a s voláním
v síti Sprintel zdarma. Tisíce ušetří nejen
firmy, ale díky tomu, že linka je bez
paušálu, se její pořízení rychle vyplatí
i domácnostem.
Tak na co ještě čekáte? Připojte
se do nejspolehlivější sítě v regionu! „Máme řešení pro domácnosti,
malé živnostníky i velké podniky
s kritickými požadavky. Důvěřujte našim zkušenostem,“ vzkazuje Petr Kapounek.
Tak co dodat? Snad jen, že nově
najdete firmu SPRINTEL na adrese Svatoplukova 60a v Prostějově.
Provozní doba je od 9.00 do 16.45
hodin. Volejte 588 008 008, pište
info@sprintel.cz!
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Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
Děti z N
Němčic
ěmči
či vyrazíí
do Kladek
Němčice nad Hanou, Kladky/mls - Dům dětí a mládeže
Orion Němčice nad Hanou zve
všechny příznivce přírody a
kamarády na setkání pod modrou oblohou. To se uskuteční
ve středu 8. května v kouzelné
přírodě na táborové základně
DDM Orion v Kladkách –
Bělé. Na všechny účastníky
čeká cesta za poznáním přírody, soutěž o mistra kuchaře,
táborák a další překvapení ke
Dni země. Připravovaná akce
je určena pro tří až šestičlenná
družstva ve věkové kategorii
od 9 do 16 let.
V Želči vystoupí
brněnské trio
Želeč/mls - V neděli 12. května od 17 hodin vystoupí v kostele sv. Bartoloměje v Želči trio
Boutique de Musiquae. Učiní
tak v rámci svého koncertního
turné La tourneé sacrale. Boutique de Musique vystupuje ve
složení Markéta Böhmová (soprán), Lucie Karafiátová (mezzosoprán) a Zdeněk Šimek
(klavír, varhany). Jejich repertoár tvoří árie, dueta i kantáty z
různých období, od baroka až
po hudbu dvacátého století.
V Konici objeví kouzlo
šikovných rukou
Konice/mls - Městské kulturní středisko Konice pořádá
v prostorách zámecké galerie
výstavu Kouzlo šikovných
rukou. Na ní budou k vidění kresby, dřevěné plastiky,
šperky a další výrobky z rukou konických tvůrců. Vernisáž výstavy proběhne v pondělí 13. května v 18 hodin.
Na jihu vyrazí na kola
Ivanovice na Hané/mls Milovníci kol z jihu regionu
budou moci ve středu 8. května
vyrazit na kolech Ivanovickou
bránou a jejím okolím. Všichni
cyklisté by se měli sjíždět od
devíti hodin do areálu sokolovny v Ivanovicích na Hané. Připraveny po ně budou tři trasy
v délce 15, 30 a 50 kilometrů.
Po dojetí je pak u sokolovny
budou čekat steaky, klobásky
na grilu, chybět nebude ani vychlazené pivo a limo.

Po Tulejových z Čech pod Kosířem odešli z regionu další vsetínští cikáni

„ČUNKOVI“ ROMOVÉ ZMIZELI ZE STRAŽISKA
O ruinu bývalého mlýna přišli kvůli dluhům...

Početná cikánská rodina Horváthových, která obývala
polorozpadlý mlýn v centru Stražiska, se odstěhovala.
Do obce přitom přišla před šesti lety ze Vsetína, objekt
jim tehdy za přibližně tři sta tisíc korun koupila tamější
radnice. Po jejich odchodu však za sebou zanechali
dům, který jako by se ve Stražisku ocitl z úplně jiné
mimoevropské země! Kvůli dluhům cikánů byl navíc
nedávno na ruinu vypsán exekuční příkaz k prodeji...
Stražisko, Dřevnovice/mls
Vytrhané dřevěné podlahy
spálené v kamnech. Snímky
divokých koní na začouzených stěnách. Neuvěřitelně
špinavé torzo záchodové mísy
polepené papírem. Polorozpadlý mlýn ve Stražisku po
šesti letech osiřel. Romští obyvatelé, kteří na zbořeništi žili od
července 2007, se odstěhovali.
Stražisko tak opustil i René
Horváth, který se loni ve svých
čtrnácti letech stal nejmladším
tatínkem v regionu. Na tento
fakt Večerník upozornil jeden
z obyvatel Stražiska. „Mlýn je

prázdný, cikáni jsou pryč. Stejně nechápu, jak tam celé ty roky
mohli vydržet. Jednou jsem
u nich byl na návštěvě. Připadal jsem si jako v jiné zemi,
jako bych se ocitl někde v Indii...,“ prozradil nám muž, který
si nepřál být jmenován. Byly
s cikány ve Stražisku, které je
vyhlášenou oázou klidu a rekreace, problémy? „Potíže byly
hlavně s jejich hlučností a také
se zápachem z odpadků, které
pálili ve dvoře. Kromě toho občas kradli železo ze dvorů nebo
dřevo z lesa. Na druhou stranu
občas vydatně pomohli při úklidu obce,“ dodal starousedlík.

Byli jsme zvědaví, kam se
početná a velmi rozvětvená
romská rodina ze Stražiska
odstěhovala. Starosta obce dle
svých slov o tom ani o ničem
jiném neměl nejmenší tušení. „Nic nevím, zavolejte si na
sociálku do Konice,“ reagoval
na telefonát Večerníku Jaroslav
Kröner. V Konici jsme ovšem
v pátek dopoledne neuspěli. „Paní
vedoucí tu není, kontaktuje nás
v pondělí,“ doporučila nám jedna
za zaměstnankyň. Kam se tedy
Romové poděli, to se nám zjistit
nepodařilo... Důvod, proč museli
ze Stražiska odejít, je jasný. Byly
jím dluhy celé rodiny. Z katastru
nemovitostí vyplývá, že na polorozpadlý dům, patřící Stanislavu
a Daně Horváthovým, byl vypsán
exekuční příkaz k prodeji. Nedá
se přitom předpokládat, že by se
o něj kupci právě prali. Po odchodu jeho obyvatel se objekt nachází
v katastrofálním stavu. Co s ním
bude dál, to nám nikdo včetně starosty obce neprozradil.

Jak se na ni vlastně o prázdninách dostaneme?

Písečná PLÁŽ U Vrbiček v létě NEBUDE
Plumlov/mls - Za měsíc by se po
třech letech od svého vypuštění
měla začít opět napouštět
plumlovská přehrada. V té
době už lidé budou moci k pláži
U Vrbiček zamířit po novém
mostu, klenoucím se nad výpustí přehrady. Písečné pláže se
tu však letos zřejmě nedočkají.
O vytvoření písečného povrchu na
pláži U Vrbiček Povodí Moravy v
tuto chvíli neuvažuje. „My se této
myšlence nebráníme, například
na vodní nádrži v Luhačovicích
jsme něco podobného udělali.
Nicméně zatím jsme kromě vás
nezaznamenali od lidí jediný
podnět týkající se této záležitosti.
Proto o tom zatím neuvažujeme.
Pokud by zde však někdo
písečnou pláž uvítal, ať se nám
klidně ozve,“ reagovala na dotaz
Večerníku Gabriela Tomíčková,
tisková mluvčí Povodí Moravy.

Otázkou rovněž je, jak se lidé
k pláži dostanou. Dá se totiž
předpokládat, že začátkem prázdnin dosud nebude dokončena
oprava vrchní části hráze. V takovém případě by si lidé mířící
na pláž museli poněkud zajít.

A to navzdory tomu, že přes
výpusť přehrady se už klene
zbrusu nový most. Stavební
firma provádějící rekonstrukci
hráze se zavázala, že se všemi
pracemi bude hotova nejpozději
v září letošního roku.

Opravy pokračují. Nad výpustí z přehrady se už klene nový most. Zda po
něm bude možné přes léto i chodit, to se teprve uvidí. Foto: Martin Zaoral

MLÉČNÁ HAVÁRIE v Nezamyslicích
Tisíce litrů bílého moku spláchli do kanálu!

Nezamyslice/mik - Ve čtvrtek
2. května pár minut po devatenácté hodině večer se na
silnici při výjezdu na dálnici
z Nezamyslic na Brno srazily
náklaďák s velkoobjemovou
cisternou plnou mléka a osobní auto. Nehoda byla natolik
závažná, že tisíce litrů mléka
vytekly do kanálu.
„Tříkomorová cisterna převážela dvanáct a půl tisíce litrů odstředěného mléka. První a třetí
komora byly plné, v prostřední
byla polovina mléka. Vlivem
nehody došlo k porušení trubek
a pláště v prostřední části cisterny. Hasiči se po příjezdu snažili
zastavit únik mléka, ucpali porušené trubky, ale úkap z pláště cisterny se nedařilo zastavit.
Z cisterny uniklo asi tisíc litrů
mléka do kanalizace. Hasiči
uniklé mléko naředili vodou,“
popsala Večerníku průběh havárie a následného zásahu Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí
Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje.
Na místo byl povolán technik
z Vodovodů a Kanalizací v Prostějově, který rozhodl o vypuš-

Kam nyní zamíří?

To je škody! Srážka s osobním autem nedopadla dobře. Řidič osobáku skončil v nemocnici, mléko z cisterny skončilo v kanálu.
2x foto: HZS Olomouckého kraje
tění zbytku mléka do kanalizace
a jeho naředění. Hasiči pak uklidili vozovku a vrátili se zpět na
základnu.
„Při nehodě byl zraněn řidič
osobního vozidla, kterého odvezla zdravotnická záchranná
služba na ošetření do nemocnice. Příčina a míra zavinění
dopravní nehody je předmětem
dalšího šetření,“ uvedla Irena
Urbánková, tisková mluvčí policie Olomouckého kraje

Stano
vašimi u se teď
soused
y?!

Jak v tomhle mohli žít? Pokud vstoupíte do bývalého mlýna ve Stražisku, rázem jako byste se ocitli v chatrči v některé velmi chudé asijské zemi. Na fotografii visící ve zlatém rámu na stěně domu je pak zachycena
část početné rodiny Horváthových, která ruinu obývala. Bydlel tu i René Horváth, který se stal otcem již ve
svých čtrnácti letech.
Foto: Martin Zaoral

Čunkovi Romové
opouští region
V letech 2006 a 2007 se do tří
obcí regionu nastěhovali tři romské rodiny z někdejšího pavlačového domu ve Vsetíně. Jednalo se
o Čechy pod Kosířem, Stražisko

a Dřevnovice. Rozpadlé domy
jim vždy koupila vsetínská radnice, jejich nájemníci je měli
postupně splácet. V případě
Tulejových jim byl dům po zásahu ombudsmana dokonce
opraven. Právě Tulejovi však
o svůj dům kvůli dluhům přišli

jako první, z Čech pod Kosířem
se odstěhovali už koncem roku
2011. Po rodině Horváthových
ze Stražiska tak zůstávají vsetínští
Romové už pouze v Dřevnovicích. Zde jsou s nimi dlouhodobé
problémy, podle posledních zpráv
se měla situace poněkud uklidnit.

region@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

Obědkovice/jim - Po stopách
posledních bojů druhé světové
války se v sobotu dopoledne vydají v Obědkovicích. Šestnáctý
ročník Májového pochodu začne
od osmi do devíti hodin na hřišti
místní TJ Sokol prezentací, poté
se účastníci za doprovodu Klubu
vojenské historie Dukla Prostějov vypraví podle vlastní volby

na pěti či patnáctikilometrovou
trasu, která povede přes okolní
obce. Dětské startovné činí patnáct korun, dospělí zaplatí o patnáct korun víc.
Milovníci vojenské historie si přijdou na své již o den dříve. V pátek
od sedmnácti hodin totiž členové
prostějovské Dukly předvedou, jak
mohlo osvobození obce vypadat.

Do hry vstoupil údajně také ob- ných hasičů. Ti našli v sokolovně
jekt na hřišti, který sokolové plně svůj azyl. Pokud by se o objekt stavyužívají, přestože patří městu. rali sokolové, museli by se zřejmě
„Není vyloučeno, že za dva roky, až pakovat. Nikdo neví kam. „Šance,
to bude možné, daruje naopak měs- že se pro dobrovolné hasiče postato tento relativně nový objekt právě ví nová zbrojnice, není v tuto chvíli
příliš vysoká. Schválí-li zastupitelé
sokolům,“ zmínil se Novák.
Konická radnice plánuje v příštím darovací smlouvu, hasiči minimálroce na opravu sokolovny připravit ně po nějaký čas budou smět v soprojekt. Pokud se to podaří, mohou kolovně zůstat,“ uzavřel konický
zástupci města začít s hledáním po- starosta.
třebných financí.
„Kdy se nám je
podaří sehnat, to
však v tuto chvíli
nejsem schopen
odhadnout,“ dodal Novák.
Přechodem sokolovny na město
by se alespoň na
nějaký čas vyřešil
problém s umís- Ostuda Konice. Dlouhodobě chátrající stavba
Foto: Martin Zaoral
těním dobrovol- spíše hrozí zřícením.

NIČIVÝ POŽÁR vyplenil hospodu v Pěnčíně
Může za milionovou škodu vadná elektroinstalace nebo ŽHÁŘ?
K likvidaci rozsáhlého požáru
se do Pěnčína sjelo hned pět
jednotek hasičů. „Na místo
vyjeli profesionální hasiči
z Prostějova a Konice a dobrovolní hasiči z Kostelce na Hané,
Pěnčína a Přemyslovic. Hned
po příjezdu zjistili, že uvnitř
objektu se nikdo nenachází,
začali proto s hasebními pra-

cemi. Požár zasáhl střechu,
střešní a stropní konstrukci
hospodářské části objektu
o rozměrech asi šedesát krát
deset metrů. Objekt sloužil jako
hostinec, sklady a navazovala na něj zámečnická dílna.
Hasiči z něj vynesli i dvě propanbutanové lahve, které ochlazovali na volném prostrans-

tví. V průběhu likvidačních
prací také rozebírali střešní
konstrukci a dohašovali skrytá
ohniska. Požár zničil kromě
střechy i uskladněné stroje
a zařízení,“ podala Večerníku
vyčerpávající informace Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí
Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje.

Zápas s ohněm. Pět hasičských jednotek bojovalo s požárem hospody v Pěnčíně. Milionové škodě se jim
však nepodařilo zabránit.
2x foto: HZS Olomouckého kraje
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Sekery z Konice se dostaly do KNIHY REKORDŮ Zemědělcům v Rozstání
Sbírka obsahující 251 exemplářů nemá v tuzemsku obdoby

Konice/mls - V sobotu dopoledne byla unikátní sbírka devětapadesátiletého Pavla Šína
z Konice zapsána do České knihy rekordů. Komisař agentury
Dobrý den z Pelhřimova totiž
konstatoval, že soubor 251 seker,
nacházející se v Muzeu řemesel
v konickém zámku, je největší
v celé České republice! Při této
příležitosti byl v Konici připraven stylový doprovodný program, na který se přišly podívat
desítky návštěvníků.
Konický zámek zažil v sobotu velkou slávu. Sbírka seker, která je k
vidění ve zdejším Muzeu řemesel
Konicka, byla zapsána do České
knihy rekordů. Soubor obsahuje
skutečné kuriozity. „Nejstarším
exemplářem je vikingská sekera,
která pochází z dvanáctého století.
Podařilo se mi ji získat od Jiřího
Kuby z Luké,“ prozradil Večerníku,
který se přijel osobně podívat, Pavel
Šín, majitel sbírky a také hlavní motor Muzea řemesel Konicka, jenž
zaplňuje prostory místního zámku.

Sběratel, který je vyučeným zámečníkem, získal první sekeru asi
před rokem a půl od svého bratra.
„Láďa pracuje se dřevem a dal mi
typickou širočinu. Následně jsem se
pustil do sbírání naplno a podařilo
se mi sehnat sekery z nejrůznějších
koutů celé republiky. Moje finanční prostředky byly přitom více než
omezené, proto bych chtěl všem
dárcům moc poděkovat. Stejně tak
své manželce, která to vše musela
snášet. Bude muset mít trpělivost
i nadále, protože ve sbírání chci
určitě pokračovat. Rád bych do
expozice získal například popravčí
sekeru či originál bojové sekery z
období švédských válek,“ vyjádřil
se Pavel Šín.
V největší české sbírce nenajdete
dvě stejné sekery. „Liší se především tím, k čemu byly určeny.
Tyto nástroje ke své obživě potřebovali nejen dřevorubci či tesaři,
ale třeba i zedníci, řezníci, kameníci, mlynáři a tak dále. Sekera neodmyslitelně patřila také do výbavy
vojáků či katů. Pokud byste třeba

Fotoreportáž
Fotoreportáž

Sběratel se svojí chloubou. Vyučený zámečník Pavel Šín dal dohromady největší sbírku sekyrek v České republice. V ruce drží největší sekeru ze své sbírky. Její břit je široký šestaatřicet centimetrů.
Foto: Martin Zaoral
vojenskou sekeru chtěli využít pro
osekávání větví v lese, nedopadlo
by to pro vás vůbec dobře,“ upozornil Pavel Šín.
Sobotní slavnostní zapsání sbírky
do knihy rekordů desítkám návštěvníků konického zámku oko-

řenil zajímavý doprovodný program, v němž se představily břišní
tanečnice či šermíři z historické
skupiny Eques Tempus.
Muzeum řemesel Konicka je
v současnosti v prostorách konického zámku otevřeno každý všed-

ní den od 9 do 12 a od 13 do 16
hodin. V červnu a o prázdninách
ho bude možné navštívit také
o víkendech. Prohlídku expozice
si mimo tuto otvírací dobu lze přímo s Pavlem Šínem domluvit na
telefonním čísle 724 328 934.

konické dopoledne ve znamení seker
3x foto: Martin Zaoral

Na nádvoří. Návštěvníci, kteří v sobotu dorazili do konického Válečníci z dávných dob. V doprovodném programu si každý Mistři černého řemesla. Před konickým zámkem ukázali svůj
zámku, zde obdivovali od soboty už oficiálně největší sbírku seker mohl zastřílet z luku u stanu historické skupiny Eques Tempus. Ta um i kováři. Vzhledem k teplému počasí a rozhicované výhni museli
sdružuje bojovníky z jedenáctého století.
v České republice..
kromě ohně průběžně hasit také vlastní žízeň.

Klopotovice slaví v půli května velké výročí, starosta hodlá po osmi letech v čele obce skončit

Vladimír Bradík: „Chtěl bych, aby mě vystřídal někdo mladší…“
Klopotovice – Rovných osm set let od první písemné zmínky o obci oslaví společně s tradičními hody v
sobotu 18. května občané Klopotovic. Vesnici s necelými třemi stovkami obyvatel starostuje od podzimu 2006 Vladimír Bradík, po skončení druhého čtyřletého období na podzim příštího roku ale hodlá úřad
opustit a maximálně se ucházet o post komunálního
zastupitele.
Jiří Možný
Sedmým rokem stojíte
v čele obce. Co se za uplynulé roky podařilo?
„Udělalo se to, co občané chtěli.
Můj předchůdce opravil chodníky ve středu obce a my jsme
pokračovali. Jednu část ulice se
nám podařilo financovat ze Státního zemědělského a intervenčního fondu (SZIF), druhou část
z Programu obnovy venkova
(POV), dva úseky jsme financovali z vlastních zdrojů. U SZIFu
musíte nejprve celou akci zafinancovat a oni vám pak zpětně
proplatí asi sedmdesát procent,
protože se jako uznatelné náklady nepočítá DPH. Obec tak
musela mít na účtě volné peníze
nebo si půjčit. U POV je to jednodušší, do měsíce od uzavření
smlouvy vám pošlou peníze
a můžete s nimi disponovat.“
Do čeho dalšího jste se
pustili?
„Ve druhém období se rekonstruovalo osvětlení, točna na
autobus, zeleň. Udělala se údržba zeleně a úprava trávníku
v parku s pomníky obětem první
a druhé světové války, ve spolupráci se sousedními Vrbátkami
a Smržicemi jsme získali dotaci

na protipovodňový plán. Pod
obcí teče řeka Blata, která může
zatopit pole a naši čistírnu odpadních vod. Nainstalovali jsme
tedy bezdrátový rozhlas, snímač
hladiny vody, kameru již někdo
ukradl. Musím zaklepat, zatím
se to nevyužilo. Loni jsme pak
ještě dobudovali část vodovodu,
pustili se do opravy sýpky, kde
by mohla vzniknout velká kulturní místnost.“
Letos slavíte 800 let od
L
první písemné zmínky
o obci. Jaký program jste připravili?
„Oslava by se měla uskutečnit 18. května, spojíme ji s tradičními hody.
Od toho se odvíjí
celý letošní i loňský rok. Dělali
jsme velké

vysál upír naftu ze strojů

Rozstání/mik - Nemilé překvapení čekalo na zemědělce
z družstva v Rozstání v pátek
ráno, když přišli do práce.
Chtěli okamžitě vyjet na poje,
stroje však byly na suchu!
„Trestného činu krádeže vloupáním se dopustil neznámý
pachatel, který v noci ze čtvrtka na pátek v obci Rozstání na

Prostějovsku vnikl do areálu
zemědělského družstva. V objektu z nádrží šesti zaparkovaných strojů odcizil 510 litrů
motorové nafty. Celkově tak
společnosti způsobil škodu
přes 17 200 korun,“ uvedl Josef
Bednařík, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
v Olomouci.

Skvělý program přitáhl do autokempu davy ježibab

Jejich záměr s prodejem či opravou nevyšel

Konice/mls - Zcela nečekaný obrat vzala jednání o osudu zchátralé sokolovny v Konici. Zatímco
ještě loni v říjnu sokolové vypověděli městu nájemní smlouvu
a chtěli zchátralý objekt prodat
nebo opravit, nyní je situace zcela
odlišná. Radost z toho mohou mít
místní dobrovolní hasiči, kteří se
díky tomu nebudou muset ze sokolovny vystěhovat.
„Představitelé Sokola změnili stanovisko. Nejprve uvažovali o tom,
že sokolovnu prodají nebo zkusí
opravit. To se jim však nepodařilo.
My o ni máme stále zájem, neboť
se jedná o významný objekt ve
městě. Proto jsme připravili darovací smlouvu, díky které by sokolovna přešla na město. Jedná se zatím
pouze o návrh, který musí schválit
zastupitelé,“ potvrdil Večerníku tyto
informace konický starosta František Novák.

Diváci tedy uvidí ústup německých
jednotek doprovázený násilným
získáváním zásob a tažných zvířat
a vstup ruských vojáků do vesnice.
Následovat bude ukázka výstroje
a výzbroje zúčastněných armád, zakončená táborákem na hřišti. Pořadatelé předem děkují všem okolním
obcím za sponzorské dary a těší se
na vydařenou akci.

Prostějovský Večerník také na Facebooku!

KOMEDIE: Sokolové darují sokolovnu Konici

Co jste hasiči, co jste dělali...

Pěnčín/mik - Ohnivé inferno
postihlo ve čtvrtek v poledne
oblíbenou hospodu U Kaple
v Pěnčíně. Z dosud přesně
nezjištěných příčin zde došlo
k požáru, který způsobil milionovou škodu, a to jak na střeše
domu, kde se hospoda nachází,
tak i na přilehlé hospodářské
budově. Příčina požáru se
vyšetřuje, policisté ale nevylučují
ani úmyslné zapálení.
„Ve čtvrtek 2. května kolem
dvanácté
hodiny
došlo
k zahoření střechy pohostinství U Kaple a následnému
rozšíření požáru na přilehlou
střechu hospodářské budovy
v obci Pěnčín. Při požáru nebyl
nikdo zraněn. Předběžná škoda
činí jeden milion korun. Jako
pravděpodobná příčina požáru
je stanovena technická závada
na elektroinstalaci, ale není
vyloučeno ani úmyslné založení.
Vznik a okolnosti požáru jsou
nyní předmětem šetření,“ uvedla ještě týž den večer Irena Urbánková, tisková mluvčí policie
Olomouckého kraje.

776 159 120

V Obědkovicích si připomenou konec války

úpravy v místním parku, kde
se pořádají hodové zábavy, vydali jsme knížku Klopotovice:
Odraz života obce v zrcadle
času. Proběhne sraz rodáků,
dědinou projde průvod, bude
tu mše svatá, necháme vysvětit opravenou sochu svatého
Jana Nepomuckého. Na sýpce
připravíme výstavu fotografií,
odpoledne se uskuteční koncert
Věrovanky a vystoupení souboru Klas z Kralic na Hané. Pozvali jsme i lidového vypravěče,
pro děti tu bude skákací hrad
i kolotoče, večer AVZO uspořádá hodovou zábavu.“
Na co dalšího nyní šetříte?

„Chtěli jsme zateplit obchod,
změnila se ale pravidla pro
získání dotací z POV a kraj
upřednostnil obce, které mají
školy nebo školky. Střecha ale
byla již v havarijním stavu,
že jsme ji raději spravili ze svého. Začali jsme stropem, kudy
unikalo hodně tepla, ten jsme
nejen zateplili, ale i snížili.
Pokud budou peníze, chceme
to dodělat letos. Poslední budovou, do níž se moc neinvestovalo, je hasičská zbrojnice, přes
MAS Prostějov - venkov by se tu
pak měly zrekonstruovat dvě pa-

le uteklo. Chtěl bych ale, aby mě
na postu starosty vystřídal někdo
mladší. Někdy je to náročné na
čas a jsem neuvolněný starosta,
protože jsme malá obec a byl
by to výrazný zásah do rozpočtu
obce. Byl jsem v zastupitelstvu
již jedno volební období místního
národního výboru, v letech 1990
až 1994 jsem dělal místostarostu,
další tři období jsem byl předsedou kulturní komise. Trochu jsem
tušil, do čeho jdu, něco mě ale
překvapilo. Mám však zastupitelstvo, které táhne za jeden provaz.
To je důležité.“

Žralok uvítal dva a půl
tisíce zrozenců pekel

Plumlov/peh, mls - Čarodějnický slet v plumlovském autokempu Žralok se letos opět odehrál v
úspěšné režii čarodějnické sekce
Spolku Plumlovských nadšenců.
Spokojenost byla vidět na každém kroku, a to i u organizátorů, kteří ocenili množství skvěle
maskovaných návštěvníků. Výsledný dojem nemohli pokazit
ani neukáznění ďasové, kteří do
tůně pod splavem hodili dopravní značku...
Bohatý program v kempu zahájily svým vystoupením děti z plumlovské mateřské školky, následované kouzelnickým vystoupením
Dua Fernando. Pak už pódium
a celý kemp patřil čarodějnicím
a ježibabám všeho věku a nechyběl ani Harry Potter, který spolu
se svou čarodějnickou kolegyní
zvolil nejkrásnější, respektive nejošklivější čarodějku. Stát se tou
pravou čarodějnickou miss není
nic jednoduchého. „Dáváš přednost štírům nebo krysám?“ zněla
jedna ze záludných otázek ohledně vhodného domácího mazlíčka
pro soutěžící čarodějnice.
Odpolední program byl věnován
tradičně nejmenším čarodějkám
a čarodějům, kteří pilně soutěžili
v Zelínině víceboji, po setmění
si přišli na své i starší návštěvníci, kdy čarodějnické obecenstvo

ohromili svými ohnivými kousky
členové vyškovské skupiny Prometheus. „Jsou perfektní, jejich
fireshow jsem viděl poprvé před
pár lety tady v Plumlově na Martinské huse a byl jsem zvědavý,
jestli jsou pořád tak dobří,“ ocenil stylovou ohňovou show Jiří
z Prostějova, který se na letošní
slet vypravil s partou přátel.
Počasí se vytáhlo, a tak se letošní plumlovský sabat protáhl
za hudebního doprovodu skupiny Tandem do pozdních nočních hodin. Nejen návštěvníci,
ale i organizátoři byli s akcí
nadmíru spokojeni. Do kempu si našlo cestu zhruba dva
a půl tisíce čarodějnic či mágů
všemožného věku.
„Jsme rádi, že opravdu hodně
lidí dorazilo v nápaditých kostýmech,“ pochvaloval si Marek
Otruba ze Spolku Plumlovských
nadšenců, kteří už pomalu připravují příští ročník. „Představí
se na něm hodně dobrá kapela pro
děti,“ navnadil Otruba, který dal
nahlédnout i do starostí, s nimiž
se pořadatelé musí umět vypořádat. „Při úklidu jeden z pořadatelů
podstoupil nedobrovolnou jarní
koupel. Vytahoval totiž dopravní
značku, kterou nám někdo hodil
do splavu,“ zmínil perličku z úklidu Marek Otruba.

Šel z nich strach. Jedním z tradičních vrcholů letošního sletu v
Plumlově byla také volba té nejděsivější z přítomných čarodějnic.
Foto: archiv Spolku Plumlovských nadšenců

„Proběh sraz rodáků, dědinou projde
„Proběhne
průvo bude tu mše svatá, necháme Na tradiční jednovskou pouť
průvod,
vysvětit opravenou sochu svatého Jana
Nepom
Nepomuckého.
Na sýpce připravíme dorazily více než dvě stovky dětí
Jednov/jim - Již potřiadvacáté kněží. Po pauze na svačinku
výstavu fotografií, odpoledne se usku- se na první májové dopoledne se děti přesunuly na hřiště, aby
desítky dětí nejen i letos strávily několik hodin
teční koncert Věrovanky a vystoupe- přesunuly
z konického děkanátu na soutěžením.
s
ní souboru
Klas z Kralic na Hané.“ pouť dětí a mládeže do Jed- Organizátoři pro ně připravili
starosta Klopotovic VLADIMÍR BRADÍK
představuje letošní událost číslo jedna

m
mátky místního
významu – kříž
na
hřbitově
a socha Panny
Marie Svatohostýnské na
kraji vesnice.“
Hodláte
kandidovat
do zastupitelstva i
d
p
příští podzim?
„Asi ano. Šest
Foto: Jiří Možný
let hrozně rych-

Klopotovice patří mezi
méně lidnaté obce. Jak
aktivní jsou u vás spolky?
„Nejvíce činný je tu svaz žen,
který každoročně pořádá ples
a oslavy dětského dne. Na podzim dělají drakiádu, udržují Mezinárodní den žen, hodně členek
pracuje v kulturní komisi. Máme
tu ještě dobrovolné hasiče, kteří
zajišťují protipožární ochranu
obce, a AVZO. Ti připravují hodovou zábavu.“

nova. Tento rok jich dorazily
na dvě stovky, z Konice, Ptení
a Přemyslovic tradičně přišly
pěšky, z Brodku u Prostějova
přijely vlastním autobusem.
Na známém poutním místě
bylo zahájeno společné setkání
v deset hodin mší svatou v kostele Navštívení Panny Marie,
kterou odsloužilo hned sedm

několik zábavných her a mladí
si tak mohli vyzkoušet skákání v pytli, přetahování lanem,
střelbu na branku, skládání
zápalek do krabičky jednou
rukou či snahu zasáhnout zavěšenou „petku“ se zavázanými
očima. Jako obvykle pak akci
zakončila odpolední májová
pobožnost.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Kultura v Prostějově a okolí
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nejvýznamnější kulturní akce

Bývalá SuperStar BÁRA ZEMANOVÁ
zazářila v Apollu 13

Atraktivní rusovláska Bára
Zemanová po loňském
podzimním turné fanouškům slíbila, že se za nimi na
jaře vrátí do klubů a vystoupí
v místech, na která se tehdy
nedostalo. Co slíbila, to plní,
a tak to spolu s rockovou
skupinou Venefica přijela
roztočit i do prostějovského
hudebního klubu Apollo 13.
Prostějov/peh

Někdejší finalistka televizní pěvecké soutěže Česko hledá Su-

perStar se svého rockového snu
nevzdává, důkazem je i jarní
koncertní turné BE IN, v jehož
rámci dorazila i do Prostějova.
Ti, kteří pátek večer využili k
oslavám hokejového vítězství
českého týmu nad Běloruskem
nebo prostě vyrazili jen tak,
poslechnout si pár rockových
tónů v music klubu Apollo
13, rozhodně nebyli zklamaní.
„Přivezli jsme vám s klukama trochu toho plzeňskýho
dialektu,“ rozesmála zpěvačka
přítomné publikum, ještě než

Rockerka na scéně. Bára Zemanová a skupina Venefica překvapily rytmickými songy, sympatickým vystupováním a výrazným
plzeňským dialektem.
Foto: Petra Hežová

se chopila mikrofonu a rozjela
svou rockovou show.
„SuperStar jsme v té době nesledovaly, ale její písničky nejsou vůbec špatné. Tenhle styl
hudby se nám líbí,“ shodly se
návštěvnice music klubu Jana
a Veronika, které rusovlasá
zpěvačka překvapila znělým
hlasem a kvalitními vlastními
i převzatými songy, podobně
jako několik dalších desítek
návštěvníků hudebního klubu.
Přestože pěvecká televizní
show Česko hledá SuperStar
bezpochyby pomohla Báře
nastartovat kariéru, v očích
fanoušků je pro ni dle jejích
vlastních slov někdy obtížné
zbavit se nálepky rychle hasnoucí „hvězdičky“. Při svém
pátečním vystoupení v Prostějově ukázala, že má na to usadit
se natrvalo na zdejší hudební
scéně...
Exkluzivní rozhovor s Bárou
Zemanovou pro Večerník si
můžete přečíst už v dnešním
vydání a to na straně 16!

Večerník vám přináší ohlédnutí za 13. ročníkem Doteků módy...

PŘEHLÍDKA MÓDY, EXTRAVAGANCE A MLADÝCH TALENTŮ
Prostějov/akr - Třináctý ročník
prestižní soutěže Doteky módy
je za námi. Tuto tradiční soutěž,
která k našemu městu patří, již
třináct let pořádá Střední škola
designu a módy Prostějov. Do
letošního klání se přihlásilo celkem čtyřiapadesát soutěžících,
z nichž do finále postoupilo patnáct nejlepších.
Celým večerem provázel známý
herec a moderátor, ale také idol
ženských srdcí Jan Čenský, který
sám prohlásil, že „už nemá starost
o český módní design“. K vidění
totiž byla celá řada takřka profesionálních modelů.
Letos se zápolilo v kategorii
„Oděv“, ve které však byly zastoupeny i modely s doplňky. Soutěž byla určena pro módní nadšence od patnácti let a i tentokrát se
mohla pyšnit mezinárodní účastí,
protože do finále se probojovali
i soutěžící ze Slovenska. „Ve finále zastoupena města, kde má
oděvnictví svou tradici. Všechny

kolekce byly vyrovnané a úroveň
předváděných kolekcí byla velmi
vysoká,“ nechala se slyšet ředitelka SŠDAM Ivana Vaňková.
Své modely předvedli divákům i
dva módní návrháři a zároveň členové poroty, a to designér a stylista
Petr Kalouda a módní návrhářka a
designérka Yvona Leitnerová, která předvedla kolekci „Tak trochu
divočina“ a „Mariňáci.“ V průběhu bohatého a zajímavého programu vystoupila s písní z nové
bondovky „Skyfall“ také Zuzana
Kožnárková.
A kdo se tedy stal třináctým vítězem Doteků módy? První místo
si odnesl absolvent SŠDAM Josef Konečný (student VOŠON
a SPŠO Praha) se svou kolekcí
„Intimity“. Druhá příčka patřila
Michaele Mathonové (studentka
VOŠ a SUPŠ Brno) s kolekcí
„Shell–Ter“ a na třetí pozici se
umístila Monika Pšenicová (studentka Spojené školy Žilina) s
modelem „Netradiční nevěsta.“

Zklamaní však nebyli ani soutěžící, kteří nedosáhli na stupně vítězů.
„Většina modelů stála opravdu za
to, některé však byly jednoduché,
ale vítěz byl rozhodně zasloužený.
Pokud to půjde, zkusíme se přihlásit i příští rok. Účast na této soutěži
byla pro nás dobrou zkušeností,“
prohlásili finalisté z Košic.
O tom, že Střední škola designu
a módy Prostějov vychovává budoucí úspěšné módní návrháře,
není pochyb. Již několik absolventů se dnes živí jako módní návrháři, oblékají známé osobnosti a mají
své značky. I o vítězi letošních Doteků módy zcela určitě ještě uslyšíme. Vždyť kromě úspěchu na
Dotecích módy získal první místo
v prestižní soutěži „Ten designer
roku 2012“ a v nejbližší době
bude mít dokonce velkou módní
přehlídku v Třinci.
Na exkluzivní rozhovor s vítězem
soutěže Doteky módy se můžete
těšit v některém z dalších vydání
Večerníku. Třeba už v tom příštím...

KAPELA HORKÝŽE SLÍŽE SLAVILA DVACETINY I V PROSTĚJOVĚ
Velkolepou show předvedla svým svěřencům ve Společenském domě

Prostějov/jp - Na tři stovky
příznivců nitranského kvarteta
recesistů a punkových provokatérů si v sobotu 4. května ve
Společenském domě přišlo na
své. Do Prostějova se v rámci
své československé tour přiřítila jedna z nejznámějších
slovenských kapel Horkýže
Slíže, oslavující dvacet let svého působení na hudební scéně.
Tahle partička se navíc rozhodla, že v letošním roce, až
na jednu výjimku, nevystoupí
ani na jednom z letních festivalů. Právě proto byl sobotní
koncert obrovskou příležitostí
vidět kapelu naživo. A že to
byl vskutku nezapomenutelný
zážitek, na to vemte jed...
Nejdříve se prostějovskému
publiku představila spřátelená
česká zpěvačka Gygy se svou
kapelou. Mladá nadějná kráska tak dokázala, že se o budoucnost české hudební scény
nemusíme bát. Druhým hostem, který se představil v rámci narozeninového turné, byla
slovenská parta Dilemma. Ta
v jednom případě zůstala věrna svému mateřskému jazyku,
zbývající písně zazněly pouze
v angličtině, což samozřejmě
neubralo tomuto seskupení na
kvalitě. V jeden moment se dokonce na pódiu sešli zástupci

obličej už zdobí nějaká ta vráska...
„Model by měl vyhovovat našemu věku, být pohodlný a nijak
přehnaně barevný, ne víc jak tři
barvy,“ radí vedoucí Klubu seniorek Jitka Grumlíková a dodává:
„V důchodovém věku jsou naše
finanční prostředky značně omezené, a tak nikdo nemůže očekávat, že si budeme kupovat drahé
róby ve značkových prodejnách
s konfekcí. V second-handech se
naproti tomu dají sehnat velmi
pěkné kousky, které obohatí a

rozšíří náš šatník doslova za pár
korun.“
Modelky z řad Klubu seniorek
předvedly decentní modely
hned k několika příležitostem:
seniorka po ránu, při sportu a
seniorka jde za kulturou. Aby
modelkám poskytli nějakou tu
chvilku na změnu outfitu, předvedli klienti OS Lipka Radka a
Michal publiku krátké kulturní
vystoupení, které divačky ocenily uznalým potleskem.
Že se i v pokročilejším věku dá

w

Velkolepá show. Členové slovenské kapely Horkýže Slíže produkují skvělou rockovou muziku, ale také
dokazují, že jsou opravdovými showmany. Prostějovu nezůstali nic dlužni.
Foto: Josef Popelka
všech kapel, aby tak ještě více
nabudili prostějovské publikum na hlavní program.
Hlavním motivem se staly
zvětšené prvky kouzelného
VW Karavanu, který je také
na přebalu poslední desky St.
Mary Huana Ganja. Především zpěvák Peter Hrivňák se
na pódiu dokázal odvázat, ale
ani ostatní členové kapely nezůstali nic dlužni své pověsti
skvělých showmanů. Také

prostějovské publikum se za
svůj výkon nemuselo vůbec
stydět. Staří i mladí, většina
přihlížejících protančila a prozpívala celý večer. Na notoricky známou píseň Malá Žužu
se třem vyvoleným ženám
poštěstilo stát na pódiu, aby
tak vytvořily taneční doprovod. Nejvíce však příznivce
nitranské kapely bylo slyšet
za zvuku dalšího hitu L.A.G.
song. Téměř dvouhodinovému

koncertu samozřejmě nechyběl tradiční přídavek. I díky
němu ještě teď jistě mnohým
v uších zní tóny slovenského
rocku.
Kapela Horkýže Slíže předvedla, že ani po dvaceti letech
jejich hudba nezestárla a dala
tak nejlepší pozvánku na blížící se léto a s ním spojené hudební festivaly, které se uskuteční také v prostějovském
regionu.

...jak
...j
jak ssee sslavilo
laaviiloo s H
Horkýže
orkkýžee S
Slíže
líížee
3x foto: Josef Popelka

Na startu. Nejen na počátku své kariéry, ale také Dilemma. Příznivci rocku před sebou rozhodně Jako v karavanu. Pódium připomínalo atmosféru
na rozjezdu velkolepé sobotní show byla česká neměli dilemu, co s načatým večerem. Slovenská VW Karavanu, ze kterého zaplněnému sálu spolu se
kapela Dilemma roztančilo nejednoho návštěvníka. třemi fanynkami diktovalo tempo nitranské kvarteto.
kráska Gygy s kapelou.

Majáles na náměstí přivede mladé kapely
Na páteční akci zve povedený plakát

Prostějov/mls - Přípravy na
letošní majáles v Prostějově
vrcholí. Svátek všech studentů ve městě proběhne v pátek 10. května, kdy se od půl
dvanácté začne u městských
lázní šikovat bujarý průvod
městem. Další program bude
pokračovat na náměstí T. G.
Masaryka. Bude prostějovský majáles stejně vydařený
jako v předchozích letech? To
zatím nikdo neví. Jak to však
vypadá, organizátoři letos nic
nepodcenili.

Seniorky předvedly originální modely za babku

Prostějov/peh - Módní přehlídku levných, a přesto elegantních modelů určených
především těm, které si osvojily
oslovení „babičko“, si společnými silami a doslova za pár
korun připravily členky prostějovského Klubu seniorek.
V rámci akce „Senioři Lipce“ se
pod střechou Občanského sdružení Lipka sešly nejen členky
Klubu seniorek, aby si ukázaly,
že obléct se levně a především
elegantně se dá i přesto, že jejich

na
video rnikpv.cz
ece
ww.v

obléci elegantně, a přesto levně,
dokázaly modelky nade vší pochybnost a můžeme se tak těšit
na chic babičky, které vědí, co
jim sluší. Předváděné modely
bylo navíc možné po skončení
přehlídky odkoupit za dvacet
korun, popřípadě vyhrát na
los, který účastníci obdrželi při
vstupu. Netřeba zdůrazňovat,
že mnohé ze zdařilých a vkusně sladěných modelů našlo své
majitelky již před začátkem přehlídky.

seenioorkky na molee...
3x foto: Petra Hežová

Elegantně i na procházce. Oblečení by mělo být Seniorka ve společnosti stylově. Vkusný mo- Chic v každé situaci. Módní přehlídka ukázala
decentně barevně sladěné a hlavně pohodlné.
del do společnosti za pár korun.
přítomným modely pro každou příležitost.

Prostějovský majáles se už
nyní může pochlubit výjimečně povedeným plakátem, který vytvořila Bára Knotková.
Za takto zvládnutou prezentaci by se nemusely stydět ani
akce s výrazně větším rozpočtem. Z programu lze vyčíst, že
v pátek se kromě kandidátů
na krále majálesu před radnicí
představí také mladé prostějovské a olomoucké kapely.
Pauzu mezi prezentací kandidátů na krále a samotným vyhlášením vyplní pop punková
INZERCE

kapela Strike out z Prostějova
a alternativní Skydive z Olomouce. Hned po vyhlášení
nového studentského panovníka na pódium vyskočí olomoučtí The Takers, po nich
pak prostějovští The Sculptures. Program zakončí prostějovská skvadra, která vzdává
hold kapele Faith No More.
Jejich prostějovský revival
vznikl po koncertě americké
experimentální kapely v pražské Tesla aréně v srpnu 2009.
Jak už jsme uvedli, majáles i

letos bude v první řadě o volbě krále. Na tento prestižní
titul si stále ještě může brousit
zuby každá ze středních škol
v Prostějově. Vše je pouze
v rukou i hlavách jejich studentů. Loni se celkovým
králem majálesu stal Jan
Vlach z Cyrilometodějského gymnázia, který porotu
zaujal coby klaun. Korunku
svému následovníkovi odstupující monarcha předá
před prostějovskou radnicí
v 16.00 hodin.

Ze života města
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SMETANOVY SADY SE MĚNÍ PŘED OČIMA
„Dělníci makají i o svátcích,“ libuje si primátor

Prostějov/mik
Minulý týden byl uzavřen už
i průchozí koridor pro chodce
napříč parkem mezi Vápenicí
a Školní ulicí. „Nyní jsou Smetanovy sady zcela neprodyšně
uzavřeny, protože je zapotřebí
dokončit zbývající výkopové
práce na cestní síti. Hrubé práce
jsou už totiž vlastně ukončeny,
zanedlouho přijde na řadu tvorba povrchu nových chodníků,“
zdůvodnil toto opatření Zdeněk Fišer, náměstek primátora
statutárního města Prostějova.
„V poslední době jsem kolem
sebe slyšel velmi mnoho kritických připomínek toho typu, že
co jsme to proboha s tím parkem
udělali, proč Smetanovy sady
ničíme a podobně. Pochopitelně
i já, když jdu kolem, a to je dost
často, vidím, že současná podo-

Rekonstrukce Smetanových sadů pokračuje raketovým tempem. Podle představitelů města dělníci bohatě splní celý harmonogram prací, takže do prázdnin by měla být hotová nová cestní síť, ukotvené
lavičky a také nainstalované nové osvětlení. Jasné
zatím není to, kdy se přikročí k výsadbě nové zeleně.
„Největší roli v tom sehraje počasí,“ vysvětluje Ivana
Hemerková, náměstkyně primátora statutárního
města Prostějova.
ba parku je docela neutěšená.
Tvrdím však, že v okamžiku,
kdy bude dokončena cestní síť
a okolo se zaseje nová tráva,
bude celý prostor vypadat minimálně o sto procent lépe. Pak
samozřejmě nastane další etapa,
kdy dojde na výsadbu nových
stromů. A jestli se v tomto případě těšíme na to, až Smetanovy
sady uvidíme brzy v původní
podobě, tak to se pochopitelně
trochu načekáme...,“ poznamenal k tématu s úsměvem Miroslav Pišťák, primátor statutárního města Prostějova. Jak dodal,
také on je spokojen s průběhem
prací. „Dělníci několika firem,
které se na rekonstrukci celého
parku podílejí, pracovali i ve
středu, tedy v den státního svátku. A to se cení,“ dodal primátor.

Jak Večerník již dříve rozsáhle
informoval, ve Smetanových
sadech došlo v rámci rekonstrukce k masivnímu kácení
vzrostlých stromů. Padly přes
tři desítky letitých listnáčů
i jehličnanů. Než stromy opět
vzrostou, vyžádá si to nějaký čas.
„Takové množství muselo být
pokáceno, inkriminované stromy nebyly zdravé a od dendrologů jsme dostali jasné doporučení k jejich likvidaci,“ potvrdila
náměstkyně Hemerková. „Co se
týká nové výsadby, bude záležet
na počasí. Pokud přes léto udeří
pětatřicetistupňová vedra, těžko
se budou sázet vzrostlé stromy. A to i přesto, že park bude
vybaven novým a výkonným
závlahovým systémem. Byl by
to značný risk. V tomto případě

tak odborná firma přikročí k výsadbě na podzim. Každopádně
se udělá maximum pro to, aby
ve Smetanových sadech bylo
vysázeno co nejvíce nových
stromů a aby vytvořily příjemný
estetický celek. Samozřejmě, ze
začátku budeme asi z celkového
pohledu zklamáni. Ale buďme
trpěliví, potrvá několik let, než
se park bude podobat tomu před
rekonstrukcí,“ dodala Ivana
Hemerková.
Dělníci by měli magistrátu
předat zrekonstruované Smetanovy sady do plného užívání
a správy na konci kalendářního roku.

Skutečnost a plán. Chodníky ve Smetanových sadech se rychle dokončují. Na druhém snímku kompletní plán nové cestní sítě
v parku.
Foto: Michal Kadlec. a Magistrát města Prostějova

se nachází v areálu Základní
školy Melantrichova. Finanční náklady na opravu mantinelů a pořízení nové záchytné sítě jsou odhadovány na
třiatřicet tisíc korun,“ konstatoval neradostně Miroslav
Pišťák, primátor statutárního
města Prostějova.

Vedení obou škol krádeže oznámilo Policii ČR,
která věc po uplynutí
příslušné doby odložila
bez zjištění pachatelů.

Vandalové řádili. Na hokejbalovém hřišti u
ZŠ Melantricha někdo vytrhal části mantinelů.
Foto: Magistrát města Prostějova

Radní pod palbou
Stojíte o majetek města? SLOŽTE KAUCI!
„Musíme se bránit, takhle to už dál nejde,“
hořekuje náměstek Jiří Pospíšil

Prostějov - Prostějovský magistrát hodlá co nejdříve zavést systém složení kaucí ze strany zájemců o nabízený
městský majetek. V poslední době se totiž stává čím dál
častěji, že vítěz výběrového řízení o městské nemovitosti
s pevnými body nakonec cukne od podpisu kupní smlouvy a snaží se vyjednat zcela odlišné podmínky. Na toto
ožehavé téma jsme v rámci pravidelné rubriky Večerníku
vyzpovídali Jiřího Pospíšila (na snímku), prvního náměstka
primátora statutárního města Prostějova.
Michal Kadlec
Proč vůbec uvažujete o složení kaucí,
pokud někdo projeví zájem o koupi městské nemovitosti?
„V historii se nám už nesčetněkrát
stalo, že jsme vyhlásili záměr, zastupitelstvo následně schválilo prodej
nemovitosti a došli jsme do fáze,
že mělo dojít k podpisu kupní smlouvy s jeho vítězem. Po náročných administrativních přípravách nakonec
ale zájemce o nemovitost z koupě
vycouval, mnohdy bez udání jakéhokoliv důvodu. A my jsme s tím
nemohli nic udělat! Desítky hodin
práce našich úředníků při přípravách
smluv tak padly vniveč...“
Kdy k takovému případu naposledy došlo?
„Tento problém řešíme právě nyní.
Jde o manžele, kteří projevili zájem
o koupi nemovitosti ve Svatoplukově ulici. Po vyhlášení záměru nabídli
městu nejvýhodnější cenu a nic tak
na první pohled nebránilo tomu podepsat s nimi kupní smlouvu. Jenomže už spolu jednáme více než tři
čtvrtě roku a dům stále není manželům prodán. Po schválení zastupitelstvem si oba neustále kladou nové
a hlavně jiné podmínky, než jsou
v předložené kupní smlouvě. Nebýt
toho, nemovitost bychom už dávno
mohli prodat někomu jinému.“

Jaká tedy připravujete opatření, aby k podobným excesům už nedocházelo?
„Rozhodli jsme se, že by bylo dobré,
aby ten, kdo se již účastní vyhlášeného záměru na prodej městského
majetku, složil kauci. A vítězi, pokud by nepodepsal kupní smlouvu
za předem stanovených podmínek,
by tato kauce propadla ve prospěch
města. Tímto způsobem bychom
se chtěli bránit tomu, aby si potencionální obchodní partneři nedělali
z města lidově řečeno srandu.“

Jak by toto opatření
mělo vypadat přímo

v praxi?
„Na základě schválení radou města
chceme vytvořit nový vnitřní předpis, podle kterého se při prodeji
městského majetku budeme řídit.
Když se do záměru přihlásí například pět zájemců, všichni složí
kauci. Vítězi se po podpisu kupní
smlouvy kauce odečte z kupní ceny,
zbylým čtyřem účastníkům se vrátí
v plné výši. Teď jde jen o to, jakým
způsobem nový systém nastavit
a odkdy ho zavést.“
V jaké výši bude tato
kauce stanovena?
„Zatím jednáme o stanovení kauce
ve výši pěti až deseti procent z kupní
ceny nabízené nemovitosti. Podobně
se chovají například i dražitelé nemovitostí. Na dražbách rovněž musí
každý složit okamžitě dražební jistotu. V každém případě se ze strany
města nejedná o nic diskriminačního. Musíme se prostě bránit, takto už
to dál nejde!“

Foto: archiv Večerníku

z Rady
města

Radní nakoupili
p
další obrazy!
y
Prostějov/mik - Rada statuttárního
árního města Prostějova na
svém úterním zasedání schválila na doporučení Komise pro
nnákup
ákup uměleckých děl pořízenníí dalších obrazů do majetku
m
ěsta. Autory výtvarných děl
města.
jsou umělci, kteří mají vztah
jsou
k Prostějovu a Prostějovsku, potřebné finanční prostředky jsou
třebné
rezervovány v rozpočtu Odborezervovány
ru kanceláře primátora. „Jde
ru
o mistrovská díla v celkové
hodnotě zhruba dvěstěpatnáct
hodnotě
tisíc korun, která rozhodně
tisíc
obohatí současnou, už tak významnou sbírku města. Věřím,
že co nevidět v rekonstruovaných prostorách zámku vytvoných
říme ze všech zakoupených obříme
razů významnou galerii,“ uvedl
razů
primátor Miroslav Pišťák.
primátor

MHD do Žešova
bude rozšířena

Ve školských zařízeních se KRADLO a NIČILO

Prostějov/mik - Prostějovští radní schválili dvě rozpočtová opatření, kterými
řeší krádeže v areálech
dvou školských zařízení ve
městě.
Částka deset tisíc korun bude
určena na náhradu části odcizeného zastínění pískoviště
na zahradě Mateřské školy
Jana Železného na Sídlišti
Svobody. „V závěru loňského roku došlo také ke krádeži záchytné sítě a několika
částí mantinelového hrazení
hokejbalového hřiště, které

ZPRÁVY

INZERCE

Nechtěné členství

Prostějov/mik - Radní doporučili
zastupitelstvu schválit vystoupení
města ze sdružení OK4Inovace.
Zjistili totiž, že členství v zájmovém sdružení právnických osob,
které bylo založeno za účelem
zavádění inovativních procesů
vedoucích ke vzniku nového
zdokonaleného produktu efektivně umístěného na trh, nemá konkrétní přínos pro samotný úřad.
„Neznamená to, že bychom tyto
aktivity nevítali, naopak, považujeme je za velmi potřebné a pro
podnikatele přínosné. Ovšem jsou
přínosem zejména pro podnikatelské subjekty, nikoliv pro úřad
města,“ poznamenala náměstkyně primátora Alena Rašková.

Prostějov/mik
j
- Linka městské hromadné dopravy do Žešova číslo 11 bude ve dnech
školního vyučování rozšířena
o podvečerní spoj. Cílem je
zajistit dopravu dětí a mládeže
ze zájmových kroužků z Prostějova. Požadavek vzešel od
žešovských občanů. „Celou
záležitost jsme projednali na
pporadě
oradě vedení města a navrhli
jjsme
sme zavedení spoje s odjezdem z hlavního nádraží v 17.10
hhodin
odin a zpět ze Žešova do městtaa v 17.28 hodin. Opatření jsme
pprobírali
robírali také s Osadním výboý
rrem
em v Žešově, který náš návrh
odsouhlasil,“ uvedla Alena
Rašková,
R
ašková, náměstkyně primátorraa statutárního města Prostějovva.
a. Náklady
y vzniklé rozšířením
linky do Žešova jsou pro rok
2013 odhadovány na dvaapadesát tisíc korun. Spoj bude
jjezdit
ezdit od 3. června.

Večernice
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
Hledáte informace ze světa módy?
Hl
Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?

Hledáte plavky na léto 2013?

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

Chystáte se na nákup plavek? V obchodech již nyní
můžete najít různorodé kolekce plavek. Nevíte však,
které jsou IN? Pak je tento
příspěvek určen právě vám.
Tak jako u oblečení i u plavek můžeme najít retro kolekce, které již kdysi v módě
byly a nyní jsou zpět. Narazit
tak můžeme na kolekce jako
ze čtyřicátých, padesátých a
osmdesátých let. V kurzu jsou
jak dvojdílné, tak i jednodílné
plavky či monokiny. Plavkám
dominují výrazné i decentní
barvy. Vyhlášenými jsou ale
vínová, zlatá, červená, žlutá,
blankytně až královsky modrá a klasické barvy jako černá

Milé kamarádky Večernice,

zajímavý rozhovor.
Příjemné a odpočinkové čtení při sluncem prozářených dnech přeje Aneta Křížová
(na snímku).

a bílá. Ze zdobných prvků se
hojně vyskytují flitry, zvířecí,
květinové, námořnické a americké vzory, puntíky, pruhy, ale
i zdobné šňůrky, mašličky, volánky a pásky přes spodní část
plavek.
Na své si přijdou ženy, které
potřebují zamaskovat boky
nebo bříško. Návrháři totiž
konečně začali brát v potaz i
normální ženy, tudíž plavky
s vrstvením a maskujícími motivy přes problémové partie jsou
dnes samozřejmostí. A stejně
jako minulý rok i letos jsou
stále velkým hitem háčkované
plavky. Seženete jak klasické
dvojdílné plavky, tak jednodílné
či háčkované monokiny.

Po loňském úspěchu se na prvních příčkách plavkové hitparády drží i mixování spodních a
horních dílů. Vrchní část plavek
může být například jednobarevná a spodní část klidně vzorovaná. Mísit se mohou i geometrické tvary, což je mimochodem
velký maskot různých nešvarů.
Pozornost se totiž nejvíce upne
na plavky a vše ostatní jde stranou. Nebojte se tak sáhnout
po vrchním dílu, který bude s
puntíky, a spodním dílu plavek,
který bude mít třeba čtverečky,
pruhy nebo vlnky.
Ať už jsou už ale trendy jakékoliv, hlavní je, abyste se vždy
cítili dobře, trendy jsou přece
jen vedlejší záležitostí.

STOP čisticím prostředkům plným

jedovaté chemie! Stačí ocet...

Jak všichni dobře víme,
zdraví máme jen jedno. Někdo si to uvědomí dříve a někdo později. Ovšem sami si
mnohdy působíme tolik zla,
aniž bychom o tom vlastně
věděli. Zdraví si ničíme stravou, životním stylem, svými
postoji k některým věcem,
ale i léky a chemií, která je
všude kolem nás a kterou
bezhlavě přijímáme. I když
se některá fakta mohou zdát
nesmyslná, vše ukáže čas.
Tudíž až za pár, možná i desítek let zjistíme, co všechno s námi chemie provedla.
A nejen chemie. V tomto příspěvku se budeme věnovat
čisticím prostředkům, které mnozí z nás považují za
samozřejmost...
Jako čisticí prostředky jsou
používány zpravidla produkty chemického rázu, které se následně dostávají do
čističek odpadních vod, řek
a moří. Mylně si lidé myslí, že
když voda projde čističkou,
je naprosto čistá a nezávadná.
Ve skutečnosti čističky nedokáží zachytit vše (těžké kovy atd.).

Slimáci, pojďte na pivo
Lilie, jiřiny, melouny, jahody,
saláty, zkrátka všechno, oč se
od časného jara staráte, během
chvilky sežerou nemilosrdní slimáci. Jak na ně? Někdo
radí posypat solí, jiní zase, že
se dají nalákat na pivo. Stačí
dát do země misku od jogurtu nebo uříznout PET lahev

Těžké chemické prostředky
poškozují nejen naše životní prostředí a domácnost,
ale i zdraví. Náš organismus
je totiž jako zásobárna, kam
se ukládá vše, tedy to dobré
i špatné, co pijeme, jíme,
ale i dýcháme. Samotné
dýchání čisticích prostředků
při jejich pravidelném používání logicky nemůže způsobovat nic dobrého. Stačí
se podívat na složení výrobku.
Nehledě na to, že na domácnost očištěnou těmito chemickými výrobky pak sahají
všichni její členové, kteří třeba
následně jedí a podobně.
Běžné čisticí prostředky, a to
i ty z reklam, obsahují velice
toxické neodbouratelné fosfáty, zeolity, neiontové tenzidy, chlornan sodný, kyselinu
chlorovodíkovou, formaldehyd atd., což jsou látky vysoce
agresivní a zdraví škodlivé.
Nejlepší variantou je tedy
obyčejný potravinářský ocet.
Námitky typu, že ocet není tak
silný jako čisticí prostředek z reklamy, jsou poněkud špatnou
výtkou.

a zahrabat ji tak, aby zůstala
pár centimetrů nad povrchem
půdy. Vůně piva slimáky totiž
neskutečně láká. Jakmile slimák pivo ucítí, přileze a již se
nedostane ven. Buď se utopí,
nebo se otráví alkoholem. Past
se však musí každé ráno vylít
a znovu dolít pivem. Osvědčené jsou i skořápky z vyloupaných vlašských ořechů.

Ocet je totiž považován za
nejvšestrannější čisticí prostředek. A to odjakživa. Díky
kyselině octové, kterou obsahuje, se může řadit mezi prostředky s nejsilnějším dezinfekčním
účinkem, navíc dovede zahubit
nebezpečné bakterie (salmonely,
E. coli, stafylokoky atd.).
Ocet si snadno poradí s dezinfekcí WC mísy, umyvadel,

ale i s vyčištěním kachliček, obkladů, podlah, lednice a dalšími.
Účinnost můžeme zvýšit tepelným působením. Ocet patří ke
slabým, ale účinným kyselinám
a vyskytuje se všude v přírodě. Dosud nejsou známy žádné
škodlivé účinky. Používání octa
je tedy velice šetrné k životnímu
prostředí a hlavně neohrožuje to,
co máme jen jedno, naše zdraví...

Foto: internet

I
Foto: internet

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Květen na zahradě
Pryč se semeníky
V průběhu května odkvétají poslední cibuloviny a je čas věnovat jim trochu péče. Semeníky
vytvářející se po odkvětu narcisů,
tulipánů, hyacintů či modřenců
je potřeba odstranit, zbytečně by
totiž vysilovaly cibule. Listy ale
uchováváme na rostlinách až do
doby, kdy zcela uschnou a upad-

nou k zemi. Cibule z nich čerpá
živiny na příští rok. Pokud jsme
cibuloviny nepřihnojili při rašení
a v průběhu kvetení, v současné
době už to nemá smysl, protože
rostliny již živiny nepřijímají.

větší květináče, kbelíky, stejně
vhodné jsou ale i igelitové pytle od
substrátů. Nezapomeneme opatřit
dno pytle otvory pro odtok vody.
Pokud budeme rajčata pěstovat na
zahradě, můžeme opěrné tyče zatlouct přímo do země, jinak bude
Rajčatům se bude
třeba naplnit pytle větším množdařit i v nádobách
stvím substrátu, aby se tyče pod
K pěstování rajčat můžeme použít tíhou velkých rostlin nevyvrátily.
různé obaly od nátěrových hmot, Přebytečný okraj pouze stočíme.

„Zdá se, že metoda RUŠ je přístup ušitý přesně

na problémy dnešní doby,“ říká Mirka Ticháčková

Aneta Křížová
Prozraďte nám úvodem, co je to terapie

RUŠ?
„Zkratka RUŠ znamená rychlá
a účinná změna skutečnosti
s garancí kvality. Je to moderní, jednoduchá, praktická,
logická a věcná metoda pro
současného člověka. Velmi přímočaře řeší příčiny
současných problémů.“
Tato
metoda
je
poměrně neznámá,
jak vznikla a kde se vzala?

„Metodu
RUŠ
vymyslel
Karel Nejedlý, který se mnoho
let věnoval regresním terapiím.
Vracel se tedy s klienty do minulosti a hledal tam příčinu
současných problémů. Regrese
ale není úspěšná u každého.
Postupně pak přišel na to,
co je třeba udělat, aby bloky
a negativní programy z minulosti
člověka už netrápily.“
S čím vším nám může
RUŠ pomoci?
„Zdá se, že RUŠka je přístup
přesně ušitý na problémy dnešní
doby... (lehký úsměv) Tak třeba

kulinářský koutek
aneb tip do kuchyně...

rozhovor se zajímavou osobností...

Prostějov - V dalším díle našich zajímavých rozhovorů se Večernice tentokrát vydala po stopách
metody RUŠ, která je známá jako technika práce s
lidským podvědomím. Kde se tato metoda vzala? S
čím nám může pomoci? A jak probíhá? Nejen na to
se Večernice ptala Mgr. Mirky Ticháčkové, pracovnice Fondu ohrožených dětí, která se ve svém volném
čase věnuje právě této zajímavé a účinné metodě…

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

když vám něco dlouhodobě
vadí, je vám něco líto, máte
vztek, nedokážete se s něčím
nebo s někým smířit, vyrovnat
a vůbec máte nepříjemné pocedokážete na nic jiného
ity, či nedokážete
myslet. Také když jste nespokojeni see sebou, v práci, s partnerem. Pomůže i při strachu ze
ní auta, zodpovědnosti,
tmy, řízení
vlastního selhání a ppodobně.
p hází na řadu RUŠ.“
Pak přichází
Takže špatné vzomínky či traupomínky
mata jsou trvale
odstraněny?
ěny?
„Ano.
Pokud jee
člověk
utý problém
rozhodnutý
vyřešit, během terapie
dělá to, co mu říkám
ně odpovídá na
a otevřeně
všechny moje otázky,
problém lze trvale odstravěk se ihned po
nit. Člověk
ditelně rozzáří. Zde
terapii viditelně

bych ráda řekla, že jsem s touto
metodou nejdříve začala u sebe,
přímo na sobě a na svých problémech. Metodu RUŠ můžeme
přirovnat k úklidu. To špatné

„Prakticky se dá říci, že se
jedná o velmi přesně strukturovaný rozhovor, kdy se
velmi cíleně klienta ptám a on
vzpomíná a odpovídá. Tera-

„Metodu RUŠ můžeme v klidu
přirovnat k úklidu. To špatné
se vyčistí, odstraní a co není,
to nám přecenekomplikuje život...“
Pracovnice Fondu ohrožených dětí
Mirka Ticháčková o metodě RUŠ
se
vyčistí,
odstra
odstraní.
Co
není, to nám
nekom
nekomplikuje
život.“
Závěrem
Z
n á m
osvětlete,
jak
osvětlete
tato
terapie
probíhá?

pie, tedy jedno sezení, trvá
ideálně tři až čtyři hodiny.
Ale čas při terapii ubíhá velmi rychle a výsledek je vidět
ihned. Po celou dobu má
klient zavřené oči, a to kvůli
lepšímu a ničím nerušenému
soustředění.
Pro
terapii
klient potřebuje pouze pevné
rozhodnutí věc změnit.“

PAMPELIŠKOVÝ SALÁT
se špekem a pošírovaným vejcem
Ingredience
pro 4 osoby:
150 g lístků pampelišky, 100 g
špeku nebo slaniny, 1/4 hlavičky
čekanky, 4 vejce, 2 lžíce bílého
vinného octa, 2 lžíce slunečnicového oleje, 2 lžíce extra
panenského oliv. oleje, 2 lžíce
octa na pošírování, máslo a olej
na smažení, mletý pepř, nejlépe
mořská sůl, 6 krajíčků chleba
dle chuti na krutonyl

Foto: internet

Postup: Na zahrádce si nasbíráme pampelišky, načež roztřídíme jejich lístky a pořádně je očistíme. Stejně tak omyjeme čekanku a nakrájíme ji na přiměřená sousta. Z uvedených olejů, octa, pepře a soli
umícháme octovou omáčku. Dále si nakrájíme špek nebo slaninu
a pomalu budeme opékat na vlastním tuku dokřupava. Následně necháme okapat na pečicím papíře. Pánev se zbylým tukem prozatím
dáme stranou. Nyní rozpálíme trochu másla, oleje a dozlatova opečeme kostky chleba. Teď přijde na řadu vejce. Přivedeme k varu vodu,
do které přidáme dvě lžíce octa. Rozklepeme jedno vejce po druhém
a necháme je vklouznout do vody, pošírujeme po dobu tří minut.
Poté vejce vyjmeme a necháme okapat na navlhčeném ubrousku.
Podle potřeby seřízneme. Nyní se vrátíme k pánvi a zlehka opečeme
lístky pampelišky. Společně s čekankovým salátem pak přidáme do
octové omáčky a promícháme. Vlažný salát podáváme se špekem
či slaninou, vejcem a opečenými chlebovými krutony. Pampelišky
jsou doslova vitamínovou bombou a navíc mají detoxikační účinky,
Přejeme dobrou chuť!
takže bez obav do toho.
INZERCE

Zpravodajství
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Tento týden si připomeneme 68. výročí osvobození Prostějovska Rudou armádou

„CHYBĚLO PÁR MINUT A MĚSTO ROZSTŘÍLELY SOVĚTSKÉ KAŤUŠE,“

Prostějovsko/Michal Kadlec - Strašně to letí. Hrdinové
z doby německé okupace a následného osvobození
pomalu vymírají a zůstávají pouze jejich paměti. Před
osmašedesáti lety skončila druhá světová válka, která
se nevyhnula ani Prostějovsku. Od konce dubna až
do 11. května se tak celý region ocitl uprostřed krvavých řeží, které sváděly ustupující německé jednotky
s vojáky Rudé armády, rumunskými jednotkami a také s příslušníky Prvního československého armádního
sboru pod velením Ludvíka Svobody. Poslední výstřely
na Prostějovsku bylo slyšet ještě několik desítek hodin
poté, co bylo osvobozeno hlavní město Praha. V tomto
týdnu uctíme jako každý rok památku těch, kteří v těžkých letech Protektorátu Čechy a Morava a v bojích proti
německým okupantům položili své životy...

Jak se Rudá armáda
dostala k Prostějovu
Na prahu roku 1945 se přiblížila
sovětská vojska k území Moravy
ze tří stran - z Polska, Slovenska
a Rakouska. Strategickým záměrem
Rudé armády bylo, že 2. ukrajinský
front pod velením maršála Malinovského zaútočí na Brno a odtud bude
pokračovat na Vyškov, Prostějov
a Olomouc. Ze severní strany měl
4. ukrajinský front generála Jeremenka osvobodit Ostravu a pokračovat k Olomouci, kde mělo dojít
k obklíčení německých jednotek.
Útok na jižní Moravu, nazvaný
Bratislavsko-brněnská operace, byl
zahájen 25. března 1945, kdy byla
překročena řeka Hron a zlikvidován
odpor Němců severně i jižně od Dunaje. Na straně sovětské bylo zhruba
359 000 vojáků, 7 860 děl a minometů, 365 tanků a samohybných děl
a 637 letadel. Na straně německé
zhruba 250 000 vojáků, 2150 děl
a minometů, 120 tanků a samohybných děl a 150 letadel.
Během 7. dubna bylo po těžkých

vzpomíná pro Večerník konický odbojář LEOPOLD FÄRBER

konvojů do lesů Drahanské vrchoviny. Zbytek německých vojáků se
opevnil na kopci Větřák u Klenovic
na Hané, odkud měli dokonalý přehled o širokém okolí. Tam čekali na
příchod osvobozenecké armády pod
velením maršála Malinovského,
která se blížila od Vyškova. Kromě sovětského vojska postupovaly
i jednotky Prvního československého armádního sboru s velitelem Karlem Klapálkem. Ke střetu došlo
v lokalitě mezi Klenovicemi a Čelčicemi na prvního máje. Boje byly
tuhé a trvaly celý týden, naštěstí
dorazila posila rumunských vojáků, pak bylo do dvou dní rozhodnuto. Padlo tehdy na sedmdesát
vojáků osvobozenecké armády,
německé ztráty nikdo nepočítal.
Celé okolí bylo hodně poničené od
náletů ruských i německých letadel,
která nešetřila ani civilní zástavbu.
Konec války v okolí Klenovic na
Hané připomíná nejen památník
padlým vojákům na kopci Větřák,
dodnes tady nachází lidé pozůstatky
války.

vali partyzáni přepadení německé
vojenské kolony, která ustupovala
před osvobozovací armádou. Dne
28. dubna se tak stalo, že v posledním okamžiku změnil partyzánský
velitel plán na přepadení německé
kolony a rozhodl se uskutečnit
akci v noci přímo v obci. Podle
pamětníků tak učinil poté, co se se
svými kumpány pořádně podívali
na dno lahví špiritusu... Partyzáni
obsadili strategická místa, obyvatele zahnali do sklepů. Zastřelili
desítku německých vojáků a zapálili několik aut. Při přestřelce
zahynulo i několik partyzánů, padl
i sám velitel Volkov. Zbytek se stáhl do lesů. Odveta Němců následovala okamžitě, pomstili se ale
na nevinných obyvatelích Vícova,
kteří nenesli na masakru žádnou
vinu. Hned druhý den předvedli
vícovské muže k výslechu, ti však
nedokázali nebo nechtěli odpovídat. Desítku z nich odvezli rozlícení Němci na neznámé místo.
Měsíc o nich nikdo nevěděl a živé
je už nespatřil. Jejich další osud se
podařilo vypátrat, teprve když učitel z nedaleké obce Suchý nalezl
pod stupínkem školy vzkazy na
útržcích papíru psané uvězněnými muži, jejich hodinky a peníze.
„Jsou tři hodiny ráno, pozdravuji
vás a loučím se. Hledejte nás, budeme nedaleko!“ napsal Bruno
Růžička těsně před popravou. Jejich těla byla objevena ve dvou
šachtách na nedalekém poli.
Před zastřelením byli muži nelidsky mučeni.

bojích osvobozeno Brno. Útoky
Rudé armády, rumunských vojáků
a armády Ludvíka Svobody pokračovaly i v oblasti Hané a Vyškovské
brány, avšak dalšímu postupu na
západ zabránila Drahanská vrchovina, jejíž úpatí bylo silně vojensky
opevněno. V tomto prostoru zřídili
Němci za války rozlehlou vojenskou střelnici, přičemž došlo k násilnému vystěhování 33 obcí a tato
oblast nyní sloužila jako pevnost,
do níž byl postup Rudé armády
Zbytečný masakr
a rumunských vojsk prakticky až do
ve Vícově
8. května zastaven. Až teprve tento
den byl odpor zlomen a 9. května Osvobozovací boje na konci
vstoupila Rudá armáda se svými 2. světové války se nejkrvavěji
spojenci do Prostějova.
zapsaly do historie obce Vícov.
Je to příběh zbytečného masaPoslední odpor
kru, o kterém se v předcházejících padesáti letech příliš nemluNěmců u Klenovic
vilo, nebo jen zkresleně. Teprve
Když koncem dubna 1945 začali nedávno objasnili pamětníci celou
Němci z Prostějova a okolí pomalu akci, která bezprostředně ohrozila
ustupovat, nikdo už nepředpokládal vícovské obyvatele a stála život
větší boje. Frontová linie se táhla deseti mužů. V lesích okolo VícoVzpomínky pamětníka
od Vyškova přes Drysice, Brodek va operovala partyzánská skupina
u Prostějova, Klenovice na Hané, JERMAK pod velením sovětské- Minulý týden jsme navštívili znáSkalku, Předinu. Němci zde drželi ho kapitána P. M. Volkova. V po- mého protifašistického i protikoobranný val, aby kryli ústup svých sledních dnech dubna zorganizo- munistického odbojáře a za druhé

Pamětník. Odbojář a bývalá partyzánská spojka Leopold Färber z Konice dokáže o válečných i poválečných osudech vyprávět romány. Na druhém snímku sovětští vojáci na prostějovském náměstí dne 9.
května 1945.
Foto: Michal Kadlec, internet
světové války také partyzánskou
spojku Leopolda Färbera z Konice. Náš rozhovor a vzpomínky
tohoto hrdiny, vyznamenaného
v závěru loňského roku prezidentem Václavem Klausem Řádem
Tomáše Garrigua Masaryka za
vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva, by se nevešel ani na celou tuto
stranu. Nejvíce nás ale zaujaly
jeho vzpomínky na samotný konec války, kdy Prostějovu reálně
hrozilo totální zničení.
„Osmého května soustředili
Sověti u Bedihoště obrovskou
baterii raketového vojska, tehdy
velmi obávaných Kaťuší. Navíc

na letišti v Přerově už pomalu
startovaly desítky těžkých bombardérů s plánem zničit Prostějov.
Ano, velitelé Rudé armády disponovali mylnými informacemi,
že Prostějov je silně opevněn
a že snad se má tady bránit statisícová německá armáda. To ale
byl nesmysl! V kritickou dobu
byla k Bedihošti vyslána skupina
tehdejších protektorátních prostějovských konšelů, aby Rusy
od jejich plánů odradila. Povedlo
se, vyslanci vojáky přesvědčili,
že oddíly SS a wehrmachtu už
z drtivé většiny město opustily
a že se už není čeho obávat. Prostějov byl zachráněn opravdu

v posledních okamžicích před
svou likvidací,“ prozradil Večerníku Leopold Färber.
Ve svých stále živých vzpomínkách nás také upozornil na skutečnosti, které ho dodnes mrzí.
„Jednalo se o podvody, které byly
po válce páchány na partyzánech.
Ti, kteří se nehodili do krámu nastupující komunistické moci, byly
mučeni a posíláni do kriminálů.
Naopak bylo pořád hodně lidí, kteří
kolaborovali s Němci, ale protože
se upsali komunistické státní bezpečnosti, udělali se z nich po válce
a dále v padesátých letech hrdinové. Na všechno mám důkazy,“ konstatoval závěrem Leopold Färber.

„zmákne“ chodníky za polovic!
Na radnici se rozdávaly policejní medaile Firma
Město na opravách ušetří půldruhého milionu

Prostějov/mik - V rámci Dne
Integrovaného záchranného systému se v pátek v obřadní síni
prostějovské radnice uskutečnilo
slavnostní předávání ocenění pracovníkům městské a státní policie,
ale také úředníkům města a hasičům. Medaile obdrželi ti, kteří se
v uplynulém roce nejvíce zasloužili o bezpečnost ve městě a potírání
kriminality.
Čestný odznak Městské policie
Prostějov Za zásluhy obdrželi strážníci městské policie Lukáš Najman,
Ludvík Pajor a Michal Večerka.
Z Policie ČR tato čest neminula
šéfa prostějovské kriminálky Pavla
Neorala ani zástupce vedoucího obvodního oddělení Prostějov 1 Pavla
Beneše a vedoucího prostějovské
dopravní policie Vítězslava Matyáše. Stejné ocenění obdržel i ředitel
Hasičského záchranného sboru
v Prostějově Jozef Novák.
Čestný odznak Městské policie
Prostějov Za věrnost II. stupně

Prostějov/mik - Na rekonstrukcích chodníků také letos město
výrazně ušetří díky elektronické
aukci. Před měsícem se uskutečnila další aukce na výběr nejvhodnější nabídky v zadávacím
řízení na opravy prostějovských
chodníků. Předpokládaná cena
zakázky byla 3,3 milionu korun,
ovšem vítězná firma nabídla cenu
o šestapadesát procent nižší!
Z elektronické aukce vyšla jako
nejlepší nabídka uchazeče Milana
Oračka z Hněvotína.
Aukce se zúčastnilo deset uchazečů,
Všichni pohromadě. Společný snímek všech oceněných, kteří v pátek v obřadní síni obdrželi odznaky
kteří předložili nabídky. „Hodnotía medaile za práci pro bezpečnost ve městě.
Foto: Jana Gáborová
cím kritériem byla nejnižší nabídza dvacet let služby byl udělen stějova, Pavlíně Dočkalové, vedou- a dlouholetému předsedovi komi- ková cena. Vítěz nabídl cenu 1 852
strážníkům Petru Borovičkovi, cí oddělení sociální prevence, Mi- se prevence kriminality. Pamětní 380 korun, což znamená, že cena
Miroslavu Gomolovi, Oldřichu lanu Francovi, příslušníku Celního odznak vedoucího Územního se snížila oproti předpokladu o neKovaříkovi, Jiřímu Navrátilovi úřadu pro Olomoucký kraj, Marii odboru Policie ČR Prostějov ob- uvěřitelných 56 procent. Město tak
Hájkové, vedoucí kanceláře jed- drželi Libor Šebestík, zástupce ře- za rekonstrukci chodníků v ulicích
a Janu Svozilovi.
Čestná plaketa Městské policie Pro- natele Domovní správy Prostějov ditele Městské policie v Prostějově Svatoplukova, J. B. Pecky, Plumlovstějov připadla Lubomíru Balášovi, a Jiřímu Pudilovi, zastupiteli města a strážníci Martin Ziegler, Miroslav ská, Karlov, Foersterova, Čechovská
a Smetanova ušetří zhruba půldrutajemníkovi Magistrátu města Pro- Prostějov v letech 2002 až 2010 Herink a František Adámek.

První máj proběhl v režii ČSSD Den s IZS propršel...

Prostějov/peh - Svátek práce
oslavila s Českou stranou
sociálně
demokratickou
více než stovka návštěvníků
Kolářových sadů, ve kterých se
konaly tradiční oslavy prvního
máje. Nechyběly stánky s cukrovou vatou, balónky ani
soutěže pro nejmenší...
Oslavy prvního květnového dne
se už pravidelně nesou především
ve znamení zábavy zejména pro
ty nejmenší a ani letošní první
májový den nebyl výjimkou,
alespoň v Kolářových sadech.
Přestože pořadatelem akce byla
politická strana, žádné proslovy
se nekonaly a návštěvníci akce

se mohli nerušeně bavit a užívat
si nádherného počasí.
„Jsem ráda, že někdo takovou
akci pořádá. Hlavně když počasí
přeje a člověku se nechce jen tak
s dětmi sedět doma. Ale mohlo
by tu být víc atrakcí pro děti,“
posteskla si paní Lucie, která na
akci dorazila se dvěma dětmi.
Pro potěchu dětí i dospělých
se na letošním prvomájovém
setkání se svým vystoupením
na pódiu pochlubil klaun,
mažoretky Hvězdičky a s originálními písničkami v hanáčtině
i skupina Stracené ráj.
Příjemnou procházku Kolářovými
sady spojenou s návštěvou

Opravené chodníky do 31. července 2013 - firma Oračko
ulice
úsek
plocha (m2)
Svatoplukova od kostela po Olomouckou
540
J. B. Pecky
od Dykovy po Fanderlíkovu
410
Plumlovská
od rondelu po Legionářskou
920
Karlov
obě strany
520
Foersterova
od zastávky po G. Preissové
185
Čechovická
od pošty po ulici Na Blatech
340
Smetanova
podél mateřské školy
240
Opravy chodníků - společnost .A.S.A. Technické služby
od MŠ po dům číslo 27
210
od Kravařovy po dům číslo 8
160
od V. Outraty po Vrlovu
140
podél odstavné plochy
40

Žešov
Blahoslavova
Olomoucká
Šlikova

ZKRACHOVALÝ PODNIKATEL

(dokončení ze strany 2)
Ve všech těchto záležitostech měl
Zdeňka Pekaře původně hájit známý prostějovský advokát Josef Augustin. Jenže ten k soudu nedorazil,
Pekař se tak před soudkyní ocitl jako
kůl v plotě. Neúspěšný podnikatel
všemu nasadil korunu, když se dle
obžaloby vloupal přímo do kanceláře svého obhájce. „Nic takového
jsem nemohl udělat, mám dvě nezletilé děti a vždy jsem se snažil být
s nimi doma,“ snažil se hájit Pekař.
Toho však z krádeže jednoznačně usvědčuje již zmíněna analýza
DNA, která byla provedena z krve
nalezené na skle rozbitých dveří. Ty
musel zloděj překonat, aby se do
kanceláře v Dukelské bráně vůbec
dostal. „Nechápu, jak se tam mé
stopy mohly objevit. Možná je to
Jen s deštníky. Den s Integrovaným záchranným systémem natím, že jsem panu Augustinovi často
vštívila jen hrstka promočených diváků. Ovšem vystavené vozidlo
pomáhal při práci v kanceláři,“ snaVeřejné bezpečnosti určitě zaujalo...
Foto: Michal Kadlec
žil se poměrně nepřesvědčivě hájit
Prostějov/mik - Policisté, všechny, kteří se na tolik oblíbené Pekař, který si díky této loupeži měl
hasiči a záchranáři měli akci pro širokou veřejnost podí- přijít na 162 tisíc korun.
v pátek pořádný pech. Týdny leli. Všechny ukázky zásahů, K osvětlení čachrů v době Pekařova

podnikání přispělo i svědectví jeho
bývalé dlouholeté účetní. „Sociální
a zdravotní pojištění ve firmě Kopek
bariéry bylo zaúčtováno, nikoliv
však fakticky zaplaceno. V době,
kdy kvůli dluhům byly exekutory
zablokovány účty firmy, chodily peníze od klientů na účet pana Pekaře.
Také je faktem, že si od své vlastní
firmy půjčil poměrně dost peněz.
Svůj dluh se však snažil splácet.
Rovněž je pravda, že ve firmě Kopek color, která fungovala po krachu
společnosti Kopek bariéry, řešil vše
zásadní on a nikdo jiný. Že by to v té
době měl soudem zakázáno, to mi
neřekl...,“ vypověděla žena, která
z firmy odešla poté, co nedostala za
svoji práci zaplaceno.
Následně Zdeněk Pekař svoji vinu
v této věci v podstatě doznal, když
se celkem překvapivě s její výpovědí ztotožnil. Obvinění z loupeže
však i nadále odmítal.
Rozsudek v této věci dosud nepadl,
jednání bylo kvůli předvolání dalších svědků odročeno.

(dokončení ze strany 3)
„Zaplatila jsem vše kromě dvou
posledních splátek po dvou tisících. Ty jsem neposlala, protože
konto společnosti IFP, kam jsem
je pravidelně převáděla, bylo už v
té době zablokované,“ upřesnila
Zdeňka Holzmanová, která se tak
odvážně i správně rozhodla vzdorovat a navzdory sladkým výhrůžkám

ze strany severomoravských
advokátů nic jen tak někomu nedarovat. „Jsem připravena se soudit,
nic jiného mi ani nezbývá. Stejně
bych těch nesmyslných třicet tisíc
neměla z čeho zaplatit...,“ konstatovala starobní důchodkyně.
Večerník jí v její kauze hodlá být
i nadále nápomocen, jsme na vaší
straně!

konstatuje šéf Policie ČR v Prostějově

Foto: Petra Hežová
odpoledního programu v režii
ČSSD si díky přívětivému
počasí mohli užít snad všichni
přítomní, bez ohledu na politickou orientaci...

Ne, to jen funebráci měli SLET!
Prostějov/mik - Cože se do dělo
v centru města, že z nákladního
vozu vykládali jednu rakev za
druhou?! Nebojte, nic tak hrozného. Za vším stojí prezentační
akce pohřebních služeb. Mimo
jiné v pátek nabízel v Prostějově své zboží i výrobce, jehož
rakev si vloni vybrala Dagmar
Havlová a byl v ní pohřben bývalý prezident Václav Havel...
„Už se nás na to ptali, když

by místních komunikací. „Dále je před
vyhlášením nová zakázka na opravu
chodníku a komunikace v Polské
a Resslově ulici. Tady je předpokládaná cena opravy přibližně 1,5 milionu
korun bez DPH. Od elektronické
aukce však očekáváme výrazně nižší
cenu,“ doplnil náměstek Pospíšil.

„Jsme z toho zklamaní,“ OKRADL I SVÉHO OBHÁJCE

NEŠTĚSTÍ na Wolkerce?
jsme tady před restaurací nosili
rakve z náklaďáku dovnitř. Pár
lidí se tvářilo znepokojeně. Měl
bych to ihned vysvětlit. V Hobitu se v žádném případě nepropadl strop a nejsou tu desítky
mrtvých. Ty rakve jsou vzorky
a jsou určeny na prezentační akci
pro pohřební služby z celé Moravy, kterou jsem se v Prostějově
rozhodl uspořádat ve spolupráci
s mým dlouholetým obchodním
partnerem panem Makovým,“
vysvětlil Večerníku přímo na
místě Petr Kraus z Liberce, jeden

hého milionu korun,“ prozradil Jiří
Pospíšil, první náměstek primátora
statutárního města Prostějova.
Opravy chodníků proběhnou
v termínu od 2. května do 31. července. Menší části úseků bude provádět společnost .A.S.A. Technické
služby Prostějov v rámci běžné údrž-

z největších výrobců rakví v České republice, muž, který vyrábí
a nabízí rakve už devatenáct let.
Když člověk spatří rakev, přepadnou ho černé myšlenky, hned si
myslí, že došlo k nějaké tragédii.
Natož když dnes tady lidé sledovali, jak se do restaurace stěhuje
těch rakví dvacet. Pro nás pohřebáky jde ale o běžné obchodní
zboží a já jsem rád, že se takovou
akci podařilo uspořádat v Prostějově, tedy v centru Moravy,“ poznamenal Pavel Makový, majitel
místní pohřební služby.

usilovných příprav na Den
s Integrovaným záchranným
systémem města Prostějova
propadly vniveč. Pečlivě propracované ukázky na náměstí
T. G. Masaryka sledovala jen
hrstka diváků, k tomu ještě promoklých..
Tradiční akci totiž zhatil prudký
a vytrvalý déšť. „Je nám to líto, ale
bohužel větru a dešti neporučíme.
Jsem tak trochu zklamán za

soutěže pro děti i výstava techniky
všech složek IZS proběhly sice
podle plánu, ovšem chybělo to
nejdůležitější, diváci,“ posteskl si
Pavel Novák, vedoucí Územního
odboru Policie ČR v Prostějově.
„Ve dvanáctileté historii této akce
se to stalo poprvé, snad jsme si
tedy nepřízeň počasí vybrali na
dalších dvanáct let dopředu,“
přeje si Jan Nagy, velitel Městské
policie v Prostějově.

PENÍZE ŘÁDNĚ PLATILA...

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

A GRATULUJEME!!!

Adéla Pavlíková
24. 4. 2013 50 cm 2,70 kg
Prostějov

Helena Korhonová
25. 4. 2013 46 cm 2,65 kg
Prostějov

Adriana Vystavělová
28. 4. 2013 52 cm 3,50 kg
Dřevnovice

Klára Faltýnková
30. 4. 2013 52 cm 4,60 kg
Bedihošť

Simona Haluzová
30. 4. 2013 50 cm 3,25 kg
Prostějov

Karin Klementová
30. 4. 2013 50 cm 3,00 kg
Ohrozim

Anna Fišerová
1. 5. 2013 51 cm 3,80 kg
Čechy pod Kosířem

Viktorie Gregorová
1. 5. 2013 52 cm 3,60 kg
Určice

Michaela Piňosová
1. 5. 2013 52 cm 3,90 kg
Prostějov

Vratislav Marek
1. 5. 2013 54 cm 4,10 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!

Jaroslav Golis
28. 4. 2013 51 cm 3,40 kg
Doloplazy

Patrik Král
28. 4. 2013 50 cm 3,15 kg
Měrotín

David Komárek
29. 4. 2013 50 cm 3,65 kg
Prostějov

Dětské sportovní odpoledne

bodovalo nejen u těch nejmenších
Skvěle se pobavit na čerstvém vzduchu bez
videoher či počítače, zato s kamarády, rodiči
a spoustou netradičních venkovních aktivit přišlo do prostějovského areálu SCM Za místním
nádražím několik desítek dětí. Právě tam se
konalo Dětské sportovní odpoledne, které malým
i velkým fanouškům ukrátilo čekání na středeční
fotbalový zápas MSFL mezi 1.SK Prostějov a FK
Slavia Orlová-Lutyně (0:0).
Prostějov/peh
Recept, jak si zpříjemnit prvomájový volný den soutěžemi, netradičními sportovními
aktivitami a současně si užít
příjemného počasí na čerstvém vzduchu s kamarády
či rodinou, nabídl malým
i velkým návštěvníkům Dětského sportovního odpoledne

tým společnosti Give me 5 ve
spolupráci s 1.SK Prostějov
a marketingovou společnosti
TK PLUS.
Před začátkem mistrovského
utkání mezi domácím prostějovským týmem a fotbalisty
z FK Orlová-Lutyně tak měli
malí i ti větší možnost vyzkoušet si své sniperské schopnosti
při střelbě na terč s pomocí luku

F o t o ree p o rtt á ž

a šípů, foukačky nebo speciální
laserové pistole i mnoho dalších
aktivit, u kterých se účastníci
sportovního odpoledne nestihli
nudit, ani kdyby chtěli.
„Pro návštěvníky jsme připravili interaktivní aktivity
vhodné pro seberealizaci
dětí i dospělých. Jde nejen o
sportovní, ale i zážitkové činnosti, takže je tu pro každého něco, pro úplně nejmenší
například překážková dráha
a la mini golf nebo hod míčky
na brankáře. Starší ocení 3D
síť, kterou se musí prolézt pokud možno bez dotyku, nebo
balancování na takzvaném
Slack Line, což je v poslední
době velmi módní aktivita,“
upřesňuje jednatel pořadatelské společnosti Gm5 Jan Vybíral s tím, že se nezapomnělo
ani na rodiče, kteří si mohli

ukrátit čekání střelbou na terč
v připravené laserové střelnici.
A co by to bylo za soutěže bez
odměn? „Za každou splněnou
aktivitu děti obdrží speciální
peníze, za které si mohou vybrat odměnu,“ prozradil jeden
z instruktorů společnosti Gm5.
„Nejvíc nás bavilo balancování na Slack Line, půjdeme si to
vyzkoušet určitě ještě alespoň
jednou,“ shodují se návštěvníci odpoledne Martin a Viktor.
„Bavilo mě střílet foukačkou
a 3D prolézačka,“ usmívá se
malá Adélka, která si vysloužené peníze směnila za svítící
odrazku, sladkosti a balonky.
První květnový den si účastníci Dětského sportovního
odpoledne na čerstvém vzduchu pořádně užili, a to i bez
předražených balonků i cukrové vaty...
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Hlavně nespadnout. Balancování na Slack Line Zamířit a pal. Zahrát si na indiány a zastřílet Spolupráce. Spolehnout se na svého týmosi oblíbili snad všichni návštěvníci sportovního od- si z luku na terč zkoušeli před fotbalovým ma- vého parťáka je při této aktivitě to hlavní.
poledne v areálu SCM Za místním nádražím.
čem kluci i holky.

Z NEMOCNICE ...

Zdravotníci Nemocnice Prostějov
naučí veřejnost, jak si správně umýt ruce

Prostějov/Radka Baková (PR
oddělení skupiny Agel) - Zachraňte životy, mějte čisté
ruce! V tomto duchu se ponese osvětová činnost Nemocnice Prostějov, která je členem skupiny AGEL. Akce se
uskuteční v pondělí 6. května
ve vstupní hale nemocnice,
kam se mohou lidé z řad široké veřejnosti přijít mezi
9.00 a 13.00 hodinou naučit
správný postup mytí a dezinfekce rukou.
Správnou techniku dezinfekce
si můžou zájemci také vizuálně
zkontrolovat pod UV lampou,
která okamžitě odhalí správně
a naopak nedostatečně vydezinfikované ruce. Cílem akce je
nejen rozšířit povědomí a důležitosti čistých rukou, ale rovněž
naučit veřejnost, aby správnou
hygienu rukou požadovala také
po zdravotnících.
„Uvítáme všechny věkové
skupiny od malých dětí až po
seniory, kteří budou mít zájem
o praktické informace. Všichni
účastníci budou mít možnost si
pod speciální osvitnou lampou
vyzkoušet, jak čisté ruce mají
po umytí. Získají potřebné informace o mytí a dezinfekci rukou a o jejich významu. Chceme podpořit péči o ruce a jejich
čistotu, a to jak v běžném životě

I

každého z nás v domácnostech
i na pracovištích, tak ve zdravotnických zařízeních,“ vysvětluje primář Centrálních
operačních sálů Nemocnice Prostějov MUDr. Jiří Šťastný s tím,
že dodržování doporučených
opatření v oblasti hygieny rukou
má své nezastupitelné místo
v oblasti zabránění vzniku
a šíření nozokomiálních infekcí.
„Viry a bakterie jsou prakticky všude. Stačí vzít někde za
kliku, chytit se tyče v autobuse, zmáčknout tlačítko výtahu
nebo si s někým potřást rukou.
Množství mikrobů se nachází
i na klíčích, klávesách počítačů,
na držadlech nákupních vozíků
a mobilech,“ dodává primář.
Každý by si měl řádně umýt
své ruce před jídlem, po použití toalety, po kýchnutí či kašlání nebo poté, co se dotýkal zvířete. Pro zdravotníka zase platí,
že si má ruce dezinfikovat před
každým kontaktem s pacientem,
před aseptickým výkonem, po
expozici biologickými tekutinami pacienta či po kontaktu
s kůží pacienta. Dezinfekce rukou
před kontaktem s každým pacientem a bezprostředně po něm je
účinným prostředkem prevence.
V praxi to ovšem znamená,
že si zdravotník dezinfikuje ruce
až sedmdesátkrát denně.

Den hygieny rukou, je součástí iniciativy Světové zdravotnické organizace WHO
SAVE LIVES: Clean Your
Hands. Kampaň se snaží podporovat zdravotníky a laickou
veřejnost v praktikování dostatečné hygieny rukou jak ve
zdravotnických zařízeních, tak
v domácím prostředí a tím snížit rizika přenosu infekce. „Nemocnice Prostějov byla mezi
prvními deseti zdravotnickými
zařízeními, která v roce 2009
tuto akci zorganizovala a vůbec první ve skupině AGEL.
Letos ji tedy pořádají zaměstnanci Centrálních operačních
sálů a centrální sterilizace již
popáté. Každý rok se snažíme
přijít s něčím novým. Letos
bude v hale nemocnice prodejní stánek nemocniční lékárny
s dezinfekčními prostředky,
jak v podobě ubrousků, tak
i roztoků, například na dovolenou, do auta atd. Představí
se rovněž stánek s různými
typy ochranných latexových
a gumových rukavic jak pro
laiky, tak pro zdravotníky. Na
televizním monitoru v hale nemocnice bude probíhat instruktážní video pro zdravotníky
o správném postupu v hygienické dezinfekci rukou,“ doplnil na závěr primář Šťastný.

www.vecernikpv.cz

Co, kdy, kde, kam ...?


Svaz tělesně postižených v ČR,
DĚTI DĚTEM
o. s. v Prostějově, Kostelecká
21. ročník festivalu
17, nabízí k zapůjčení kompen- Prostějovské dny hudby 2013
zační pomůcky, např. polohovací
se konají v úterý 7. května
lůžka, ortopedické vozíky, chood 10.00 hodin
dítka, WC křesla aj. Služby jsme
v Přednáškovém sále
rozšířili i o rozvoz pomůcek. Národního domu v Prostějově.
Bližší informace v kanceláři
č. 106 nebo na tel. č. 588 000 167 Lazariánský servis vás zve
opět i v roce 2013 na ozdravný
pobyt v Chorvatsku. Pobyt je
Půjčovna rehabilitačních
vhodný pro rodiče s dětmi, sea kompenzačních pomůcek
LAZARIÁNSKÉHO SERVISU niory i handicapované. Bližší informace a přihlášky na tel. čísle
PV, Hacarova 2,
zajišťuje ortopedické vozíky, WC 776 054 299 paní Zapletalová.
křesla, chodítka – pevná, pojízdná, podpažní, servírovací stolky Regionální pracoviště TyfloCena polohovací lůžka (mechanická, tra Olomouc v Prostějově nadále
elektrická). Kontakt po telefonu poskytuje služby nevidomým a
slabozrakým občanům na adrese:
pí. V. Zapletalová 776 054 299
Kostelecká 17, Prostějov.
MC Cipísek, Sídliště Svobody
POJEĎTE S NÁMI ZA
6, Prostějov
Kdy a jak začít s výchovou dětí? PŠTROSY! Svaz postižených
Besedy o vývoji a výchově civilizačními chorobami v ČR,
v rámci Miniklubu pro mamin- okresní organizace Prostějov, pořádá 12. června poznávací zájezd
ky s miminky.
do Doubravice nad Svitavou.
Individuální psychologické
Akce je pořádána i pro širokou veporadenství - dle objednání.
Individuální právní konzultace řejnost. Cena zájezdu včetně vstupenky na přednášku je 200 Kč.
- dle objednání.
Individuální výživové poradenství Přihlášky na mobil 739513405,
p. Pařízek, předseda organizace.
pro děti i dospělé - dle objednání
Ekocentrum Iris,
Husovo nám. 67, Prostějov
tvořivá dílna
pondělí 6. května Keramika
od 16.00 do 18.00 hod. Kovárna
Pracovní oblečení s sebou.
beseda s promítáním fotografií
čtvrtek 9. května
Přírodní krásy ostrova Borneo
19.00 hod. Kavárna
procházka s lampiony nejen
pro rodiny s dětmi
pátek 10. května
Večerní stezka bludiček
19.00 hod. Biokoridor Hloučela
vycházka České společnosti ornitologické
sobota 11. května
Vítání ptačího zpěvu v Plumlově
Sraz v 8.00 hod. na parkovišti
pod motelem Čubernice.

Akademie seniorů
OS Lipka, Tetín 1
úterý 7. května; 14.00 hodin
Zimbabwe a Botswana
- Setkání s cestovatelkou
Senior klub navštíví
v úterý 7. května památky
spojené s židovskou kulturou
v Prostějově.
Sraz v 10.00 hodin před kostelem
Církve československé husitské.
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 6. května 2013

TIP Večerníku

TRIO BOUTIQUE DE MUSIQUAE
KDE: kostel sv. Bartoloměje, Želeč
KDY: NEDĚLE 12. KVĚTNA v 17.00 hodin

V dubnu se trojice mladých
brněnských interpretů rozjela
na všechny strany Moravy a
Vysočiny potěšit posluchače
výběrem árií a duet duchovního charakteru.
Až doposud byly koncerty tria
Boutique de Musique vždy pověstné svoji nekonvenčností a
příjemnou atmosférou, kterou
doprovázeli vášeň a energie z
projevu zpěvaček i hluboké emoce klavíristy. Tentokrát vystoupí
v cela novém světle, které odhalí
jejich vnímání sakrální tvorby.
Brněnské trio si tak bere za úkol
rozšíření povědomí o duchovní
tvorbě autorů tak silně rezonujících jmen, jako například Bach,
Händel, Vivaldi, ale i Mascagni,
Verdi či Fauré. Program je postaven na rozmanité dramaturgii,
kde si každý posluchač příjde na
své.
Koncerty jsou pořádány ve spolupráci s jednotlivými farnostmi. Vstupné je dobrovolné.
Ve čtvrtek 9. května od 13.30
proběhne Autorské čtení
v knihovně.
Májový koncert Zdislavy Krausové - Otrubové se koná v neděli 12. května v 15.00 hodin na
zámku v Plumlově.

Nově otevřená restaurace
a penzion U Jelínka
Setkání s modrou oblohou se
na Olomoucké 112
koná ve středu 8. května. Čeká
proběhnou tyto akce:
na vás Cesta za poznáním příOd pondělí 6. května
rody, soutěž o Mistra Kuchaře,
VELKOPROJEKČNÍ
táborák a další překvapení ke
PLÁTNO
Dni Země na táborové základPátek 17. května
ně DDM ORION.Němčice nad
PAULÍ&SLAVOJ od 19.00 hodin
Hanou.

Obec: Hrubčice
Dne: 20.5.2013 od 7:30 do 14:00
hod. Vypnutá oblast: celá obec
Hrubčice mimo střed obce od č.
28 po č.42, od č. 24 po č. 7, od č.
7 po č.3, od č. 107 po č. 118.
Dne: 20. 5. 2013 od 11:30 do
14:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce od č. 190 po č. 197,
228 – 180, celá ul. sm. Otonovice, od č. 39 po zámeček a č.103.
Obec: Skalka
Dne: 20. 5. 2013 od 8:00 do
11:00 hod. Vypnutá oblast: část
obce Skalka od hřbitova oboustranně po OÚ včetně, dále celá
pravá strana včetně lázní, od č. 71
oboustranně vč. ČOV a koupaliště k silnici Výšovice – Čelčice

Obce: Bedihošť Kralice
Dne: 20. 5. 2013 od 11:30 do
14:00 hod. Vypnutá oblast: část
obce Bedihošť od Prostějova po
konec obce sm. Čehovice, dále
ulice Lidická, Husova, B. Němcové, Komenského, Tovární
pravá strana, Za sokolovnou, U
parku. Kralice na Hané - Vitonice po č.251, 13, 498, 440, 476
odběratelská trafostanice Bedihošť Oskar (č. 300791)
Obec: Hruška
Dne: 21. 5. 2013 od 7:30 do
11:30 hod. Vypnutá oblast: celá
obec Hruška vč. podnikatelských subjektů / mimo ZD
Obec: Hvozd
Dne: 21. 5. 2013 od 7:30 do
17:30 hod. Vypnutá oblast:
střed obce Hvozd od č.9, 49 a
16 (hostinec), po č.4, 32, 75,
137 směr Bohuslavice.
Obec: Hrubčice
Dne: 21. 5. 2013 od 7:30 do
9:30 hod. Vypnutá oblast:

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...
Karla Kolářová 1917 Prostějov
Anna Burešová 1921 Prostějov
Eva Volčková 1934 Plumlov
Věra Kovářová 1924 Prostějov
Ladislav Blaha 1946 Drahany
Marek Všetička 1973 Ptení
Blanka Ležáková 1932 Olomouc
Alois Buchta 1923 Ivaň

Pavel Krasavin 1949 Prostějov
Vlastimil Parák 1941 Tvorovice
Mgr. Karel Přibyl 1934 Němčice n.H.
Libuše Mazalová 1921 Vrahovice
Ludmila Koudelková 1940 Vrahovice
Marie Rozsypalová 1943 Bedihošť
Jaromír Dědek 1926 Prostějov

Rozloučíme se...
Úterý 7. května 2013
Irena Schillerová 1929 Prostějov
11.00 Obřadní síň Demelova
Středa 8. května 2013
Františka Abrahámová 1920 Lipová
16.00 kostel Jednov
Čtvrtek 9. května 2013
Marie Lobodášová 1921 Brodek u Prostějova
11.00 kostel C+M Prostějov
Jaroslav Porteš 1956 Hanušovice
15.00 kostel Ptení
Pátek 10. května 2013
Vladislav Vítek 1913 Prostějov
12.30 Obřadní síň Prostějov
Marie Kubíčková 1929 Olšany u Prostějova
13.00 kostel Olšany
Anna Žochová 1945 Vřesovice
14.00 Dům smutku Vřesovice

střed obce Hrubčice vymezený č.107 - 118, 200-42, č.3.(
mimo MŠ, ZŠ, pohostinství)
Katastrální území Hrubčice
Dne: 21. 5. 2013 od 9:30 do
12:30 hod. Vypnutá oblast:
FVE s těmito TS: 701539,
701589, 701591, 701590.
Obec: Vrchoslavice – Dlouhá
Ves
Dne: 21. 5. 2013 od 11:00 do
14:00 hod. Vypnutá oblast:
Vrchoslavice Dlouhá Ves -celá
osada vč. podnikatelských subjektů.
Obec: Držovice
Dne: 22. 5. 2013 od 7:30 do
17:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Držovice s ulicemi:
SNP celá oboustranně mimo
Konfekci Vrána a SPŠ , ul. Z.
Fibicha od č.147 a 30 po konec
ulice sm. Vrahovice, celý Háj,
U hřbitova č.476, Pod školou
č. 19, celá ul. Za branou, mýtná
brána Držovice, fa Nekr servis.

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

Obec: Mostkovice
Dne: 22. 5. 2013 od 7:30 do
17:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce Mostkovice s ulicí
Stichovská od č.417 a 482 po
ul. Gen. Kraváka, dále ul. Prostějovská po kostel vč.Ulice
Gen. Kraváka od OÚ po č. 172
/mimo obchod/, Uličky od ul.
Gen. Kraváka po č. 202 a 206.
Obec: Prostějov
Dne: 23. 5. 2013 od 7:30 do
11:00 hod. Vypnutá oblast: odběratelská trafostanice DSO (č.
300632) odběratelská trafostanice ZA OLOMOUCKOU
(č. 300056), (Makovec, Atlas,
ČS PHM OMW.) Dne: 23. 5.
2013 od 10:00 do 12:30 hod.
Vypnutá oblast: Kostelecká
ul, Za Kosteleckou ul. od regulační stanice plynu ke kynologickému cvičišti, Asociace
víceúčelových sportů, střelnice
okr. mysliveckého svazu, občerstvení Abrahámek a nemo-

Komentované prohlídky města

se konají opět už tuto sobotu

Prostějov/red - První týden
v dubnu proběhly v Prostějově komentované prohlídky
pro seniory, které zorganizovali studenti druhého ročníku
Střední odborné školy podnikání a obchodu v rámci projektu Active Citizens. Studenti si připravili komentované
prohlídky kostela Povýšení
sv. Kříže, zámku a Masarykova náměstí.
Oživením prohlídek byly také
krátké scénky v dobových kostýmech z historie Prostějova.
Realizováno bylo celkem šest
prohlídek. Pro imobilní seniory
proběhly dvě multimediální prezentace v domovech důchodců.
Střední odborná škola podnikání
a obchodu se dlouhodobě věnuje
cestovnímu ruchu a studenti již
několik let realizují komentované
prohlídky v Prostějově.

v Prostějově
pondělí 6. května
19.00 Oskar Nedbal:
Polská krev
Moravské divadlo Olomouc
neděle 12. května
15.00 Ivo Fischer:
My se vlka nebojíme
Těšínské divadlo Český Těšín

Divadlo POINT
pátek 10. května
12.00 Prostějovské
majáles 2013

Kinoklub DUHA
sobota 11. května
15.00 Pohádky pro kočku
pásmo pohádek
17.30 Sněhurka: Jiný příběh
Španělsko - francouzská němá
filmová romance
20.00 Sněhurka: Jiný příběh

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Apollo 13
zemků zhruba jeden kilometr na
západ od Sněhotic. Celkem tři
parcely o výměře 217, 1 727 a
1 267 metrů čtverečních se draží
s vyvolávací cenou v pořadí za
70, 1000 a 180 korun.
Posléze bude soud dražit pozemky s ornou půdou roztroušené
v honech v prostoru mezi
Otaslavicemi a Brodkem u
Prostějova. Dražit se bude celkem
šest parcel o výměře od 5 857 do
42 782 metrů čtverečních s vyvolávacími cenami v rozmezí od
3 465 do 24 955 korun za parcelu.

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

Kino Metro 70
pondělí 6. května
17.30 Scary Movie 5
20.00 Iron Man 3 3D
úterý 7. května
17.30 Scary Movie 5
20.00 Kříž cti
středa 8. května
17.30 Iron Man 3 3D
20.00 Scary Movie 5
čtvrtek 9. května
17.30 Nevědomí
americké akční sci-fi
20.00 Scary Movie 5
pátek 10. května
17.30 Jedlíci, aneb
sto kilo lásky…
česká hubnoucí komedie
20.00 Nevědomí
sobota 11. května
17.30 Jedlíci, aneb
sto kilo lásky
20.00 Nevědomí
neděle 12. května
17.30 Nevědomí
20.00 Nevědomí

Veřejnost má další příležitost již
8. května, kdy proběhnou tři prohlídky centra města a kostela Povýšení sv. Kříže. Tyto květnové
prohlídky budou průvodkyně oblečeny v dobových kostýmech.
Studenti si také připravili krátké
scénky ze života historických
postav Prostějova. Účastníci
prohlídek tak mohou shlédnout
například stavitele Matěje Rejska
nebo Vratislava z Pernštejna a
jeho manželku, Marie Manrique
de Lara. Tato španělská šlechtična je známá tím, že dostala jako
svatební dar od své matky sošku
Ježíška - Pražské Jezulátko, které
se dnes nachází v pražském kostele Panny Marie Vítězné.
Prohlídky začínají ve 13.00,
14.00 a 15.00 hodin, sraz
účastníků je u Masarykovy sochy a před vchodem do kostela
Povýšení sv. Kříže.

vitosti č.p. 3183, 3190, 3742,
4585, 5122, 5123, 5124,...č.o.
116, 203, 504....
Dne: 23. 5. 2013 od 10:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
celé ulice: Kováříkova, Polišenského, Chodská, Slovácká, Šumavská, Beskydská,
Hacarova č.2, Za velodromem č. 8 a 13. Dne: 23. 5.
2013 od 12:00 do 15:00 hod.
Vypnutá oblast: odběratelská trafostanice BINDER (č.
300662). Dne: 24. 5. 2013
od 7:30 do 10:00 hod. Vypnutá oblast: odběratelská
trafostanice INTERGEO (č.
300651). Dne: 24. 5. 2013 od
12:00 do 15:00 hod. Vypnutá
oblast: odběratelská trafostanice ALORA (č. 301316)
Obec: Olšany
Dne: 24. 5. 2013 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Trávníky č.499 -507.
E.ON Česká republika, s.r.o.

I

www.vecernikpv.cz
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pátek 10. května
20.00 hod. Prostějovský Majáles afterparty-Zakončení celodenní majálesové jízdy na vyšperkované afterparty! Těšte se na
jazz, funky, reggae, raggajungle nebo dubstep, který Vám naservíruje DJ Malda (ve speciálním setu s živými beaty v podání
Petra Hanáka) a Rajjagunjle Rockers s DJs Crackenn a You2!
sobota 11 květen
21.00 hod. ELECTRONIC With ELITE & DAN COOLEY – Dj´s: DAN COOLEY, ELITE, FCUK ( EMULATOR DVS SHOW), SMASHING RAVER… From house
music - electro - bassline - to dirty breakbeats....

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 6. 5. DO 12. 5 2013

TELEFON 582 344 130

Z důvodu pracovní neschopnosti jsou
VŠECHNY AKCE PRO VEŘEJNOST ZRUŠENY.

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.
Pondělí 6. května, (náhradní termín z původně zrušeného blokového čištění kvůli počasí): Melantrichova, E. Králíka, Polská,
Ruská, Dělnická, Březinova, Dykova, Bezručovo nám., průchod
Florián.nám.- Dykova (Starorežná), cyklostezka Floriánské nám.Dykova (Starorežná)
Čtvrtek 9. května: Josefa Lady (severní obslužná), U Stadionu
U Stadionu-parkoviště, Za Velodromem, Valašská, Polišenského,
Hacarova, Hacarova-parkoviště, Za Velodromem- parkoviště

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

Žlutá trička opět v ulicích
Prostějov/red - Již 17.ročník
celonárodní
květinové
sbírky Český den proti
rakovině se uskuteční tuto
středu 15.května 2013.
Ozdobte se i Vy žlutým
kvítkem a vyjádřete tak
svoji solidaritu s nemocnými
rakovinou.
Květinky
měsíčku
lékařského Vám budou
nabízet členky Klubu Onkodiana ze Svazu postižených

civilizačními cho-robami,
studenti ze Střední Švehlovy
školy polytechnické, Sřední
zdravotnické školy a Gymnazia Konice. Poznáte je
podle žlutých triček s logem Ligy proti rakovině.
Ke každému kvítku obdržíte
i propagační letáček, který
Vás
bude
informovat
o rakovině tlustého střeva
a konečníku a k její prevenci.Jedna květinka se bude

prodávat za minimální cenu
20 Kč. Výtěžek z prodeje
pomůže Lize proti rakovině
plnit své poslání.Šířit nádorovou prevenci, zlepšovat
kvalitu života onkologických pacientů, podporovat onkologický výzkum
a přispívat k vybavenosti
onkologických pracovišť.
Ivana Pařízková.
předsedkyně klubu
Onko-diana Prostějov

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

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview se zpěvačkou a finalistkou třetí série pěvecké soutěže Česko hledá SuperStar

BÁRA ZEMANOVÁ: „DO SUPERSTAR BYCH UŽ ZNOVU NEŠLA!“
Sympatická rockerka nechala ocenit své zlato v hrdle prostějovskými fanoušky

Prostějov - Bára Zemanová obsadila ve třetím ročníku
pěvecké soutěže Česko hledá SuperStar „pouze“ čtvrtou
příčku, ale na zpěv před publikem rozhodně nezanevřela.
Z náctileté dívenky se stala sebevědomá, přesto v žádném případě ne namyšlená rockera, která ví, co chce od
života a hodlá za tím jít. S koncertním Be In Tour dorazila
i do Prostějova, kde její zvučný hlas pořádně rozvibroval
stěny music klubu Apollo 13. Jak mladá rockerka hodnotí
s odstupem času své působení v populární televizní soutěži a jak vidí současnou řadu SuperStar? Co plánuje pro
fanoušky? Na tyto a další otázky Bára odpověděla po pátečním koncertu v exkluzivním rozhovoru, který poskytla
PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku.
bylo udělaný opravdu jako pěvecká
soutěž, takže jsme se museli opravdu
Kam vedly vaše první kroky snažit, aby ten náš výkon za něco stál.
Dnešní verze mi přijde trochu jako repo skončení SuperStar?
„Hned po SuperStar jsem dostala na- ality show, tak z toho důvodu bych do
bídku natočit debutovou desku a jako toho už nešla.“
producenty jsem si vybrala kluky z
oblíbené kapely Blue Effect, se který„V Česku by se mělo
mi jsem vydala první desku s názvem
Rozjetej vlak. Kluci mi navíc sehnali
zpívat hlavně česky,
i profesionální kapelu, se kterou jsem
je to lepší pro porozumění
začala hrát na festivalech a klubech.“
Jak s odstupem času hodnotítextu a lépe se tak vcítíte
te své účinkování v soutěži?
Co vám SuperStar dala a vzala?
do písničky...“
„Určitě mi dala spoustu možností a
Mladá zpěvačka
kontaktů. Hlavně příležitost vydat
Bára Zemanová
svou debutovou desku, protože vlastní kapelu jsem měla už od čtrnácti let,
ale neměli jsme moc možností někam
Máte společné příjmení se
se dostat, posunout to dál. Takže jsem
současným prezidentem, jste
ráda, že díky SuperStar jsem se mohla příbuzní?
vydat tímhle směrem. Co mi vzala?... „Nejsme nijak spříznění, je to jen shoŘekla bych, že u rockerů není soutěž da jmen (smích). I když občas si ze mě
SuperStar moc oblíbená, takže se v někdo dělá legraci, že je to můj strejda
tomto odvětví tohle neodpouští a fa- (smích), ale fakt není.“
noušci té muzice pak příliš nevěří, což
Jakou hudbu poslouchá
mě trochu mrzí. Takže mi asi trošku
Bára Zemanová?
vzala ten profit v rockové muzice... „Poslouchám takový mišmaš, nejen
(pousměje se)“
rockovou muziku. Teď jsou moje
Šla byste do soutěže znovu?
nejoblíbenější kapely asi Foo Figh„Znovu bych do ní asi nešla ters, Incubus a Die Happy Marty
hlavně z toho důvodu, že tenkrát to Jandové.“
Petra Hežová

INZERCE

Kdo je vaším hudebním
vzorem?
„Mým vzorem byla vždy Sandra
Nasic z Guano Apes a právě Marta
Jandová, se kterou jsem se poprvé setkala na jejím koncertu na JamRocku.
To byl pro mě velký zážitek.“
Jak byste popsala svůj hudební styl?
„Asi jako crossover nebo pop punk
rock, prostě taková všehochuť s trochou rocku a trochou punku.“
Spousta zpěváků ze SuperStar si užila svých deset
minut slávy a upadla v zapomnění. Jaký je váš recept na to udržet
se v showbyznysu?
„Řekla bych, že pro někoho to může
vypadat, že podobný osud stihl i
mě, protože spousta lidí, kteří se o
muziku nezajímají, mě ani nezná.
Pro ty, kteří trochu hudební scénu
sledují nebo chodí na festivaly, jsem
v zapomnění snad neupadla, to je
tak padesát na padesát. Ale recept
na udržení se v showbyznysu žádný
nemám. Podle mě jde spíš o to, že
když jde člověk do takové soutěže,
tak by měl vědět, co je jeho cílem, co
chce tou účastí v soutěži docílit, jestli chce vydat desku nebo chce hrát
v muzikálu. No a potom, až skončí
SuperStar, na tom musí začít usilovně makat a nespoléhat se na manažery agentury. Prostě zkusit na tom
sám zapracovat, aby po něm něco
zbylo... (úsměv)“
Sledujete současnou SuperStar?
„Viděla jsem dva nebo tři díly a právě mě docela zklamalo, že je to teď
udělaný jako nějaká reality show. Je
to hodně o moderátorech, o porotcích
a co tam kdo říká. Místo toho, aby se
tam řešilo, kdo a jak zpívá, tak se tam
všichni hrozně rádoby pozitivně baví
o tom, jak to dnes komu sluší. Takže
ta nová série mě moc nebaví...“
S kým byste si ráda zazpívala?
„Určitě s Pink! Nebo s Davem Grohlem z kapely Foo Fighters.“

Pohodová sympaťačka. Bára Zemanová rozhodně není namyšlená dámička. Rudovlasá rockerka rozhodně ví, co chce a jde si
tvrdě za tím... Takto ji Večerník zachytil v prostějovském klubu Apollo 13 v rozpuku s členy skupiny Venefica Foto: Petra Hežová
V rámci SuperStar jste zpívala před obrovským publikem,
jak byste to srovnala s nynějším koncertováním v music klubech?
„Určitě se mi líbí vystupování pro
velké masy lidí, asi jako každému
zpěvákovi...(úsměv) Ale já mám
problém s tím, že jsem strašný trémista, takže jakmile je v publiku
víc lidí, tak mám opravdu strašnou
trému a jsem nervózní. Ale samozřejmě ten pocit po takovém velkém
vystoupení je úžasný. Na druhou
stranu ty malý kluby jsou takový
vděčný v tom smyslu, že člověk má
přímý kontakt s těmi lidma. Slyším,
když se jim něco líbí nebo naopak
nelíbí a vidím přímo jejich reakce.
Takže obojí vystupování mám ráda
a užívám si to (úsměv).“
Upřednostňujete zpěv v češtině
nebo angličtině?
„Snažíme se psát písničky v češtině, ale
zpívá se mi dobře i v angličtině, mám
ráda oboje. Ale myslím si, že pro české
publikum je přijatelnější to, aby lidé ro-

zuměli textům a vcítili se do té písničky,
aby to bylo pro Čechy česky. I když ve
srovnání s češtinou je zpěv v angličtině
o hodně těžší...“
Co chystáte pro fanoušky
v nejbližší budoucnosti?
„Pro letošek to určitě bude nová deska, začne to asi novým singlem s vi-

deoklipem a potom do konce roku
budeme dodělávat zbytek. Chystáme třetí ročník benefičního turné
pro dětské domovy a ústavy sociální
péče v plzeňském kraji, odkud pocházím. A na léto nějaké ty festivaly,
na které vás všechny samozřejmě
srdečně zvu (úsměv).“

kdo je

bára zemanová?
Rudovlasá rockerka se narodila 31. října 1989 ve
Svojšíně u Plzně a proslavila se především svou
účastí ve třetím pokračování pěvecké soutěže Česko
hledá SuperStar 2006, ve které skončila na čtvrtém
místě. Ve stejném roce vyhrála prestižní pěveckou
soutěž Karlovarský hlas, když její kvality ocenila mimo jiné i zpěvačka
Ilona Csáková. Po ukončení studia na gymnáziu nastoupila k dálkovému studiu humanistiky na vysoké škole, v současnosti žije v Plzni. Po
nástupu do showbyznysu se vydala na dráhu zpěvačky, přičemž koncertuje po celé republice. Vydala také dvě CD, včetně hitu Rozjetej vlak.
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sportovní menu
www.tkplus.cz
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Ročník
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Pondělí

Číslo

6. května 2013

TRHÁK TÝDNE

bASKETBAL
ORLI TO DOKÁZALI!

BK Prostějov zvládl
pátý duel v sedmi lidech
a má jistou medaili
čtěte
na straně

VESELÝ ŠOKUJE TENISOVÝ SVĚT

28

Talent z TK AGROFERT vyhrál turnaj
v Ostravě a bude těsně za stovkou
světového žebříčku ATP

ROZHOVOR
"NABÍDKA MĚ LÁKALA!"

Exkluzivní zpověď
nové posily hokejové
Sparty Petra Kumstáta
čtěte
na straně

Prostějov/pk

32

www.vecernikpv.cz
nohejbal

STŘEDA 8. 5.

10:00

2. LIGA MUŽŮ, SK. B – 5. KOLO

TJ SOKOL I PROSTĚJOV
TJ AVIA ČAKOVICE „B“
Dvorec u sokolovny na Skálově náměstí

SOBOTA 11. 5.
NEDĚLE 12. 5.

basketbal

20:15
10:00

LIGA JUNIORŮ U19 – 3. A 4. ČTVRTFINÁLE

BK BCM PROSTĚJOV
BK DĚČÍN
Hala Sportcentra DDM Prostějov

lukostřelba

SOBOTA 11. 5.

10:00

ME MO RIÁ L MI RO SL AV A
SK ÁC EL A
Prostějovská lukostřelnice za zimním stadionem

nohejbal

NEDĚLE 12. 5.

12:00

BOTAS DOROSTENECKÁ LIGA – 7. KOLO

TJ SOKOL I PROSTĚJOV
TJ SOKOL STRATOV
Dvorec u sokolovny na Skálově náměstí

basketbal

STŘEDA 8. 5.

18:00

MATTONI NBL - 1.SEMIFINÁLE

BK PROSTĚJOV
NH OSTRAVA

KRAJSKÝ PŘEBOR – 18. KOLO
SOKOL KONICE
TJ ZLATÉ HORY
STŘEDA 8. 5. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Konici

Foto: TK PLUS

Známe první
jména,
do Vícova
dorazí
Drulák i
Štambacher

Vícov/jim – František
Štambacher, Jan
Fiala, Radek Drulák,
Václav Samek, Petr
Rada, Günter Bittengel,
František Veselý
mladší, Róbert Kafka,
Miroslav Mlejnek. Tato
devítka oficiálně dorazí
v sobotu 18. května do
Vícova a za výběr Klubu
fotbalových internacionálů nastoupí proti místním Old Boys!

POZVÁNKA DO ČECHOVIC
Fotbalový oddíl TJ Sokol Čechovice srdečně zve
všechny příznivce na utkání 16.kola I.A třídy:

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

STŘEDA 8. 5. 17.00 hod.

Hala Sportcentra DDM Prostějov

boje na zelených trávnících aneb

PÁNOVÉ A DÁMY, TOTO BUDE HVĚZDA. HNED DRUHÝ CHALLENGER
BĚHEM TŘÍ TÝDNŮ VYHRÁL PROSTĚJOVSKÝ TENISTA JIŘÍ VESELÝ.
EJLEPŠÍ TEENEGER
NEDÁVNÁ SVĚTOVÁ JUNIORSKÁ JEDNIČKA A NEJLEPŠÍ
CKU TAKÉ
NA ŽEBŘÍČKU ATP OVLÁDL PO KLÁNÍ V TURECKU
ACÍ
TURNAJ PROSPERITA CUP V OSTRAVĚ S DOTACÍ
Y
100.000 AMERICKÝCH DOLARŮ. TENTO TRIUMF BY
O
JEJ UŽ MĚL VYNÉST NA 125. MÍSTO SVĚTOVÉHO
C
ŽEBŘÍČKU A TO SE URČITĚ NEČEKALO. „VŮBC
JSEM NEČEKAL, ŽE BY TO ŠLO TAK RYCHLE,““
USMÍVAL SE ČLEN TK AGROFERT PROSTĚJOV.
AL JIŘÍ
„JE TO MŮJ NEJLEPŠÍ VÝSLEDEK KARIÉRY,“ JÁSAL
VESELÝ.

hřiště Čechovice

KAM ZA F TBALEM

KRAJSKÝ PŘEBOR – 18. KOLO
TJ SOKOL URČICE
FKM OPATOVICE-VŠECHOVICE
STŘEDA 8. 5. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

KRAJSKÝ PŘEBOR – 25. KOLO
TJ SOKOL URČICE
FC ŽELATOVICE
NEDĚLE 12. 5. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 16. KOLO
TJ SOKOL ČECHOVICE
FK NOVÉ SADY
STŘEDA 8. 5. 2013 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 21. KOLO
SK JESENEC
SK LIPOVÁ
NEDĚLE 12. 5. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál ve Dzbeli

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 21. KOLO
TJ SOKOL PIVÍN
TJ HANÁ NEZAMYSLICE
NEDĚLE 12. 5. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Pivíně

II. TŘÍDA – 25. KOLO
1.SK PROSTĚJOV „B“
FC VÝŠOVICE
NEDĚLE 12. 5. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Olympijské ulici

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

Poznáte, kdo je na fotografii?
I v prvním květnovém vydání
nacházíte v rámci zaběhnutého
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 PRODUKTU
od firmy PHYTO.CZ V HODNOTĚ 1 160 Kč!



Správná odpověď z č. 17:
na snímku byl dům v České ulici v Prostějově. Vylosovaným
výhercem je František JANĚK, Olomoucká 23, Prostějov. Naše dnešní otázka již tradičně zní: Kde v Prostějově
najdete objekt na snímku? Své odpovědi pište na e-mail:
souteze@vecernikpv.cz, posílejte do redakce, telefonujte
582 333 433 DO ČTVRTKU 9. KVĚTNA 2013, 16.00
hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 13. KVĚTNA
2013. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma
Profitex Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.

9,-

V SOB
OT

U

549,-

299,2
od

39,-

šortky
trička

149,-

VELKÁ JARNÍ AKCE POKRAČUJE !!!
www.profitexprostejov.cz

NA DOBRÝ OBĚD DO LÁZNÍ!

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

KDE SI MŮŽETE ZAPLAVAT A TAKÉ SE DOBŘE
NAJÍST? NO PŘECE ...!

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

TIP
k obrazovce
SLUNCE,
SENO, EROTIKA
FILM ČR (1991)

SOBOTA 11. 5. 2013

20:00 HODIN

ÁCHAT, ALCHYMIE, ARCHA, AULY, BULY, DRINK,
KATODA, KVÁDRO, KVĚT, MDLO, MŘÍŽ, NADARMO,
NÁVOD, ORLI, PLŽI, PORCE, RDĚNKA, RUNDA, SBĚR,
SEDM, SEDY, SKUS, TÚRY, ÚKOSY, VCHODY, VRYP, VŮNĚ,
ZIPY, ŽIDÉ
Zněnítajenkynámzašletenae-mailSOUTEZE@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 9. KVĚTNA 2013
do 16.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo „VÝKONU“. Další vylosovanou výherkyní se stala Helena FORETOVÁ, Ohrozim 177, jenž se může těšit na lukrativní cenu od
partnera minulého kola soutěže, kterým bylo již podruhé v řadě
prostějovské studio VIBROSTATION sídlící v Olomoucké ulici. POUKAZ NA SLUŽBY V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč
čeká výherkyni přímo v redakci Večerníku!
Ti, kdo tentokrát nevyhráli, však nemusí smutnit. Ba právě naopak, nejšťastnější z vás si tentokrát budou moci dopřát něco
dobrého a zajít si na vydatný oběd či chutnou večeři. Nejčtenější
regionální periodikum totiž pro dnešní číslo získalo staronového
partnera, kterým je RESTAURACE LÁZNĚ. A tak ti z vás,
kdo správně vyluští tajenku, budou opětovně zařazeni do slosování o POUKAZ V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč právě
do tohoto zařízení!
Jméno šťastného výherce či výherkyně, jež obdrží tuto vskutku
ATRAKTIVNÍ CENU, zveřejníme v příštím vydání PV Večerníku, a to znovu v PONDĚLÍ 13. května.
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V minulém, v celkovém součtu
stosedmém pokračování tohoto
originálního klání uspěli všichni ti, kteří správně poznali, že
se jedná o Kateřinu Kočiovou.
Nová mistryně České republiky
ve volejbalu žen s VK AGEL
Prostějov, který v předminulém
týdnu obhájil extraligový titul, zavítala na Hanou teprve v průběhu
uplynulé sezóny, přesto se poměrně záhy zapsala do srdcí mnoha
příznivců. Svědčí o tom i plejáda
čtenářů, která poznala její jinak
krásnou tvář.
Z porce 334 soutěžících, které
jsme zařadili do osudí, se tentokrát usmálo štěstí na výherkyni,
kterou se stala Eva BEDNÁŘOVÁ, Česká 7, Prostějov. Od
Večerníku obdrží chutnou a lahodnou cenu v podobě poukázky od firmy BRUTUS na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ
500 Kč!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto čísla, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do politických vod
a graficky mírně poupravili dlouholetou první ženu jedné obce na
Prostějovsku, která je ve funkci
starostky již více jak jedno desetiletí. Nápovědou budiž, že hned
v minulých dvou vydáních jsme
vám s ní přinesli exkluzivní rozhovor...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z již stoosmého
kola čekáme v redakci ZNOVU
DO ČTVRTKU 9. 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 13. KVĚTNA 2013.
Hodně štěstí při bádání!

Režie: Zdeněk Troška
Hrají: Helena Růžičková,
Jaroslava
Kretschmerová,
Petra Pyšová, Veronika Kánská, Broněk Černý, Luděk
Kopřiva, Jiří Lábus, Oldřich
Kaiser, Martin Dejdar
V komedii, která volně navazuje na divácky velmi
úspěšné filmy Slunce, seno,
jahody (1983) a Slunce, seno
a pár facek (1989), se podíváte nejen do jihočeské vísky
Hoštice, ale s jejími svéráznými obyvateli také do Itálie. Pozvalo je tam družební
italské zemědělské družstvo,
které se na oplátku chystá do

Hoštic. Hoštičtí v Itálii, to je
ovšem zážitek jen pro silné
nervy! A nejen proto, že se
tu zhrzené venkovanky Miluna a Evík zapletou s mafií.
Ani po návratu domů není
klid. Je třeba vesnici zvelebit
a přivítat italské družstevníky
na úrovni. Ale jak? Co takhle
vybudovat nuda pláž?

VÍCE NEJEN O TOMTO TRHÁKU
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

ZASKOČ NA JEDNO K DITTRICHŮM!

I v dnešním vydání máme pro
vás v rámci tradičního klání
připraveno již počtvrté za sebou zápolení o zbrusu chutnou výhru. V rámci projektu
nejčtenějšího regionálního periodika „JEŠTĚ VĚTŠÍ“ jsme
totiž nedávno získali partnera,
v jehož podniku se nejen dobře
najíte. U v současnosti tolik populární hry, která si již dávno
získala své věrné a početné publikum, se jím 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 9. KVĚTNA 2013,
do 16.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 4 - 8 - 1 - 9, načež v pořadí celé historie tohoto klání se
už celkově sedmadevadesátým
výhercem stal Vojtěch POSPÍŠIL, Čechy pod Kosířem 78,
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
13. KVĚTNA 2013. Nezbývá
tedy, než abyste se opět vrhli
na nějakou tu zábavu, soutěžit
s námi o dobré jídlo je ideální
příležitostí...

Nabídka realit a nemovitostí

Lenka Dokládalová

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

777 251 878

Rodinné domy:

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

WWW.REALITYAREA.CZ

BYTY- PRONÁJEM

Pro svého klienta hledáme garáž ke koupi
v Prostějově. Nabídněte!
1+1 , 57m2, Palackého, PV 3600Kč/měs. + ink.
3+1, 98m2, Palackého, PV 5 400Kč/měs. + ink.
2+kk s lodžií, Krasická, PV, zařízený architektem
10 000Kč/měs. vč. ink.
3+1 Šárka, PV 75m2, nadstand. po celk. rekonstr.,
kompletně zařízený
8400Kč/měs. + ink.
3+kk s terasou, Česká, PV,nadstand.
2
podkrov.,100m , 2.patro 10000Kč/měs. + ink.

BYTY - PRODEJ

3+kk s terasou, Česká, PV, os. vl., nadstand.,
podkrov.,100m2, 2.patro
2 500 000Kč
Pronájem zpevněné plochy 1341m2, ul.
Kojetínská, PV
Cena: 80 Kč/m2/rok
Pronájem obchodu 150m2 + 50m2 sklad
u centra PV. Vhodné i na kanceláře, lehkou
výrobu. Cena: 16 500Kč/měs. + DPH + ink.

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

Prostějov, Košická ul. Novostavba RD 5+kk (132 m2) s garáží,
pozemek 288 – 344 m2. K bydlení 10/2013.
Kč 3.490.000,Prodej RD 2+1 v Nezamyslicích, zahrádka.
Cena: 600 000 Kč

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

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

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

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
5+kk, 119 m2 + terasa 8 m2
cena 2.895.000 Kč

Byty - prodej:

Prostějov, Žeranovská ul. Prodej komerčního stavebního místa.
Pozemek 158 m2.
Cena: Kč 790.000,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.
4+1, Pv, Anglická ul.

konstrukci r.1995.

Kč 630.000,Kč 850.000,Kč 850.000,Kč 819.000,Kč 949.000,Kč 1.049.000,Kč 1.200.000,-

BYTY – PRONÁJEM:

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

Kč 3.500,-/měsíc + inkaso (cca 2.000,-)
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 6.000,-/měsíc + inkaso (2.500,-)
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,-

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

VÍCE NEMOVITOSTÍ NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

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

800 107 014

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

NOVINKA! Pronájem bytu 1+kk, Netušilova ul., 2. NP, 34 m2,
v centru Prostějova, volný ihned. Cena: 5.500,- Kč/měs. vč. inkasa
Byty – prodej

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

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

Rodinné domy

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

ně stojící, přízemní RD 3+kk
s terasou a koup. jezírkem Hrubčice, CP pozemku 1.702 m2,
obytná pl. 100 m2, voda obecní i
vl. studna, topení ÚT/plyn, krb s rozvody tepla, dubové podlahy.
Cena: 3.800.000,- Kč
VELKÁ SLEVA! RD 2+0 se2 zahradou Kaple2 – Čelechovice na Hané, zast. pl. 194 m , zahrada 186 m , obecní
vodovod, plyn před domem, volné ihned,cena: 400.000,- Kč
Řadový RD 4+1, Domamyslice, jednpodl. s obytným podkrovím,
rek. 2006, celková plocha pozemku 220 m2, zast. pl. 112 m2, užitná plocha RD 162 m2.
Cena: 2.590.000,- Kč
SLEVA! RD 6+1, Hrubčice, dvoupodlažní, rek. 2007, celková plocha pozemku
639 m2, zast. pl. 503 m2, užitná plocha RD
Cena: 2.620.000,- Kč
240 m2.
NOVINKA! Nedokončená hrubá stavba RD, Víceměřice,
ZP 270 m2, voda vl. studna, přípojky el., plynu, kanalizace, zahrada
Cena: 340.000,- Kč
519 m2.

Pozemky

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

Komerční prostory

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

Tel.: 773 542 542
775 246 321
e-mail: info@impulsreality.com
Petra Sedlářová, majitelka RK
Plumlovská 64, 796 01 Prostějov
Tel.: 604 487 707
E-mail: realitynadeje@seznam.cz
Marcela Dvořáková, makléř
a hypoteční specialista
Wolkerova 31, 796 01 Prostějov
Tel: 606 352 444
realitynadeje1@seznam.cz

Prodej RD, Brodek u Prostějova

Prodej RD, Výšovice

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

Prodej nadstandardního bytu 3+1, Prostějov ul. Krasická

Prodej RD, Čelechovice na Hané

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

Prodej RD 4+1, s rozlehlou zahradou 1000m , Prodej bytu po rekonstrukci s lodžií,
Cena: 2590000,-Kč komorou a sklepem. Cena 1650000,- Kč
2

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.

DOMY – PRODEJ:

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

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

260.000,-Kč

POZEMKY – PRODEJ:

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

800.000,-Kč
410.000,-Kč

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

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

tel.: 607 915 184

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

SUPERNOVINKA:
1)3+1 DR Holandská, 74 m2
900 tis.Kč
1.700 tis. + provize RK
2) Hostinec Otinoves, 676 m2, 2 byty Novinky:
1) RD 5+1 Jesenec - velká zahr. 1.750 tis.Kč
2) RD 4+1 Hvozd - chalupa cena v RK
3) RD 3+1 Doloplazy - se zahr. 230 tis.Kč + prov.RK
4) RD 2+1 Kralice - zahr., garáž 1.250 tis.Kč
5) 2+1 OV Špály 750 tis.Kč
6) 2+1 OV Wolkerova 650 tis.Kč
890 tis.Kč
7) 2+1 OV Kollárova, 50 m2 8) 2+1 DR Šárka, v pův.st. 680 tis.Kč
9) RD Smržice, zahr. 2.500 tis.Kč
1.700 tis.Kč
10) RD 5+1 v Obědkovicích - 2 tis.m2 pozemek
11) 2+kk v OV v Krasicích, novostavba 1.500 tis.Kč
12) RD Českobratrská, pěkná vilka se zahr. 3.650 tis.Kč
13) 3+1 OV, cihla, na Sídl.E.Beneše 1.500 tis.Kč
990 tis.Kč
14) RD Dobromilice - zahr., 406 m2 15) 1+1 Joštovo nám. 300 tis.Kč + provize
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
8 tis.Kč/měs.
2+1 Vrchlického, 78 m 6,5 tis.Kč + ink.
2+1 Olomoucká - 80 m2, podkroví 7 tis. + ink.
3+1 Daliborka - 105 m2 3+1 Partyzánská 5,5 tis. + inkaso
3+kk Olomoucká, po rek. 7 tis.Kč + ink.
6,5 tis.+ ink.
3+1 Nám.Spojenců, 150 m2 2
8 tis.+ ink., bez kauce, trv.pobyt
4+1 Partyzánská - 95 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
890 tis.Kč
2+1 OV Kollárova, 50 m2 2+1 DR Šárka, v pův.st. 680 tis.Kč
2
850 tis.Kč
2+1 DR Šárka, 69 m 2+kk v OV v Krasicích, novostavba 1.500 tis.Kč
3+1 OV E.Beneše
889 tis.Kč
900 tis.Kč
3+1 DR Holandská, 74 m2
1.200 tis.Kč + prov.
3+1 OV Západní, 70 m2, po rekonstr.
1.260 tis.Kč + garáž
3+1 OV Sladkovského, 71 m2
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
2
790 tis.Kč
4+1 OV, Hrdibořice, 80 m
RODINNÉ DOMY:
RD 2+1 Unčice, k rek.
145 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
2
550 tis.Kč
RD Okál Přemyslovice - 2 byty, zahr. 80 m 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
990 tis.Kč
RD Dobromilice - zahr., 406 m RD 2+1 Otaslavice, po kompl.rekonstr.
1.290 tis.Kč
2
1.500 tis.Kč
RD 3+1 Mojmírova, 193 m
1.590 tis.Kč
RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m2, zahr.
1.700 tis.Kč
RD 5+1 v Obědkovicích - 2 tis.m2 pozemek 1.850 tis.Kč
RD 5+1 Hrubčice, ZP - 469 m2
1.880 tis.Kč
RD Přemyslovice, 2x 2+1, 406 m2
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

GARÁŽE:
Novinky:
- Pronájem garáže na ul.Lidická 1 tis. 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.

Prodej pěkného

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

REALITY
POHODA

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
2
790 tis.Kč
Zeměd.usedlost Určice - 1000 m
Další komerční prost. - viz. web RK.

BYTY – PRODEJ:

3+1, Okružní, DB, 72 m2, 1.patro
890.000,-Kč
3+1, Nezamyslice, OV, 86 m2, 1.patro
850.000,-Kč
3+1, Hlubočky, DB, 72 m2, 6.patro
999.000,-Kč
3+1, Náměšť na Hané, OV, 86 m2, 1.patro, 3xsklep, garáž, zahrádka, vlastní topení, krb, po kompletní rekonstrukci 1.300.000,-Kč
3+1, Západní, DB, 78 m2, 3.patro, garáž, zahrada 1.350.000,-Kč
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UZÁVĚRKA
pro nabídku
realitních
kanceláří
pro následující číslo
je KAŽDÝ ČTVRTEK,
12.00 HODIN

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. 650 tis.Kč + provize RK
3+1 Seč, zděná, 102 m2 1.100 tis.Kč
2+1 Raková, 300 m2 330 tis.Kč
1+1 Otaslavice, 1354 m2 POZEMKY:
Novinky:
200 Kč/m2
Lešany - 2400 m2,
Alojzov 4 tis. m2, sítě v dosahu - 490 Kč/m2
2
Mostkovice - 1600 m
1.093 Kč/m2
Kostelec n/H - 1160 m2
1.137 Kč/m2
Otaslavice - poz. s chatou 1+1, 1354 m2, u lesa 330 tis.Kč
Ostatní pozemky:
Držovice 20 tis. m2 - ke komerč.
účelům 1 tis.Kč/m2
Brodek u Pv - 1.442 m2, sítě
650 tis.Kč
Prodej zahrady - za Cílem
88 tis.Kč
1280 Kč/m2
Domamyslice - 6000 m2,
2
Čechovice - zasíťov., 3300 m
2200 Kč/m2
Držovice - 856 m2,
935 Kč/m2
- 3300 m2,
450 Kč/m2
Pv u Kauflandu - 3500 m2,
2.000 Kč/m2
Bělecký mlýn - 2.532 m2,
350 Kč/m2
- 1000 m2
240 tis.Kč
2
375 Kč/m2
Alojzov - 3000 m ,
2
Vícov - 25 parcel 797 - 1578 m ,
450 Kč/m2
Otonovice - 3050 m2,
295 Kč/m2
Disponujeme pozemky v oblasti: Prostějov, Vrahovice,
Ohrozim, Plumlov, Stražisko, Otonovice, Ohrozim, Alojzov,
Otinoves,Olšany, Zdětín, Hrubčice, atd. - viz. web RK
OSTATNÍ NEMOVITOSTI VČETNĚ FOTOGRAFIÍ
NA WEB.STRÁNKÁCH RK, INFO ZODPOVÍME
TEL. ČI V NAŠÍ KANCELÁŘI.

Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz
BYTY
Volejte: 739 322 895
1+1 Husovo nám.
k jednání 380.000Kč
1+1 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 5km od Němčic 72m2
745.000Kč
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
RD 6+kk Držovice po celk. rek. 6.000.000Kč
St. pozemek Myslejovice 480m2 100.000Kč
Pozemek s chatkou Otaslavice
339.000Kč
Volejte: 723 335 940
RD 1+1 Dobromilice
150.000Kč
RD 3+1 Klopotovice zahrada
445.000Kč
RD 3+1 Rozstání i na splátky 400.000Kč
RD 3+kk Kostelec po rek.
730.000Kč
RD 3+1 Niva po rek., zahrada 1.255.000Kč
RD 2x 3+1 Němčice garáž,zahrada 1.245.000Kč
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
2+1 Vrahovická zařízený
2+1 Italská
2+1 Švýcarská
2+1 Italská i zařízený
3+1 Anglická

4.800Kč + 3.300ink
5.500Kč +2000ink
6.300Kč vč.ink
7.200Kč vč.ink
7.900Kč vč. ink

Volejte: 723 335 940
1+1 Daliborka 40m2 cihla
1+1 Kolárova 40m2 cihla
2+kk Daliborka 50m2
2+1 Karlov 60m2 cihla
2+1 Daliborka 60m2
3+kk Olomoucká 80m2
2+1 Olomoucká 80m2
2+1 Olomoucká 80m2
3+1 Němčice 74m2
RD Rozstání garáž

5.500Kč+ink
5.900Kč vč.ink
5.500Kč +ink
8.100Kč vč. ink
5.500Kč +ink
7.000Kč +ink
6.500Kč+ink
8.000Kč vč. ink
5.000Kč+ink
6.000Kč +el.

O S TAT N Í
Volejte: 723 335 940
Rekreační pozemek Suchý 800m2
v RK
Garáž Šmerala 20m2 nová
350.000Kč
Pron. garáž Šmerala
1.500Kč
Pron. prostor Manharda 100m2 6.000Kč+ink
Pron. kom. prostor Krasická 36m2 5.000Kč+ink.
Pron. Kom prostor Průmyslová 300Kč/m2/rok
Pronájem kom.objekt PV 500m2 10.000Kč+ink
Pronájem hala Smržice 1.000m2
320Kč/m2/rok
Pron. kom. objektu Kralice s bytem
18.000Kč+ink.

PR O K LI E N TY H LE D Á M E

VOLEJTE: 739 322 895
Byt 3+1 poblíž centra, platba v hotovosti.
Byt 2+1 po rek., u centra, id. Bulharská
a okolí. Platba hotově
Pozemek pro výstavbu RD Prostějov a okolí.
Pronájem bytu 1+1 nebo 2+1 v PV.

DOPORUČUJEME

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

www.realitypolzer.cz

Řádková a sloupcová inzerce
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PRÁCI NABÍZÍ

REALITY

REALITY

SLUŽBY

FINANCE

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

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

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
* Pronáj.bytu 1+1, Krasická 4 100/měs.
* Pronáj.bytu 1+1, Šárka 6 200/měs.
* Pronájem obch.prostor 6 000/měs.
* Pronáj. kanceláře v centru 5 000/měs.
* Prodej obch.prostor 64 m2 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
zuzana.kucerova@vnb-reality.cz
774 409 430
WWW.VNB-REALITY.CZ

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

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

Nabízím brigádu v občerstvení,
vhodné pro ženy v důchodu. Požaduji samostatnost, praxe výhodou.
Tel.: 608 829 263

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

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

Hledám byt 2-3+1 v PV. Stav, cena
nerozhoduje. Rychlé jednání. Příp.
dluh vyplatím. 605 011 310
Koupím byt 1+1, 2+1, hotovost
mám. Tel.: 776 460 300
Prodám 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
Prodám byt 3+1, ul. Dolní, 70 m2,
v OS, lodžie, revital. dům, byt po
rekonstrukci. Tel.: 776 565 857
KOUPÍM POZEMEK v PV nebo
do 5 km, pole, zahradu, ornou půdu,
trvalý travní porost, ostatní plochu.
RYCHLÁ PLATBA. Tel.: 608 601 719
Prodám garáž, Myslbekova – Krasice. RK NE. Tel: 776 178 025
Prodám byt 1+1, pův. stav, 480 000 Kč,
při rychlém jednání sleva. Tel.:
774 409 430

Pronajmu nové 1+kk na Stražisku.
Od sociálně slabších nepožaduji
kauci, možný příspěvek ze sociálního úřadu. Tel.: 602 745 131
Hledám ke koupi byt v Prostějově
a okolí. Tel.: 602 570 658
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

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

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

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

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
Pronajmu 1+kk, Vrahovice, Sídl.
Svornosti, 5 800 Kč vč. ink. Dům po
rekonstrukci, balkon. Volný ihned.
Tel.: 608 887 633
Pronajmu 2+1, 1+1. 723 565 897
Pronájem bytu 2+1 v RD, velikost
75 m2, kompletně zařízený, internet, parkování v místě, přístup na
okrasnou zahradu. Cena 4 800,+ zálohy na energie. Tel.: 582 360 184
Pronajmu byt 2+1, ul. Okružní, úplná rekonstrukce, balkon, 64 m2, cena
6 000 Kč + ink. Tel.: 724 702 939
Pronajmu byt 1+1. 608 861 656
Prodám RD Smržice – www.smrzice.
prodejce.cz T: 777 124 888
Prodám pěkný byt v os.vl. 2+kk v novostavbě, 51 m2, 1. patro, Prostějov
- Krasice, 1 300 000 Kč. RK nevolat.
Tel.: 602 570 658

Hledám ke koupi RD. Prostějovsko. Tel.: 602 570 658

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje
2. kolo výběrového řízení na prodej nemovitostí – budovy č.p. 87 a
pozemku stavební parc. č. 34, stavby bez čp/če na pozemku stavební
parc. č. 207 a pozemkové parc. č.
39 v k.ú. Runářov a obci Konice za
min. kupní cenu ve výši 85 000,00
Kč. Další informace poskytne Ing.
Růžičková na adrese Rejskova 28,
Prostějov, tel. č. 582 302 592, e-mail: marcela.ruzickova@uzsvm.
cz, www.uzsvm.cz.

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

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

Pronajmu pěkný byt 1+1, ihned
volný. 774 409 430
Pronajmu byt 2+1, cihla, 60 m2,
možnost zahrádky, 5 000 Kč + inkaso. Tel.: 608 776 089
Pronajmu cihlový byt 3+kk ve středu města PV. 774 170 275

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

Prodám pěkný družstevní byt
1+1, ul. Dobrovského, PV. Cena
520 000 Kč. Tel.:723 181 810
Prodám DB 1+1, 36 m2, panel,
2. patro, E.Beneše, po rekonstr.
Volný. 569 000 Kč, vč. právního
servisu. Tel.: 603 707 033

www.ubytovaniuparku.net
tel.: 776 544 388
Stavby plotů, zídek, oplocení. Ceny
roku 2012. Volejte 723 522 369
Je dobré vědět!!!
- opravy vodovodních baterií
- WC, průtokových plyn. ohřívačů
vody ( karmy po 35 - 370 - 371)
- otvírání zaklapnutých dveří
- zabudování bezp. zámků
Tel.:777 135 540, 603 818 856
Kompletní pokládka zámkové dlažby, kvalitně za rozumné ceny. Nacenění zdarma. Tel.: 723 522 369
Zednické práce, zateplení, nátěry fasád,
práce s plošinou. Tel.: 723 522 369
Provádíme veškeré zednické práce, rekonstrukce, stavba RD., zateplení fasád
280 Kč/ m2. Tel.: 776 036 750
Levné vyklízení a stěhování, odvoz věcí od půdy až po sklep. Tel.:
605 992 510
Provádíme malířské práce. Tel.:
732 255 032
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

Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Osobní bankrot – oddlužení.
Máme mnoho spokojených klientů. Konzultace zdarma. Volejte
773 579 975
Vyplatíme všechny Vaše EXEKUCE a poskytneme Vám jednu půjčku. Volejte: 777 551 492
Mála půjčka 10 000 Kč až 80 000 Kč.
Pracuji pro více věřitelů. Tel.:
773 579 975
Půjčujeme peníze oproti zástavbě nemovitosti bez prověřování registru. Splatnost až
15 let. Vyplácíme exekuce. Tel.:
777 696 836, 731 830 950
Nabízím půjčky zaměstnancům
i lidem v důchodu. T: 774 027 428
Půjčka na míru i pro OSVČ bez rek.
a poplatků. Vyplacení do 48 hod.
Info: 775 103 081

Prodám pěkný družst. byt 2+1,
55 m2, 1. patro, Prostějov, St. Suchardy. 640 000 Kč. RK nevolat.
Tel.: 602 570 658
Prodám cihlový byt 2+1, 55 m2, k
rekonstrukci. Tel.: 774 409 430

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

petr0902@seznam.cz
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Stříhání a úprava psů. Tel.:
606 166 853 Prostějov

AUTO - MOTO
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!POZOR!
VE STŘEDU
8. KVĚTNA
je redakce z důvodu
státního svátku

UZAVŘENA!
V jiné všední dny
otevřeno standartně

8.00 - 17.00 hod

PRODÁM
Prodej palivového dřeva metrové,
skládané, cena měkké 800 Kč/m,
tvrdé 1 050 Kč/m. Cena včetně
DPH. Doprava zajištěna okolí Olomouc, Prostějov, Přerov, Vyškov,
Konice. Tel.: 734 481 013
Pila K+L s.r.o. Doloplazy u Nezamyslic přijímá objednávky na 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
Prodám nízké zelené bedýnky na
ovoce či zeleninu. Cena 30 Kč za kus.
Tel.: 773 086 616
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
www.
vecernikpv
.cz

Přijmeme brigádnice na úklid bytových domů v centru Prostějova,
a to 1x týdně v pátek v dopoledních hodinách. Nutná fyzická
zdatnost, pečlivost a spolehlivost.
Nástup 7.5.2013. Tel.: 605 979 536

Hledám spolehlivou slečnu či
paní na každodenní, ač nepravidelné hlídání téměř dvouletého
chlapečka. Zkušenosti vítány,
stejně jako možnost přizpůsobit
se časovým požadavkům. Nabídky volejte na číslo 603 218 887.

Jezdecké pobyty na koních - pro
děti – tábory. www.jizdanakonich.cz.
Tel.: 603 851 399
Zednictví Vančura nabízí svoje
služby. Např. novostavby, zateplování, rekonstrukce RD, bytů, fasád,
komínů, mokrého zdiva chemickou
cestou, rekonstrukce koupelen a bytových jader a další zednické práce
i mimo okr. PV. Tel.: 774 627 358.

Stavební firma přijme brigádníky
pro stavební práce, případně možnost i na hpp. Dále přijme na trvalý
prac. poměr malíře, natěrače. Volejte
od 9.30 až 15.00. Tel.: 775 732 828

Nabízíme práci u balící linky v
nepravidelných směnách. Vhodné
pro starobní důchodkyni. Dobrý
zdravotní stav podmínkou. Jedná
se o práci v chladnějším prostředí.
Nekuřák výhodou. Bližší informace na telefonu 582 300 888

6GN

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

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

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

Hledám důchodce pro občasné hlídání Bullmastifa, čistotný, klidný.
Cena dohodou. Střed města. Tel.:
728 355 317
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Hledám RD nebo pozemek v Prostějově a okolí, stav, cena nerozhoduje. Rychlé jednání. Děkuji.
T.: 605 011 310 i SMS.

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

-10-74<
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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

Přijmu spolupracovníka do truhlářské výroby – masiv, dýha, lamino.
Informace na tel.: 731 114 501
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Prodám pěkný RD 3+1, s velkou zahradou, v OS, Klenovice na Hané,
cena 1 190 000 Kč. Tel.: 777 332 994

Přijmeme pedikérku a kosmetičku.
Tel.: 604 881 600

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

pro další číslo je v PÁTEK
10. května 2013 v 10.00 hodin

Koupím jakoukoli Š - Felicii. Tel.:
604 118 269
Ojeté osobní a užitkové vozy na zakázku, možnost výhodného financování a pojištění. T.: 777 291 296
ivozmeskal@email.cz.
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

KOUPÍM
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
Koupím staré trámy, fošny z bouračky, nebo zaplatím za rozebrání
staré stavby, stodoly. Předem děkuji za nabídku. 734 602 031 nebo
602 702 809

OZNÁMENÍ
Kosmetický salon Madona
nabízí:
Akce květen: epilace lýtek 100 Kč.
Tel.: 733 587 352

Soutěže
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VÝSLEDKY 1. SEMIFINÁLOVÉHO KOLA
V průběhu uplynulého týdne jste mohli hlasovat v prvním semifinálovém kole. Ze čtveřice kandidátů jste
nejvíce hlasů nakonec poslali strojařům ze třídy 4.A ze SOŠp a SOUs, kteří v prodejně Tasam na Žižkově
náměstí sestrojili stroj času, jenž diváky přenáší o roky nazpět.
Těsně druzí skončili studenti 4.A z obchodní akademie, kteří při výrobě svého tabla projevili notnou dávku vtipné skepse a naznačili, že očekávání a realita se u budoucích maturantů mohou dosti rozcházet.
Tato dvě tabla s velkou převahou postupují do finálového kola, které odstartuje v pondělí 20. května. Z finálové šestice pak po 14 dnech hlasování vzejde trojice vítězů, kteří se mohou těšit na velice zajímavé ceny.

Postupují:
1. 4.A SOŠp a SOUs, prodejna Tasam, Žižkovo náměstí
2. 4.A Obchodní akademie, lékárna U Vlaštovky, náměstí E. Husserla

Nepostupují:

3. 4.A SŠ designu a módy, prodejna Bábek, Dukelská brána 41 hlasů
4. 4.B GJW, HZH sport, náměstí TGM 19 hlasů

1 526 hlasů
1 492 hlasů

Vzpomínky, fotbal
VZPOMÍNÁME
VZPOMÍNÁME

nečekal, osud to chtěl,
proč jen to uspěchal.
Zapalte svíce, když
jsme ho milovali,
vzpomeňte na hezké chvíle,

Dne 12. května 2013
uplyne 11 let od úmrtí
pana Jaroslava
NOVOTNÉHO
z Prostějova.
Prosíme, kdo jste ho znali,,
vzpomeňte s námi.
Děkují sourozenci
s rodinami a dcera
Marcela s rodinou.

V srdcích jsme stále spolu …
Dne 3. května 2013
by oslavil své 90. narozeniny
pan Karel VODIČKA
a dne 11. května 2013
by oslavila své 88. narozeniny
paní Růžena VODIČKOVÁ
z Vícova.
S láskou vzpomíná dcera
Marie, vnučky Monika
a Markéta a pravnouček
Honzíček.

Chtěli bychom touto
cestou poděkovat celé
nemocnici Prostějov
za péči a starostlivost o
pana Pavla SMÝKALA
z Prostějova.
Děkuje rodina

Klenovická rarita: Posila odešla do Anglie
Klenovice na Hané/jim –
Tak trochu zajíce v pytli
přivedli během zimní přestávky funkcionáři Klenovic. Jaroslav Frýbort
mladší sice s mužstvem
absolvoval velkou část zimní přípravy a naskočil i do
všech přáteláků, v soutěžních utkáních ale spoluhráčům zřejmě nepomůže. Na
vině není náhlé zranění, ale
zhruba tříměsíční jazykový
pobyt v Londýně.
„Taková kuriozita se mi ještě nestala. Událo se to téměř
ze dne na den. V polovině
týdne jsme vše dořešili a již
následující pondělí měl v

ruce letenku,“ rekapituloval
s úsměvem klenovický manažer Jan Kubalák.
Odjezd k Temži překvapil
i samotného fotbalistu, na
pokračování v I.A třídě se
těšil. „Odjezd byla velmi
rychlá a nečekaná akce. V
Klenovicích se buduje nový
tým, mám tam spoluhráče
z Aristonu a rád bych byl
u toho. Doufám, že Petr
Navrátil bude u mužstva
pokračovat i na podzim,
trénoval mě již v dorostu,“
přeje si Sláva Frýbort.
Jeden z nováčků v kádru se
z Anglie vrací v červnu, je
tak možné, že ještě jeden či

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

Dne 6. května 2013
si připomeneme
6. výročí úmrtí
pana Michala BECKA
z Prostějova.
Všem, kteří mu věnují
tichou vzpomínku, děkujeme.
Rodina Beckova

přátelům a známým,
za účast na pohřbu a za
ním rozloučení s naším
tatínkem a manželem
panem Josefem
JELÍNKEM.
Zároveň děkujeme
rozloučení.
Rodina Jelínkova

Dne 6. května 2013
uplyne 15. smutné
výročí úmrtí
pana Františka PÍRKA
z Krumsína.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.
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UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE
pro příští číslo je
v PÁTEK 10. května

Zápasové
meníčko
MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA:
25. kolo: 1.SK Prostějov – Sigma Olomouc „B“
(sobota 11.5., 16.30, rozhodčí: Kůrka – K. Hájek,
Nováček).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
18. kolo, středa 8. května, 16.30: Želatovice – Kralice na Hané (Krobot – Motlíček,
Válek), Konice – Zlaté Hory (Polanský –
Svozil, Jelínek), Určice – Opatovice (Knoll –
Přikryl, Fojtek).
25. kolo, neděle 12. května, 16.30: Určice –
Želatovice (Částečka – Štětka, Zavřel), Šternberk – Konice (sobota 11.5., 16.30, Slota –
P. Dorušák, Kubec), Troubky – Kralice na Hané
(Ráb – Křepský, Motal).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
21. kolo: Konice „B“ – Jeseník (neděle 12.5.,
16.30, Lepka – Zemánek, Chládek).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
16. kolo, středa 8. května, 16.30: Dub nad
Moravou – Plumlov (Silný – Hodaň, Svačina),
Čechovice – Nové Sady (17.00, Zemánek –
Lepka, Langhammer), Hlubočky – Klenovice
na Hané (Petr – Vyroubal, Ehrenberger).
21. kolo, sobota 11. května, 16.30: Hlubočky – Čechovice (Sigmund – Oulehla, Svačina),
Lipník – Haná Prostějov (Krpec – Januš, Silný),
Klenovice na Hané – Slatinice (Kubíček –
Silný, Kučera), Bělotín – Plumlov (neděle 12.5.,
16.30, Šmíd – Langhammer, Šebesta).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
17. kolo, středa 8. května, 16.30: Jesenec –
Beňov (Tomášek – Kaňok, Lizna, hřiště Dzbel).
21. kolo, neděle 12. května, 16.30: Vrchoslavice – Horní Moštěnice (Vachutka – Lizna,
Milar), Jesenec – Lipová (Oulehla – Sigmund,
Navrátil, hřiště Dzbel), Mostkovice – Tovačov
(Svačina – Petrů, OFS), Pivín – Nezamyslice
(Petr – Vyroubal, OFS), Kostelec na Hané –
Hranice „B“ (sobota 11.5., 16.30, Baďura –
Grečmal, Petrů).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
21. kolo: Brodek u Přerova – Protivanov (neděle 12.5., 16.30, Valouch – Vojáček, Lasovský).

VE STŘEDU
8. KVĚTNA
je redakce z důvodu
státního svátku

UZAVŘENA!

V jiné všední dny
otevřeno standartně
8.00 - 17.00

výborná a přeji mu, aby se
zachránil,“ vzkázal Frýbort
přes kanál La Manche.
Klenovice alespoň může
těšit fakt, že se jim vyprazdňuje marodka a na
tréninky chodí zhruba čtrnáct patnáct hráčů. „Začal
trénovat Pavel Kubíček,
vrací se i zraněný Tomáš
Přikryl, proti Dubu odehrál deset minut David
Rušil. Zatím však nemají
dostatečně natrénováno
na základní sestavu. Jsou
to ale příjemné starosti,
vybírat jedenáctku z tolika
hráčů,“ pochlubil se Jan
Kubalák.

HRAJE SE I VE STŘEDU

MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ
LIGA – U19:
17. kolo: 1.SK Prostějov – Hodonín (středa 8.5.,
10.15, Podaný – Ol KFS, Ol KFS).
25. kolo: Karviná – 1.SK Prostějov (sobota 11.5.,
10.15, Mojžíš – Bureš, Bednář, hřiště Kovona).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ
LIGA – U17:
27. kolo: 1.SK Prostějov – Slovácko (sobota 11.5.,
10.15, Drápal – Ol KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ
LIGA – U16:
27. kolo: 1.SK Prostějov – Slovácko (sobota 11.5.,
12.30, Ol KFS – Drápal, Ol KFS).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
– starší dorost:
16. kolo: Velký Týnec – Čechovice (středa 8.5.,
10.00, I. Antoníček – OFS, OFS).
23. kolo: Konice – Mohelnice (sobota 11.5., 10.00,
Fojtek – OFS, OFS), Čechovice – Velký Týnec
(sobota 11.5., 11.45, I. Antoníček – OFS, OFS).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
– mladší dorost:
16. kolo: Velký Týnec – Čechovice (středa 8.5.,
12.15, I. Antoníček).
23. kolo: Konice – Mohelnice (sobota 11.5., 12.15,
Fojtek), Čechovice – Velký Týnec (sobota 11.5.,
9.30, I. Antoníček).
KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu – skupina „B“:
16. kolo: Určice – Kostelec na Hané (středa 8.5.,
14.15, OFS).
21. kolo: Litovel – Určice (sobota 11.5., 14.15,
Valouch), Kostelec na Hané – Tovačov (neděle
12.5., 11.00, Krutovský).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – II. TŘÍDA:
19. kolo, středa 8.května, 16.30: Kralice na Hané
„B“ – Čechovice „B“, Olšany – 1.SK Prostějov
„B“, Otinoves – Držovice, Hvozd – Určice „B“,
Přemyslovice – Zdětín, Vrahovice – Výšovice,
Brodek u Prostějova – Otaslavice, Smržice – Haná
Prostějov „B“ (hřiště Bedihošť).
25. kolo, neděle 12. května, 16.30: Určice „B“
– Čechovice „B“ (sobota 11.5., 16.30), Držovice – Zdětín (sobota 11.5., 16.30), 1.SK Prostějov

„B“ – Výšovice (hřiště v Olympijské ulici), Kralice
na Hané „B“ – Otaslavice, Olšany – Haná Prostějov „B“ (sobota 11.5., 16.30), Otinoves – Smržice,
Hvozd – Brodek u Prostějova (sobota 11.5., 16.30),
Přemyslovice – Vrahovice.
III. TŘÍDA:
19. kolo, středa 8. května, 16.30: Ivaň – Dobromilice, Ptení – Bedihošť, Mostkovice „B“ – Němčice
nad Hanou, Kostelec nad Hanou – Vícov, Pivín „B“
– Zdětín „B“, Vrahovice „B“ – Pavlovice (13.30),
Brodek u Konice – Horní Štěpánov, Nezamyslice
„B“ – Tištín (15.00).
25. kolo, neděle 12. května, 16.30: Vícov – Dobromilice, Němčice nad Hanou – Zdětín „B“, Bedihošť
– Pavlovice (neděle 12.5., 10.00), Ivaň – Horní Štěpánov (sobota 11.5., 16.30), Ptení – Tištín, Mostkovice „B“ – Nezamyslice „B“ (sobota 11.5., 16.30),
Kostelec na Hané „B“ – Brodek u Konice, Pivín „B“
– Vrahovice „B“ (sobota 11.5., 16.30).
IV. TŘÍDA:
19. kolo, středa 8. května, 16.30: Tvorovice – volno,
Malé Hradisko – Hrubčice, Plumlov „B“ – Brodek
u Prostějova „B“ (hřiště Krumsín), Skalka – Doloplazy (hřiště Výšovice), Přemyslovice „B“ – Biskupice (13.30), Želeč – Čechy pod Kosířem, Kladky
– Protivanov „B“, Otaslavice „B“ – Jesenec „B“.
25. kolo, neděle 12. května, 16.30: Doloplazy volno,
Brodek u Prostějova „B“ – Biskupice, Hrubčice –
Čechy pod Kosířem, Tvorovice – Protivanov „B“
(sobota 11.5., 16.30), Malé Hradisko – Jesenec „B“,
Plumlov „B“ – Otaslavice „B“ (hřiště Krumsín),
Skalka – Kladky (sobota 11.5., 16.30, hřiště Výšovice),
Přemyslovice „B“ – Želeč.
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV DOROSTU:
15. kolo: Plumlov – Dobromilice (neděle 12.5.,
10.00), Protivanov – Přemyslovice (neděle 12.5.,
11.00), Vrahovice – Nezamyslice (neděle 12.5.,
10.30), Pivín – Smržice (neděle 12.5., 15.00).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE ŽEN,
SKUPINA „B“:
17. kolo: Mutěnice – Kostelec na Hané (neděle 12.
května, 12.00, Buček – Jm KFS, Jm KFS).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
-jim-

zprávy od zeleného stolu...

v 10.00 hodin

!POZOR!

dva zápasy stihne. Klub je
přesto s mateřskou Bedihoští domluven na kompenzaci – jednou variantou

je bezplatné prodloužení
hostování i na podzimní
část, druhou vrácení peněz.
„Sláva má zkušenosti, rozpadl se nám i střed obrany.
Počítali jsme s ním tedy dozadu, přestože není typický
stoper, ale spíše univerzál.
Navíc je tmelič party, výborný do šatny,“ vyjmenoval Kubalák důvody, proč
si vyhlédl právě Jaroslava
Frýborta mladšího, který po
boku svého otce strávil poslední roky v Plumlově. „V
Plumlově se mi moc líbilo,
byla to moje první zkušenost
v dospělém fotbale a jsem za
ni moc rád. Parta tam byla

1. Změna termínu utkání:
II. třída 19.kolo Sokol Olšany – 1.SK Prostějov

„B“, 1.SK Prostějov „B“ nesouhlasí se změnou
termínu utkání. Zápas bude sehrán v původním
termínu 8.5.2013 v 16.30.
II. třída 20.kolo Sokol Určice „B“ – TJ
Otinoves bude sehráno 31.5.2013 v 17.00.
Dohoda oddílu
III. třída 26.kolo Sokol Zdětín „B“ – Sokol
Vícov. Původní termín 18.5.2013 v 16.30, bude
sehráno 18.5.2013 v 10.30. Dohoda oddílů.
IV. třída 18.kolo Sokol Protivanov „B“ –
Sokol Otaslavice. Původní termín 1.5.2013,
bude sehráno 12.6.2013 v 17.30. Dohoda oddílů.
Dorost 16.kolo Sokol Přemyslovice – Sokol
Pivín. Původní termín 18.5.2013, bude sehráno
19.5.2013 v 13.00. Dohoda oddílů.
Starší žáci 19.kolo Sokol Pivín – Sokol Dobromilice. Původní termín 11.5.2013 v 14.00, bude
sehráno 11.5.2013 v 10.00. Dohoda oddílů.
Mladší žáci 18.kolo 1.SK Prostějov – Haná
PV . Původní termín 4.5.2013 bude sehráno
23.5.2013 v 16.30 hod. Dohoda oddílů.
Mladší žáci 21.kolo 1.SK Prostějov – Sokol

Sportovně-technická komise OFS Prostějov
na svém zasedání dne 30. dubna 2013 rozhodla:
Čechovice. Původní termín 25.5.2013, bude
sehráno 26.5.2013 v 9.00. Dohoda oddílů.
Mladší žáci 23.kolo 1.SK Prostějov – Sokol
Klenovice na Hané. Původní termín 8.6.2013, bude
sehráno 9.6.2013 v 9.00. Dohoda oddílů.
Mladší žáci 25. kolo 1.SK Prostějov – Sokol
Brodek u PV. Původní termín 1.5.2013, bude sehráno
23.6.2013 v 9.00. Dohoda oddílů.

2. Pokuty: Nedostatečně vyplněn zápis
o utkání: 12.kolo TJ Sokol Plumlov – Sokol

Protivanov, 16.kolo TJ Sokol Plumlov – FC Dobromilice. TJ Sokol Plumlov se uděluje peněžité

plnění dle rozpisu soutěže, článek 23, bod 7
ve výši 100 Kč. Neodevzdané zápisy z turnaje
mladších přípravek z 21.4.2013 Sokol Konice
s.r.o. Sokol Konice se uděluje peněžité plnění dle
rozpisu soutěže, článek 23, bod 7, ve výši 50 Kč.
3. Důležité upozornění:
Mladší a starší přípravky: Žádáme kluby,

Komise STK na svém řádném zasedání 7.5.2013
rozhodne o termínu těchto utkání:
II. třída 20. kolo: Sokol Čechovice „B“ – TJ Smržice,
Haná PV „B“ – Sokol Brodek u PV, Sokol Otaslavice
– Sokol Vrahovice, Sokol Držovice – Sokol Olšany,
1.SK Prostějov „B“ – FC Kralice na Hané „B“.
III. třída 20. kolo: TJ Horní Štěpánov – Sokol
Vrahovice „B“, TJ Pavlovice – Sokol Pivín „B“,
Sokol Vícov – Sokol Mostkovice „B“, Sokol
Bedihošť – Sokol Ivaň.
IV. třída 20. kolo: Sokol Čechy pod Kosířem – Sokol
Přemyslovice „B“, FC Moravia Doloplazy – Sokol
Plumlov „B“, FC Hrubčice – Sokol Tvorovice.
Starší žáci 14.kolo: FC Dobromilice – Sokol Brodek
u PV
Mladší žáci 14.kolo: Sokol Čechovice – Sokol
Otaslavice, Sokol Klenovice – Sokol Brodek u PV,
Sokol Bedihošť – TJ Jiskra Brodek u Konice, 1.SK
Prostějov – Sokol Pivín, Haná Prostějov – Sokol
Přemyslovice.

které pořádají turnaje přípravek o odevzdání zápisu
o utkání na OFS Prostějov do úterý. Dále upo- Změna terminu zasedání komise STK:
zorňujeme na nesprávné vyplnění zápisů (podpisy 7.5.2013 ve 14.30.
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS,
kapitána, trenéra, vedoucí mužstva, vyplnění rodného
odsouhlasil Roman Minx, garant STK
číslo, ID číslo)

Disciplinární komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 2. května 2013 rozhodla:
1. Nepodmíněně:
Lakomý Miroslav (TJ Sokol Tištín) 2 SU od 2.5. Olejník Martin (1.SK Prostějov) – žádosti se
Otáhal Tomáš (TJ Sokol Držovice) 1 SU 2013, DŘ1/6a.
nevyhovuje, DŘ VII/31.
od 29.4.2013, DŘ1/6a.
Marek Vratislav (TJ Sokol Vícov) 1 SU od 2.5. Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS, odsouhlaBožek Tomáš (TJ Sokol Zdětín) 2 SU 2013, DŘ1/6a.
sil Jaroslav Čížek, předseda DK
od 29.4.2013, DŘ1/5a.
Žondra Zdeněk (TJ Sokol Pivín „B“) 1 SU
Veškeré úřední zprávy
Svoboda Pavel (TJ Pavlovice u Kojetína) 2 SU od 2.5. 2013, DŘ1/6a.
od 29.4.2013, DŘ1/6a.
Koleda Michal (TJ Sokol Protivanov „B“) 1 SU
a další aktuality mohou zástupci jednotliSekanina Jan (FC Ptení) 2 SU od 29.4.2013, od 2.5. 2013, DŘ1/6a.
vých oddílů i jejich příznivci nacházet na
DŘ1/5a.
2. Žádost o prominutí zbytku trestu 1 SU:
Buriánek Vojtěch (TJ sokol Držovice) 4 SU Svoboda Pavel (TJ Pavlovice u Kojetína) –
internetových stránkách
od 2.5.2013, DŘ1/3b
žádosti se vyhovuje, DŘ VII/31
Szekulics Josef (FC Hvozd) 3 SU od 2.5. 2013, Sekanina Jan (FC Ptení) – žádosti se vyhovuje,
WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!
DŘ1/3b.
DŘ VII/31.

Fotbal
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

Derby dvou tradičních účastníků I.A třídy skončilo po dvou letech remízou, která nepotěšila ani jednoho

ČECHOVICE SE DÁL TRÁPÍ, S PLUMLOVEM MOHOU BÝT RÁDY ZA BOD
Domácí díky Drešrovi dvakrát úspěšně dotahovali, hosté ani jeden z brejků nedotáhli a přišli o výhru

Čechovičtí hráči získali za sedmnáct utkání téměř
trojnásobný počet bodů než fotbalisté Plumlova. Při
druhém vzájemném střetnutí této sezony ale papírová převaha domácích neplatila a byli to naopak právě Plumlovští, kdo byl nebezpečnější, přičemž měl o
poznání blíž k výhře. Pro hosty by to byla teprve třetí
tříbodová nadílka, ale sérii nedotažených přečíslení
potrestal necelých deset minut před koncem střídající
Eduard Drešr, když z hranice malého vápna propasíroval míč do brány a zařídil remízu 2:2. Dělba bodů mezi
těmito dvěma soupeři se naposledy zrodila 22. května
2011, kdy se taktéž na čechovickém pažitu hrálo 1:1.
Plumlov/jim

O

ba týmy se nacházejí v naprosto rozdílných pozicích.
Domácí Čechovice vstupovaly
do jara ze třetího místa a i díky
vydařené zimní přípravě s vidinou potrápení Kojetína a Nových
Sadů na čele soutěže, Plumlov
obměňoval kádr ve snaze zajistit si
záchranu. Jarní část však vychází
oběma stejně a shodně získaly po
pěti bodech, ten poslední po remíze v sobotu odpoledne. Hosté se
před týdnem protrápili k jednomu
bodu proti Slatinicím, tentokráte
podali mnohem sympatičtější výkon. Hráli jednoduše, nevymýšleli
nic složitého, žádný míč pro ně
nebyl předem ztracený. To domácí
sice zkoušeli kombinace po zemi,
ale sázka na technický styl příliš
neplatila a k vyloženým šancím
nevedla. Na rozdíl od hostujícího
mí, že nesmí
smí vynapadání a vědomí,
o.
mýšlet nic složitého.
iž po pár minutách
ách mohll Plumedení exu
určický
lov poslat do vedení
exurčický
n
Přemysl Mlčoch, když si naskočil
avé strany
ny. Svouu
na rohový kop z pravé
strany.
hlavičku ale nasměroval
asměrovaal
pouze nad břevno a dalšíchh
ppřevážždvacet minut patřiloo převáž
ku
ně Čechovicím. Přihrávk
Přihrávku
na rozběhnutého Jansu zzam okamž
žiku
stavil v posledním
okamžiku
ůnik stejného
stejnného
David Gryglák, průnik
aně narazil
naraazil na
hráče po pravé straně
několikanásobnou přesilu. Po vyáka to byl
b opět
bídnutí od Hoduláka
utní blízk
kosti na
Jansa, ale z absolutní
blízkosti
gólmana nevyzrál.
o vedení se tak přek
překvapivě
kvapivě
é. Osvo
obození
prodrali hosté.
Osvobození
áhli až doo vápna
po pravé straně dotáhli
ku téměřř z kona zpětnou přihrávku
G
cové čáry uklidil Libor Grulich
střelou k levé tyči.i. Zimníí posila
z Protivanova tak oslavilaa návrat
vy po tr
restu za
do základní sestavy
trestu
červenou kartu.
bytek poločasuu již patřil
patřiil Plumlovu. Domácí si nevědě
nevěděli
děli rady
a hosté zlobili centrovanými
trovaným
mi míči
ze všech pozic. Střílenýý centr
z levé strany na bližší
ižší tyč vytěsnil
v
Brablec na roh, poo centru zprava
si domácí gólmann skokem
m vpravo poradil s hlavičkou
čkou Hladkého,
Hlaadkého,

J

vytěsnil i dorážku Kutného. Jeho
spoluhráči se zmohli pouze na
Kolečkářovu střelu ze třiceti metrů, jež prosvištěla nad břevnem.
hned po přestávce se do prvního
z mnoha brejků hnali Plumlovští,
vyřešili jej však zbrklou a výrazně
nepřesnou střelou z velké dálky.
Domácí kouč Jaroslav Liška zareagoval na neplodnou hru střídáním,
kdy místo Chmelíka poslal Drešra,
a dosud především hráč „béčka“
domácím výrazně pomohl. Po centru z levé strany a zřejmě přistrčení
hostujícího obránce zapískal rozhodčí penaltu, kterou s velkou dávkou štěstí proměnil Hodulák - 1:1.
hostujícími hráči vyrovnání
neotřáslo, dále byli aktivnější
v tvorbě střeleckých pozic a po

I

S

echovice vzápětí podruhé
vystřídaly a těsně před novicem Machem uklidil do bezpečí
Gryglák. Do vedení šel ale opět
Plumlov, byť trochu překvapivě.
Odražený míč si na okraji vápna
našel Petr Matoušek a spíše lobem
do středu brány nachytal vyběhnutého gólmana. Radek Brablec si
vybral slabší okamžik, při couvání
sice míč přizdvihl, ale nad břevno
ho nedostal – 1:2.
osté mohli ještě navýšit
náskok, aktivně si při získávání míčů a tažení útoků vedli
Hladký s Křupkou, ale spoluhráči
jejich práce využít nedokázali.
Přišel tak trest v podobě vyrovnání. Pitákovi se nepovedl box po
rohovém kopu, domácí ukořistili
na hranici pokutového území balon a Drešr ho z blízkosti malého
vápna protlačil do sítě – 2:2. Tento
stav již zůstal v platnosti, přestože
se Plumlov snažil nerozhodný výsledek změnit.
ba týmy mají v tomto týdnu před sebou hned dva
duely. Čechovice hostí ve středu
odpoledne Nové Sady a v sobotu jedou do Hluboček, Plumlov
nejprve zajíždí uprostřed týdne
do Dubu, v neděli pak do předposledního Bělotína. Na něj
nyní ztrácí čtyři body, zatímco
Čechovice drží třetí pozici.

video na pv.cz
ernik
www.vec

H

O

LUBOMÍR KELUC - TJ Sokol Plumlov:

Dva ku dvěma. Derby mezi Čechovicemi a Plumlovem skončilo
bez pár dní po dvou letech remízou.
Foto: Jiří Možný

I.A TŘÍDA SKUPINA „B“ OLOMOUCKÉHO KFS – 20. KOLO

střídání: 55. Drešr za Chmelíka, 63. Mach za Matulu, 75. Šťastný
za Zacpala
p

Suchomel
Suc
Su
S
ucch mel
el

Matula

Zacpal
Vinklárek

Kolečkář

Prášil

Hodulák

Hatle
Jansa
Chmelík

Kutný
Matoušek

Plajnerově zisku
míče na polovině
to z úhlu za bližší
tyč zkusil Hladký. Jen
o chvíli později se rodilo další velké přečíslení,
ale místo vybídnutí Hladkého, jenž by postupoval
sám na Pitáka, to vzal Grulichh
na sebe a ze třiceti metrů vypálill
opět velmi nepřesně.

 13. Domácí Jansa šel málem sám na Pitáka, kolmici na poslední

chvíli v pádu zastavil Gryglák.

 23. Čechovice se po rychlé rozehrávce na polovině dostali až před

vybíhajícího Pitáka, Jansa ho ale neprostřelil.
 26. ZÁSAH NAVRÁTILCE. Po akci z pravé strany a zpětné
přihrávce se do levého dolního rohu Brablecovy brány trefil hostující
Libor Grulich – 0:1.
 35. Dvojitou šanci Plumlova zneškodnil Brablec. Uspěl proti hlavičce Hladkého i dorážce Kutného.
 61. PENALTOVÝ BILIÁR. Penaltu po faulu na Drešra proměnil
Petr Hodulák, když poslal míč od pravé tyče do levé a teprve odtud až
za čáru – 1:1.
 65. Hosté zahodili další z brejků, když místo vysunutí Hladkého
zbrkle vystřelili ze třiceti metrů hodně nepřesně.
 72. ŠŤASTNÁ TREFA. Petr Matoušek poslal z okraje šestnáctky
technický pokus pod břevno, vracející se gólman si vybral slabší chvilku a s míčem si překvapivě neporadil – 1:2.
 80. Z levé strany si na střed seběhl Vitásek, s jeho střelou z pětadvaceti metrů si Brablec poradil.
 84. VYROVNÁNO. Nepřesnosti hostujícího brankáře i nedůrazu jeho spoluhráčů využil Drešr a dopíchl míč po rohovém kopu do
brány – 2:2.
 90. Hosté marně reklamují malou domů, odzbrojení Vitáska po
Křupkově vybídnutí a následné chycení míče do rukavic prošlo.
zaznamenal Jiří Možný
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„Je to škoda, ztratili jsme dva body. Kdybychom přečíslení vyřešili
mnohem jednodušeji a hlavně kvalitněji, určitě bychom vstřelili dvě
branky a stoprocentně si odtud odvezli tři body. Čechovice jsou zvyklé
hrát již od obránců kombinačně a pokud jsou pod tlakem, nezbývá
jim nic jiného než nakopnout míč. To jsme chtěli a dařilo se nám po
dobu celého utkání. I proto jsme Adama Hladkého posunuli z halva
do útoku, potřebujeme tam mladé kluky, kteří budou obránce napadat.
Soupeře jsme nepustili vůbec k ničemu, kombinačně si nevytvořili
žádnou vyloženou šanci. Nechali jsme je ale vyrovnat po zbytečné
hrubce, kdy jsme neodkopli míč mimo pokutové území. Jinak mohu
hráčům jen poděkovat. Pokud budeme takto hrát i dál, tři body přijdou
a posuneme se tam, kam chceme.“

„Vždy věřím, že to skončí
v brance,“usmíval se šťastný
střelec Plumlova Petr Matoušek

trenér:
JAROSLAV LIŠKA
Brablec

JAROSLAV LIŠKA – TJ Sokol Čechovice:
„Plumlov se mi líbil, byl bojovný, dal tomu nasazení. My jsme
nesplnili to, co jsme si řekli, a první poločas odehráli bez pohybu. Oni
hrají stále stejně, z obou stran to bylo fotbalově na úrovni třetí třídy...
Nedá se to srovnat s výkony, na které jsme zvyklí. Dal jsem příležitost
Edovi Drešrovi z béčka, na něj byla penalta a dal gól. Byl jsem s ním
spokojen, jinak s důrazem, aktivitou hráčů ne. Střídající hráči přinesli
oživení, u Bořka Chmelíka to nebylo ono a Tomáš Matula se za celý
zápas nepotkal s balonem. Nebalíme to, ale cíl nesplníme. Přišla zranění,
Jahl je z formy. Herně na nás momentálně leží taková deka jako na
Určicích. Není tu lehkost, odvázání, bude se to muset řešit. Vyvodíme
z toho důsledky a dáme příležitost jiným hráčům.“

TJ Sokol Čechovice:

D

Z

Č

Gryglák

Vitásek
Mlčoch
Bureš

Piták

TJ Sokol Plumlov:

střídání: : 68. Křupka za Grulicha
trenér: LUBOMÍR KELUC

DOKONALÝ POČIN
PPETR HODULÁKK

TJ SOKOL ČECHOVICE
Na nervy všech domácích příznivců pořádně zabrnkal ten nejzkušenější z čechovické sestavy. Po odpískání pokutového kopu si míč
na bílý puntík postavil Petr Hodulák a ani tentokrát se nemýlil. Svou
střelu poslal bezpečně mimo dosah gólmana, do brány se jí ale příliš
nechtělo. Balon totiž putoval nejprve do pravé Pitákovy tyče, za zády
plumlovského gólmana proletěl na protější tyč a teprve od ní si navzdory snaze dvacetiletého gólmana našel cestu za brankovou čáru.
„Zestárl jsem při té penaltě o dvě stě padesát let,“ glosoval vyrovnání
na 1:1 směrem k vysmátému střelci domácí kouč Jaroslav Liška.

Čechovice – V zimě vyměnil
Petr Matoušek (na snímku J.
Možného) trochu překvapivě
dres lídra krajského přeboru
za poslední tým I.A třídy, aby
pomohl Plumlovu k záchraně
v druhé nejvyšší krajské fotbalové soutěži. Dvaadvacetiletý záložník se zatím dočkal
pěti bodů za výhru a dvě remízy, proti Čechovicím navíc
vstřelil svou první branku od
návratu do mateřského klubu.
Jiří Možný
Máte bod z cizího hřiště.
Je to vzhledem k průběhu spíše zisk, nebo ztráta?
„Když jsme sem jeli, tak by bod
byl možná zisk, ale měli jsme tu
i na výhru. Myslím si, že se to tu
dalo uhrát. Na jaře sice máme
už pět bodů, ale hlavně remízy.
Smolný zápas jsme odehráli
s Novými Sady, tam jsme také
mohli uhrát aspoň bod.“
Přišlo mi, že jste podali nesrovnatelně lepší
výkon oproti Slatinicím.
„Ano. Je to ale dáno i terénem, u nás se moc hrát nedá,
jen sem tam trochu kombinačně. Navíc si teprve sedáme,
ale doufám, že to bude jen
lepší. Řekli jsme si, že hned
od začátku budeme vysoko
napadat, aby oni museli jen
nakopávat. Docela to šlo, ale
škoda dvou gólů.“
Vaše branka na 2:1 patří mezi ty neočekávané. Předpokládal jste, že by to
mohlo až tak dopadnout?
„Bylo to šťastné, levačka je
moje slabší noha. Ale vždy,
když střílím, tak věřím, že to
skončí v brance (úsměv). Pokud
se nevystřelí, gól nepadne.“

Několikrát jste mohli
přidal i třetí branku. Co
k vstřelení pojistky chybělo?
„Je to zbrklé, chce si to trochu
víc věřit a dohrát to do konce.
Zbytečně to zkoušíme z dálky,
je to ale i o kondičce. Když si
nikdo nenaběhne, je těžké se
tam dostat. Projít sám mezi třemi beky je náhoda. Musíme na
tom ještě zapracovat a snad to
půjde.“
Přišel jste pomoci
Plumlovu z Určic, nelitujete výměny krajského přeboru za I.A třídu?
„Je to jiný fotbal, ale chtěl jsem
pomoci Plumlovu. Vyrůstal
jsem tady a doufám, že to zachráníme. ´Kely´ si přivedl pár
hráčů a společně s Fanou Kocourkem to pozvednou. Hlavně musíme hrát jako tým, sám
bych tady nic nedokázal.“
Uvažujete o letním návratu zpět do Určic?
„To nezáleží jen na mně.
S bývalými spoluhráči jsem
v kontaktu, a když mě vedení
bude chtít, rád se tam vrátím...
(úsměv)“

středeční dohrávky
HLEDEJTE
hned večer na

www.vecernikpv.cz

Fotbal
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KONICKO

KRALICKO

URČICKO

PLUMLOVSKO

PROSTĚJOVSKO
a další...

Fotbalové zpravodajství
608 706 148

Víkend v číslech
seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS
Dohrávané 17. kolo: Opatovice - Velké
Losiny 4:0 (1:0). Branky: Hostaša 2, Klvaňa,
Šigut. Diváků: 80 * 1. HFK Olomouc „B“
- Určice 3:0 (1:0). Branky: Holásek 2 (1 z
penalty), Hornich. Diváků: 150 * Kozlovice Dolany 1:2 (0:1). Branky: Král – Valenta,vlastní.
Diváků: 200 * Hněvotín - Šternberk 2:0
(1:0). Branky: Schinneck,Šulc. Diváků: 130 *
Zlaté Hory - Ústí 3:0 (0:0). Branky: Biedrava
2,Škoda. Diváků: 120 * Litovel - Konice „A“
2:0 (1:0). Branky: Jindra,Dokoupil. Diváků:
80 * Kralice - Oskava 2:4 (0:1). Branky:
Cibulka,Bošek – Barcal 2,Mičuda,Kasal.
Diváků: 120 * Troubky - Želatovice 1:0 (0:0).
Branky: Němčák. Diváků: 150.
24. kolo: Ústí - Šternberk 0:2 (0:0). Branky:
Valtr, Sklenář. Diváků: 150 * Zlaté Hory
- Opatovice 1:1 (0:0). Branky: Burian Janásek. Diváků: 100 * Litovel - Hněvotín 1:0
(0:0). Branka: Jindra. Diváků: 100 * Kralice
- Kozlovice 1:3 (1:2). Branky: Petrásek –
Heger, Dohnal J., Stokláska. Diváků: 120 *
Oskava - Troubky 4:0 (1:0). Branky: Mičuda,
Masopust L., Kasal, Šalamon. Diváků: 100
* Konice „A“ – Dolany 2:2 (0:0). Branky:
Dostál, Rus – Pospíšil, Bergmann. Diváků:
100 * Určice - Velké Losiny 7:2 (4:0). Branky:
Hochman 3, Bokůvka 2, Vodák (p.k.), Holly –
Šinogl 2 (oba p.k.). Diváků: 200 * Želatovice
- 1. HFK „B“ 1:2 (0:2). Branky: Koplík –
Pezzotti, Grézl. Diváků: 200.
1. Určice
21 14 4 3 60:26 46
2. Oskava
21 14 0 7 53:36 42
3. Kozlovice
21 13 2 6 40:26 41
4. 1. HFK ‘”B”’ 21 11 4 6 47:26 37
5. Konice ‘”A”’ 22 10 4 8 30:30 34
6. Šternberk
22 10 3 9 43:35 33
7. Hněvotín
22 9 4 9 26:27 31
8. Velké Losiny 22 8 5 9 51:52 29
9. Litovel
20 6 8 6 28:27 26
10. Zlaté Hory 20 7 5 8 28:33 26
11. Kralice
21 8 2 11 31:44 26
12. Želatovice 21 7 4 10 34:47 25
13. Ústí
22 6 6 10 28:36 24
14. Troubky
22 5 7 10 28:46 22
15. Dolany
22 4 7 11 19:40 19
16. Opatovice 22 4 5 13 26:41 17
I.A sk. „A“ muži:
20. kolo: Jeseník - Štíty 6:0 (3:0). Branky:
Furik 3, Kysela, Kubík, Karakasidis * Troubelice
- Leština 3:1 (1:0). Branky: Lolek T., Horák, Vlček
- Němec * Písečná - Medlov 2:1 (0:0). Branky:
Hložánka, Sogel Pe. - Okrouhlý * Jindřichov
- Konice “B” 3:0 (1:0). Branky: Petr, Navrátil,
Tezner J. * Mor. Beroun - Bludov 6:2 (3:0).
Branky: Zifčák 3, Oleják 2, Vlček – Vývoda 2 *
Štěpánov - Šumvald 7:0 (3:0). Branky: Tuška 4,
Křenek, Rak, Vrba * Mohelnice “B” - Loštice 1:1
(0:1). Branky: Šrot - Plhák.
1. Medlov
19 14 4 1 54:17 46
2. Mohelnice ‘”B”’19 9 6 4 36:27 33
3. Jeseník
17 10 2 5 49:28 32
4. Mor. Beroun 17 9 4 4 50:35 31
5. Leština
19 9 3 7 31:30 30
6. Bludov
18 9 2 7 38:35 29
7. Štíty
19 7 4 8 37:33 25
8. Štěpánov
18 7 2 9 38:34 23
9. Troubelice 19 6 5 8 37:35 23
10. Šumvald
19 6 3 10 28:56 21
11. Loštice
19 4 8 7 29:35 20
12. Jindřichov 18 6 2 10 35:48 20
13. Konice ‘”B”’ 19 4 3 12 21:40 15
14. Písečná
18 4 2 12 22:52 14
I.A sk. „B“ muži:
20. kolo: Kojetín - Náměšť na Hané 4:2
(2:0). Branky: Vondra, Flora, Řezáč, Bosák
– Fišera,Šoupal * Hlubočky - Bělkovice 1:0
(1:0). Branka: Goldscheid O. * Čechovice
- Plumlov 2:2 (0:1). Branky: Hodulák, Drešr –
Grulich, Matoušek * Slatinice - Bělotín 2:2 (1:1).
Branky: Pluháček, Vymazal – Juřica, Lhotský
* Nové Sady - Klenovice 8:0 (3:0). Branky:
Melichárek 3, Andrýsek, Blaha, Urbánek,
Šrom, vlastní * Haná Prostějov - Bohuňovice
3:2 (2:2). Branky: Krupička, Zatloukal, Levinský
– Fryčák A., Veselský * Dub nad Mor. - Lipník
2:1 (0:0). Branky: Šálek, Došlík - Telepun.
1. Nové Sady 18 15 2 1 66:16 47
2. Kojetín
18 14 1 3 51:23 43
3. Čechovice 18 10 4 4 40:20 34
4. Lipník
18 8 4 6 40:24 28
5. Hlubočky
18 8 3 7 31:32 27
6. Dub nad Mor. 18 8 3 7 33:36 27
7. Klenovice 18 7 2 9 31:40 23
8. Bělkovice
19 6 4 9 29:31 22
9. Bohuňovice 19 5 5 9 31:38 20
10. Slatinice
19 5 5 9 21:36 20
11. Náměšť n. H. 18 6 1 11 29:48 19
12. Haná Prostějov19 4 6 9 22:36 18
13. Bělotín
18 3 7 8 22:49 16
14. Plumlov
18 2 7 9 19:36 13
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Uzdravený Hochman táhl hattrickem Určice vstříc kanonádě I.A třída: Klenovice schytaly

Určice/jim – Trvalo to téměř
měsíc, než se hráči Určic dočkali první jarní výhry. Po úvodní
remíze a třech prohrách v řadě
si vše vynahradili proti Velkým
Losinám, které doma rozdrtili
7:2. Hned třemi brankami se
pod výsledek podepsal Patrik
Hochman, který mohl po zranění a prakticky bez tréninků
nastoupit k prvnímu zápasu.
„A to jsme ještě dobrých čtyři pět
šancí nedali. Uklidnilo nás ale, že
jsme se trefili již na začátku. Prv-

ní dvě šance znamenaly dva góly,
pak přišlo vyloučení a proměněná
penalta, brzy poté čtvrtá branka,“
mnul si ruce z vydařeného úvodu
určický kouč Evžen Kučera.
Neopakovala se tak situace proti
Šternberku, kdy Určice také vedly, hrály proti deseti a zahrávaly
penaltu, přesto však prohrály. Nyní
si počínaly mnohem zodpovědněji.
S pokutovým kopem si poradil přímo faulovaný Petr Vodák a celému
domácímu kolektivu se dařilo produkovat hru jako na podzim.

Ke snížení pomohly soupeři po
změně stran dvě penalty, ty ale nic
nezměnily na vysoké výhře Určic. „Kluci podali solidní výkon.
Chtěli míč, nepouštěli soupeře
do šestnáctky, rozehrávali jsme
do křídel. Vyšlo nám i nasazení
Patrika Hochmana, který měl odehrát tolik, kolik vydrží. Nechybělo
tomu nasazení, bojovnost,“ potěšilo Kučeru.
Podporu křídelním hráčům poskytovali také oba krajní beci,
pramenila z toho spousta šancí.

„Už zápas s Holicí nasvědčoval
zlepšení. Doufám, že se hráči teď
uklidní a začne se nám dařit,“ přeje si určický stratég.
Již ve středu přivítají jeho hráči
poslední Opatovice, v neděli přijedou Želatovice. „Věřím, že teď
už k nám soupeři nepojedou s takovým klidem. Opatovice zřejmě
budou spoléhat na rychlé brejky
po levé straně, Želatovice však
budou chtít hrát fotbal,“ domnívá
se trenér vedoucího týmu tabulky
Evžen Kučera.

debakl, prohrála i Konice „B“

7:2
TJ Sokol Určice
(4:0)
TJ Sokol Lázně Velké Losiny
Branky Určic: Hochman 3, Bokůvka 2, Vodák z penalty, Holly
Rozhodčí: Slabý – Knoll, Slota

Sestava Určic:
Nejezchleb – Pospíšil (60. Javořík), Peka, Kocourek, Petržela –
Bokůvka, Vaněk (70. Holly), Skopalík, Hochman (65. Halouzka)
– Vodák, Los. Trenér: Evžen Kučera.

Omyly v kralické defenzívě nabídly výhru i Kozlovicím
řadě. Začalo to v Hněvotíně, pokračovalo doma s Oskavou a završilo
se to v sobotu proti Kozlovicím.
(1:2)
„Jsme si vědomi chyb, kterých jsme
se dopustili. Kolektivní hra je velice
Branka Kralic: Petrásek
dobrá, ale naše potence v útoku je
Rozhodčí: Kubec – Polanský, Vičar
špatná a zahazování šancí nás neukklidní. Musíme se vrátit do pohody
Sestava Kralic:
a opět se nastartovat. Ani jeden z pěti
Krejčí – Neoral, Martinka, Dočkal, Jamrich (85. Novotný) – Valtr,
soupeřů nás totiž nepřehrál, vždy jsme
Nečas, Petrásek, Cibulka (77. Chvojka) – Bošek (46. Kopečný),
byli
b lepší,“ shrnul aktuální stav kralický
k trenér Petr Gottwald.
Lehký. Trenér: Petr Gottwald.
Proti
P třetímu týmu tabulky začali jeho
velmi dobře, brzy se dostali
h
Kralice
Hané/jim
Kralicím
K li na H
é/ji – K
li í se lech sice hráči místního FC zdolali hráči
po úspěšném vstupu do jarní části holické „béčko“ i Opatovice, od té hned do několika gólovek. Neoral ale
přestalo dařit. V úvodních dvou ko- doby ale táhnou sérii tří porážek v zamířil vedle, Cibulka vystřelil pouze

1:3

FC Kralice na Hané
FK Kozlovice

slabě, neuspěl ani Petrásek. Naopak
hostům stačilo překročit půlící čáru a
po nedorozumění mezi gólmanem a
obranou se dostali do vedení.
„Nebyla to žádná šance, jen dlouhý
míč, při kterém gólman vystartoval
později a útočník tam byl dříve. Podařilo se nám ještě vyrovnat, opět
jsme zahodili nějaké možnosti a podruhé inkasovali,“ okomentoval první
branku i vydařenou individuální akci
Petráska včetně jistého zakončení
znamenajícího stav 1:1.
Po přestávce se domácí snažili o
vyrovnání, dobývali soupeřovu
bránu, leč neúspěšně. Sami naopak

po brejku ještě jednou vytahovali
míč ze sítě. „Celý druhý poločas
jsme měli tlak, ale spíše platonický.
Náznaky tu byly, ale nezadařilo se
a při vysunuté hře jsme pak potřetí
inkasovali,“ zmínil Gottwald.
Stejně jako ve středu sáhl k rozestavení 4-4-2, oproti duelu s Oskavou ale udělal několik změn. Do
základu nasadil místo Kopečného
Boška, Neoral se ze středu obrany
posunul na kraj, odkud Valtr putoval do zálohy. „Cílem bylo zkvalitnit střed hřiště, proto jsem Dočkala
stáhl do obrany a Petráska přesunul
z kraje. Pavel Valtr podporuje útok

i z pozice obránce a také tentokrát
si své splnil,“ podotkl k míchání
sestavou.
Po dvojici domácích utkání čeká
na Kralice duo venkovních střetnutí. Nejprve ve středu odpoledne
v Želatovicích, v neděli odpoledne pak v Troubkách. Tedy u dvojice mužstev z dolní poloviny tabulky. „Musíme u nich získat to,
co jsme doma ztratili. Tréninky se
snažíme zpestřit pilováním techniky a zábavnou střelbou, pokusíme se zlepšit i psychiku,“ věří
v úspěšné pokračování tohoto
ročníku Petr Gottwald.

Prostějovsko/jim – Jediná Haná Prostějov dokázala ve 20. kole I.A třídy naplno bodovat,
když o své výhře nad Bohuňovicemi rozhodla
až v poslední minutě. Blízko třem bodům byl
v derby s Čechovicemi i Plumlov, domácí dokázali podruhé vyrovnat až v poslední desetiminutovce. Zcela naprázdno pak vyšla Konice
„B“, když potřetí v řadě prohrála, a velký příděl
dostaly v Nových Sadech Klenovice, když od
vedoucího celku „B“ skupiny musely skousnout výsledek 0:8.

TJ OLPA Jindřichov
Sokol Konice „B“
3:0 (1:0)
Rozhodčí: Petr – Kreif, Reich.
Sestava Konice „B“: Kačer –
Václavek, Bílý, Burget, Jurník
– Gottwald, Schvarz, Franc – M.
Drešr, Antl, Směták (70. Machač).
Trenér: Roman Jedlička.
Hodnocení trenéra Konice „B“
Romana Jedličky:
„Ve třetí minutě jsme dostali náhodnou branku, když jsme nepodstoupili dva souboje, druhý gól
přišel hned zkraje druhé půle po
chybě a brejku. Třetí branku do-

mácí přidali až v devadesáté minutě. Do utkání jsme museli nasadit tři dorostence, ale pětašedesát
minut si vedli perfektně, pak jim
už došly síly. Znovu jsme spálili
až nemožné, po poločase to klidně
mohlo být 6:1 pro nás. Prostě musíme dát gól.“

FK Nové Sady
TJ Sokol Klenovice na Hané
8:0 (3:0)
Rozhodčí: Šebesta – Langhammer, Svačina. Sestava Klenovic:
M. Rec – Kaděra, Lakomý, Šlézar,
Frys – R. Cetkovský (80. Přikryl),
Hladík (88. Šubrt), Rozehnal, Vši-

anský – Prokop (60. V. Rec), Borovský. Trenér: Petr Navrátil.

Hodnocení trenéra Klenovic
Petra Navrátila:
„Musíme na tento zápas co nejdříve
zapomenout a ve středu proti Hlubočkám předvést zcela jiný výkon.
Byli jsme pomalí, všude jsme byli
pozdě, soupeř byl o dvě třídy lepší.
Předčil nás v rychlosti i střelbě, působili jsme hodně odevzdaně. Dopouštěli jsme se hrubých chyb, dvakrát
jsme inkasovali z penalty, jeden gól
jsme si dali sami. Do druhého poločasu jsme šli s cílem uhrát přijatelný
výsledek, ale nakonec jsem rád, že
to neskončilo dvojciferným skóre.
Chyběli mi dva klíčoví hráči Marek
Liška s Tomášem Cetkovským, navíc se na tréninku zranil Sigmund.
Musíme teď zabrat ve středu a poté
doma porazit Slatinice, abychom se
nestrachovali o záchranu.“

TJ Haná Prostějov
TJ Sokol Bohuňovice
Podrobněji na jiném místě
tohoto vydání

TJ Sokol Čechovice
TJ Sokol Plumlov

Výhru Hané zachránil střídající LEVINSKÝ!
Ex-tenista se trefil v posledních vteřinách...

Prostějov/ol, pk - Ve dvacátém kole
skupiny „B“ I.A třídy Olomouckého KFS nastoupili na umělé trávě
v areálu SCM Za Místním nádražím hráči TJ Haná Prostějov
proti mužstvu Bohuňovic. Domácí
naskočili do zápasu s náhradním
brankářem Sedláčkem, stoperskou
dvojici před ním vyztužili veterán
Zbožínek s mladíkem Krčem, o
ofenzívu se již staraly osvědčené
opory. Hosté z Olomoucka zaujali
hned trojicí bratrů Fryčáků v záložní řadě.
Za slunečného počasí se oba týmy
hrající ve spodních patrech tabulky
zpočátku oťukávaly a zkoušely, co
soupeř dovolí. A v 10. minutě zápasu hosté dovolili domácím vcelku
pohodlně skórovat. Martin Kolář
našel po lajně předlouhým autovým hodem Zatloukala, který si míč
zpracoval, utekl obránci a sprintoval
na gólmana Nováka, jehož obstřelil
umístěnou střelou - 1:0. Hosté poprvé
vážněji zahrozili v 16. minutě, když
se po chybě v domácích řadách míče
zmocnil Vašenka, avšak sám proti
Sedláčkovi mířil vedle branky. Zato
Haná další svou šanci zakončila o pět
minut později druhým gólem. Trnavský si zpracoval ve vápně míč, přihrál
jej Krupičkovi a ten po „anglicku“
o tyč zvýšil na 2:0. Hosté ani po dvou
brankách nesložili zbraně a neúnavně
podnikali útoky na Sedláčkovu branku. To se jim také vyplatilo ve 32. minutě, když na zahrávaný rohový kop
nejvýše vyskočil Veselský a snížil na
2:1. Ve 40. minutě byl faulován před
hranicí vápna hostující hráč a hlavní
arbitr pískl pokutový kop, který kapitán hostí Aleš Fryčák proměnil. A tak
stejně jako v minulém zápase v Klenovicích na Hané šli soupeři do šaten
za nerozhodného stavu 2:2.
Ve druhém poločase se oba týmy snažily strhnout vítězství na svou stranu
a hodně blízko k tomu byli Hanáci,
kteří ovšem několik střeleckých příležitostí zbytečně zahodili. Také hra se
výrazně přiostřila a přibylo ostrých,
až záludných zákroků. V 50. minutě hlavičkoval domácí Zatloukal po
centru nad Novákovu branku. O pět
minut později po centru Chuma jen

TJ Haná Prostějov
TJ Sokol Bohuňovice

3:2
(2:2)

Branky: 10. Zatloukal, 21. Krupička, 90. Levinský - 32. Veselský, 40. Aleš Fryčák z penalty. Rozhodčí: Koláček - Oulehla,
Sigmund. Žluté karty: Martin Kolář, Zbožínek, Chum, Trnavský - Aleš Fryčák, Zbraněk, Vašenka. Diváků: 50

Sestava TJ Haná Prostějov:
Sedláček - Martin Kolář, Zbožínek, Krč, Chum - Varga (75. Vyskočil), Mašík, Krupička, Trnavský - Zatloukal, Strouhal (87. Levinský). Trenér: Daniel Kolář
Sestava TJ Sokol Bohuňovice:
Novák - Štybnar, Beneš, Zbraněk, Kouřil (64. Horák) - Nesvadba, Aleš Fryčák, Martin Fryčák, Mojmír Fryčák (76. Konvička)
– Vašenka, Veselský (46. Jurčík). Trenér: Ferdinand Kadlčík.
těsně míjela „vinkl“ hostující branky
další hlavička Martina Koláře. Bohuňovičtí hráči makali, snažili se neustálými výpady ohrozit prostějovskou
defenzívu a soupeře i unavit, ale do
vyložené šance se nedostali. Naopak
Prostějov byl v 66. minutě opět blízko vedení, ovšem střela Zatloukala
z úhlu nenašla svůj cíl. V následujících
dvou minutách měli domácí další gólovky, ale obě Mašíkovy střely z hranice vápna Novák zneškodnil. Vůdčí

osobnost a prozíravost opět prokázal
trenér domácích Daniel Kolář, který
poslal v 87. minutě na hřiště Jardu Levinského. Tento bývalý profesionální
tenista se mu za příležitost odvděčil
rozhodující brankou v 90. minutě zápasu, když po sérii rohů dotlačil míč
za záda překvapeného Nováka - 3:2!
Za jásotu lavičky a tribuny s fanoušky tak končil sobotní podvečer
a Hanáci si připsali tři potřebné body
do tabulky.

Oldřich LOŠŤÁK
- vedoucí mužstva TJ Haná Prostějov
(trenér Kolář odmítl podat hodnocení kvůli smyšlenému
hodnocení z minulého vydání):
„Hoši bojovali od počátku a v množství šancí soupeře jasně poráželi.
Bohužel na umělce je nesmírné množství kontaktů a z toho vyplývajících zákroků, které se nepodaří vždy správně posoudit. Přesto si myslím,
že i když hosté podali velice kvalitní výkon, tak jsme si vítězství zasloužili.“

Ferdinand KADLČÍK - TJ Sokol Bohuňovice:
„Vyrovnaný zápas, ve kterém byl šťastnější soupeř. Bohužel rozhodčí
ovlivnili zápas, kdy náš kapitán byl dvakrát bez míče podražen, ale nepískalo se... To se pak špatně hraje. Jsem zklamaný, bod jsme tady měli
uhrát. Za bojovný výkon jsme si jej zasloužili.“

Konici opět prořídl kádr, přesto s Dolany neprohrála I.B třída: Vrchoslavice ztratily náskok 4:0, Mostkovice dostaly šestku
Konice/jim – Výčet marodů
konického Sokola stále nemá
konce. Po víkendových duelech
I.A třídy a krajského přeboru na
předlouhý seznam přibyla další
dvě jména, když shodně kvůli
nataženému svalu museli střídat
Jan Směták a Martin Růžička.
Konice tak proti Dolanům hrála
v hodně improvizované sestavě,
přesto chvíli sahala po vítězství.
„Sestava se skládala velice těžce,
absence devíti hráčů musí být znát.
Přestože chyběl i Ondra Klobáska a

trest ještě neskončil Adamu Novotnému, tak hráli dobře,“ ocenil výkon
„posledních mohykánů“ trenér Roman Jedlička.
Premiéru v základu si tak odbyli Filip
Drešr i Lukáš Václavek, z béčka vypomohl Zdena Kaprál a přes výrazně
obměněnou zálohu se domácí dostali do několika šancí. Hned dvakrát
orazítkovali tyčku, v poslední minutě
neproměnil svou možnost Pavel Kryl.
Hosté trefili brankovou konstrukci
jen jednou, na zásahy do brány ale
skončil duel nerozhodně 2:2.

O první branku se hned po pauze
postarali hosté, koničtí fotbalisté ale
i trochu se štěstím obrátili. Nejprve
se totiž v šestnáctce Dolan zapomněl
Martin Dostál, hostující obránce ale
vracel míč gólmanovi tak šikovně,
že toho domácí útočník využil k vyrovnání. O nedlouho později pak po
Schönově standardce na zadní tyč
uspěl i Jaromír Rus. I hosté ale sehráli
vydařenou standardku a srovnali na
konečných 2:2.
„Osvědčilo se nám, že máme béčko,
protože kluci byli připraveni naskočit. A

na to, že nám chyběli tři záložníci, nebylo to tak hrozné. Soupeř byl vyhovující
tomu, aby to šlo,“ potěšilo Jedličku.
Ve středu proti Zlatým Horám již
bude moci naskočit i útočník Adam
Novotný, naopak k nepřítomným
přibudou Klobáska s Rusem. V sobotu pak zajíždějí Koničtí do Šternberka,
tam už ale nebudou moci počítat s
gólmanem Patrikem Kačerem, který
má školní povinnosti. A protože Pavel
Mühlhauser stále není fit, dostanou
šanci buď zkušený Jiří Ryp, nebo dorostenec Petr Machač.

2:2

Sokol Konice
FC Dolany

Prostějovsko/jim – Velká divočina se udála ve dvou
utkáních 20. kola I.B třídy. Lipová si v domácím
prostředí poradila poměrem 6:0 s Mostkovicemi,
Vrchoslavice pak v duelu druhého s prvním neuvěřitelně ztratily vyhrané utkání, když ze stavu 4:0 otočil Beňov na 4:6. O dvougólové vedení přišly Pivín
i Jesenec, naopak Nezamyslice i přes vlastní gól
zdolaly Kostelec. Uspěl i Protivanov, když se dočkal
první jarní výhry a posílil své šance na záchranu.

(0:0)

Branky Konice: Dostál, Rus
Rozhodčí: Motal – Kopecký, Kašpar

Sestava Kralic:
Kačer – Václavek, Rus. T. Řehák, Růžička (80. Antl) – Kaprál (90.
M. Drešr), Schvarz, Schön – Kryl, Dostál, F. Drešr.
Trenér: Roman Jedlička.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
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TJ Haná Nezamyslice
FC Kostelec na Hané
2:1 (1:0)

Dívčí „béčko“ vyhrálo oba duely a útočí na druhé místo
Kostelec na Hané/jim – Hned
třikrát nastoupily k boji o body
fotbalistky Kostelce na Hané.
„Áčku“ se proti Nezdenicím
nedařilo a v 18. kole divize nevstřelilo ani jednu branku, B-tým naopak zvládl středeční i
nedělní zápas proti druhému a
třetímu celku okresního přeboru. Díky tomu si polepšil na pětadvacet bodů a od nyní stříbrných Lažan, které mají o zápas
více, dělí děvčata tři body.
Ženské „áčko“ začalo proti Nezdenicím bez dlouhého rozkoukávání, jen do páté minuty si vytvořilo tři šance, avšak ani jednu z
nich nevyužilo. Byla z toho pouze
nastřelená tyčka, zatímco hosté z

ojedinělého brejku stanovili na konci první desetiminutovky stav 0:1.
„Stále jsme hráli na soupeřově polovině, dostávali jsme se i dále do gólovek, ale chyběl nám důraz. Převážně
jsme měli míč pod kontrolou, tlak i
spoustu standardek, ale nic z toho. Šli
jsme do brejků dvě na jednu i sami
na gólmanku, ale neproměnili jsme,“
podotkl k první půli kouč Kostelce
Petr Merta.
Od druhé půle si sliboval brzké vyrovnání a otočení výsledku, místo
toho ale Nezdenice vstřelily druhou
branku a se skóre se až do konce nic
nestalo. „Nevyšel nám vstup, zatlačily
nás a od stavu 0:2 se již hrálo pouze
mezi šestnáctkami. Došly nám síly,
ale musím pochválit všechny hráčky.

I.B sk. „A“ muži:
dohrávané 16. kolo: Býškovice - Hranice
„B“ 1:4 (0:2). Branky: Vašina – Grygar 2,
Kropjok, Ferenc * Beňov - Mostkovice 0:0
* Radslavice - Jesenec 2:2 (0:2) Branky:
Navrátil J., Zich R. – Burián, Tichý J. * Lipová
- Nezamyslice 2:2 (0:1). Branky: Šmíd,
Spáčil – Návrat, Přidal T.
20. kolo: Býškovice - Jesenec 2:2 (0:2).
Branky: Dostál 2 – Tyl, Burian * Lipová
- Mostkovice 6:0 (3:0). Branky: Liška 2,
Petržela 2, Bross, Spáčil * Nezamyslice
- Kostelec 2:1 (0:0). Branky: nehlášeno *
Všechovice - Radslavice 2:2 (2:1). Branky:
Chlup, Bobčiak – Zich 2 * Vrchoslavice
- Beňov 5:6 (2:0). Branky: Lacina 4,
Trávníček – Greč, Chromčík B., Nesňal,
Vyhňák, Zbořilák, Šuler * Hor. Moštěnice
- Hranice “B” 1:3 (0:1). Branky: Zyvala –
Šimíček, Zdražil, Kučera.

1. Beňov
18 13
2. Vrchoslavice 19 12
3. Hranice ‘”B”’ 19 12
4. Všechovice 19 11
5. Lipová
19 10
6. Tovačov
18 7
7. Nezamyslice 19 7
8. Kostelec 19 7
9. Hor. Moštěnice 18 7
10.Radslavice 19 5
11. Jesenec
18 4
12.Pivín
19 4
13.Mostkovice 19 5
ovice 19 4
14.Býškovice

3 2
2 5
2 5
3 5
3 6
4 7
3 9
2 10
2 9
5 9
6 8
6 9
3 11
2 13

61:23 42
51:30 38
47:29 38
44:30 36
50:37 33
32:32 25
26:34 24
36:46 23
27:41 23
34:39 20
26:36 18
28:45 18
22:42 18
29:49 14

Hlavně Hrazdilovou, Vykopalovou
a Knápkovou, s nataženým svalem
musela více než hodinu hrát Řezníčková,“ ocenil obětavost.
V tomto týdnu se „béčko“ utká ve
středu od půl druhé s Ráječkem a v
sobotu taktéž od půl druhé s Drnovicemi, „áčko“ hraje v neděli v pravé
poledne v Mutěnicích.

TJ FC Kostelec na Hané
TJ Sokol Nezdenice
0:2 (0:1)

TJ FC Kostelec na Hané „B“
TJ Sokol Lažany
4:2 (1:2)

Branky Kostelečanek: Řezníčková 3, Knápková
Sestava Kostelečanek: Zdřálková
– Hrazdilová, Zapletalová, Drápalová, Pavlíčková – Knápková,
Hájková, Urbanová, Jarošová –
Řezníčková, Václavková. Střídaly: Vlaková, A. Píchalová, Synková. Trenéři: Petr Merta a Mojmír
Drápal.

Rozhodčí: Svoboda. Sestava Kostelečanek: Zdřálková – Drápalová, HrazdiHodnocení trenéra Kostelce na
lová, Horáková – Knápková, UrbanoHané „B“ Mojmíra Drápala:
vá, Hájková, Vykopalová – Řezníčková „Zaspali jsme úvod, kdy nám
(70. A. Píchalová), E. Píchalová.
nejprve přes půlku hřiště prošla
Trenéři: Petr Merta a Mojmír Drápal.
jedna protihráčka a po faulu na ni

I.B sk. „B“ muži:
dohrávané 16. kolo: Velká Bystřice Haňovice 7:1 (5:0). Branky: Sekel 4, Najman
3 - Dostál * Protivanov - Červenka 2:2
(2:1). Branky: Pospíšil T., Šindelka – Látal,
Suchánek * Kožušany - Maletín 3:2 (0:2).
Branky: Thomas 2, Šrom – Formánek, Beran
D. * Chválkovice - Lutín 0:0 * Drahlov - Velký
Týnec 1:3 (0:1). Branky: Oluskal – Pospíšil 3
20.kolo: Kožušany - Brodek u Př. 0:1 (0:0).
Branky: Hradil * Haňovice - Velký Týnec
4:0 (2:0). Branky: Přikryl T., Sobota, Vilímec,
Krejčí * Červenka - Lutín 1:3 (0:3). Branky:
Suchánek M. – Blechta 2, Huňka * Velká
Bystřice - Maletín 1:6 (0:1). Branky: Sekel –
Havlík 3, Michalčák 2, Radič * Protivanov Doloplazy 2:0 (0:0). Branky: Kropáč, Sedlák
* Drahlov - Černovír 0:6 (0:2). Branky: Havelka
5, Okleštěk * Chválkovice - Slavonín 3:1 (0:0).
Branky: Zahrada, Štrbík, vlastní - vlastní.

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

19
19
18
19
19
19
19
18
19
19
19
19
19
19

11
11
9
10
8
9
8
7
7
7
7
5
4
2

7 1
4 4
5 4
1 8
6 5
2 8
4 7
4 7
4 8
3 9
2 10
5 9
4 11
3 14

51:18
56:34
46:27
28:37
39:30
32:35
47:43
38:34
39:45
38:34
35:42
21:37
32:42
27:71

40
37
32
31
30
29
28
25
25
24
23
20
16
9

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

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ !

hosté již ve třetí minutě nadvakrát
proměnili penaltu, o čtvrt hodiny
později svůj náskok pojistili. Slalomem přes tři hráčky snížila Gabča
Řezníčková, ve druhé půli se více
dařilo středním záložnicím, krajní
útočily a podporovala je i obrana.
Nadstandardní výkon předvedly
všechny hráčky včetně náhradnic,
vždyť Lažany jsou druhé hned za
Kunštátem.“

FC Boskovice
TJ FC Kostelec na Hané „B“
0:3 (0:1)

Branky: Synková, Haluzová, A.
Píchalová
Sestava Kostelečanek: Zdřálková – Pavlíčková, Haluzová, Drápalová, Hrazdilová – Knápková,
Krajský přebor starší dorost

dohrávané 15. kolo: Černovír - Velký Týnec
3:2 (2:1). Branky: Kupka, Šrámek, Vyroubal
– Coufal 2 * Čechovice - Konice 2:2 (2:1).
Branky: Střebský, Nejedlý – Gottwald,
Olšan * Nemilany - Mohelnice nehlášeno *
Šternberk - 1.FC Vikt. Přerov 0:0.
22. kolo: Mohelnice - Nemilany odloženo *
Konice - Čechovice 0:3 (0:2). Branky: Grepl
2, Nejedlý * Velký Týnec - Černovír 4:2 (0:0).
Branky: Coufal M. 2, Ledvina, Vereš - Kupka
* 1.FC Vikt. Přerov - Šternberk 3:1 (2:0).
Branky: Rytíř, Mazur, Halamíček - Mejzlík.

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

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

19
20
18
21
21
20
20
21

16
11
11
10
9
6
4
4

0 3
2 7
1 6
2 9
3 9
3 11
3 13
2 15

81:22
54:35
51:28
41:35
38:49
37:61
37:81
39:73

48
35
34
32
30
21
15
14

Hájková, Zapletalová, Mrňková
– Václavková, Synková. Střídaly:
A. Píchalová, E. Píchalová, Vlková. Trenéři: Petr Merta a Mojmír
Drápal.
Hodnocení trenéra Kostelce na
Hané „B“ Mojmíra Drápala:
„Soupeře jsme po celý zápas převyšovali, je vidět, že se holky sehrávají. Vypadalo to opět dobře,
obrana si vedla bez problémů,
záloha se rozehrála. Klára Knápková to režírovala ve velkém stylu,
nejlepší hráčkou na hřišti byla Verča Zapletalová. Holky se nebály,
napadaly, předvedly kolektivní
výkon a z naší převahy vyplynuly
všechny branky.“
Krajský přebor mladší dorost
dohrávané 15. kolo: Nemilany - Mohelnice
nehlášeno * Černovír - Velký Týnec 5:1 (2:1).
Branky: Ondrejka 3, Guskovič, Marta - Charvot * Čechovice - Konice 4:1 (2:1). Branky:
Bontempo 2, Wolker, Bílý - Sedláček.
22. kolo: Mohelnice - Nemilany odloženo * Konice
- Čechovice 0:6 (0:2). Branky: Surma 3, Wolker,
Bílý, Bontempo * Velký Týnec - Černovír 1:3 (0:1)
. Branky: Hrudník – Ondrejka 2, Marta.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

17
18
17
17
17
16
18

14
12
9
7
4
4
2

2 1
4 2
6 2
2 8
1 12
0 12
1 15

78:13
56:21
44:19
41:32
24:51
18:69
24:80

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

44
40
33
23
13
12
7

Branky: Musil, Oulehla – vlastní.
Rozhodčí: Pumprla – Kulička, Němec. Sestava Nezamyslic: Buriánek,
Hájek, Pavelka, Mariánek, T. Přidal
– Dokoupil (50. R. Fialka), Návrat,
J. Přidal, V. Fialka – Oulehla, Musil
(83. Kratochvíl). Trenér: Drahomír
Crhan. Sestava Kostelce na Hané:
J. Menšík – Chytil, Gréza, Začal (37.
Merta), Baláš (70. Daněček) – Móri,
T. Menšík, J. Walter (55. Hon), Grepl – Vyhlídal, Vařeka. Trenér: Petr
Walter.

Hodnocení trenéra Nezamyslic
Drahomíra Crhana:

„Věděli jsme, o co nám jde, po tomto derby nás totiž čekají zachraňující
se Pivín a Mostkovice. Cílem bylo
naplno bodovat a prakticky jsme dali
všechny tři góly. První branku dal hlavou po centru Oulehly Musil, druhou
po dalším centru Oulehla. Až do osmdesáté minuty jsme byli celý zápas
lepší a Kostelec neměl žádné šance,
pak se ale náš obránce trefil s přehledem do šibenice a nejhezčí branka
zápasu postavila hosty na nohy. Jsme
rádi za body, ale v dalších gólovkách
trefil Musil tyčku, Návrat nedal sám
Krajská soutěž skupina “B”- dorost
předehrávané 15. kolo: Tovačov - Určice 0:5 (0:4).
Branky: Josif 2, Hanzelka, Trajer, Hejduk.
dohrávka 17. kola: Mor. Beroun - Nové Sady 4:4 (3:2).
Branky: Malinovský 2, Pohanka, Lacko M. – Vágner, Vogl,
Krbeček, Dacík
20. kolo: Želatovice - Tovačov 3:4 (2:4). Branky: Vágner
M., Vágner T., Vymětalík – Zajíc 2, Rumplík, Hodina * Hor.
Moštěnice - Lipník 1:1 (1:1). Branky: Vašinka - Bouda * Nové
Sady - Opatovice 7:2 (3:0). Branky: Krbeček 3, Horák, Balihar,
Podlaha, Rohánek – Sigmund, Číhal L * Určice - Náměšť na
Hané 2:1 (0:1). Branky: Hanzelka, Trajer - Srneček * Hlubočky
- Litovel 3:3 (2:1). Branky: Šperka 2, Boyko – Grofek 2, Navrátil
* Mor. Beroun - Kostelec 6:8 (6:3). Branky: Malinovský 2,
Podhorný, Pohanka, Mirga Mart, Lacko – Doležel 3, Kastner
2, Lužný, Simandl, Dostalík * Brodek u Př. - Doloplazy 2:2
(1:2). Branky: Smoček 2 – Novotný 2.
1. Opatovice
18 13 3 2 71:34 42
2. Doloplazy
18 12 5 1 77:32 41
3. Litovel
18 13 1 4 92:45 40
4. Nové Sady
18 10 4 4 61:37 34
5. Kostelec
18 9 4 5 70:47 31

Podrobněji na straně 23

Kapounek – Chmelař (60. Pospíšil),
M. Vojtíšek – Dadák. Trenér: Jiří
Kamenov.

Hodnocení trenéra Lipové
Jaroslava Ullmanna:

„Museli jsme udělat několik změn v
sestavě, protože Zdeněk Koudelka
i Peťa Ohlídal jsou zranění, Tomáš
Barták byl okopaný. Vyšel nám hned
začátek utkání, byli jsme jasně lepší,
fotbalovější, vytvářeli jsme si spouspřed brankářem a i Tomáš Přidal pře- tu šancí a jen do přestávky to mohlo
být 6:0. Počítali jsme, že to pak hosté
střelil.“
trochu otevřou, a přidali jsme z brejků
Hodnocení trenéra Kostelce na
další branky. Mostkovice nám to hodHané Petra Waltera:
ně usnadnily, hrály zakřiknutě, bez
„Postrádal jsem nasazení, bojovnost, velkého nasazení. Konečně nám to
pohyb, to mi oproti posledním zápa- tam začalo padat a navíc Jara Jelínek
sům chybělo. Vyloženou šanci jsme vychytal své první čisté konto.“
neměli, bylo to ale vyrovnané. Létalo
nám to jen kolem tyček a sami jsme
dvěma chybami nabídli soupeřovi
Hodnocení trenéra Mostkovic
branky. Nedokázali jsme balon odJiřího Kamenova:
kopnout z vápna a domácí to potresta- „Svým přístupem jsme to domácím
li. Pomohl nám až jejich vlastní gól, velice ulehčili. Nepředvedli jsme
ale přišel pozdě a vyrovnat se nám vůbec nic, hrálo jen pár hráčů, nepojiž nepodařilo. Celkově zápas blbec, mohlo střídání ani domluva. Všechno
protože kvůli lehčímu zranění nemohl bylo špatně, nedařily se nám přihrávchytat Lukáš Menšík a přímo v utkání ky, nevraceli jsme, chyběl nám důraz,
se zranili Marek Začal, Honza Walter koncovka byla slabá. Bylo mi líto
i Luboš Baláš.“
našeho gólmana, ten v tom byl hodně nevinně. Byl jsem přesvědčen, že
v Lipové něco uhrajeme, ale oproti
SK Lipová
vynikající hře v Beňově to bylo zase
TJ Sokol Mostkovice
o sto osmdesát stupňů jinak. Takto se
6:0 (3:0)
o záchranu nebojuje.“
Branky: Liška 2, Petržela 2, Spáčil,
Bross. Rozhodčí: Janků – Jar. Šmíd,
Milar. Sestava Lipové: Jelínek –
FK Býškovice/Horní Újezd
Žilka, Barák, Spáčil, P. Koudelka
SK Jesenec
– Bross, Macourek, Růžička, Vlček
2:2 (0:2)
– Liška (80. Barták), Z. Koudelka (75. Branky Jesence: 9. Tyl, 37. Burian.
Šmíd). Trenér: Jaroslav Ullmann. Rozhodčí: Dömisch – Tomeček,
Sestava Mostkovic: Lukáš – Hanák, Januš. Sestava Jesence: K. LaštůvP. Zapletal, Milar, V. Vojtíšek (46. ka – Továrek, M. Takáč, H. Burget,
Všetička) – Šlambor, O. Zapletal, Horák – L. Burget, Čížek, Burian, Tyl
6. Hlubočky
7. Želatovice
8. Lipník
9. Hor. Moštěnice
10. Brodek u Př.
11. Tovačov
12. Určice
13. Mor. Beroun
14. Náměšť na Hané

18
18
18
18
18
19
19
18
18

9
8
7
7
5
6
5
3
2

2 7
1 9
3 8
3 8
4 9
0 13
0 14
2 13
4 12

54:48
60:55
40:40
38:48
42:62
36:78
27:57
44:84
36:81

29
25
24
24
19
18
15
11
10

Moravskoslezská liga dorostu U-19
dohrávané 23. kolo: Fotbal Třinec - 1.SC Znojmo FK
3:1 (3:0)
24. kolo: Vítkovice 1919 - SK Líšeň 2:0 (1:0) * Hodonín
- MFK Karviná 1:5 (1:3) * Kroměříž - Frýdek-Místek 1:4
(1:3) * HFK Olomouc - Fotbal Třinec 0:0 (0:0) * FC Hlučín
- Vyškov 1:3 (1:2) * 1.SK Prostějov - Sigma Olomouc
0:2 (0:1) * 1.SC Znojmo FK - MSK Břeclav 3:1 (1:1).
1. MFK OKD Karviná 22 21 0 1 91:18 63
2. MFK Frýdek-Místek 22 19 0 3 60:16 57
3. SK Sigma Olomouc 22 17 3 2 88:19 54
4. 1.SK Prostějov 21 10 2 9 44:39 32

5. MFK Vyškov
22
6. 1.SC Znojmo FK 21
7. SKH Slavia Kroměříž22
8. RSM Hodonín
21
9. SK Líšeň
22
10. FC Vítkovice 1919 20
11. FC Hlučín
22
12. 1.HFK Olomouc 21
13. Horácký FK Třebíč 21
14. FK Fotbal Třinec 21
15. Městský SK Břeclav 20

9
8
9
8
9
6
4
4
3
3
2

4
6
2
4
0
3
7
7
7
6
5

9
7
11
9
13
11
11
10
11
12
13

32:38 31
36:41 30
34:47 29
31:40 28
31:59 27
19:39 21
32:49 19
22:40 19
21:44 16
16:34 15
17:51 11

Moravskoslezská liga dorostu U-17
dohrávané 19. kolo: Hodonín - Sigma Olomouc
0:4 (0:3) * 1.SC Znojmo FK – Kroměříž 4:2
(2:1) * 1.SK Prostějov - SFC Opava 1:0 *
1.FC Slovácko - Zbrojovka Brno 0:1 (0:0) * FC
Hlučín - Fastav Zlín 3:5 (2:3) * Frýdek-Místek MFK Karviná 4:4 (2:1) * MSK Břeclav - Vysočina
Jihlava 0:2 * HFK Olomouc - Baník Ostrava 1:6
(0:4) * Vyškov - Fotbal Třinec 0:2 (0:0)

Hodnocení trenéra Protivanova
(57. P. Tichý ml.) - Konečný, J. Tichý si takový zvrat vysvětlit, jsme natoLibora Bílka:
(92. Zajíček, 93. P. Tichý st.). Trenér: lik zkušené mužstvo, že jsme to už
Josef Takáč.
měli uhrát. Svým uspokojením jsme „Konečně jsme se dočkali, trvalo
to soupeři hodně ulehčili a byli jsme to ale dlouho. Prvních dvacet minut bylo našich, Kropáč i Radek
potrestáni.“
Hodnocení trenéra Jesence
Sedlák šli sami na brankáře, ale
Josefa Takáče:
nedali. Hráli jsme dobře dopředu,
TJ Sokol Tovačov
„Kluci šli do sebe a ukázali svou sílu.
tlačili jsme je a vyrovnalo se to až
TJ Sokol Pivín
Vedení zařídil po centru Zdeny Horápo pětadvaceti minutách. Celý poka Erik Tyl, na 2:0 zvýšil po dalším
2:2 (0:2)
Horákově centru z levé strany Broňa Branky Pivína: 20. Šišma z penalty, ločas byl hodně bojovný, hrál se
Burian. Do sestavy se navíc na pozici 54. Fialka. Rozhodčí: Lizna – Přikryl, ve vysokém tempu. Do vedení nás
posledního vrátil Michal Takáč a v Grečmal. ČK: Šišma (P). Sestava poslal Radek Kropáč, když prozákladu po delší době mohl nastoupit Pivína: Pluhařík – Vláčilík, P. Zbo- pálil po rohu vše, druhou branku
Luboš Burget. Kolektivně výborný žínek ml., Martinec – Tydlačka (46. přidal po odrazu Dalibor Sedlák.
výkon, bohužel se opět projevila chy- R. Švéda), Novák (50. Vrba), Svozil, Soupeř poté převzal iniciativu,
bějící zimní příprava a s odcházející Šišma – Labounek, Fialka – Kadlec. zatlačil nás, ale pouze po vápno.
Dostal se jen ke dvěma střelám,
fyzičkou jsme byli slabí v napadání. Trenér: Pavel Zbožínek starší.
zatímco my jsme chodili do brejS bodem jsem spokojen, ale o výhru
jsme smolně přišli až v nastaveném Hodnocení trenéra Pivína Pavla ků, které jsme ale nedávali. Teď
Zbožínka:
máme Brodek a doufám, že na
čase. Poté jsem ještě sáhl k domluvenému střídání, kdy jsem na hřiště po- „Na šance to bylo vyrovnané utkání, tuto výhru navážeme.“
slal lehce zraněného Honzu Zajíčka a ale mrzí mě ztráta dvoubrankového
Okresní přebor žáků
hned o minutu později jsem ho opět náskoku. Dostali jsme se do vedení
po faulu na Labounka a vyloučení předehrávané 25. kolo: Dobromilice - Výšovice 12:0
stáhl, abych otupil tlak domácích.“
domácího gólmana, když Šišma pro- (4:0) * Určice - Kostelec 3:0 (0:0) * Držovice - Smržice 0:0
měnil penaltu. Pak měl i Tovačov dvě * Protivanov - Plumlov 14:1 * Kralice, Pivín, Brodek u PV
TJ Sokol Vrchoslavice
možnosti, ale těsně před pauzou zvý- všichni volno.
FC Beňov
šil Fialka. Ve druhé půli nám rozhodčí 18. kolo: Výšovice-Smržice 3:2 * Brodek u PV-Plumlov 4:2
5:6 (2:0)
* Kostelec-volno * Dobromilice-volno * Určice-Pivín 0:1 (0:0)
Branky Vrchoslavic: Lacina 4, Tráv- nesmyslně vyloučil Šišmu, už jsme * Kralice - volno * Držovice-Protivanov 3:7.
se
nedostali
do
tlaku
a
domácí
během
1. Protivanov
13 11 1 1 85:15 34
níček. Rozhodčí: Silný – Svačina,
2. Dobromilice
13 11 1 1 58:17 34
Hodaň. Sestava Vrchoslavic: Jurčík dvou minut vyrovnali. Ještě v devadesáté
minutě
jsme
se
dostali
do
šance,
3. Pivín
13 10 2 1 64:10 32
– Hradil, Zatloukal, Zdražil, Spiller –
4. Určice
12 8 1 3 40:17 25
M. Fousek (46. Trávníček), Polášek, ale jejich obránce vykopl míč z čáry,
5. Smržice
15 7 2 6 31:45 23
P. Horák st., P. Horák ml. (75. Novák) s venkovním bodem jsme spokojeni,
6. Kostelec
13 6 0 7 42:30 18
– Lacina, Holub. Trenér: Roman ale škoda, že to nebyly tři.“
Šmíd.

Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Romana Šmída:

„Do stavu 4:0 existovalo na hřišti
jediné mužstvo, Beňov se do ničeho nedostal. Jenže pak jsme během
deseti minut v rozmezí osmapadesáté a osmašedesáté minuty čtyřikrát
inkasovali a hosté obrátili až na 4:6.
Otevřeli hru, útočili ze všech sil a do
čeho kopli, z toho byl gól. Nedokážu
26.kolo: Fotbal Třinec - Baník Ostrava 0:2 (0:1)
* SFC Opava - Fastav Zlín 1:5 (0:2) * Zbrojovka
Brno - Kroměříž 7:0 (2:0) * MSK Břeclav - FC
Hlučín 4:3 (3:1) * Frýdek-Místek - 1.SC Znojmo
FK 4:0 (2:0) * Sigma Olomouc - 1.FC Slovácko
1:5 (1:3) * Vyškov - 1.SK Prostějov 4:2 * MFK
Karviná - HFK Olomouc 0:0 * Vysočina Jihlava Hodonín 6:1 (4:0).
1. FC Baník Ostrava 25 22 1 2 128:21 67
2. FC Vysočina Jihlava 25 19 2 4 75:26 59
3. 1.FC Slovácko 25 18 2 5 121:20 56
4. FC Fastav Zlín 25 17 3 5 102:35 54
5. FC Zbrojovka Brno 24 17 3 4 78:32 54
6. SK Sigma Olomouc 25 17 1 7 65:26 52
7. MFK OKD Karviná 25 13 5 7 53:41 44
8. Slezský FC Opava 25 11 3 11 47:48 36
9. 1.SC Znojmo FK 25 10 3 12 58:82 33
10. MFK Frýdek-Místek 25 9 4 12 48:63 31
11. FC Hlučín
24 8 2 14 36:62 26
12. SKH Slavia Kroměříž 24 7 4 13 30:76 25
13. 1.HFK Olomouc 25 6 5 14 28:73 23

TJ Sokol Protivanov
TJ Sokol Doloplazy
2:0 (0:0)
Branky Protivanova: Kropáč, D. Sedlák. Rozhodčí: Langhammer – Šebesta,
Krutovský. Sestava Protivanova: R.
Vybíhal – Ženata, Dvořák, M. Pospíšil,
M. Bílek – D. Sedlák (70. M. Sedlák), F.
Pospíšil (88. Nejedlý), Šindelka, J. Vybíhal st. – Kropáč, R. Sedlák (55. Grmela).
Trenér: Libor Bílek.
14. RSM Hodonín
24
15. FK Fotbal Třinec 26
16. 1.SK Prostějov 25
17. Městský SK Břeclav 25
18. MFK Vyškov
24

I

6
6
6
3
2

4 14
3 17
2 17
3 19
2 20

33:83 22
32:69 21
30:87 20
27:91 12
18:74 8
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7. Kralice
11 4 1 6 19:32 13
8. Výšovice
13 4 1 8 25:60 13
9. Plumlov
15 3 1 11 23:51 10
10. Držovice
14 2 2 10 23:58 8
11. Brodek u PV
13 1 0 12 10:76 3
Kanonýři: 18 - Blumenstein Zdeněk (Dobromilice), Makoš
Josef (Pivín), 11 - Hruban Dominik (Kostelec), 10 - Holomek
Marek (Vyšovice), Stejkora Petr (Dobromilice).

Okresní přebor
mladších žáků
předehrávané 25. kolo: Klenovice - Čechovice 0:8 (0:2). *
Bedihošť - Otaslavice - nehlášeno. * Nezamyslice - Brodek u
Konice 5:5. * Olšany - Pivín - nehlášeno. * Haná Prostějov Plumlov 8:0. * Přemyslovice - Kralice - nehlášeno.
dohrávané 3.kolo: Plumlov-Bedihošť 3:0.
dohrávané 12.kolo: Kralice-Přemyslovice 6:1 (2:0).
18. kolo: Čechovice-Brodek u Konice -nehlášeno * Brodek u
PV-Pivín 1:5 * Otaslavice-Plumlov 1:4 * Klenovice-Kralice 1:2
* Nezamyslice-Olšany * Bedihošť-Přemyslovice -nehráno.
1. Čechovice
17 15 1 1 102:16 46
2. Olšany
17 13 3 1 96:30 42
3. 1.SK Prostějov 16 13 2 1 113:30 41
4. Pivín
18 11 1 6 85:45 34
5. Nezamyslice 17 9 4 4 86:71 31
6. Haná Prostějov 16 9 3 4 67:41 30
7. Přemyslovice 17 7 2 8 58:63 23
8. Kralice
18 7 0 11 55:76 21
9. Plumlov
17 6 1 10 41:48 19
10. Otaslavice
17 6 0 11 31:80 18
11. Brodek u PV 16 4 1 11 25:57 13
12. Klenovice
18 3 2 13 50:90 11
13. Brodek u Konice 17 3 1 13 23:95 10
14. Bedihošť
17 2 1 14 34:124 7
Kanonýři: 44 - Ježek Jan (Pivín), 42 - Soldán Radek
(Nezamyslice), 23 - Pátek Tomáš (Klenovice).

Přebor OFS Prostějov II.třída
dohrávané 18. kolo: Čechovice „B“ - Haná
Prostějov B 2:2 (1:0). Branky: Jansa, Koníček
- Světlík 2. * Otaslavice - Smržice 2:3 (0:2).
Branky: Vogl 2 - Štěpánek 2, Hošák. * Výšovice
- Brodek u PV 3:2 (2:1). Branky: Koukal 2, Škop
- Krejčí, Šimeček. * Zdětín - Vrahovice 1:0 (1:0).
Branky: Lenďák. * Určice „B“ - Přemyslovice
„A“ 4:2 (3:0). Branky: Kouřil 2, Mohelník 2 Konečný, Růžička. * Držovice - Hvozd 3:1 (1:0).
Branky: Zabloudil 2, Rolný - nehlášeno * 1.SK
Prostějov „B“ - Otinoves 5:0 (2:0). Branky:
Fabiánek 2, Ballek, Pořízka. * Kralice „B“ Olšany 1:1 (1:0).
24.kolo: Čechovice “B”-Vrahovice 3:1 (1:0).
Branky: Klvaček, Kolkop, Nakládal - Doležel
* Brodek u PV-Přemyslovice “A” 1:5 (1:2).
Branky: Zatloukal -, Kučera, Růžička, Slavíček,
Tyl, * Smržice-Hvozd 2:4 (1:3). Branky: Filgas,
Kuchař - Bílý 2, Coufal 2 * Haná Prostějov “B”Otinoves 4:2 (1:0). Branky: Gábor 2, Bartoš,
Vybíhal - Janeček, Konečný * Otaslavice-Olšany
3:2 (1:2). Branky: Kaplánek, Macek, Rozsýval
- Pospíšil * Výšovice-Kralice “B” 1:0 (0:0).
Branky: Koukal * Zdětín-1.SK Prostějov “B” 1:0
(1:0). Branky: Keluc * Určice “B”-Držovice 0:1
(0:0). Branky: Fiferna.
1. 1.SK PV “B” 21 15 3 3 63:17 48
2. Hvozd
21 14 2 5 64:39 44
3. Otaslavice
22 11 5 6 53:45 38
4. Zdětín
21 11 5 5 41:34 38
5. Smržice
21 11 4 6 50:33 37
6. Určice B
21 11 1 9 41:47 34
7. Vrahovice
21 10 3 8 48:33 33
8. Čechovice “B” 21 9 5 7 36:27 32
9. Olšany
21 8 3 10 40:45 27
10. Přemyslovice “A”21 6 5 10 43:46 23
11. Brodek u PV 21 6 5 10 46:62 23
12. Držovice
21 6 5 10 32:50 23
13. Otinoves
20 6 3 11 40:53 21
14. Haná PV “B” 21 5 5 11 33:50 20
15. Kralice “B”
21 4 4 13 28:48 16
16. Výšovice
19 3 4 12 21:50 13
Kanonýři: 20 - Zapletal Petr (Otinoves), 17 - Kaláb
Michal (Otaslavice), 13 - Halouzka Petr (Určice
“B”), Poles Zbyněk (Hvozd).
III. třída
dohrávané 18. kolo: Dobromilice - Tištín 4:1 (2:1).
* Horní Štěpánov - Nezamyslice „B“ 3:0 (1:1). *
Pavlovice - Brodek u Konice 2:1 (1:1). * Zdětín „B“
- Vrahovice „B“ 1:1 (1:1), Vícov - Pivín „B“ 1:3 (1:1).
* Němčice - Kostelec „B“ 5:1 (1:1). * Bedihošť Mostkovice „B“ 5:1 (1:1). * Ivaň - Ptení -nehlášeno.
24.kolo: Dobromilice-Vrahovice “B” 6:1 (3:0) *
Brodek u Konice-Pivín “B” 1:2 * Nezamyslice “B”Kostelec “B” 0:2 * Tištín-Mostkovice “B” 3:1 (2:0) *
Horní Štěpánov-Ptení 1:1 (1:1) * Pavlovice-Ivaň 3:1 *
Zdětín “B”-Bedihošť 1:1 * Vícov-Němčice 2:1.
1. Němčice
20 15 1 4 65:15 46
2. Bedihošť
21 13 4 4 56:33 43
3. H. Štěpánov 20 13 3 4 49:21 42
4. Pavlovice
21 12 5 4 42:24 41
5. Dobromilice 21 11 6 4 56:34 39
6. Tištín
21 11 3 7 51:32 36
7. Nezamyslice “B” 20 11 2 7 51:33 35
8. Ptení
21 7 9 5 40:35 30
9. Pivín B
21 8 2 11 42:63 26
10. Vícov
21 7 3 11 31:42 24
11. Zdětín B
21 6 5 10 32:31 23
12. Vrahovice “B” 21 6 4 11 38:57 22
13. Brodek u K. 20 5 5 10 41:48 20
14. Mostkovice “B” 21 5 4 12 30:50 19
15. Kostelec “B” 21 5 1 15 32:58 16
16. Ivaň
21 2 1 18 16:96 7
Kanonýři: 25 - Bosák David (Němčice), 18 - Musil
Martin (Bedihošť), 14 - Vozihnoj Luboš (Dobromilice).
IV. třída
dohrávané 18. kolo: Čechy pod Kosířem - Kladky
2:0. * Biskupice - Želeč 3:1 (2:0). * Doloplazy Přemyslovice “B” 1:3. * Hrubčice - Plumlov 0:2. *
Tvorovice-Malé Hradisko 3:3 (1:2).
dohrávané 20. kolo: Protivanov “B”-Želeč 3:1 *
Brodek u PV “B”-Malé Hradisko -nehráno.
24.kolo: Kladky-Přemyslovice “B” 0:1 * Otaslavice
“B”-Skalka 2011 3:3 * Jesenec “B”-Plumlov 2:3 *
Čechy pod Kosířem-Tvorovice 2:3 * BiskupiceHrubčice 4:2 * Doloplazy-Brodek u PV “B” 9:1.
1. Plumlov
20 17 3 0 69:22 54
2. Skalka 2011 18 16 1 1 93:20 49
3. Protivanov “B” 17 11 4 2 55:17 37
4. Biskupice
20 11 4 5 55:31 37
5. Doloplazy
19 11 0 8 52:46 33
6. Tvorovice
20 9 4 7 49:46 31
7. Otaslavice “B” 18 8 3 7 53:45 27
8. Čechy p. K. 20 7 3 10 50:52 24
9. Jesenec “B” 18 6 5 7 26:29 23
10. Přemyslovice “B” 20 6 3 11 17:48 21
11. Malé Hradisko 18 5 3 10 31:45 18
12. Kladky
18 5 2 11 35:51 17
13. Brodek u PV “B” 17 4 0 13 27:73 12
14. Hrubčice
17 2 3 12 26:64 9
15. Želeč
20 2 2 16 27:76 8
Kanonýři: 19 - Kolečkář Petr (Tvorovice), 18 Kučera Jakub (Plumlov), 17 - Křeček David (Kladky).
Okresní přebor dorostu
14.kolo: Dobromilice-Nezamyslice 4:3 (3:1) *
Přemyslovice-Vrahovice -nehráno * SmržiceProtivanov -nehráno * Plumlov-Němčice 0:3 (0:2).
1. Němčice
11 9 2 0 54:8 29
2. Smržice
12 8 0 4 46:17 24
3. Protivanov
8 6 1 1 34:19 19
4. Plumlov
11 5 2 4 20:17 17
5. Nezamyslice 11 5 1 5 24:28 16
6. Dobromilice 13 5 0 8 26:37 15
7. Pivín
11 4 1 6 17:22 13
8. Přemyslovice 11 2 0 9 13:63 6
9. Vrahovice
10 1 1 8 4:27 4
Kanonýři: 14 - Crhák Petr (Němčice), 11 - Bajer
Dominik (Smržice), 9 - Grmela Marek (Protivanov),
Navrátil Jakub (Smržice), Sedlák Dalibor
(Protivanov).
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Fotbalisté 1.SK Prostějov „anglický“ týden nezvládli a připsali si pouze jeden bod
Výsledky MSFL:
17.kolo: Prostějov – Orlová 0:0. Diváci: 480 * Slovácko B – FrýdekMístek 2:4 (0:2). Branky: 76.Holek, 85.Daníček – 16., 44., 52. a
68.Teplý. Diváci: 95 * Kroměříž – Baník Ostrava B 2:1 (0:1). Branky:
49.Handl, 55.Šturma – 22.Stránský. Diváci: 190 * Břeclav – Zábřeh
na Moravě 2:1 (0:1). Branky: 55.Kleiber – 72.Šenk – 33.Vlachovič.
Diváci: 179 * Třinec – Hlučín 1:0 (0:0). Branka: 47.Hupka. Diváci:
536 * Rosice – Žďár nad Sázavou 0:1 (0:0). Branka: 47.Pohanka.
Diváci: 240 * Uničov – Hulín 2:1 (2:0). Branky: 35.Žmolík, 41.Juřátek
– 63.Krhut. Diváci: 203 * Sigma Olomouc B – Zlín B 4:0 (2:0). Diváci:
3. a 50.Rolinc, 43.Zahradníček, 88.Varadi. Diváci: 80.
24.kolo: Sigma Olomouc B – Slovácko B 1:0 (0:0). Branka:
49.Rolinc * Uničov – Kroměříž 3:1 (3:1). Branky: 9.Richter, 11.Krč,
24.Jeřábek – 16.Šturma * Orlová – Třinec 1:2 (1:0). Branky: 31.Kopel
– 84.Motyčka, 86.Čtvrtníček * Rosice – Břeclav 1:0 (0:0). Branka:
47.Šenk * Zlín B – Prostějov 4:3 (4:1). Branky: 12.Matějov, 14.Linek,
34.Červenka, 41.Holík – 40.Pospíšil, 65.Dostál, 87.Zbožínek * Hulín
– Frýdek-Místek 1:1 (0:1). Branky: 75.Číhal – 37.Gulajev * Žďár
nad Sázavou – Baník Ostrava B 2:1 (1:0). Branky: 1.Sedláček,
77.Doležal – 75.Byrtus (16.30) * Hlučín – Zábřeh na Moravě 3:0 (1:0).
Branky: 32. a 58.Hanus, 85.Schaffartzik.

průběžná TABULKA MSFL

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

Mužstvo
Třinec
Prostějov
Frýdek-Místek
Olomouc B
Břeclav
Hlučín
Slovácko B
Orlová
Ostrava B
Uničov
Zábřeh
Zlín B
Rosice
Kroměříž
Žďár nad Sázavou
Hulín

Z
22
23
22
23
23
21
22
21
23
22
23
22
22
22
23
22

V R
16 2
13 6
14 3
11 4
10 6
9 6
10 2
8 7
9 4
9 3
8 5
6 7
5 5
6 2
5 4
3 6

P
4
4
5
8
7
6
10
6
10
10
10
9
12
14
14
13

S
61:20
56:37
39:21
43:26
41:27
29:21
40:41
34:32
30:31
37:40
33:35
28:36
23:44
26:53
23:53
21:47

B
50
45
45
37
36
33
32
31
31
30
29
25
20
20
19
15

kam PŘÍŠTĚ na MSFL?
Dohrávka 19.kola, středa 8.května 2013, 10:15 hodin: Třinec –
Hulín.
25.kolo, sobota 11.května 2013, 16:30 hodin: Hlučín – Orlová,
Zábřeh na Moravě – Žďár nad Sázavou (neděle 12.5., 16:30), Baník
Ostrava – Hulín (neděle 12.5., 10:15), Frýdek-Místek – Zlín B (10:15),
Prostějov – Sigma Olomouc B, Slovácko B – Uničov (neděle 12.5.,
10:15), Kroměříž – Rosice, Břeclav – Třinec.

Eskáčko vyvrací fámy,

STŘELECKÁ MIZÉRIE eskáčka pokračuje,

dvě tyče a gól z ofsajdu na body nestačily
Přes velké množství šancí skončil zápas s Orlovou bezbrankovou remízou

1. SK Prostějov

FK Slavia Orlová

0:0

Rohodčí: Adámková – Fojt, Julínek. Žluté karty: Svozil, Dostál – Szarowski, Václavek, Kopel. Diváků 480.

Sestava 1.SK Prostějov:
Bureš – Kazár, Hloch, Pavlík, Krejčíř (16. Dostál) – Hirsch (60.
Machálek), Svozil, Zelenka, Fládr – Pančochář, Pospíšil (75.
Zatloukal). Trenér: František Jura
Prostějov/tok - První máj lze
s trochou romantického pohledu interpretovat jako den zaslíbený mládí. Takto jej také pojali
trenéři 1. SK Prostějov při skládání sestavy na středeční měření sil se „starým divizním známým“ - Slávií Orlová. Dlužno
ovšem podotknout, že to nebyl
primární záměr nechat vybouřit dravé mládí, ale čirá nezbytnost – kapitán Hunal je zraněn,
Ivo Zbožínek měl na tento zápas
stopku za žluté karty a Tomáš
Machálek byl kvůli zdravotním
potížím jen mezi náhradníky.
Trenér Jura tedy do obrany stáhl
ofenzivního záložníka Kazára a
dalšího záložníka Petra Pavlíka,
který si navlékl na rukáv kapitánskou pásku. Do zálohy nastoupil
od začátku Martin Svozil spolu
s mladým Zdeňkem Fládrem a do
útoku se vedle Michala Pospíšila

postavil Josef Pančochář. A aby
těch nestandardností v sestavě nebylo málo, nastala další vynucená
změna hned v první čtvrthodině: Pavel Hloch trefil v blízkosti
šestnáctky Tomáše Kazára tak
nešťastně, že mu zlomil nos. Do
obrany tak nastoupil z lavičky Ondřej Dostál.
Hned na úvod nutno poznamenat,
že se tyto změny ve hře domácích
vůbec neprojevily. Ve čtvrté minutě se prezentoval první střelou nad
bránu Svozil, střelecky velmi agilní byl Fládr, který v 7. minutě pálil
z hranice vápna nebezpečně vedle
levé tyče Szarowskiho brány. V 9.
minutě vysunul mazácky Zelenka
Hirsche, ten ve velmi nadějné pozici napodobil Fládra. Až po deseti
minutách se dostali ke slovu také
hosté, po pěkné kolmici zakončoval kapitán slávistů Kovář, ale
Bureš jeho střelu vyrazil.

Hosté
se snažili využívat křídelní
H
prostory
k rychlým kontrům, aktip
vita
v byla ale na kopačkách domácích. Ve 23. minutě zaujal chytrý
Pavlíkův
pokus z velké dálky naP
chytat hodně před bránou stojícího
Szarowského, ten ale jeho záměr
včas
odhalil. Vzápětí pokračoval
v
ve
v střeleckých manévrech Fládr
křížnou
střelou k protilehlé tyči,
k
po
p půlhodině hry pálil opět vedle
Pančochář
a Zelenka se vydal na
P
jeden
ze svých dnešních sólových
j
výletů,
jeho střela byla zblokov
vaná a po následném autovém
vhazování protáhl gólmana hostí
Hirsch. Prostějovský tlak v těchto
okamžicích narůstal, protiútok slávistické dvojice Václavek – Kopel
byl sporadickým pokusem. Ještě
do poločasu se dvakrát do balonu
opřel Pančochář, v 37. minutě po
Hirschově přihrávce dal opět vyniknout Szarowskému, před poločasem se trefil přímo doprostřed
brány, kde byl gólman připraven.
Po poločase se hosté snažili
srovnat hru, ale dobré šance si
nevypracovali, naopak domácí
ohrožovali soupeřovu branku
prostřednictvím Hirsche a Zelenky. Po hodině hry si k volnému
přímému kopu postavil míč Zelenka a trefil poprvé tyč. To o osm
minut později se po snažení hrotových hráčů eskáčka balon dokonce zatřepal v síti, bohužel po
odmávaném ofsajdu. V 72. minutě mohli diváci obdivovat krás-

né sólo Zelenky a jeho precizní
přihrávku doprava Pospíšilovi,
jehož křížná střela skončila opět
těsně vedle pravé tyče. O dvě minuty později vytáhl Zelenka míč
z hloubi obrany ke středové čáře,
milimetrovým pasem našel vystřídavšího Machálka, který byl
na hranici vápna faulován, a z následného přímého kopu se Pavlík
opět trefil na levou tyč branky
hostí. V 79. minutě střelou přes
hlavu minul bránu Machálek, o
tři minuty později se do ojedinělé

akce dostali slávisté, po jejichž
rohovém kopu hlavičkoval těsně
nad břevno Keresteš. To už se blížil závěr zápasu a tlak domácích
vrcholil. Zelenkovo vysunutí Machálka s Fládrem skončilo zblokovanou střelou, v 90. minutě byl
blízko vítěznému gólu Krejčíř, jehož hlavičku po Zelenkově pasu
brankář vytáhl na roh. Když se
v nastavení neujal ani další Zelenkův pokus z přímého kopu, bylo
jasné, že zajímavý zápas skončí
bezbrankovou remízou.

František JURA - 1. SK Prostějov:
„Dnes jsme hráli jeden z našich nejlepších zápasů. Soupeř se do výraznější
šance nedostal, zakopal se ve vápně, přijel si pro bod a odvezl si ho. Měli jsme
dnes šancí na pět zápasů, bohužel jsme žádnou nedali, tak nemůžeme vyhrát.
Mančaft šlapal výborně, po první půli jsem bohužel konstatoval, že nám opět
chybí finální fáze, ale opravdu až ta samotná koncovka. Jinak jsme hráli na jeden dotek, dostávali jsme se rychlou kombinací do šestnáctky tak, jak to chceme hrát. Ondra Dostál, který dlouho nehrál, odehrál po vynuceném střídání
výborné utkání, hrál zodpovědně, bude-li v tom pokračovat, může normálně
hrát, každopádně Kazára zastoupil velmi dobře. Zdeněk Fládr poslední měsíc
hraje za dorost velmi dobře, na trénincích maká, chtěl jsem ho postavit do základu už dřív, ale zase není dobré zasahovat do sestavy, když se vyhrává. Je to
určitě prostějovská naděje a jde tou správnou cestou.“
Bohuslav KELER - FK Slavia Orlová:
„My jsme určitě odehráli lepší první poločas, kdy si myslím, že zápas byl vyrovnaný, před bránu domácích jsme se dostávali jen sporadicky. Druhý poločas jsme se zaměřili více na bránění, závěr jsme takříkajíc ukopali. Podržel
nás brankář Szarowski, který chytil minimálně dvě čisté šance. Prostějov je
kvalitní mužstvo s postupovými ambicemi, takže tato remíza je velice cenná.“

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

Jura u týmu nekončí

Prostějov/jim – Pozice Františka Jury jako generálního
sportovního manažera 1.SK
Prostějov zůstává neotřesitelná. Potvrdil to předseda klubu Petr Langr, kterého sice
bodové ztráty z posledních kol
nepotěšily, na vině je ale podle
něj neproměňování vyložených šancí i rozsáhlá marodka.
A změny v realizačním týmu
proto nejsou na pořadu dne.
Sám Jura ovšem následně potvrdil, že odchozený první poločas

nedělního duelu na hřišti Zlína
se stavem 1:4 bude mít dohru.
Jaký trest na fotbalisty čeká, nechtěl zatím blíže specifikovat,
jako první se to na trénincích v
tomto týdnu dozvědí samotní
fotbalisté.
Proti Zlínu nemohli kvůli zranění či nemoci nastoupit Tomášové
Bureš, Kazár, Hunal, Mazouch
ani Machálek, v sobotním derby proti Sigmě Olomouc „B“
by alespoň část z nich měla být
připravena naskočit.

Poločas hrůzy ve Zlíně... Zlepšeným výkonem ve druhé půli odvrátil 1. SK Prostějov debakl

www.
vecernikpv.cz
Nešťastný Zdeněk Kofroň:

„Kdyžnastoupím,jetodivočina...“

Tomáš Kaláb
Zdeňku, byla vaše mise
mezi třemi tyčemi ve Zlíně
plánovaná? Nominace byla totiž
trochu překvapivá...
„Ano, věděl jsem to asi týden, Tomáš Bureš má poslední dobou trochu potíže s kolenem, takže nebylo
úplně jasné, jestli nastoupí doma
proti Orlové. Byl jsem tedy připraven i na toto utkání, ale teď na neděli
to bylo jasně dané.“

VÝPRODEJ BODŮ „ESKÁČKA“ NEKONČÍ

ANI VE TŘETÍM UTKÁNÍ V ŘADĚ

I

Zlín - Do nedělního utkání ve
Zlíně byla na soupisce ještě jedna překvapivá změna, do brány
nominoval trenér Jura týmovou
dvojku Zdeňka Kofroně. Poctivě trénující gólman, kryjící záda
Tomáši Burešovi, dostal zase
jednou příležitost dokázat své
kvality a dlužno podotknout, že
se nesmíme nechat mýlit počtem
obdržených branek. Titulkem
samozřejmě nechceme naznačit, že by měl Zdeněk na zápas
takhle negativní vliv, spíš je to
povzdech nad tím, jak se zápasy,
do kterých po dlouhém čekání na lavičce naskočí, většinou
zvrtnou.

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK - hlavní mediální partner klubu

Ostrého zápasového startu jste si asi zrovna neužil,
obrana se chovala dost macešsky...
„Já chtěl o poločase střídat, pokud
by to šlo. Ten příděl byl dost deprimující, jedině mě uklidňovalo,
že jsem za ty góly nijak nemohl,
byla tam hlavička do šibenice po
standardce, situace přečíslení dva
na jednoho. Podařila se mi aspoň
včasná vyběhnutí nebo ty šance
Zlína v závěru, takže ze svého
vystoupení nemám zas až tak
špatný pocit.“
O přestávce bylo asi v šatně rušno... Co se dělo v
kabině?
„To je trochu slabé označení toho,
co nám říkal trenér... Pravdou je,
že nám podobně běhavá mužstva
nesedí, těmto týmům je potřeba
dát první gól, po něm pak jejich
aktivita opadne a dá se s nimi hrát
naše hra. Dnešní vývoj zápasu je
naopak nakopl, takže jsme se nestačili divit. Faktem je, že náš počátečný výkon byl dost špatný, asi
jsme si mysleli, že se Zlín porazí
sám... Na konci viselo vyrovnání
na vlásku, za ten druhý poločas
jsme si ho možná i zasloužili.“

Zlín/tok - Třetí utkání během devíti dnů sehrál tým 1.SK Prostějov v neděli proti zlínskému „béčku“, pohybujícímu se aktuálně na
dvanáctém místě tabulky. Soupeř
má na jaře poměrně rozkolísané
výkony. Po velmi cenném vítězství
na půdě rezervy Slovácka prohrál
v minulém kole s juniorkou Sigmy Olomouc 0:4.
Trenér Švach měl ale tentokrát k dispozici sestavu doplněnou o pět hráčů
širšího kádru, z nichž tři se objevili
od prvních minut na hřišti. Naopak
sestava Prostějova opět nebyla optimální, v obraně už sice byl k dispozici Ivo Zbožínek, doma ovšem
raději zůstal Tomáš Kazár, aby léčil
zlomený nos, a pouze na lavičce
seděl také Tomáš Machálek, který
na rozdíl od středy doma nebyl připraven ani na střídání. Mezi tyčemi
došlo také k překvapivému záskoku, neboť příležitost dostal Zdeněk
Kofroň. Jak jsme se dozvěděli před
zápasem od trenéra Františka Jury,
brankářská jednička Tomáš Bureš
měl už během týdne potíže s kolenem, takže nasazení druhého gólmana se dalo předpokládat.
Nad zlínskou Letnou po příjezdu
„eskáčka“ vysvitlo slunce, což možná na mnohé borce z Hané působilo
dojmem, že vyrazili z deštivého ranního Prostějova na společný výlet.
Jinak totiž projev jedenáctky v modrých dresech během úvodních dvaceti minut ani nelze hodnotit. Domácí začali aktivně a už v 5. minutě šla
na Kofroně první nebezpečná střela.
V 9. minutě po Zelenkově rohu Pavlík hlavičkoval těsně vedle, ale pak

už se na hosty hrnula pohroma! Ve
12. minutě zůstal na hranici velkého vápna nikým nekrytý Matějov a
technickou střelou poslal domácí do
vedení – 1:0. O tři minuty později
nezvládla prostějovská obrana pro
změnu standardní situaci, když po
Bartolomeuově rozehrání do vápna
Linek předskočil Zbožínka a hlavou zvýšil na 2:0. Až na konci této
ze strany hostí „pochodové“, nikoli
pohodové dvacetiminutovky podnikl pokus o rychlý kontr Hirsch.
Dále stojí za zmínku Pospíšilova
hlavička vedle levé tyče po dlouhém
Krejčířově autu ve 23. minutě, o dvě
minuty později Pavlík před bránou
nedosáhl na střílenou přihrávku Zelenky. Den otevřených dveří ovšem
v prostějovské obraně ovšem nebral
konce. Ve 27. minutě se po centru
zprava ocitl před Kofroněm úplně
volný Červenka, naštěstí přestřelil.
Z protiútoku se k dobré střele dostal
Pančochář, brankář Dostál ji ovšem
vyrazil. V 31. minutě se Kofroň,
který v bráně dělal, co mohl, poprvé
prezentoval dobrým čtením hry a
včasným vyběhnutím zabránil definitivnímu k. o. Za další tři minuty
později ovšem nemohl nic dělat
s dvojicí Holík – Červenka, která se
po další minele prostějovské defenzívy dostala až do šestnáctky a bylo
to krutých 0:3. Nebylo se ale co divit, v té době se stále hra Prostějova
vyznačovala špatným pohybem, nepřesnými přihrávkami a prohráváním osobních soubojů, stav tedy obrazu hry přesně odpovídal. Přesto už
bylo vidět drobné náznaky zlepšení,
které vyústily v první gól hostí, když

v 41. minutě Pospíšil hlavičkoval
po Pančochářově centru přesně do
vinglu Dostálovy brány - 3:1. Než
hosté stačili pomyslet na jakýkoli
zvrat v utkání, o minutu později Holík po útoku domácích po pravém
křídle a neschopnosti prostějovské
obrany uklidit míč do bezpečí vrátil
ševcům tříbrankový náskok – 4:1. A
to ještě do přestávky Kofroň dalším
včasným vyběhnutím zmařil tutovku Červenky, kterého po naší ztrátě
míče uprostřed hřiště vyslal dopředu
Holík...
Že v kabině proběhlo o přestávce
důkladné „mytí hlav“, napověděly
už první minuty druhé půle, která
postupně přinesla zcela odlišný obraz hry. Snahu udělat něco s nepříznivým stavem naznačovalo také
střídání záložníka Fládra za dalšího
útočníka Zatloukala. V 59. minutě
se teprve zastřeloval Dostál, když
balon skončil těsně nad břevnem,
na druhé straně kryl v 61. minutě
Kofroň nepříjemně plachtící střelu Bartolomeua. V 65. minutě po
Krejčířově tradičním autu a Pančochářově přistrčení Dostál tentokrát
neomylně zavěsil k tyči zlínské
brány – 4:2 Od tohoto okamžiku
byli nepočetní diváci prakticky až
do konce utkání svědky tlaku hostí,
přičemž domácí se soustředili na
defenzívu. V 67. minutě se dobře
zorientoval ve výskoku zády k bráně Zatloukal, jeho hlavička šla jen
do rukavic připraveného Dostála. O
minutu později pohltila Pančochářovu střelu až koruna stromů za bránou domácích. Domácí byli ovšem
stále nebezpeční, zvláště když obra-

Rozhovor s Lukášem Zelenkou na

www.vecernipv.cz

FC FASTAV Zlín „B“
1. SK Prostějov

4:3
(3:1)

Branky: 12. Matějov, 15. Linek, 34. Červenka, 42. Holík - 41.
Pospíšil, 65. Dostál, 87. Zbožínek. Rozhodčí: Vostrejž - Šenkýř, Batík. Žlutá karta: Kopečný (Zlín). Diváků: 145.

Sestava 1.SK Prostějov:
Kofroň – Dostál (79. Svozil), Hloch, Zbožínek, Krejčíř – Hirsch,
Pavlík, Zelenka, Fládr (46. Zatloukal) – Pančochář, Pospíšil.
Trenér: František Jura.
na Hanáků dnes evidentně neměla
svůj den. V 73. minutě prošel centr
Bartolomeua naší šestnáctkou zcela
bez povšimnutí, v jednom okamžiku se na pozici stopera nacházel
dokonce záložník Zelenka... V 77.
minutě se zúročily dobře postavené domácí tyče, když jednu z nich
trefil dobrou hlavičkou Zatloukal.
V příštích minutách byli střelecky
aktivní Svozil a opět Zatloukal,
v 86. minutě však mohli domácí
definitivně rozhodnout o výsledku,
když Kofroň likvidoval střelu Čer-

Kopečvenky i následnou dorážku Kopeč
ného. S tím, že když se ve fotbale
nedá gól, vzápětí se dostane, má
dostatečné zkušenosti Zbožínek,
který to ve spolupráci s centrujícím Hirschem svojí hlavičkou do
šibenice domácím demonstroval
v praxi – 4:3. Následujících pět
minut včetně nastaveného času
hráli hosté o bod, Zbožínkovi další
radost ovšem pokazil domácí gólman, Pavlík se trefil pouze vedle
zlínské brány. A tak mohutný finiš
Prostějova už vyzněl na prázdno.

František JURA - 1. SK Prostějov:
„Prvních dvacet minut jsme odchodili, jako bychom přijeli na výlet... Asi jsme
si mysleli, že to půjde samo. Pokud by někteří hráči hodlali podobný přístup
ještě zopakovat, nebude pro ně v kádru místo. Toto můžou jít předvádět jinam!
Když se hra začala přece jen srovnávat, dostali jsme třetí gól, po náznaku korekce skóre jsme vzápětí obdrželi čtvrtý, a jak se nakonec ukázalo, vítězný gól.
Šanci na vyrovnání jsme v závěru měli, nastřelili jsme tyčku.“
Jaroslav ŠVACH - FC FASTAV Zlín
„Dali jsme vše do začátku zápasu, kdy jsme si vytvořili rozhodující náskok, a
to nás ještě přibrzdilo zranění Jelínka a jeho vynucené střídání v pětadvacáté
minutě. Ve druhém poločase se při tlaku Prostějova naplno projevovala výšková převaha hostí, vždyť my nemáme jediného hráče nad 185 cm. Ke konci
jsme to už hráli všelijak, ale dvěma šancemi v závěru jsme mohli s předstihem
rozhodnout.“

Fotbal
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Prvomájová středa přinesla řadu dohrávek od krajského přeboru až po okresní soutěže. Jak to dopadlo?

rozhodlo proti
Určice dále tápou, potřetí v řadě prohrály Eskáčko
Otinovsi až po přestávce
1.HFK Olomouc „B“
TJ Sokol Určice

„Přinese zvýšení konkurence
a je potřeba, aby na trénincích
byli všichni. Potřebují získat
nazpět chuť i jistotu. Bohužel
u Michala Jána to vypadá ještě

3:0
(1:0)

na tři týdny,“ zmínil předpokládanou rekonvalescenci u
posledního zraněného hráče.
Proti Holici zkusil trenér Určic
lehce promíchat sestavu a šan-

Rozhodčí: Kopecký – Přikryl, Jelínek

Sestava Určic:
Nejezchleb – Pospíšil, Peka (75. Holly), Kocourek, Petržela
– Bokůvka, Skopalík, Vaněk, Javořík – Vodák, Halouzka (50.
Los). Trenér: Evžen Kučera.

Hodolany, Prostějov/jim –
Na podzim Určice s lehkostí
překonávaly jednoho soupeře za druhým a pouze místy
ztratily body za remízu, na
jaře je tomu zatím přesně
naopak. Výsledková mizérie
lídra krajského přeboru neskončila ani při dohrávání
odloženého 17. kola, rezervě
druholigové Holice podlehl v
Hodolanech 0:3. Po čtyřech
letošních kolech tak mají Určice jeden bod a skóre 3:9.
„Rozhodly individuální chyby.
První gól jde na vrub obránce, který se ukopl, a gólmana,
který takové střely zpoza šestnáctky klasicky chytá. Druhou
branku jsme dostali ze standardky poblíž vápna a třetí z

penalty,“ popsal nejzásadnější
momenty hostující kouč Evžen
Kučera.
Třikrát v řadě prohrály Určice
naposledy na přelomu let 2009
a 2010, kdy postupně podlehly
0:2 Mohelnici, 2:3 Kozlovicím
a 1:4 Přerovu. Evžen Kučera
pak pamatuje ještě delší sérii
ze svého předchozího angažmá. „V Kostelci jsme tehdy
snad sedm osm zápasů nevyhráli. Je nutné, aby se hráči
zbavili nervozity, bohužel je to
na nich vidět a míče jim odskakují,“ povšiml si.
Věří, že zlepšení nastane s návratem dalšího maroda, ještě
před víkendem se totiž podle
Kučery zapojí do tréninkového procesu Patrik Hochman.

Střílí slepými. Ani kanonýr krajského přeboru Petr Vodák (ve světlém) se nedokázal proti holické rezervě prosadit. Svou střeleckou
sbírku tak ani po tomto utkání nerozšířil.
Foto: Tomáš Trucha

ci v základu dostal Halouzka
místo Losa i Kocourek místo
Hollého, stejně jako rozestavení 4-4-2 to ale k bodům nevedlo. „Z hlediska jarních zápasů
to byl jeden z lepších výkonů,
soupeř ale třikrát vystřelil a dal
tři góly. My jsme za stavu 0:1
nedali dvě tři gólovky, další
jsme promarnili za stavu 0:3,“
podotkl Kučera.
Ukazuje se rovněž, jak moc
mužstvu chybí Petr Matoušek,
jenž se v zimě vrátil zpět do
Plumlova, kouč Určic pozoruje jeho ztrátu v obranné i útočné fázi. „Hodně toho naběhal,
dokázal vybojovat spoustu
míčů. Útočníci jich pak měli
mnohem víc, to se teď záloze
nedaří. Stejně tak nám chybí
klid v zakončení a trocha štěstí,“ odpozoroval.
Mnohem víc než vložené středeční zápasy by tak ocenil
možnost věnovat se naplno
tréninkům, to se mu ale naskytne až po 12. květnu. Radost mu tak alespoň udělala
prohra Kozlovic 1:2 s Dolany,
po níž se na druhé místo vrátila Oskava. Ta na první místo
ztrácela po rovných dvou třetinách soutěže čtyři body.

www.vecernikpv.cz
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Velmi nekompletní Konice na Litovel nestačila
Litovel, Prostějov/jim –
Vstup do podzimní části
vyšel Konici na výbornou,
když první tři kola vyhrála
a v úvodních sedmi duelech
pouze jednou prohrála. Na
jaře to již tak slavné není, v
Litovli zažili Sokolové třetí
letošní porážku a zraněními
decimovaný kádr vstřelil v
pěti jarních kolech pouhé tři
branky.
„Bohužel to herně není dobré, nelíbí se mi to. Uprostřed
je to katastrofa, a když si nevypracujeme gólovku, nemůžeme dát ani gól. Musí nás
spasit nějaká standardka, pro-

tože když nepočítám šťastný
zásah Malínka, ze hry jsme
skórovali naposledy někdy na
podzim,“ poukázal na hlavní
problém trenér Konice Roman Jedlička.
Se zhoršenou hrou souvisí i
potíže při skládání sestavy.
Zřejmě až v létě budou k
dispozici Nakládal, Kořenovský, Malínek, u Cetkovského i Mühlhausera to vypadá
ještě na několik týdnů, Antl
nevydrží celý zápas, kvůli
lehkému problému nemohl
naskočit ani Tomáš Řehák.
Z gólmanů je tak nyní zdravý pouze Patrik Kačer, i ten

však brzy na zhruba dva týdny mužstvo opustí. Pokud se
tedy do té doby neuzdraví
Mühlhauser, do brány se postaví jeden z dvojice Jiří Ryp,
Petr Machač.
„Nám již letos o nic nejde, na
špici nemáme co dělat. Potřebujeme získat aspoň pětatřicet bodů, k čemuž nám chybí jen dva body. Pozitivní je
pouze to, že se nám po trestu
vrací Adam Novotný,“ zmínil
Jedlička s tím, že variantou do
dalších utkání je převzít taktiku Hněvotína či Opatovic
a spoléhat se na beton a nákopy.

2:0

TJ Tatran Litovel
Sokol Konice

(1:0)

Rozhodčí: Straka – Krobot, Motlíček

Sestava Konice:
Kačer – Směták, R. Řehák, Rus, Růžička – Klobáska, Schvarz –
Kryl, Schön, Antl (70. Bílý) – Dostál. Trenér: Roman Jedlička.

Proti Litovli drželi hosté
čtyřicet minut bezbrankový
stav, poté ovšem při dohrávce
standardní situace inkasovali.
„Jednou se dostali do vápna a
dali gól, do té doby nepřed-

vedli nic. Pak už to ubránili
a z brejku ještě zvýšili,“ upozornil Jedlička na fakt, že
s podobnými starostmi při
tvorbě hry se potýká nejen
Konice, ale i Litovel.

Chybující Kralice darovaly všechny body Oskavě
FC Kralice na Hané
TJ Jiskra Oskava

2:4
(0:1)

Branky Kralic: Cibulka, Bošek
Rozhodčí: Horák – P. Dorušák, Kašpar

Sestava Kralic:
Krejčí – Valtr, Martinka, Neoral, Jamrich – Petrásek, Dočkal (62.
Bošek), Nečas, Cibulka – Kopečný (79. Chvojka), Lehký.
Trenér: Petr Gottwald.

Kralice na Hané/jim – Tři
laciné branky od Oskavy
stály Kralice bodový zisk a
možná i třetí jarní výhru při

dohrávce 17. kola krajského
přeboru mužů. Za tým Petra
Gottwalda stihli pouze korigovat na 1:2 Josef Cibulka a

na 2:4 Bernard Bošek a hosté
se tak díky třem bodům přiblížili na dostřel stále vedoucím Určicím.
„Den blbec. Dali jsme sice pět
gólů, ale z toho tři vlastní. Nejprve
chyba brankáře, kterému uskočila
malá domů a druhý útočník ho
přeloboval, poté chyba stopera,
kdy šel soupeř sám na gólmana,
nakonec nedorozumění mezi
brankářem a obráncem,“ vypíchl
kralický kouč Petr Gottwald druhou, třetí a čtvrtou inkasovanou
branku.
Pro domácí duel tentokráte zvolil
rozestavení 4-4-2, kdy k Jardovi
Lehkému vytáhl i Víta Kopečné-

ho, a tento tah se mu podle herního
projevu dařil. „Opět to bylo o proměňování šancí. Nemohu klukům
vytknout bojovnost, nasazení,
tvorbu šancí, nevytěžili jsme z
toho ale víc branek. I hráči Oskavy
uznali, že jsme byli jednoznačně
lepším celkem a oni si nezasloužili
vyhrát,“ poznamenal.
Potěšilo jej, že již v první půli byli
Kraličtí jasně lepší, drželi míč, napadali, vytvořili si tlak, dostali ale
gól ze standardky. Ve druhé půli
pak přišly již zmíněné slabší chvilky defenzivy, na něž reagovali
pouze Cibulka střelou k levé tyči a
Bošek úspěšným zakončením nad
gólmana.

Přesto body nepřišly a Kralice
se do horní poloviny tabulky
nevrátily. „Doufám, že to s
hráči nic neudělá. Po utkání
sice byli skleslí, ale to se stává,“ věří v rychlé oklepání
Gottwald.
Víc než tři branky obdržely
Kralice potřetí v sezoně. Proti
třetí a po utkání již druhé Oskavě tak nevyužily možnosti
pomoci vedoucím Určicím,
jimž se soutěžní utkání v tomto
kalendářním roce zatím nedaří.
Druhou příležitost dostaly v
sobotu odpoledne proti nově
třetím Kozlovicím, u nichž na
podzim prohrály 1:2.

1.SK Prostějov „B“
TJ Otinoves

5:0
(1:0)

Branky: Fabiánek 2, Pořízka z penalty, Ballek, Komárek
Rozhodčí: Vrážel – Duda, Zatloukal

Sestava 1.SK Prostějov „B“:
Hubál – Krátký, Ballek, Peka, Martínek – Ovčáček (80. Sedláček), Pořízka, Fabiánek, Komárek – Preisler (46. Pekař), Merdita (46. L. Zelina). Trenér: David Mezuliánek.
Sestava Otinovsi:
J. Sekanina st. – Doležel, Janeček, Flek, Soldán – T. Sekanina,
Zapletal, Borovský, J. Sekanina ml. – Stehlík, Lízna.
Trenér: Vladislav Frňka.

Prostějov/jim – Pěti brankami
do sítě Otinovsi oslavili první
máj fotbalisté 1.SK Prostějov
„B“. Díky již patnácté sezonní výhře navýšili svůj náskok
před Hvozdem ze čtyř na sedm
bodů, neboť druhý Hvozd
prohrál v Držovicích 1:3. To
také mimo jiné znamená, že se
eskáčko opětovně ujalo vedení
v pořadí vstřelených branek.
Hosté sice přijeli na Hanou pouze
v jedenácti lidech, kdy se mimo
jiné do brány postavil již čtyřiapadesátiletý Josef Sekanina starší,
přesto celý první poločas drželi s

vedoucím týmem okresního přeboru krok. Stav 0:0 zlomil až těsně před pauzou Pořízka, když penaltou potrestal faul na Fabiánka.
Do druhé půle poslal asistent Petr
Ullmann místo Preislera a Merdity další dva dorostence a brzy
se změnilo i skóre. Po ose Hubál,
Martínek, Pořízka, Komárek pálil Fabiánek do prázdné brány,
poté ještě domácí zužitkovali tři
standardky. Nejprve se trefil Fabiánek, pak Ballek zakroutil přímý kop kolem zdi k tyči, nakonec Komárek přehodil gólmana a
upravil na konečných 5:0.

PETR ULLMANN – asistent 1.SK Prostějov „B“:
„Je to sice vysoká výhra, nerodila se ale lehce. Hosté bránili v jedenácti lidech a dlouho platil stav 0:0. Zlomila to třetí a čtvrtá branka,
po nichž soupeř rezignoval. V první půli to bylo vlažné, bez pohybu a nasazení, takto bychom nikoho neporazili. O přestávce jsme
si to vyříkali a začali hrát po zemi, pak už to bylo dobré a podařily
se nám pěkné akce.“

VLADISLAV FRŇKA – TJ Otinoves:
„Rozdíl v kvalitě tu byl, nicméně na to, že jsou domácí čtyřikrát
týdně na hřišti, tak mě jejich výkon zklamal. Hráči stále neplní to,
co mají, a dělají školácké chyby. K výkonu sudího se nechci vyjadřovat, ale předtím měla být penalta na druhé straně a pak pískl
zákrok, kterých jsou desítky. Musíme se soustředit na zápasy s Hanou a Držovicemi, to už bychom měli být kompletnější.“

Držovice zpomalily
Hvozd ve stíhačce o čelo
TJ Sokol Držovice
FC Hvozd
3:1 (1:0)
Držovice/jp - Třetí zápas na domácí půdě v řadě sehrálo mužstvo TJ Sokol Držovice. Los jim
nebyl nijak přívětivý, postupně
se na držovickém trávníku vystřídala vedoucí trojice okresního přeboru. Po smolné prohře
s lídrem a následnou bezbrankovou remízou proti rezervě
Čechovic chtěli vytěžit domácí i
další body s průběžně druhým
celkem FC Hvozd. To se jim nakonec povedlo, i když vítězství se
nezrodilo zcela jednoznačně.
Mladé mužstvo z Hvozdu se od
začátku ujalo iniciativy, jeden protiútok střídal druhý, k vážnému
ohrožení branky však nedošlo. Ne-

přesná muška či dobře zformovaná
defenzíva domácích vždy nápor
hostí odvrátila. Trest tak na sebe
nenechal dlouho čekat. Vymazal
zachoval klidnou hlavu, přihrál ve
vápně Zabloudilovi, který vyslal
nechytatelnou pumelici přímo do
šibenice hostující brány - 1:0.
Ve druhém poločase se opakoval
podobný scénář i s gólovým efektem. Po střele Popelky dorážel
opět Zabloudil a rázem to bylo 2:0.
Nervózní hosté neudrželi nervy na
uzdě, následovalo vyloučení a konec všem nadějím. Pojistkou bylo
sólo Popelky a dorážka Rolného
do odkryté branky - 3:0. Hosté sice
i v deseti byli lepším týmem, avšak
dokázali pouze snížit technickou
střelou - 3:1. Body však zůstaly
domácím, pro které v zachranářské
misi mají cenu zlata.

I.B třída: Nezamyslice i Jesenec ztratily dvoubrankový náskok
Prostějovsko/jim – Kuriózně pouze remízové výsledky se zrodily v dohrávaných utkáních 16. kola
I.B třídy, do nichž ve středu zasáhly týmy z regionu. Výsledkem 2:2 skončilo derby mezi Lipovou
a Nezamyslicemi i záchranářské bitvy Jesence v
Radslavicích a Protivanova s Červenkou, ani jedna branka nepadla v duelu vedoucího Beňova s
Mostkovicemi. Největší radost z dělby bodů měl
právě kouč Mostkovic Jiří Kamenov, naopak fotbalisté Jesence, Nezamyslic i Protivanova ztratili dva
body, které by je posunuly opět blíž k záchraně.
SK Lipová
TJ Haná Nezamyslice
2:2 (0:1)
Branky: Spáčil, Šmíd – T. Přidal,
Návrat. Rozhodčí: Lasovský –
Milar, Petrů. Sestava Lipové: Jelínek – Barták (50. Bross), Barák,
Spáčil, Žilka – P. Koudelka, Macourek, Růžička (60. Přikryl), Z.
Koudelka – Liška (80. Šmíd), Petržela. Trenér: Jaroslav Ullmann.

Sestava Nezamyslic: Buriánek
– Hájek, Pavelka, Mariánek, Letocha – T. Přidal, Návrat, J. Přidal,
V. Fialka – Oulehla (83. Frgál),
Musil. Trenér: Drahomír Crhan.
Hodnocení trenéra Lipové
Jaroslava Ullmanna:
„Náladu po zápase v Pivíně jsme
si spravili až ve druhém poločase.
V první půli byly Nezamyslice
lepší, byly pohyblivější, dařila se

jim kombinace, my jsme ztráceli míče. Do druhé půle jsme šli s
cílem otočit utkání, ale po chybě
jsme dostali na 0:2. Vytvořili jsme
si obrovský tlak, jenže z brejku
vznikla penalta, kterou však Jara
Jelínek perfektně chytl. Bylo jen
otázkou, kolik gólů se nám podaří
dát, ale proměnili jsme pouze dvě
šance. Je to pro nás ztráta. Hra je
příliš upracovaná, chybí tomu lehkost. Teď máme doma Mostkovice a pak Jesenec, derby jsou sice
nevyzpytatelná, ale potřebujeme
doma bodovat.“

rovnali čtyři minuty před koncem
zřejmě z ofsajdu. V poslední minutě měl navíc Spáčil tutovku, ale
vracející se Pavelka stihl srazit míč
na roh. Osmdesát minut se Lipová
do ničeho nedostala, tvořili jsme
hru, bohužel máme jen bod.“

TJ Sokol Radslavice
SK Jesenec
2:2 (0:2)
Branky Jesence: 18. Burian z penalty, 21. J. Tichý. Rozhodčí: Majer – Krutovský, Menšík. Sestava
Jesence: K. Laštůvka – Žouželka, Továrek (46. L. Burget), H.
Hodnocení trenéra Nezamyslic Burget, Horák – Zajíček (52. Z.
Tichý), Burian, Čížek, Tyl – KoDrahomíra Crhana:
„Bod bychom před utkáním brali, nečný (86. P. Tichý st.), J. Tichý.
ale takto je to zklamání. Za stavu Trenér: Josef Takáč.
2:0 to vypadalo jednoduše, navíc
Hodnocení trenéra Jesence
Míra Musil kopal jedenáct minut
Josefa Takáče:
před koncem penaltu, ale nedal.
Nebýt této penalty, asi bychom „Utkání přineslo jednu kuriozitu,
vyhráli, protože domácí to nabudi- skórovalo vždy pouze to mužstvo,
lo, sevřeli nás, do vápna létal jeden které hrálo proti větru. V první
centr za druhým a po snížení vy- půli jsme předváděli kombinačně

dobrý fotbal, Radslavice nic neukázaly a nabádal jsem kluky, aby
se po přestávce nestahovali, ale
přidali třetí branku. Oni mě však
neposlechli, hráli defenzivně, báli
se o výsledek a dostali dvě branky.
Teprve v posledních deseti minutách začali hrát, ale ani jednu ze
dvou šancí nedali. Když neplní
mé pokyny, tak je bohužel může
trénovat kdokoliv.“

nejsme a jsem rád, že po obrovské prohře s Býškovicemi, které
jsme podcenili a kdy jsme dělali
všechno špatně, teď hráči plnili to,
co jsme si řekli. Domácí jsou sice
první, ale na šance vyhráli jen 2:1,
když jednou trefili tyč a penaltu
jim brankář zlikvidoval. Od nás
šel sám na gólmana Dadák, ale
nedal. Hráli jsme trpělivě, důsledně, bez faulů, vraceli jsme se, neodkopávali jsme míče zbytečně,
FC Beňov
nekombinovali jsme ve vlastním
TJ Sokol Mostkovice
vápnu, chodili jsme do rychlých
0:0
brejků. Snad to kluky požene k
Rozhodčí: Pumprla – Zavřel, lepším výsledkům.“
OFS. Sestava Mostkovic: Lukáš
TJ Sokol Protivanov
– P. Zapletal, Karafiát (35. VšeSK Červenka
tička, 70. Chmelař), Milar, V.
2:2 (2:1)
Vojtíšek – Šlambor, O. Zapletal,
Kapounek – Hanák, M. Vojtíšek - Branky Protivanova: 12. F. Pospíšil, 38. Šindelka. Rozhodčí:
Dadák. Trenér: Jiří Kamenov.
Oulehla – Navrátil, Sigmund. SeHodnocení trenéra Mostkovic stava Protivanova: R. Vybíhal
– Ženata, J. Vybíhal st., Dvořák,
Jiřího Kamenova:
„Bod z Beňova je pro mě téměř Bílek – Kropáč, F. Pospíšil, M.
jako výhra. Herně na tom zle Pospíšil, Nejedlý (50. D. Sedlák),

Šindelka – R. Sedlák (70. Blézl).
Trenér: Libor Bílek.
Hodnocení trenéra Protivanova
Libora Bílka:
„Je to spíše zklamání, měli jsme
na výhru, ale i tento bod může
rozhodnout o naší záchraně.
Po krásné nahrávce šel sám na
brankáře František Pospíšil a
velice brzy nás poslal do vedení, jenže do pěti minut bylo
srovnáno, když si Jan Vybíhal
dal po rohu vlastní gól. Nepoložili jsme se a po dalším rohu
ještě do poločasu skóroval
Martin Šindelka na 2:1. Hráli
jsme dobře, napadali jsme, ale v
osmašedesáté minutě jsme neuhlídali jejich středního útočníka,
který vyrovnal. Bohužel nám
chybělo i štěstí, když František
Pospíšil trefil tyčku a Šindelka
mířil těsně vedle. Soupeř hrozil
brejky, ale gólman nás podržel a
konečně jsme neinkasovali víc
než dvě branky.“

Basketbal

28

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 6. května 2013

Basketbalisté Prostějova přece jen zvládli roli favorita a prorvali se do semifinále Mattoni NBL

77 BK ASTRUM LEVICE
PROSTĚJOV
66 BK PROSTĚJOV

STAV SÉRIE: 2:2

poločas: 41:32

čtvrtiny: 19:16, 22:16, 19:13, 17:21
Střelba 3 b.:
Střelba 2b.:
TH:
Doskoky:

16/5:18/6
60/26:39/13
20/10:31/22
47:37

Osobní chyby:
Asistence:
Získané míče:
Ztracené míče:

25:19
8:7
10:6
10:13

Rozhodčí: Dolínek Ivo,Hruša Petr, Matějek Ivor
Diváků: 1600

Sestava a body levic:

Sestava a body Prostějova:
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VYZVOU OSTRAVU
Na devátou medaili v řadě dosáhli basketbalisté
Prostějova. Ta letošní má po známých finančních problémech obrovskou cenu. Tým kolem trenérů Zbyňka
Cholevy a Davida Hájka šel důsledně za svým snem.
A dokázal to! Levice v úvodním kole vyřazovací části
porazil 3:2 na zápasy, když ukázal velkou touhu po
úspěchu a víru ve vlastní síly.
Prostějov/lv

Grznár Richard 21, Fields Brandon 17, Kemp Willie Devale 14, Mrviš Tomáš
10, Simmons Jeremy B.J. 8, Nuhanović Salih 4, Addinson Brian 3, Lehman
Filip 0, Marchyn Matej 0, Vojtek Jozef 0
Trenér: Oleg Meleščenko
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ORLI MAJÍ MEDAILI! V BOJI O FINÁLE

Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

P
80 BK PROSTĚJOV
73 BK ASTRUM LEVICE

KONEČNÝ STAV SÉRIE: 3:2

poločas: 41:40

„U týmu jsem pět let a tohle je
nejcennější medaile. Všichni
hráči ukázali velké srdce, což
platí také o trenérech. Všichni
se rvali za Prostějov, jako by
se zde narodili,“ vysekl poklonu mužstvu i realizačnímu
týmu generální manažer BK
Prostějov Petr Fridrich.
Orli ukázali, co v praxi znamená, když se mluví o týmovém
duchu. Vypomáhali si v obraně, na palubovce dřeli jako

18/13:16/7
26/5:20/8
46/26:47/21
42:35

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

10:7
20:22
5:7
9:10

Rozhodčí: Vyklický Robert, Matějek Ivor, Kučera Stanislav
Diváků: 700

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

Sestava a body levic:
Kemp Willie Devale 24, Fields Brandon 13, Nuhanović Salih 13, Mrviš
Tomáš 10, Simmons Jeremy B.J. 9, Grznár Richard 4, Addinson Brian 0,
Lehman Filip 0, Marchyn Matej 0, Nuber Róbert 0, Vojtek Jozef 0
Trenér: Oleg Meleščenko

Levice/lv - Ani na třetí pokus basketbalisté Prostějova
v průběhu sezony nedobyli
levickou halu. V dalším pokračování čtvrtfinálové série
prohráli na Slovensku 66:77
a po tomto výsledku domácí
vyrovnali stav zápasů na 2:2.
Hosté byli ve vedení pouze
v úvodní desetiminutovce, v
dalších minutách už tahali za
kratší konec provazu.
Vstup do utkání byl ze strany
Orlů ve znamení tříbodových
střel. Dvakrát se trefil Slezák,

KAM za play off
SEMIFINÁLE
1. ZÁPASY, středa 8. května, 18.00 hodin:
ČEZ Basketball Nymburk - BK JIP Pardubice (úterý 7.5.,
18:00), BK Prostějov - NH Ostrava
2. ZÁPASY, sobota 11. května, 17.30 hodin:
BK JIP Pardubice - ČEZ Basketball Nymburk (pátek 10.5.,
18:00), NH Ostrava - BK Prostějov
3. ZÁPASY, středa 15. května, 18.00 hodin:
ČEZ Basketball Nymburk - BK JIP Pardubice (úterý 14.5.,
18:00), BK Prostějov - NH Ostrava
PŘÍPADNÉ 4. ZÁPASY, sobota 18. května, 17.30 hodin:
BK JIP Pardubice - ČEZ Basketball Nymburk (pátek 17.5.,
18:00), NH Ostrava - BK Prostějov
PŘÍPADNÉ 5. ZÁPASY, středa 22. května, 18.00 hodin:
ČEZ Basketball Nymburk - BK JIP Pardubice (úterý 21.5.,
18:00), BK Prostějov - NH Ostrava
Časy utkání se mohou změnit na základě přání
České televize, která bude vysílat přímé přenosy.
Sledujte www.vecernikpv.cz a www.bkprostejov.cz

další přesné pokusy přidal Marko
a Bohačík. Vedení 16:7 vypadalo
nadějně, ale pak se ke slovu dostali hráči Astrumu. Po sérii dvanácti
bodů v řadě překlopili vedení na
svoji stranu a po deseti minutách
měli náskok tří bodů (19:16).
V úvodu druhé části byl poměr
sil opět vyrovnaný. Šance Orlů
držel Pandula a Prášilovy trojky. Bohužel se opakoval průběh
první čtvrtiny. Domácí zaveleli
na zteč a odskočili až na 41:30.
V závěru poločasu sice Pandula
snížil, ale i tak Orli na soupeře o
přestávce ztráceli devět bodů.
Ani po obrátce se Hanákům
příliš nedařilo v útoku. Několik

nepřesných zakončení a smrtící protiútoky soupeře přinesli
li
devatenáctibodovou ztrátu při
výsledku 58:39 pro Levice. Z
tohoto manka do konce 30. minuty hosté umazali pouze čtyři
bodíky.
Závěr utkání přinesl zoufalou
snahu Orlů o zdramatizování
průběhu ostrého duelu. Zónová
obrana přinesla snížení na 59:65.
Za tohoto stavu se o uklidnění
levického výběru postaraly americké posily šesti body v řadě a
bylo po nadějích. Domácí získali
zpět pochroumané sebevědomí
a dotáhli střetnutí do úspěšného
konce.

Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
„Bohužel jsme prohráli, ale Levice byly skutečně
dobré. Byly velmi efektivní v útoku, zároveň
agresivně, tvrdě a těsně bránily. My jsme neměli
šanci ani zvenku, ani zpod koše. Jsem z utkání
zklamaný, nehráli jsme dobře. Škoda minulého zápasu tady v Levicích.
V něm jsme byli dlouho lepší a měli jsme vyhrát.“

Oleg MELEŠČENKO - Astrum Levice:
„Tým ukázal svoji sílu. Na zápas jsme se připravili
dobře a některé věci v obraně se nám podařilo vyřešit
opravdu výborně. Byly momenty, kdy soupeř nebyl
schopen dát koš a bodoval pouze z trestných hodů.
Díky tomu jsme se cítili dobře také v útoku. Byl to jeden z nejlepších
výkonů v sezoně.

Páté čtvrtfinále: duel o všechno poslal dál letku Orlů
Očima trenérů

koše Mattoni nbl v číslech:
ČTVRTFINÁLE PLAY OFF
4. ZÁPASY: Pardubice - Děčín 92:80 (23:17, 58:40, 74:62). Stav série: 2:2
Nejvíce bodů: Muirhead 23, Nelson 22, Bohačík 18 - J. Houška 20, Pope 14,
Sanders 12. Rozhodčí: V. Lukeš, Paulík, Vondráček. Fauly: 24:24. Trestné
hody: 30/25 - 23/18. Trojky: 7:4. * Levice - Prostějov 77:66 (19:16, 41:32,
60:45). Stav série: 2:2. Nejvíce bodů: Grznár 21, Brandon Fields 17, Kemp
14, Mrviš 10 - Pandula 16, Švrdlík 13, Slezák 12. Rozhodčí: Dolinek, Hruša,
Matějek. Fauly: 25:19. Trestné hody: 20/10 - 31:21. Trojky: 5:6 * Kolín
- Ostrava 55:82 (16:21, 28:41, 47:60). Konečný stav série: 1:3. Nejvíce
bodů: Kříž 12, Bolds a Zuzák po 11, Ubilla 8 - Dufault 26, Ames 19, Stehlík
14, Jurečka 8. Rozhodčí: Dolinek, Paulík, Hošek. Trestné hody: 7/5 - 13/6.
Fauly: 15:16. Trojky: 2:4.
5. ZÁPASY: Děčín - Pardubice 81:82 (19:22, 38:35, 64:57). Konečný
stav série: 2:3 . Nejvíce bodů: J. Houška a Sanders po 20, Stria 15, Soukup
10 - Žabas 22, Muirhead 18, Bohačík 15, Nelson 11. Rozhodčí: Vyklický,
V. Lukeš, Hošek. Fauly: 25:25. Trestné hody: 25/19 - 26/17. Trojky: 2:9.
* Prostějov - Levice 80:73 (20:17, 41:40, 58:52). Konečný stav série: 3:2.
Nejvíce bodů: Pandula a Švrdlík po 22, Marko 12, Kohout 10 - Kemp 24,
Brandon Fields a Nuhanovič po 13, Mrviš 10. Rozhodčí: Vyklický, Matějek,
Kučera. Fauly: 20:22. Trestné hody: 18/13 - 16/7. Trojky: 5:8.

Povedlo se! Prostějovští Orli děkují za podporu fanouškům, i s
jejich pomocí se dostali do semifinále play off Mattoni NBL.
Foto: Jiří Možný

Čtvrté čtvrtfinále: První mečbol v Levicích Astrum
bez potíží odvrátil
Očima trenérů

čtvrtiny: 20:17, 21:23, 17:12, 22:21
Trestné hody:
Střelba 2 b.:
Trojky:
Doskoky:

koně a před soupeřem skrývali
své zdravotní problémy. Hned
několik borců nastupovalo do
zápasů s nějakou bolístkou.
Ani je ale nenapadlo, že by nenastoupili do klíčových duelů
celé sezony. „Nějaké problémy
máme, ale na hřišti se na to
zapomíná. Snad to ještě chvíli
vydrží,“ uvedl kouč týmu Zbyněk Choleva.
V semifinále vyzve Prostějov
Ostravu a bude to hodně zajímavý souboj. Nová huť po
sedmnácti letech vybojovala li-

govou medaili a touží po účasti
ve finále. Minimálně stříbrné
medaile si přejí také zástupci
Orlí letky. „Bude to další velký
souboj. Síly rychle ubývají, ale
rozhodně se pokusíme o další
úspěch. Je nás sice málo, ale
radost z postupu nám dodá další energii,“ věří Choleva. „V
posledním utkání s Levicemi
nám hodně pomohli i fanoušci.
Doufám, že do haly dorazí i v
zápasech proti Ostravě,“ přeje
si kouč.
Série se opět hraje na tři vítězné zápasy. Úvodní střetnutí je
na programu už ve středu 8.
května a začíná se v 18.00 hodin. „Času na odpočinek moc
není. Po pondělní regeneraci si
v úterý zatrénujeme a pak už
půjdeme do utkání. Alespoň
nevypadneme z herního rytmu,“ poznamenal Choleva.

Prostějov/lv – Pouze v sedmi
hráčích uhájili basketbalisté
Prostějova domácí palubovku v rozhodujícím čtvrtfinále play – off. Před slušnou
návštěvou porazili Levice
80:73 a v sérii zvítězili 3:2
na zápasy. Podeváté v řadě
postoupili mezi čtyři nejlepší týmy Mattoni NBL a mají
jistou medaili.
Samotný začátek patřil hostujícímu Astrumu, který získal
vedení 4:0. Domácí se pak
probrali a získali osmibodový
náskok (16:8). Rozhodující

utkání o postup ale nemělo
být žádnou snadnou záležitostí Orlů a to se potvrdilo v
průběhu první čtvrtiny. Hráči
slovenského týmu zabrali a do
první krátké přestávky snížili
na rozdíl tří bodů.
Další pokračování poločasu
bylo ve znamení přetahování
protivníků o výsledek. V 16.
minutě po trojce Mrviše Levice vedly 33:29, na rozdíl bodu
vzápětí snížil Slezák a v závěru poločasu šli dopředu opět
domácí. Pandulova dalekonosná střela tři sekundy před
sirénou přinesla poločasový
výsledek 41:40.
Ve třetí periodě se Hanáci poprvé výrazně přiblížili k postupu. Úsek mezi 23. a 25. mi-

nutou ovládli v poměru 11:0 a
odskočili na 54:43. Ani tento
úder ale soupeře nedostal do
kolen. Zásluhou Američanů
Fieldse a Kempa se pomalu
dostávali na dostřel a na začátku poslední části velké bitvy
stáhli na 58:52.
Drama gradovalo v závěrečné
čtvrtině. Levice snížily na rozdíl koše. Odpovědí bylo pět
bodů Marka a efektní smeč
Švrdlíka. To už bylo na slovenské mužstvo moc. Kostrbaté útoky končily na neprostupné obraně Orlů, kteří už
svoji šanci nepustili. Za uznalého potlesku svých fanoušků
si v posledních minutách užívali postup do semifinále, v
němž narazí na Ostravu.

Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
„Oproti čtvrtému zápasu jsme se zlepšili. Kluci byli aktivní
pod košem a ubylo našich ztracených míčů. Základem
byla kvalitní obrana a výpomoc na slabé straně. Série stála
hodně sil, ale tým to zvládl, i když jsme se nemohli dostat
do herní pohody. Rozhodovala vůle a té jsme měli naštěstí
dost. Věřili jsme víc než soupeř.“

Oleg MELEŠČENKO - Astrum Levice:
„Můj tým dělal, co mohl a byl blízko úspěchu. Ve sportu ale
není možné, aby se na konci zápasu radovali oba soupeři.
Prostějov ukázal, že si druhé místo po nadstavbové části
zasloužil. V rozhodujícím utkání byl lepší a myslím si, že
má velkou šanci postoupit až do ligového finále.“

I

www.vecernikol.cz
www.vecernikol
.cz

Exkluzivní rozhovor s rozehrávačem prostějovských Orlů

„Držel nás Dušan Pandula,“ pochválil spoluhráče Marko
Prostějov/ - Nepřehlédnutelným členem Orlí
letky v průběhu celé sezony je rozehrávač
Roman Marko. V posledním utkání série
proti Levicím se dlouho trápil při zakončení.
Důležité body si schoval do poslední čtvrtiny. Pěti body v řadě nastartoval závěrečný nápor svého týmu, který vedl k postupu.
„Pořád jsem si říkal, že se to musí zlomit,“
usmíval se po vítězství Marko.
Ladislav Valný
A je to. Máte medaili.
Jste spokojeni?
„Vlastně ani nevím. Jsem
strašně unavený. Ale ano. Radost máme. Ale rozhodně ještě
nekončíme. Postoupili jsme a
chceme ještě dál.“
Celá série byla hodně vyrovnaná. Očekával jste
podobný průběh čtvrtfinále?

„Určitě. Levice měly v průběhu sezony problémy se zraněnými hráči. Jinak by zřejmě
hráli v nadstavbě ve skupině
A1. Prospěla jim také změna
trenéra. Byli na nás výborně
připravení. O to má postup
větší cenu.“
Souhlasíte s tím, že
jste měli v prvním kole
play – off nejtěžšího možného soupeře?

„Možná je to pravda, ale
teď už je to jedno. Na konci nadstavby jsme nechtěli
kalkulovat, na jaký tým narazíme. Chtěli jsme vyhrávat a až na konci se podívat
na tabulku.“
Proti Astrumu se dařilo především Dušanovi Pandulovi. Jak hodnotíte
výkon svého spoluhráče?
„Dušan nás táhnul. Vzal na
sebe klíčové okamžiky. Dodával nám sílu a energii ve
chvílích, kdy se lámal chleba.
Hrál opravdu skvěle.“
V boji o finále narazíte na Ostravu. Jaký
bude mít průběh semifinále
Mattoni NBL?
„Zase to bude těžké. Možná nás opět čeká pět zápasů.
Když udržíme domácí neporazitelnost, zahrajeme si finále. Jsou to snadné počty.“

Sport
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Výsledky 20. kola:

házenkářská sedmička

Prostějov – Bohunice 30:25, Velké Meziříčí – Sokolnice 26:28,
Ivančice – Kuřim nehlášeno, Kostelec na Hané – Brno „B“
36:29, Hustopeče – Maloměřice 37:24, Telnice – Havlíčkův
Brod 32:28

aneb průřez druholigovou sezónou 2012-2013

Průběžná tabulka druhé ligy, skupiny Jižní Morava

PROSTĚJOV FAMÓZNÍM OBRATEM ZDOLAL LÍDRA DRUHÉ LIGY
Prostějov/jim – Teprve třetí bodovou ztrátu v ročníku utrpěli
v sobotu odpoledne házenkáři
Bohunic. A o porážku suverénního lídra jihomoravské skupiny druhé ligy se postarali hráči
Sokola II Prostějov. Ti sice po
nezvládnutém závěru prvního
poločasu ztráceli dvě branky,
ale patnáct minut před koncem
stav srovnali a okamžitě i otočili,
aby svůj náskok navýšili až na
konečných pět branek.
„V tomto ročníku to byl náš nejlepší výkon. Nebylo to sice bez
chyb, v první půli jsme dostali několik laciných branek, ale druhou
půli jsme zvládli a převedli hodně
nadstandardní výkon,“ těšilo kouče Prostějova Josefa Zedníčka.
Takřka po celých prvních třicet
minut se obě mužstva střídala v
těsném vedení, dlouho se zdálo, že
do šaten si ponesou lepší stav domácí. Ti totiž vedli 8:7, 9:8, 10:9,
11:10 a díky Gazdíkovi i 12:11,
poslední dvě minuty ale nezvládli.
Hosté nejprve z pravé strany vyrovnali, po technické chybě Prostějova uspěli střelou z dálky a

30:25

TJ Sokol II Prostějov"
Tatran Bohunice

(12:14)

Rozhodčí: Damek – Vychodil. ŽK: 2:3. Vyloučení: 5:3. Sedmičky: 1/1:7/6

Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Zacpal – Kosina 9, Kozlovský 2, Gazdík 4, M. Jurik, Valach
5, Bečička, Jura 2, Raška, Burget 1, R. Nevrlý 1, Ordelt, Jurečka 6.
Trenér: Josef Zedníček.

po oddechovém čase se dopustili
další velké chyby. Z ní vyplynul
nejen dvouminutový trest, ale i
proměněná sedmička a poločasový stav 12:14.
Stíhací jízdu zahájil ihned po pauze David Jurečka, hosty ale držel
ve vedení stálý přísun sedmimetrových hodů. Před tím prvním
z druhého poločasu se do brány
postavil Michal Zacpal, a přestože
neuspěl, stal se v pozdějších minutách hlavním strůjcem obratu.
„Vyšlo nám to. Michal nás podržel
již v závěru předchozího duelu v
Brně. Daří se mu více než Jirkovi proti střelám spojek, proto šel
do brány. A úkol splnil naprosto,
včetně sedmiček měl padesátipro-

centní úspěšnost, to je na druhou
ligu velký nadprůměr,“ pochválil
Zedníček.
Zprvu se domácí ale ještě nevyvarovali několika laciných branek
do nezformované obrany, kdy po
vstřelené brance prakticky ihned
sami inkasovali a museli se opět
snažit o dobývání. Hráči Bohunic
si tak stále udržovali jedno až
dvoubrankový náskok, trvalo to
až do čtyřiačtyřicáté minuty.
V útoku se sice tolik nedařilo
Kozlovskému ani Kosinovi, ale
domácím se podařilo branky
rozložit na větší počet házenkářů. Zacpal dopřál famózními zákroky jistotu, Jurečka pak nejprve snížil na 21:22 a v čase 44:15

vyrovnal na 22:22. Půl minuty
po něm poslal Kosina Sokol II
do vedení.
Kozlovský ani Jurečka pak sice
neuspěli, ale Zacpal v bráně doslova čaroval. Po zvýšení z ruky Roberta Nevrlého si kouč hostí vzal
oddechový čas, poslal na palubovku dva „Maxíky“ a podařilo se jim
i vyrovnat, když domácí hned několikrát za sebou neuspěli v útoku,
dál se však nedostali. Kosina sice
trefil břevno a také další jeho střela
neznamenala gól, Zacpal ale v klíčovém okamžiku lapil sedmičku a
Kosina jesličkami stanovil skóre
25:24.
Závěrečných šest minut už patřilo
pouze Prostějovu. Kosina utekl
jednomu z prostorově výraznějších hráčů hostí a zvýšil, vzápětí
dvakrát gólmanovi poslala obrana a Zacpal lapil i další pokus. To
vedlo díky Valachovi a opět Kosinovi k náskoku 28:24.
Bohunice dokázaly tři minuty
před koncem stáhnout na 28:25,
ale za potlesku spokojených diváků se drama nekonalo. Hostům v závěru nevyšel signál při

rozehrávce
devítimetrového
hodu a Štěpán Gazdík dosáhl z
levé strany jubilejního třicátého
gólu.
„Forma nás stavěla do role, že
můžeme lídra potrápit a udělat
body. Podali jsme perfektní výkon
v obraně, navíc jsme sami dávali
góly. Druhý poločas jsme vyhráli
18:11, což je až neskutečné,“ radoval se kouč Sokola II Prostějov.
Sokolnice sice zvítězily ve Velkém Meziříčí a Kostelec doma
přestřílel Brno, přesto si jeho hráči přiblížili druholigovou záchranu. Hodně napoví již příští zápas
na půdě Maloměřic, kde se hraje
v sobotu od jedenácti dopoledne.
„Mohli bychom skončit kolem
sedmého osmého místa,“ odhadl Zedníček. A kde by mohl být
Prostějov, kdyby celou sezonu
podával výkony jako proti Bohunicím? „Neodvažuji se tipovat. Celý podzim jsme ale byli v
personální krizi, když hned čtyři
hráči šli na operaci, Čerňa končil
kariéru a neměli jsme stabilní a
vyrovnanou brankářskou dvojici,“ podotkl Josef Zedníček.
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KAM NA házenou?
21. kolo, sobota 11. května: Brno „B“ - Velké Meziříčí
(nezadáno), Maloměřice – Prostějov (11.00), Sokolnice
– Kuřim (16.00), Havlíčkův Brod – Hustopeče (17.00),
Bohunice – Kostelec na Hané (12.5., 15.00), Telnice – Ivančice
(12.5., 17.00).
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www.
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KOSTELEC SI BEZ POTÍŽÍ PORADIL S PROŘÍDLÝM BRNEM „B“

Kostelec na Hané/jim – Největší brankový příděl za poslední
více než rok si proti rezervě
extraligového Brna schovali házenkáři Kostelce na Hané. Hostům, kteří přijeli pouze se šesti
hráči do pole, nasázeli plných
šestatřicet branek, což se jim
podařilo naposledy koncem
května 2012 proti Kuřimi. Domácí hráči tak počtvrté v řadě
doma bodovali a druhou výhrou v řadě zabránili pádu na
předposlední místo druhé ligy.
„Vítězství je to naprosto zasloužené a rozdíl skóre je k soupeři
milosrdný. Naše taktika byla jas-

TJ Sokol Kostelec na Hané
Handball KP Brno „B“

36:29

(20:13)

Rozhodčí: Malinek – Planka. ŽK: 2:2. Vyloučení: 2:1. Sedmičky:
1/1:2/2. Diváků: 75. Pětiminutovky: 3:1, 7:2, 11:5, 14:8, 18:10, 20:13,
22:16, 25:19, 28:21, 31:24, 33:27, 36:29.

Sestava a branky Kostelce:
Navrátil, Varha – Smékal 3, Godál 5, Grulich 2, Jurka 4, Rikan 4,
Ševčík, Vymětal 5, M. Grepl 3, Palička 2, J. Grepl 3, Varhalík 2, Říčař 3.
Trenér: Alois Jurík.

ná – uštvat ho. Svědčí o tom i čtrnáct trháků oproti pěti Brna a po
dlouhé době jsem naprosto spokojen s rychlým přechodem,“
těšil se z dvoubodového zisku

kostelecký trenér Alois Jurík.
O výsledku se rozhodlo hned
zkraje prvního poločasu. Domácí
se velice rychle ujali vedení 7:1
a výrazný šesti až osmibranko-

vý náskok si neustále udržovali.
Za třicet minut pak stihli nastřílet
rovných dvacet branek. „S prvním
poločasem jsem byl celkově spokojen a důležité bylo i to, že již v
první půli hrála celá lavička. Plně
se ukázal rozdíl v kvalitě soupeřů
a potvrzuje to i procento střelby.
Zatímco my jsme měli osmdesátiprocentní úspěšnost, hosté šestapadesátiprocentní,“ doložil převahu konkrétními čísly.
Po přestávce žádal od hráčů vygradování výkonu, i vlivem vysokého vedení však koncentrace
trochu polevila a rozdíl se již nezvyšoval. „Trošičku se zlobím na

obrannou fázi, protože dostat od
tak slabého soupeře devětadvacet
branek je na můj vkus celkem
moc. Celkově se hrála pěkná házená pro oko diváka. Rychlost a
technika dostaly přednost před
kouskováním hry,“ těšilo Juríka.
Všichni kostelečtí hráči vstřelili alespoň dvě branky, na nule
kromě gólmanů zůstal jen David
Ševčík, ten však do hry vůbec
nezasáhl. „Mohlo by to být přínosem pro mladé nezkušené
hráče, zkušenosti naberou jen
v mistrovských utkáních. Pro
výhled do budoucna je to jen
dobře,“ podotkl domácí trenér.

Před úvodním hvizdem očekával
složitější utkání, hosté však doplatili na úzkou sestavu. „Jejich
áčko hrálo v šest večer v Kopřivnici a dorostenci odmítli jet, protože se cítili unavení po utkání s
Rožnovem. Kdybych to věděl
před utkáním, byl bych klidnější,
takto jsem se uklidnil až v průběhu zápasu,“ poznamenal.
Komplikací je pro něj naopak
fakt, že kromě Prostějova vyhrály i Sokolnice, když si dovezly
dva body z Velkého Meziříčí. „Je
to nečekané a trochu mi to kříží
plány. V případě rovnosti bodů
s nimi ale máme jednoznačně

lepší bilanci. Musíme bojovat dál
a připravovat se i na překvapivé
výsledky,“ doplnil.
V posledních dvou kolech jedou
jeho hráči nejprve na půdu vedoucích Bohunic, poté doma přivítají
taktéž namočené Maloměřice,
které se nejprve utkají doma s Prostějovem. „Bohunice mají velký
náskok a nedá se moc předpokládat, že tam vyhrajeme. Pokud tam
ale pojedeme kompletní a zdraví,
dokážeme je potrápit. Klidně se
tak může stát, že přivezeme body
od nich, jako je oni odvezli od nás.
Soupeř to však nebude v žádném
případě lehký,“ uznal Alois Jurík.

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ TJ OP KRALUJÍ ČESKÉMU BASKETBALU!
Výběr Pavla Buriánka podlehl pouze Pardubicím a obhájil zlato

Prostějov/jim – Haná zůstala
nedobyta a zlaté medaile zůstaly doma. Basketbalové naděje TJ OP Prostějov dotáhly
své přání do úspěšného konce
a na finálovém turnaji mladších žákyň do čtrnácti let, který po čtyři dny hostila domácí
hala prostějovských Orlů,
nechaly zbylou pětici účastníků 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, jaké jsem
kdy zažil, a opravdu tu bylo šest
družstev, která mohla vyhrát,“
jásal bezprostředně po vyhlášení
výsledků nadšený kouč domácího výběru Pavel Buriánek.

Čtvrtek: Pohodová výhra
nad Ostravou
Cestu za prvním místem zahájily Prostějovanky ve čtvrtek
odpoledne jasnou výhrou nad
Ostravou. V tomto utkání po
celý zápas vedly a otázkou byl
pouze konečný rozdíl ve skóre.
Po celých čtyřicet minut si udržovaly zhruba desetibodový
odstup a nakonec zvítězily o
třináct bodů. Z jednotlivkyň se

na výhře nejvíce podílely Karolína Szcotková a Eva Šmeráková, první z nich proměnila
všech šest dvoubodových pokusů a celkově zaznamenala
devatenáct bodů, druhá proměnila pět střel z pole a uzavřela
na deseti bodech.
„Ostrava hraje jiný styl basketbalu než Brno. Brno je vyšší
pod košem, Ostrava je atletičtější. Museli jsme tomu podřídit
taktiku. A líbilo se mi, že i když
se nedaří, tak se bojuje,“ chválil
děvčata po úspěšném vstupu do
turnaje Buriánek.

v první půli dotahovat. Poločasové manko několika bodů ale
eliminovaly hned devíti trojkami a Karolína Szotková nasázela jednadvacet bodů.
„Po prohře s Pardubicemi jsme
už jednoduše museli. S Hradcem jsme v poločase prohrávali o osm bodů, ale týmovým
kolektivním výkonem jsme to
otočili. Soupeř hrál zataženou
obranu, ale dát devět trojkových pokusů, to se může rovnat úrovni ženské ligy. Odrazila se práce při střelbě, které se s
holkami věnujeme,“ poukázal
Buriánek.

Pátek: Úspěšný obrat
proti Brnu
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. Náskok již nepustily a
opět zvítězily o třináct bodů. Patnácti body k tomu přispěla Sarah
Švagerová, čtrnácti Michaela
Neherová a dvanácti Karolína
Szcotková.
„Holky bojovaly a bojovností
tento zápas otočily. Vždy si říkáme, že na útok člověk může mít
den a nemusí, ale obrana se musí

Neděle: Vítězná tečka
proti České Lípě
Před závěrečným duelem měly
Prostějovanky jisté, že jakákoliv výhra jim přinese zlato. A o
výsledku nebylo brzy pochyb.
Již po deseti minutách svítil
na tabuli stav 15:4, o poločaOdřezání sítě. Radost si domácí hráčky zpestřily i tradičním rituálem.
Foto: Jiří Možný
vydařit vždycky. Udělali jsme
další krok k obhajobě, ale nechci
to zakřiknout. Holky nechaly na
palubovce srdce a duši a pokud
tomu tak bude i ve třech následujících utkáních, tak to může
dobře dopadnout,“ radoval se po
páteční výhře Buriánek.

Sobota: Zápletka
s Pardubicemi a famózní
trojky s Hradcem

Bitva o každý míč. Děvčata TJ OP během turnaje nic nevypustila
a došla si až pro zlato.
Foto: Jiří Možný

Sobotní dvojutkání už jeho hráčkám výsledkově na sto procent
nevyšlo. Proti Pardubicím marně dotahovaly manko a nakonec
jim chybělo deset bodů. Poločasovou ztrátu 25:30 přitom ještě
dotáhly a po třech čtvrtinách
vedly 40:39, závěr se jim ale
nepovedl.
„Nehráli jsme dobře, byli jsme
pomalejší než Pardubice, do-

skakování nebylo dobré. Když
jsme ale porazili Brno, věděli
jsme, že jednou klopýtnout
můžeme. Hloupě jsme toho ale
využili hned v prvním sobotním
zápase, jinak mohlo být rozhodnuto už o den dříve,“ poznamenal Buriánek.
Klára Vymlátilová, Kateřina
Galíčková, Karolína Szotková i Adéla Vymazalová sice za
domácí tým nastřádaly dvouciferný počet bodů, pardubické
Karolíně Šotolové se ale povedlo zaznamenat hned dvaadvacet
bodů a zejména díky jejímu
příspěvku zůstávalo před posledními dvěma koly nejasné,
komu vítězný pohár připadne.
Prostějovanky však věděly, že
již nesmí zaváhat.
Odpolední duel s Hradcem
nabídl po většinu hry velké
drama a hráčky TJ OP musely

Vítězky. Hráčky TJ OP Prostějov - nové mistryně republiky mladších žákyň.
Foto: Jiří Možný
se 37:19 a po třech čtvrtinách
to bylo dokonce o dvaatřicet
bodů – 55:23.
Do střelecké listiny se zapsalo
hned devět domácích hráček a
zrodilo se bezproblémové vítězství 68:46. Titul pro mistra
České republiky tak připadl
družstvu TJ OP Prostějov.

„Tento zápas jsme si užili až do
konce, usnadnila nám to nervozita České Lípy. Měli jsme
velký náskok, všechny si mohly
zahrát. Holky ukázaly, že jsou
tým, podaly kolektivní výkon
a splnily to, co si řekly minulé
pondělí na tréninku,“ jásal trenér
TJ OP Prostějov Pavel Buriánek.

Výsledky MČR mladších žákyň 2013:
Prostějov – Ostrava
57:44, Pardubice – Prostějov
Hradec Králové – Pardubice
40:67, Ostrava – Česká Lípa
Brno – Ostrava
73:50, Hradec Králové – Prostějov
Česká Lípa – Pardubice
45:33, Brno – Česká Lípa
Ostrava – Hradec Králové
67:77, Pardubice – Ostrava
Pardubice – Brno
45:48, Hradec Králové – Brno
Česká Lípa – Hradec Králové
57:60, Prostějov – Česká Lípa
Prostějov – Brno
63:50,
Konečné pořadí mistrovství republiky U14:
1. TJ OP Prostějov
5
4
1
302:255
2. BK Pliska Studánka Pardubice 5
3
2
266:240
3. BK Brno
5
3
2
302:282
4. Sokol Hradec Králové
5
3
2
308:326
5. DDM Česká Lípa
5
2
3
254:276
6. SBŠ Ostrava
5
0
5
273:326

62:52,
57:60,
53:62,
58:46,
59:55,
78:73,
68:46.

9
8
8
8
7
5

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

Volejbal
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Hráčský kádr žen
VK AGEL: nic nového
Příznivci prostějovského
volejbalu si na zprávy o složení hráčského kádru ženského A-týmu VK AGEL
pro příští sezonu budou
muset ještě nějaký čas počkat. Oddílové vedení se
totiž rozhodlo nezveřejňovat žádné dílčí informace,
dokud nebudou uzavřena
probíhající rokování s plejerkami o smlouvách.
„Co se kádru našeho áčka
týká, pokračují jednání s jednotlivými hráčkami. Některé
ženy mají v klubu platný kontrakt, s těmi si vyjasňujeme jejich i naši chuť smlouvu dodržet. S dalšími volejbalistkami

se bavíme o případném prodloužení smluv, které skončením uplynulého soutěžního
ročníku vypršely. A samozřejmě máme v hledáčku rovněž
nové posily,“ obecně vyložil
sportovní ředitel VK Peter
Goga.
Jmenovitě konkrétní však být
nemohl. „Dohoda klubového
vedení zní jasně: žádné informace zatím neprozrazovat.
Což platí jak pro hráčskou
soupisku, tak pro složení realizačního týmu. Mohu jen zopakovat, že jakmile bude cokoliv definitivního, veřejnost
včetně našich fanoušků se to
hned dozví,“ řekl Goga.

KONEČNÉ POŘADÍ UNIQUA
EXTRALIGY ŽEN 2012/2013
1. VK AGEL PROSTĚJOV
2. PVK OLYMP PRAHA
3. SK UP OLOMOUC
4. PVK PŘEROV
5. TJ SOKOL F. MÍSTEK
6.VC SLAVIA PRAHA
7. VK K. POLE BRNO
8. TJ OSTRAVA
9. TJ SOKOL ŠTERNBERK
10. VK SG BRNO
Baráž o extraligu: VK SG Brno - TJ Tatran Střešovice 1:3 na zápasy; Brno z nejvyšší soutěže padá, nováčkem budou Střešovice.

TRADIČNÍ VOLEJBALOVÝ SERVIS
aneb ohlédnutí za právě skončenou sezónou 2012-2013
v podání všech týmů VK AGEL PROSTĚJOV

"PROSTĚJOVSKÝ VOLEJBAL
OPĚT POZLACEN"
který bude obsahovat veškerý sumář od "A"-družstva až
po přípravky včetně exkluzivních rozhovorů a fotografií
vám PROSTĚJOVSKÝ Večerník - hlavní mediální partner
VK AGEL - přinese už v čísle 21,
které vychází V PONDĚLÍ 27. KVĚTNA 2013.

Prostějovské volejbalistky si užívají zaslouženého volna, vedení má ale napilno

„Agelky“ jdou DO LIGY MISTRYŇ

PŘÍMO - bez divoké karty

Konečně se dočkaly! Pět let muselo vedení VK
AGEL Prostějov žádat Evropskou volejbalovou
federaci o udělení divoké karty, aby naše volejbalistky mohly startovat v CEV Champions League
žen. Naštěstí „volňásek“ díky skvělému jménu hanáckého klubu vždy dostaly. Teď už se však obejdou bez této nejisté administrativní cesty a účast
v příštím ročníku Ligy mistryň mají už teď jistou!
Prostějov/son
Čím to? Dobrými výsledky
v elitním poháru starého kontinentu Agelky soustavně zvyšovaly koeficient České republiky.
A když se v posledních letech
solidní měrou přidaly i další dva
oddíly naší země (KP Brno, UP
Olomouc), dosáhl národní koeficient ČR pro evropské poháry
v ženské kategorii takové úrovně,
že mistryně UNIQA extraligy
získaly od sezony 2013/14 jistotu
přímé nominace do Champions
League, bez nutnosti udělení divoké karty.
Podmínkou šesté účasti VK mezi
klubovou smetánkou v řadě za
sebou tedy byla „maličkost“:

znovu ovládnout nejvyšší domácí soutěž. To Hanačky nakonec
s jistotou splnily a dveře k dalším
atraktivním zápasům proti světovým top družstvům tak mají
dokořán. „Navíc je možné, že
díky vyššímu koeficientu získáme jednu zajímavou výhodu pro
blížící se losování nového ročníku Ligy mistryň. Koncem června
bychom se totiž mohli ocitnout
nikoliv v nejnižším, čtvrtém losovacím koši, ale ve třetím, což
by nás teoreticky mohlo poslat
do přijatelnější základní skupiny.
Uvidíme, jak bude situace vypadat ve skutečnosti a jestli se při
losu dočkáme trochy nezbytného
štěstí,“ uvedl hlavní trenér našich
volejbalistek Miroslav Čada.

Další šance. Složit reparát z nepovedeného učinkování v uplynulé sezóně Ligy mistryň budou mít
možnost svěřenkyně trenéra Čady také v nadcházejícím ročníku.
Foto: Josef Popelka
Výsledková touha vékáčka
bude jako obvykle sahat k postupu do play off. „Uplynulá
sezona Champions League
se nám nepovedla, jediný zís-

kaný set ze šesti utkání byl
zklamáním pro vedení klubu,
celý tým i fanoušky. Proto uděláme maximum, abychom pro
další soutěžní ročník postavili

silnější družstvo, schopné důstojně reprezentovat Prostějov
na mezinárodní scéně,“ zdůraznil předseda správní rady
VK AGEL Petr Chytil.

Mezi nominovanými v anketě O nejlepší volejbalisty ČR 2012/13

je za VK trio Čada, Kossányiová a Vincourová
Praha, Prostějov/son - Celkem
dvanáct kategorií má letošní
ročník ankety O nejlepší
volejbalisty ČR za soutěžní
ročník 2012/13. A mezi trojici nominovaných se hned ve
dvou kategoriích dostalo trio
zástupců VK AGEL Prostějov:
kouč Miroslav Čada a dvě
hráčky Andrea Kossányiová
s Pavlou Vincourovou.
Čada již tradičně nechybí ve výčtu
top trenérů družstev žen a pokud
uspěje v konkurenci Stanislava
Mitáče (lodivod Olympu) i Carla

Parisiho (reprezentance ČR), obhájí svůj primát z minulého roku.
Hned dvojnásobné zastoupení
má VK Agel v kategorii Nejlepší
hráčka české extraligy, kam
hlasující zařadili vedle Michaly
Kvapilové (Olymp) duo mladých
a velmi talentovaných Agelek.
Nejvyšší anketní pocty se může
dočkat buď smečařka Andrea
Kossányiová, nebo nahrávačka
Pavla Vincourová.
Slavnostní vyhlášení proběhne
v sobotu 18. května od 18.00 hodin v Městském divadle Brno.

Přehled nominovaných v anketě O nejlepší volejbalisty ČR 2012/13
Nejlepší volejbalista:
David Konečný, Jan Štokr, Lukáš Ticháček
Nejlepší volejbalistka:
Helena Havelková, Aneta Havlíčková, Iva Plchotová
Nejlepší hráč české extraligy:
Peter Michalovič, Peter Pláteník, Andy Rojas
Nejlepší hráčka české extraligy: Andrea Kossányiová, Michala Kvapilová, Pavla Vincourová
Trenér družstva mužů:
Martin Demar, Jan Svoboda, Zdeněk Šmejkal
Trenér družstva žen:
Miroslav Čada, Stanislav Mitáč, Carlo Parisi
Beachvolejbalový pár:
Lenka Háječková – Hana Klapalová, Kristýna Kolocová – Markéta
Sluková, Přemysl Kubala – Petr Beneš
Trenér družstva chlapců:
Tomáš John, Ivan Pelikán, Jiří Petrů
Trenér družstva dívek:
Miroslav Horáček, Josef Lundák, Peter Šloff
Mládežnický oddíl - chlapci:
ČZU Praha, Slavia Hradec Králové, Volejbal Brno
Mládežnický oddíl - dívky:
PVK Olymp Praha, ŠSK IR Progres Bílovec, VK Madeta Č. Budějovice
Rozhodčí:
Martin Hudík, Milan Labašta, Kamil Renčín

Starší žákyně VK vyhrály MČR a obhájily titul!

Brno/son - Husarský kousek se
povedl volejbalovým starším
žáky-ním VK AGEL Prostějov.
Málokterému oddílu se v této
věkové kategorii podaří zopakovat zisk mistrovského titulu
– a děvčata našeho klubu právě
tohle dokázala! Po loňském triumfu tým z Hané ovládl také
letošní republikový šampionát
v Brně, když během celého
mistrovství ČR vyhrál všech
osm svých utkání při jediném
ztraceném setu. Klíčovou roli
přitom sehrálo obětavé nastoupení zraněné opory Kristýny Adamčíkové, pouhý týden
po vykloubení prstu na ruce.
Družstvo trenérské dvojice
Lenka Koblerová – Aleš Dočkal
se okolo přirozené tahounky
parádně semknulo a druhé
žákovské zlato za sebou vybojovalo naprosto zaslouženě!

Základní skupina
Národní přebor odstartoval pro
náš tým pátečním zápasem proti
Olympu Praha B, který Agelky
zdolaly sice ne drtivě, ale vcelku
přesvědčivě 2:0, po setech 25:21 a
25:19. Týž den později odpoledne
následovalo druhé střetnutí s Lokomotivou Plzeň, jež mělo podobný průběh, avšak s jasnější druhou
sadou – 25:21 a 25:13.
V sobotním dopoledni pak naše
holky čekalo poslední utkání
základní grupy s Ostravou, které
doslova vydřely hlavně díky těsně
zvládnuté koncovce úvodní sady
(28:26, 25:20). Do čtvrtfinálové

Výsledky MČR starších žákyň 2013 v Brně

Euforie. Mistrovský tým starších žákyň VK AGEL Prostějov v plné kráse.
fáze tak mladé Hanačky prošly druhé dějství jim herně vůbec
z prvního místa.
nevyšlo a po výsledku 18:25 se
šlo do rozhodujícího tiebreaku.
Čtvrtfinálová skupina
Ten svěřenky Lenky Koblerové
V sobotu odpoledne podstoupil a Aleše Dočkala opanovaly zcela
prostějovský tým velmi náročný dominantním způsobem, když
program tří klíčových zápasů. Středočešky perfektním výkonem
A zvládl jej dokonale. Nejprve doslova smetly z kurtu 15:3!
hladce vyřídil Bedřichov (25:14, O zlato si to hanácká ekipa
25:13), poté bez větších problémů rozdala ve dvě odpoledne
přehrál vítězky letošního Českého s
výběrem
pořádajícího
poháru z Bílovce (25:21, 25:12) oddílu a od začátku střetnutí
a čtvrtfinálovou grupu uzavřel nemilosrdně diktovala tempo.
podobně jasným triumfem nad Brňanky byly drceny především
celkem Sport Praha (25:20, 25:6) výtečným servisem, obhájkyním
v přímé bitvě o prvenství i lepší titulu šly úplně všechny činnosti
výchozí pozici pro semifinále.
a od stavu 25:13, 14:7 pevným
krokem šturmovaly k poPlay off
hodovému vítězství. Poté jim
Semifinálový duel odstartoval však asi mysl zaplnily předčasné
hodinu před nedělním polednem myšlenky na oslavnou radost,
a naše děvčata stál spoustu fyzick- neboť výbornou hru vystřídaly
ých i psychických sil. Kralupy chyby, následované obavami ze
nad Vltavou se totiž ukázaly jako šokujícího zvratu. Po dotažení
nadmíru houževnatý soupeř, který Králova Pole až na 24:23 ale
dlouho odolával prostějovské naštěstí šestý mečbol proměnila
kvalitě. Úvodní set lámaly odd- tahounka Adamčíková a křepčení
echové časy VK, po nichž přišly vékáčka přece jen mohlo naplno
dva stěžejní úniky (6:9 – 12:9, propuknout!
17:17 – 20:17). Koncovku Agelky Sestava Prostějova ve finále:
Zatloukalová,
zvládly mistrně (25:21), jenže Vymazalová,

Foto: www.vkprostejov.cz

Adamčíková,
Stavinohová,
Šestořádová,
Meidlová
–
Slavíková. Třešinkou na dortu
vítězné euforie se stala individuální ocenění, jež si z jihomoravské metropole odvezly Pavla Meidlová (nejlepší smečařka
MČR) a Kristýna Adamčíková
(nejlepší hráčka turnaje).
„Je to nádhera. Krásný, až nepopsatelný pocit. Holky si titul
jednoznačně zasloužily, příkladně
bojovaly od začátku až do konce
mistrovství. Kolektivu výrazně
pomohla trojice Adamčíková,
Meidlová
a
Stavinohová
z úspěšného družstva kadetek,
ale ocenit chci hlavně celý tým,
to znamená všechny jeho členky.
Každá hráčka udělala pro úspěch
maximum a pro ty holky je titul
oceněním za jejich společnou
snahu. Už teď něco důležitého
dokázaly, což jim může do
dalšího života jedině pomoct. A
já jsem za ně moc ráda,“ smála
se hlavní trenérka našich starších
žákyň Lenka Koblerová se slzami
v očích.
Fotogalerii hledejte na www.
vecernikpv.cz!

Základní skupina A: ŠSK Bílovec – SK Hlincovka 2:1 (13, -18, 9), Sport Praha – Sokol Bedřichov 2:0 (16,
16), SK Hlincovka – Sokol Bedřichov 0:2 (-24, -25), ŠSK Bílovec – Sport Praha 0:2 (-22, -15), Sport Praha
– SK Hlincovka 2:1 (-10, 15, 13), Sokol Bedřichov – ŠSK Bílovec 1:2 (15, -13, -13). Pořadí: 1. Sport Praha
8 bodů (skóre 6:1), 2. ŠSK Bílovec 4 (4:4), 3. Sokol Bedřichov 4 (3:4), 4. SK Hlincovka 2 (2:6).
Základní skupina B: KP Brno – Volejbal Tábor 2:0 (18, 13), PVK Přerov – TJ Kralupy 0:2 (-16, -20), Volejbal Tábor – TJ Kralupy 0:2 (-15, -13), KP Brno – PVK Přerov 2:0 (15, 16), PVK Přerov – Volejbal Tábor
2:0 (16, 19), TJ Kralupy – KP Brno 2:1 (27, -28, 14). Pořadí: 1. TJ Kralupy 8 (6:1), 2. KP Brno 7 (5:2), 3.
PVK Přerov 3 (2:4), 4. Volejbal Tábor 0 (0:6).
Základní skupina C: VK AGEL Prostějov – Olymp Praha B 2:0 (21, 19), Lokomotiva Plzeň – TJ Ostrava 1:2 (-17, 24, -12), Olymp Praha B – TJ Ostrava 2:0 (15, 14), VK AGEL Prostějov – Lokomotiva Plzeň
2:0 (21, 13), Lokomotiva Plzeň – Olymp Praha B 0:2 (-16, -22), TJ Ostrava – VK AGEL Prostějov 0:2
(-26, -20). Pořadí: 1. VK AGEL Prostějov 9 (6:0), 2. Olymp Praha B 6 (4:2), 3. TJ Ostrava 2 (2:5), 4.
Lokomotiva Plzeň 1 (1:6).
Základní skupina D: Olymp Praha A – VŠ Plzeň 2:0 (19, 15), Nový Jičín – Baník Sokolov 2:1 (-17, 24, 11),
VŠ Plzeň – Baník Sokolov 2:0 (13, 13), Olymp Praha A – Nový Jičín 0:2 (-24, -18), Nový Jičín – VŠ Plzeň
0:2 (-15, -10), Baník Sokolov – Olymp Praha A 0:2 (-15, -11). Pořadí: 1. VŠ Plzeň 6 (4:2), 2. Olymp Praha
A 6 (4:2), 3. Nový Jičín 5 (4:3), 4. Baník Sokolov 1 (1:6).
Čtvrtfinálová skupina E: Sport Praha – TJ Ostrava 2:1 (-18, 14, 8), ŠSK Bílovec – Olymp Praha B 0:2
(-14, -26), Sokol Bedřichov – VK AGEL Prostějov 0:2 (-14, -13), Olymp Praha B – Sport Praha 1:2 (21,
-21, -2), VK AGEL Prostějov – ŠSK Bílovec 2:0 (21, 12), Sokol Bedřichov – TJ Ostrava 2:0 (11, 8), Sport
Praha – VK AGEL Prostějov 0:2 (-20, -6), Olymp Praha B – Sokol Bedřichov 0:2 (-18, -21), ŠSK Bílovec
– TJ Ostrava 1:2 (20, -13, -11). Pořadí: 1. VK AGEL Prostějov 15 (10:0), 2. Sport Praha 10 (8:4), 3. Olymp
Praha B 7 (5:6), 4. Sokol Bedřichov 7 (5:6), 5. TJ Ostrava 3 (3:9), 6. ŠSK Bílovec 3 (3:9).
Čtvrtfinálová skupina F: KP Brno – Olymp Praha A 2:0 (20, 23), TJ Kralupy – Nový Jičín 2:0 (21, 17),
PVK Přerov – VŠ Plzeň 2:1 (-19, 22, 12), VŠ Plzeň – KP Brno 0:2 (-10, -18), Olymp Praha A – TJ Kralupy
1:2 (17, -16, -11), PVK Přerov – Nový Jičín 0:2 (-21, -17), TJ Kralupy – VŠ Plzeň 0:2 (-23, -19), KP Brno
– Nový Jičín 2:0 (23, 24), Olymp Praha A – PVK Přerov 0:2 (-18, -19). Pořadí: 1. KP Brno 13 (9:2), 2. TJ
Kralupy 10 (8:4), 3. VŠ Plzeň 7 (5:6), 4. Nový Jičín 6 (4:6), 5. PVK Přerov 5 (4:7), 6. Olymp Praha A 4 (3:8).
Skupina o 13. až 16. místo: SK Hlincovka – Baník Sokolov 2:0 (25, 24), Volejbal Tábor – Lokomotiva Plzeň
1:2 (22, -17, -12), Volejbal Tábor – Baník Sokolov 2:0 (14, 16), Lokomotiva Plzeň – SK Hlincovka 2:0 (23, 15),
Baník Sokolov – Lokomotiva Plzeň 2:0 (20, 21), SK Hlincovka – Volejbal Tábor 2:0 (19, 19). Pořadí: 1. SK
Hlincovka 6 (4:2), 2. Lokomotiva Plzeň 5 (4:3), 3. Volejbal Tábor 4 (3:4), 4. Baník Sokolov 3 (2:4)
Utkání o 9. až 12. místo: ŠSK Bílovec – Olymp Praha A 2:0 (20, 23), TJ Ostrava – PVK Přerov 1:2 (-19, 24,
-7). Utkání o 11. místo: Olymp Praha A – TJ Ostrava 0:2 (-19, -17). Utkání o 9. místo: ŠSK Bílovec – PVK
Přerov 1:2 (-17, 22, -14). Utkání o 5. až 8. místo: Olymp Praha B – Nový Jičín 2:0 (18, 24), Sokol Bedřichov – VŠ Plzeň 0:2 (-21, -19). Utkání o 7. místo: Nový Jičín – Sokol Bedřichov 1:2 (-15, 15, -9). Utkání
o 5. místo: Olymp Praha B – VŠ Plzeň 2:1 (-22, 17, 10). Semifinále: VK AGEL Prostějov – TJ Kralupy 2:1
(21, -18, 3), Sport Praha – KP Brno 0:2 (-9, -18). Utkání o 3. místo. TJ Kralupy – Sport Praha 0:2 (-25, -9).
Finále: VK AGEL Prostějov – KP Brno 2:0 (13, 23)

Konečné pořadí MČR starších žákyň 2013 v Brně
1. VK AGEL Prostějov, 2. KP Brno, 3. Sport Praha, 4. TJ Kralupy, 5. Olymp Praha B, 6. VŠ Plzeň,
7. Sokol Bedřichov, 8. Nový Jičín, 9. PVK Přerov, 10. ŠSK Bílovec, 11. TJ Ostrava, 12. Olymp
Praha A, 13. SK Hlincovka, 14. Lokomotiva Plzeň, 15. Volejbal Tábor, 16. Baník Sokolov.

Sport
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ŠIPKAŘSKÁ TREFA

Kelucův pokus z půlky porazil „eskáčko“
TJ Sokol Zdětín
1.SK Prostějov

1:0
(1:0)

Branka Kralic: Keluc
Rozhodčí: Fojtek

Sestava Zdětína:
Sestava Zdětína: Volf – Jiří Navrátil, Zdráhal, Š. Ledňák (10. Langer),
Tomáš Kučera I – Tomáš Kučera II (80. Holinka), Keluc, Kalvach,
Jaroslav Navrátil – Hlavinka, Apalovič. Trenér: Daniel Langer.
Sestava 1.SK Prostějov „B“:
Hubál – Krátký, Ballek, Peka, Martínek – Merdita, Pořízka, Zelina, Komárek (46. Sedláček) – Fabiánek, Ovčáček. Trenér: David Mezuliánek.

Zdětín/jim
Zdě
í /ji – F
Fotbalisté
b li é 11.SK
SK
Prostějov neprožili sváteční neděli. Mužské „áčko“ prohrálo
již dopoledne 4:3 ve Zlíně, B-tým
pak v odpoledních hodinách
nestačil na Zdětín, kde prohrál
0:1. O výsledku rozhodl hned
úvod duelu, kdy Lubomír Keluc

d ká l že
ž stále
ál ovládá
ládá k
dokázal,
kopacíí
techniku, a z poloviny hřiště nachytal soupeřova gólmana.
Podzimní střetnutí vyznělo i trochu se štěstím pro stále vedoucí
tým okresního přeboru, když
Zdětínští zahodili hned dva pokutové kopy a prohráli 0:1. Na jaře

se k nim naopak trochu přiklonila
i štěstěna, navíc soupeře prakticky
k ničemu nepustili.
Trenér hostí David Mezuliánek
byl z předvedeného výkonu velice
rozladěn a označil ho za nejhorší,
co od hráčů viděl, naopak jeho
protějšek Daniel Langer mohl mít
úsměv od ucha k uchu, a to i přesto,
že hned zkraje utkání musel nahradit zraněného předstopera a když se
chystal ke vstupu na hřiště, neviděl
nejdůležitější moment celých devadesáti minut. Domácí si poradili
i bez zraněného Martina Řehulky,
navíc dopřáli svému gólmanovi
další čisté konto.
V nejbližším týdnu čeká na oba
týmy podruhé v řadě porce dvou
střetnutí. Zdětín se ve středu představí v Přemyslovicích a v sobotu
v Držovicích, eskáčko jede ve
středu do Olšan a v neděli přivítá
Výšovice.

1. liga – Prostějovsko
VÝSLEDKY UTKÁNÍ

Daniel LANGER - Zdětín
„Hra byla z naší strany bojovná, podařilo se nám vstřelit první branku
a od toho se to odvíjelo. Na hostech bylo vidět, že už je rozhodnuto
a postup jim těžko někdo vezme. I plichta by nám stačila, za tři body
jsme ale samozřejmě rádi. Šance tam byly, měli jsme jich daleko víc
než soupeř. Doma se nám na malém hřišti hraje dobře nátlakový fotbal,
máme ve svém středu zkušené hráče, kteří podrží balon, rozehrají. I
když soupeř byl mladší, běhavější, my jsme to vyrovnali zkušenostmi.“

David MEZULIÁNEK - 1.SK Prostějov „B“
„Nevím, co bych k tomu řekl. Hráli jsme prvních deset minut, ale
měli jsme pouze několik střel vedle. Pak jsme dostali gól z poloviny
hřiště a výkon byl celkově katastrofální. Osm hráčů Zdětína má čtyřicet let, ale jak Keluc, tak Luďa Zdráhal ukázali, že si to umí nahrát.
Na skoro staré pány jsme nenašli žádnou protizbraň a troufám si říct,
že to byl nejhorší fotbal, co jsem viděl. Neměli jsme žádnou šanci, jen
jedna tečovaná střela skončila na břevně. Jeden roh, žádná standardka. I když nejsou kluci z áčka, musíme mančafty v okresním přeboru
přehrát. Dneska jediný, kdo chtěl hrát, byl Roman Ballek, to je málo.
Žádné zaujetí, chuť jít do tlaku.“

Jiří Veselý vyhrál ostravský challenger „Je to můj nejlepší výsledek
kariéry, “ říká po triumfu

Ostrava, Prostějov/jim, pkVítězem tenisového turnaje
Prosperita Open 2013 se stal
prostějovský tenista Jiří Veselý.
Člen širšího daviscupového
družstva
zvládl
úspěšně
všechny nástrahy ostravské
antuky a ovládl již druhý challenger této sezony. Devatenáctiletý talent zdolal ve finále
desátého ročníku o devět let
staršího Belgičana Steva Darcise a kromě sto deseti bodů do
žebříčku ATP získal i prémii
přes dvanáct tisíc amerických
dolarů.
Veselý vstupoval do turnaje jako
nenasazený hráč, přesto právě
on zakončil podnik s bilancí pěti
výher a žádné porážky. Nejprve
zdolal své kolegy z TK Agrofert
Prostějov Dušana Lojdu a Jaroslava Pospíšila, ve čtvrtfinále si
na něj nepřišel ani pátý nasazený,
Rakušan Andreas Haider-Maurer.
Český tenista vyhrál po třísetové
bitvě 7:6, 2:6, 6:3 a prošel mezi
čtyři nejlepší.
V semifinále si mnohem
snadněji poradil s Miloslavem
Mečířem mladším a ve finále
taktéž ve dvou setech udolal
belgického reprezentanta a
loňského přemožitele Tomáše
Berdycha Steva Darcise. Přestože
prostějovský hráč v obou sadách
prohrával, vždy se mu podařil
velký obrat a proměnil hned svůj
první mečbol.
„Moc mě potěšilo, že se výrazně
prosazuje další hráč z prostějovské
líhně. Jirka odehrál turnaj skvěle a

má namířeno do světové špičky.
Jestli takhle bude pracovat dál,
bude v první stovce ještě letos,
což je bomba! Je to skvělá zpráva
nejen pro něj a celý náš klub, ale i
pro daviscupový výběr,“ těšil se z
úspěchu Jaroslav Navrátil, nehrající kapitán daviscupové reprezentace a šéftrenér prostějovské TK
AGROFERT, který je se svým
synem Michalem osobním
trenérem Veselého. „Společně
jsme pracovali především na
zrychleni Jirkova forhendu. Musím říct, že v posledních turnajích
se mu mimořádně dařilo a forhendem dělal rozhodující body a vynucoval si tlak. Je velice příjemné
zjištění, že Jirka je profesionál,
který je ochoten poctivě dřít a dát
tenisu maximum. Nicméně nás
čeká ještě kus práce především
na zlepšení umístění servisu a
volejích,“ poznamenal Jaroslav
Navrátil, kde vidí největší zlepšení
Jirky Veselého.
Na to, co říká na úspěchy Jirky
Veselého a zejména poslední triumf z Ostravy se Večerník zeptal i Miroslava Černoška, šéfa
prostějovského tenisu a spolumajitele marketingové společnosti
TK PLUS, která se o rozvoj
tohoto hráče stará již několik
let. „Pro mě je to mimořádně
příjemné konstatování! Jednak
dvě turnajové výhry Jirky potvrzuji, ze je velký talent a že
jeho první místo na juniorském
světovém žebříčku a titul mistra
světa nebyly náhodné. A také a to
je podstatné, znovu se potvrdilo,

ze prostějovský systém práce s
talenty je úspěšný a velice sofistikovaný. Není přece náhodou,
ze od Jirky Nováka je Veselý už
šestým hráčem z prostějovského
klubu, který nakukuje do první
světové stovky,“ usmíval se po
cestě domů ze severomoravské
metropole spokojený Miroslav
Černošek.
A jak jsou na tom ostatní talenty
v Prostějově? „Především bych
chtěla Jirkovi pogratulovat k
výborným výsledkům na posledních challengerech. Do první
světové stovky mu zbývá opravdu
už jen kousek a ještě má víc jak půl
sezony před sebou,“ uvedla Petra
Langrová, která má tenisové projekty v Prostějově na starosti. „Jirka
nebyl sám, komu se dařilo. Adam
Pavlásek pod vedením Michala
Tabary v Ostrave sehrál fantasticky
zápas proti Rosolovi a potvrdil, že
je to obrovský talent. Stejně tak
postupují ženským žebříčkem
vzhůru jak Tereza Smitkova, tak
Barbora Krejčíková, což nás těší,“
dodala Langrová.

Sokolové
spouštějí nohejbalovou amatérskou ligu
Prostějovsko/jim – Start Vánocemi v hlavní prostě- zájemci z řad sokolů se pak

prvního ročníku sokolské
ligy amatérů v nohejbalu
trojic O pohár krále Ječmínka se odehrál již v sobotu 25. dubna ve Vícově,
po něm přijdou na řadu
turnaje na Sokole II Prostějov, koncem srpna znovu ve
Vícově a v polovině listopadu v Přemyslovicích. Finále
se uskuteční deset dní před

jovské sokolovně.
„Startovné činí tisíc korun na
družstvo, již nyní se nám přihlásily dva týmy Sokola Vícov, dvakrát Sokol II Prostějov,
dvakrát Čechy pod Kosířem a
jednou Lokomotiva Romže,“
prozradil seznam již známých
účastníků za pořádající Odbor
sportu Sokolské župy Prostějovské František Vlach. Další

až do 16. května ještě mohou
hlásit na e-mailové adrese
fr.vlach@seznam.cz nebo na
telefonu 777 685 815.
První tři podniky se odehrají na
venkovních dvorcích, poslední
dva pak uvnitř. Pořadatelé
původně zvažovali uspořádat
turnajů více, ale v letních měsících by hrozilo překrytí s několika tradičními akcemi.

Ostrava/red - Jiří Veselý od tenisového turnaje Prosperita Open
v Ostravě nic nečekal. A vyhrál
ho. V nedělním finále porazil
belgického daviscupového reprezentanta Steva Darcise 6:4,
6:4. „Je to můj nejlepší výsledek
kariéry mezi muži,“ prohlásil
nadějný český tenista pro server
sport.idnes.cz po turnaji kategorie Challenger dotovaném 100
000 americkými dolary.
* S jakým cílem jste na ostravskou antuku vůbec jel?
„Byl jsem celkem nepřipravený,
protože na turnaji v Římě jsem si
lehce poranil patu. A když jsem
znovu začal trénovat, tak jsem si
zase trochu poranil kotník. Dával
jsem se tak do pořádku u pana
profesora Koláře. Takže jsem tady
chtěl odehrát nějaké to kolo. Vůbec jsem si nedokázal představit,
že bych tu byl ještě dneska.“
* A ještě jste chytil rýmu, že?
„Ano, byl jsem hodně nastydlý
tím, že jsem hrál dva dny po sobě
v dešti. Chytl jsem rýmu a kašel,
jeden den jsme měl i teploty. Musím poděkovat svému kondičnímu trenérovi Jozefu Ivankovi,
která mě dal do pořádku, cpal do
mě různé vitamíny. Bez toho bych
nevyhrál.“
* Oba vítězné sety jste musel
otáčet. V prvním jste ztrácel
1:3, ve druhém už 0:3. Co vás
zvedlo?
„Zafungovala mi hlava, jinak
bych ten zápas nezvládl. A vždycky, když to bylo důležité, tak jsem
skvěle zaservíroval. Od základní
čáry jsem diktoval hru, snažil jsem
se tlačit do jeho bekhendu, což je
jeho lepší úder, ale tím, že hodně
hraje slajd, mi tolik neublíží, jako
forhendem.
* Takže jste finále zvládl psychicky?
„Ano, protože konec druhého
setu nebyl nic jednoduchého,
když jdete podávat na vítězství v
celém turnaji. Hlava zafungovala

perfektně.“
* Pomohla vám zkušenost z
Turecka, že jste měl za sebou
už jedno vítězné finále challengeru?
„Určitě ano, protože mezi kategoriemi future a challenger je velký
rozdíl. V Turecku jsme byl před
zápasem daleko nervóznější, tady
jsem hrál přece jen na domácí
půdě, i když i to je někdy trochu
svazující. Ale popral jsem se s
tím.“
* Za tři dny jste včetně čtyřhry
odehrál pět zápasů. Jak to bylo
náročné?
„Hodně, ale fyzicky jsem připravený dobře. S tím bych neměl mít
žádné problémy.“
* Po výhře v Ostravě byste měl
být kolem 125. místa na světě.
Jak se vám to poslouchá?
„To je neskutečné. Vůbec bych
to nečekal, že by to mohlo jít tak
rychle. Snažím se však zůstat nohama na zemi a makat dál.
* Jak daleko teď máte do stovky?
„Nějakých sto bodů... Šance určitě je. Dívám se ale dlouhodobě
dopředu. Jestli to přijde za měsíc
dva, nebo za půl roku, to je celkem
jedno. Ale můj cíl je být ve stovce
do konce roku.“
* Dá se tedy říct, že už jste
zvládl přechod z juniorů mezi
muže?
„Těžko říct. Komplikace mohou
nastat vždycky. Tenis je hra se
žlutým míčkem, kdy rozhodují
centimetry, jeden dva míčky v
utkání. Dokud je člověk na vítězné vlně, tak toho musí využít
a dál na sobě tvrdě makat.
* Jaký bude váš další program?
„Týden budu mít volno, budu
trénovat. A určitě bude i nějaká
oslava po tomto vítězství. Pak
pojedu do Uzbekistánu na další
challenger, kde se pokusím udělat
nějaký další výsledek. Měl bych
být psychicky v pohodě, užívat si
a hrát svůj nejlepší tenis.“

Rakušan
Imrek
dojel
čtrnáctý
dorazí Drulák i Štambacher
Známe první jména, do Vícova

Nejblyštivějším jménem z dosud potvrzených fotbalistů je
bývalý hráč Dukly Praha František Štambacher. Čerstvý držitel Ceny dr. Václava Jíry se stal
za svou kariéru celkem třikrát
vítězem československé ligy, v
národním dresu slavil nejen zisk
zlatých medailí na moskevské
olympiádě 1980, když nahrál
na vítěznou branku Jindřichu
Svobodovi, ale také zlato z mistrovství Evropy v Bělehradu a
bronz z dalšího kontinentálního
šampionátu o čtyři rok později.
O devět let mladší Drulák si
přivezl stříbrnou medaili z
mistrovství Evropy 1996 v
Anglii, o rok dříve se stal vítězem ankety Fotbalista roku,
dvakrát ovládl tabulku střelců
první ligy. Za Cheb, Sigmu
Olomouc, Drnovice a rakouský Linec nasázel celkem 153
branek a patří mu pevné místo
v Klubu ligových kanonýrů.
Jan Fiala získal tři tituly s
Duklou Praha a vlastní i bronz

z ME 1980, Václav Samek vedl
jako kapitán „třiadvacítku“ k
výhře na evropském šampionátu 1972 a má i dvě zlaté medaile
s Duklou Praha. Bývalý reprezentační trenér Petr Rada se jednou stal vítězem ligy s Duklou
a naposledy koučoval pražskou
Slavii, Günter Bittengel dvakrát
startoval na olympiádě a jako ligový trenér působil v Blšanech,
Žižkově či Dukle Praha.
Syn slávistické legendy František Veselý mladší odehrál
spoustu sezon v nejvyšší soutěži, Róbert Kafka nasázel téměř
padesát branek za Cheb, Brno,
Drnovice a Karvinou, Miroslav Mlejnek dvakrát slavil zisk
československého titulu s mužstvem TJ Sparta ČKD Praha.
V roli rozhodčích se představí
dvojice Václav Mudroch, Jaroslav Komárek. Perličkou je,
že první z nich se také zúčastnil olympijských her v roce
1980, ovšem v roli diváka.
Kompletní sestava fotbalových osobností vykrystalizuje
tento týden a přineseme ji v
příštím vydání.

aneb Večerník monitoruje regionální dění

Kolo
22
22
22
22
22
22

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

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

BD BH LD LH
6
12 16 25
neznámo v době uzávěrky
neznámo v době uzávěrky
neznámo v době uzávěrky
6
12 18 26
neznámo v době uzávěrky

Ligová tabulka - průběžné pořadí
Tým

Kol V VP R PP P K Skóre

Legy

BO

1 Berini Ivanovice na Hané

22

17

2

0

0

3

0

270:128

600:349

55

2 Jiřina Black Bears Prostějov

22

16

2

0

1

3

0

248:151

568:388

53

3 Orli Kojetín

21

14

2

0

3

2

0

247:136

552:357

49

4 Darts Club Držovice

21

14

1

0

1

5

0

233:147

530:382

45

5 V Zeleném Prostějov

21

10

1

0

3

7

0

211:171

504:418

35

6 O tečku Prostějov

21

10

2

0

1

8

0

185:196

449:478

35

7 Asi Prostějov

22

10

1

0

0

11

0

193:204

463:473

32

8 Rafani Čelčice

22

6

1

0

1

14 0

183:215

439:510

21

9 Mexičani Čelčice

21

5

0

0

2

14 0

156:224

394:516

17

10 Š.O.K. U Pavelků Prostějov

21

5

1

0

0

15 0

139:240

354:541

17

11 KRLEŠ Kralice na Hané

21

4

1

0

2

14 0

136:245

371:544

16

12 Seniors Hamry

21

3

0

0

0

18 0

117:261

320:588

9

Vysvětlivky: Kol - ligové kolo, V - výhra, VP - výhra v prodloužení, R - remíza, PP
- prohra v prodloužení, P - prohra, K - kontumace, B - body, Leg - jedna konkrétní
hra, složená z několika kol mezi dvěma a více hráči.

1. liga Ženy - Olomoucký kraj
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo Domácí
Hosté
10 Divošky od Jany Přerov
Pitbulky Prostějov
10 Šipkařky od Golema Olomouc Dračice od Jedl. Čechovice
Tým

BD BH LD
3 7 9
4 6 9

Kol V VP R PP P K Skóre

LH
16
14

Legy

BO

1 Dračice od Jedličky Čechovice

8

5

2

0

1

0

0

50:33

112:83

20

2 Pitbulky Prostějov

8

6

0

0

1

1

0

53:28

119:77

19

3 Šipkařky od Golema Olomouc

8

3

1

0

1

3

0

44:38

97:90

12

4 Divošky od Jany Přerov

8

1

2

0

1

4

0

38:45

94:102

8

5 Ladies u Jedličky Čechovice

8

0

0

0

1

7

0

20:61

62:132

1

Vysvětlivky: Kol - ligové kolo, V - výhra, VP - výhra v prodloužení, R - remíza, PP
- prohra v prodloužení, P - prohra, K - kontumace, B - body, Leg - jedna konkrétní
hra, složená z několika kol mezi dvěma a více hráči.

2. liga – Prostějovsko
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo Domácí
22 Fénix Prostějov
22 Němčická střela
22 Soběsuky 49
22 Věčná žízeň Ivanovice na Hané
22 Žabáci Ivanovice na Hané

Hosté
BD BH LD LH
Twister Kroměříž
4 14 12
29
Skalní Na Nové Doloplazy 7 11 19
24
U Žida Ivan. na Hané
neznámo v době uzávěrky
ŠK Brablenci Kojetín
6 12 19
30
Capa team U Jedl. Čechovice7 11 18
27

Ligová tabulka - průběžné pořadí
Tým



1 ŠK Brablenci Kojetín

Kol V VP R PP P K Skóre

Legy

BO

20

597:270

59

19

1

0

0

0

0

265:96

2 Twister Kroměříž

20

18

0

0

1

1

0

290:71

625:237

55

3 Fénix Prostějov

20

12

1

0

0

7

0

191:170

450:412

38

4 U Žida Ivanovice na Hané

19

10

1

0

1

7

0

159:185

402:453

33

5 Soběsuky 49

19

8

1

0

2

8

0

157:188

376:434

28

6 Capa team U Jedl. Čechovice

20

7

2

0

2

9

0

162:202

398:481

27

7 Věčná žízeň Ivanovice na Hané

20

8

0

0

1

11

0

152:209

398:487

25

8 Skalní Na Nové Doloplazy

20

5

1

0

2

12 0

157:206

403:498

19

9 Němčická střela

20

4

1

0

1

14 0

137:225

360:509

15

10 Žabáci Ivanovice na Hané

20

5

1

0

0

13 1

142:219

376:505

14

11 Hroši od Jedličky Čechovice

20

3

1

0

0

16 0

160:201

386:485

11

Vysvětlivky: Kol - ligové kolo, V - výhra, VP - výhra v prodloužení, R - remíza, PP
- prohra v prodloužení, P - prohra, K - kontumace, B - body, Leg - jedna konkrétní
hra, složená z několika kol mezi dvěma a více hráči.
partneři šipkových soutěží a turnajů na Prostějovsku

Sen o hattricku se

na Trochanowského memoriálu rozplynul v dohrávce

Prostějov/jim - Tým SKC
TUFO Prostějov se stejně
jako v loňském roce představil na Memoriálu Andrzeja Trochanowskiego,
jednorázovém závodě, který je zařazen do kategorie
UCI 1.2. Trenér Michal
Mráček musel pro první
máj vytvořit dvě sestavy,
neboť prostějovský tým
dostal rovněž pozvánku
na velice prestižní etapový
závod Carpathian courier
race, který probíhal ve stejném termínu. Do Polska tak
zamířila čtveřice Jan Dostál, Jan Wolf, Christopher
Imrek a Viktor Vrážel.
Závodu se startem i cílem
v městě Baboszewie se účastnily všechny významné polské týmy včetně toho nejlepšího - CCC Polsat Polkowice.
Českou republiku zastupovalo
duo SKC TUFO Prostějov a
hradecké ekipa Bauknecht-Author. Prostějovští závodníci si v závodě na sto sedmde-

sát kilometrů počínali velice
zdatně a do úniku velice silné
skupiny se přibližně padesát
kilometrů před cílem zapojil
také Viktor Vrážel.
S blížícím se koncem závodu
se však přestalo spolupracovat, když především polští
závodníci neměli zájem na
úspěchu úniku. Přes Viktorovu snahu tak byla skupina
přibližně čtyři kilometry před
cílem dostižena hlavním polem a o vítězi se rozhodovalo
v hromadném spurtu.
I na tuto variantu byl trenér
Mráček připraven a Dostál
s Wolfem a Imrekem byli
nachystáni k rozjetí závěrečného finiše. K smůle prostějovského výběru ovšem došlo
před cílem k hromadnému
pádu, kterým byli postiženi
právě spurtéři Dostál s Wolfem. V závěrečném finiši pak
Christopher Imrek vybojoval
čtrnácté místo a už vyčerpaný
Viktor Vrážel dokončil závod
jako dvaadvacátý. Jan Dostál

po pádu dojel jednašedesátý,
Honza Wolf však závod nedokončil a musel být odvezen
do nemocnice.
„Je to velká škoda, byli jsme
připraveni na obě varianty.
Kdyby byl únik úspěšný, byl
by to skvělý výsledek a stejně tak jsme byli nachystáni i pro případ hromadného
spurtu. Tentokrát byly body
do rankingu UCI na dosah,
ale nakonec to dopadlo jinak
a nezbývá než věřit, že kluci
na „kurýrech“ budou mít více
štěstí,“ dodal k průběhu závodu trenér Michal Mráček.
Hned po závodě se přemístil
do Dohňan, kde byl toho dne
prologem zahájen Carpathian
courier race, zařazený v kategorii UCI 2.2.
Vítězství vybojoval Konrad
Dabkowski z týmu BDC-Marcpol team před druhým
Grzegorzem
Stepniakem
z CCC Polsat Polkowice, jako
třetí se umístil Dzmitryi Suravets z Běloruska.

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

I

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.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
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Exkluzivní interview s prostějovským rodákem a novou posilou pražského ´S´

„TATO NABÍDKA MĚ HODNĚ LÁKALA! ZE SPARTY JE VŠUDE BLÍŽ...“
Petr Kumstát je třetím odchovancem,
který siPřesto
v nové
éře zahraje za legendární klub
jste se stal třetím nejlepvíce a zejména postupů do play off. Kaž-

Prostějov - Na nové spoluhráče si bude muset od začátku letní přípravy zvykat Petr Kumstát. Odchovanec
prostějovského hokeje a v posledních deseti letech
opora Karlových Varů se totiž rozhodl změnit extraligový dres. Jak Večerník avizoval již v minulém čísle, tak
se na prvního máje i stalo. Urostlý forvard přestoupil do
pražské Sparty! Na angažmá v západních Čechách ale
bude vzpomínat v dobrém, byť samotné loučení nebylo
úplně nejveselejší... Od nového působiště si útočník s
reprezentačními zkušenostmi slibuje, že si opět zahraje
play off, dočká se týmového úspěchu a třeba se i vrátí do národního týmu. Po Martinu Richterovi a Marku
Černoškovi bude navíc třetím ryzím Prostějovanem, jenž
v novodobé historii obleče dres legendárního klubu s velkým S na prsou! Bezprostředně po oficiálním upečení
jeho přesunu do hlavního města Petr Kumsát poskytl
PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku exkluzivní rozhovor...
Petr Kozák
Krátce po skončení sezony se
vaše jméno objevilo na seznamu
hráčů, kteří se v příštím ročníku již v
Karlových Varech neobjeví. Co vedlo
k vašemu odchodu ze západu Čech po
deseti letech?
„Chtěl jsem odejít už loni, ale měl jsem
ještě rok smlouvu a domluvili jsme se, že
zůstanu. Letos mi ale už kontrakt skončil a
výsledky byly poslední dobou fakt špatné.
Cítil jsem, že budu chtít zkusit něco jiného.
Navíc jsem byl část ročníku zraněn. Sparta
má velký tým s největšími ambicemi. V
Čechách patří k nejlepším týmům a pokaždé patří mezi favority na zisk titulu. Láká
mě také Praha, ale hlavním důvodem byla
sportovní
stránka.“
p
Rozhodoval jste se mezi vícee nabídkami?
„Řešil to můj agent, kterému volalo naštěstí
štěstí
více klubů...(úsměv) Nějaké vážné nabídky
bídky
ze zahraničí nebyly, což mě ovšem nepřeepřekvapuje, jelikož jsem byl minulou sezonu
zonu
dlouho zraněný a s Karlovými Vary jsme
v posledních sezonách hráli převážně
ážně
play-out o poslední příčky. Všechno bylo
y
tedy z České republiky a já se rozhodll pro
Spartu Praha. Chtěl mě trenér, vedení, je to
ambiciózní klub s kvalitním kádrem, který
každý rok bojuje o titul. Právě sportovní
tovní
stránka hodně rozhodovala.“
Hrálo roli i to, že Sparta a Lev
jsou majetkově propojeny a existuje tudíž bližší cesta i do mezinárodní
odní
KHL?
„ Nebudu zastírat, že kamkoliv je blíž
íž ze
Sparty než z Varů... (pousměje se) Zvlášť
vlášť
když jsme poslední roky hráli jen play
y out.
Těžko bude někdo v závěru sezony sledoledovat skupinu o udržení, každý se díváá na
play
p y off a tím je to dané...“
Pražská Sparta připravuje velkou obměnu kádru. S jakou
u rolí
pro sebe počítáte?
„ Všechno bude záviset na tom, jak to
o poskládá trenér, kde budu hrát. Nemyslím
ím si
ale, že by mě kupovali do čtvrté pětky...
tky...
(úsměv) Kádr se ale teprve rodí a musím
usím
počítat s tím, že tolik prostoru jako v Karlových Varech mít nebudu. Tam to bylo
postaveno trochu jinak, hráli jsme jako
první pětka všechny přesilovky, oslabení,
bení,
rozhodující momenty. Můžu to hrát i ve
Spartě,
p , ale musím si to vybojovat na ledě.“
Už jste měl pohovor s trenérem
Jandačem o vaší roli v týmu?
„Prozatím jsme spolu nemluvili, ale na to
bude dost času, až to všechno vypukne.
Věřím tomu, že pan Jandač věděl, proč mě
do týmu
ý chce...(úsměv)“
Tak s kým si přejete vytvořit
útočnou formaci...?
„Za deset let mi vyhovovali všichni spoluhráči. S Vencou Skuhravým to byl silovější
styl založený na bojovnosti, poslední dva
roky jsme si sedli s Lukášem Pechem. On
je technicky výborně vybavený, šikovný s
pukem. To byly trošičku odlišné styly, ale
vždy jsme se nějak prosadili. Ve Spartě
jsou bezesporu hodně kvalitní hráči, takže
můžu hrát s kýmkoliv. Hlavně doufám, že
tam zapadnu
a s někým si vyhovím.“
p
Klub z Holešovic se každoročně netají s vysokými ambicemi,
avšak v posledních sezónách to nevychází. Myslíte si, že jste na psychický
tlak, který bude na Spartu opět vyvíjen,
dostatečně připraven?
„Každý říká, že ve Spartě je enormní tlak.
Faktem zůstává, že jeden z nejlepších kluINZERCE

bů České republiky je skutečně pod drobnohledem fanoušků i novinářů. Myslím si,
že jsem na to připraven, sám ale nevím,
musím si to vyzkoušet. Není mi už dvacet
let a ve Varech všichni spoléhali na první
útok. Góly jsem tak jako tak dávat musel,
na tom se nic nemění ani teď. Bude větší
konkurence mezi hráči, ale počítám s tím a
budu muset makat stejně jako za Energii.“
Chystáte přesunout celé zázemí
z Karlových Varů do Prahy?
„Ne. S manželkou sbalíme jen část věcí
a najdeme si v Praze byt. Z Varů je to do
Prahy asi sto dvacet kilometrů, tedy hodinu a půl cesty, což není zase tak velký
problém s cestováním. Praha se nám velmi líbí, těšíme se na ni. Předběžně jsme si
naplánovali, že přes týden budeme hlavně v Praze a do Karlových Varů, kde
máme postavený dům, zajedeme
na víkend. Tedy pokud to půjde.“
Zmínil jste, že o odchodu z Karlových Varů
jste uvažoval již delší dobu..
Měl jste možnost zamířit naa
jiné atraktivní angažmá užž
dřív? Třeba po vítězném finále
extraligy v roce 2009, kdy jste se
stali mistry republiky...

dopádně jsem si ve Varech zvykl a líbilo se
mi tam. Po takové době na ně nejde vzpomínat ve zlém.“
Zůstat deset let v jednom klubu je opravdu celkem rarita.
Co vás tak dlouho v lázeňském městě
drželo?
„Karlovy Vary o mě měly po celou dobu
zájem, vytvořily mi výborné podmínky,
líbilo se mi tam. Měl jsem tam manželku, zázemí, výtečnou pozici v klubu. Vše
fungovalo výborně a neměl jsem důvod
cokoliv měnit. Zase je to ale horší v tom,
že když je člověk v klubu delší dobu, tak
cítí daleko větší zodpovědnost.“
Cítil jste tedy tlak, že pozice
mužstva hodně závisí na vás
osobně?
„Ano. Hráli jsme strašně dlouhou dobu
první pětku a všichni spoléhali na to, že
budeme dávat góly, rozhodovat zápasy.
Tlak byl opravdu velký a neúspěchy za
poslední čtyři roky hodně psychicky náročné. Byli jsme z toho dole.“
Na západě Čech se vám líbilo.
Chybělo vám v Karlových Varech něco?
„ V poslední době play off... (hořký
úsměv) Zpočátku se mužstvo dávalo
dohromady, první dva tři roky ještě
Vary nebyly nijak excelentní klub,
ale spíše bojovné mužstvo. Pak přišel
trenér Venera, přivedl několik hráčů

„Kádr se ale teprve rodí a musím počítat s tím,
že tolik prostoru jako ve Varech mít nebudu.
Tam to bylo postaveno trochu jinak,
hráli jsme všechny přesilovky,
ooslabení, rozhodující momenty.“
Urostlý forvard PETR KUMSTÁT ví,
že ve Spartě nic zadarmo nedostane

Foto: Jiří Možný
„Zájem asi byl, ale než jsme se poprvé probojovali do finále, tak jsem podepisoval
novou lukrativní pětiletou smlouvu. Karlovy Vary mně a Vencovi Skuhravému připravily perfektní podmínky a přišly i úspěchy. Já jsem byl s podmínkami spokojen.
Odejít jsem chtěl pouze loni, když jsem
vyhrál pořadí střelců a bylo zřejmé, že náš
mančaft se bude pohybovat spíš dole. Mrzelo mě, že jsme se celkově nedomluvili,
ale musel jsem akceptovat, že mám ještě
platný
p ý kontrakt.“
To znamená, že jste byl prakticky neprodejný?
„To zase ne. Měl jsem ve smlouvě klauzuli, že mě za určité odstupné pustí do
zahraničního klubu. Měl jsem zájem jít do
rodícího se Lva Praha, bohužel to ale není
zahraniční klub a na tom to ztroskotalo.
Více jjsem to neřešil.“
Jak budete vzpomínat na léta v
Karlových Varech?
„Určitě v dobrém, protože jsem tam strávil
doopravdy dlouhou dobu. Během těch let
se mi podařilo získat titul a jednou stříbrné
medaile. Těch úspěchů ovšem mohlo být

ším střelcem mužstva...
„Když to řeknu sobecky, tak góly dával
pouze první útok. Dařilo se nám a nikdo
z dalších klubů se nepřidal. Prosazovalo
se málo lidí. To byl asi problém, proč výsledky nebyly takové, jaké bychom všichni
chtěli. Asi je to trošku chyba, když někdo
hraje
j ppůl sezony a je třetí nejlepší střelec...“
Za Karlovy Vary jste dal celkem
přes dvě stě branek. Přesto o vás
nebyl extra zájem již dříve?
„ Nabídky jsem měl každý rok, ale do
zahraničí mě to předtím nelákalo, nebo nebyla taková, jakou bych si představoval...
(úsměv) Navíc jsem měl platnou smlouvu
a poslední dobou jsem se již tolik neobjevoval v reprezentaci. To je největší lákadlo
pro
p zahraniční kluby.“
Proti Spartě jste v dresu Energie
odehrál mnoho zápasů. Jaký
byla soupeř?
„Každý tým se chce na Spartu vytáhnout,
protože má obrovskou historii a tradici.
Mezi soupeři není příliš oblíbená, proto se
chce každý ukázat. Já jsem proti Spartě hrál
celkem rád, jelikož se mi střelecky dařilo.
Dokonce se mi proti ní dařilo i tady v Praze. (usmívá
se)“
(
Když zalovíte v paměti, vybaví se
Vám nějaký zápas proti Spartě,
na který si hned vzpomenete?
„Jsou dva momenty, které budu mít se
Spartou spojeny napořád. Tím prvním byla

a perfektně složil gólmany, obranu
i útok. Nebyla tu žádná velká hvězda,
stmelovali to zkušený Pepa Řezníček
a kapitán Venca Skuhravý. Mužstvo se
sešlo úplně perfektně a povedly se dva
úspěchy. Potom se bohužel vyměnila
téměř celá obrana a nastal zlom. Navíc
jsme se přestěhovali do nové haly a od
té doby jsme se nikam nedostali.“
V letošní sezoně jste kvůli zranění vynechal rovných dvacet
utkání. Neměl jste pak strach po návratu na led?
„Zpočátku ano. Podvědomě musí mít
strach každý. Strašně dlouho jsem nehrál a pomohla mi reprezentační pauza.
Ruku jsem měl hodně zesláblou, nemohl jsem tolik posilovat. Za deset let
to bylo moje jediné zranění a přišlo
v nejméně vhodnou dobu uprostřed sezony. Stihl jsem sice závěr, ale už bylo
hodně těžké se do toho dostat. Za devět
sezon jsem vynechal snad pět utkání
kvůli nemocem, ale bohužel končila
mi smlouva a zrovna jsem si vykloubil
rameno.“

semifinálová
série z mistrovské sezony.
sem
Sparta
Spar byla favoritem a nám se jí podařilo
zaskočit.
Kdybych si měl vzpomenout na
zask
jediný
jedin zápas, tak rozhodně to bude ten z
minulé
min sezony, kdy se mi v Holešovicích
podařilo
vstřelit čtyři branky. Byl to můj
pod
první
hattrick v kariéře.“
p
prvn
Svými výkony jste zaujal také
trenéry reprezentace a dostal
jste pozvánku na několik turnajů Euro
Hockey Tour. Jak vzpomínáte na tuto
Hoc
příjemnou zkušenost?
příj
„Na nároďák vzpomínám rád. Objel jsem
několik turnajů a vážím si toho. Myslím si,
něko
že ppro každého hokejistu musí být reprezentace
zent snem. Jsem za tu zkušenost rád.“
Co se týče české reprezentace,
strávil jste v ní pět sezon. Co vám
scházelo
k účasti na mistrovství světa?
schá
Nevím, hráče si vždy vybírá trenér...
„ N
(úsměv)
Jednou jsem byl s týmem i přímo
(
(úsm
v dějišti
dě v Kanadě (psal se rok 2008 - pozn.
red.),
red.) ale do závěrečného výběru jsem se
nedostal,
nedo protože přijeli hráči z NHL. Jsem
hráč,
hráč který vždy přijal jakoukoliv roli a
trenér
tren si vybral hráče podle sebe. Asi jsem
nebyl
nebyy tak dobrý...“
Ten pověstný dres se lvíčkem na
prsou jste přesto oblékal. Čím
vás účast v reprezentaci obohatila?
„Byla to pro mě velká čest, každý by v ní
chtěl hrát. Vždy jsem si přivezl dres a poznal jsem jiný hokej. Člověk je pak zvyklý
na větší tempo, rychlejší hru, má kolem
sebe skvělé spoluhráče. Všechno mi to
dělalo radost, přestože to bylo mnohem
náročnější. Mezinárodní hokej je strašně
rychlý, tvrdý a musíte být výborně připravený,
ý, abyste se dokázal prosadit.“
Jak jste na tom byl ve srovnání
s krajánky ze zahraničí nebo s
hráči z NHL?
„Kanadskoamerická NHL je nejlepší soutěž na světě a také krajánci mají obrovskou
výhodu. NHL i KHL se totiž hraje v mnohem větším tempu než česká extraliga. V
tomto je největší rozdíl. Když přijde hráč z
extraligy a naskočí na vyšší úroveň, tak se s
tím srovnává hůř než ten, kdo je na to zvyklý po celý rok. Proto mi přijde důležité, aby
hráči objížděli turnaje Euro Hockey Tour.
Kde jinde
se dají zkušenosti nabrat?“
j
Neuvažoval jste proto odejít do
zahraničí, abyste měl větší šanci
proniknout do národního týmu?

Petr Kumstát (uprostřed) v reprezentačním dresu ČR. Foto: internet
„Samozřejmě jsem to řešil. Když mi ale
bylo šestadvacet, přišla nabídka z Varů na
pět let. Přestože jsem měl tehdy i nabídky
ze zahraničí, tak jsem se rozhodl pro jistotu.
Nemůžu toho teď litovat, nebudu říkat, že
to byla chyba. Jsem šťastný, že jsem mohl
v Karlových Varech hrát.“
Neříkal jste si přesto, že jste mohl
být někde jinde?
„To ne. To si nemůže nikdo říkat, mohlo
to dopadnout i přesně opačně a pak bych
byl nešťastný, že jsem nabídku přijal. Jsem
spokojen, jak jsem se rozhodl, a stojím si
za tím.“
Už víte, kdy vám začíná letní příprava?
„To ještě přesně netuším. Nástup a zdravotní testy by se ale měly konat kolem osmého
května. Je to asi ve všech klubech stejné.“
Jak jste strávil dosavadní volno
mezi sezonami?
„Regeneroval jsem trochu odpočinkově,
trochu aktivně. Občas jsem si zajezdil na kolečkových bruslích, chodím hodně plavat.
Hlavně kvůli ramenu, abych ho posílil.“
V Prostějově momentálně působí váš bratr Pavel. Sledoval jste
jeho výsledky?
„ Ano. Sleduji Prostějov i bráchu. Dívám
se na internet, často si voláme. Když jsem

kdo je

měl zraněné rameno, asi tři dny jsem tu byl
na ledě, přestože jsem mohl používat jen
jednu ruku. Myslím si, že kluci měli docela
dobré výsledky, i když play off jim tolik
nevyšlo. Brácha dával docela dost gólů,
téměř víc než já... (smích)“
Hecovali jste se i v tom smyslu, že
on hrál play off a vy ne?
„(smích) Ani ne. Byl rád, že sezona mu
probíhala v dobrém, dostali se do vyřazovací části. Sem tam se díval na nás a viděl,
že po půlce sezony by byl malý zázrak,
kdyby
y y se nám podařilo dostat do play off.“
Stihli jste si během kariéry spolu
zahrát v jednom týmu?
„Ano, na začátku mé extraligové dráhy
ve Znojmě. Brácha hrál již několik let
extraligu a byl zkušený, zaučoval mě.
Já jsem nehrál ještě tak stabilně, ale byli
jsme v jednom mužstvu a zahráli si spolu. Pak bráchu vyměnili do Vítkovic. Byl
jsem mladý a hrál za juniory první ligu,
navíc jsem trénoval s áčkem. Ten rok mi
dal hrozně moc, pak jsem se totiž začal
prosazovat. Je takový paradox, že jsem
nikdy nehrál dorosteneckou ani juniorskou extraligu, ale až extraligu mužů! Byl
to obrovský skok, ale vybojoval jsem si to
a jsem rád, že hraji hokej profesionálně.
Moc si toho vážím.“

petr kumstát:
Jednatřicetiletý útočník začínal s ledním
hokejem v Prostějově, kde se také 19. listopadu 1981 narodil. Z mateřského klubu se ještě coby junior přesunul v roce
2000 do Znojma. Zde po boku staršího
bratra Pavla poprvé nakoukl do mužské
extraligy, přes střídavé starty v Kometě
Brno a Třebíči zamířil v létě 2003 do
Karlových Varů. V dresu Energie se vypracoval v excelentního kanonýra, za jedno desetiletí stihl nasázet
v základní části, play off a play out více než dvě stě branek, další
přidal v reprezentačním dresu na podnicích Euro Hockey Tour.
V sezoně 2008-2009 se stal mistrem ligy, ještě o rok dříve došel se
spoluhráči až do finále, které ve prospěch soupeře rozhodl až sedmý duel. Uplynulý ročník mu tolik nevyšel, polovinu sezóny promarodil, druhou se víceméně protrápil, s Karlovými Vary bojoval
o udržení extraligové příslušnosti ve skupině play out. Během své
kariéry se dostal i do národního týmu České republiky. Dres se
lvíčkem na prsou oblékl hned jednadvacetkrát v rámci turnajů
Euro Hockey Tour. Před novým ročníkem přestoupil z Karlových
Varů do Sparty Praha.
KUMSTÁT V NÁROĎÁKU

21 zápasů: 4 branky a 6 asistencí
KUMSTÁT V EXTRALIZE

647 zápasů: 209 branek a 187 asistencí
cí
hráčská kariéra petra kumstáta
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14

HC Znojemští Orli
HC Znojemští Orli, HC Kometa Brno
HC Znojemští Orli, SK Horácká Slavia Třebíč
HC Energie Karlovy Vary
y
HC Energie Karlovy Vary
y
HC Energie Karlovy Vary
y
HC Energie Karlovy Vary
y
HC Energie Karlovy Vary
y
HC Energie Karlovy Vary
y
HC Energie Karlovy Vary
y
HC Energie Karlovy Vary
y
HC Energie Karlovy Vary
y
HC Energie Karlovy Vary
y
HC Sparta Praha

