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ROBERT KOVAŘÍK SE VRACÍ
DOMŮ!
DESETILETÝ ÚPRK GANGSTERA KONČÍ
Los Angeles (USA), Praha, Prostějov/mls, mik

Takajetotady!Přesněpodesetiletechsebývalýprostějovskýhokejista
Robert Kovařík vrátí zpět do České republiky. Přivítání jako v případě
návratu zlatých hochů z Nagana ho však nečeká. Naopak, z letiště
poputuje přímo do vězení. Informaci o jeho návratu Večerníku na konci
minuléhotýdnepotvrdiloPolicejníprezidiumMinisterstvaspravedlnosti
ČR. Jak je možné, že jeho vydání trvalo
čtěte na straně 13
celých deset let?

Američané už ho konečně vyhostí,
doma jej čeká 10 LET V BASE...

Bude se muset obléct. Člen úspěšného týmu HKC Prostějov z devadesátých let Robert Kovařík udělal při útěku za „velkou louží“ kariéru.
Coby Robert van Damme se stal hvězdou pornofilmů určených pro gaye. Své vysportované tělo nyní bude muset zahalit do vězeňských
tepláků, které jej už čekají v jedné z tuzemských věznic.
Koláž: Večerník

INZERCE

Střední odborná škola průmyslová
a Střední odborné učiliště strojírenské,
Prostějov, Lidická 4
vyhlašuje dne 20. května 2013 2. kolo přijímacího řízení
Studijní obory:
· Elektrotechnika, zaměření: počítačové systémy
· Strojírenství, zaměření: počítačové systémy
a programování
· Mechanik seřizovač
· Mechanik strojů a zařízení

Učební obory:
· Strojní mechanik (Zámečník)
· Nástrojař
· Obráběč kovů

Informace o studiu: Tel.: 582 342 311, fax: 582 342 322
E-mail: red.spsasoupv@infos.cz, sps_pv.lid@infos.cz
URL: http://spsasou.prostejov.cz

NOVÁ AKCE - PŘIPRAVTE SE NA LÉTO
9 771212 667008
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Straky
St
k v bytě
b tě
Manželé zažili předminulou
neděli nepříjemnou událost v
okamžiku, kdy schovávali svá
jízdní kola. Při manipulaci ponechali otevřené dveře do bytu
v prvním patře. Toho využili
dva mladíci. Vstoupili dovnitř
a odcizili mobilní telefon, peněženku s platebními kartami
a finanční hotovost ve výši 4
tisíce korun. Nezvané návštěvníky přistihla manželka, načež
oba výtečníci vyběhli ven, muži
se však nepodařilo podezřelé
dostihnout. Hlídka provedla
kontrolu okolí a míst, kde by
se pachatelé mohli zdržovat. K
vypátrání nedošlo. Podle popisu
se jednalo o osoby, které byly ve
stejný den hlídkou již ztotožněny, a to z důvodu halasného
chování.

POSTRACH S NOŽEM V RUCE DOSTAL TŘI ROKY NATVRDO
Už dříve byl otec Jiřího Josefova odsouzen za pohlavní zneužívání...

Tak to je hodně povedená rodinka! Zatímco tatínek
Radek Josefov (45) byl už před pěti lety odsouzen
za opakované zneužívání nezletilých dívek, dvacetiletý synáček Jiří v úterý u prostějovského
soudu vyfasoval svůj první nepodmíněný trest.
V Prostějově se postupně dopustil hned čtyř
loupežných přepadení, přičemž peněz se vždy
domáhal s nožem v ruce!
Prostějov/mls
U úterního soudu působil Jiří Josefov velmi kajícně. Ke všemu
se doznal a přislíbil, že se nic
podobného v jeho případě už
nebude opakovat. „Tři roky
jsem pracoval jako zámečník
v Čelechovicích na Hané, kde
jsem se dostal až na vedoucí
pozici. Na konci roku však
firma zkrachovala, proto jsem
nemohl platit nájem, přespával

jsem v autě nebo u známých,“
vypověděl Josefov. Jeho špatná
finanční situace ovšem nijak
neospravedlňovala fakt, že
vzal nůž a začal s ním přepadat
nic netušící zaměstnankyně
prostějovského obchodu, baru,
benzinky a konečně trafiky...
Díky čtyřem přepadením si
přišel asi na dvacet tisíc korun.
Vzhledem k tomu, že to podle
Josefovových slov měl být jeho
někdejší měsíční příjem, zdá

se jeho rozhodnutí obstarávat
si peníze právě loupežemi o to
nepochopitelnější...
Zatčen byl letos v únoru krátce po přepadení trafiky v Dolní ulici. Za loupeže mu hrozil
trest od dvou do deseti let,
prostějovský soud ho nakonec
poslal do vězení na tři roky.
„Polehčuje vám vaše doznání,
spolupráce s policií, věk i to, že
jako dospělý jste dosud nebyl
trestán. Přitěžující okolností je
ale určitě fakt, že se jednalo hned
o několik promyšlených útoků,
při nichž jste se nezdráhal použít
nůž. Pokud by se něco podobného mělo po vašem propuštění
z vězení opakovat, je jisté, že
následný trest bude výrazně
vyšší,“ vyjádřila se předsedkyně
senátu Adéla Pluskalová, která
rovněž upozornila, že Josefov měl
s krádežemi a dokonce i s loupeží

BAKALÁR SE PROPADL DO ZEMĚ...
„Je už dávno pod drnem...,“
míní prostějovská galérka

Bonbóny v podprsence!
Předminulou sobotu vyjížděli
v průběhu služby hned šestkrát
řešit strážníci krádeže v obchodním domě ve Vrahovické
ulici. Poprvé před polednem,
kdy byl ochrankou zpozorován
osmačtyřicetiletý bezdomovec, jenž si ukryl pod opasek u
kalhot Alpu. Přibližně za čtyřicet minut nato byla zadržena
pětadvacetiletá žena z Ostravy,
která si vložila do batohu zboží
v hodnotě 3 822 korun a prošla
bez zaplacení pokladní zónou.
O čtvrt na dvě byl přistižen pětačtyřicetiletý muž. Ten schovával pod mikinou tři Margotky
a kávu. V půl třetí byl spatřen
dvaatřicetiletý chlapík, jak si
vložil pod vrchní část oblečení
pět kusů rybích konzerv za 389
korun. Po čtvrté hodině zcizil
sedmnáctiletý mladík kartáček
na zuby a pánský deodorant
v částce 160 korun a před půl
sedmou večer se snažily dvě
ženy ve věku 19 a 23 let přivlastnit si zboží za 150 korun.
Jedna z nich si dala cukrovinky
dokonce do podprsenky.

Zakázaný prodej
V úterý odpoledne byly zaznamenány telefonáty od občanů
o pohybujících se osobách v
centru města, které nabízejí
parfémy. Pomocí městských
kamer strážníci dotyčné prodejce zastihli na náměstí T. G. Masaryka. Jednalo se o dva muže
z Přerova a Karviné a ženu z
Havířova. Tito hlídce popřeli,
že by nabízeli zboží, a odmítli
řešit své protiprávní jednání na
místě. Z tohoto důvodu byla
věc předána správnímu orgánu,
kde dotyčným lze udělit pokutu
až do výše 30 tisíc korun. Od
19. dubna, kdy platí nařízení
města, je toto již sedmý případ,
kdy strážníci řešili pochůzkový
a podomní prodej.

Strážníkům nezmizel
Celostátně hledaná osoba se
pokusila zmizet. To se ovšem
muži, na kterého byl vydán příkaz k zatčení, nepovedlo. Celá
událost se odehrála po telefonickém oznámení, kdy se výše
uvedený zdržoval v restauraci
na náměstí. Strážníci dorazili
do uvedené provozovny a již
z místní znalosti hledaného
poznali. Při doprovodu k služebnímu vozu se muž pokusil
utéci. Zadržen byl na městské
tržnici. Po tomto mu byla nasazena ppouta a následoval jjeho
převoz na služebnu Policie ČR.
Jednačtyřicetiletý muž poputuje
do výkonu trestu.
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Olomouc, Prostějov/mik Ozbrojené přepadení securitního vozidla a následná
loupež třiatřiceti milionů korun z 21. února tohoto roku
v Přemyslovicích stále nemá
konkrétní obrysy toho, čemu
by se dalo říkat vypátrání a
dopadení pachatelů. A to i
přesto, že kriminalisté už pár
hodin po příjezdu na místo
loupeže věděli, že jedním z
gaunerů je Ján Bakalár z
Moravičan.
Po něm se ale i přes rozsáhlé
pátrací akce a razii v domě
v Dubanech doslova slehla
zem! „Pátrání po pachatelích loupežného přepadení v
Přemyslovicích probíhá stále
stejnou intenzitou. Bohužel,
jediný známý důvodně podezřelý Ján Bakalár se skrývá
na neznámém místě. Po eurozatykači na něj byl vydán už
mezinárodní zatýkací rozkaz,
tudíž může být zadržen i na
americkém kontinentu a vydán zpět do České republiky,“

sdělila v pátek exkluzivně
Večerníku Marie Štrbáková,
tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR v Olomouci.
Vyšetřování případu mělo
zprvu raketový spád. Už pár
dní po loupeži zveřejnila
policie podobiznu Jána Bakalára, o další týden později
zásahová jednotka vrazila do
domu Bakalárovy přítelkyně
v Dubanech. Bez úspěchu...
Zdálo se ale, že kriminálka je
hlavnímu podezřelému doslova v patách a je jen otázkou
hodin, kdy ho zatkne. Možná
i s ukradenými desítkami milionů korun. Ale chyba lávky.
„Ona horká stopa vychladla,
ale jak jsem již uvedla, pátrání
pokračuje s naprosto stejným
obrovským úsilím celého vyšetřovacího týmu,“ uvedla
Marie Štrbáková.
Členové
prostějovského
podsvětí, kteří si však nepřejí být z pochopitelných
důvodů jmenováni, však

Na útěku. Hlavní podezřelý z
loupeže v Přemyslovicích Ján
Bakalár zmizel. Foto: Policie ČR
mají o celé věci jasno už teď.
„Bakalár je dávno pod drnem!
Když se uměl tak blbě nachytat a nechal na místě činu svoji
stopu, ti jeho dva komplicové
se ho museli z obav o své
prozrazení zbavit. Takhle to
prostě v těchto kruzích chodí.
Pokud se mu ovšem nepodařilo zdrhnout do Ameriky,“
míní muž, který si rovněž odseděl v kriminále nějaký ten
rok za loupeže...

Sklíčený lupič. Zatímco při loupežích s nožem v ruce působil
Jiří Josefov sebevědomě, od prostějovského soudu odcházel se
sklopenou hlavou.
Foto: Martin Zaoral
zkušenost už jako mladistvý.
Právě katastrofální rodinné
zázemí je nepochybně jednou z hlavních příčin chování
dvacetiletého mladíka. Jeho
pětačtyřicetiletý otec Radek Josefov byl opakovaně odsouzen
za pohlavní zneužívání ne-

zletilých dívek. Dvěma z nich
dokonce bylo méně než deset let. Za to od soudu dostal
celkem šestiletý trest.
Rozsudek nad Jiřím Josefovem
nabyl právní moci, obě procesní
strany se totiž na místě vzdaly
práva na odvolání.

Cikáni vybrakovali
u Teska náklaďák

Prostějov/mik - Zastávka maďarského řidiče kamionu u
Teska v Držovicích se mu
škaredě vymstila. Čtyři
Romové se vloupali do jeho
nákladního vozu a z kabiny
ukradli vše, co se v rychlosti
dalo. Jediné štěstí, že tohoto
počínání si všimli policisté z
prostějovského dopravního inspektorátu!
„Z trestného činu krádeže vloupáním jsou podezřelí čtyři muži ve
věku od jednadvaceti do sedmadvaceti let, všichni z Ostravy. Ti
v úterý kolem třinácté hodiny na
ulici Konečná v Držovicích po
vypáčení zámku vnikli do kabiny
nákladního vozidla Man. Z vozidla
odcizili tašku s doklady, mobilní telefon, nůž a bezcenné písemnosti.
Celkově tak způsobili škodu přes
pět a půl tisíce korun,“ informovala
Irena Urbánková, tisková mluvčí
policie Olomouckého kraje.
Večerník se zajímal o další
okolnosti případu a zjistil, že
na dopadení kvarteta snědých
výtečníků mají největší zásluhu
prostějovští dopravní policisté,
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kteří
jeli právě kolem místa činu! „Mohu
potvrdit, že byla zadržena čtveřice
pachatelů krádeže vloupáním, a to
skutečně příslušníky dopravního
inspektorátu. Ti zloděje po jejich
činu pronásledovali a následně
zadrželi. Odcizené věci byly zajištěny a ihned vráceny řidiči maďarské národnosti,“ řekl Večerníku
Pavel Novák, vedoucí Územního
odboru Policie ČR v Prostějově.
„Co k tomu mohu říci? Svým
podřízeným jsem již udělil pochvalu, i když zcela jistě si zaslouží větší ocenění. Není to však
poprvé, co se dopravní policisté
podíleli i na řešení podobných
trestných činů,“ zareagoval se
spokojeným výrazem ve tváři
Vítězslav Matyáš, vedoucí Dopravního inspektorátu Policie ČR
v Prostějově.

POJISTNÝ PODVOD se nepodařilo prokázat
Případ ničivého požáru domu ve Smržicích bude ODLOŽEN

Pachatel neznámý, zapomeňte na viníka! S největší
pravděpodobností přesně tak dopadne bezmála
osmiměsíční policejní i hasičské vyšetřování požáru luxusního domu kolotočářské rodiny Finkových ze Smržic.
Poslední zářijovou neděli loňského roku zničil vilu v centru obce požár, který způsobil škodu za sedm milionů korun. Po několika měsících se přišlo na to, že dům někdo
zapálil. Každý v obci ukazoval prstem na Finkovy, nic
takového se ovšem kriminalistům nepodaří prokázat...
Olomouc, Smržice/mik
„Vyšetřování tohoto případu se
chýlí k závěru. Bohužel musím
konstatovat, že s největší pravděpodobností bude vyšetřování
odloženo se závěrem, že pachatel
je neznámý,“ prozradila v pátek
Večerníku Marie Štrbáková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR v Olomouci.

Jak je to možné? Na začátku tohoto
roku bylo na základě znaleckých
posudků zjištěno, že v domě byla
nalezena celkem čtyři ohniska
požáru, čímž byla vyloučena technická závada a naopak potvrzeno
žhářství. Kdo ale barák zapálil a
proč, to zřejmě navždy zůstane
tajemstvím rodiny Finkových.
„Samozřejmě, že údajný pojistný
podvod kriminální policie rovněž

prověřovala. Některé indicie k tomu
vedly, ovšem náš právní pořádek
nedovoluje někoho obvinit jen na
základě pouhých indicií a domněnek,“ uvedla Marie Štrbáková.
Po několika měsících Večerník
znovu oslovil přímo kolotočářskou rodinu ze Smržic. V pátek
se nám podařilo získat vyjádření
majitelky vyhořelého domu Aloisie Finkové. „Že policie končí
vyšetřování? To nevím, dozvídám
se to právě teď od vás. S námi
policie od toho požáru vůbec
nekomunikovala,“ přivítala nás
těmito slovy majitelka. Znovu razantně odmítla spekulace o tom,
že by si rodina zapálila dům sama
kvůli milionům korun z pojistky.
„To je absurdní blbost, vždyť já v
tom domě měla úplně všechno a
všechno taky shořelo. Teď bydlím

Zbyla jen ruina. Majitelka tohoto vypáleného domu Aloisie Finková potvrdila, že peníze z pojistky investuje do renovace nemovitosti.
Foto: Michal Kadlec
s dětmi v maringotce. Je škoda, že
policie nepřijde na to, kdo nám barák zapálil. Já bych si ho podala!
S manželem jsme ho stavěli deset
let,“ reagovala Aloisie Finková.
Nicméně ani ona sama nepopírá,
že se její rodině budou miliony
korun z pojistky hodit. „Každopádně je zpátky investujeme do
tohoto domu, celý ho zrenovujeme a postavíme znovu,“ prozra-

dila Večerníku majitelka ohořelé
zříceniny, která už jen náznakem
připomíná dřívější luxusní sídlo
kolotočářské rodiny Finkových.
Po uzavření případu ze strany
policie vstoupí do hry pojišťovna. Vyplatí Finkovým sedm
milionů, nebo bude její vlastní
vyšetřování úspěšnější a přijde
na to, že se stala obětí podvodu?
Těžko říct...

po kvartetu hledaných
Prostějov/mik

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

PAVOL KRIŠTOF

IVO GUZDEK

JIŘÍ MAJER

ERVÍN ČUREJA

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 narodil 6. prosince 1972 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 31. března 2011. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 37
do 42 let, měří mezi 180 až 185
centimetry, má střední postavu a
hnědé rovné vlasy.

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

se narodil 18. srpna 1970 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 11. srpna 2009. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 35
do 40 let, měří mezi 170 až 173
centimetry, má střední postavu a
černé vlasy s pleší

ČERNÁ KRONIKA
Pamlsky za dva tisíce
Trestných činů krádeže
vloupáním a poškození cizí
věci se dopustil neznámý
pachatel, který v pondělí 6.
května po jedné hodině v
noci na ulici Olomoucká po
vykopnutí vstupních dveří
vnikl do stánku s pečivem. V
objektu prohledal pokladnu,
ze které nic neodcizil. Z regálů vzal cukrovinky v hodnotě kolem dvou tisíc korun.
Celkově tak způsobil škodu
za sedm tisíc korun.

Plechový komín je fuč
Neznámý pachatel v noci
z pondělí na úterý v ulici
Zlechovská v Prostějově po
rozpletení pletiva vnikl na
zahradu u rodinného domu,
kde odcizil komínovou část
krbu. Tímto jednáním tak
majiteli způsobil škodu kolem 10 tisíc korun.

Ukradl škodovku
Z trestného činu krádeže
vloupáním
p
jje podezřelý
p
ý čtyy
řicetiletý muž ze Šumperka,
předminulou neděli v ranních hodinách z ulice Lomná
v Němčicích nad Hanou odcizil vozidlo Škoda Octavia
s osobními věcmi majitele.
Celkově tak způsobil škodu
214 200 korun. Na základě
šetření policistů z místního
oddělení byl zjištěn jako
pachatel výše uvedený muž,
kterému hrozí trest odnětí
svobody až na pět let.

Přes plot do kolárny
V přesně nezjištěnou dobu
během minulého týdne poškodil zloděj plot kolárny
v Prostějově na ulici E. Valenty. Z kolárny pak odcizil
dětské horské jízdní kolo,
které bylo uzamčeno ve stojanu. Bicykl byl bez předního kola. Zloděj způsobil celkovou škodu 15 tisíc korun.

Prostříhal se k lupu
Zatím neznámý zloděj odcizil z přístřešku na zahradě
rodinného domu v Chodské
ulici v Prostějově benzínovou sekačku na trávu. Aby
se k sekačce dostal, musel
rozstříhat plot a nikým nepozorován vniknout na zahradu. Majitel škodu vyčíslil na
necelých sedm tisíc korun.
Za přečin krádeže a porušování domovní svobody mu
po dopadení hrozí až dva
roky vězení.

A jsou bez nástrojů!
Majitel zkušebny v domě
v Barákově ulici v Prostějově prožívá nyní velmi
náročné období. Díky zapomenutým klíčům v zámku
dveří se do zkušebny dostal
někdy v době od čtvrtečního večera do sobotního rána
neznámý pachatel. Poté si
bez problémů odnesl elektrickou kytaru Epiphonetyp
SG, multiefekt Boss ME-25,
elektrickou kytaru Ibanez,
elektrickou baskytaru Arie,
předzesilovač Sansamp, ladičku TC Elektronik, zvukové kabely, brašnu s nářadím
a audiotechnikou a mixážní
pult Berhinger. Škoda odcizených věcí je vyčíslena na
34 700 korun.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Zpravodajství
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Prostějovská „misska“
ZUZANA JURAČKOVÁ SE ODHALILA

V KOSTELE i v klipu

Bezdomovci dělají čím dál větší BORDEL!
... a v tomto humusu žijí...

Prostìjovanka
natáèela
provokativní video
plné sexu, drog
a rock and rollu
Praha, Prostějov/mls - Po
skončení soutěže Česká Miss
2013 nemá prostějovská rodačka Zuzana Juračková o nabídky nouzi, a to ani o ty lechtivé...
Nedávno se představila v nádherném prostoru odsvěceného
kostela sv. Anny v Praze, když
na svém těle neměla nic kromě
luxusního spodního prádla La
Perla. Svého hereckého talentu pak využila při natáčení klipu pro punk-rockovou kapelu
Zakázaný ovoce. A to byl hodně
velký nářez, v němž nechyběl
ani sadomasochistický sex!
více čtěte na straně 13

dočtete se na straně 6
Bylo nám na zvracení. Pokálené zdi, neuvěřitelná směs oblečení, odpadků a exkrementů po podlahách. Právě v tomto prostředí žijí
prostějovští bezdomovci v neoprávněně obývaných prostorách na koupališti i sousední chatrči u velodromu.
Foto: Michal Kadlec

NAHÁČ v kašně!
„Smrdím,“ křičel muž na strážníky

Perla. Zuzana Juračková se v odsvěceném
pražském kostele svaté Anny předvedla oděna
pouze do luxusního spodního prádla značky
La Perla.
Foto: Jiří Herman

Prostějov/mik - Vloni během
parného léta vyháněli zaměstnanci radnice koupající
se cikánské děti z kašny na
Pernštýnském náměstí. To
však nebylo nic proti tomu,
co se na pohled vyskytlo občanům města minulé pondělí odpoledne! Kašnu plnou
vody, tentokrát na Hlaváčko-

vě náměstí, vzal útokem zřejmě hygieny dbalý bezdomovec. Potíž byla v tom, že se v ní
ráchal úplně nahý!
Představení
bezdomovce
v rouše Adamově však kolemjdoucí nenechali bez povšimnutí a přivolali městskou
policii. „Téměř ve stejném čase
byla v pondělí odpoledne při-
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jata na linku 156 dvě oznámení o zcela nahém muži koupajícím se v kašně na Hlaváčkově
náměstí. Strážníci v dané lokalitě zastihli jim známou osobu
bez domova. Třiapadesátiletý
muž své počínání emotivně vysvětloval tím, že smrděl potem,
tak se vykoupal,“ informovala
Večerník o nepříliš všedním

případu Jana Adámková, tisková mluvčí Městské policie v
Prostějově.
Muže toužícího alespoň po
nějaké hygieně však za tuto
nepřístojnost čeká trest. „Pro
přestupek proti občanskému
soužití byla celá událost postoupena správnímu orgánu,“
dodala Adámková.

PROVOZ ZIMNÍHO STADIONU SPOLKNE ROČNĚ PŘES DESET MILIONŮ KORUN
„Letos jsme zaznamenali rekordní návštěvnost při bruslení,“ usmívá se šéf Domovní správy Vladimír Průša

Před dvěma týdny byla ve Víceúčelové hale-zimním stadionu definitivně
rozpuštěna ledová plocha, čímž byla více než symbolicky ukončena
zimní sezona 2012-2013. Jaká byla z hlediska výkonů hokejového oddílu, to se pravidelně dočítáte na našich sportovních stránkách. Večerník
ale také zajímalo, jak dopadla tato sezona z hlediska provozu našeho
„zimáku“. A jelikož Domovní správa Prostějov, která je správcem tohoto zařízení, právě dokončila jakýsi „sčot“ nákladů i tržeb, okamžitě jsme
na toto téma vyzpovídali jejího jednatele Vladimíra Průšu.
řejného bruslení, když v letošní sezoně jsme zaregistrovali
rekordních, téměř třináct tisíc
bruslařů. Na tak vysoký počet
mělo samozřejmě vliv i to, že
jak přehrada, tak drozdovický
rybník byly bez vody, a tudíž
občané nikde v okolí nemohli využívat přírodní plochu
k bruslení. My jsme koncem

Prostějov/mik
„Z hlediska provozu se víceméně jednalo o standardní sezonu
bez nějakých výraznějších výkyvů. Je samozřejmé, že hlavní
náplň provozu zimního stadionu tvoří týmy LHK Jestřábi.
Nicméně velmi utěšeně nám
narůstá počet návštěvníků ve-

sezony navíc zavedli jednu
velmi vyhledávanou službu,
kterou byla půjčovna bruslí. Ta
se osvědčila, takže do další sezony ji hodláme rozšířit,“ konstatoval spokojeně Vladimír
Průša, jednatel Domovní správy v Prostějově. Zprvu se však
zmínil pouze o věcech, které
jsou pro provozovatele zimního

Návštěvnost veřejného bruslení
Zdroj: DS Prostějov

































stadionu výdělečné, tedy o pronájmu ledové plochy a tržbách
ze vstupného za veřejné bruslení. Ale kolik vůbec stojí ročně samotný provoz a údržba
stařičké, i když v posledních
letech notně zrekonstruované
haly? „Ročně si zimní stadion vyžádá celkové náklady ve
výši zhruba deseti milionů korun. Nejvíce se utratí za mzdy
zaměstnanců a během sezony
za nepřetržitý provoz výrobny
ledové plochy. Tady je právě
zapotřebí větší počet pracovníků tak, aby se stačili prostřídat a
zajistit bezpečný provoz,“ prozradil Vladimír Průša.
Víceúčelová hala-ZS si na
sebe, stejně jako Městské lázně či jiná podobná zařízení,
samozřejmě nedokáže sama
vydělat. „Daří se to jen zhruba
tak z poloviny, tu druhou půlku
doplácí město ze svého rozpočtu tak, abychom byli schopni pokrýt veškeré náklady,“ potvrdil šéf Domovní správy.
Zimní sezona skončila, ale co
ta letní? Dá se stadion určený
především pro lední sporty
vůbec v parných letních dnech
k něčemu využít? Jak jsme se
dozvěděli, bohužel jen sporadicky. „Vlastně ani moc ne,
protože během léta to lidi táhne více do přírody. Ano, byly
zde už pokusy s některými
kulturními akcemi, většinou
to ale vždy dopadlo špatně.
Tu a tam si zimák objednají
pořadatelé koncertů z různých
agentur, kteří ale halu berou
spíše jako nouzové východis-

Provoz za deset mega. Jak dokládá ředitel Domovní správy Vladimír Průša, provozovat zimní stadion
není nic levného. Naštěstí polovinu nákladů hradí město...
Foto: archiv Večerníku a Michal Kadlec
ko pro případ, že by venku
pršelo a jejich akci by bylo
zapotřebí přesunout pod střechu. Jinak v létě na zimním
stadionu na dřevěné palubovce
trénují hokejisté, proběhne zde
Bambiriáda či nějaké výstavní
akce. Těžko ale hledat pro takové zařízení využití přes léto.
Navíc každoročně v tento čas
potřebujeme určitý prostor pro
generální údržbu,“ vysvětlil
Vladimír Průša.
Na závěr se ještě Večerník
obloukem vrátil k veřejnému
bruslení. Přestože pořadatelé
v uplynulé sezoně zaregistrovali rekordní návštěvnost, stále
hodně lidí si stěžuje, že bruslení
je na zimním stadionu velmi

málo. „Ano, to je pravda, vím o
tomto problému a v rámci možností se ho snažíme řešit. Potíž
je v tom, že najít volné hodiny v

nabitém programu hokejových
družstev je opravdu velké umění,“ dodal na omluvu ředitel
Domovní správy.

Kolik stojí provoz zimního stadionu?
Rok
2008
2009
2010
2011
2012

Náklady na
energie (Kč)
3 653 000
3 282 000
3 374 000
3 376 000
2 967 000

Náklady na opravy
a údržbu (Kč)
996 000
916 000
759 000
1 057 000
770 000

Prostejov
zažil MAJÁLES, NEZAMĚSTNANOST klesla
ˇ
V Prostějově ale nejméně!
jaký nemá obdoby!
Závidět by nám ho

na
video rnikpv.cz
e
.vec
www

mohla i univerzitní města

Prostějov/mls - Tomu se říká
oživení centra, jak se patří!
Zřejmě od návštěvy Václava
Havla v roce 1990 a oslav
hokejového vítězství na olympiádě v Naganu nepanovala
na prostějovském hlavním
náměstí tak bouřlivá atmosféra jako v pátek, kdy se zde
konal tradiční majáles. Také
letošnímu ročníku se podařilo dokázat, že prostějovští
studenti si svůj svátek prostě

užít umí! Jejich korunovaným králem se nakonec stal
Kloboučník z reálného gymnázia, těmi nekorunovanými
ovšem byli všichni, díky nimž
měl majáles i letos svoji nezapomenutelnou atmosféru. A
že jich bylo požehnaně!
Reportáž ze studentského
svátku najdete na straně 7,
exkluzivní rozhovor s Králem Majálesu si můžete přečíst na straně 16.

Hlučný svátek všech studentů. Majáles 2013 opět nabídl prostějovským studentům výjimečnou šanci,
jak se naplno vyjádřit a dát najevo své pocity...
Foto: Martin Zaoral

Prostějov/mik - Během uplynulého měsíce se počet
uchazečů o zaměstnání
v
Olomouckém
kraji
poměrně výrazně snížil, a to
o 2 578 osob.
„Ke snížení nezaměstnanosti
došlo ve všech okresech Olomouckého kraje. K největšímu
poklesu počtu uchazečů došlo
na Šumpersku, celkem o 630
lidí, naopak na Prostějovsku
se počet nezaměstnaných
snížil nejméně, jen o 392
osob,“
uvedl
Jaroslav
Mikšaník z Úřadu práce Olomouckého kraje.
V meziročním srovnání
úřad práce ovšem registruje stále výrazné zvýšení

nezaměstnanosti. Oproti stejnému období loňského roku
je v Olomouckém kraji bez
práce o 4 507 osob více.

statistika nezaměstnanosti
město
Jeseník
Olomouc
Prostějov
Přerov
Šumperk

počet lidí měsíční
bez práce pokles
3 503
14 208
6 182
8 914
8 424

- 527
- 497
- 392
- 532
- 630

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+

2000

Malby
M
lb se rozrostou. K současným
č
dvěmaa
židovským domům, které jsou namalovány
Komplina městských hradbách ve Školní ulici, by
kace s „kulse v krátké budoucnosti mohly přidat
turákem“. Státní
další. Okrašlovací spolek města
zástupce dal za pravdu
Prostějova totiž požádal
opozičním zastupitelům, kteří
památkáře o povobrojí proti smlouvě mezi městem
lení pokračovat v
a společností Manthellan. Pokud totiž
tomto proManthellan nezachová kulturní sál
jektu.
na původním místě, smlouva o prodeji
pozemků je neplatná...

Cukrovinky přesně za tolik
korun nakradl zatím neznámý
pachatel v prodejně pečiva v
Olomoucké ulici při vloupání
do tohoto objektu. Zloděj je
zřejmě mlsoun, protože z regálu pobral takřka všechny
bonbóny a čokolády…

-

Výrok týdne
MILOSLAV MUSIL
MIL
Prostěj
Prostějovští
občanští demokraté si
zvolili svého nového lídra. Novým
předse
předsedou
se stal dosavadní prvmí
ní místopředseda
městské ODS
živno
a živnostník
Miloslav Musil, který
ve volbě neměl protikandidáta a ktepodp
rého podpořilo
téměř jednaosmdesát
procent delegátů sněmu.

„NEŽ
NEŽ
Ž FLAŠKOU
FLA
LAŠ
ŠKOU
ŠKOU
PO HLAVĚ MĚL
RADŠI DOSTAT
KOPANEC MEZI
NOHY ZA TO,
CO TAM VYVÁDĚL!“
Očitý svědek krvavého
incidentu v X-baru
z předminulého víkendu

HRA „DŮCHODČE, OTŘES SE!“ SE U MLADÝCH STÁVÁ HITEM

Analýza
Martin Zaoral
Specifické kouzlo i atmosféru
nové společenské hře „Důchodče
otřes se!“ dodává fakt, že mladý
budižkničemu svého soka považuje za absolutního osla. A to po
celý průběh hry. Přesto se jeho
jednání vůči důchodci postupem
času výrazně mění. Ze začátku je budižkničemu na svého
soka veskrze milý a slibuje
mu hory, doly, bory i skaliny.
Cílem této fáze hry je získat si
seniorovu důvěru, aby ho mohl
budižkničemu následně obrat
o co nejvíc peněz. Pokud se podaří, aby mu starší člověk něco
podepsal, pak se charakter hry
zásadně mění. Od té chvíle se
s důchodcem zachází opravdu

fejeton
Petra Hežová
V uplynulých
čtrnácti dnech
jsme si užili
příjemný
nášup
hned
několika státem uznaných
svátků, které
jsme většinou po zásluze oslavili
kdekoliv jinde, jen ne v práci.
A mezi nimi i svátek těch ze
všech nejdůležitějších v životě
snad každého z nás - Den matek.
K oslavenkyním se každoročně připojí i množství těch,
které se vzhledem ke svému
věku sice ještě nemohou stát
držitelkami řidičského průkazu,

Stále více nejrůznějších firem hraje podivnou
společenskou hru. Dala by se nazvat „Důchodče,
otřes se!“ Určena je hráčům od osmnácti do stodevatenácti let. Soupeří v ní vždy dva aktéři. Na
jedné straně jakýkoliv důchodce, proti němu pak
mladý, dynamický a navoněný budižkničemu.
Hraje se vždy o peníze, další pravidla v této hře v
podstatě neexistují. Téměř vše je v ní dovoleno...
jako s naprostým oslem. Přitom
je mu neustále zdůrazňováno, že
jeho úkolem je otřást se. A platit
a platit a platit!
Je pozoruhodné, že v této části
hry do ní vstupují i další účastníci, kteří se na úspěchu prvního budižkničemu chtějí rovněž
přiživit. Vzhledem k této změně
považují někteří komentátoři
tuto fázi za zcela novou hru.
Jedni ji nazývají „Důchodče,
nezlob se!“, jiní pak poněkud
příkře, ale o to výstižněji „Dědku, naval prachy a chcípni!“
Toto zápolení lze provozovat
kdekoliv, k obzvláště oblíbeným
příležitostem patří předváděcí
akce, místa před dveřmi bytu při

podomním prodeji, chvíle při
sjednávání nejrůznějších „výhodných“ půjček a mnoho dalších.

„Dědečku, babičko, otče,
matko, otřeste se!“
Vůbec nejhorší ovšem je, pokud se hra „Důchodče, otřes se!“
zatáhne do úzkého rodinného
kruhu. Krutá hra, která by se pak
mohla přesněji jmenovat „Dědečku, babičko, otče, matko,
otřeste se!“, se u nezdárných potomků všech věkových kategorií
těší obzvláště velké oblibě. Přitom jí ve velkém holduje nejen
mládež do osmnácti let, ale
v mnoha případech se z ní těší
potomci všech věkových kate-

Maminky školou
povinné

zato si v nejbližší době budou
muset zvyknout na oslovení
„mami“.
Dobrou zprávou
je, že většina novopečených
maminek dosáhne plnoletosti
právě včas před koncem
mateřské, špatnou zase to,
že jejich nejvyšší kvalifikací
pro potencionální zaměstnání
bude v lepším případě pouze
dokončená základní škola.
Už tak dost obtížná příprava
na maturitu by ve chvíli, kdy
musíte oběhnout skupinku
dětských lékařů, vykoupat
a nakrmit caparta, asi nebyla
procházkou růžovým sadem.
Holt co si mladá maminka

navařila, to má... Škoda jen,
že nezletilí tatínci většinou
zůstanou takových zážitků
ušetřeni, v klidu si dostudují
a třeba do dalších prázdnin na
své otcovské závazky úplně
zapomenou.
Nejen proto si i tyto mladé
maminky více než zaslouží
kytičku a nějakou tu sladkou
drobnost, vždyť Den dětí už
se svými vrstevníky patrně
neoslaví, zato se můžou těšit
na reálnou možnost, že se stanou
babičkami dřív, než dospějí
do „Kristových let“. Snad ta
chvilka neopatrné zábavy za
to stála...

Konstelace hvězd Prostějova

Prostějov v tomto týdnu zaplaví voda z jarních bouřek, proto vřele
doporučujeme zkontrolovat těsnost oken a střech, abyste nebyli vyplaveni taky! Jestliže se chcete pobavit, nechoďte do nočních podniků, tady nebývá poslední dobou bezpečno...

Berani - 20.3.- 18.4. Vy si poslední dobou nedáváte zrovna dvakrát pozor na své zdraví. Zbytečně
se přecpáváte a málo sportujete. To se ale musí
změnit, protože pohled na vás není poslední dobou
vůbec příjemný. Dělejte s tím něco!
Býci - 19.4.-19.5. Vždy dejte na radu staršího
a zkušenějšího. Doposud jste jednali většinou
podle svého, ale tím jste skoro vždycky chodili
hlavou proti zdi. Nestyďte se vyslechnout toho,
komu na vás záleží. Uvidíte, že se to vyplatí.
Blíženci - 20.5.-19.6. Nejednou se tento týden
budete zlobit sami na sebe. Prošvihnete několik
důležitých schůzek, zaspíte, promeškáte rande
a také nestihnete splnit úkol od nadřízeného.
Prostě týden blbec, takže radši buďte doma.
Raci - 20.6.-21.7. Lidé z okolí na vás chystají pořádnou boudu, takže zhruba uprostřed týdne se stanete obětí nejapného kanadského žertíku. Vzápětí
budete spřádat odvetnou akci, ta ovšem nemusí
být úspěšná. Buďte ve střehu!
Lvi - 22.7.-21.8. Nebude s vámi jednoduchá řeč,
budete podráždění a jen málokdy se dokážete
s někým jen tak v klidu pobavit. Problém je,
že přenášíte špatnou náladu z domova do zaměstnání. Zkuste si najít něco, co by vás rozptýlilo.
Panny - 22.8.-21.9. Vyhýbejte se v těchto dnech
obchodům, zbytečně by vás to lákalo utrácet. Přitom právě teď potřebujete šetřit každou korunu,
abyste nepřišli na buben. Seberte se s celou rodinou na výlet do lesa, tady neutratíte.

...ještě
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Váhy - 22.9.-21.10. Čeká vás ostrý spor v rodině,
zvláště se sourozenci. Důvodem nebude nic jiného
než majetek, se kterým si nevíte rady. Možná by
neuškodila konzultace s odborníky, kteří by vám
pomohli s rozdělením nabytého bohatství.
Štíři - 22.10.-20.11. Vám se v nejbližších dnech
bude dařit, klidně si vsaďte a můžete se těšit na
tučnou výhru. Peníze sice nejsou všechno, ale dokáží hodně ovlivnit život k lepšímu. Jestli se tak
stane, pomozte těm, kteří to potřebují.
Střelci - 21.11.-20.12. Váš potomek vám uprostřed týdne ohlásí, že se musí ženit či vdávat. Přírůstek do rodiny bude pro vás šokem, ale co se dá
dělat. Čekají vás přípravy na svatbu, tak si dejte
záležet. Ostatně, můžete to vzít jedním vrzem!
Kozorohové - 21.12.-19.1. Osloví vás neznámý
člověk s velmi zajímavou obchodní nabídkou.
Jeho návrh bude znít velice lákavě, ovšem nesmíte
ihned propadnout euforii. Pořádně si všechno promyslete, abyste neskočili na pořádný špek!
Vodnáři - 20.1.-18.2. Konečně si v zaměstnání polepšíte, vaši nadřízení vyslyší vaše prosby
o zvýšení platu. Na vyskakování to sice nebude,
ovšem alespoň si nebudete muset nikde půjčovat.
Nepolevujte ale v pracovním úsilí.
Ryby - 19.2.-19.3. Vy jednou ztratíte i svoji hlavu!
Vaše skleróza je, zdá se, nevyléčitelná a je úplně
jedno, jakého jste stáří. Tento týden si raději všechno pište, suky na kapesníku nepomohou. O víkendu se těšte na zajímavý výlet ve dvou.

gorií. Tato varianta hry došla do
extrému v případě zpustlého bývalého vojáka, o němž Večerník
nedávno informoval. Tento muž,
jemuž bylo dávno padesát, otec
dvou dospělých dětí, se nerozpakoval a kvůli penězům tyranizoval svoji šestasedmdesátiletou
maminku, bydlící v prostějovské
ulici Emila Králíka. Kvůli neustálému, především psychickému teroru stará paní zhubla na
neuvěřitelných dvaatřicet kilogramů. Tento případ však v žádném případě není ojedinělý.
O obírání důchodců především ze strany jejich „nejbližších“ ví své například zaměstnanci domovů důchodců, kde
po výplatě penzí pravidelně
panuje nebývalý ruch...
Obrovská obliba společenské
hry „Důchodče, otřes se!“ mezi
drzými podvodníky i nezvedenými potomky je naprosto
logická. O nemalé peníze při ní
vždy bojují nejméně dva hráči,
důchodce ji však nikdy nemůže
vyhrát. Jeho vítězstvím bude,
když mu exekutoři na jejím konci nezabaví penzi!

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...

Co dělají chodci
na cyklostezkách?

sokol
ím okem ...
Ilustrační foto internet

hnulo obrovské firmy ke zlevnění. Jistě to nebylo rozhodnutí, které by uzrálo v hlavách šéfů
U nás je vždy v módě nadávat na stát a vládu. V telefonních firem jen tak z ničeho nic, protože
takové atmosféře se pak lehce přehlédne, když se kdyby tomu tak bylo, už se to mohlo stát dávno.
třeba státu něco dobrého pro občany povede. A
Chvála konkurence
protože k něčemu takovému právě došlo, nebudu
se tentokrát věnovat úzce prostějovskému tématu, Odpověď na položenou otázku je ale jinde. Na
ale věci, která se týká každého z nás. Jako dobrý telefonní firmy si konečně došlápl úřad, který
příklad toho, že státu se tentokrát něco opravdu to má v popisu práce a o kterém jste možná ani
povedlo, může sloužit nedávná cenová revoluce nikdy neslyšeli - Český telekomunikační úřad
v případě volání z mobilních telefonů. Ještě před (ČTÚ), který má dohlížet na konkurenci mezi
pár týdny jsme u nás volali za velmi vysoké ceny poskytovateli volání. Dosud to moc nedělal, ale
a podmínky třech hlavních operátorů, kteří nám pak ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba
hovory poskytují, byly nápadně podobné.
krátce po svém nástupu do vlády vyměnil několik členů rady tohoto úřadu a začaly se dít
Cenová revoluce
věci, které skončily „překvapivou“ cenovou
Pak se něco stalo a jeden z poskytovatelů ho- revolucí. A přesně takhle má fungovat stát: „nevorů oblepil zemi billboardy s hesly o ceno- buzerovat“ zbytečně lidi a firmy, ale dohlížet
vé revoluci a snížil zásadně cenu, za kterou na to, aby i mezi velkými firmami fungovala
u něj voláme. Do tří dnů ho následovali jeho opravdová konkurence. Protože ta pak tlačí
dva konkurenti. To je výborná zpráva, protože ceny dolů a zákazníci na tom jen vydělají.
všichni ušetříme za naše každodenní volání.
Petr Sokol, vysokoškolský učitel
předsedy Sněmovny
Sně
něěmovny
n
Otázkou ale zůstává, co bylo to něco, co poa poradce místopředsedy

Levné volání nespadlo z nebe

Agentura
Ředitelem divadla B. Krkovička!

To ať hrom udeří do slovutné Agentury Hóser, jestli je
pravda, že prostějovští konšelé se nedokázali shodnout
na novém řediteli městského
divadla! Tedy lépe řečeno,
že neuměli vybrat z přihlášených do výběrového řízení!
Nu což, stane se, každý není
umělec. Ale na druhé straně
náš chrám divadelního umění nemůže být bez principála,
zvláště pak, když dosavadní
šéfová Alena Vzpurná balí za
pár týdnů svoje fidlátka a mění
je za rákosku pro nehodné děti
ve školních lavicích. Toho jsou
si dobře vědomi i prostějovští
konšelé, kteří se rozhodli k
neobvyklému záskoku. „Do té
doby, než nový ředitel nebo ředitelka vzejde z poctivého konkurzu, bude divadlu šéfovat
Bořipuch Krkovička. Není to
zrovna oduševnělý člověk, ale
snad se divadlo a celý Národ-

aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

ní dům pro tu chvíli nezboří,“
informoval Agenturu Hóser
Miroslav Nakaseseděl, primátor Prostějova.
Veřejnosti zcela jistě není
jméno Bořipucha Krkovičky
neznámé. Hóser o jeho čilém
politickém životě informuje
pravidelně nejen v silvestrovském zpravodajství. Muž,
který se neúspěšně dral do
Parlamentu i Senátu České
republiky, si ostatně na křeslo
ředitele divadla rovněž brousil
zuby. „Já jim ukážu, té herecké
chátře! Konečně si pantátové
na radnici uvědomili, že jsem
to právě já, kdo s divadlem
dokáže pořádně zahýbat a
udělat tam pořádek. O skladbě
divadelního programu zatím
neuvažuju, už jsem ale sál pronajal na všechna dopoledne
a celé víkendy Vietnamcům
pro pořádání bleších trhů,“
sdělil nám aktuálně Bořipuch

Krkovička. „A dostane se také
na šachisty, plné pódium figurek...,“ zasnil se.
Problémem tohoto nového
šéfa divadla je však alkohol.
Propadl mu na celé čáře, což
neznamená pro tak renomovaný institut zrovna ty nejlepší
vyhlídky. „Kvůli chlastu jsem
nemohl být poslancem ani
senátorem. Ale šéfovat hercům? Vždyť ti by mě mohli v
pití alkoholu učit,“ zareagoval
Krkovička.
Vedení města se ale netají záměrem rozhodnout o novém a
stálém řediteli prostějovského
divadla co nejdříve. „Víme,
co je pan Bořipuch zač, takže
i kdybychom měli zvolit čerta
nebo ďábla, uděláme to rychle,“ dodala na závěr Ivana Hemerádová, náměstkyně Prostějova odpovídající za kulturu ve
městě.
Za Agenturu Hóser Majkl
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Už dlouho si říkám, že bych
chtěla vyjádřit svůj názor, který
se týká cyklostezek. I když na ně
někteří nadávají, že stojí spoustu
peněz, podle mě je to bezvadná věc, kterou využívám téměř
denně. Cítím se na nich bezpečně, ale nejsem vždy spokojená.
Zajímalo by mě, jestli po nich
smí chodit chodci, majitelé psů
se svými čtyřnohými kamarády na vycházkách a maminky
s kočárky. A nedejbože, když se
jim kolem kočárku ještě motá
asi tříletý prcek na odrážedlu a
bez helmy. To, že cyklisté nesmí
jezdit po chodníku, to vím. Za to
jsou i pokutováni. Ale je tomu i
opačně? Takové ty cyklostezky,
které těsně sousedí s chodníkem,
hlavně ty asfaltové vedle dlážděného chodníku, to věřím, že se po
nich maminkám kočárky vozí
lépe, ale že začnou nadávat, když
jim za zády začnou skřípat brzdy
cyklisty, tomu opravdu nerozumím. Byla bych ráda, kdybyste
k článku otiskli i to, jestli chodci
smí na cyklostezku a jestli ne, tak
to nějak zvýraznit.
Jana D. Prostějov

Ať se taky podělí!

Ve vašem článku o hospodaření
města Prostějova v minulém čísle jsem se z uvedených statistik
dočetl, že v roce 2006 skončil
rozpočet města schodkem ve
výši bezmála 130 milionů korun. Bylo to v témže roce, kdy
se Držovice odtrhly od Prostějova. Tak jestli nyní paní starostka
Kolečkářová žádá po městu další
peníze, tak si s Držovicemi stejným poměrem rozdělme i toto
rozpočtové manko!
Jan Lindner, Prostějov

Prokletá díra!

Já vím, že jste o problému s dírou
přes celou vozovku při výjezdu
od čerpací stanice v Plumlovské
ulici na zdejší velký rondel už
asi před rokem psali a zmínili
jste to i nedávno, ale od té doby
se naprosto nic nezměnilo! Díra,
zapříčiněná rozpadem kanálku
odvádějícího vodu z křižovatky,
je stále hlubší i širší. Jely jsme nedávno s dcerou na kolech a holka
spadla a pořádně si natloukla.
Copak se věc nedá nějak řešit?
Vím, že se stále nevyřešil problém vlastnictví tohoto pozemku
a tudíž se neví, kdo by měl havarijní stav kanálu opravit. Ale copak by to zatím nemohlo udělat
město a pak vymáhat náklady po
skutečném vlastníkovi?
Jana Novotná, Prostějov

Máte něco na srdci?
Myslíte si své,
o tom co se děje
na Prostějovsku?
Chcete vyjádřit svůj
názor k článku, který jste
si právě přečetli?
Nebao byste rádi vzkázali
něco našim politikům, sportovcům a osobnostem?

PIŠTE NÁM
SVÉ NÁMĚTY!
A to buďto na adresu
redakce,či na e-mail:
VECERNIK@PV.CZ!
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Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Maturita, to je slovo, které v posledních týdnech děsí spoustu
studentů čtvrtých ročníků. První část maturity, kterou tvoří didaktické testy, již mají všichni za sebou. Letošní novinkou oproti předchozímu roku byla jen jedna úroveň obtížnosti. Avšak
hned krátce poté, co studenti absolvovali tyto testy, se veřejně
objevily první stížnosti na úroveň testů, kdy podle studentů byly
velice těžké. A jak jsou na tom maturanti z prostějovských středních škol? To jsme zjišťovali v uplynulém týdnu…

Dnes už počtvrté 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.

JSTE SPOKOJENI S ÚROVNÍ
LETOŠNÍCH DIDAKTICKÝCH TESTŮ?
Pavel KRČEK
Prostějov

Alina ZASTULKA
Prostějov

NE

ANO I NE

Nová služba strážníků:
HLÍDÁNÍ DĚTÍ!
Nebo je to jinak?
Chlapi, tak kápněte
božskou, čí to je?
Maminky mají v současné době veliký problém s hlídáním dětí. Jesle už
neexistují a školky jsou narvané k prasknutí. Podle zatím neověřených zpráv
tak na pomoc prostějovským rodičům vyrazili městští strážníci. Náš snímek
pochází z předminulého pátku, kdy muži v uniformách měli zajišťovat klid
a pořádek při pokládání věnců k pomníku na náměstí Padlých hrdinů.

„Oproti generální zkoušce se
mi zdál jednodušší anglický jazyk, u kterého možná žáci očekávali úroveň vyšší. Naopak
český jazyk podle mě zaskočil
mnoho studentů. Didaktický
test byl postaven spíše na čtení
textu a jeho následnému porozumění. Z ohlasů studentů
by se dalo říct, že byl český
jazyk těžší než v předchozích
letech. I přes tento fakt všichni
doufáme, že nám to nezabrání
v úspěšném složení písemných
maturitních zkoušek.“

„Úroveň didaktických testů
byla podle mého názoru vyšší
a testy tedy těžší, než tomu bylo
na generálce. Myslím, že se
většina z nás obávala toho, jak
bude letošní sjednocená střední
úroveň vypadat. A na střední
úroveň to bylo podle mě poměrně těžké. Studenti z gymnázia
to nejspíše udělají všichni, ale
ostatní školy už na tom byly asi
hůř a myslím, že si s tím lámali
hlavy stejně jako já. Pro mě byla
horší angličtina, budu rád, když
to nějak zvládnu.“
INZERCE
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Sex na pracovišti s kolegou, či dokonce nadřízeným je stále
terčem zájmu mnoha mužů a žen. Důvod, proč k románkům na pracovišti dochází, je podle psychologů zcela prozaický. Jednak zaměstnance jedné firmy spojují většinou
podobné hodnoty a zájmy, navíc mají společná témata
k rozhovoru a většinou bývají přibližně stejně staří. Kromě
toho je milostná aféra dobrým ventilem pracovního stresu
a napětí. Ovšem většina odborníků je proti těmto vztahům.
Závistivý šéf může mít dojem, že byste se měli občas věnovat smysluplnějším pracovním aktivitám.
A co sex se šéfem či šéfkou? Záleží na tom, jaké city k nadřízenému či nadřízené chováte. Pokud je vám opravdu hodně sympatický(á) a z druhé strany je též zájem, tak proč ne,
jestliže s tím nemá problém někdo z vedení firmy. Špatné
ale je, když si sex ze své vůdcovské pozice vynucují. To je
pak nejlepší ozvat se těm nejvyšším nadřízeným a řešit to.
Někdy ovšem nezbyde než ze zaměstnání odejít, protože
většinou se stává, že zhrzený či ješitný šéf to nerozdýchá
a pak vám dělá v práci zle...

Prostějov/mik
„Maminka těchto dvojčátek
si potřebovala odskočit do pekárny něco koupit, tak jsme se
nabídli, že jí tu drobotinu pohlídáme,“ vysvětlil Večerníku
jeden z uniformovaných strážníků. Podle jeho přísného výrazu se dalo usoudit, že pokud
by na mimina sáhl někdo jiný
než jejich maminka, tasil by
okamžitě proklatě nízko pověšený kolt... Večerník byl svědkem i toho, jak mladá maminka
po nákupu v pekárně chtěla za
jejich dobrotu strážníky uplatit
lízátky. „To nemůžeme přijmout, paní, kromě toho oba
držíme dietu,“ odvětil jí druhý
ze strážců zákona a pořádku.
Opravdu dojemná péče.
Nebo je to všechno jinak?
Večerník se totiž obou mužů
zapomněl zeptat, zda o dvojčatech náhodou neví víc, než
je na první pohled patrné...

Foto: internet

Návrat ke

„starým” případům

POŽÁR LESA U PŘEMYSLOVIC
JE STÁLE ZAHALEN TAJEMSTVÍM
Prostějov/mls

Nová služba. Strážníci prostějovské městské policie dokáží
polapit nejenom nebezpečné pachatele, ale poslouží i jako chůvy
nebo hlídači mimin...
Foto: Michal Kadlec
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jak šel čas Prostějovem ...

Lutinovova

Původní zástavba byla zbourána. Od roku 1881 nesla jedna část
ulice název Příční (do roku 1892 německy Quer-Gasse), navazující
část ulice se jmenovala Na Náspech (do roku 1919 německy Wall-Gasse) a poslední část se od roku 1893 jmenovala Tylova. Současné pojmenování se užívá od 1. června 1926, podle prostějovského
faráře a katolického básníka Karla Dostála-Lutinova (1871-1923).
V letech 1940 až 1945 se používal německý název Lutinov-Gasse.
Jedná se o ulici v bývalém židovském ghettu, jejíž původní zástavba
byla převážně zbourána v sedmdesátých letech minulého století.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Barákova ulice

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

POCHUTINY

Bohemia Chips
- chalupářský špíz
150g

Lay´s
pikantní paprika
150g

Poco - loco
tortilla chips
300g

Bersi
- uzená šunka
60g

Pom Bär
- originál
55g

Lorenz
- chipsletten slané
100g

-

-

-

14,90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36,90

-

-

27,90

-

36,90

-

-

-

23,90

-

46,90

34,90

24,90

29,90

23,90

38,90

27,90

37,90

-

24,90 (120g)

23,90

-

Naše RESUMÉ
Sluníčko je na nás čím
dál přívětivější, tudíž nastává čas, udělat si rodinnou
pohodičku. A k takovému
okamžiku je na dobré něco
na zakřupnutí. Klasické Bohemia Chips chalupářský
špíz a Bersi uzená šunka najdete nejlevnější v regálech
Intersparu, paprikové Lay´s
v Tesku, které také jako jediné
nabízí Poco-loco tortilla chips
a Lorenz chipsletten slané.
Kdo má rád Pom Bär originál, můžete navštívit buďto
Kaufland, Tesco či Interspar.
Přejeme dobré pochutnání!

7. KVĚTNA 2012
V lesích okolo Přemyslovic došlo k požáru, který v historii Prostějovska nemá obdoby. Po tři dlouhé dny a noci hasiči z celého
regionu bojovali se živlem, který spolykal více než deset hektarů lesního porostu. Škoda je zatím předběžně vyčíslena na dva
a půl milionu korun, ovšem může být daleko vyšší. Nyní je ovšem
nejenom v Přemyslovicích předmětem nejčastějších diskuzí příčina požáru. Kromě samovznícení nebo něčí nedbalosti je většinou
skloňováno slovo pomsta. Majitelem lesa je totiž bohatý podnikatel Richard Benýšek, který podle místních mohl mít i řadu nepřátel. Příčiny požáru nyní prozkoumávají jak hasičští, tak policejní
vyšetřovatelé. Ovšem ani tito zatím nemají v největším požáru lesa
všech dob na Prostějovsku jasno. Oficiální místa pouze potvrdila,
že od pojišťovny majitel za zničených deset hektarů lesa nedostane
ani korunu.
KVĚTEN 2013
Příčina obrovského požáru v Přemyslovicích i po roce zůstává
stále záhadou. Nepřišli na ni ani vyšetřující hasiči či policisté.
„Během vyšetřování se nepodařilo stanovit jednoznačnou příčinu
požáru lesa v okolí Přemyslovic. Existovalo několik vyšetřovacích
variant, ani jednu se však nepodařilo na sto procent potvrdit, či
vyvrátit. Případ byl proto ze strany hasičů i Policií ČR odložen,”
informovala Večerník minulý týden tisková mluvčí hasičů Olomouckého kraje Vladimíra Hacsiková.
To, že se dosud nepodařilo objevit příčinu tak rozsáhlého požáru, nahrává nejrůznějším spekulacím. V souvislosti s požárem u Přemyslovic se nemluvilo pouze o pomstě bohatému majiteli Richardu Benýškovi, který les neměl ani pojištěný. Další verzí,
o které se mezi lidmi hojně diskutovalo, bylo to, že les vyhořel proto, aby na jeho místě mohl vzniknout kamenolom. Ten zde plánuje
zbudovat soukromá společnost Taxenberg. Sám Richard Benýšek
popírá jakékoliv možné spojení s Taxenbergem. Souvislost mezi
požárem a možným vznikem kamenolomu označil za nesmysl.
Majitel vyhořelého lesa naopak v dohledné době plánuje prostory
opět zalesnit, jak mu to ostatně ukládá zákon.
napsáno před
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Asanace kolonek odložena!
Nestalo se město obětí podvodu?

Zbourání posledního bloku domů
v nechvalně proslulých kolonkách U svaté Anny
je zastaveno! Důvodem je nejasná situace okolo nemovitosti ve Smržicích, kam se měla
z kolonek vystěhovat rodina
Hangurbadžů. Minulý týden
byla prodávající stranou podána žaloba o určení neplatnosti
kupní smlouvy.
Město jako i v minulých
případech pověřilo realitní
kancelář, aby pro romské rodiny
sehnala odpovídající nemovitosti
v okolních obcích, na jejichž zakoupení Romové obdrží půjčku
z městské pokladny. Realitní
kancelář od šestaosmdesátileté
Věry Foukalové odkoupila za
cenu 769 tisíc korun její domek
v Kostelecké ulici ve Smržicích
a následně jej údajně během
čtyřiadvaceti hodin prodala

romské rodině za 1 220 000 korun. Obchodní transakce tak
podle žaloby byla podvodem.
Kromě výrazného rozdílu cen
se navrhovatelé pozastavují i nad
tajemnými praktikami realitní
kanceláře. Rodina Foukalova
podala minulý týden na realitku
žalobu o určení neplatnosti kupní
smlouvy. Znamená to i pozastavení asanace posledního bloku
v kolonkách, a to až do vyřešení
případu soudem.
„Cítíme to jako veliký problém.
Dostali jsme se však do něj ne
vlastní vinou. Pokud byly při
koupi nemovitosti ve Smržicích
zjištěny podivné postupy, neměli
jsme šanci se k těmto informacím
dostat,“ uvedl předseda komise
zastupitelstva pro řešení problematiky kolonie U svaté Anny
Zdeněk Peichl, který nezakrývá
značné rozčarování nad vzniklou
situací.

Zpravodajství

Prostějovskou ODS nově

povede Miloslav Musil

Prostějov/mik - Minulé pondělí odpoledne prostějovští
občanští demokraté konečně
vybrali své vedení na další dva
roky. Novým předsedou se stal
dosavadní první místopředseda městské ODS a živnostník
Miloslav Musil, který ve volbě
neměl protikandidáta a kterého podpořilo téměř 81 procent
delegátů sněmu.
Z pozice prvního místopředsedy
bude Musilovi krýt záda jednatel
společnosti Martin Vybíral. Dalšími místopředsedy sněm zvolil
živnostníka Bořka Nagyho a
slévárenského inženýra kvality
Julia Juhásze. Radní a předsedkyně Okrašlovacího spolku Milada Sokolová se bude starat o
stranickou kasu, protože ji sněm
zvolil pokladnicí. „Chci zejména pracovat na tom, aby lidé
ODS v Prostějově považovali
za důvěryhodnou stranu, která
umí spravovat naše město,“ po-
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psal své cíle novopečený předseda Miloslav Musil, kterého
řada Prostějovanů zná také jako
úspěšného trenéra gymnastické
mládeže.
Dosavadní předseda Jiří Pospíšil, který již zastává v ODS funkce na vyšší úrovni, vede okresní
ODS a zasedá také v krajském
vedení strany, se rozhodl funkci
předsedy místního sdružení již
neobhajovat.
Dalšími členy městského vedení
ODS se stali zastupitel Tomáš
Blumenstein, podnikající důchodkyně Eliška Komárková,
konzultantka lidských zdrojů
Martina Radkovičová, jednatel
městských lesů Tomáš Vrba,
živnostník Jiří Svatoš, programátor Jan Tabery a pedagog a
šéf okresního volejbalu Jan Zatloukal.
Rozhovory s Miloslavem Musilem a Jiřím Pospíšilem najdete
na jiném místě této strany.

Na křižovatce Svatoplukova - Újezd JDE O ŽIVOT!
Semafory jsou chybně nastaveny, auta srážejí chodce na přechodu

Na jednom z nejfrekventovanějších míst vnitřního
okruhu města trvá už nějakou dobu pořádný problém. Již delší čas na něj Večerník upozorňují
mnozí řidiči a pravdivost těchto tvrzení jsme si
ověřili sami. Na křižovatce ulic Svatoplukova a
Újezd se opožďuje signalizace na semaforech. Do
největšího ohrožení se tak dostávají chodci na bílé
zebře na začátku Újezdu...
Prostějov/mik
Celý problém tkví v tom, že
vozidla vyjíždějící ze Svatoplukovy ulice na zelenou
směrem doleva na Újezd se
dostávají
do
kontaktu
s chodci, kteří však mají na
přechodu rovněž zelenou.
„Přesněji je to tak, že když na
semaforu ve Svatoplukově ulici
blikne ze zelené oranžová, tak
samozřejmě každý projíždějící
řidič dokončí odbočování,
protože prudkým brzděním by

ohrozil další účastníky silničního
provozu. Jenomže v té chvíli už
mají zelenou chodci na Újezdě.
Neexistuje zde žádná pauza
tak, aby auta nepřetínala dráhu
chodcům na přechodu,“ popsal Večerníku situaci Jiří Voráč,
profesionální řidič soukromé
dopravní společnosti.
„Nejste první, kdo mi to říká.
Už několik dní tu situaci
prověřujeme. Není to ale jediný
problém, se systémem nastavení
světelné signalizace se něco
děje, různé podivnosti jsme

zaznamenali na více našich
křižovatkách,“ zareagoval na
dotaz Vítězslav Matyáš, vedoucí
Dopravního inspektorátu Policie
ČR v Prostějově.
Podle jeho slov má semafory v Prostějově ve správě
společnost .A.S.A. T e c h nické služby. „Ano, zajišťujeme
funkčnost
semaforů,
ale
v případě nastavení časového
sloupce musí zasáhnout odbor dopravy prostějovského
magistrátu. Jestliže zde došlo
k poruše, musí samozřejmě dojít
k přeprogramování celého systému. Jeho majitelem je specializovaná firma Bosch, která, co si
pamatuji, systém kontrolovala a
přeprogramovávala zhruba před
třemi měsíci. Samozřejmě ale
vyvineme iniciativu, aby došlo
ke kontrole činnosti semaforů
na prostějovských křižovatkách,
protože poslední dobou registrujeme čím dál tím více krit-

ických připomínek,“ uvedl pro
Večerník Martin Grepl, ředitel
společnosti .A.S.A. Technické
služby v Prostějově.
V pátek odpoledne se nám ještě
telefonicky podařilo oslovit šéfa
odboru dopravy prostějovského
magistrátu. „Okamžitě celý problém prověříme a zjednáme nápravu,“ ujistil Miroslav Nakládal.

Co dodat? I podle našich
zkušeností stojí poslední
dobou celý systém světelné
signalizace na vnitřním okruhu za starou belu. Kromě
tohoto popsaného problému
například vůbec nefunguje
takzvaná zelená vlna, kdy
řidič může bez zastavení projet
celým okruhem...

Tady něco nehraje! Během pěti minut jsme na přechodu pro
chodce v ulici Újezd stačili fotoaparátem zachytit několik kolizních
situací, kdy chodci byli málem sraženi vozidly jedoucími ze Svatoplukovy ulice.
Foto: Michal Kadlec

ZAČÍNAJÍ BÝT BEZDOMOVCI V PROSTĚJOVĚ NEZVLADATELNÍ?
ZAČÍNAJÍ BÝT BEZDOMOVCI V PROSTĚJOVĚ NEZVLADATELNÍ?

Prostějov/mik - Lidé bez trvalého přístřeší se zase v Prostějově v posledních dnech
„vytáhli“. Městští strážníci
hned v pondělí tahali zcela nahého muže z kašny na
Hlaváčkově náměstí, na další
bezdomovce budící veřejné
pohoršení volali strážníky
lidé z lázní či hlavního nádraží. Večerník zároveň zjistil,
že právě městská policie už
dlouhodobě svádí boj s lidmi
pochybného ražení a původu
nejen v Jezdeckých kasár-

nách, ale už i v dalších uměle
vytvořených „noclehárnách“
na koupališti za velodromem
či v nedaleké dřevěné chatě u
tenisového areálu!
Míst, kde si bezdomovci v Prostějově v poslední
době vytvořili svá hnízdiště
a noclehárny, začíná povážlivě přibývat. Sotva strážníci
vyhnali početnou komunitu
osob bez trvalého domova z
Jezdeckých kasáren, vyjíždějí
hlídky městské policie stále
častěji řešit problémy do lo-

kality poblíž prostějovského
velodromu. Bezdomovci zcela vyplenili nemovitost na
bývalém koupališti, ve které
zhruba desítka mužů a žen
přespává. „Problémy tohoto
druhu na starém koupališti Za
Kosteleckou ulicí řešíme stále
častěji. Tito lidé si neuvědomují, že vnikají na cizí pozemek a využívají majetek města, který byl uzamčen a svým
způsobem zabezpečen proti
vniknutí. Co se týká objektu,
kde dříve fungoval bufet, šat-

Co s tím? Opuštěnou chatku za koupalištěm u velodromu (horní snímek) i bývalou sociální budovu na
„Jedničce“ dnes doslova okupují bezdomovci. Žijí zde ve strašných podmínkách, obě nemovitosti jsou
navíc totálně zdevastované. (viz. foto ve výřezu a napravo)
4x foto: Michal Kadlec

ny, sprchy a další sociální zařízení, je tam dnes neuvěřitelný
nepořádek, navíc lidé bez trvalého přístřeší zde přespávají
v těch nejhorších podmínkách.
Spí uprostřed nahromaděného
odpadu, výkalů a podobně. A
co je ještě horší, aby si vydělali
nějakou tu korunu, tak všechno, co je ze železa, z budovy
uprostřed starého koupaliště
vyplení a odvezou do sběrných
surovin,“ potvrdil jeden z dalších problémů s touto sortou
Jan Nagy, velitel Městské policie v Prostějově.
Ten druhý problém je hned
vedle. U koupaliště přes
plot stojí u tenisového areálu dřevěné stavení, které
je opuštěné a bezdomovci
ho rovněž začínají pustošit.
„Okolo tohoto domku vede

cesta, kudy si dvakrát denně krátím cestu domů. Jde
z něho takový zápach, že okamžitě zrychlím krok, abych
odtud byla co nejdál. A bodejť by také ne, když ta stará
bouda je plná odpadků, starých spálených matrací, dek
a také výkalů. Je to nechutný
pohled, zvláště když tento objekt se nachází těsně u luxusního tenisového areálu a je
zde vilová čtvrť, ve které bydlí
spousta známých a slavných
lidí,“ napsala Večerníku Alice
Rauschová z Prostějova.
„Ano, toto je i pro nás velký
problém. V tomto případě jsme
už zahájili šetření, ale stále se
nám nedaří vypátrat majitele
této staré dřevěné chatky. Ať
už je to ale kdokoliv, a my ho
brzy zjistíme, tak zjevně nejeví

o svůj majetek žádný zájem.
Podobnou záležitost jsme zaznamenali zhruba před měsícem, kdy jsme majitele chatky
v Kostelecké ulici upozornili
na to, že jeho majetek využívají cizí osoby. Dostali jsme
od něho vynadáno, že se o to
staráme a ať bezdomovce klidně necháme na pokoji. Týden
na to došlo v tomto objektu
k požáru, který zřejmě založili
právě lidé bez trvalého přístřeší... V případě boudy za starým
koupalištěm u velodromu tak
nemůžeme zatím toho moc

podnikat. Dokud se nebude
hlásit majitel a ten se nevyjádří, zda se tak jedná s jeho souhlasem, či nikoliv, nejedná se o
neoprávněný zábor nebytového prostoru,“ pokrčil rameny
Jan Nagy.
Tímto problémem se Večerník bude zabývat i v následujícím období. Své slovo by si
měli říct i kompetentní úředníci města, ale hlavně hygienici. Protože to, v jakých podmínkách v obou objektech
žijí bezdomovci, je do nebe
volající...

Nastoupit v Kostelecké do autobusu? Nový předseda Miloslav Musil je optimistou

Za deště snad jedině V PLOUTVÍCH!
Prostějov/mik - Předloni na
jaře vyslyšeli radní kritické
hlasy občanů a rozbahněné
nástupiště na zastávce před restaurací U Chmelů v Kostelecké
ulici vyasfaltovali. Lidé nastupující a vystupující především
z příměstských linek tak byli
konečně spokojeni. Ovšem jen
do začátku tohoto roku…
„V asfaltu je zase díra a tudíž
se tady tvoří louže i po menším
dešti. Děti jedoucí z Prostějova
do okolních obcí z této zastávky
si nutně musí nabrat vodu do
bot až nad kotníky. Nebo louže
obcházet, čímž přestanou řešit
bezpečnost provozu,“ napsala
Večerníku čtenářka bydlící v
Kostelecké ulici.
Nového problému si je dobře
vědoma i radnice. „K potížím
došlo poté, co v této lokalitě
prováděly plynárny rekonstrukci
plynového potrubí. Výkopy
byly sice všechny zasypány a
znovu vyasfaltovány, jenomže
velmi špatně zhutněny. Násyp
si tak sedá a tím se vytvářejí na
asfaltové ploše na zastávce v
Kostelecké ulici prohlubeniny.
A samozřejmě při dešti se tady
vytvářejí kaluže,“ konstatuje
Zdeněk Fišer, náměstek primátora Prostějova. Jenomže pouhé
konstatování lidem nepomůže.
„To určitě ne, celý úsek jsme u
plynáren reklamovali a bude se
opravovat. Věřím, že to bude v
dohledné době,“ ujistil Večerník
Zdeněk Fišer.

„Co bych byl za předsedu, kdybych nevěřil v úspěch?“

Prostějov - Nový předseda prostějovské ODS Miloslav Musil
(na snímku z archivu) je plný
elánu a optimismu. Věří, že
této pravicové straně se podaří
sestavit silné kandidátky do komunálních voleb v příštím roce,
stejně tak jako věří v úspěch
kandidáta prostějovské ODS
v parlamentních volbách.
Michal Kadlec
Pane Musile, jak dlouho jste v ODS a jaké
máte zaměstnání v „civilu“?
„Členem ODS jsem asi dvanáct
let. Civilním povoláním jsem
živnostník, přesněji obchodník.“
Ve volbách předsedy
místního
sdružení
ODS jste byl jediným kandidátem. Překvapilo vás to?

„Počítal jsem s tím, že mým
protikandidátem bude Jiří Pospíšil. On se však na začátku
našeho sněmu náhle všech kandidatur vzdal. Ano, máte pravdu, překvapilo mě to.“
Co je v této funkci vaším
cílem a předsevzetím?
„Především diskuse a z ní
vyplývající návrhy řešení některých otázek, které zajímají
členy ODS stejně jako další
občany našeho města, větší otevřenost a aktivita uvnitř strany.“
Není tajemstvím, že
prostějovskou ODS svírají už několik let určité vnitřní rozpory. Jak je vnímáte a
myslíte si, že členové potáhnou
konečně za jeden provaz?
„Politika není stojatá voda, spory
v ní vždy jsou. Není toho ušetřena samozřejmě ani prostějovská

ODS. Domnívám se však, že se
jedná většinou o osobní spory
některých mediálně známějších
členů. Nevím o tom, že by prostí
členové mezi sebou měli nějaké
zvláštní problémy. Chci, abychom se chovali věcně, slušně a
srozumitelně.“
Pane Musile, příští rok
je takzvaně supervolební. Když se ale zaměříme jen
na komunální politiku, myslíte, že ODS dokáže před volbami do zastupitelstva města poskládat silnou kandidátku?
„Silná kandidátka pro komunální volby je samozřejmě
naším cílem. Jsme relativně
malé město, většina lidí se tu
mezi sebou alespoň od vidění
zná. A myslím, že podporu od
voličů získá ten, koho budou
lidé považovat za slušného a

rozumného člověka s vlastním názorem. Vím, že v ODS
takoví lidé jsou.“
A má podle vašeho názoru šanci uspět některý z prostějovských občanských
demokratů
v
parlamentních volbách?
„Co bych byl za předsedu, kdybych si to nemyslel? Samozřejmě ano!“

Stažení kandidatury Jiřího Pospíšila mnohé udivilo
„Funkcí a povinností mám vcelku dost,“ vysvětluje první náměstek primátora

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
OMLUVA
Titulek tohoto článku mohli čtenáři postřehnout již v minulém čísle Večerníku. Bohužel, pod něj se vinou nevyzpytatelného tiskařského šotku vloudil zcela jiný text, než bylo původně
zamýšleno. Dnes tak zjednáváme nápravu a čtenářům se samozřejmě OMLOUVÁME.

Prostějov - Všeobecně se čekalo, že současný
první náměstek primátora Prostějova
Jiří
Pospíšil
(na snímku z archivu) bude
chtít obhájit post předsedy místního sdružení ODS.
Jenomže k údivu mnohých
těsně před volbou svoji kandidaturu stáhl. I na důvody
tohoto jednání se Večerník
pochopitelně zeptal.

Michal Kadlec
Pane Pospíšile, místní
sdružení ODS v Prostějově má konečně zvoleno nové
vedení. Jak ho hodnotíte?
„Pozitivně. Jsem rád, že se sněm
sešel v usnášeníschopném stavu a
zvolil na dva roky nové vedení.“
Proč vy osobně jste se
před volbou vzdal kandidatury na post předsedy?
„Víte, jsem předsedou oblastního sdružení ODS Prostějov, jsem
členem regionální rady ODS a ve

spojení s prací náměstka primátora
je mých povinností vcelku dost.
Proto jsem zvážil svoji kandidaturu
a rozhodl se přenechat po čtyřech
letech předsednické místo dalším.“
Není tajemstvím, že prostějovská ODS už několik
let trpí určitou nejednotností a
vnitřními spory. Myslíte si, že
nyní se v tomto ohledu už blýská
na lepší časy?
„V každé politické straně jsou různé názorové proudy, různé skupiny, které se snaží prosazovat své
zájmy, je to přirozené. Myslím si,

že v zásadě jde prostějovská ODS
jedním směrem.“
Podaří se prostějovské
ODS sestavit silnou kandidátní listinu do komunálních
voleb, které se konají v příštím
roce?
„Pevně věřím, že ano. V komunální politice jde především o
osobnosti a těch má naše místní
sdružení dostatek, takže doufám,
že většina členů sdružení při sestavování kandidátky, při primárních
volbách, podpoří ty, kteří dokážou
oslovit maximum voličů.“

Téma Večerníku
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Prostějov a majáles

LETOŠNÍ STUDENTSKÝ SVÁTEK SE VYDAŘIL NA JEDNIČKU...
Prostějov/mls - Prostějovský majáles se letos vrátil tam,
kde před lety začínal. Jeho osmý ročník se v pátek konal
před okny prostějovské radnice. Díky energii, kreativitě
a snad i kapce soutěživosti prostějovských studentů se
společně s Hanáckými slavnostmi jedná jednoznačně o
nejlepší akci pořádanou ve středu Prostějova.
Vše ovšem začalo v pátek v poledne
u městských lázní, odkud se bujarý a
pestrobarevný průvod vydal na cestu
centrem města. Nejčastější reakcí řadových občanů města na něj bylo obvykle vyvalení očí, někdy zacpání uší,
ale velmi často také úsměv od ucha k
uchu...

Kdo vše se ucházel
o titul krále?
Průvod nakonec dorazil k pódiu připravenému na náměstí T. G. Masaryka. Na
něm se postupně předvedli všichni kandidáti na krále majáles. Právo prvního
vystoupení měli studenti CMG, jejichž
klaun Jan Vlach loni zvítězil.

Důchodci rulez
CMG na pódiu předvedlo anketu zachycující názory i postřehy důchodců.

„Chceme vás přesvědčit, že jsme tou
vůbec nejinteligentnější věkovou skupinou,“ vyjádřil se moderátor celé ankety, jejíž předností určitě byla herecká
přesvědčivost všech účinkujících. Na
druhou stranu by scénce s nepříliš
třeskutým slovním humorem asi neublížilo, pokud by byla o něco kratší.

Ekologická Alenka
Poté přišla na řadu prostějovská „reálka“, která letos ve své scénce zachytila dobrodružství Alenky procházející
říší odpadků. Tu na její cestě provázala skutečně velmi vydařená skupina
studentů oblečených do recyklovatelných materiálů, jakými byly papír či
plast. Není se co divit, že mezi nimi
vynikala maska obří pet lahve od
kofoly či Red bullu. Pravdou je, že
samotná scénka byla sice po stránce

rekvizit, maskování i kostýmů velmi
propracovaná, její příběh však pro nezaujatého diváka nebyl právě srozumitelný. Přesto výrazný kandidát RG
a ZŠ města Prostějov „Kloboučník“
porotu nepochybně zaujal.

„Kissačky“ málem
zbořily pódium
Na rozdíl od ekologicky smýšlejících
gymnazistů vsadili studenti a hlavně
studentky SŠ designu a módy na přímočarý tanec v rytmu rockových vypalovaček. Příval energie, se kterým
vtrhli na pódium, byl určitě velmi
osvěžující. Kupodivu v publiku spolu s nimi nejvíce pařili „důchodci“ z
CMG. Kostýmy ve stylu populárních
„Kissáků“ jsou sice při podobných
příležitostech poměrně časté, nicméně ty letošní vynikaly svým detailním
provedením. Kandidátka na královnu
majáles z „oděvky“ byla drobná i půvabná, v očích poroty jí snad mohla
chybět určitá dávka originality.

Samba Rio de Prostějov
Střední odborná škola podnikání a obchodu vsadila na půvab

svých studentek a brazilské rytmy.
Svojí sambou se pokusila navodit atmosféru karnevalu v Rio de Janeiru.
Jejich taneční vystoupení bylo pro
mužské oko vizuálně určitě zajímavé,
nicméně nebylo v něm příliš věcí, které by jinak překvapily či pobavily.

na pódium, určitě i studenti právě
těchto škol nepochybně přispěli
k jedinečné atmosféře letošního
majálesu.

„Obchodka“ pustila starosti
o počasí k vodě

Krátce po čtvrté hodině byl po vydatné diskusi zvolen král Majálesu. „Porota letos určitě nebyla jednomyslná.
O výsledcích jsme nejdříve tajně
hlasovali, posléze zcela otevřeně diskutovali. Ještě štěstí, že nás byl lichý
počet, jinak by možná došlo k patové
situaci,“ prohlásil Aleš Procházka,
šéf prostějovské knihovny, jejíž
zaměstnanci krále vybírali.
Cenu za nejlepší masku si
tak nakonec odnesla srdcová
královna z reálky, za nejlepší
vystoupení byli oceněn Kissáci
z oděvky a králem majálesu se stal
Kloboučník z reálky Petr Doseděl.
Tomu letos korunu nepředal odstupující král - klaun Jan Vlach z CMG,
ale přímo na klobouk mu ji položil
primátor města Miroslav Pišťák.
Následně mu věnoval i symbolický
klíč od města. „Klíč budu držet
pod zámkem, někam ho zamknu,“
reagoval již během své kandidatury
Kloboučník na dotaz, jaký osud klíč
v jeho rukou čeká.

Za obchodní akademii letos kandidoval plážový povaleč se stylovými
rukávky. Ten se však na pódiu opravdu jen krátce mihl. Nicméně členové
jeho družiny museli být hodně rádi,
že při volbě panovalo skutečně letní
počasí, protože na akci dorazili v oblečení hodícím se na pláž některého z
tropických ostrovů.

Když družstevník
tančí balet
Jednoznačně nejvtipnější scénku
letos předvedlo Gymnázium Jiřího
Wolkera. Tématicky studenti čerpali z prostředí vesnice, která uvízla
někdy v osmdesátých letech minulého století. K tomu měli i náležité
kostýmy a rekvizity, nad nimiž se
oko pamětníka zalesklo. Kromě
toho se účinkujícím do několika málo
minut podařilo vtěsnat dosti náročný příběh o vesnických tanečnicích,
které přijedou dvě umělkyně z města
učit balet. Vše nakonec skončí láskou
mezi baletkou v piškotech a rolníkem
v gumákách. Celé představení bylo
dramaturgicky skvěle zvládnuté,
mělo velký spád a uteklo skutečně jako voda. Vesnický frajer však
zřejmě nebyl právě nejvýraznějším
kandidátem na krále majáles a to navzdory tomu, že jeho taneční piruety
i skoky byly neodolatelné a početná
družina stylových družstevníků a rolníků skutečně stmelená.

Některým školám
průvod stačil
Veselé náměstí. Před prostějovskou radnicí to vypadalo, jako by do Prostějova dorazila nějaká opravdu význačná osobnost jako například populární Šáša Krusty z animovaného seriálu Simpsonovi.
Foto: Martin Zaoral

Ne všechny školy, které se zapojily
do průvodu, zároveň představily
i své kandidáty na krále. Patřily
mezi ně například SOU Obchodní,
Art Econ, průmyslovka či zdravka.
Přestože své snažení nedotáhly až

Fotoreportáž

Kandidatura na krále majáles 2013
Foto: 3x Martin Zaoral

Koruna padla králi
na klobouk jako ušitá

Mladé kapely hrály
nejen pro krále
Volbu krále prostějovského majáles
orámovalo také vystoupení mladých
prostějovských a olomouckých kapel,
které si příležitost zahrát si na pódiu
užívaly. Na rozdíl od univerzitních
měst však prostějovský Majáles
zřejmě nikdy nebude založen na
špičkových vystoupeních skupiny
zvučných jmen. Naopak se vždy
bude muset spolehnout hlavně na
iniciativu a nápaditost samotných
studentů, kteří nebudou jen pasivně
přihlížet, ale do akce se aktivně zapojí. Pomáhat by jim v tom i v příštím
roce měli organizátoři a partneři
akce, mezi něž patří město Prostějov,
Městská knihovna, Gymnázium
Jiřího Wolkera, divadlo Point a marketingová
TK Plus.
g agentura
g

Korunovace. Všichni sice byli skvělí, zvítězit mohl pouze jeden.
Tomu předal korunu primátor Miroslav Pišťák.

Sexy tanec. Brazilská samba dala vyniknout půvabům studentek
SOŠ podnikání a obchodu.

Tsunami energie. Výtečně namaskovaní Kissáci ze SŠ módy a designu
málem zbořili pódium.

Prostějov a cestování
Blíží se léto a asi
každého z nás už to
pomalu, ale jistě táhne k vodě. Jestliže
se chystáte na výlet
nebo dovolenou,
pak jsou následující
řádky určeny právě
vám. Tentokrát jsme
naši tematickou stranu zaměřili na cestování a zjišťovali, jaké
jsou TOP destinace
pro tento rok? To se
můžete dozvědět z
následující půlstrany.
Přejeme vám příjemné
čtení.
Připravila:
Aneta Křížová

Nevíte, kam na dovolenou? Zkuste některou z TOP DESTINACÍ 2013
Americká televize CNN každoročně sestavuje žebříček destinací, kam stojí za to vycestovat.
Světe div se, letos se do top sedmi nejlepších destinací dostaly i
Košice. Kam a proč tedy máme
podle CNN vycestovat? To zjistíte z následujících řádků…

chcete zažít přehlídku vyvolávačů hadů, cvičitelů opic a různých
umělců, za návštěvu stojí město
Marrakesh. Město je obklopeno
sněhem pokrytými vrcholky Atlasu, palmami a olivovníky. Ve městě
najdete mnoho stánků, trhů a také
nádherný minaret Koutoubia.

SKOTSKO

KOŠICE

Na prvním místě, kam by se lidé
z celého světa měli podle CNN
vydat, je Skotsko. Skotsko kromě
mnoha jiného láká návštěvníky do
Fort William, což je městečko, které je známé jezernatou oblastí, zejména pak jezerem Loch Ness. Za
návštěvu stojí i město Edinburgh,
které je označeno jako nejlákavější
město v severní Evropě.

Ač se to může zdát nečekané, Košice skutečně skončily na třetím místě
v žebříčku top destinací. Hlavně prý
díky svému středověkému centru,
směsici architektonických slohů
baroka, renesance, secese a Košickému zlatu. Letos se tam koná více
než 300 kulturních akcí. Pro tento
rok tak byly Košice navíc ještě zvoleny „Evropským hlavním městem
kultury“. Pokud se vydáte do Košic,
neměli byste minout slavný dóm sv.
MAROKO
Minulý rok bylo Maroko díky Alžběty, kapli sv. Michala či zřícenisvým památkám zařazeno na se- nu Košického hradu.
znam světového dědictví UNESSUBSAHARSKÁ AFRIKA
CO. Podle CNN je zde velkým
lákadlem zejména okolní příroda, Na čtvrtém místě se umístil region
architektura a nakupování. Pokud subsaharské Afriky, kde by se letos

měl značně změnit stav místních
cest. Na návštěvu bychom se prý
měli vydat do Niroby, kde můžeme
navštívit žirafí centrum, skanzen
Bomas of Kenya s ukázkami domorodých vesnic či sloní sirotčinec
Davida Sheldricka. Pokud máte
rádi přírodu a zvířátka, vydejte se
do Ugandy, konkrétně do Bwindi
či Mgahindy, kde můžete zhlédnout celé skupiny goril. Krásnou
podívanou slibují i vodopády Sipi
Falls. Odvážnější si mohou zaraftovat na řece Nil.

GETTYSBURG
Další zastávkou v žebříčku CNN je
Gettysburg v Pennsylvánii. Město
je známé jako místo, kde se udála
největší bitva americké občanské
války. Letos se zde koná 150. výročí slavné bitvy o Gettysburg.
Na programu budou rekonstrukce
bojů, kterých se má zúčastnit až
pětadvacet tisíc vojáků. Akce se
bude konat v červenci včetně desetidenního komponovaného programu výletů a představení.

AMSTERDAM
Amsterdam je známý především
mnoha pamětihodnostmi, které
ukrývá. Kromě slavných muzeí
můžete navštívit i dům Anny
Frankové, amsterdamské kostely,
Rembrandtův dům apod. Mezi
oblíbené výlety patří i návštěva
pivovaru Heineken, muzeum a
fotbalový stadion Ajax Arena,
okružní plavba po kanálech, muzeum voskových figurín Madame
Tussaunds nebo nádherné květinové trhy.

Plánujete letos dovolenou u moře?

KOLUMBIE
Kolumbie, známá svými nekonečnými telenovelami, kávou a
kokainem, je podle CNN místem
snů. Zvláště díky nejlepším hotelům, které se zde nacházejí. Údajně zde najdeme nejkrásnější ženy
na světě. Hlavní město Bogota
je podle UNESCA pro rok 2013
„Městem hudby“, a to hlavně
proto, že zde velice rychle roste
hudební odvětví.

inzerce

I

Lety
prověřená
kvalita
již od 1983

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

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

info:

6055 767 776
www.balon.cz
w.balon.cz

Region

8-9

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 13. května 2013

KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PROTIVANOVSKO Majitel domu v Laškově „připravil“ pro zloděje šrot

PLUMLOVSKO

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
Lidé se ko
kkonečně
neččněě ddočkají
ne
očk
čkají
jí
Pašijí na zámku
Plumlov/mls- V pátek 17.
května se na plumlovském
zámku budou konečně konat
Karní slavnosti. Během nich
vystoupí děti z Krumsína i kostelecká pěvecká skupina No
problem. Vrcholem pak bude
velkolepé představení Pašijí.
Vše se původně mělo konat
těsně po Velikonocích, extrémní počasí však termín konání
posunulo. „Některé role jsem
musela přeobsadit, nebylo reálné, aby všech sto vystupujících mělo v daný termín čas.
Nicméně věřím, že jsme dobře
připraveni,“ prozradila režisérka představení o umučení
Krista Gabriela Jančíková.
V jednovském kostele
bude koncert
Jednov/jim – Koncert komorního orchestru prostějovské
Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose a Svatocecilského pěvěckého sboru Olomouc se v neděli 19. května
od čtyř odpoledne uskuteční v
jednovském kostele Navštívení Panny Marie. Vstupné
dobrovolné, na akci zvou obec
Suchdol a farnost Suchdol.
Do Klopotovic se
sjedou rodáci
Klopotovice/mls - Sraz rodáků
a přátel obce se koná v sobotu
18. května v Klopotovicích
od 14.00 hodin. Akci pořádá
Obecní úřad Klopotivce u
příležitosti 800. výročí první
zmínky o obci.
Hudební festival Haná
odstartuje v Dubanech
Dubany/mls - V sobotu 18.
května od 17.00 hodin bude ve
farním kostele Narození Panny Marie v Dubanech zahájen
mezinárodní hudební festival
Haná. Program připomene
období českého klasicismu a
osobnost českého skladatele
Jana Křtitele Vaňhala. Další z
koncertů zaměřený tentokrát
na tango se bude konat ve
Skalce, festival pak poslední
májový den zakončí koncert
na zámku ve Výšovicích.
Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Novinku v dopravě lidé uvítali, má to však háček: většina o ní neví...

VLAKY DO OLOMOUCE A KONICE ZLEVNILY

Prostějovsko/mls
Od začátku letošního března
byla železniční doprava na dvou
tratích na Prostějovsku zařazena do IDSOKu. Konkrétně se
jedná o vlaky pendlující mezi
Prostějovem a Dzbelem a také
ty jedoucí z Prostějova přes Olomouc až do Červenky. Pro cestující z toho vyplývá celá řada
výhod. Tou nejvýraznější je
určitě zlevnění jízdného. Například za jízdenku do Konice můžete zaplatit osmadvacet místo

dosavadních třiačtyřiceti korun.
Aby dosáhli na slevu, musí si
cestující na nádraží koupit tzv.
integrovanou jízdenku. „Na této
jízdence mají vyznačeny zóny,
kde tato jízdenka platí a časovou platnost. S ní pak mohou
po celou dobu časové platnosti
cestovat vlakem i autobusem
a přestoupit třeba i na MHD v
Prostějově. To jim šetří peníze
i čas. Cestujícím doporučujeme
využít cenově výhodných sedm
denních nebo měsíčních jízdenek,“ vyjádřil se Jaroslav To-

mík, ředitel organizace Koordinátor Integrovaného dopravního
systému Olomouckého kraje
(KIDSOK).
Podstatné je vědět, že cestující si
o zlevněný lístek musí říct! „Při
zakupování jízdenky na vlak
musí cestující výslovně žádat
odbavení v rámci integrované
dopravy! V opačném případě
bude automaticky vystaven
doklad dle tarifu vlakového dopravce,“ upozornil Tomík.
Šanci koupit si na vlakovém nádraží levnější jízdenku, která vám
bude platit i na autobus či MHD,
mají cestující už od března. Zájem
u tuto možnost u lidí stále roste.
„Tržby za integrované jízdenky
u Českých drah rostou. Zájem
je jak o jednotlivé jízdenky, tak i
časové jízdenky,“ potvrdil Večerníku Jaroslav Tomík. Počet tratí
zařazených do IDSOKu byl se
měl v budoucnosti rozšiřovat.
„Chceme do něj zapojit všechny

region@vecernikpv.cz

Němčice nad Hanou hostily svátek všech divadelníků

Hanáckému divadelnímu máji vévodil Blbec k večeři
Němčice nad Hanou/mls Předminulou sobotu skončila
v Němčicích nad Hanou
tradiční přehlídka ochotnických souborů z celé Moravy
„Hanácký divadelní máj“.
Celkem jedenáct představení
během celého týdne navštívilo
téměř dva tisíce diváků. Vyprodat se přitom podařilo
hned kvarteto představení.
Porotě se nejvíce líbila komedie ´Blbec k večeři´ v podání
divadelního souboru J. K. Tyl
z Brodku u Přerova.
Po letech se na Hanáckém divadelním máji v Němčicích nad
Hanou představil domácí soubor Na Štaci. Ten ostatně už
předminulou neděli přehlídku Oceněný Šikulka. Šerpy pro oceněné Hanáckého divadelního máje byly v pátek rozdány v kině Oko v NěmFoto: Martin Zaoral
ochotnických divadel zahájil. čicích nad Hanou. Ještě předtím jednu získala i známá socha z kašny na náměstí.
Odborná porota na inscenaci
Žena v trysku století ocenila rovi a Zdeně Gregorové udělila tempo celé hry. „Němčické di- ke zpomalování celé inscenace
zejména vedení souboru, za což čestné uznání. Podle jejího vadlo udělalo určitě velký krok promítáním a zatažením opony
režiserům Jaroslavu Lejnara- mínění však mohlo být lepší vpřed. Škoda jen, že docházelo po skončení každé z povídek.

Chtělo to více dravého kabaretu
na téma žena a doba,“ vyjádřil
se Vladimír Zajíc, předseda
odborné poroty. Ta byla zcela
nadšena představením Blbec
k večeři, s nímž do Němčic
dorazili divadelníci z Brodku u
Přerova. „Šlo o komedii plnou
slovní i situační komiky, gagů a
překvapivých situací. Režisérka
hru nejen účelně zkrátila, ale
především dobře typově obsadila,” nešetřil chválou Zajíc.
Právě tuto inscenaci odborná
porota nominovala na národní
přehlídku venkovských divadelních souborů Krakonošův
podzim ve Vysokém nad Jizerou. Divákům se pak nejvíce
líbilo představení Naši furianti
v podání DS Teatrum Velké
Opatovice.
Mezi představeními pro děti
porotu nejvíce zaujala Červená
karkulka v podání souboru

Říše loutek z Kroměříže. Díky
tomu se divadelníci z „hanáckých Atén“ podívají na národní
přehlídku Popelka Rakovník.
Dětem se pak nejvíce líbili
Morkovští ochotníci a jejich
Sen. „Za týden plný divadelních
zážitků a krásného setkávání s lidmi bych chtěla poděkovat úplně
všem, kteří se na něm podíleli, a
zejména pak divákům za úžasnou
atmosféru, kterou se jim letos
podařilo vytvořit,“ vyjádřila se za
organizátory Jana Oulehlová.
Na úplný závěr pak starostka
Němčic nad Hanou Ivana
Dvořáková poděkovala všem
sponzorům a mecenášům, kteří
festival podpořili, a zdůraznila,
že bez nich by se přehlídka
konat nemohla. Připomněla
přitom, že letos záštitu nad
Hanáckým divadelním májem
převzal hejtman Olomouckého
kraje Jiří Rozbořil.

www.vecernikpv.cz

do sběrny mu však někdo
„čmajznul“!
„V noci z úterý sedmého na středu osmého května odcizil dosud
neznámý zloděj kovový šrot
z pozemku u rodinného domu
v Laškově. Majitel domu si při

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Při osvobozování Obědkovic umíraly i děti
Klub vojenské historie Dukla předvedl, jak to v obci vypadalo před 68 lety

Obědkovice/mls - Zajímavou
událost se podařilo o uplynulém víkendu zorganizovat v
Obědkovicích. Obec, kde si konec druhé světové války pravidelně připomínají májovým
pochodem, v pátek okupovali
vojáci německého wehrmachtu! Osvobodit místní obyvatele
od okupantů dorazila sovětská
armáda. Následující boje, při
nichž nechyběla hlučná střelba
ze samopalů či výbuchy granátů, si vyžádali oběti nejen mezi
vojáky, ale také mezi civilisty.
Zahynuly při nich dokonce i
děti...
Rekonstrukci bitvy uspořádali
členové Klubu vojenské historie Dukla. „Oslovili nás místní
sokolové a zástupci obce, kteří
tu pravidelně pořádají májový
pochod. Domluvili jsme se, že
Vyplatí se jim to. Cestující jedoucí vlakem z Prostějova do Konice či do Olomouce čím dál častěji využívají v rámci svých možností předvemožnosti zlevněného jízdného.
Foto: Michal Kadlec deme, jak to asi mohl vypadat v
momentě, kdy sovětská armáda
hlavní železniční tratě směřující dí smluvním dopravcům ztrátu Většina autobusových linek na vstoupila do vesnic okupovado Olomouce. Jedná se však o vzniklou zavedením výhodnější- Prostějovsku byla přitom do ných Němci. Do celé rekonnáročný proces. Olomoucký kraj ho tarifu pro cestující,“ upozornil IDSOKu začleněna už v roce strukce bylo kromě vojáků v
2010.
totiž zavedením integrace hra- ředitel organizace KIDSOK.
dobových kostýmech zapojeno
také poměrně dost civilistů.
Chtěli jsme tím poukázat na

Levnější jízdenka platí i na MHD a autobusy. Musíte si o ni však říct!

Výrazně levněji se nyní můžete dostat vlakem z
Prostějova do Konice či do Olomouce. Ke slevě na
jízdném došlo díky vstupu dvou vlakových tratí na
Prostějovsku do Integrovaného dopravního systému
Olomouckého kraje (IDSOK). Rozdíl mezi zlevněným
a skutečným jízdným dopravcům hradí Olomoucký
kraj. O takzvanou integrovanou jízdenku, která platí i
na autobus či MHD, si však musíte říct!

776 159 120

Laškov/mik - Tak tomu se
říká pech! Muž z Laškova
se rozhodl okolo svého domu
provést jarní úklid. Nepořádku zde měl dost, hlavně
toho železného. Nachystanou
hromadu šrotu k odvozu

fakt, že válka není pouze věcí
vojáků a že smrt v ní nehledí na
to, zda někdo má či nemá uniformu,“ nastínil myšlenku celé
akce Jaroslav Dvořák, předseda
KVH Dukla. Tento klub sdružuje čtrnáct členů, většina z nich
má věrnou výstroj i výzbroj typickou pro členy sovětské Rudé
armády. Pro bitvu o Obědkovice
si pak „Dukláci” pozvali kamarády z klubu Valkiria z Čelčic a
Grenze z Letovic. Ti samozřejmě vystupovali v rolích vojáků
německého wehrmachtu.
Podobná akce se přitom v
Obědkovicích konala vůbec poprvé. „Když tady vidím všechny
ty vojáky v uniformách sovětské
i německé armády i s jejich samopaly, tak se mi úplně vrací vzpomínky z dětství. Během druhé
světové války jsem s rodiči žil v
nedaleké Ivani. Těsně před jejím koncem vezl otec sovětského
důstojníka a přepadli je Němci.
Otec byl postřelen dvěma ranami
do nohy, ale byl včas ošetřen a
přežil,” zavzpomínal přímo před
akcí pamětník a obědkovický občan Zdeněk Pospíšil (78), kterému tedy v době osvobození bylo

Fotoreportáž
Fotoreportáž

Smržice/bal - Na sobotu 18.
května připravují organizátoři
z Klubu českých turistů Smržice už devátý ročník největší
turistické akce v našem regionu. Pro všechny zájemce z řad
pěších turistů a cykloturistů
bude i letos nachystán velký
výběr tras.
Start Smržického vandru je tradičně od sedmi do deseti hodin
ve smržickém sportovním areálu, kde bude hned od rána také
zajišťovat občerstvení oblíbená
Restaurace U hřiště. Pěší turisté si mohou podle své kondice
vybrat mezi trasami 14, 24, 28,
40 a 50 kilometrů, které směřují
do oblasti Lázní Slatinice a Kosíře. Jedno z kontrolních stanovišť pořadatelů bude právě na
vrcholu Velkého Kosíře, takže
účastníci mohou zároveň zkontrolovat, jak pokračuje stavba
nové rozhledny.
Trasy pro horská kola povedou
tentokrát na opačnou stranu než
trasy pěší, do oblasti Drahanské
vrchoviny. Na výběr budou okruhy 10, 27, 46, 60 a 80 kilometrů. Připraveny budou také čtyři

Překoná se loňský rekord? Na Smržické vandr minulý rok vyrazilo 1 637 turistů, což je nejvíce v historii
akce.
Foto: archiv Prostějovského Večerníku
silniční cyklotrasy ve směru na
Náměšť na Hané a Bouzov. O
silniční trasy je každoročně největší zájem a účastníci mohou
zvolit mezi 25, 35, 54 a 111 kilometrů dlouhými okruhy. Popis
všech tras najdete na webových
stránkách pořadatele www.kctsmrzice.cz.
Na startu všech tras dostane každý účastník program akce s plán-

kem a popisem trasy a startovní
kartu na kontrolní razítka. Na
kontrolních stanovištích potom
kromě razítka také minerálku
zdarma a na některých dokonce i
malou svačinku. Cíl akce je opět
v oblíbeném smržickém sportovním areálu do 19 hodin. Pro
všechny, kdo úspěšně absolvují
vybranou trasu, bude připraven
diplom a také medaile, která se

mění podle počtu účastí na této
akci. Relaxace po zdolání trasy
bude po celý den doplněna bohatým občerstvením s velkým
výběrem nápojů a specialit z
grilu a udírny. Jak nám pořadatelé potvrdili, domluveno je také
krásné počasí. Věřme tedy, že to
tam nahoře nepopletou a bude
tak nádherný slunečný den jako
při minulém ročníku vandru.

ohrozimský „kulturák“ zářit novotou

Ohrozim/jim - Před čtyřmi lety
získal kulturní dům v Ohrozimi za obecní peníze nová okna
a dveře, což výrazně omezilo
úniky tepla. Zastupitelstvo v
čele se starostou Michalem Lukešem by chtělo v modernizaci
třicet let staré budovy každým
rokem pokračovat a letos má
přijít na řadu přístupová chodba, místnost s barem, kuchyně
s jídelnou.
„Máme tu celkem velký kulturní dům vybudovaný na počátku
osmdesátých let. Za tu dobu
se do něj extra moc neinvestovalo a chceme ho tak dostat na
dobrou úroveň, aby se tam lidé
cítili dobře,“ okomentoval letošní akci, která z obecního rozpočtu odčerpá asi půl milionu,
starosta Ohrozimi Michal Lukeš. Jak dále dodal, konkrétně
půjde o nové podlahy, omítky,
sádrokartonové stropy, zateplení, nové rozvody elektřiny, topení i vybavení nábytkem. „Teď
ještě probíhá plesová sezona, ale
na tu příští bychom již vše chtěli
mít spravené,“ těší se.

Foto: www.ohrozim.cz

V obci se zhruba pětistovkou
obyvatel se v tomto roce schyluje i k dvěma dalším nezanedbatelným investicím – za čtyři
sta tisíc korun bude vybudován
bezdrátový rozhlas a za pět set
tisíc nové dětské hřiště v blízkosti víceúčelového hřiště a
kulturního domu. „Jedno hřiště
již máme za obecním úřadem,
ale zub času se na něm podepsal. Umístíme tam jeden velký

a několik menších herních prvků, připojíme k nim lavičky, stojan na kola, mobiliář,“ prozradil
novinky starosta obce.
Na tuto akci přispěje zhruba 370
tisíci z programu Leader Místní
akční skupina Prostějov-venkov, jíž je Ohrozim členem. „Na
naše poměry tak bude investicí
letos dost,“ dělá starostovi Michalu Lukešovi radost pokračující rozvoj obce.

tavátoru za traktor, tři motory z
automobilů a další části traktoru odvezl,“ popsala lumpárnu
z Laškova Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově. Majitel škodu vyčíslil na
šest tisíc korun.

V Dobrochově vysál

dva náklaďáky

Dobrochov/mik - Krádeže
nafty jsou v poslední době
na každotýdenním pořádku.
Výjimkou nebyl ani uplynulý
víkend, kdy v Dobrochově neznámý pachatel vysál nádrže
dvou starých náklaďáků.
„Neznámý pachatel vnikl na
pozemek u rodinného domu
v obci Dobrochov. Z palivové
nádrže nákladního vozidla IFA
pak odcizil 70 litrů motorové
nafty a přímo z vozidla volně

odložený elektrorozvaděč se
čtyřmi výstupy na 380 voltů,
čtyřmi výstupy na 220 voltů a
dva prodlužovací kabely,“ uvedla Irena Urbánková, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Grázl však v krádeži nafty
pokračoval a ještě z opodál stojící nákladní Tatry vytáhl dalších
140 litrů. „Majitelé spočítali celkovou škodu na 46 340 korun,“
dodala mluvčí prostějovské
policie.

Rušno ve Vrchoslavicích:

Nejdřív opilý řidič,

pak vykradené auto!
Netradiční setkání Sovětů a Němců. Na závěr se všichni účastníci bitvy o Obědkovice sešli ke společné
fotografii. Podobný snímek, na kterém by společně pózovali sovětští a němečtí vojáci byste v albech ze
závěru druhé světové asi hledali marně...
Foto: Radek Kirchner
deset let. „Byli jsme kluci a rodiče
to s námi nejen během války, ale
i po ní neměli vůbec jednoduché.
Všude se třeba válela nevybuchlá
munice a patrony, už jako malí
jsme měli k dispozici kilogramy
střelného prachu. Jednou jsme ho
dali do skruže a zapálili to. Bylo to

obrovská rána, domů jsem se vrátil s ohořelým vlasy a spáleným
obočím. Rodiče o nás měli strach,
nadávali nám, ale obvykle s námi
stejně nic nezmohli,” připomněl
pan Zdeněk běžné starosti všech
rodičů, kteří své děti vychovávali
těsně po druhé světové válce.

Pokud budete chtít vojáky
rudé armády z Klubu vojenské
historie Dukla spatřit na vlastní oči pak budete mít šanci při
srpnovém Military festu ve
Skřípově, nebo o měsíc později při rekonstrukci dobývaní
Plumlova.

jaké bylo dobytí obědkovic...

3x foto: Radek Kirchner

Vrchoslavice/mik - Předminulou
neděli měli ve Vrchoslavicích
dost napilno němčičtí policisté. Nejprve nachytali totálně
opilého řidiče za volantem
škodovky, večer zde pak řešili
zlodějnu a vandalský čin...
„Z trestného činu ohrožení
pod vlivem návykové látky je
podezřelý
čtyřiačtyřicetiletý
muž z Vyškova, který byl v
neděli 5. května kolem deváté
hodiny ráno na silnici ve Vrchoslavicích kontrolován jako
řidič vozidla Škoda Fabia. U
muže byla provedena dechová
zkouška, která byla pozitivní
s výsledkem 1, 92 promile
alkoholu v dechu. Řidiči byla
zakázána další jízda a zadržen
řidičský průkaz,“ uvedla Irena

Urbánková, tisková mluvčí policie Olomouckého kraje.
Večer se pak policisté do stejné
obce vraceli znovu. Tentokrát
vyšetřovat zlodějnu. „Zatím neznámý pachatel rovněž
předminulou v neděli, ale ve
večerních hodinách, poškodil
ve Vrchoslavicích zaparkované
vozidlo Opel Insignia. Pachatel rozbil zadní levé okénko a
propíchl levé přední kolo. Dále z
vozidla odcizil hnědou kabelku,
ve které byla razítka firmy a
dioptrické brýle. Celkově tak
majiteli způsobil škodu kolem
9 100 korun,“ sdělila Irena Urbánková s tím, že tento čin je
kvalifikován jako trestný čin
krádeže vloupáním a poškození
cizí věci.

Firma z Konice ohlásila
HROMADNÉ PROPOUŠTĚNÍ
O práci přijde třicet žen z provozoven

v Lipové a Horním Štěpánově!

Osvoboditelé. Rudá armáda právě vtrhla do Obědkovic. Musí Třetí říše na kolenou. Sovětským vojákům se postupně podařilo Smrti si nevybírala. Druhá světová válka neblaze zasáhla do
se však mít na pozoru, protože všude číhají nebezpeční němečtí nad situací v obci převzít kontrolu. Vojáci wehrmachtu buď padli v osudů snad každé české rodiny. Během bojů mezi Sověty a Němci byla zabita i řada obyčejných lidí.
přímém boji, nebo byli zajati.
okupanti.

Starostka Myslejovic Anna Ondrouchová by si také přála více peněz v rozpočtu obce

„Největší radost mám, když se nám daří práce,

Turisté v sobotu vyrazí na SMRŽICKÉ VANDR Do příští plesové sezony bude nyní plánujeme přestavbu mateřské školy“
Budou moci zkontrolovat i postup stavby rozhledny na Kosíři

jarním úklidu přichystal na svoji
zahradu hromadu kovového šrotu, který chtěl odvézt do sběrny.
Než se k tomu dostal, předběhl
jej zloděj. Ten těžké železo jako
například čtyři až pět metrů
dlouhé železné tyče, hřídel ro-

Myslejovice - Obec Myslejovice leží zhruba deset
kilometrů jihozápadně od Prostějova, poblíž vojenského újezdu Březina a hranic s Jihomoravským
krajem. Kromě samotných Myslejovic ji tvoří i dvě
přidružené místní části - Křenůvky a Kobylničky, nacházející se v nadmořské výšce zhruba 350 metrů.
V obci funguje mateřská škola i první stupeň základní
školy, již plných deset let je pak starostkou Myslejovic
Anna Ondrouchová, která se po několika obdobích
v zastupitelstvu ujala úřadu na podzim roku 2002.

Co plánujete pro letošní
rok, víte už, zda jste
uspěli s nějakou žádostí
o dotaci?
„Uspěli jsme. Z Programu obnovy venkova Olomouckého
kraje jsme získali tři sta tisíc korun na vznik chodníku
v Křenůvkách. Jeho výstavbu
plánujeme na letošní rok, právě zpracováváme projektovou
dokumentaci. Dále se jedná
v Myslejovicích, vybudová- o zhruba dvě stě tisíc korun ze
Jiří Možný
ní hřiště, postavení hasičské Státního zemědělského a inCo vás za roky ve zbrojnice v Křenůvkách a vy- tervenčního fondu (SZIF) na
funkci nejvíc potěšilo
a co nepotěšilo?
„Starostkou jsem třetí volební období, ovšem na
obecním úřadě jsem již od
roku 1986 a dříve jsem zde
pracovala jako hospodářka.
Největší radost mám z toho,
když se nám daří práce.
Co mě naopak netěší, to je
nedostatek finančních prostředků.“
Které z akcí realizostarostka Myslejovic ANNA ONDROUCHOVÁ
vaných za poslední
o zamýšlených akcích pro nejbližší dobu
roky považujete za nejzásadnější?
„Nejpodstatnějšími byly urči- vrtání studny v Kobylničkách, zhotovení odpružené podlahy
tě oprava školy a školky, re- neboť voda ze starých studní v tělocvičně základní školy, na
konstrukce kulturního domu obsahovala hodně dusičnanů.“ zakoupení jídelních setů do škol-

„Plánujeme přestavbu mateřské školy a
úpravu prostranství kolem nově opraveného kulturního domu v Myslejovicích, před
několika dny jsme převzali čerstvě vybudovaný prostor pro venkovní posezení
před hospodou v Kobylničkách.“

Olomouc, Konice/mik - Velmi
nemilá situace čeká na třicet
zaměstnanců firmy Jaroslav
Uhlíř z Konice. Společnost
vyrábějící čalounění do vozidel ohlásila kvůli nedostatku
finančních prostředků na provoz hromadné propouštění.
O práci tak již brzy přijdou v
drtivé většině opět ženy...
„V závěru dubna bylo na úřad
práce v Olomouckém kraji
nahlášeno pouze jedno větší
hromadné propouštění, a to od
firmy Jaroslav Uhlíř Konice na
Prostějovsku. Tato společnost
s ručením omezeným zabývající
se výrobou čalouněných dílů do

automobilů oznámila, že ukončila výrobu tohoto produktu a na
konci června propustí více než
tři desítky zaměstnanců. Většinou jde o ženy z provozoven v
Lipové a Horním Štěpánově,“
potvrdil Večerníku neblahé zvěsti Jaroslav Mikšaník, vedoucí odboru trhu práce z olomouckého
krajského Úřadu práce.
Jednat se má zejména o montážní pracovnice, šičky a pracovníky kontroly výrobků. „Společnost uzavře své provozovny v
Lipové a Konici a své výrobní
kapacity soustředí do hlavní
provozovny v Horním Štěpánově,“ doplnil Jaroslav Mikšaník.

V Čuníně se pokusí

prodat hasičárnu
Foto: internet

ní jídelny, pračku se sušičkou pro
základní a mateřskou školu a na
p
oplocení
školního hřiště.
Kde vidíte priority pro
nejbližší dobu?
„Plánujeme přestavbu mateřské
školy a úpravu prostranství kolem
nově opraveného kulturního domu
v Myslejovicích, před několika
dny jsme převzali čerstvě vybudovaný prostor pro venkovní posezení před hospodou v Kobylničkách,
dále připravujeme opravu chodníku kolem kostela v Myslejovicích,
dovybavení myslejovického kulturního domu či opravu kulturního
domu v Křenůvkách.

Jak jsou na tom Myslejovice z hlediska kulturních a společenských akcí?
„Náš kulturní program je každoročně poměrně bohatý. Jen
namátkou mohu zmínit mikulášskou besídku pro děti, dětský karneval, akce ke Dni dětí,
Josefovskou zábavu, hodovou
zábavu. Dále se jedná o ostatky,
tedy průvod masek s hudbou
přes vesnici, adventní koncert,
společně s okolními vesnicemi
pořádáme setkání s důchodci,
vítání nově narozených občánků
a gratulujeme občanům k jejich
životním jubileím.“

Kuriozita. Na trhu s nemovitostmi se nedávno objevila i dosti rozlehlá budova hasičské zbrojnice
v Čuníně.
Foto: Martin Zaoral
Čunín/mls - Říká se, že žádná
vesnice se nemůže obejít bez
čtyř základních pilířů. Mezi ně
patří kostel, hospoda, koloniál a
samozřejmě i hasičská zbrojnice.
Nicméně právě hasičárnu se
pokusí prodat v Čuníně.
Návrh na prodej hasičské zbrojnice
v Čuníně už projednala městská
rada v Konici, pod kterou Čunín
spadá. „V Čuníně jsou dva objekty, jejichž technický stav není

právě ideální. Kromě hasičské
zbrojnice se jedná také o budovu
bývalé školy. Pokud by se zbrojnici
podařilo prodat, mohli bychom takto získané peníze využít na opravu
školy. Do opravené školy by se
následně mohli přestěhovat i místní
hasiči. Vše ovšem bude záležet na
tom, zda se pro budovu hasičské
zbrojnice podaří najít kupce,“ uvedl v této souvislosti pro Večerník
konický starosta František Novák.

Kultura v Prostějově a okolí
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Ojedinělý duchovní zážitek v podání STUDENTKY SOŠ PODNIKÁNÍ A OBCHODU
hudebního tria Boutique de Musique

Do kostela sv. Bartoloměje
v Želči zavítalo brněnské
hudební trio Boutique de
Musique, aby i touto cestou popřálo přítomným
maminkám k svátku, ale
hlavně aby zpříjemnilo posluchačům nedělní podvečer několika duchovními
skladbami autorů těch nejzvučnějších jmen.

Prostějov/peh
V Želči si přišli na své příznivci klasické a duchovní
hudby i všechny oslavenkyně
nedělního svátku maminek.
Zdmi kostela sv. Bartoloměje se rozezněly zasvěceným
známé tóny skladeb Johanna
Sebastiana Bacha, Antonia
Vivaldiho, Giuseppe Verdiho a dalších, kterými přijelo
potěšit posluchače z širokého
okolí brněnské trio Boutique
de Musique. Interpreti Markéta Böhmová (soprán), Lucie

Boutique de Musique. Půvabné pěvkyně (M. Böhmová, L. Karafiátová) a hudební doprovod (Z. Šimek) připravily přítomným
posluchačům krásný duchovní zážitek.
Foto: Petra Hežová

Karafiátová (mezzosoprán)
a varhaník a klavírista Zdeněk Šimek zavítali do Želče
v rámci svého koncertního
turné La tournée sacrale a posluchači si mohli v jejich podání vyslechnout dueta a árie
převážně duchovního charakteru. „Jezdíme sem pravidelně, protože zdejší koncerty
mají vždy vysokou úroveň,“
nešetřila chválou paní Jana,
která na koncert dorazila i
s kamarádkou z nedalekého
Brodku u Prostějova. Kombinace varhanní hudby, skladeb starých mistrů, zpěvu a
slavnostního interiéru kostela
byla zárukou příjemného kulturního zážitku pro všechny
zúčastněné příznivce klasické
hudby. Koncert v Želči byl
jednou z posledních zastávek
hudebního tria na jejich turné
a nevšední atmosféru koncertu si mohly i díky počasí,
které se v závěru víkendu konečně umoudřilo, vychutnat
na dvě desítky návštěvníků.

PROVEDLY NÁVŠTĚVNÍKY HISTORIÍ MĚSTA

Prostějov/peh - Na setkání
s Matějem Rejskem a po stopách dějin, které kráčely Prostějovem, se vydalo několik
desítek návštěvníků oblíbených komentovaných prohlídek v centru města, které se i
tentokrát odehrály v brilantní
režii studentů Střední odborné
školy podnikání a obchodu v
Prostějově.
Sváteční slunečné počasí středy
8. května přímo vybízelo k nějaké té venkovní aktivitě nebo
příjemné procházce. Mnozí Prostějované tak neomylně zamířili
na náměstí T. G. Masaryka či ke

kostelu Povýšení sv. Kříže, kde
na ně čekaly kostýmované průvodkyně z řad studentek SOŠ
podnikání a obchodu, které si
pro účastníky akce opět připravily poutavé vyprávění o významných historických budovách
v centru města a pro ty, kteří se
už nemohou dočkat letošní Noci
kostelů, i malou ochutnávku
v podobě komentované prohlídky kostela Povýšení sv. Kříže.
„Prohlídka se mi moc líbila,
musel jsem osobně pochválit
slečny průvodkyně, zejména
za ty dobové kostýmy,“ ocenil
schopnosti studentek Jiří Čoček,

který neodolal a zúčastnil se
obou prohlídkových okruhů.
Zatímco v kostele Povýšení
sv. Kříže si mohli návštěvníci
usazení v chrámových lavicích vychutnat i malou ukázku hry na varhany, účastníky prohlídky náměstí čekalo
setkání s věhlasným českým
stavitelem a prostějovským
rodákem Matějem Rejskem
či s Vratislavem z Pernštejna a jeho manželkou Marií
Manrique de Lara y Mendoza, matkou jednadvaceti
dětí, kterou plumlovští sousedé znají jako Černou paní.

Protože se počasí na Den vítězství opravdu vytáhlo, zúčastnil se
prohlídek hojný počet zájemců
o historii města všech věkových
kategorií. Ti, kterým akce v období svátků unikly, nemusí smutnit. Jak informujeme na straně
13 dnešního vydání, v průběhu
prázdninových měsíců budou
prohlídky probíhat každou sobotu zde na náměstí TGM i v kostele Povýšení sv. Kříže. „Rodáci i
turisté se tak mají o prázdninách v
Prostějově na co těšit,“ zve spolu
se studentkami SOŠ podnikání a
obchodu i zástupce ředitele školy
Marek Moudrý.

jjaká
akká by
byla
ylaa ssváteční
vátteččníí pr
prohlídka
rohhlíídka mě
města...
ěsta.....
3x foto: Petra Hežová

Jak se peče šperk ve výtvarné dílně

Prostějov/peh - Výtvarná
dílna ZUŠ Vladimíra Ambrose nabídla kreativním
návštěvníkům všeho věku
příležitost vlastnoručně si uplést košík či vyrobit originální,
pravý smaltovaný šperk. Účast
byla pochopitelně vysoká a za
výsledné výrobky by se nemusel stydět ani profesionál.
Pod střechou ZUŠ Vladimíra
Ambrose se sešli všichni ti,

kteří si chtěli jedno sobotní
dopoledne zpříjemnit nějakou
tou tvořivou činností. Vyrobit si originální smaltovaný
šperk nebo košík přišlo hned
několik desítek tvořivých dětí i
dospělých, kteří mnohdy i bez
jakékoliv předchozí zkušenosti
byli schopni vytvořit si netradiční
elegantní doplněk k oblečení
nebo užitečný košík z předem
připravených proutků. „Jde o

Šup do pece. Ve stařičké pícce z NDR peče paní učitelka Palacká
smaltované šperky už několik desítek let..
Foto: Petra Hežová

techniku výroby pravého smaltu,
kdy se měděná destička, ozdobená různobarevnými smaltovými barvami, peče při teplotě
zhruba 600 C° ve speciální peci.
Dozdobit se může skleněnými
korálky nebo měděným drátkem, fantazii se meze nekladou.
Bohužel pec, kterou tu máme,
je už hodně stará, navíc nemá
žádný teploměr. Kdy je šperk
hotový, odhaduji jen pocitově,
takže je to tak trochu alchymie,“
směje se učitelka prostějovské
ZUŠ Hana Palacká, která doufá,
že v budoucnu se snad poštěstí
získat pro školu modernější pec.
Ani ve vedlejší „pletařské“ místnosti se nezahálelo, a tak si za
pár hodin malí i velcí košíkáři
odnášeli domů pletené výsledky
své práce. „Ty se povedly,“
pochvalovali si svorně všichni
šikulové, kteří si díky učitelkám
ZUŠ mohli vyzkoušet neobvyklé výtvarné techniky a nyní
se už nemůžou dočkat dalšího
tvořivého víkendu.

Chlouba. Jedna z nejvýznamnějších staveb Elegance z dob dávno minulých. Dobové Exkurze do minulosti. Návštěvníci s napětím
města prostějovský zámek, vybudovaný Janem kostýmy průvodkyň chválili všichni účastníci naslouchali poutavým historickým faktům a zajímaprohlídek.
z Pernštejna.
vostem z dějin města.

I

www.
vecernikpv
.cz

V knihovně se snídalo „na férovku“
Prostějov/peh - Posnídat
v rámci celosvětové akce fair
trade na podporu i zdejších
farmářu a drobných pěstitelů
přišlo do knihovny více než
dvě desítky účastníků. Kvůli
nepřízni počasí se snídalo opět
v prostorách Městské knihovny, což na příjemné atmosféře
provoněné kávou, čajem a kakaem nijak neubralo.
V knihovně se i letos férově
debužírovalo. I tentokrát zelený trávník nahradila kvůli
deštivému počasí příjemně zelenkavá podlaha knihovny, kde
si rozprostřely deky více než
dvě desítky účastníků férové
snídaně. Pohodovou atmosféru
provoněnou kakaem a čajem si
přišli vychutnat zástupci všech
generací a kromě vlastních přinesených snídaňových laskomin
mohli využít i nabídky „prostoru
pro sdílení dobrot a ne(z)řízenou

degustaci“, kde se sešlo domácí
pečivo, cheesecake, cookies, kakao z Dominikánské republiky i
němčické mléko. „Moc se nám
líbí, že knihovna teď pořádá takovou spoustu zajímavých akcí,
navíc férová snídaně je zaměřena na zdravou stravu, takže jsme
se ji touhle cestou přišli podpořit,“ usmívá se snídající rodina
Malíčkova, která do knihovny
dorazila mezi prvními. Posnídat a ochutnat fair trade výrobky z místní produkce přišli i
návštěvníci z daleké Ugandy,
kněz Solomon Nkesia a učitelka
tamější školy Annete Akankwasha, kteří do Prostějova přijeli
mimo jiné podpořit pondělní vernisáž výstavy fotografií
v kostele CČSH. „Jde o druhý
ročník téhle akce u nás, která se
každoročně pořádá druhou květnovou sobotu na celém světě.
Bohužel i loňský rok nám počasí

všechny ostatní, kdo mají chuť
tu posedět. Není to žádná uzavřená společnost,“ doplňuje
organizátorka a předsedkyně
vozíčkářského sdružení Eva
Křepelková.
V rámci pestrého programu večírku v restauraci ´U Tří bříz´
předvedly své vystoupení i prostějovské mažoretky Hvězdičky a cvičenky Sokola Vrahovice, které přítomným představily
premiérovou sestavu, secvičenou na skladbu devětasedmdesátileté členky Sokola Jarmily Žitné. „Sestavu s názvem
Sokolové pod Řípem chceme
předvést i na sokolském setkání
v Roudnici nad Labem, které
se uskuteční již koncem května. Cvičí nás celkem osmnáct,

Prostějov/peh - Prostory budovy výtvarného oboru ZUŠ
na Vápenici se zaplnily rodiči, prarodiči i návštěvníky,
kterým není cizí výtvarné
umění, zejména v podání začínajících, školou povinných
tvůrců. U příležitosti zahájení výstavy s názvem Staří
mistři očima dětí představili
malí umělci svá povedená
dílka širokému publiku.
To, že některá díla začínajících
kreslířů ze zdejších uměleckých škol jsou mnohdy povedenější než díla známých
malířů asi netřeba zdůrazňovat.
Ověřit si to mohli i účastníci
vernisáže výstavy s názvem
Staří mistři očima dětí, která
proběhla ve čtvrtek 4. května
v prostorách budovy výtvarného oboru ZUŠ Vladimíra
Ambrose na Vápenici, kde
byla vystavena část zdařilých
obrazů inspirovaných známými díly věhlasných malířských
osobností. „Soutěže se zúčastnily děti ze ZŠ a ZUŠ Plumlov, Gymnázia Jiřího Wolkera,
ZŠ Protivanov a prostějovské

Bylo plno. Chodby budovy ZUŠ zaplnili příznivci výtvarného umění
a ocenění autoři.
Foto: Petra Hežová
ZUŠ. Sešlo se nám tu sto třicet
dva prací, tvořených převážně technikou kresba, malba a
grafika. Porota měla tak velmi
nesnadný úkol vybrat v každé kategorii ta nejpovedenější
díla,“ upřesňuje paní učitelka
Hana Palacká, která si nemohla
šikovnost malých kreslířů vynachválit. „Nejtěžší je vybrat
z té spousty nádherných obrázků právě to jedno dílko, které
oceníme. Snažím se hodnotit

Férová snídaně. Lokální a fairtradové dobroty si přišli vychutnat zástupci
všech generací i zahraniční návštěva z Urgandy. Foto: Petra Hežová
nepřálo, takže jsme byli na tuto
vnitřní alternativu připraveni.
Jde mimo jiné o podporu kvalitní lokální produkce místních farmářů a pěstitelů z rozvojových
zemí a celkově principů fair
trade,“ upřesnil pořadatel akce
Tomáš Štefek. Nepřízeň počasí

účastníkům akce nezabránila
v příjemném strávení společné
snídaně, a tak není divu, že na
konec zbyly na talířích jen drobečky. Pokud vás koncept fair
trade zaujal, nestyďte se zeptat
na podrobnosti v přízemí Městské knihovny.

Pohodový večírek v režii vozíčkářů
Prostějov/peh - Prostějovští
vozíčkáři uspořádali v předminulém týdnu v pořadí již
čtvrtý společenský večírek, na
kterém byli vítáni nejen handicapovaní, ale všichni ti, kdo
se chtějí pobavit, poslechnout
si příjemnou hudbu a třeba si
i zatancovat. Pestrý program
a dobrá nálada byly samozřejmostí...
Zpříjemnit si zamračené pondělní dopoledne nejen se skupinou podobně postižených se
rozhodli ´Prostějovští vozíčkáři´, kteří uspořádali již počtvrté
společenský večírek určený
všem těm, kteří se chtějí pobavit. „Akci jsme připravili jako
už tradičně pro všechny, kteří
přijdou. Pro rodinu, přátele a

Staří mistři očima dětí

Pohodová atmosféra. Společenský večírek, na němž nechyběla tombola ani dobrá nálada, mají za sebou prostějovští vozíčkáři.
Foto: Petra Hežová
ale vzhledem k omezenějšímu
prostoru v restauraci zacvičíme
upravenou verzi ve čtyřech,“
informovala Marie Mazalová,
členka Sokola Vrahovice.

Samotný večírek se jako tradičně nesl v pohodovém duchu,
k němuž bezesporu přispěla i
živá hudba v podání nevidomého Jaroslava Knejpa.

Budoucí mistr. Autor jednoho z oceněných vystavených děl, jedenáctiletý Thomas Uhlen.
Foto: Petra Hežová

hlavně originalitu a přístup
malého autora k předloze,“
přiblížila svou roli porotkyně Mgr. Markéta Dvořáková.
„Předlohu pro svůj obraz jsem
si vybral v encyklopedii, a protože dávám přednost kresbě
tužkou, zvolil jsem právě tuhle
techniku,“ představil svůj obraz jeden z výherců výtvarné
soutěže, jedenáctiletý Thomas
Uhlen. „Porotcům vůbec nezávidím, všechny ty obrazy
jsou prostě krásné,“ hodnotí
výstavu i jedna z návštěvnic, Jiřina Čechová. Účastníci vernisáže se při prohlídce
vystavených děl mohli navíc
stylově občerstvit připravenou
perlivou„svěcenou vodou“ a
čokoládovými „hostiemi“, které byly součástí živého obrazu
Poslední večeře od Leonarda
da Vinciho v podání žáků výtvarného oboru ZUŠ. Zdařilá
díla malých mistrů si můžete
prohlédnout v Galerii Linka
v Kravařově ulici do 31. května. Od června do konce prázdnin budou obrazy zdobit vestibul prostějovské nemocnice.

HOUSLISTA SVĚCENÝ DNES NEHRAJE!

Prostějov/red - Jedinečný a
exkluzivní koncert, který se
měl konat PRÁVĚ DNES, tj.
v pondělí 13. května 2013 od
19:00 hodin ve Společenském
domě v Prostějově SE NESUKUTEČNÍ! Důvodem jsou
blíže nespecifikvané zdravotní
problémy interpretů.
„Dovoluji si Vás informovat
ohledně přesunutí koncertu Jaroslava Svěceného s
Ciganskimi Diabli. který se
měl konat ve Společenském
domě v Prostějově dne 13.
května 2013. Koncert se ze
zdravotních důvodů přesouvá
na termín 23.10.2013, místo
i program koncertu zůstává

stejné,“ prozradila Večerníku
Jana Dračková z pořádající
Agentury Mamut. „Zakoupené vstupenky zůstávají v
platnosti a předprodej funguje

dál. Výherci, kteří se zúčastnili
soutěže s Večerníkem zůstávají
a vstupenka jim bude předána v den koncertu,“ dodala s
omluvou ke všem fanouškům.

Foto: internet

Ze života města
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NA KOUPALIŠTĚ ZA KOSTELECKOU NEJSOU PENÍZE!
Populární „Jednička“ chátrá před očima, plení ji i bezdomovci...

Prostějov/mik
Před dvěma lety se projekt rekonstrukce dlouho opuštěného
a chátrajícího koupaliště bral
jako hotová záležitost. Sociální
demokraté měli dokonce opravu a znovuobnovení provozu
kdysi tolik populární „Jedničky“
ve svém volebním programu.
Bohužel vše zkrachovalo na
penězích. „Když jsme před třemi lety nechali projekt nového
koupaliště za Kosteleckou ulicí

Smutná zpráva přichází z prostějovské radnice. Tolikrát
proklamované plány na totální rekonstrukci a znovuotevření před léty veskrze oblíbeného a hojně navštěvovaného koupaliště u velodromu za Kosteleckou ulicí berou
za své. Městu se totiž nedaří na projekt sehnat státní
dotaci a pro samotný rozpočet by to byla až příliš velká
rána. Zbrusu nové koupaliště s plaveckým a rekreačním
bazénem i dětským brouzdalištěm, to vše s vyhříváním
z odpadového tepla ze sousedního zimního stadionu, se
tak pořádně vzdaluje našim snům...
vypracovat, bylo to na základě vypsaného dotačního titulu
ze strany ministerstva školství,
sportu a kultury, avšak s podmínkou, že v rámci koupaliště
musí být vybudován sportovní
plavecký bazén, který by kromě
veřejnosti využívaly i sportovní
kluby. Jednali jsme přesně podle
těchto podmínek, dohodli jsme
se s prostějovským plaveckým
klubem, ale i dalšími oddíly,

že bazén budou využívat pro
svoji činnost. Bohužel v roce
2011, kdy byl tento dotační titul
vypsán, se stihl pořídit pouze
zmiňovaný projekt. Než totiž
bylo vydáno stavební povolení,
uběhl další rok, ve kterém už na
podobný účel nebyla vypsána
žádná státní dotace ani dotace
z Regionálního operačního programu. Přesněji řečeno, podařilo
se získat pět milionů korun, ale

tyto peníze se nakonec převedly
na dokončení rekonstrukce Základní školy Majakovského,“
vysvětlil Večerníku důvody
promarněné šance na obnovení
provozu koupaliště Za velodromem Zdeněk Fišer, náměstek
primátora statutárního města
Prostějova.
Problém je v tom, že stát ani
Regionální operační program
v roce 2011 ani 2012 žádné
další možnosti získání dotace
na nová či zrekonstruovaná
sportoviště nevyhlásily. „Projekt počítá s celkovou investicí
více než padesát milionů korun,
přitom město má v rozpočtu na
stavební investice vyčleněno
každoročně okolo sta milionů.
A vrhnout se do rekonstrukce
tohoto koupaliště z vlastních
zdrojů, to si dovolím přirovnat
k sebevraždě. Navíc ještě dva

roky budeme splácet úvěr na
aquapark v Krasické ulici, což
samo o sobě činí zrovna oněch
padesát milionů korun,“ pokrčil
rameny nad nepříliš lichotivou
ekonomickou situací Fišer.
Kdysi hojně navštěvované koupaliště tak i nadále chátrá. „Vím, že objekt
sociálního zařízení, šaten
a bufetu s populární terasou
na slunění je v dezolátním
stavu a hrozí zřícením. Navíc
ho obývají bezdomovci, kteří

Plány kontra skutečnost. Na jaře roku 2011 představili radní projekt rekonstrukce koupaliště za Kosteleckou ulicí v hodnotě padesáti
milionů korun. Místo toho ale „Jednička“ již třetí rok stále více chátrá...
Foto: archiv Večerníku a Michal Kadlec
ho plení, vybírají vše kovové
a prodávají do sběru. Já jenom doufám, že ministerstvo
nebo ROP co nejdříve vyhlásí
nové možnosti, jak získat dotaci, čehož bychom samozřejmě okamžitě využili. Jinak
bohužel musíme zkonstatovat,

že na toto koupaliště nejsou
peníze,“ uvedl Zdeněk Fišer.
V klidu tak alespoň zůstává
provozovatel tenisových kurtů
u zimního stadionu, které by
podle původních plánů musely
ustoupit plánované výstavbě
nového plaveckého areálu...

Pietní akt na hřbitově jako SLÁVA! Občané z ulice Gabriely Preissové

vzpomínka na oběti nacismu se konečně dočkají NOVÉ KANALIZACE

Prostějov/mik - Ve čtvrtek
9. května před polednem
se na Městském hřbitově
v Prostějově uskutečnil pietní
akt při příležitosti 68. výročí
konce druhé světové války
a osvobození města Prostějova.
„Dnes si kromě osvobození
města musíme nutně s úctou
připomenout ty Prostějovany,
kteří měli odvahu postavit se se
zbraní v ruce nepříteli, a také na ty,
kteří zahynuli v koncentračních
táborech,“ uvedl před položením
květin obětem světových válek a
k Památníku československých Věnce k památníku. Pietního aktu se účastnilo vedení města
letců primátor statutárního města i představitelé kulturních a společenských organizací.
Foto: Jana Gáborová
Prostějov Miroslav Pišťák.

Radní pod palbou

Prostějov/mik - Tak konečně
na ně taky došlo! Radní doporučili zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření ve
výši sto tisíc korun, kterým
bude pořízena projektová
dokumentace na rekonstrukci kanalizace v ulici Gabriely
Preissové. Důvodem je havarijní stav kanalizace v ulici.
„V návaznosti na připomínku
občanů z ulice Gabriely Preissové k havarijnímu stavu
kanalizace bylo zjištěno, že při
provádění předmětné části ka-

I

nalizace v letech 1990 až 1991
vznikly problémy při výškovém uložení kanalizačního
potrubí. Tyto okolnosti zřejmě
způsobily, že nedošlo k oficiálnímu uvedení do provozu, to
znamená kolaudaci. Akce byla
v té době prováděna státem a
do majetku města v důsledku
neprovedení kolaudace nebyla
nikdy řádně předána. Následně tak nedošlo k předání části
potrubí v délce zhruba stovky
metrů do správy provozovatele zbývající kanalizační sítě,“

vysvětlil zbytečnou, více
Po neuvěřit
než dvacetiletou prodleelných
vu vyplněnou „nicneděláním“ Zdeněk Fišer, dvaadvaceti le
tech!
náměstek primátora Prostějova. „Pouhá oprava daného
potrubí není možná, musí být
nahrazeno novým. S tím bude k porušení spojů kanalizačspojeno upravení dotčené části ních trub, k úniku fekálií a ke
komunikace,“ dodal Zdeněk zvodnění podloží. Jak doplnil
Fišer.
náměstek Fišer, rekonstrukce
Rekonstrukce nekvalitní ka- kanalizace v ulici Gabriely
nalizace nebude jednoduchá. Preissové bude zařazena do
Postupem času totiž došlo návrhu investic města Prostěk poklesu podkladových vrstev, jova pro rok 2014.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

LANOVÉ CENTRUM SE PŘIPRAVUJE NA OTEVŘENÍ
„Lanáček není pro děti vůbec nebezpečný,“ ujišťuje náměstkyně primátora Ivana Hemerková

Prostějov - Na dětském dopravním hřišti u místního nádraží se připravuje na slavnostní otevření
a následný plný provoz zbrusu nové lanové centrum pro děti (více čtěte na straně 14). Atrakce
jako hrom i pro ty nejmenší caparty vypadá opravdu lákavě, ale bude i pro drobotinu bezpečná?
Radní a náměstkyně primátora statutárního města
Prostějov Ivana Hemerková, kterou si Večerník
dnes pozval k rozhovoru pro pravidelnou rubriku,
ubezpečuje všechny rodiče, že ano!
Michal Kadlec
Paní náměstkyně, jak se
vůbec přišlo na nápad vybudovat lanové centrum pro děti?
„Určitou inspirací bylo obdobné centrum v zoo v Olomouci, které zaujalo pracovníky
Sportcentra. Ti také s touto
INZERCE

myšlenkou jako první přišli.“
A proč zrovna
na dětském dopravním hřišti?
„V tomto zařízení je dobré
a fungující zázemí. Z tohoto
pohledu se tímto řešením
naskytla možnost rozprostřít
děti na více volnočasových
aktivit a rozšířit tak nabídku.“

Kolik tato in- hřiště jsou navrženy v souladu s
vestice stála a bezpečnostními normami a mají
kdo ji platil?
příslušné certifikáty. Bezpečnost
„Vybudování dětského lanové- dětí je v každém případě na
ho centra stálo osmsetpadesát prvním místě a bude zajištěna.“
Bude lanové centisíc korun. Rovných dvě stě
trum přístupné i
tisíc jsme obdrželi jako sponzorský dar od Nadačního fondu o prázdninách?
KIMEX, část prostředků bylo „Lanové centrum bude o
uhrazeno z úspory Sportcen- prázdninách přístupné pro
tra a menší část byla dokryta z veřejnost každý všední den od
prostředků města Prostějova.“
šestnácti do devatenácti hodin.
Nemáte obavu, že Od osmi do šestnácti hodin
„lanáček“ je pro bude k dispozici pro potřeby
malé děti příliš nebezpečný? příměstských táborů.“
Nepočítáte s tím,
Jak je vůbec zajištěna
že by podobná
bezpečnost a bude děti někdo
zařízení mohla vyrůst i na
hlídat?
„Dětské hřiště je tvořeno třinácti jiných místech Prostějova?
domečky, které jsou propojeny „Tuto možnost bych já osobně velrůznými lanovými překážkami, mi uvítala, ale vybudování podobokolo nichž jsou taženy záchyt- ného zařízení na takzvaně zelené
né sítě. Veškeré prvky dětského louce by bylo značně nákladné.“

Pokud jde o
klasická dětská
hřiště jako taková, objeví se
letos v Prostějově nějaká
zbrusu nová?
„Zatím bohužel ne. V současné
době se zaměříme spíše na
modernizaci stávajících hřišť
a především herních prvků.“
Dovolte poslední otázku, kdy

vlastně lanové centrum na
dětském dopravním hřišti
zahájí svůj provoz?
„K slavnostnímu otevření za

účasti investorů a představitelů
města dojde dvacátého května,
„lanáček“ ale bude dán do provozu až začátkem června.“

Žádné strachy. Podle náměstkyně primátora Ivany Hemerkové
není právě dokončovaný „lanáček“ pro děti vůbec nebezpečný.
Foto: archiv Večerníku a Magistrát města Prostějova

Večernice
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě

II. díl

víte, jak na to...
..
Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?
ě?

VÝCHOVA DĚTÍ - znamení poradí!

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

V předminulém čísle Večernice
jsem vám představila první tři znamení zvěrokruhu. Zaměřili jsme
se na Vodnáře, Ryby a Berany.
Dnes budeme v tomto výčtu pokračovat, takže pokud máte doma
malého Býka, Blížence nebo
Raka, zbystřete. Pochopením rysů
povahy svého dítěte můžete totiž
ušetřit spoustu času a nervů jemu i
sobě. Věnujte proto pozornost následujícím řádkům a možná, že v
nich svoji ratolest poznáte…

Zdravím všechny přítelkyně naší skvělé Večernice,

vor. Tentokrát na celkem aktuální téma alergií. Doufám, že následující řádky
kyy
pro vás budou zábavné a třeba i trochu poučné
Krásný a úspěšný týden vám přeje Večernice Nikol Hlochová

I

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
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Klidní Býci
(narození 21. 4. – 21. 5.)
I když se to na první pohled
podle znamení nemusí zdát reálné, děti narozené v Býku jsou
obdařené klidnou a vyrovnanou
povahou. Zvládnou se hodiny
zaobírat zdánlivou maličkostí a
nepotřebují k tomu velký kolektiv. Pravá povaha Býků je dvojí,
některé děti mohou být plaché a
samotářské, druhé jsou naopak
vůdci party. Hodně záleží na
výchově a prostředí, ve kterém
vyrůstají. Vládnoucí planeta Venuše jim do vínku dala výjimečné umělecké nadání. Nejlépe je

proto zabavíte tvůrčí činností.
Rádi stavějí vzdušné zámky a
jejich fantazie vás mnohdy překvapí. Citově jsou vyrovnaní,
když je však budete nutit do
něčeho, co nenávidí, můžou být
agresivní. Východiskem z takovéto situace je především láska a
pochopení, nikoli převaha rodičovské síly.

Rozverní Blíženci
(narození 22. 5. – 21. 6.)
Děti narozené ve znamení Blíženců jsou velmi bystré a nic
před nimi neuteče. Zajímají se o
vše nové. Od zvídavých otázek
vás nenechají na chvíli odpočinout. Zároveň jsou už v mladém
věku velmi tvrdohlavé a lpí na
svém názoru. Tyto bystré, veselé děti musíte naučit především
tomu, aby nepřeskakovaly z
myšlenky na myšlenku a pochopily skutečný obsah toho, co
se jim říká nebo co se učí. Nešvarem může být i skákání do
řeči, Blíženci se musí naučit věci
domyslet. Přizpůsobte se jejich
živosti a naučte je trpělivosti,
jinak totiž přelétávají od jedno-

ho zájmu k druhému a za sebou
zanechávají nepořádek, který
je ovšem nezajímá. Ve vyšším
věku s jejich touhou po poznání
souvisí i chuť cestovat.

Emočně nestabilní Raci
(narození 22. 6. – 22. 7.)
Zasněné děti, které žijí ve vlastním světě a jsou velice náladové
- to jsou malí Raci. Jsou to velmi
vnímavé povahy, a proto potřebují v rodinném prostředí vidět,
jak se s emocemi zachází. Rádi
také pečují o druhé, proto ocení
například domácího mazlíčka,
kterému věnují svou lásku a pozornost. Nejsou agresivní, spíše
než křiku se od nich dočkáte sebelítosti. Svou citlivou schránku
prezentují právě pomocí umění.
Výborně kreslí, vynikají v ručních pracích nebo manuálních
činnostech. Raci často mívají pocity zbabělosti či nejistoty a je jen
na rodičích, aby jim je pomáhali
překonat. Pokud se Ráčkovi nedaří, bude potřebovat ujistit, že to
opravdu není konec světa.
Příště se v našem seriálu můžete
těšit na Lvy, Panny a Váhy

kulinářský koutek
aneb tip do kuchyně...
První pěstovaný druh pelargonií byl určen pro botanickou zahradu v holandském
Leidenu, dovezený byl však až
z Jižní Afriky. Muškáty jsou
víceleté rostliny, kvetou od
května do září, některé druhy dokonce celoročně. Patří k
nejoblíbenějším balkonovým
i hrnkovým květinám. Vděčí
za to především svým estetickým i pěstitelským přednostem. Pouze málo balkonových
květin má tak nízké nároky na

pěstování jako právě muškáty
a zároveň se vyznačuje takovou odolností vůči chorobám,
nepřízni počasí a škůdcům.

Kde a jak pěstovat?
Stanoviště musí být v létě dostatečně světlé, na podzim byste pak měli muškáty umístit
v chladnější místnosti s teplotou
mezi deseti až patnácti stupni
Celsia. V letním období je třeba
rostlinám dopřát také pravidelnou denní zálivku. Pravdou je,

že muškáty v případě potřeby
vydrží bez vody i několik dní
a po zalití se znovu vzpamatují,
po čtrnácti dnech bez vody však
už žádné zázraky nečekejte.
Protože muškáty rychle rostou
a hojně kvetou, potřebují správný substrát a pravidelné přihnojování během celé sezony.
Hnojiva krystalická nebo tekutá
koupíte buď přímo pro pelargonie, nebo pro kvetoucí balkonové rostliny. Na podzim si
můžete tuto parádu na příští rok

také namnožit: muškáty množíme vrcholovými řízky, které
napícháme do hlíny, kde rychle
zakoření. Důležité je, aby při zakořenění byla teplota 18-23°C.

Škůdci:
Molice - bílých mušek, které mají tělo kryté voskovým
povlakem, je obtížné se zbavit, nikoli však nemožné. Jedním ze způsobů je použití tzv.
návnadové rostliny (fuchsie,
tabák). Molice se na ni nalepí

a vy ji jednou za čas budete
muset přikrýt pytlem a spolu
s nezvanými obyvateli ji spálit.
Jinak existují také nejrůznější
chemické prostředky a postřiky.
Mšice - abyste se jich zbavili,
stačí rostlinu omýt pod studenou vodou, pro další prevenci
můžete použít také různé chemické prostředky
A co vy, máte už na oknech
taky parádu z pelargonií? Že
ne? Tak honem do nejbližšího
zahradnictví!

Jezte zdravě - RECEPTY
NA LEHKÉ JARNÍ POMAZÁNKY
Ředkvičková
Nakrájíme tři svazky ředkviček a smícháme je s nastrouhaným
jablkem pokapaným citronovou šťávou. Přidáme nudličky
šunky, na kostičky nakrájenou cibuli, osolíme, opepříme,
smícháme se zakysanou smetanou a nasekanou pažitkou. Na
závěr můžeme pomazánku dochutit ještě citronovou šťávou.
Tuňáková
Konzervu tuňáka ve vlastní šťávě vidličkou rozmačkáme a
rozetřeme se 100 g másla. Přidáme nakrájenou cibuli a 5 lžic majonézy. Přidáme jednu uvařenou, na drobno nastrouhanou bramboru, na kostičky nakrájené vejce a lžíci hořčice. Vše důkladně
propracujeme a dochutíme pepřem a solí.
Pažitková
Vaničku tvarohu utřeme s jemně nastrouhaným vajíčkem, 40 g
změklého másla a podle potřeby zředíme mlékem. Vše potom
vyšleháme na jemnou hladkou pomazánku. Nakonec osolíme a
lehce vmícháme nakrájenou pažitku.
Mrkvová
Tři mrkve oloupejte a nastrouhejte najemno. Přidejte krabičku
nesoleného žervé, najemno nakrájenou cibuli a 3-4 lžíce bílého
jogurtu a vše metlou důkladně promíchejte. Podle chuti můžete
do pomazánky přidat také na kousky nakrájený ananas, bude potom šťavnatější. Dochuťte solí a pepřem a můžete podávat!
Přejeme dobrou chuť!

Foto: internet

rozhovor se zajímavou osobností...

Foto: internet

„Riziko rozvoje astmatu u lidí s chronickou rýmou nebo alergií je třikrát vyšší
než u pacientů, kteří těmito obtížemi netrpí,“ říká alergolog a masér Pavel Novák
Prostějov - V dnešním rozhovoru pro vás Večernice
vyzpovídala netradičně muže - alergologa, imunologa, ale také maséra Pavla Nováka. Tento prostějovský rodák vystudoval Karlovu univerzitu a poté pět let
pracoval jako imunolog. Potom však zatoužil po změně, udělal si masérský kurz a nyní se věnuje relaxačním masážím. Svobodný, sedmatřicetiletý sympaťák
v exkluzivním interview pro Večernici prozradil něco
o alergiích, astmatu a všeobecné prevenci. Trápí vás
například chronická rýma, máte ekzémy? Pak si přečtěte následující řádky a dozvíte se víc!
Nikol Hlochová
Jak alergie vlastně
vzniká a co ji způsobuje?
„ Alergická reakce je v podstatě
neschopnost naší imunity akceptovat jindy neškodné částice
a látky v našem okolí. Různými
formami alergií u nás trpí čím
dál tím více lidí. Tato nemoc
může propuknout v jakémkoli
věku a také spouštěčů je celá
řada - od roztočů, pylu, zvířecích
chlupů až po potraviny. Naše
tělo může přitom na dráždivý
podmět zareagovat až o několik

hodin později, ze začátku je proto občas obtížné určit, co přesně
reakci vyvolalo.“
Jaké jsou její nejčastější
projevy a jaké jsou
hlavní alergeny?
„Mezi nejčastější projevy alergie patří kýchání, ucpaný nos,
svědění a zarudnutí očí, vyrážka,
rýma a kašel. Může nás trápit
také dušnost nebo hvízdání
na plicích, ale to už jsou spíše
příznaky astmatu. U nás nejvíce
lidí trpí alergickou či takzvanou
sennou rýmou nebo alergií na
pyl. Mezi hlavní alergeny patří

především alergeny inhalační.
Jsou jimi pyly trav, bylin
a stromů, plísně, roztoči a srst
domácích zvířat. V posledních
letech zaznamenávají nárůst
y ppotravinové.“
i alergeny
Říkáte, že nejvíce lidí
trpí alergickou rýmou,
jak ji však mají rozpoznat od
běžného jarního nachlazení?
„To je právě to. Mnoho lidí léčí
rýmu klasickými kapkami do
nosu. Ty jim sice uleví, ale problém je, že tyto léky se nesmí užívat
déle než týden. Pokud vám tak

potíže přetrvávají i po týdnu, měli
byste navštívit svého obvodního
lékaře a vyžádat si doporučení na
alergologii, tam vám lékař udělá

testy a budete mít hned jasno.
Stejný postup platí i při jakémkoli jiném podezření na alergii.“
Zmínil jste tu astma. Co
to je, jak se léčí a souvisí
nějak s alergií?
„Možná se budete divit,
ale souvisí. Riziko rozvoje

astmatu u lidí s chronickou
rýmou nebo alergií je třikrát
vyšší než u pacientů, kteří
těmito obtížemi netrpí. Prvotními projevy astmatu jsou náhlá
dušnost a dráždivý kašel, který
se často zhoršuje při námaze
nebo během noci. S dušností je

„Velice účinné jsou takzvané
specifické imunoterapie. Léčba
spočívá v podávání postupně
se zvyšujících dávek alergenu,
až po dosažení dávky udržovací,
která je aplikována v určených
intervalech po stanovenou dobu“
Zkušený PAVEL NOVÁK prozradil
jeden z fíglů na utlumení alergie

Usměvavý lékař-masér. Pavlu Novákovi učarovalo kromě lékařství také masírování,
proto si udělal licenci a vyměnil bílý plášť za masérský stůl.
Foto: archiv P. Nováka

spojen i nepříjemný tlak, který
astmatik mnohdy pociťuje na prsou. Léčba astmatu je během na
dlouhou trať a probíhá prakticky
celoživotně. Jde o nevyléčitelné

onemocnění, jehož projevy se
při dodržování léčby mohou utlumit, nebo dokonce vymizet.“
Můžete našim čtenářům
poradit nějakou prevenci nebo fígle pro utlumení
příznaků alergie? A jsou vůbec
nějaké?
„Ano i ne. Měli byste se
především snažit zabránit styku
s alergenem, což je často dost
obtížné, obzvlášť při alergiích
na pyl, prach nebo zvířecí
srst. Když už se s alergenem
dostanete do styku, musíte si
po příchodu domů opláchnout
obličej a umýt ruce. Velice
účinné jsou také takzvané
specifické imunoterapie. Léčba
spočívá v podávání postupně
se zvyšujících dávek alergenu, až po dosažení dávky
udržovací, která je aplikována
v určených intervalech po
stanovenou dobu.“
Vy sám jste alergik?
„Já jsem dokonce i astmatik... (smích)Trpím alergií na
pyl a plísně, ale už jsem se s tím
tak nějak naučil žít. Jednou je
hůř, jindy zase líp.“

Zpravodajství
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PO DESETI LETECH SE ROBERT KOVAŘÍK VRACÍ DOMŮ
Stejný čas by měl strávit v base, možná mu pomůže nový soud

Bývalý hráč HKC Prostějov,
s nímž v devadesátých
letech minulého století vybojoval historický postup do první hokejové ligy a proslul
jako člen slavného kvarteta BU-KO-SE-MU, později
pak hráč Vyškova Robert Kovařík byl až po svém útěku
do Spojených států amerických odsouzen za loupeže
a krádeže jako hlava několikačlenného gangu. Ten nejen
na Prostějovsku řádil jako černá ruka a během loupeží si
přišel na několik milionů korun. Přestože Kovařík v USA
coby „Robert van Damme“ veřejně působil v gay pornu a
policií byl dokonce dvakrát zatčen, zpět do České republiky dosud vydán nebyl. V nejbližších dnech však bude vše
jinak, nyní už má být opravdu deportován...
Prostějov/mls
„Ministerstvo zahraničí Spojených států amerických i příslušný
americký soud v březnu letošního
roku povolily vydání Roberta
Kovaříka zpět do České republiky. Vyhověly tím naší žádosti.
V tuto chvíli sjednáváme eskortu
výše jmenovaného do České republiky,“ potvrdil Večerníku na
konci uplynulého týdne Robert
Schuster, ředitel tiskového od-

za účelem jeho vydání do ČR.
K tomu by mělo dojít v blízké
době. Z bezpečnostních důvodů nebudeme uvádět bližší informace,“ potvrdila také Pavla
Kopecká, vedoucí oddělení mediální komunikace Policejního prezidia ČR. Zajímalo nás alespoň,
jestli Kovařík po návratu do ČR
nastoupí svůj desetiletý nepodmíněný trest, či zda dojde k novému soudu... „Hledaný má právo
v souladu s trestním řádem na nový
proces. Toto právo může uplatnit
po dodání do České republiky.
Neuplatní-li ho, bude standardně
vykonávat pravomocně uložený
trest,“ vysvětlila Pavla Kopecká.

boru Ministerstva spravedlnosti
ČR. Přirozeně nás zajímalo, kdy
přesně se Kovařík do republiky
vrátí. „Konkrétní termín sdělovat
nebudeme,“ reagoval stručně Robert Schuster.

Proč to trvalo tak dlouho?

Možná bude nový soud

Fakt, že je Robert Kovařík určen
k deportaci zpět do ČR, nám potvrdilo i Policejní prezidium ČR.
„Robert Kovařík byl zatčen americkými orgány (US Marshals)

Více tváří. Zatímco na Prostějovsku Robert Kovařík kradl, přepadával a loupil, ve Spojených státech si vypracoval nejenom své
tělo, ale i rozsáhlý byznys v oblasti pornografie.
Foto: internet

Robert Kovařík do USA uprchl
před deseti lety. V posledních letech působil zcela veřejně v gay
pornu, dokonce byl americkou policií dvakrát zatčen. Proč jeho vydání do České republiky trvalo tak
dlouho? „Tak to by mě taky hodně
zajímalo. Nevidím jediný důvod,
proč nebyl za celou tu dobu vydán.
Pokud se tak nyní skutečně stane,
bude to výborná zpráva,“ vyjádřil

se po našem oznámení brněnský s dalšími kolegy okrást realitního
státní zástupce Jaroslav Kubeša, makléře o téměř dva a půl milionu
který Kovaříkův případ dozoruje. korun a uloupit dodávku s riflemi
za téměř milion a tři čtvrtě. Robert
Co má všechno na triku? Kovařík už dříve z USA sdělil, že se
Hlavním kouskem Roberta Kova- sice v Prostějově zabýval obchodem
říka a jeho bandy, za který byl její s kradenými auty, ale za loupežnými
vůdce odsouzen, bylo přepadení přepadeními prý nikdy nestál. V této
bankovního vozu v březnu 2000. souvislosti Kovařík zmínil Rudolfa
Osmapadesátiletého řidiče teh- U., který byl v celé věci rovněž obdy pachatelé střelili do hlavy a do žalovaný. Právě od něj měl Kovařík
hrudníku. Následně z auta ukradli získat rifle pocházející z jednoho
2,3 milionu korun. Podle závěrů z loupežných přepadení.
policejního vyšetřování byli do přeS pornem bude konec
padení kromě Kovaříka namočeni
ještě Petr Vlček, prostějovský pod- Ve Spojených státech amerických
nikatel Roman Zemánek, který byl Robert Kovařík pod přezdívkou
nakonec soudem osvobozen, a také „Robert van Damme“ působil v gay
David Zach. Všichni se měli znát pornu. V této branži se mu dařilo.
z nechvalně známého klubu v Droz- Začínal jako herec, od roku 2010
dovicích, který provozoval právě vlastnil studio, kde produkoval
posledně jmenovaný. Ten byl v celé a režíroval své vlastní filmy. Kromě
záležitosti podobně jako Kovařík toho však Robert Kovařík vysturovněž odsouzen, po čtyřech letech poval i v nejrůznějších klubech pro
se však už minulý rok z vězení vrá- homosexuály. S tím ovšem bude mít
til. K celé věci stejně jako k osobě zřejmě po svém vydání do České
Roberta Kovaříka se ovšem bohužel republiky utrum. Své vysportované
vyjadřovat nechce. Na redaktora tělo, díky němuž se za velkou louží
Večerníku dokonce po jeho posled- dokázal solidně živit, bude nyní muní návštěvě podal trestní oznámení. set minimálně nějaký čas halit do
Kromě tohoto případu měl Kovařík vězeňských tepláků...

KRVAVÝ INCIDENT v X-baru se vyjevil v jiném světle Diskotéky v „kulturáku“
Stěžoval si na brutalitu, sám však tropil výtržnosti a napadal lékaře i strážníky!
Prostějov/mik - V minulém čísle
jsme na titulní straně přinesli reportáž o krvavém incidentu, který se odehrál v X-baru na Skálově
náměstí v Prostějově. V obličeji
zraněný Roman Pobuda si přímo
do Večerníku přišel předminulou
neděli postěžovat, že se předchozí
noc stal obětí brutálního napadení, kdy ho zatím neznámý člověk
udeřil zezadu do hlavy prázdnou
lahví od šampaňského. Pobuda
zároveň se svým kamarádem
Davidem Novotným naší redakci
popisovali, jak byl zraněný host
v sanitce napaden i lékařem! Už
tehdy nám ale telefonicky sdělili šéf prostějovské záchranky
i velitel strážníků, že celá událost
se odehrála úplně jinak. A měli
pravdu!
Po vydání článku se strhla ostrá diskuze jak na webových stránkách vecernikpv.cz, tak i na veřejnosti. A jak
slíbili, své si k tomu řekli i záchranáři
se strážníky. Vyšlo najevo, že uvedení muži Roman Pobuda s Davidem
Novotným nejsou vůbec žádní
beránci. Oba si už prošli vězením,
druhý jmenovaný dokonce za těžké
ublížení na zdraví. Za stejný čin je
nyní dokonce i v podmínce. „Pěkně
jste naletěli, ti dva jsou postrachem
všude, kam přijdou. Všude se opijí
do němoty a pak si vyberou někoho,
s kým se prostě poperou. Kdo má
rozum, ten se jim vyhne. Proto jsem

jen kroutil hlavou nad tím, že si sami
stěžují na brutalitu někoho druhého,
zvláště těch, kteří například Pobudu
chtěli ošetřit a pomoci mu tak,“ svěřil se naší redakci se svým názorem
pan Luboš, který si nepřál zveřejnit
celé své jméno. „Po dlouhé době
jsem si s přítelem vyšla do společnosti, navštívili jsme v sobotu večer
X-bar na Skálově náměstí. Asi po
hodině jsme ale odsud chtěli odejít.
Ten muž, který se objevil na titulní
straně Večerníku, společně se svým
holohlavým kamarádem obtěžovali
skupinku mladých děvčat, která
se pohybovala na parketu a tančila
se svými chlapci. Několik z nich
dokonce osahávali na intimních
partiích, což se pochopitelně nelíbilo partnerům těch dívek. Vůbec
se nedivím, že ten Pobuda dopadl
tak, jak dopadl, o napadení si přímo
říkal! Samotný incident jsem ale
neviděla,“ ozvala se Večerníku třicetiletá žena z Prostějova. Také ona
odmítla zveřejnit své jméno. „Bojím
se, dozvěděla jsem se, že oba dva
jsou zkušení kriminálníci,“ vysvětlila žena.
O tom, jak to bylo ve skutečnosti
s oním brutálním napadením Romana Pobudy lékařem v sanitce, nás informoval šéf prostějovské záchranky Radomír Gurka. „Zdravotnická
záchranná služba vyjíždí poskytovat
přednemocniční neodkladnou péči
osobám nemocným či zraněným

včetně těch, kteří jsou pod vlivem
alkoholu nebo drog. A právě tyto
osoby patří v naprosté většině k těm,
kteří záchranářům vulgárně nadávají
či je přímo fyzicky napadají a ohrožují při poskytování první pomoci.
Bohužel se poslední dobou nejedná
o ojedinělé případy. Co se týká vámi
uváděného případu, posádka sanitky v nočních hodinách vyjížděla
k osobě, která utrpěla poranění při
napadení druhou osobou. Na místě
události byl mladý muž již při vědomí, s vícečetnými řeznými rankami
na hlavě. Při následném vyšetřování
a ošetřování v sanitním voze nejdříve slovně a pak i fyzicky napadl
posádku sanitky a bránil se ošetření.
Následně napadl i přítomného příslušníka městské policie, a proto mu
musela být nasazena pouta a pak za
asistence policie byl transportován
do nemocnice. Vzhledem k mechanismu úrazu a údajnému bezvědomí
bylo nutné další vyšetření k vyloučení vážnějšího poranění. V každém
případě se velmi ohrazuji vůči tvrzení pacienta, že ho chtěli v sanitce
´zabít´. Pokud k nějakému kontaktu
došlo, tak jen v rámci sebeochrany.
Službukonající lékař, záchranář
i řidič patří k dlouholetým a zkušeným zdravotníkům a velmi vážně
uvažují o podání trestního oznámení,“ popsal doslovně děj události
z pohledu saniťáků Radomír Gurka,
ředitel Zdravotnické záchranné služ-

Prostějov/mik, pk - Prostějovští
konšelé nechtějí přes léto nechat
návštěvníky města jen tak bez „dozoru“. Rada města na své poslední
schůzi schválila realizaci projektu Průvodcovská služba, kterou
v prázdninových měsících bude
zajišťovat Střední odborná škola
podnikání a obchodu v Prostějově.
Radní odsouhlasili i náklady na
celý projekt ve výši 13 800 korun.
Cílem projektu je oživení centra města zřízením průvodcovské
služby v hlavní turistické sezoně,

tedy během července a srpna.
„S touto zajímavou myšlenkou přišel zástupce ředitele školy Marek
Moudrý,“ prozradila Večerníku předsedkyně kulturní komise Rady města
Prostějova Milada Sokolová.
„Původně chtěl projekt průvodcovské služby dostat do kulturních grantů jako oživení náměstí
T. G. Masaryka. Věděla jsem, že
na rozdělení nemáme moc peněz
a i když požadoval až směšně nízkou částku, bála jsem se, aby tak
zajímavý projekt nezapadl. Proto

jsem domluvila schůzku přímo s
paní Tatarkovičovou, vedoucí odboru kanceláře primátora a paní
Kimlovou, vedoucí informačního
oddělení. Potěšilo mě, když Rada
města celou aktivitu schválila,“
dodala Sokolová. „Průvodcovská
služba z řad studentů školy bude o
sobotách a nedělích zajišťovat dvě
trasy, a to asi hodinovou prohlídku
kostela Povýšení svatého Kříže a
historického centra města. Vstup-

Razie zde odhalila další podnapilé děti

Z oběti pachatel. Roman Pobuda viditelně utrpěl v X-baru zranění, ale za jakých okolností, to nám zatajil. Stejně i to, jak se
choval k osádce sanitky.
2x foto: Michal Kadlec
by v Prostějově. „Při této příležitosti
bych chtěl touto cestou poděkovat
příslušníkům městské i státní policie, kteří nám při výjezdech v případech ohrožení pomáhají zklidnit
agresivní pacienty,“ dodal.
Případ v X-baru na Skálově náměstí vyšetřovala a také tu zasahovala
městská policie. „Zjišťovali jsme,
zda tady došlo k trestnému činu, přestupku či jinému správnímu deliktu.
Strážníci vyslechli několik svědků, kteří však bohužel vypověděli,
že nic neviděli a neslyšeli. Navíc
přímo v baru jsme nezjistili žádné
stopy po násilí. Náš hlavní úkol ale
v tomto případě v noci ze soboty na
neděli byl poskytnout ochranu osádce sanitky před velmi agresivním
a podnapilým mužem, který vel-

mi vulgárním způsobem, verbálně
a později i fyzicky napadal lékaře
a jeho asistenty,“ uvedl pro Večerník
Jan Nagy, velitel Městské policie
v Prostějově. Jak dodal, Romana
Pobudu, který si do naší redakce
přišel stěžovat na brutalitu druhých,
čekají zřejmé problémy. „Není vyloučeno, že celá záležitost bude předána Policii České republiky, neboť
uvedený muž je podezřelý z trestného činu napadení úřední osoby, kterou zasahující lékař bezesporu podle
novely zákony z loňského roku je,“
vysvětlil Jan Nagy.
Doteď nikdo nemůže pochopit, proč
Roman Pobuda pár hodin po tom
všem, co způsobil, měl odvahu přijít
do redakce Večerníku a stěžovat si
na brutalitu jiných…

Radnice bojuje o přízeň turistů
Návštěvníky budou městem provázet studenti
né bude zdarma, cílovou skupinou
jsou turisté trávící dovolenou v
dojezdové vzdálenosti od Prostějova, návštěvníci a občané města.
Jsme přesvědčeni, že se jedná o
velmi dobrý nápad a zdařilou propagaci města při relativně nízkých
finančních nákladech,“ informovala následně média na čtvrtečním
tiskovém brífinku Alena Rašková,
náměstkyně primátora statutárního
města Prostějova.

„Je to divočina, v klipu ale nejsem nahá...,“

podotkla pro Večerník Zuzana Juračková
Praha, Prostějov/mls - Módní
přehlídka prestižní značky La Perla byla zlatým hřebem tradičního
Plesu uniforem. Během něj se
podařilo vybrat stoosmdesát tisíc
korun, které putovaly Nadačnímu
fondu Pink Bubble. Ten pomáhá
pacientům ve věku od patnácti
do osmadvaceti let, kteří podstupují onkologickou léčbu. „Byl to
hodně zvláštní pocit předvádět
spodní prádlo v kostele. Ale myslím, že to vše bylo elegantní a svým
způsobem cudné,“ vyjádřila se
exkluzivně pro Večerník Zuzana
Juračková.

To samé se už tak úplně nedá
říct o klipu pro punk rockovou
kapelu Zakázaný ovoce. Video
ke skladbě Groupie natočila
režisérka Ivanna Benešová, která
coby autorka i aktérka nemá
vůbec daleko k pornu. Celý
záznam zachycuje divokou
párty na hotelovém pokoji,
kde nechybí popíjení alkoholu, šňupání kokainu a také
sadomasochistické
hrátky.
„Samozřejmě, že ve skutečnosti
se nejednalo o kokain, ale o cukr.
Je to určitě divočina, nicméně
v klipu určitě nejsem nahá,“
podotkla Zuzana Juračková, která
asistuje při bičování naopak zcela
obnaženého kytaristy.

Spolu s ní je na snímku k vidění
i Václav Upír Krejčí. Ten si
střihl roli hotelového hlídače
sedícího u bezpečnostních obrazovek, který je nejprve zděšen
tím, co na monitoru vidí. Posléze ho to ovšem vzruší a sám
si to začne po svém užívat...
Od nedávných divokých
orgií pro kameru se Zuzana Juračková aktuálně
vrátila především ke studiu.
V současné době dokončuje
diplomovou práci o bývalém
šéfredaktorovi komunistického Rudého práva Vilému
Novotném. Tu musí odevzdat
už v červnu. Pak ji čekají státnice. „I díky soutěži jsem pot-

stále S PROBLÉMY

kala spoustu lidí, navazuji nové
kontakty a dostávám další pracovní nabídky. Zatím však nejsou úplně takové, jaké bych si
představovala. Ráda bych v budoucnu působila v televizi, nebráním se ani práci v zahraničí,“
promluvila si s Večerníkem
o své vysněné budoucnosti
půvabná Zuzana.
Zda se jí tuto vizi podaří také
naplnit, bude ve velké míře
záležet pouze na ní samotné.
Každopádně bude určitě dobře,
pokud se jí podaří rozpoznat
lidi nabízející ji perspektivní
práci, od některých „umělců
z Prahy“ snažících se uživit
výrobou laciných pozlátek...

Její slova dokládá průzkum týkající se průvodcovské služby, který
v minulém roce mezi Prostějovany
provedli právě studenti této prostějovské odborné školy. Osloveno
bylo 186 mužů a 214 žen starších
18 let, z nichž 54 procent je přesvědčeno, že by komentované prohlídky oživily centrum města.
Víkendové prohlídky s průvodci
budou probíhat dvakrát denně, a to
vždy od 14.00 a 15.30 hodin.

Prostějov/mik - Nejenom městská či státní policie, ale už i úřad
práce, živnostenský a celní úřad
a dokonce také hygienici si dávají
pozor na to, co se děje při diskotékách ve Společenském domě
v Prostějově. Poté, co před půldruhým měsícem tady byla na
základě udání odhalena šestice
opilých dětí i další správní delikty
při prodeji alkoholu, posvítily si
kompetentní orgány na stejnou
diskotéku i před třemi týdny.
A výsledek? Další dva podnapilí
nezletilci!
„Mezi oběma kontrolními akcemi
byl ale výrazný rozdíl. Oproti první razii pořadatel výrazně zpřísnil
veškerá opatření, aby k podobným Odmítá pochybení. Pořadazáležitostem a pochybením už ne- tel diskoték Roman Paníček
docházelo,“ okomentoval situaci odmítá jakákoliv podezření, že
Jan Nagy, velitel Městské policie by děti požívaly alkohol při jeho
v Prostějově.
akcích uvnitř Společenského
Diskotéky s návštěvností až tisíc domu.
Foto: Michal Kadlec
osob pořádá v prostějovském kulturáku už nějaký ten čas Roman Jak je tedy možné, že hlídky státní
Paníček, kterého Večerník požádal i městské policie našly opilé nezleo stanovisko k oběma mohutným tilce či mladistvé uvnitř kulturáku
raziím. A hlavně nás zajímalo, na diskotéce, si pořadatel vysvětlujak je možné, že se na jeho dis- je po svém... „Je to celkem jednokotékách mohly pohybovat opilé duché. Jedna patnáctiletá dívka přiznala, že už přišla
děti. „Zásadně odmítám ta tvrzení,
opilá z domu. Dalže nezletilí a mladiství
ší mladí hříšníci si
pili alkohol na
l
e
t
a
diskotéce, tedy
P o ř a d í č e k : schovávali flašky
s tvrdým alkohouvnitř
SpolePan
R o m a n m , ž e s e lem v křoví před
čenského domu.
tá
Společenským
Bohužel, na námi
„Odmí
nás!“
domem, a kdypořádané diskotéu
y
l
i
p
o
koliv šli ven
ky chodí v Prostěna ´vracenky´, samojově drtivá většina
zřejmě se napili. To byste nevěřili,
velmi mladých lidí,
to v jiných městech je věková kolik prázdných lahví od alkoholu
skladba daleko vyšší. Tím se do- jsme ráno u kulturáku posbírali!
stáváme do problémů. I když dě- Ale toto je už přece záležitost městláme přísná opatření, skutečně se ské policie, aby to pohlídala,“ míní
zde objevují jedinci mladší osm- Roman Paníček.
nácti let, kteří jsou pod vlivem al- K oběma raziím se pak dál už šířeji
koholu. Ale znovu důrazně opaku- nechtěl vyjadřovat. „Ta první byla
ji, uvnitř kulturáku se nemají šanci na udání, to nám strážníci sami
k alkoholu dostat. Tím naprosto přiznali. Ta druhá podle mě taky,
odmítám původní tvrzení šéfa ale s tím já nic neudělám. My se
městské policie po první razii, že snažíme pořádat kvalitní diskotéky,
jsme dětem nalévali alkohol my,“ nikoliv dělat nepořádek,“ uzavřel
sdělil Večerníku Roman Paníček. toto téma Paníček.

Sen všech Žešovanů žije…

Další pozemek pro cyklostezku VYKOUPEN!
Prostějov/mik - Úředníkům
prostějovského magistrátu se
podařilo „lapit“ dlouho hledaného majitele pozemku na žešovském kopci, který je nutno
vykoupit pro účely plánované
výstavby cyklostezky. Muž po
většinu roku žije v Německu
a veškerá dosavadní jednání
dříve odmítal. Nyní se ale vše
otočilo ve prospěch města.
„Pracovníkům odboru správy
a údržby majetku města se podařilo zkontaktovat majitele
pozemků pod budoucí cyklostezkou na Žešov, který se trvale
zdržuje mimo Českou republiku, a vyjednat s ním výkup části
jeho pozemků,“ potvrdil Jiří Po-

spíšil, první náměstek primátora
statutárního města Prostějova.
Zároveň však připomněl, že jednání nebyla jednoduchá...
Po osobním projednání s tímto vlastníkem počátkem dubna tohoto roku bylo z jeho
strany sděleno, že s prodejem
pozemků souhlasí jen za podmínky, pokud dojde k úpravě
způsobu úhrady kupní ceny.
Majitel požaduje, aby byla
uhrazena v celé výši do čtrnácti dnů po provedení vkladu vlastnického práva podle
kupní smlouvy do katastru
nemovitostí. „Odbor správy
a údržby majetku města z důvodu nutnosti realizace pláno-

vané cyklostezky do Žešova
a vzhledem ke skutečnosti, že
vlastník předmětných pozemků podmiňuje uvedenou úpravou uzavření kupní smlouvy,
nemá námitek k požadované
úpravě,“ prozradil s viditelnou
úlevou Jiří Pospíšil s tím, že
s návrhem vyslovila souhlas na
své poslední schůzi i rada města a doporučila zastupitelstvu
schválit úpravu podmínek výkupu pozemků.
Podle radních už k úplnému
dokončení cyklostezky z Prostějova do Žešova chybí vykoupit jen pár posledních metrů
čtverečních pozemků. Kdy se
to podaří?

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!!!

Ema Konečná
28. 4. 2013 50 cm 3,30 kg
Smržice

Karolína Srnečková
5. 5. 2013 50 cm 3,30 kg
Doloplazy

Tereza Rychlíková
6. 5. 2013 49 cm 2,80 kg
Prostějov

Patricie Greplová
7. 5. 2013 49 cm 2,85 kg
Prostějov

Adéla Křečková
7. 5. 2013 49 cm 3,30 kg
Prostějov

Patrik Sedláček
5. 5. 2013 51 cm 3,55 kg
Kostelec na Hané

Matěj Krumpolec
7. 5. 2013 50 cm 3,45 kg
Olomouc

Daniel Marcián
7. 5. 2013 49 cm 3,75 kg
Dobrochov

Michal Zavřel
7. 5. 2013 52 cm 3,80 kg
Kosmonosy

INZERCE

Petr Marek
8. 5. 2013 54 cm 4,10 kg
Vřesovice

Dominik Procházka
8. 5. 2013 54 cm 4,05 kg
Praha 10

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!

Na dětském dopravním hřišti přibude lanové centrum

A řádit se bude ještě před prázdninami!

Prostějov/peh - Nejen malé řidičky a řidiči se už na sklonku
jara mohou těšit na speciální
nástavbu oblíbeného dopravního centra. K jízdě na kolech,
koloběžkách a skákání na
trampolíně tak přibude další
venkovní aktivita, kterou si děti
bezpochyby pořádně užijí.
Už několika generacemi dětí
stále oblíbené Dětské dopravní
centrum za místním nádražím nabídne již brzy malým účastníkům
dopravního provozu další venkovní atrakci. Vedle stávajících
zmenšených replik vozovek, křižovatek a přechodů pro chodce,
které mohou prodrandit řidiči a řidičky kol, koloběžek a šlapacích
kárek od šesti let, bude ještě před
začátkem léta k dispozici i dětské
lanové centrum, kterému určitě
neodolá žádný malý dobrodruh.

„Pro děti je připraveno dvanáct propojených lanových
překážek, na kterých si mohou
malí odvážlivci vyzkoušet svou
sílu a obratnost. Překážky jsou
samojistící, takže není třeba
žádného speciálního jištění,“
upřesňuje správce hřiště a současně pedagog volnočasových
aktivit Jiří Novák ze Sportcentra
DDM, které je provozovatelem
zařízení. „První malé provazolezce jsme chtěli přivítat už na
počátku května, stavba lanového
centra se ale zdržela kvůli jarním
sněhovým nadílkám. Předpokládáme ale, že lanové centrum
bude přístupné již od dvacátého května tohoto roku s tím,
že Dopravní centrum funguje
v obvyklém rozsahu.“
Malí motoristé tak budou moci
zanedlouho řádit nejen na cvič-

Je na co se těšit. Lanové překážky připravovaného lanového centra ocení malé i větší děti.
Foto: Petra Hežová
ných silnicích (samo sebou pouze Už při své další návštěvě Dětskév rámci dopravních předpisů), ale ho dopravního centra vám ale děti
i na lanových průlezkách nad potvrdí, že to rozhodně stojí za to.
nimi. Na vznik lanového centra Veřejnost si může postup prápřispělo město, část finančních ce na lanovém centru i vlastní
prostředků poskytla provozov- znalost dopravních předpisů
na výherních automatů Kimex ověřit od pondělí do pátku
i Sportcentrum DDM. Celková mezi 15.00 a 18.00 hodin,
částka je prozatím odhadována na v sobotu je otevřeno už o honěco více jak osm set tisíc korun. dinu dříve.

Studenti malovali na téma „Policie očima teenagerů“
Prostějov/mik - Policie České
republiky vyhlásila soutěž,
která byla určena výhradně
pro studenty středních škol.
Zúčastnit se mohli jednotlivci, ale i skupiny studentů. Své
práce mohli pojmout jako
kresbu, koláž nebo graficky
upravenou fotografii.
Do soutěže se na Prostějovsku přihlásili studenti ze dvou
středních škol, a to ze Střední
školy veřejnoprávní - Trivis
a ze Střední školy Prostějov
v Komenského ulici. Ocenění
prací proběhlo v pátek 3. května
2013 v prostorách obřadní síně
Magistrátu města Prostějova
při příležitosti Dne se složkami Integrovaného záchranného systému. „Ceny studenti
převzali z rukou vedoucího

územního odboru Policie ČR
v Prostějově Pavla Nováka.
První tři vyhodnocení dále
postupují do krajského kola,
které se bude konat v Olomouci,“ uvedla Alena Nedělníková z Policie ČR
v Prostějově.
První místo v soutěži náleží studentu prvního ročníku Střední
školy veřejnoprávní Trivis Petru Burešovi za jeho práci s názvem Jednotka URNA. Druhé
místo obsadila Kateřina Limberková z 2. ročníku Střední
školy Prostějov za svoji práci
s názvem Přepadení banky.
Na třetím místě se ve výtvarné soutěži umístil Patrik
Dvořák z 1. ročníku Střední
školy Prostějov se svou prací
Policejní zásah na lupiče.

„Závěrem bychom chtěli také
poděkovat ostatním studentům,
kteří nás v soutěži potěšili svou
snahou, nápadem a chutí zúčast-

nit se. I přesto, že se neumístili na
prvních třech místech, jsme jejich
snahu ocenili drobným dárkem,“
dodala Alena Nedělníková.

Jasný vítěz. Petr Bureš vyhrál soutěž s tímto obrazem, který pojmenoval Jednotka URNA.
Foto: Policie ČR

Co, kdy, kde, kam ...?


Svaz tělesně postižených v ČR,
o. s. v Prostějově, Kostelecká
17, nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky, např. polohovací
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC křesla aj. Služby jsme
rozšířili i o rozvoz pomůcek.
Bližší informace v kanceláři
č. 106 nebo na tel. č. 588 000 167

Kdy a jak začít s výchovou dětí?
V rámci Miniklubu pro maminky
s miminky dle rozpisu v MC
Individuální právní konzultace –
s právničkou dle objednání
Individuální výživové poradenství
pro děti i dospělé – dle objednání

Ekocentrum Iris,
Husovo nám. 67, Prostějov
přírodovědná soutěžní stezka pro
Půjčovna rehabilitačních a
kompenzačních pomůcek LA- vítězné týmy žáků z místních kol
ZARIÁNSKÉHO SERVISU soutěže
sobota 18. května Zlatý list
PV, Hacarova 2,
zajišťuje ortopedické vozíky, WC Krajské kolo celostátní soutěže
křesla, chodítka – pevná, pojízd- Zlatý list se koná v Olomouci.
ná, podpažní, servírovací stolky
a polohovací lůžka (mechanická, Lazariánský servis vás zve opět
elektrická). Kontakt po telefonu i v roce 2013 na ozdravný pobyt
v Chorvatsku. Pobyt je vhodpí. V. Zapletalová 776 054 299
ný pro rodiče s dětmi, seniory
Regionální pracoviště TyfloCen- i handicapované. Bližší infortra Olomouc v Prostějově nadále mace a přihlášky na tel. čísle
poskytuje služby nevidomým a 776 054 299 paní Zapletalová.
slabozrakým občanům na adreNově otevřená restaurace
se: Kostelecká 17, Prostějov.
a penzion U Jelínka na
Olomoucké112,proběhnoutytoakce:
SEMTAMNÍK
Pátek 17. května PAULÍ &
pondělí 13. května
SLAVOJ od 19.00 hodin
11.00 hod. Návštěva solné jeskyně
v ul. Budovcova. Sraz účastníků v
prostorách jeskyně, či dle dohody v POJEĎTE S NÁMI ZA
kanceláři SONS a společný přesun PŠTROSY! Svaz postižených
středa 15. května
civilizačními chorobami v ČR,
10.00 hod. Promítání didaktické- okresní organizace Prostějov, poho filmu „Výlet bez barier“ a pre- řádá 12. června poznávací zájezd
zentace reliéfních plánků.(pod- do Doubravice nad Svitavou.
krovní sál městské knihovny)
Akce je pořádána i pro širokou večtvrtek 16. května
řejnost. Cena zájezdu včetně vstuod 9.00 do 12.00 hod. Pletení z penky na přednášku je 200 Kč.
pedigu v klubovně SONS v rám- Přihlášky na mobil 739513405, p.
ci „Tvořivé dílny pro nevidomé“. Pařízek, předseda organizace.
neděle 19. května
Žehnání pramenů v Lázních SlaAkademie seniorů
tinice. Od 10.45 hod. v kostele
OS Lipka, Tetín 1
Nanebevzetí Panny Marie. Odúterý 14. května
jezd z PV vlakem v 9.26 hod.
14.00 Veselé ponožky
– výroba maňásků z ponožek
MC Cipísek, Sídliště
Svobody 6, Prostějov
Místní organizace Moravského
Týden pro rodinu - týden na pod- rybářského svazu v Němčicích nad
poru zdravých rodinných vztahů Hanou pořádá v neděli 19. května
od pondělí 13. do pátku 17. května tradiční dětské rybářské závody.
Výživa na jaře a v létě – besedy Letos se budou konat na rybníku v
v pravidelných programech
Tištíně v čase od 6 do11 hodin.
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TIP Večerníku

PROSTĚJOVSKÁ ZLATÁ JEHLA 2013
KDE: Společenský dům Prostějov
KDY: ČTVRTEK 16. KVĚTNA OD 9.30 HODIN.
Nenechte si ujít přehlídku módní
fantazie. Nápaditost, originální
projev, výstřednost, kombinace
různých módních trendů a hlavně tvůrčí fantazii mladých módních návrhářů můžete shlédnout
tento čtvrtek 16. května 2013
ve Společenském domě v Prostějově, pokud přijmete pozvání
na 12. ročník Prostějovské zlaté
jehly 2013.
Pořadatel akce ART ECON –
Střední škola Prostějov, s.r.o.
společně s účastníky soutěže
připravili program pro všechny,
kteří chtějí nahlédnout pod pokličku umělecké tvorby studentů středních škol nejen z celé
České republiky, ale také ze zahraničí. Jako každoročně k nám
Studio RESET na Skálově
náměstí v Prostějově vás zve
na DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ ve dnech 15. května
(celý den) a 16. května (dopoledne). Jsou pro vás připraveny na všechny služby až 50 %
slevy. Bližší informace na tel.:
777 787 760, Marková Lenka.

zavítají i soutěžící z Rakouska a
Slovenska, takže budete moci
srovnávat módní design českých a zahraničních tvůrců.

Přijďte se podívat na módu očima mladých, můžete jim udělit
i svou Cenu diváků.
VSTUP NA AKCI ZDARMA!

Ve čtvrtek 16. května od 9.30
hodin se koná Prostějovská
zlatá jehla 2013. Akce proběhne
ve Společenském domě Prostějov.

Výstava Tomáš Bím 66 potrvá
od 17. května do 10. června 2013
v Umělecké galerii N7,
Netušilova 7, Prostějov.

Divadelní soubor Truhlíci v pondělí 27. května od 18.00 hodin
slavnostně zakončí 1. stupeň literárně-dramatického oboru svým
absolventským vystoupením.
Pro tuto příležitost si soubor
Vernisáž výstavy obrazů
Jarní dny zdraví se konají od
připravil nejen představení Reon Argondian, proběhne
pondělí 13. května do 15. května
Příšerný příběh tety Montaguey
v sobotu 18. května v 17.00
v restauraci Národního domu
- ale i krátká sólová vystoupení.
na Zámku Plumlov.
v Prostějově.
V nově zrekonstruovaném sále
Trio NÉTÉ proběhne v úterý 14. Setkání historických vozidel na na Perštýnským náměstí uvidíkvětna od 14.00 hod. Kytarový nám. T.G. Masaryka v Prostě- me dramatizaci jedné z povídek
koncert v rámci 20. ročníku festi- jově proběhne v neděli 19. května ChrisePriestleyho Zlacený rám.
valu Prostějovské hudební dny.
PREMIÉRA DIVADELNÍHO
Povídání o Antarktidě si můžete SOUBORU Pvdramík (hrají
přijít poslechnout ve středu 15. žáci 2. ročníku literárně dramakvětna v 17.00 hod. do knihovny tického oboru) se koná 22. května
Prostějov. O zážitcích bude poví- v 17.30 hodin v sále prostějovskédat cestovatel Jaromír Novák.
ho zámku.
V sobotu 18. května se koná Sraz
rodáků a přátel obce Klopotovice. Akce se koná ku příležitosti
800. výročí první zmínky o obci.
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Oznámení o vypnutí elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Prostějov
Dne: 27.5.2013 od 8:00 do
10:00 hod. Vypnutá oblast:
ulice: U spalovny s odběrateli: Megawaste Ekoterm,
Stav. spol. Navrátil, Švehlova
střední škola, ul. Kojetínská:
Pozemstav, Rema, ČS PHM
Slovnaft.
Obec: Kralice na Hané
Dne: 27. 5. 2013 od 8:00 do
10:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce ve směru od Prostějova, Bedihoště a středem obce
Kralice na Hané.
Obec: Klenovice
Dne: 27. 5. 2013 od 10:30 do
12:30 hod. Vypnutá oblast:
Klenovice na Hané farma
ZD a vodojem odběratelská
trafostanice Klenovice 5. ZD

(č. 300214). Dne: 27. 5. 2013
od 10:30 do 12:30 hod. Vypnutá
oblast: celá obec Klenovice na
Hané včetně podnikatelských
subjektů (mimo areál ZD
napájeného z TS mlékofarma
a TS Technomat)
Obec: Ivaň
Dne: 27. 5. 2013 od 12:00 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Ivaň včetně podnikatelských subjektů (mimo
farmu ZD)
Obec: Koválovice
Dne: 27. 5. 2013 od 12:00 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Koválovice vč. podnikatelských subjektů (mimo
farmu ZD)
Obec: Hvozd
Dne: 28. 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. Dne:
28. 5. 2013 od 7:30 do 12:00
hod. Vypnutá oblast: ulice
směr Březsko celá dále od

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...
Marie Kubíčková 1929
Olšany
Vojtěch Blaha 1927
Čechovice
Ludmila Pešátová 1941
Držovice
Irena Schillerová 1929
Prostějov
Františka Abrahámová 1920 Lipová
Marie Lobodášová 1921
Brodek u Prostějova
Jaroslav Porteš 1956
Hanušovice
Vladislav Vítek 1913
Prostějov
Anna Žochová 1945
Vřesovice

Marie Žampachová 1926
Kostelec na Hané
Josef Hell 1951
Čehovice
Zdenka Hrabčíková 1936 Čehovice
Jana Trnečková 1944 Prostějovičky
Anna Ondroušková 1925 Protivanov
Ivana Krchňáková 1965
Prostějov
Josef Klimeš 1921
Malé Hradisko
Mikuláš Fečo 1949
Dobromilice
Josef Nedbal 1946
Prostějov

Rozloučíme se...
Pondělí 13. května 2013
Ludmila Kratochvílová 1935 Prostějov
Ing. Josef Sedláček 1941 Prostějov
Úterý 14. května 2013
Jarmila Janíková 1931 Vrahovice
Pátek 17. května 2013
Hedvika Ščudlová 1937 Prostějov
Vlasta Vaňková 1932 Plumlov
Antonín Pospíšil 1929 Prostějov
Sobota 18. května 2013
Jan Konšel 1951 Prostějov

10.15 Obřadní síň Prostějov
11.00 Obřadní síň Prostějov
10.00 Obřadní síň Demelova
10.15 Obřadní síň Prostějov
11.00 Obřadní síň Prostějov
11.45 Obřadní síň Prostějov
11.30 kostel U Kalicha Prostějov

č. 50 a č. 10 po konec obce
směr Vojtěchov (mimo samoty) 97, 31,30, 56, 57,
retranslační stanice dále ulice
směr Luká od č.55 a 123 až
konec obce vč. farmy ZD.
Obec: Domamyslice
Dne: 28. 5. 2013 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
ulice 5. května od č. 38 po
č. 56, ul. Domamyslická od č.1
-7, č. 2 až č.46, ul. Jasmínová
č.2, ul. Šeříková 1-17.
Obec: Pavlovice
Dne: 28. 5. 2013 od 7:30 do
11:30 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Pavlovice vč. podnikatelských subjektů v obci
(mimo farmu ZD). Dne: 28. 5.
2013 od 11:00 do 13:30 hod.
Vypnutá oblast: areál farmy
ZD Pavlovice
Obec: Malé Hradisko
Dne: 28. 5. 2013 od 7:30 do
12:30 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Malé Hradisko včetně podnikatelských subjektů
(mimo farmu ZD).

Obec: Pěnčín
Dne: 29. 5. 2013 od 7:30 do 13:00
hod. Vypnutá oblast: celá obec
Pěnčín (mimo farmu ZD).
Obec: Prostějov
Dne: 29. 5. 2013 od 7:30 do 15:30
hod. Vypnutá oblast: celý objekt bývalého mlýna Drozdovice
č.p.1075, kostel sv. Anny, Sběrný
dvůr, RD za sběrným dvorem č. p.
5010, 5013, 5018, 5079.
Obec: Otaslavice
Dne: 29. 5. 2013 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce od č. 59 po č. 541
a od č. 58 po č. 38
Obec: Kelčice
Dne: 29. 5. 2013 od 7:30 do
11:30 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Kelčice včetně podnikatelských subjektů v obci,
(mimo areál s TS ZD, TS
Teletník a TS Voda).
Obec: Slatinky
Dne: 30. 5. 2013 od 7:30 do 11:30
hod. Vypnutá oblast: celá obec
Slatinky včetně podnikatelských
subjektů v obci.

Katastrální území:
Mostkovice, Plumlov, Domamyslice, Seloutky – chaty.
Dne: 31. 5. 2013 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
chatová oblast Mostkovice
část od Zlechova po ch. 1110,
dále chaty
pod Třešňovou alejí, vymezená č. 756, 947, 894, 726, 859
dále uličky od č. 670 a 675
po č. 1083 a 680, +714, 1139.
Od č. 611 a 641 po č. 634
s chatami okolo Turistické základny č. 1051. Celé lokality
chat: Domamyslice Nad drůbežárnou, Za vinohradem
vč. č. 43 a 44, Záhoří, Loupežník, Žralok odběratelská
trafostanice Přehrada vinohrad (č. 300777)
Obec: Klopotovice
Dne: 31. 5. 2013 od 8:00 do
14:00 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Klopotovice včetně
farmy ZD a podnikatelských
subjektů v obci.
E.ON Česká republika, s.r.o.

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 Onko-diana 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 prodá-

vat 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

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-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.

Kino Metro 70
pondělí 13. května
14.00 Pondělní Bijásek
– Jestřábí moudrost
17.30 Z cizího krev neteče
americká krimikomedie
20.00 Bezpečný přístav
americký romantický film
úterý 14. května
14.00 Úterní Bijásek
– Jestřábí moudrost
17.30 Z cizího krev neteče
20.00 Šmejdi
středa 15. května
17.30 Z cizího krev neteče
20.00 Bezbečný přístav
čtvrtek 16. května
17.30 Kovář z Podlesí
česká filmová pohádka
20.00 Velký Gatsby
americké filmové drama
pátek 17. května
15.30 Kovář z Podlesí
17.30 Kovář z Podlesí
20.00 Velký Gatsby
sobota 18. května
15.30 Kovář z Podlesí
17.30 Kovář z Podlesí
20.00 Velký Gatsby
neděle 19. května
15.30 Kovář z podlesí
17.30 Kovář z Podlesí
20.00 Velký Gatsby

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

v Prostějově
úterý 14. května
19.00 Jarní koncert - POCTA VERDIMU - Pěvecký
sbor Vlastimila a jeho hosté.
pátek 17. května
19.00 Martin Vačkář Ondřej Havelka:
ZLOČIN V POSÁZAVSKÉM PACIFIKU

Divadlo POINT
pátek 17. května
19.00 Velký šéf

Kinoklub DUHA
středa 15. května
15.00 Mongol – Čingischán
sobota 18. května
15.00 Za kamarády 6
pásmo pohádek
17.30 Nepřítel pod ochranou
americký thriller
20.00 Nepřítel pod ochranou

Kulturní klub DUHA
úterý 14. května
9.00 a 10.15 Zpíváme
a tančíme s Míšou
středa 15. května
9.00 a 10.15 Zpíváme
a tančíme s Míšou
čtvrtek 16. května
9.30 Naši zmizelí sousedé II.
pátek 17. května
18.00 až 22.00 Taneční
večer nejen pro seniory
sobota 18. května
9.00 XXVI. setkání
sběratelů grafiky

Apollo 13
pátek 17. května
21.00 PIXIE - Prostějovské APOLLO 13 navštíví jednička české DNB scény pan ing. Dj. PIXIE. Prostějovský klub APOLLO
13 bude kolabovat pod těžkými beaty undergroundové scény, které
osloví právě TEBE! Jako další se představí Rajjagungle Rockers z
Olomouce, kteří začnou celý tento hudební masakr. Součástí večera
budou také těžké a mohutné tech-house rytmy hrající na anglickém
rádiu společnosti Wall 2 Wall Records. Vstupné na tuto mimořádnou akci je do 23:00 za pouhých 60 Kč.
sobota 18. května
20.00 TITANIC - Legenda brněnského heavy metalu se vrací
na pódia!!! Hosté: NO FUTURE - thrash-dance music (Prostějov). ABATON – metal-progressive (Brno).

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 13. 5. DO 19. 5 2013

TELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE, resp. sluneční fotosféry, chromosféry a slunečních protuberancí, se koná za bezmračné oblohy v pondělí a ve čtvrtek od 15:00 hodin.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy dalekohledy se koná za bezmračné oblohy v pondělí a ve čtvrtek od 21:30 hodin.
Vhodná k pozorování je planeta Saturn a méně jasné objekty, neruší Měsíc. Dorůstající Měsíc lze pozorovat ve čtvrtek (v sobotu
18. 5. v 5:35 hodin v první čtvrti).
Ve středu 15. 5. od 15:30 hodin pohádka Brněnská měsíční
pohádka.
Klubu Hvězdárníček se koná 15. 5. v 16:30 hodin.
Výstavy „STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU“ a „Z DĚJIN
PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE“, expozici „OPTIKA“
lze shlédnout na začátku výše uvedených pozorování.

Blokové čištění
v Prostějově
Prostějov/red - Na tomto místě přinášíme pravidelný týdenní
harmonogram ulic, kde čistící práce společnosti .A.S.A. Technické služby budou probíhat.
14. května 2013: Hanačka, Pod Kosířem, Palečkova, Bří. Čapků, Tyršova – Pod Kosířem, – cyklostezka podél trati, Tyršova,
Sportovní (Pod Kosířem – Bří. Čapků), Olympijská,
Sportovní – parkoviště (Pod Kosířem – Bří. Čapků), Pod Kosířem – parkoviště 1,
Pod Kosířem – parkoviště 2.
15. května 2013: Rejskova, Přikrylovo nám., Daliborka, Partyzánská, Šafaříkova, Havlíčkova, Sladkovského, Sladkovského parkoviště, Sladkovského – cyklostezka.
16. května 2013: Wolfova, Příční, Strojnická, Květná, Sportovní
(Pod Kosířem – E. Valenty), Krásná, Na Výsluní, Sadová, Za
místním nádražím, Za ulicí Květnou.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
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Exkluzivní interview s Jeho veličenstvem prostějovských studentů

KRÁL MAJÁLESU 2013: „NEJVÍC SE TEĎ TĚŠÍM NA PRAVOU KRÁLOVSKOU OSLAVU...“
Novým panovníkem se stal „potrhlý“ Kloboučník v podání studenta zdejšího RG a ZŠ Petra Doseděla
Prostějov - I letos si zdejší studentstvo zvolilo svého krále.
Při příležitosti obnovené tradice v pořadí již osmého ročníku
prostějovského majálesu se jím stal „potrhlý“ Kloboučník,
který si spolu se Srdcovou královnou i studenty Reálného
gymnázia a základní školy města Prostějova odskočil z říše divů do země odpadků. Spolu s korunou krále majálesu
a klíčem od města, který novopečenému vládci zdejšího
studentstva předal
al jeden z poddaných - primátor statutárního města Prostějov
ějov Miroslav Pišťák, obdržel také
sladkou prémii v podobě dortu a bouřlivého potlesku početného publika přihlížejících účastníků letošního majálesu.
álesu. Kam vedly jeho první
královské kroky a co KRÁL MAJÁLESU
vzkazuje svým poddaným? To se dozvíte z exkluzivního
vního rozhovoru pro
PROSTĚJOVSKÝ
KÝ Večerník...
Petra Hežová
Jak se cítíí novopečený
král studentů
entů bezprostředně po své korunovaci?
ovaci?
„Je to paráda, prostě supr! Úžasný
pocit, samozřejmě jsem
m moc rád, je
(
to čest (úsměv).“
Je to očekávané
kávané vítězství? Tušilii jste, že právě maska Kloboučníka
ka a potažmo
i Srdcové královny (vítězka
vítězka soutěže o nejlepší masku) tolik zaujme
porotu?
li. Spíš jsme
„Neřekl bych, že tušili.
doufali, že bychom mohli mít
opitelně rád,
úspěch, a jsem pochopitelně
j
v).“
že jsme
se líbili (úsměv).“
Před několika
kolika momenty proběhla
oběhla vaše
korunovace na králee letošního
majálesu, budete nyní
ní vyžadovat oslovení Vaše Veličenstvo
nebo královská Výsosti?
sti?
„Tak... (smích), asi pro
ro začátek
bude stačit Veličenstvo
o (smích).“
Jaké povinnosti
vinnosti na
vás jako na krále majálesu čekají?
„Nejvýznamnější povinností
nností pro mě

padků byly kolektivní prací, vlastně
to tak vyplynulo
ze situace.“
yp y
Vybral jste si sám postavu Kloboučníka? Znáte
nejnovější filmovou verzi originálního příběhu o Alence?
„Postavu Kloboučníka i filmovou verzi
s Johnnym Deppem v roli Kloboučníka
pochopitelně znám, ale postavu Kloboučníka jsem si sám nevybral, vlastně
mi byla přidělena a já jsem se tomu ne(
bránil (úsměv).“
Má letošní král majálesu
i svoji královnu?
„Ano, samozřejmě je to naše
(
)
Srdcová královna (úsměv).“
Účastnil
jste se ma„Svým poddaným bych za sebe
jálesu i v předchozích
letech?
rád vzkázal, že se na mě můžou
„Ano, spolu se spoluspolehnout, budu dobrým králem. žáky jsme se účastnili
průvodu a příště určitě
A taky ať třídí odpad!“
ppřijdeme
j
zase.“
Král majálesu 2013 PETR DOSEDĚL
K a m
povedou
poslal lidu první specificiký vzkaz
vaše první královské
kroky?
me. Samozřejmě ve vší slušnosti „No teď asi hlavně se převléct (smích) a
p
(smích)
p konečně pořádně slavit!“
a počestnosti...
(smích).“
pak
Kdo vvymýšlel
Co byste jako král vzkápro vaši
zal poddaným?
téma p
majáles?
„Za sebe bych rád vzkázal, že se na mě
třídu na letošní ma
„Výběr a realizace
té- můžou spolehnout, budu dobrým kráreal
matu Alenka v říši od- lem. (smích) A taky ať třídí odpad!“

jako krále bude asi hlavně to, abych
se o sebe dobře staral, aby se mi nic
nestalo a abych náhodou nepřišel
j
j (smích).“
k nějaké
újmě
A na kterou z královských povinností se nejvíc těšíte?
„Nejvíc se asi těším na následující
oslavu korunovace spolu se svými
spolužáky, kteří mi fandili a drželi
p
ppři soutěži.“
palce
Jak se taková korunovace slaví?
„Jdeme slavit na afterparty ve zdejším hudebním klubu Apollo
Ap
13,
kde to všichni pořádně roztočí-

V akci. Během své kandidatury Kloboučník svedl karetní souboj se Srdcovou královnou. Po velkém boji v něm nakonec vyhrál, stejně jako díky celému svému týmu
zvítězil i v boji o korunu krále majálesu.
Foto: Martin Zaoral

Líbí se vám nápad
organizování Majálesu?

kdo je

petr „dosa“

Foto: Petra Hežová

Sedmnáctileetý student z nedalekých
Výšovic, kkterý navštěvuje Reálné
gymnázium
m a základní školu města
Prostějova. Po skončení studia na zdejším gymnáziu by
rád nastouppil na vysokou školu, překvapivě ne ke studiu
kloboučnickkého umění, ale pokud možno na obor s technickým zam
měřením. Na přihlášce se bude poznámka „Král
majálesu 20013“ vyjímat bezpochyby výborně.
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Pondělí

Číslo

13. května 2013

TRHÁK TÝDNE

FOTBAL
DALŠÍ ČTYŘKA...

Fotbalisté Prostějova
nezvládli derby, rezerva
Sigmy je vyškolila
čtěte
na straně

SKVĚLÁ ZPRÁVA! ORLI BUDOU V LIZE
POKRAČOVAT I V NOVÉ SEZÓNĚ

23

VOLEJBAL

ŠPATNÁ ZPRÁVA: kapitán Prášil se zranil!

MILETIČOVÁ SKOČILA!

Půvabná Chorvatka
si zpestřila rozlučku
s Prostějovem...
čtěte
na straně

Prostějov/lv

30

www.vecernikpv.cz
basketbal

STŘEDA 15. 5.

18:00

MATTONI NBL - 3.SEMIFINÁLE

BK PROSTĚJOV
NH OSTRAVA
Hala Sportcentra DDM Prostějov

nohejbal

SOBOTA 18. 5.

10:00

2. LIGA MUŽŮ, SK. B – 7. KOLO

TJ SOKOL I PROSTĚJOV
NK DYNÍN
Dvorec u sokolovny na Skálově náměstí

házená

SOBOTA 18. 5.

15:00

2. LIGA MUŽŮ, JIŽNÍ MORAVA – 22. KOLO

TJ SOKOL II PROSTĚJOV
TJ JISKRA HAVLÍČKŮV BROD
Hala ZŠ a RG Prostějov ve Sportovní ulici

házená

SOBOTA 18. 5.

15:00

2. LIGA MUŽŮ, JIŽNÍ MORAVA – 22. KOLO

SOKOL KOSTELEC NA HANÉ – HK
SHC MALOMĚŘICE
Hala ZŠ a RG Prostějov ve Sportovní ulici

nohejbal

NEDĚLE 19. 5.

12:00

BOTAS DOROSTENECKÁ LIGA – 8. KOLO

TJ SOKOL I PROSTĚJOV
CLIMAX PŘEROV VSETÍN
Dvorec u sokolovny na Skálově náměstí

boje na zelených trávnících aneb
KRAJSKÝ PŘEBOR – 26. KOLO
FC KRALICE NA HANÉ
FC DOLANY
SOBOTA 18. 5. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

MĚSÍCE JEDNÁNÍ O BUDOUCNOSTI PROSTĚJOVSKÉHO PRVOLIGOVÉHO
BASKETBALU DOSPĚLY KE SVÉMU CÍLI. A DO ŘAD FANOUŠKŮ MÍŘÍ SKUTEČNĚ
SKVĚLÁ ZPRÁVA. SOUČASNÉ VEDENÍ KLUBU TOTIŽ ROZHODLO, ŽE ORLI BUDOU TAKÉ V DALŠÍM
ROČNÍKU ÚČASTNÍKY NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽE MATTONI NBL! ŠPIČKOVÝ TUZEMSKÝ BASKETBAL
TAK ZŮSTÁVÁ V PROSTĚJOVĚ A V PŘÍŠTÍM ROČNÍKU
BUDE „BÉKÁČKO“ BOJOVAT UŽ O DESÁTOU MEDAILI
V ŘADĚ.
NAOPAK CHMURY DO TÁBORA ORLŮ PŘINESL SOBOTNÍ
DRUHÝ ZÁPAS SEMIFINÁLOVÉ SÉRIE MATTONI NBL V
OSTRAVĚ. NEJENŽE JEJ PROSTĚJOVŠTÍ PROHRÁLI A
STAV NA ZÁPASY JE TAK NYNÍ 1:1, ALE PŘEDEVŠÍM
PŘIŠLI O KAPITÁNA JAROSLAVA PRÁŠILA. A TO JE ZA
Foto: archiv Večerníku
JEJICH SOUČASNÉHO STAVU PŘÍMO POHROMA...

M. Tomiga: „Vstup partnera do hokeje Berdych byl v Madridu krok od finále,
ještě neproběhl, ale stane se tak brzy“ ŠAFÁŘOVÁ VYHRÁLA ČTYŘHRU
U mládeže má působit jako trenér Míra VENKRBEC!
Prostějov/pk -Hokejová obec je
přímo zvědavá, jak to dopadne s
avizovanými změnami ve struktuře LHK Jestřábi Prostějov. Exkluzivní rozhovor poskytl Večerníku stále ještě předseda klubu
Michal Tomiga.
* Od posledního rozhovoru
uběhly dva týdny. Co se za tu
dobu událo?
„Znovu musím zdůraznit, že o nějakém prodeji licence jsem nikdy
neuvažoval! Jasně jsem říkal, že
pracujeme na vstupu strategického
partnera a ne na prodeji nebo přesunu hokeje. Už vůbec ne jinam!“
* Jaká je aktuální situace kolem
prodeje licence druholigového
týmu?
„Jsme na všem dohodnuti. V těchto dnech už jen dolaďujeme po
právní stránce smlouvy okolo plných mocí a samotné spolupráce.
Snad se i na všech bodech shodneme a budeme zde v Prostějově
vídat atraktivní hokej.“
* Finální dohoda a podpis
smlouvy je tedy stále za dveřmi.
Jaký bude průběh následujících
dnů?
„Nyní vše mají v rukou právníci.
Jde o to, aby jsme se vyvarovali
chyb co se týče plateb hráčů, za
hokejky a jiné služby, což se nám
stalo v minulosti. Teď se domlouváme na sestavení manažerských a
marketingových skupin a jménech
členů skupin, které budou pracovat jak v mládežnických týmech,
tak u seniorského mužstva. Z toho
je vidět, že by se měla struktura
klubu do budoucna pozměnit.“

* A jak se tedy změní kompetence a zodpovědnost po vstupu
strategického partnera?
„V tuto chvíli ještě nijak zásadně,
občanské sdružení, ani s.r.o. nedozná změn. Pouze strategický partner bude mít větší odpovědnost za
finanční tok a platby. Lidově řečeno, za to má větší pravomoce při
sestavování týmu a realizačního
týmu.“
* Pokud se tak stane, co mohou
fanoušci očekávat?
„Určitě atraktivní hokej, který
bude mít svůj cíl v sezoně. Bohužel se budeme muset rozloučit s
některými hráči, ale zase dojdou
noví hokejisté... (úsměv) Proto si
myslím, že by to mohlo být pro
diváky zase zajímavé. Víte, tři
roky stále viděli stejné týmy, stejné hráče a proto si myslím,že tato
varianta oživení bude pro diváka
atraktivní.“
* Jak vypadá situaci s avizovaným příchodem nového trenéra?
„Co se týče trenéra pro A-tým, to
má v rukou nový manažer áčka.
Proto to nechme na rozhovor s
ním, ať si svůj realizační tým představí. Vyčkejme... Stejná situace je
i u hráčského kádru.“
* Ve vaší sekci má zůstat mládež. Je tomu tak?
„Hokej není a ani nebude dělen
Bude jen vytvořen realizační
tým pro mládež a zvlášť pro A-tým. To nám přinese lepší práci a
ekonomické vedení obou skupin.
Áčko bude mít jasnější a průhlednější podporu od generálního

sponzora, který bude více mluvit
do jeho chodu. Bude mít kolem
týmu více svých lidí a větší zodpovědnost za ekonomickou situaci seniorského týmu.“
* Co tedy nového pod pokličkou mládeže LHK?
„Mládež se začíná od pondělí
13. května připravovat na novou
sezonu. Zpoždění je zapříčiněno
tím, že led byl až skoro do konce
dubna a ještě předevčírem byla
na ploše voda, tudíž se nedala položit palubovka. Tím, že A-mužstvo bude mít svůj realizační tým,
budu mít více času na mládež.
Do Prostějova přišli k mládeži
dva noví trenéři, M. Venkrbec
a M. Půček, kteří budou mít na
starost spolu s Lukášem Majerem
a Petrem Marákem mladé adepty
hokeje. Dále by se měl trénování věnovat i Filip Smejkal, který
by měl nastoupit k týmu starších
žáků a mladšího dorostu. U mladšího dorostu bude M. Kužílek a
starších žáků David Šebek. Další
změna je u staršího dorostu, kdy
tam bude hlavním trenérem pan
Zachar, který bude současně asistentem u A-týmu, a k juniorce
se vrací Ivo Horák.“* Co byste
tedy v tuto chvíli vzkázal fanouškům?
„Doufám, že veřejnost pochopí
změny, které se v klubu uskutečňují. Chci, aby se práce od mládeže až po seniory zlepšila. Byla pro
malé děti, rodiče a v neposlední
řadě i diváka více atraktivnější
a na zimní stadion si našlo cestu
více zájemců o hokej.“

Madrid, Prostějov/jim – Jen pět míčků scházelo
Tomáši Berdychovi k tomu, aby ve finále turnaje ATP Masters ve španělském Madridu vyzval
domácího hráče a bývalou světovou jedničku
Rafaela Nadala. Prostějovský tenista zdolal ve
čtvrtfinále světovou trojku Andyho Murrayho a
ve třetím semifinálovém setu vedl 4:2 a 40:15
nad Švýcarem Wawrinkou, přesto nakonec
vítězství neslavil. Dařilo se naopak jeho oddílové
kolegyni Lucii Šafářové, která spolu s Ruskou
Pavljučenkovou získala druhý letošní titul ve
čtyřhře.

Vítězky. Lucie Šafářová získala svůj druhý letošní deblový titul, v Madridu triumfovala znovu po boku Rusky Pavljučenkové. Foto:www.madrid-open.com

KAM ZA F TBALEM

KRAJSKÝ PŘEBOR – 26. KOLO
SOKOL KONICE
TJ SOKOL LÁZNĚ VELKÉ LOSINY
NEDĚLE 19. 5. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Konici

I.A TŘÍDA, SKUPINA „B“ – 22. KOLO
TJ SOKOL PLUMLOV
TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
SOBOTA 18. 5. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Plumlově

I.A TŘÍDA, SKUPINA „B“ – 22. KOLO
TJ SOKOL ČECHOVICE
TJ SOKOL BĚLOTÍN
NEDĚLE 19. 5. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

I.A TŘÍDA, SKUPINA „B“ – 22. KOLO
TJ HANÁ PROSTĚJOV
SK NÁMĚŠŤ NA HANÉ
SOBOTA 18. 5. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál Za Místním nádražím

I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“ – 22. KOLO
TJ HANÁ NEZAMYSLICE
TJ SOKOL MOSTKOVICE
SOBOTA 18. 5. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Nezamyslicích

I.B TŘÍDA, SKUPINA „B“ – 22. KOLO
TJ SOKOL PROTIVANOV
SOKOL SLAVONÍN
NEDĚLE 19. 5. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Lipové

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

Poznáte, kdo je na fotografii?
Také ve druhém květnovém
vydání nacházíte v rámci zaběhnutého projektu „PV Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“ populární
klání, které vám přinášíme právě na stránkách nejčtenějšího
regionálního periodika. I dnes
se tudíž znovu setkáváte s fotografií jisté známé osobnosti
veřejného života, jež je graficky mírně „poupravena“. Vaším
úkolem je odhalit náš záměr

a správně vysondovat, kdo se
pod retuší skrývá. Ti z vás, kterým se to podaří, nám mohou
své tipy nahlásit do redakce a
v případě, že budete mít štěstí
při losování, máte šanci na zajímavou výhru.
DNES přitom můžete opětovně
usilovat o ZAJÍMAVOU CENU
v podobě poukázky od firmy
BRUTUS na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč!



Správná odpověď z č. 18:
na snímku byl dům veVodní ulici č.11 v Prostějově. Vylosovanou
výherkyní je Renáta BENEŠOVÁ, Prostějovská 242, Kralice na Hané. 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 16. KVĚTNA 2013, 16.00
hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 20. KVĚTNA
2013. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma
Profitex Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.

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.

KOSMETICKÉ STUDIO ...... NAJDETE NA ULICI
K. SVOLINSKÉHO V PROSTĚJOVĚ!

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

TIP
k obrazovce
NEMOCNICE NA
KRAJI MĚSTA (20/20)
SERIÁL ČR (1977)

SOBOTA 18. 5. 2013

17:25 HODIN

ČAJE, ČIDLO, ČLEN, DONACE, DŘEZ, DUET, ELIDA, KEUI,
KRYL, KŘEZ, KYPR, LEGO, LODI, MOZEK, NEBE, OMYL,
OTKA, PÍLE, RIMESA, SEŠIT, SETI, SÓLO, STRUMY, UJÍT,
UPÍR, UZDY, VJEZD, VODOVOD, VSUN, ZETA
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 16. KVĚTNA
2013 do 16.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo „V
LÁZNÍCH“. Další vylosovanou výherkyní se stala Oxana
KONEČNÁ, Vrbátky 103, jenž se může těšit na lukrativní
cenu od partnera minulého kola soutěže, kterým byla prostějovská Restaurace LÁZNĚ sídlící na Floriánském náměstí.
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 trochu
toho zkrášlení. Nejčtenější regionální periodikum totiž pro dnešní číslo získalo nového partnera, kterým se stalo STUDIO
VISAGE, sídlící na ulici Karla Svolinského. A tak ti z vás,
kdo správně vyluští tajenku, budou opětovně zařazeni do
slosování o POUKAZ NA SLUŽBY V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč právě do tohoto studia!
Jméno šťastného výherce či výherkyně, jež obdrží tuto vskutku
ATRAKTIVNÍ CENU, zveřejníme v příštím vydání PV Večerníku, a to znovu v PONDĚLÍ 20. května.

Jolanta Černá
STUDIO VISAGE - JAFRA Cosmetics
K. Svolinskeho 11, 796 04 Prostějov

Mobil: +420 604 543 308
E-mail: jolanta.cerna@seznam.cz
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Režie: Jaroslav Dudek
Hrají: Ladislav Chudík, Miloš Kopecký, Eliška Balzerová, Josef Abrhám, Hana
Maciuchová, Ladislav Frej,
Daniela Kolářová, Jana Štěpánková, František Němec,
Marie Motlová
Legendární český seriál o lékařích, sestrách a pacientech
napíše v sobotním odpoledni svůj epilog. Poslední díl
premiérové řady se v borské
nemocnici odehraje ve chvíli,
kdy nastanou těžké časy...
Pro primáře Blažeje, který
schválí odchod mladého Sovy
do Prahy, nastanou těžké okamžiky. Na celém oddělení

V minulém, v celkovém součtu stoosmém pokračování tohoto originálního klání uspěli všichni ti, kteří správně
poznali, že se jedná o Hanu
Lebedovou. Dlouholetá první
žena Smržic, která je ve funkci
starostky obce na Prostějovsku
již více jak jedno desetiletí, se
může jako politička pyšnit na
současnou dobu až ojediněle
vysokou přízní, o čemž svědčí
i plejáda čtenářů, která poznala
její tvář.
Z porce 413 soutěžících, které
jsme zařadili do osudí, se tentokrát usmálo štěstí na výherkyni,
kterou se stala Jitka ŠMÍDOVÁ, Václava Špály 8, Prostějov. Od Večerníku tak obdrží
ZAJÍMAVOU CENU v podobě PRODUKTU od firmy
PHYTO.CZ V HODNOTĚ
1 160 Kč!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme zabrousili do kulturních vod a graficky mírně poupravili slavného
a velice úspěšného malíře či
grafika, který shodou okolností
právě tento čtvrtek zahajuje vernisáží další výjimečnou výstavu
svých děl. Nápovědou budiž, že
právě v tomto čísle vychází příloha, která vás na tuto akci zve...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z již stodevátého kola čekáme v redakci
ZNOVU DO ČTVRTKU
16. 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 20. KVĚTNA
2013.
Hodně štěstí při bádání!

zůstane jako doktor sám. Od
ředitele nemocnice dostává
ultimatum na to, aby si zajistil
dostatek personálu. Na radu
vrchní sestry Pěnkavové se
obrátí na Alžbětu, která svého
muže do Prahy nenásleduje a
prakticky se s ním rozchází.
Alžběta pracující na cévní chirurgii nabídku přijímá...

VÍCE NEJEN O TOMTO SERIÁLU
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

TAKÉ DNES K DITTRICHŮM!

Ani v tomto vydání neporušujeme tradici a máme pro vás
v rámci tradičního klání připraveno již popáté 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 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 16. KVĚTNA
2013, do 16.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 8 - 6 - 5 - 4, načež
v pořadí celé historie tohoto
klání se už celkově osmadevadesátou výherkyní stala Lenka
TRNEČKOVÁ,Kpt.Jaroše29,
Prostějov, 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
20. 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

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

REALITY
POHODA

Kvalitní
služby
od roku
1992

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

Rostislavova 8

BYTY- PRONÁJEM

Pro svého klienta hledáme garáž ke koupi
v Prostějově. Nabídněte!
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.

 605 011 310

796 01 Prostějov

WWW.SRDCEREALIT.CZ

Kancelář: Vojáčkovo nám. 3, 79601 Prostějov

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

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

E-mail: info@srdcerealit.cz
BYTY PRODEJ

1+1,OV, TOVAČOVSKÉHO, PV, cihla, po rek.550.000,- Kč
2+1, ŠÁRKA, 65m2 , cihla .................................610.000,-Kč
3+kk,PALACKÁ,cihla,OV, po rek..............1.390.000,-Kč
NOVINKA!!!
2+1,A.SLAVÍČKA, 64m2,lodžie,šatna ............760.000,-Kč
3+1,OV,sídl.SVOBODY, 74m2, po rek. .......1.050.000,-Kč
5+1,FANDERLÍKOVA, dr.1.p.,velmi pěkný, po rekonstrukci, lodžie, možnost garáže ..................... DOHODA !!!

BYTY - PRODEJ

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

Brodek u Konice, okr. Prostějov. Prodej RD 3+1 s garáží. Zast.
plocha 227 m2, zahrada 809 m2.
Cena: Kč 1.390.000,-

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

Tel: +420 605 011 310
NOVINKY

Kralice na Hané, okr. Prostějov. Nízkoenerg. novostavba RD
5+kk. Zast. plocha 154 m2, zahrada 716 m2. Cena: Kč 3.445.000,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 !!

RD KOSTELEC NA HANÉ,3+1,zahrada .....1.800.000,-Kč
RD BEDIHOŠŤ, 2+1, 3+1, vjezd, zahrada........DOHODA!!!
CHALUPA 2+1, ŠUBÍŘOV, ZAHRADA...........450.000,-Kč
CHALUPA 3+kk, CHOBYNĚ, VJEZD, ZAHRADA,
MOŽNOST TRVAL.BYDLENÍ,REKREACE .....730.000Kč

DOMY- PRODEJ

Hrubčice, okr. Prostějov. RD 6+1 po rekonstrukci, 2 garáže. Zast.
plocha 530 m2, zahrada 123 m2.
Cena: Kč 2.540.000,-

RD 3+kk,KŘENŮVKY,zahrada...................350.000,-Kč
RD 4+1, 3+kk LEŠANY, zahrada..........Cena k jednání
RD ČELČICE, 3+1, VJEZD, ZAHRADA ...INFO V RK
RD 2+1, KOBEŘICE S POZEMKY,VJEZD ....1.370.000,-Kč

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

PRONÁJMY 1+1, 2+1, 3+1, RD

Prodej býv. zeměděl.usedlosti Vícov. RD
2x 3+1(plast. okna,plyn. vytápění) s dílnou,
chlévy, částí stodoly a velkou zahradou
Cena 2 000 000 Kč
2 846m2.

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

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

1+1, Pv, Tylova ul.
2+1, Pv, ul. B. Šmerala
2+1, Pv, ul. Libušinka
3+1, Plumlov
3+1, Pv, Belgická ul.
4+1, Pv, Anglická ul.
3+kk, Pv, Olomoucká ul.
4+kk, Pv, Olomoucká ul.
5+kk, Pv, Olomoucká ul.

Kč 630.000,Kč 850.000,Kč 850.000,Kč 819.000,Kč 999.000,Kč 1.200.000,Kč 2.575.000,Kč 2.775.000,Kč 2.895.000,-

BYTY – PRONÁJEM:

1+1, Olomoucká ul.
2+1, Biskupice, okr. Pv
2+1, Pv, Wolkerova ul.
2+1, Pv, ul. Šárka
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 (2.000,-)
Kč 7.500,-/měsíc vč. inkasa
Kč 10.000,-/měsíc + inkaso (cca 2.500,-)
Kč 11.000,-/měsíc + inkaso (cca 2.500,-)

GARÁŽE - PRONÁJEM

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

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

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

GARÁŽ - PRODEJ

Kč 69.000,-

D+V Investing s. r. o.
3URGHMĜDGRYêFKURGLQQêFKGRPĤ
:LFKWHUORYDXOLFH3URVWČMRY

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

www.reality-domino.cz

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

Tel.: 773 542 542
775 246 321

Partyzánská 3, Prostìjov
Tel.: 582 330 058, 777 898 324,
e-mail: avlk55@seznam.cz

e-mail: info@impulsreality.com

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 RD, Čelechovice na Hané

5'YþHWQČJDUiåHXåLWQiSORFKDP2

&HQD.þ
Plocha pozemku 228 m2.
5'YþHWQČJDUiåHXåLWQiSORFKDP2

&HQD.þ
Plocha pozemku 260 m2.
3URGHME\WX=iSDGQtXOLFH3URVWČMRY
%\WP2
FHQD.þ
Domovní kotelna, krásný výhled z terasy.
3URGHMPH]RQHWRYpKRE\WX.UDVLFNi
XOLFH3URVWČMRY %\WP2]WRKRP2
WHUDVD
FHQD.þ
0RåQRVWGRNRXSHQtGYRXNXVĤJDUiåRYêFK
VWiQtPRåQRVWNOLHQWVNêFK]PČQ

Prodej nadstandardního bytu 3+1, Prostějov ul. Krasická

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

Prodej bytu 2+1, Prostějov ul. U Spořitelny

Prodej RD, Senice na Hané

Prostějovský
Večerník
také na
Facebooku!

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.

Prodej pěkného

www.facebook.com/
vecernikpv.cz

3URGHME\WĤ+DYOtþNRYDXOLFH3URVWČMRY
%\WP2 &HQD.þ
&HQD.þ
%\WP2
YODVWQt NRWHO QD Y\WiSČQt D 789 PRåQRVW
NOLHQWVNêFK]PČQ

Dne 13. května 2013
oslaví své krásné
39. narozeniny
paní Iveta HANÁKOVÁ
a dne 12. května
45. narozeniny její manžel,
pan Zdeněk HANÁK
z Prostějova.
Chtěli bychom jim touto
cestou popřát hodně štěstí
a zdraví do dalších let.
Rodiče František
a Danuška a sourozenci
Dana, Pavla, Petr
a Zdeněk.
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Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

tel.: 607 915 184

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

SUPERNOVINKA:
1) Prodej velké garáže 4,5x7x3,8 m, Močidýlka -70 tis.Kč + prov.RK
900 tis.Kč
2 3+1 DR Holandská, 74 m2
1.700 tis. + provize RK
3) Hostinec Otinoves, 676 m2, 2 byty NOVINKY:
1) RD 5+1 Jesenec - velká zahr. 1.750 tis.Kč
2) RD 4+1 Hvozd - chalupa 680 tis.Kč
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
2
890 tis.Kč
7) 2+1 OV Kollárova, 50 m 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
2
990 tis.Kč
14) RD Dobromilice - zahr., 406 m 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.
6 tis.Kč/měs.
2+1 Západní, 44 m2 8 tis.Kč/měs.
2+1 Vrchlického, 78 m2 6,5 tis.Kč + ink.
2+1 Olomoucká - 80 m2, podkroví 7 tis. + ink.
3+1 Daliborka - 105 m2 3+kk Olomoucká, po rek. 7 tis.Kč + ink.
6,5 tis.+ ink.
3+1 Nám.Spojenců, 150 m2 8 tis.+ ink., bez kauce, trv.pobyt
4+1 Partyzánská - 95 m2 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
2
370 tis.+ provize.
RD 3+1 Čehovice, 90 m
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
RD 3+kk Smržice, zahr., pozem. 2.500 tis.Kč
RD 5+1 Vrlova - zahr., bazén
2.690 tis.Kč
RD - 2 byt.jedn.,hospoda, 2 garáže, stodola, zahr. - Ptení -3.600 tis.Kč
RD Českobratrská, pěkná vilka se zahr. 3.650 tis.Kč
RD Čelechovice - 4 byty, zahr., garáž 3.690 tis.Kč
Nájemní dům blízko centra - 3 byty, sauna, zahr., rekonstr. 5.700 tis.Kč
KOMERČNÍ PROSTORY:
Novinky: Obchod, kancelář či provoz.- Krasická ul., 24 m2, kuch., 4 tis.Kč/měs + energie
- Sklad.a výr.prostory v Pv - vytápěné, sociál.záz., od 300 Kč/m2/rok
2
- Kancel.prost. - se sociál.zař., od 100 Kč/m /měsíc vč.služeb
- Pronájem sýpky - 12 sil, po 40 t
1 tis.m2 - 57 Kč/m2/měs.
- Prodej velkoprodejny v Pv - 555 m2, rampa, garáž 5.990 tis.Kč
- kavárna k pronájmu, v objektu sauna, tělocvična, spinning,
vhodné jako kavárna, cukrárna, pizzerie, občerstvení,
celý objekt pro lékaře, zubaře, rehabilitace, aj. cena v RK
- 2 x trafika - prodej či pronájem dohodou

Zeměd.usedlost Určice - 1000 m2
Další komerční prost. - viz. web RK.

790 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 -70 tis.Kč ..... SLEVA !
- Pronájem v dalších lokalitách: Šmeralova, Vrahovice, viz. web RK.
- Prodej v lokalitách: Močidýlka, Držovice, u nové nemocnice, aj.
CHATY A CHALUPY:
1+1 Otaslavice, zahrada - 1354 m2, u lesa 330 tis.Kč
460 tis.Kč
2+1 Seč, skalka, kůlna, 380 m2 689 tis.Kč
2+1 Studnice (okr.Vyškov), 84 m2, zahr. 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:

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

200 Kč/m2
Lešany - 2400 m2,
Alojzov 4 tis. m2, sítě v dosahu - 490 Kč/m2
Mostkovice - 1600 m2
1.093 Kč/m2
Kostelec n/H - 1160 m2
1.137 Kč/m2
2
Otaslavice - poz. s chatou 1+1, 1354 m , u lesa 330 tis.Kč
Ostatní pozemky:
Držovice 20 tis. m2 - ke komerč.
účelům 1 tis.Kč/m2
Brodek u Pv - 1.442 m2, sítě
650 tis.Kč
Prodej zahrady - za Cílem
88 tis.Kč
2
1280 Kč/m2
Domamyslice - 6000 m ,
2
Čechovice - zasíťov., 3300 m
2200 Kč/m2
Držovice - 856 m2,
935 Kč/m2
- 3300 m2,
450 Kč/m2
Pv u Kauflandu - 3500 m2,
2.000 Kč/m2
Bělecký mlýn - 2.532 m2,
350 Kč/m2
2
- 1000 m
240 tis.Kč
375 Kč/m2
Alojzov - 3000 m2,
Vícov - 25 parcel 797 - 1578 m2,
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. 580.000Kč
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
3.200.000Kč
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
2.180.000Kč
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+kk Milíčova cihla po rek.
5.500Kč +ink
2+1 Vrahovická zařízený
4.800Kč + 3.300ink
2+1 Italská
5.500Kč +2000ink
2+1 Švýcarská
6.300Kč vč.ink
2+1 Okružní po rekonstrukci
6.000Kč+ink
3+1 Anglická
7.900Kč vč. ink
Volejte: 723 335 940
1+1 Daliborka 40m2 cihla
5.500Kč+ink
1+1 Kolárova 40m2 cihla
5.900Kč vč.ink
2+kk Daliborka 50m2
5.500Kč +ink
2+1 Karlov 60m2 cihla
8.100Kč vč. ink
2+1 Daliborka 60m2
5.500Kč +ink
3+kk Olomoucká 80m2
7.000Kč +ink
2+1 Olomoucká 80m2
6.500Kč+ink
2+1 Olomoucká 80m2
8.000Kč vč. ink
3+1 Němčice 74m2
5.000Kč+ink
RD Rozstání garáž
6.000Kč +el.

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

PR O K LI E N TY H LE D Á M E

VOLEJTE: 739 322 895

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

DOPORUČUJEME

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

www.realitypolzer.cz

Řádková a sloupcová inzerce

20

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 13. května 2013

REALITY

REALITY

SLUŽBY

FINANCE

PRÁCI NABÍZÍ

KOUPÍM

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

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

Provádíme veškeré zednické práce:
rekonstrukce, zateplování fasád, malířské práce, sádrokartony, obklady,
pokládka plovoucích podlah atd. Levně. Tel.: 725 922 477

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

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

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

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

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 2+1 zrek., V.Špály 880 000 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, Šárka 6 200 vč.ink.
* Pronájem obch.prostor 6 000/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
Hledám byt 2-3+1 v PV. Stav, cena
nerozhoduje. Rychlé jednání. Příp.
dluh vyplatím. 605 011 310
Koupím byt 1+1, 2+1, hotovost
mám. Tel.: 776 460 300
Pronajmu nebyt. prostory, 53 m2,
Padlých hrdinů. Tel.: 606 202 677
Pronajmu byt 2+1 v Belgické ul.
Cena 6 500 Kč včetně inkasa. Tel.:
721 162 085
Prodám byt 1+1 E.Beneše, 35 m2,
lodžie, I. patro. Družstvo vlastníků
domu, krásné a klidné místo, nízké náklady. Právní servis zajistím. Bez RK.
Cena 490 000 Kč. Tel.: 728 342 453
Pronajmu garáž nebo parkovací
místo v garáž. dvoře na ul. Svatoplukova 56, PV. 777 01 03 23
Pronajmu garáž na Brněnské
ul. (naproti Fiatu). Elektřina,
voda. 800 Kč/měs. Volná ihned.
608 718 071
Prodám byt 3+1, ul. Dolní, 70 m2,
v OS, lodžie, revital. dům, byt po
rekonstrukci. Tel.: 776 565 857
Pronajmu byt 1+1 v PV, nájemné
4 500 Kč + inkaso. NE RK. Tel.:
732 548 756
Prodám byt 1+1, pův. stav,
440 000 Kč, cihla. Tel.: 774 409 430
Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na prodej nemovitosti pro k. ú. Kladky, obec Kladky: pozemková parcela
č.294/1 o výměře 4 519 m2, ostatní plocha, neplodná půda, za minimální kupní
cenu 51.000,00 Kč. Další informace poskytne Ing. Cinková na adrese Rejskova
28, Prostějov, tel. č. 582 302 591,
e-mail: ludmila.cinkova@uzsvm.cz

Hledám RD nebo pozemek v Prostějově a okolí, stav, cena nerozhoduje. Rychlé jednání. Děkuji.
T.: 605 011 310 i SMS.
Pronajmu velmi pěkný podkr.
byt 2+kk. Tel.:773 993 675
Pronajmu 1+1 v PV. 602 860 298

Koupím pole do 30 km od Prostějova,
platba v hotovosti. Tel.: 773 631 631
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
Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje výběrové
řízení na prodej nemovitostí v obci
Prostějov, ul. Rostislavova – rodinného
domu č.p. 883 na pozemku p.č. 1443 o
výměře 259 m2, budovy bez čp/če na
pozemku p.č. 1441 o výměře 96 m2
a pozemku p.č. 1442 – zahrada o výměře 263 m2 za minimální kupní cenu
2.845.900,00 Kč. Další informace poskytne p. Hudcová na adrese Rejskova
28, Prostějov, tel. č. 582 302 585, e-mail: yveta.hudcova@uzsvm.cz
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

Odvoz fekálií,
čištění odpadu a kanalizace.
Tel.: 774 368 343
Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Stavby plotů, zídek, oplocení. Ceny
roku 2012. Volejte 723 522 369
Čištění hrobů z terasa, přebroušení přímo na místě. Tel.:
721 817 009
Je dobré vědět!!!
- opravy vodovodních baterií
- WC, průtokových plyn. ohřívačů
vody ( karmy po 35 - 370 - 371)
- otvírání zaklapnutých dveří
- zabudování bezp. zámků
Tel.:777 135 540, 603 818 856
Kompletní pokládka zámkové dlažby, kvalitně za rozumné ceny. Nacenění zdarma. Tel.: 723 522 369

Koupím pozemek na stavbu rod.
domu, Prostějov – blízké okolí.
Tel.: 605 577 062

Provádím montáže a opravy elektro-instalace a opravy elektrospotřebičů. Tel.: 608 730 983

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

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

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 cihlový byt 3+kk ve středu
města PV. 774 170 275
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
Pronajmu novou garsonku 30 m2
s kuch. linkou + krásná koupelna,
cena 5 000+energie. 602 553 222
Pronajmu 2+1, poblíž centra, 5 000 Kč
+ ink. Kauce 2 nájmy. Volný od
června. Tel.: 603 503 366

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

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

RŮZNÉ

Pronajmu pěkný byt 1+1, ihned
volný. 774 409 430
Pronajmu pokoj 1+1 v RD, 5 km
od PV. Tel.: 606 116 029

Doučím
matematiku.
721 307 759

Pronajmu byt 2+1, cihla, 60 m2,
možnost zahrádky, 5 000 Kč + inkaso. Tel.: 608 776 089

Tel.:

www.
vecernikpv
.cz

Pronajmu byt 2+1, ul. Okružní, úplná rekonstrukce, balkon, 64 m2, cena
6 000 Kč + ink. Tel.: 724 702 939

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje
výběrové řízení na prodej nemovitostí v obci Lešany – rodinný
dům č.p. 26 na pozemku p.č. 103
o výměře 1 245 m2 a pozemky
p.č. 103, 104, 105 a 106 – zahrada o výměře 602 m2 za minimální kupní cenu 1.373.000,00
Kč. Další informace poskytne p.
Hudcová na adrese Rejskova 28,
Prostějov, tel. č. 582 302 585,
e-mail: yveta.hudcova@uzsvm.cz

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

Prodám cihlový byt 2+1, 55 m2,
k rekonstrukci. Tel.: 774 409 430

KOUPÍM POZEMEK v PV nebo
do 5 km, pole, zahradu, ornou půdu,
trvalý travní porost, ostatní plochu.
RYCHLÁ PLATBA. Tel.: 608 601 719

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

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

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

Půjčka až 300 000 Kč pro
OSVČ, rychlé vyřízení. Tel.:
777 965 734. Pracuji pro více
věřitelů.
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
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
BEZÚROČNÁ PŮJČKA 10 000
Kč AŽ 30 000 Kč pro každého,
kdo je schopný své závazky splácet
řádně a včas a má vlastní bydlení.
rpsn 0% Tel.: 774 744 459 nebo žádejte on-line na www.czfinance.cz
Pracujeme pro více věřitelů.
Půjčka, kterou opravdu dostanete.
Tel.: 605 453 062
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
Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000 Kč
se zástavou nemovitostí. Tel.:
774 965 730. Pracuji pro více věřitelů.
Nabízím půjčky zaměstnancům
i lidem v důchodu. T: 774 027 428
Půjčky pro podnikatele
30 000 Kč až 300 000 Kč
rychle a bez zástavy.
Tel.: 722 668 334

Obsazujeme prac. pozice: telefonista/
ka, asistent/ka, referent/ka, obchodní
zástupce, realitní makléř, manager
týmu. Nehledáme dealery a prodejce!
Výdělek 24-40 000 Kč/měs., firemní
vůz a benefity. T. 731 979 998
Akciová společnost. Příležitost výdělku i bez praxe. S možností trvalé práce.
Tel.: 702 484 292
Do zavedeného salonu v centru PV
přijmu kadeřnici, kosmetičku, nehtovou designérku a pedikérku na živnost.
Výhodné podmínky. Více info na tel.:
774 875 201
Přijmu spolupracovníka do truhlářské výroby – masiv, dýha, lamino.
Informace na tel.: 731 114 501
Začněte dělat něco, co jste ještě
nikdy nedělali… přijď mezi nás…
a začni vydělávat.
http.//bg-browngoldacademy.com/
wp.php?id=2422 a nebo napiš mail

petr0902@seznam.cz

Nabízím brigádu v občerstvení, vhodné
pro ženy v důchodu. Požaduji samostatnost, praxe výhodou. Tel.: 608 829 263
Bar herna Ponorka přijme servírku.
Tel.: 608 712 431
Úklidová firma přijme spolehlivé
pracovnice na zkrácený odpolední úvazek. Kontakt: 582 345 379,
775 605 121, 8 – 14 hodin.
Přijmu brigádně zkušeného kuchaře/ku. Tel.: 775 186 915
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

Koupím staré trámy, fošny z bouračky, nebo zaplatím za rozebrání staré stavby, stodoly. Předem
děkuji za nabídku. 734 602 031
nebo 602 702 809
Galerie umění Prostějov (bývalá
G. Bašta) vykupuje a zdarma
oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti. Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ceny. Školní 49, tel.: 608 805 775,
Jindřich Skácel.

OZNÁMENÍ
Kosmetický salon Madona Atrium
otevírá novou pedikúru – mokrou i
suchou. Tel.: 733 587 352
Kosmetický salon Madona
nabízí:
Akce květen: epilace lýtek 100 Kč.
Tel.: 733 587 352

SEZNÁMENÍ
Vdova 59/162 hledá muže ke
vzájemným návštěvám a navázání trvalého vztahu, z PV. Tel.:
723 548 046

AUTO - MOTO
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.
Nabízím levné garážování motorky
v PV – západ. 602 775 607

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
SKUBI – okrasné dřeviny Hrdibořice. Prodej jehličnatých a listnatých
keřů, menších stromků. Po-So 13.3018.00, www.okrasnedreviny.cz
T.: 604 826 753
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.
Prodám chladničku s mraz., dvojkompresorová, lze zvlášť zapnout
chlad. část i mraz. část, 1 800 Kč.
Tel.: 774 511 456

Soutěže
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VÝSLEDKY 2. SEMIFINÁLOVÉHO KOLA
V průběhu uplynulého týdne jste mohli hlasovat v druhém semifinálovém kole. Ze čtveřice kandidátů jste
nejvíce hlasů nakonec poslali třídě 4. MT ze SOŠ podnikání a obchodu, která před čtyřmi roky vyrazila
na cestu kolem světa. Za ní pak nakonec skončila SŠ zdravotní s komiksem, který poučí i pobaví nejen ve
chvílích, kdy je náš imunitní systém napaden.
Toto semifinálové kolo bylo ve srovnání s tím předchozím poměrně vyrovnané, na postup mohli dosáhnout
i studenti GJW, jejichž tablo dokazuje lásku k dobrému vínu. Finále jim nakonec uniklo, stejně jako třídě
M4Z ze SOŠp a SOUs.
Dvě první tabla 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. MT SOŠ podnikání a obchodu, drogerie Teta, náměstí TGM
2. 4. A SŠ zdravotnická, Daňkova drogerie, náměstí TGM

Nepostupují:

3. Oktáva B GJW, Avatarka, náměstí TGM
4. M4Z ze SOŠp a SOUs, Dési, náměstí TGM

189 hlasů
130 hlasů

479 hlasů
434 hlasů

Vzpomínky, fotbal

Zápasové
meníčko

VZPOMÍNÁME
VZPOMÍNÁME

Kdo lásku a dobro rozdával,
ten nezemřel a žije v našich
srdcích dál.

Dne 19. května 2013
vzpomeneme 5. výročí,
kdy v tichosti odešel,
pan Pavel ZNOJIL
ze Smržic.
S láskou vzpomínají
manželka, synové Pavel,
Jiří a Tomáš, vnoučata
Filip, Ema
a Pavlík.

Dne 13. května 2013
by oslavil nedožitých 65 let
pan Jaroslav ZAHRADNÍČEK
z Čechůvek
a dne 15. června 2013
si připomeneme
1. smutné výročí úmrtí.
S láskou vzpomínají dcery
s rodinami.

srdce v nouzi neporadí,
lásku Tvou už nikdo
nenahradí.

Dne 14. května 2013
by se dožila 60 let

Dne 9. května 2013
jsme vzpomenuli 10. smutné
výročí, kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka,
manželka
paní Ilona BURIÁNKOVÁ
z Kralic na Hané.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Jen svíci hořící a hezkou
kytici Ti na hrob můžeme dát,
chvíli postát a s láskou na
Tebe vzpomínat.

Dne 17. května 2013
uplyne 20 let ode dne,
kdy odešel navždy
pan Vojtěch SOLDÁN
z Prostějova.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkují manželka a děti
s rodinami.

uplyne 1. smutný rok od úmrtíí
KOŽUŠKANIČE
E
z Prostějova.
S láskou vzpomínají
manželka Marcela,
dcera Martina,
syn Pavel a vnoučata Jan,
Patrik, Karolína
a Natálie.

MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA:
26. kolo: Uničov – 1.SK Prostějov (neděle 19.5., 16.30,
rozhodčí: Cieslar – Priesol).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
26. kolo, neděle 19. května, 16.30: Kralice na Hané –
Dolany (sobota 18.5., 16.30), Konice – Velké Losiny,
Ústí – Určice (neděle 19.5., 10.00).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
22. kolo: Moravský Beroun – Konice „B“ (sobota 18.5.,
16.30).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
22. kolo, sobota 4. května, 16.30: Plumlov – Klenovice
na Hané, Haná Prostějov – Náměšť na Hané, Čechovice – Bělotín (neděle 19.5., 16.30).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
22. kolo, neděle 19. května, 16.30: Horní Moštěnice
– Kostelec na Hané (sobota 18.5., 16.30), Hranice „B“
– Pivín (neděle 19.5., 15.00), Nezamyslice – Mostkovice
(sobota 18.5., 16.30), Tovačov – Jesenec, Lipová
– Radslavice, Všechovice – Vrchoslavice.
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
22. kolo: Protivanov – Slavonín (neděle 19.5., 16.30).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ
LIGA – U19:
26. kolo: 1.SK Prostějov – Frýdek-Místek (neděle 19.5.,
10.15, Lakomý – Ol KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ
LIGA – U17:
28. kolo: Sigma Olomouc – 1.SK Prostějov (neděle
19.5., 10.15, Vedral – Ol KFS, Ol KFS).

VZPOMÍNÁME
Roky utekly jak voda,
zdá se to být jako dnes,
v uších zní ta bolestivá slova,
že jsi odešel a nevrátíš se zpět.

Dne 14. května 2013
uplyne dlouhých 19 let,
kdy nás navždy opustil
pan František BUGIR.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a dcery s rodinami.

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

Děkuje rodina Juráškovaa
a dcera s rodinou.

Zároveň děkujeme panu faráři
ři

Dne 9. května 2013
jsme vzpomenuli
nedožité 80. narozeniny
naší milované maminky,
babičky a prababičky
paní Věry
KOHOUTKOVÉ.
S láskou stále vzpomínají
dcera Věra s manželem
Zdeňkem, vnučky
Marcela a Katka a vnuk
Radek s rodinami..

Velké poděkování patří celému
u
kolektivu Soukromé pohřebníí
za důstojné rozloučení.
Zarmoucená rodina.

Neplačte, že jsem odešla,
ten klid a mír mi přejte,
jen v srdcích svých
si věčnou vzpomínku
na mne zachovejte.
Dne 10. května 2013
jsme vzpomenuli
100. výročí narození
paní Marie KALOUSOVÉ
É
z Prostějova.
S láskou vzpomínají dětii
syn František, dcera Marie
ie
a Miluška s rodinami.

Dne 16. května 2013
si vzpomeneme na
nedožitých 58 let
pana
Bohuslava MICHÁLKA
a dne 23. června 2013
uplynou 2 roky od úmrtí.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

VZPOMEŇTE
NA ZESNULÉ
A PŘIPOMEŇTE
JE ZNÁMÝM I PŘÁTELŮM
široká nabídka
ozdobných rámečků
tel.: 582 333 433,

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ NZERCE
pro příští číslo je v PÁTEK 10. května
v 10.00 hodin

MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ
LIGA – U16:
28. kolo: Sigma Olomouc – 1.SK Prostějov (neděle
19.5., 12.15, Ol KFS – Vedral, Ol KFS).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
– starší dorost:
24. kolo: Přerov – Čechovice (neděle 19.5., 10.00), Velký
Týnec – Konice (neděle 19.5., 10.00).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
– mladší dorost:
24. kolo: Přerov – Čechovice (neděle 19.5., 12.15),
Velký Týnec – Konice (neděle 19.5., 12.15).
KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu – skupina „B“:
22. kolo: Želatovice – Kostelec na Hané (neděle 19.5.,
14.00), Určice – Hlubočky (sobota 18.5., 14.15).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – II. TŘÍDA:
Dohrávky 20. kola, pátek 17. května, 17.30:
Držovice – Olšany, 1.SK Prostějov „B“ – Kralice
na Hané „B“.
26. kolo, neděle 19. května, 16.30: Čechovice „B“
– Přemyslovice (sobota 18.5., 16.30), Vrahovice
– Hvozd (sobota 18.5., 16.30), Brodek u Prostějov
– Otinoves, Smržice – Olšany, Haná Prostějov „B“
– Kralice na Hané „B“ (umělá tráva Za Místním
nádražím), Otaslavice – 1.SK Prostějov „B“, Výšovice
– Držovice, Zdětín – Určice „B“.
III. TŘÍDA:
Dohrávky20.kola,pátek17.května,17.30:Dobromilice
– Nezamyslice „B“, Tištín – Brodek u Konice, Bedihošť
– Ivaň.

e-mail:
inzerce@vecernikpv.cz

26. kolo, neděle 19. května, 16.30: Dobromilice
– Pivín „B“, Vrahovice „B“ – Kostelec
na Hané „B“, Brodek u Konice – Mostkovice „B“,
Nezamyslice „B“ – Ptení (neděle 19.5., 10.00),
Tištín – Ivaň, Horní Štěpánov – Bedihošť, Pavlovice
– Němčice nad Hanou, Zdětín „B“ – Vícov (sobota
18.5., 16.30).
IV. TŘÍDA:
Dohrávka 22. kola: Protivanov „B – Skalka
(pátek 17.5., 17.30).
26. kolo, sobota 18. května, 16.30: Přemyslovice
„B“ volno, Želeč – Skalka (neděle 19.5., 16.30),
Kladky – Plumlov „B“, Otaslavice „B“ – Malé
Hradisko, Jesenec „B“ – Tvorovice, Protivanov
„B“ – Hrubčice (neděle 19.5., 16.30), Čechy pod
Kosířem – Brodek u Prostějova „B“, Biskupice
– Doloplazy (neděle 19.5., 16.30).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV DOROSTU:
16. kolo: Dobromilice – Vrahovice (sobota 18.5.,
10.45), Nezamyslice – Protivanov (sobota 18.5.,
13.30), Přemyslovice – Pivín (neděle 19.5.,
13.00), Smržice – Němčice nad Hanou (sobota
18.5., 10.45, hřiště Kostelec na Hané).
OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN:
22. kolo: Drnovice – Kostelec na Hané „B“ (středa
15.5., 17.30).
16. kolo: Kostelec na Hané „B“ – Kunštát (sobota
18.5., 16.30).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši
návštěvu!
-jim-

zprávy od zeleného stolu...
Sportovně-technická komise OFS Prostějov
na svém zasedání dne 7. května 2013 rozhodla:

II. třída 20. kolo FC Výšovice –
Sokol Přemyslovice bude sehráno
21.6.2013 v 18.00. Dohoda oddílů.
II.třída20.koloSokolČechovice„B“
– TJ Smržice bude sehráno 23.5.2013
v 17.30. Dohoda oddílů.
II. třída 29. kolo FC Výšovice
– Sokol Čechovice „B“, původní
termín 9.6.2013, bude sehráno
8.6.2013 v 16.30.
III. třída 20. kolo Sokol Vícov –
Sokol Mostkovice „B“ bude sehráno
24.5.2013 v 17.30. Dohoda oddílů.
III. třída 20. kolo Sokol Bedihošť
–Sokol Ivaň bude sehráno 17.5.2013
v 17.30. Dohoda oddílů.
III. třída 20. kolo TJ Pavlovice
– Sokol Pivín „B“ bude sehráno
1.6.2013 v 10.00. Dohoda oddílů.
IV. třída 18. kolo Sokol Brodek
u PV „B“ – FK Skalka bude
sehráno 31.5.2013 v 18.00.
IV. třída 20. kolo Sokol Čechy pod

z Prostějova.
Kdo jste ji znali,

Přání k narozeninám
bychom Ti rádi dali,
ale osud chtěl, abychom
jen vzpomínali.
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Kosířem – Sokol Přemyslovice „B“
bude sehráno 7.6.2013 v 17.00.
Dohoda oddílů.

Dorost 14. kolo Sokol Přemyslovice – Sokol Vrahovice bude
sehráno 9.6.2013 v 13.00.
Staršížáci26.koloTJSokolPlumlov

– Sokol Držovice bude sehráno
14.5.2013 v 17.00. Dohoda oddílů.
Mladší žáci 14. kolo Haná
Prostějov – Sokol Přemyslovice
bude sehráno 22.5.2013 v 17.00.
Dohoda oddílů.
Mladší žáci 14. kolo 1.SK
Prostějov – Sokol Pivín bude sehráno
30.5.2013 v 16.30. Dohoda oddílů.

Mladší žáci 18.kolo Sokol Bedihošť
– Sokol Přemyslovice. Původní
termín 5.5.2013 bude sehráno
7.6.2013 v 17.00. Dohoda oddílů.
Mladší žáci 20. kolo Sokol Čechovice – Sokol Pivín. Původní termín
19.5.2013, bude sehráno 23.5.2013
v 16.30 hod. Pořádající oddíl Sokol

IV. třída 20. kolo FC Hrubčice
– Sokol Tvorovice 7.6.2013
v 17.30.
IV. třída 21. kolo Sokol Malé
Hradisko – FC Doloplazy
7.6.2013 v 17.30 hod
IV. třída 22. kolo Sokol Brodek
u PV „B“ – FC Hrubčice
24.5.2013 v 17.30.
Starší žáci 14. kolo FC Dobromilice – Sokol Brodek u PV
29.5.2013 v 17.30.
Mladší žáci 14. kolo Sokol
Čechovice – Sokol Otaslavice
22.5.2013 v 17.30.
Mladší žáci 14. kolo Sokol
Klenovice na Hané – Sokol
Brodek u PV 22.6.2013 v 9.00.
Mladší žáci 14. kolo Sokol
Bedihošť – TJ Jiskra Brodek
u Konice 22.6.2013 v 13.00.
Mladší žáci 14. kolo Haná
Prostějov – Sokol Přemyslovice
22.5.2013 v 17.00.
Mladší žáci 15.kolo Sokol
Brodek u PV – Sokol Otaslavice
22.5.2013 v 17.00.
3. Různé:
Na svém řádném zasedání
komise STK rozhodla, že kluby
musí uvádět do zápisu o utkání
název oddílu dle zřizovací listiny.
Název klubu se musí shodovat
s názvem v RP. Upozorňujeme
kluby, aby hlásily výsledky
vložených kol a dohrávek dle
rozpisu soutěže.

Čechovice oznámí změnu termínu
mužstvu Sokol Pivín.
Mladší žáci 26. kolo Sokol
Čechovice – Sokol Přemyslovice
bude sehráno 14.5.2013 v 16.30.
Dohoda oddílů.
2. STK nařizuje sehrání těchto
utkání:
II. třída 20. kolo Haná PV „B“
– Sokol Brodek u PV 22.5.2013
v 17.30.
II. třída 20. kolo Sokol Otaslavice
– Sokol Vrahovice 7.6.2013
v 17.30.
II. třída 20. kolo Sokol Držovice
– Sokol Olšany 17.5.2013
v 17.30 hod.
II. třída 20. kolo 1.SK Prostějov
„B“ – FC Kralice „B“ 17.5.2013
v 17.30.
II. třída 21. kolo FC Hvozd
– FC Výšovice 7.6.2013 v 17.30.
III. třída 20. kolo TJ Horní
Štěpánov – Sokol Vrahovice „B“
31.5.2013 v 17.30.
IV. třída 20. kolo FC Doloplazy
– Sokol Plumlov „B“ 24.5.2013
v 17.30.
IV. třída 20. kolo Sokol Brodek
u PV – Sokol Malé Hradisko
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS,
21.6.2013 v 17.30.
odsouhlasil Roman Minx, garant STK

Disciplinární komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 9. května 2013 rozhodla:
1. Nepodmíněně:
Šobr Martin (TJ Sokol Vícov) 2 SU
Veškeré úřední zprávy
Závodský Michal (TJ Sokol Vrahovice) od 9.5.2013, DŘ1/6a.
3 SU od 6.5.2013, DŘ1/3b.
Gerneš David (TJ Sokol Otaslavice) a další aktuality mohou zástupci
Horák Martin (FC Ptení) 3 SU 1 SU od 9.5. 2013, DŘ1/6a.
jednotlivých oddílů i jejich
od 9.5.2013, DŘ1/7b.
Slouka Přemysl (TJ Sokol Brodek
příznivci nacházet na
Antoníček Petr (Sokol Bedihošť) u PV) 1 SU od 9.5. 2013, DŘ1/6a.
internetových stránkách
3 SU od 9.5.2013, DŘ1/7b.
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS,
WWW
Soušek Martin (Sokol Bedihošť)
souhlasil Jaroslav Čížek,
OFSPROSTEJOV.CZ!
2 SU od 9.5.2013, DŘ1/6a.
předseda DK

Coufal vynechá zbytek sezony,

pak volá Kanada

Prostějov/jim – Návrat obránce
Jakuba Coufala na fotbalové
trávníky zatím neměl dlouhého
trvání. Dřívější hráč Určic, který
se počátkem loňského roku vážně
zranil, se sice v zimě vrátil do
kádru 1.SK Prostějov a na
začátku jara vypomáhal „béčku“ v okresním přeboru, v duelu
s Čechovicemi „B“ musel ale již
po dvaceti minutách střídat a od té
doby do žádného duelu nezasáhl.
„Špatně jsem došlápl a opětovně
jsem si poranil vaz. Byl jsem na
magnetické rezonanci a naštěstí by
to mělo být jen zhmožděné. Lepší
se to, na fotbal se ale ještě necítím

a na jaře se pokusím o posílení
kolena,“ prozradil Coufal příčinu
pauzy i aktuální stav.
Zranění mu dovoluje chodit do
posilovny i na tenis, kdy to nebolí, na fotbal se ale zatím necítí.
Maximálně absolvovat tréninky,
nikoli však nastoupit do utkání.
„Je to úplně jiný pohyb a když
kopnu, tak to zabolí. Uvědomil
jsem si, že absolvovat znovu
operaci, plastiku a vše s tím související nechci. Raději několik měsíců
vynechám, než abych rok chodil
o berlích,“ vysvětlil s tím, že na
hřiště se těšil a fotbal ho bavil,
ale dal raději přednost zdraví.

A fotbalová přestávka v České
republice se mu zřejmě ještě
prodlouží, v létě totiž plánuje
vycestovat na rok do Kanady. „Není
to žádné tajemství, už si vyřizujeme
víza. Když to vyjde, tak se fotbalu
budu věnovat tam, případně tady,
až se vrátím,“ doplnil pětadvacetiletý
fotbalista.

Fotbal

23

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 13. května 2013

 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

Hanácké derby v rámci pětadvacátého kola MSFL mělo nečekaný průběh

MLADÍCI SIGMY UDĚLILI DOMÁCÍM LEKCI, JANOTKA VSTŘELIL HATTRICK
1. SK Prostějov čelil dvěma penaltám, „čtyřku“ si odnesl tentokrát Bureš

Prostějov - Mezi kapkami deště a při teplotě evokující spíše počátek jara si na ochozy stadionu
v areálu SCM Za Místním nádražím našlo cestu
méně fandů než obvykle. I těm skalním se domácí
ovšem příliš neodvděčili a působili dojmem, že si
z posledního utkání ve Zlíně ponaučení nepřinesli.
Hosté vytěžili v první půlhodině z minima maximum
a vypracovali si tříbrankový náskok, se kterým
už „eskáčko“ do konce zápasu mnoho neudělalo.
Výprodej květnových bodů tedy nadále pokračuje
a situace týmu sbírajícího na podzim cenné skalpy
soupeřů začíná být na pováženou...
Tomáš Kaláb

T

renér 1.SK Prostějov
František Jura měl před
zápasem opět problémy s poskládáním základní sestavy,
protože marodka týmu nejenže se netenčí, ale naopak narůstá. Zásadním byl až páteční
odpolední trénink, který vyjasnil
stav zraněných hráčů. Počítejme
spolu: kapitána Tomáše Hunala stále zraněný stehenní sval
„táhnul“, takže se objevil mezi
náhradníky spíše symbolicky;
pro Tomáše Kazára se nevyvedla
první varianta masky chránící nedávno zlomený nos, bez níž nemůže nastoupit, tedy platí totéž,
co u předchozího; třetí z Tomášů,
Machálek, sice už od lékařů dostal po nepříjemném onemocnění
povolení ke startu, ale desetidenní výpadek v tréninku musel být
na fyzičce pochopitelně znát.
A aby toho nebylo málo, potíže
s kolenem se nečekaně objevily
u Martina Hirsche, který taktéž
usedl pouze na lavičku. Výše
zmíněný „lazaret“ na lavičce doorky Aleš Rus,
plnil kapitán juniorky
rátil ze zápasu
který se právě vrátil
v Karviné...
omácí navzdory
vzdory všem
potížím v sestavě začali velmi aktivně, snad aby dalii
zapomenout na poněkud
pochodový úvod ve Zlíně.
Vysouvali se v napadání
olomoucké
rozehrávky
ozehrávky
hodně dopředu,, přijetí
„tempo-fotbalu“ s běhavými mladíky z rezervy
zervy Sigmy
se ale ukázalo jako
ako smrtelné.
Ztráty míče uprostřed
třed hřiště totiž
na sebe nenechaly
y dlouho čekat
ázali jaksepatří
a hosté toho dokázali
ěco málo přes
využít. Uběhlo něco
yž si na centr
čtvrthodinu, když
z levé strany na přední tyč maránce Janotka
zácky naběhl obránce
lal Sigmu do
a hlavičkou poslal
vedení. Domácí se snažili odářovou střelou,
povědět Pančochářovou
na zblokovala.
kterou ale obrana
aždé příležitosti
Hosté využívali každé
útoku, na který
k rychlému protiútoku,
se vydal ve 26. minutě také Zaající Krejčíř se
hradníček. Dobíhající
s ním dostal do kontaktu v okamžiku, kdy situacii už kontroloval
kář Bureš, rozvyběhnuvší brankář
hodčí ale odpískal pokutový kop!
Míč si na penaltovou
tovou značku
postavil „áčkem“
“ Sigmy ostřílený Janotka, a přestože Bureš
uhodl stranu, naa míč směřující přesně k tyčii nedosáhl.. Ve
třicáté minutě mohl Prostějov

D

vyrovnat, Pančochářův pokus
o přehození brankáře Reichl vystihl, míč se ale dostal k Zatloukalovi, jehož střelu vykopl z brankové čáry duchapřítomný zadák
Sigmy.
emá snad ani cenu zmiňovat
známé pravidlo „nedáš-dostaneš“. O dvě minuty později chtěl
Pavlík riskantním skluzem v šestnáctce řešit další výlet agilní dvojice Schmidt - Ševčík, bohužel netrefil balón. K tentokrát nesporné
penaltě se opět postavil Janotka
a vyzkoušel si tentokrát střelu na
opačnou stranu, ovšem neméně
přesně. Ve 33. minutě prohrávat o
tři góly, to nevěstilo pro domácí nic
dobrého... Zvlášť když Zatloukala
v nadějné pozici vychytal Reichl
a v 36. minutě upřel „eskáčku“
rozhodčí na pokyn asistenta možná regulérní gól - Zatloukal si přes
obránce perfektně zpracoval míč,
přihrál volnému Pančochářovi,
který jen usměrnil balón do sítě,

N

video na pv.cz
ernik
www.vec

„Takový zápas se těžko hodnotí.Přestože si vypracujeme tak šest
šancí, prostě nedáme gól, soupeř naopak vstřelí branku z první
šance, následovaný dvěma penaltami; ta první možná nebyla, u té
druhé těžko říct, proč Petr Pavlík trefil hráče místo balónu, to se
musíme podívat na videu. A prohrávat tři nula ve třicáté minutě
je těžké... Oproti podzimu se to otočilo, to jsme většinou vedli po
půlhodině dva-tři nula, teď s trochou nadsázky, do čeho soupeř kopne,
to tam spadne. Šance, které jsme normálně proměňovali, teď prostě
nedáme. Je pravda, že za dobu mého působení u týmu si procházíme
jedním z nejtěžších období, ale potkává to všechna mužstva.
Do Uničova jedeme vyhrát, porveme se o výsledek.“

Augustin CHROMÝ - Sigma Olomouc „B“
Změna nepomohla. Ani snaha Zdeňka Fládra (v modrém) na pravém kraji zálohy, kde dostal přednost před Martinem Hirschem, nepomohla eskáčku k zisku bodů.
Foto: Jiří Možný
domácí obranu dostala dvojice
Ševčík - Zahradníček, přihrávku prvního nemohl druhý před
prázdnou bránou odmítnout.
Prakticky z protiútoku se Prostějov konečně dočkal gólu, a to
zásluhou hlavičkáře Zbožínka,
který s přehledem proměnil centr
zprava. O další minutu později
akci Pospíšila s Fládrem zastavila
obrana hostí, Fládrova střela vypadala jinak hodně slibně. Fládr
se prezentoval i technicky pěkně
zahraným přímým kopem. V 78.
minutě po Machálkově vybídnutí Pančochář na chvíli zaváhal
se střelou, což stačilo Reichlovi
k vyběhnutí proti střelci. V samotném závěru se ještě dvakrát

vyznamenal hostující gólman,
když vyrazil pokusy Hirsche
a Pavlíka.
rostějovský celek na jaře
poprvé prohrál na domácím hřišti, a to ještě nelichotivým výsledkem. Bilance posledních čtyř zápasů signalizuje, že
s týmem není něco v pořádku.
Do zápasu v Uničově, který je na
programu toto nedělní dopoledne,

P

by měl mít trenér Jura k dispozici
některé marody, kteří by mohli
přinést kýžený výsledkový zvrat.
e ale neprohrálo „eskáčko“
s žádnými ořezovátky, dokazuje statistika „béčka“ Sigmy
za posledních pět zápasů, kdy
rezerva „Modré laviny“ neztratila ani jeden bod a má skóre 19:1!
Jediný gól tak vstřelil Olomouci
prostějovský kapitán Zbožínek...

Ž
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1.SK Prostějov:
střídání: 73. Machálek za Svozila, 64. Zatloukal za Pospíšila
83. Hirsch za Fládra
trenér:
FRANTIŠEK JURA
Bureš

Krejčíř
K
Kr
rre ř
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k

Janotka
Hladík

Svozil

Ševčík

ovšem asistent na
pomezí upozornil na
faul vysokou nohou...
Do přestávky ještě Pavlík
z přímého kopu mířil těsně
nad bránu.
o přestávce neutuchala
snaha domácích o korekci
výsledku, pohříchu vycházející
naprázdno. Snaživý Svozil se trefil
mimo tři tyče, Pospíšila po Zelenkově ofenzivním výletu vychytal
Reichl. Po hodině hry se navíc za

P

František JURA - 1.SK Prostějov

Reichl

Sigma Olomouc „B“:

střídání: : 62. Klesnil za Schmidta
74. Vavřík za Hladíka, 86. Holub
za Zahradníčka
trenér: AUGUSTIN CHROMÝ

Rozhovor s Josefem Pančochářem si můžete přečíst na straně 31

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK - hlavní mediální partner klubu

17. HOSTÉ
É VEDOU. Janotka si našel centr zleva na bližší tyči a
přesnou střelou otevřel skóre utkání - 0:1.
26. Zahradníček utekl Krejčířovi, v šestnáctce se dostal mezi vyběhnuvšího brankáře Bureše a dobíhajícího Krejčíře, kterému rozhodčí odpískal faul za žlutou kartu
27. Z PENALTY HOSTÉ ZVYŠUJÍ. Z přísně nařízeného pokutového kopu Janotka přesnou střelou k pravé tyči zvyšuje na 2:0
pro Sigmu
30. Domácí nezužitkovali dobrou šanci na korekci stavu, když
Pančocháře vychytal brankář a následnou střelu Zatloukala vykopl
obránce Sigmy z brankové čáry
 32. Pavlíkův skluz místo míče zasáhl hráče, následuje penalta
číslo dvě...
33. A DRUHÁ PENALTA. A opět je to Janotka, kdo střelou
na opačnou stranu završuje hattrick – 0:3!
36. Pančochář dopravil míč do brány, gól nebyl uznán pro předchozí diskutabilní faul Zatloukala..
59. RODIL SE DEBAKL. Brejk dvojice Ševčík - Zahradníček, druhý jmenovaný přidává sám před prázdnou bránou čtvrtý
gól – 0:4...
60. SNÍŽENÍ. Zbožínek hlavičkou po centru zprava koriguje
na 1:4
90. Reichl likviduje poslední dvě velké šance Prostějova – Hirschovu střelu a Pavlíkovu hlavičku
zaznamenal Tomáš Kaláb

DOKONALÝ
POČIN
TTOMÁŠ
O M Á JANOTKA
NOTKA

Štěrba
Machalický

„Byli jsme si vědomi kvalitního kádru Prostějova, naše sestava byla
trochu improvizovaná, určitě nám vypomohl Tomáš Janotka, na
druhou stranu chyběl Šimon Falta, který byl s áčkem v Příbrami.
Scházeli také Habusta ve středu zálohy a také Rolinc, který se rozstřílel
a zasloužil si svými výkony taktéž nominaci do ´áčka´. I přes absenci
tří hráčů jsem věřil, že tady uspějeme, momentálně se nám totiž daří.
Prostějov mě překvapil tím, že nás od počátku začal honit, ale máme
typy hráčů, kteří se s tím dokážou vyrovnat. Hlavně díky rychlým
brejkům a práci s míčem jsme uhráli dobrý výsledek na hřišti, kde
se normálně nevyhrává. Jsem rád, že jsme pokryli standardní situace
soupeře, hlavičkovat se Zbožínkem, Pavlíkem a Pospíšilem není vůbec lehké, přesto to kluci až na tu jednu situaci zvládli. Určitě nám
výrazně pomohl brankář Reichl, zejména těmi boxovanými míči
a včasným vyběhnutím zneškodnil několik šancí soupeře.“

SIGMA OLOMOUC „B“
Nejzkušenější hráč
Sigmy na hřišti přinesl mezi olomoucké
mladíky cenné zkušenosti z A-týmu.
Otevřel skóre zápasu, což se nakonec
ukázalo jako rozhodující moment,
který na kopačky
Olomouce vnesl klid a sebevědomí. Vzal na sebe
proměnění pokutových kopů, přičemž selhání
při této herní situaci může být okamžikem zlomu v utkání. Neustále působil svými ofenzivními
choutkami z pozice krajního beka problémy prostějovské obraně. A v neposlední řadě dosažený
čistý hattrick dostatečně hovoří o jeho zásadním
dnešním přínosu pro svůj tým.
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KONICKO

KRALICKO

URČICKO

Haná vyválčila cenný bod v Lipníku,
PROSTĚJOVSKO
a další...

PLUMLOVSKO

Fotbalové zpravodajství


Víkend v číslech
seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS
Dohrávané 18.kolo: Ústí - 1. HFK „B“ 0:0
* Želatovice - Kralice 1:0 (0:0). Branky:
Mackovík * Konice „A“ - Zlaté Hory 2:1 (1:1).
Branky: Novotný,Řehák R. - Burian * Určice Opatovice 2:0 (1:0). Branky: Bokůvka,Vaněk
* Velké Losiny - Hněvotín 1:1 (0:0). Branky:
Uvízl - Zamykal * Šternberk - Kozlovice
3:2 (2:1) střelci nehl. * Dolany - Troubky 4:2
(3:1). Branky: Krzyžánek 2,Penc,Pospíšil Němčák,Stoklásek * Oskava - Litovel 3:1 (1:0).
Branky: Masopust L.,Mičuda,Muller - Krátký.
25. kolo: Opatovice - 1. HFK
“B” 1:4 (1:3). Branky: Klvaňa Korčían,Drmola,Holásek,Buček * Šternberk
- Konice “A” 1:3 (0:2). Branky: Vojtášek P.
p.k. - Novotný,Dostál,Schon * Dolany - Oskava
odloženo na 15.5. 17.30 * Troubky - Kralice
1:0 (1:0). Branky: Nemrava * Kozlovice Litovel 5:1 (2:0). Branky: Střelec 3,Dohnal J. 2 Krajc * Hněvotín - Zlaté Hory 1:0 (1:0). Branky:
Zapletal * Určice - Želatovice 1:3 (1:3). Branky:
Vodák - Chuda 2,Calábek * Velké Losiny - Ústí
5:1 (2:0). Branky: Kováč 2,Uvízl,Strnad,Šinogl Škařupa.
1. Určice
15 4 4 63:29 49
2. Oskava
15 0 7 56:37 45
3. Kozlovice
14 2 7 47:30 44
4. 1. HFK ‘”B”’ 12 5 6 51:27 41
5. Konice ‘”A”’ 12 4 8 35:32 40
6. Šternberk
11 3 10 47:40 36
7. Hněvotín
10 5 9 28:28 35
8. Velké Losiny 9 6 9 57:54 33
9. Želatovice
9 4 10 38:48 31
10. Litovel
6 8 8 30:35 26
11. Zlaté Hory
7 5 10 29:36 26
12. Kralice
8 2 13 31:46 26
13. Ústí
6 7 11 29:41 25
14. Troubky
6 7 11 31:50 25
15. Dolany
5 7 11 23:42 22
16. Opatovice
4 5 15 27:47 17
I.A sk. „A“ muži:
Dohrávané 16.kolo: Štěpánov - Jeseník 0:5
(0:2) Šnajdr 2,Kysela,Novák,Šertner. Jindřichov
- Mor. Beroun 5:1 (0:0) Navrátil,Vinkler,Prokop
J.,Rajnoha,Petr - Zifčák. Písečná - Bludov 2:3
(0:2) Hložánka,Smělík - Polášek,Vývoda,vlastní.
21. kolo: Troubelice - Štěpánov odloženo *
Bludov - Šumvald 1:0 (0:0) Janíček * Leština
- Písečná 0:0 * Loštice - Jindřichov nehlášeno
* Konice “B” - Jeseník 2:5 (1:4) Kryl 2 Karakasidis 2,Furik 2,Kysela * Štíty - Mor. Beroun
5:1 (3:0) Lakomý 2,Šlezinger,Sedláček,Janíček
- Olejár * Medlov - Mohelnice “B” 3:0 )1:0)
Kloss,Gazík,Novák.
1. Medlov
15 4 1 57:17 49
2. Jeseník
12 2 5 59:30 38
3. Bludov
11 2 7 42:37 35
4. Mohelnice ‘”B”’ 9 6 5 36:30 33
5. Mor. Beroun 9 4 6 52:45 31
6. Leština
9 4 7 31:30 31
7. Štíty
8 4 8 42:34 28
8. Troubelice
6 5 8 37:35 23
9. Štěpánov
7 2 10 38:39 23
10. Jindřichov
7 2 10 40:49 23
11. Šumvald
6 3 11 28:57 21
12. Loštice
4 8 7 29:35 20
13. Konice ‘”B”’ 4 3 13 23:45 15
14. Písečná
4 3 13 24:55 15
I.A sk. „B“ muži:
Dohrávané 16.kolo: Dub nad Mor. - Plumlov
1:1 (0:1). Branky: Šálek - Mlčoch. Kojetín
- Bělotín 1:1 (1:0). Branky: Bosák - vlastní.
Hlubočky - Klenovice 1:1 (0:1). Branky:
Šperka P. - Borovský. Náměšť na Hané - Lipník
2:5 (0:3). Branky: Šoupal V.,Šoupal T. - Zelenay
2,Simon,Baran,vlastní. Čechovice - Nové Sady
1:2 (1:1). Branky: Jahl - Melichárek 2.
21. kolo: Lipník - Haná Prostějov 0:0 * Bělotín Plumlov5:1(1:1)Juřica2,Hanák,Peša,NovosadHladký * Hlubočky - Čechovice 1:1 (1:1) Nguyen
- Vinklárek. Bohuňovice - Nové Sady odloženo na
22.5. 17.00 * Náměšť na Hané - Dub nad Mor.
1:3 (1:2) Fišara - Vinkler,Šálek,vlastní * Bělkovice
- Kojetín 1:3 (0:1) Jančík - Dočkal,Krčmář,Panák
* Klenovice - Slatinice 4:4 (3:3) Borovský
2,Cetkovský T.,Cetkovský R. - Vymazal 2,Prucek
T.,Prucek R.
1. Nové Sady
16 2 1 68:17 50
2. Kojetín
15 2 3 55:25 47
3. Čechovice
10 5 5 42:23 35
4. Lipník
9 5 6 45:26 32
5. Dub nad Mor. 9 4 7 37:38 31
6. Hlubočky
8 5 7 33:34 29
7. Klenovice
7 4 9 36:45 25
8. Bělkovice
6 4 10 30:34 22
9. Slatinice
5 6 9 25:40 21
10. Bohuňovice
5 5 9 31:38 20
11. Bělotín
4 8 8 28:51 20
12. Haná Prostějov 4 7 9 22:36 19
13. Náměšť na Hané 6 1 13 32:56 19
14. Plumlov
2 8 10 21:42 14

Určice opět klopýtly, rozhodla první dvacetiminutovka

Určice, Prostějov/jim – Pouhé dva
duely trvala neporazitelnost Určic.
Domácí výhry nad Velkými Losinami a Opatovicemi totiž následovala taktéž domácí porážka s Želatovicemi. Lídr krajského přeboru
sice rychle vedl, stejným tempem
ale o náskok přišel a bleskově nabytou ztrátu již nedohnal. Po středeční dohrávce Dolan s Oskavou
se tak jejich náskok na čele může
snížit na jediný bod.
„Po dvou minutách jsme vedli, ale
individuální chyby v obraně rozhodly.

Po osmnácti minutách to bylo 1:3
a Želatovice už spoléhaly pouze na
rychlé brejky,“ ohlédl se za duelem
kouč Určic Evžen Kučera.
Na jaře mu hra směrem dopředu
ani dozadu příliš radosti nedělá,
vždyť obávaný útok vyprodukoval
s výjimkou utkání proti Velkým
Losinám jen šest branek v šesti
duelech a naopak dříve neprostupná obrana dovolila soupeři
hned šestnáctkrát ve všech sedmi
jarních kolech. „Záložní řada dnes
nepracovala tak, jak bych si před-

stavoval. Střed nevybojoval míče a
nepřehrál soupeře, Hochmanovi se
na levém kraji nedařilo, Bokůvka
se ocitl u dvou branek,“ povšiml si
Kučera.
Na špatný úvod reagoval brzkým
střídáním, kdy stáhl ze hry Pospíšila a Skopalíka posunul ze zálohy
do středu obrany, jeho původní
místo zaujal David Holly. „Je to o
psychice. Hráči fotbal nezapomněli, chce to ale bojovat od první do
devadesáté minuty,“ podotkl.
Hráčům vytýkal především neob-

sazování hráčů, nepřerušení hry, po
úvodních gólovkách se navíc domácí
již do ničeho nebezpečného nedostali.
„Nepřehráli nás, o body se ale hraje
jiným způsobem. Chyběla mi vůle
po vítězství a stoprocentní nasazení,“
upozornil Kučera.
Šanci k nápravě dostanou jeho hráči
v neděli dopoledne. Již od deseti dopoledne nastoupí na trávníku Ústí, s
nímž na podzim Určičtí doma remizovali 1:1. K úlevě Evžena Kučery
tak skončily anglické týdny a může se
s hráči vydatněji věnovat tréninkům.

Želatovice, Prostějov/jim – Pouze
Ž
na čtyři body se po středečním duelu s Želatovicemi smrskl náskok
Kralic na předposlední Troubky.
K
Tým Petra Gottwalda utrpěl čtvrttou porážku v řadě a ve vyrovnané
ttabulce tak měl osm zápasů před
koncem stejný odstup od horní polloviny i patnáctého místa.
„Budu se opakovat, je to ale stále stejná
ppísnička. Gólovky jsme si opět vyttvořili, v první půli minimálně pět, ale
nemáme
štěstí v koncovce,“ smutně
n
poznamenal
Gottwald a připomněl zap

hozené příležitosti Vybíhala, Lehkého,
Kopečného a dvakrát Petráska.
Domácí se podle něj dostali jen do několika náznaků, územní převaha, tlak i
držení míče byly na straně jeho hráčů.
Ani to však na body nestačilo. „Dobývali jsme i ve druhé půli, ale nepadlo
nám to tam. Želatovice využily jednoho našeho zaváhání a trefily se na přední tyč,“ popsal rozhodující moment a
jedinou branku duelu kouč Kralic.
Gottwald věděl, že domácí mají problémy s postupným útokem, a očekával pouze nákopy, jako protizbraň

1:3

TJ Sokol Určice
FC Želatovice

(1:3)

Branka Určic: Vodák
Rozhodčí: Částečka – Štetka, Zavřel

Sestava Určic:
Nejezchleb – Pospíšil (22. Holly), Kocourek, Peka (75. Halouzka), Petržela – Bokůvka, Vaněk, Skopalík, Hochman – Los, Vodák.
Trenér: Evžen Kučera.

Kralické soužení neskončilo ani v Želatovicích
1:0

FC Želatovice
FC Kralice na Hané

(0:0)

Rozhodčí: Krobot – Motlíček, Válek

Sestava Kralic:
Krejčí – Valtr, Martinka, Neoral, Jamrich (55. Chvojka) – Petrásek,
Nečas, Dočkal, Vybíhal (62. Bošek), Kopečný (42. Cibulka) – Lehký. Trenér: Petr Gottwald.

přichystal stejnou taktiku ve formě vysokých míčů a sklepávání. „Dařilo se
nám plnit taktiku, získávali jsme odražené míče. Snažili jsme se i o útoky po
křídlech a šance vznikaly,“ pochválil
hostující fotbalisty za předváděnou hru.
Plány mu nabourala situace z konce
prvního poločasu, kdy po vzdušné srážce a tržné ráně na hlavě musel na šití Vít
Kopečný. Sestava Kralic tak doznala
vynucené změny. „Byl to náš nejlepší
hráč. Velmi platný ve hře dopředu, dařily se mu centry,“ smutnil po ztrátě devatenáctiletého ofenzivního hráče.

Kraličtí tak již podruhé na jaře neskórovali a za poslední čtyři duely
se trefili pouze třikrát – dvakrát proti
Oskavě a jednou proti Kozlovicím.
„Nedaří se nám dostat do vedení. Na
klucích je trochu vidět frustrace, ale
snažím se je namotivovat a pozitivně
naladit. Bohužel nám chybí i štěstí,“
podotkl.
Náladu mu hráči mohou spravit již v
neděli, kdy se od půl páté pokusí o
zisk tří bodů v Troubkách. Právě těm
zatím patří patnácté místo, o pět bodů
před posledními Opatovicemi.

Konice překvapila Šternberk a přivezla si tři body

Konice/jim – Velmi kombinovaná
sestava
Konici
překvapivě svědčí. Ve středu
dokázal Sokol doma zdolat
Zlaté Hory a v sobotu si přivezl
všechny body ze Šternberku.
Poprvé od poloviny října
nastřílelo mužstvo více než dvě
branky a od výsledku 1:0 v Ústí z
kraje listopadu dokázala zvítězit
na cizím hřišti.

I

Romanu Jedličkovy nově kromě
zraněných hráčů chyběl i gólman
Patrik Kačer, jenž si plní studijní
povinnosti v zahraničí. Do brány
se tak vrátil uzdravený Pavel Mühlhauser. Nepříjemností je naopak
zranění Michala Drešra,jehož v
poslední minutě musel nahradit
náhradní gólman Machač.
Do vedení poslal hosty Adam Novotný a trefil se tak i ve druhém

duelu od vypršení svého trestu,
ještě do přestávky zvýšil po centru
Martin Dostál. Třetí branku zařídil
Martin Schön a domácí již pouze
stihli zkorigovat zásluhou pokutového kopu.
Velmi kombinované sestavě se tak
opět podařilo vstřelit další branky
ze hry a Koničtí se nemusejí
spoléhat pouze na standardní situace. Po další výhře
ý tak výběr Ro-

mana Jedličky odrazil nápor právě
Šternberku a na pátém místě drží
kontakt s vedoucí čtveřicí Určice,
Oskava, Kozlovice, 1.HFK Olomouc „B“.
Poslední pětinu sezony zahájí
hráči Konice v neděli s Velkými
Losinami, které přivítají doma od
16.30. Na podzim u nich dokázali
zvítězit 3:1 a získat jednu ze šesti
venkovních výher.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

1:3

FK Šternberk
Sokol Konice

(0:2)

Branky Konice: Novotný, Dostál, Schön
Rozhodčí: Slota – P. Dorušák, Kubec

Sestava Konice:
Mühlhauser – Václavek, Bílý, R. Řehák, F. Drešr – Schvarz, Klobáska, Schön – Kryl, Novotný, Dostál. Střídali: Burget, M. Drešr,
Machač Trenér. Roman Jedlička.

Eskáčko uhrálo proti Výšovicím šťastné tři body

Prostějov/jim – Až v samotném závěru nedělního duelu s Výšovicemi
rozhodli fotbalisté 1.SK Prostějov
„B“ o sedmnácté výhře v sezoně.
Téměř devadesát minut hry se vedoucí tým okresního přeboru proti
zatím stále poslednímu celku soutěže trápil a několikrát sám nebyl daleko od inkasované branky, přesto
však nakonec zvítězil a udržel čtyřbodový náskok nad Hvozdem. Hrdinou se stal Roman Ballek.
Domácí mužstvo se muselo obejít
bez posil z A-mužstva i dorostu a

novou šanci tak dostali hráči, kteří
kouče Davida Mezuliánka zklamali o
týden dříve ve Zdětíně. Hned v první
půli nastřelil břevno Fabiánek, Zelina
těsně nedosáhl na přízemní centr a
Ovčáček hlavičkoval nad, po pauze
musel být ve střehu i gólman 1.SK
Martin Hubál.
Hosté hned třikrát prchli do samostatného úniku a za stavu 0:0 mohli poslat
Výšovice do vedení, všechny tutovky
ovšem domácí brankář zlikvidoval. A
když se už schylovalo k bezbrankové
remíze a dělbě bodů jako na podzim,

využil Pořízkovy nahrávky z levé
strany Ballek a tentokrát z pozice
středního záložníka uklidil míč placírkou do sítě.
Tento týden se Výšovice utkají v neděli od půl páté s Držovicemi, eskáčko má před sebou hned dva duely.
Nejprve v pátek od půl šesté dohrávku
proti Kralicím „B“, o dva dny později
pak další střetnutí v Otaslavicích.

1.SK Prostějov „B“
FC Výšovice
1:0 (0:0)

Branka: 89. Ballek
Rozhodčí: Nezhyba – Procházka,
Novák
Sestava Výšovice: Horák – Ryšánek, Krajíček, M. Škop – Olbert,
Karafiát – Čajan, Koukal, Danko
– J. Škop (85. Kozdas), Dudík
(70. Kvapil). Trenér: Stanislav
Bilík.
Sestava 1.SK: Hubál – Krátký,
Olejník, Peka, Martínek – Ovčáček, Ballek, Pořízka, Komárek (60.
Sedláček) – Zelina, Fabiánek (90.
J. Jura). Trenér: David Mezuliánek.

Pohledem trenérů:

DAVID MEZULIÁNEK
– 1.SK Prostějov „B“:
„Obrovská úleva, jsou to těžce ubojované body. Na špatném terénu se příliš kombinovat nedalo, což spíše vyhovovalo hostům. Kluci z áčka jsou
zranění a dorostenci také nemohli, dal
jsem tedy šanci ostatním hráčům, aby
špatný výkon proti Zdětínu napravili.
Měli jsme několik šancí, ve druhé půli
nás ale hned několikrát velice podržel
Martin Hubál. Tři body se počítají, ať
je uhrajete s kýmkoliv.“

STANISLAV BILÍK
– FC Výšovice:
„Jeli jsme k favoritovi a kvůli terénu
jsme museli změnit taktiku. Hráči se
snažili hrát, domácí sice byli herně
lepší, ale odbojovali jsme to a nezasloužili jsme si prohrát. Hned třikrát
jsme šli sami na gólmana a pak jsme
bohužel udělali chybu v poslední
minutě. Mužstvo má na střed tabulky a postupně se dává dohromady.
Několikrát jsme prohráli zbytečně,
jako se nám to stalo třeba s Vrahovicemi.“

Kostelečanky hrály opět třikrát, výhry se nedočkaly

Kostelec na Hané/jim – Náročný
zápasový program kosteleckých
fotbalistek si vybírá svou daň.
Stejně jako o týden dříve sehrálo
„áčko“ jeden divizní a „béčko“ dva
okresní duely, tentokrát ovšem oba
výběry na tři body čekaly marně.
B-tým nejprve nestačil ve středu na
Ráječko, jemuž podlehl 0:4. V sobotu
odpoledne pak již výrazně unavená
děvčata neudržela vedení 3:0 nad

Drnovicemi a remizovala 3:3, čímž se
postarala o jediný bod Kostelečanek
za uplynulé období.
V neděli dopoledne zajíždělo
„áčko“ do Mutěnic, místo bodů si
však přivezlo pouze výrazný příděl.
Již v první minutě po ztrátě míče
na soupeřově polovině a rychlém
brejku do nezformované obrany
přišel první zásah, o deset minut
později po chybě krajní obránkyně

I.B sk. „A“ muži:
Dohrávané 16.kolo: Hor. Moštěnice Tovačov 2:3 (0:1). Branky: Fabián,Kovář
- Nemrava 3.
21. kolo: Pivín - Nezamyslice odloženo
na 29.5. * Jesenec - Lipová 2:3 (1:1) Tichý
P.ml.,Burian - Růžička 2,Petržela * Radslavice
- Býškovice 2:1 (1:1) Samohýl,Lukáš - Vašina
J. * Mostkovice - Tovačov 1:1 (1:1) Milar Otáhal * Beňov - Všechovice odloženo na
16.5. 16.30 * Vrchoslavice - Hor. Moštěnice
3:1 (1:1) Lacina,Zdražil,Holub - Zývala *
Kostelec - Hranice “B” 1:3 (1:1) Vařeka Hoffmann 2,Kropjok.
1. Beňov
14 3 2 66:24 45
2. Vrchoslavice 13 2 5 54:31 41
3. Hranice ‘”B”’ 13 2 5 50:30 41
4. Lipová
11 3 6 53:39 36
5. Všechovice 11 3 5 44:30 36

6. Tovačov
8
7. Nezamyslice 7
8. Radslavice 6
9. Kostelec
7
10.Hor. Moštěnice 7
11. Mostkovice 5
12.Jesenec
4
13.Pivín
4
14.Býškovice
4

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

36:35
26:34
36:40
37:49
30:47
23:43
29:44
28:45
30:51

29
24
23
23
23
19
18
18
14

a přihrávce před prázdnou branku
byl stav 2:0.
Gábina Řezníčková dokázala na
začátku druhé čtvrthodiny po akci
středem snížit, leč šlo o jediný zásah
hostujících fotbalistek. „Hra nebyla
špatná, dařila se nám kombinace,
ale domácí měli tři důrazné a rychlé
útočnice, které nám dělaly velké problémy,“ poukázal na hlavní starost
kostelecký trenér Petr Merta.

Zvítězila tak síla a rychlost, kterou navíc podpořil mutěnický střed zálohy.
Prvních pět branek padlo prakticky
po stejných akcích, tedy brejku a přihrávce pod sebe do vápna. „Ve druhé
půli to bylo lepší, ale doléhala na nás
únava. Mutěnice nás převyšovaly ve
hře jeden na jednoho, absence Tomešové je znát. Taková hráčka u žen rozhoduje a soupeřky měly hned čtyři,“
upozornil Merta.

(0:0) Složil * Slavonín - Kožušany 0:2 (0:2)
Krajský přebor starší dorost
Zapletal 2 * Drahlov - Velká Bystřice 3:2 (3:2)
Žouželka,Kawij,Pluskal - Hrabec,Jedlička * Dohrávané 16.kolo: 1.FC Vikt. Přerov Černovír 3:1 (1:0) Kubíček,Vychodil,Salver
Lutín - Maletím odloženo.
1. Chválkovice 11 7 2 52:23 40 - Kesler. Velký Týnec - Čechovice 4:6 (2:4)
2. Maletín
11 4 4 56:34 37 Verner 2,Hello,Coufal - Pokorný 3,Pytela
3. Slavonín
10 5 5 48:29 35 2,Nejedlý. Nemilany - Šternberk 5:3 (3:1)
4. Kožušany
11 1 8 30:37 34 Pírek 2,Schon,Hořava,Brančík - Mejzlík
5. Černovír
9 6 5 44:31 33 2,Sláma.
6. Velký Týnec 10 2 8 40:37 32 23. kolo: Černovír - 1.FC Vikt. Přerov 2:0
7. Červenka
8 4 8 49:51 28 (1:0) Koupil,Ondrejka. Konice - Mohelnice
8. Brodek u Př.
7 4 8 38:36 25
I.B sk. „B“ muži:
0:4 (0:1) Knýř 2,Ryba,Marák. Šternberk 9. Doloplazy
7 4 8 39:45 25
dohrávané 16. kolo: Slavonín - Brodek u Př. 10. Velká Bystřice 7 3 10 40:37 24 Nemilany 3:5 (2:4) Vaněk 2,Kresl - Hromek
2:0 (1:0) Alka,Grofek.
11. Haňovice
7 2 10 35:42 23
5 5 9 21:37 20
21. kolo: Černovír - Chválkovice 5:1 (2:1) 12. Lutín
Veškeré úřední zprávy a další aktuality
4 4 11 32:42 16
Kuba 3,Havelka,Vyroubal - Štrbík * Velký 13. Protivanov
mohou zástupci jednotlivých
14.
Drahlov
3
3
14
30:73
12
Týnec - Červenka 8:2 (3:0) Majda 2,Švéda
oddílů i jejich příznivci nacházet na
2,Werner 2,Ehrenberger,Šubrt - Pištěk,vlastní
internetových stránkách
* Doloplazy - Haňovice odloženo na 15.5.
Prostějovský Večerník
WWW.OFSPROSTEJOV.CZ !
v 17.30 * Brodek u Př. - Protivanov 1:0
také na Facebooku!

Potěšil ho alespoň návrat Denisy
Konrádové zpět do sestavy. „Neodehrála špatný zápas, bohužel ale ztrácí
fyzičku, protože nestíhá tréninky. Snad
nám ještě vypomůže,“ přeje si Petr
Merta.
Tento týden má A-tým zápasové volno, naopak na „béčko“ čekají hned
dva duely. Již ve středu od půl šesté v
Drnovicích, v sobotu od půl páté potom proti vedoucímu Kunštátu.

FK Mutěnice
TJ FC Kostelec na Hané
8:1 (5:1)

Branka Kostelečanek: 16. Řezníčková
Sestava Kostelečanek: Zdřálková – T.
Kozlovská, Zapletalová, Hrazdilová,
Drápalová (37. Konrádová) – Látalová (61. Václavková), Hájková, Knápková (74. A. Píchalová), Urbanová
– Řezníčková, E. Píchalová. Trenéři:
Petr Merta a Mojmír Drápal.

16 2 1 89:15 50
2,Hořava,Schon,Odehnal.
Čechovice 1. Mohelnice
13 5 2 62:26 44
- Velký Týnec 6:0 (2:0) Nejedlý 3,Pytela 2. Čechovice
3. 1.FC Vikt. Přerov 9 8 2 47:22 35
2,Pokorný.

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

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

18
13
11
11
9
7
6
4

0
1
2
2
3
3
2
3

3
7
9
10
10
12
15
15

87:23
62:36
60:45
44:38
38:53
40:64
51:77
41:93

54
40
35
35
30
24
20
15

Krajský přebor mladší dorost
Dohrávané 16.kolo: 1.FC Vikt. Přerov - Černovír
1:1 (1:0) Koutný - Ondrejka. Velký Týnec - Čechovice 4:5 (1:4) Fabiš,Šíma,Šváček,Dokoupil - Wolker 2,Jančík,Bílý,Hubáček.
23. kolo: Čechovice - Velký Týnec 1:1 (1:1)
Jančík - Hrudník. Konice - Mohelnice 2:4 (0:1)
Zapletal,Motl - Pauliny 2,Marák,Šincl. Černovír
- 1.FC Vikt. Přerov 2:2 (2:1) Marta,Vysoudil Koutný,Raška.

4.
5.
6.
7.

Černovír
Velký Týnec
Nemilany
Konice

7
4
3
2

4
2
0
1

8
13
14
16

44:35 25
29:57 14
15:79 9
26:84 7

Krajská soutěž skupina “B”- dorost
Dohrávané 16.kolo: Želatovice - Nové Sady 1:2
(0:1) Vymětalík - Valichrach,Bobel. Hor. Moštěnice
- Tovačov 2:1 1:1) Zeman,Rýpar - Březina. Určice Kostelec 3:0 (1:0) Simon,Josif,Pospíšil. Náměšť na
Hané - Lipník 0:2 (0:0) Bouchal,Caletka. Hlubočky Opatovice 1:3 (0:0) Boyko - Číhal 2,Sigmund. Litovel
- Doloplazy 4:0 (1:0) Navrátil 4. Brodek u Př. - Mor.
Beroun 7:2 (5:0) Chytil 4,Smoček 2,Horák - Lacko
M.,Malinovský.
21. kolo: Kostelec - Tovačov 8:0 (2:0) Doležel
3,Lužný 2,Bureš,Kastner,Móri. Lipník - Brodek u
Př. 2:7 (1:3) Miko O.,Caletka - Smoček 3,Chytil

608 706 148

sport@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

I.A třída: Plumlov neudržel vedení,

pětkrát inkasovala i Konice „B“
Prostějovsko/jim – Stejně jako uprostřed týdne, i o víkendu čekala mužstva z prostějovského okresu marně na výhru v I.A třídě. Konici
„B“ se v „A“ skupině nepodařilo bodovat doma s Jeseníkem, v „béčku“ prohrál Plumlov
u předposledního Bělotína vysoko 1:5 a zbylá
trojice pouze remizovala. Haná uhrála remízu
0:0, Čechovice neudržely vedení v Hlubočkách
a stejně tak Klenovice v domácí přestřelce se
Slatinicemi. V nejbližším kole zajíždějí Klenovice
k derby do Plumlova a Haná Prostějov v záchranářském souboji přivítá Náměšť na Hané.
Sokol Konice „B“
FK Jeseník
2:5 (1:4)
Branky Konice „B“: Kryl 2. Rozhodčí: Lepka – Zemánek, Chládek.
Sestava Konice „B“: Machač – Václavek, Rus, Bílý, Burget – M. Drešr,
Kaprál, Schön – Novotný, Kryl,
Franc. Střídali: Jurník, Motl. Trenér:
Roman Jedlička.
Hodnocení jednatele Sokola Konice Jiřího Kučery:
„Předpokládali jsme, že utkání dobře
odehrajeme, ale již v sedmé minutě
to bylo 0:2. Hráli jsme ale dál, Pavel
Kryl snížil a zdálo se, že bychom
to mohli otočit, ale inkasovali jsme
další branky. Nezvládli to rozhodčí,
vymykalo se jim to z rukou a chybovali při ofsajdech i faulech. Jeseníku
přitom o nic nejde a my jsme byli
poškozeni. Jsou to hovada a je potřeba se tím začít zabývat, protože je
platíme my. Diváci jsou pak naštvaní
a hráči ještě víc. Není potom divu, že

to někteří neunesou psychicky.“

FK Hlubočky
TJ Sokol Čechovice
1:1 (1:1)
Branka Čechovic: 9. Jansa. Rozhodčí: Sigmund – Oulehla, Svačina.
Sestava Čechovic: Brablec – Suchomel, Vinklárek, Zacpal, Prášil –
Jansa (46. Matula), Hatle, Kolečkář,
Haluza, Klimeš (67. Pytela) – Jahl.
Trenér: Jaroslav Liška.
Hodnocení trenéra Čechovic
Jaroslava Lišky:
„Hrálo se na velmi podmáčeném
hřišti, bylo to na hraně, ale už nejsou
volné termíny. Kvalitní hru neumožňovalo počasí, hráčům ale nechyběla
bojovnost, nasazení, pouze nepřišly
branky. Jedinou dal Jansa po přihrávce Hatleho, domácí srovnali
po závaru, kdy odražený míč zůstal
stát v kaluži. Radek Brablec chytil v
osmadvacáté minutě přísnou penaltu, Hlubočky pak ještě trefily tyčku, i
my jsme ale měli spoustu šancí, v ni-

chž se objevili Jahl, Klimeš či Prášil.
Teď se budeme snažit vyhrát zápas s
Bělotínem.“

TJ Sokol Klenovice na Hané
SK Slatinice
4:4 (3:3)
Branky Klenovic: 7. R. Cetkovský,
15. a 28. Borovský, 57. T. Cetkovský. Rozhodčí: Kubíček – Silný,
Kučera. Sestava Klenovic: Rec –
Kaděra, Lakomý, T. Cetkovský, Liška – R. Cetkovský (68. Rušil), Rozehnal, Hladík (85. Sigmund), Šlézar
– Borovský, Všianský (87. Přikryl).
Trenér: Petr Navrátil.
Hodnocení trenéra Klenovic Petra
Navrátila:
„Pro nezaujaté diváky to byl dobrý
zápas, díky mokrému terénu byla hra
rychlejší. Po půlhodině jsme vedli již
3:1, ale vlastními chybami a lacinými brankami jsme Slatinicím umožnili ještě do poločasu srovnat. Po
pauze jsme opět vedli, ale hosté ze
standardky vyrovnali na 4:4. Herně
to bylo dobré, drželi jsme více míč,
ale dvakrát jsme po špatném obsazení hráčů inkasovali z rohů. Slatinice
hrály na brejky a spoléhaly na nákopy, my jsme se snažili kombinovat
a rozehrávat z nohy na nohu. První
branku dal ze dvaceti metrů Radek
Cetkovský, druhou a třetí krásnými
střelami Marek Borovský, do šibenice se trefil Tomáš Cetkovský. Je
to pro nás ztráta, zbytečně jsme odevzdali dva body.“

TJ Sokol Bělotín
TJ Sokol Plumlov
5:1 (1:1)

přišla však o Trnavského

Lipník nad Bečvou/ol, pk - V jednadvacátém kole skupiny „B“
I.A třídy Olomouckého KFS nastoupili fotbalisté Hané Prostějov
na půdě čtvrtého mužstva tabulky Spartaku VTJ Lipník nad
Bečvou. Hostující tým přijel na
Přerovsko v kompletním složení,
naopak domácí mužstvo koučoval vedoucí týmu Jakub Čermák,
neboť hlavní trenér David Sklář je
v disciplinárním trestu...
Celé utkání se odehrálo za drobného
vytrvalého deště. Hrací plocha však
přesto byla výborně připravená,
i když samotný fotbal byl trochu
vzdálen díky tartanové dráze. První větší šanci měli domácí již ve 4.
minutě, ale střelu Zavadila brankář
Pastyřík zneškodnil. Po domácím
tlaku v úvodní desetiminutovce se
hra vyrovnala. Hanáci spoléhali
na zajištěnou obranu, o kterou se
rozbíjely všechny útoky soupeře.
Ojedinělé střelecké pokusy pak v
klidu likvidoval gólman Pastyřík.
Až v 37. minutě se také hosté dostali do slušnější příležitosti. Míč
z trestného kopu zahrávaný Kolkopem však skončil v Lasíkově náručí.
Také domácí Srovnal ohrozil ve 43.
minutě prostějovského brankáře, ten
však jeho střelu zneškodnil. Ještě
těsně před koncem prvního poločasu po dlouhém centru Zbožínka
unikl domácím zadákům Zatloukal,
přihrál Kolkopovi, jehož tvrdou
střelu však Lasík v brance domácích
zneškodnil.
Druhý poločas začali šancí hosté,
ale Mašíkovu přihrávku Kolkop
opět napálil vedle domácí branky.
Stejně tak dopadl i domácí Srovnal
o pět minut později. Lipničtí poté
sevřeli Hanáky na jejich polovině,
ale vytěžili z této převahy pouze sérii
rohových kopů. Z nich byla blízko
úspěchu střela Kovaříka v 54. minutě, která šla nad, následně zahrozil
Baranov o deset minut později, když
orazítkoval tyč Pastyříkovy branky.
Ještě v 70. minutě střílel domácí Za-

VTJ Lipník nad Bečvou
TJ Haná Prostějov

0:0

Rozhodčí: Krpec - Januš, Silný. Žluté karty: Šebesta - Zbožínek. Diváků: 50.

Sestava TJ Haná Prostějov:
Pastyřík - M. Kolář, J. Zbožínek, T. Krč, Vyskočil - Varga, Krupička, Mašík, Trnavský (90. Studený) - Zatloukal, Kolkop (87.
Strouhal).Trenér: Daniel Kolář
vadil
dil akrobaticky
k b i k ve výskoku
k k přímo
do náruče strážce svatyně Hané. V tu
dobu se už silně rozpršelo a Hanáci
přesto nadále bránili bod s velkým
nasazením. O místní „folklór“ se
následně postaral na tribuně jeden
opilý domácí „takyfanoušek“, který
po celý zápas všechny přítomné častoval vulgárními pokřiky a přes upozornění arbitra zápasu se jej ani třem
statným pořadatelům nepodařilo z
tribuny dostatečně vytlačit !
To už běžela 74. minuta a střelu domácího Simona zblízka z úhlu Pastyřík vyrazil nad břevno. I v tomto tlaku
domácích se Hanáci dostali do ojedi-

nělé
Trnavský
l šance. V 79. minutě
i
k poslal Kolkopa do sóla a ten ve vyložené
šanci tísněn obráncem minul domácí
branku. V 82. minutě uspořádali domácí kanonádu před pokutovým územím Hané, ale jejich střely odráželi
srdnatě bojující hráči hostí. Stínem
zápasu byla závěrečná minuta, kdy se
nezaviněně zranil hostující Trnavský
a musel být převezen záchrankou na
vyšetření do nemocnice.
V příštím kole hostí Haná Prostějov
v sobotu 11. května od 16.30 hodin
na umělé trávě v areálu SCM Za
Místním nádražím sousední tým Náměšťě na Hané.

Jakub ČERMÁK - vedoucí mužstva
Spartak VTJ Lipník nad Bečvou:
(hlavní kouč Sklář je v disciplinárním trestu):
„Soupeř měl dnes perfektně propracovanou obranu a tím nás udělal. Jedna
střela za první poločas je málo. Druhou půlku jsme se nemohli dostat za
obranu už vůbec... Z tohoto pohledu můžeme ještě bezbrankovou remízu
brát, byť jsme doma měli vyhrát.“

Tomáš Fischer - asistent trenéra TJ Haná Prostějov:
„Na dnešní utkání jsme přijeli s defenzívní taktikou, kterou jsme plnili až
do konce utkání. Zisk bodu kalí pouze zranění hráče Trnavského. Všichni
hráči a příznivci zelenobílých barev mu přejí brzké uzdravení, protože
´Prca´ patří do zálohy Hané...“

Vitáska trefil hlavou Hladký, jinak
se ale hrálo bez šancí mezi oběma
vápny. Chtěli jsme náskok udržet
alespoň do poločasu, to se nám ale
nepodařilo. Po pauze jsme během
deseti minut dvakrát inkasovali, nevyvarovali jsme se hrubek a nepohlídali jsme standardky. Nebyl to náš
nejhorší výkon na jaře, ale individuHodnocení trenéra Plumlova
ální chyby nás stály body. Nezvládli
Lubomíra Keluce:
„Vedli jsme 1:0, když se po centru jsme duel o šest bodů, ještě je však

Branky Plumlova: Hladký. Rozhodčí: Jar. Šmíd – Langhammer,
Šebesta. Sestava Plumlova: Piták
– Křupka, Gryglák, Mlčoch, Bureš
– Plajner, Ševcůj, Matoušek, Vitásek
(64. Kutný) – Hladký, Grulich (82.
Vrána). Trenér: Lubomír Keluc.

spousta kol před námi a hned čtyřikrát hrajeme doma. Teď proti Klenovicím musíme stoprocentně bodovat
a někdo z dvojice Náměšť, Haná
určitě klopýtne.“

FK Spartak Lipník nad Bečvou
TJ Haná Prostějov
Podrobněji na jiném místě vydání

I.B třída: Lipová zvládla derby, v Pivíně se kvůli dešti nehrálo
odskočili jsme na 3:1, ale trestuhodně
jsme další možnosti zahodili a posledních patnáct minut patřilo domácím.
První branku jsme dali po dlouhém
autu. Neudrželi jsme balon, domácí
z penalty snížili a v poslední minutě
nás zachránil Bross, když vykopl míč
z brankové čáry. Kluky chválím za
nasazení a bojovnost, takto bych si to
představoval v každém utkání. Těší
mě i to, že do sestavy se nám již vrátil
hé půli jsme se snažili zvýšit aktivitu, uzdravený Petr Ohlídal.“
hodně nám chyběl zraněný Zdena
TJ Sokol Pivín
Horák. Nepohlídali jsme si střed a doTJ Haná Nezamyslice
stali na 1:2, po nešťastném odrazu od
kolena to bylo 1:3. kluci to nevzdali,
Zápas byl kvůli silně podmáčenému a
Jiří Tichý nastřelil po rohu břevno,
ke hře nezpůsobilému terénu odložen
poté Broňa Burian proměnil penaltu
na středu 29. května od 16.30 hodin.
za ruku a v poslední minutě mohl
vyrovnat Továrek, k němuž hosté
TJ Sokol Vrchoslavice
odhlavičkovali balon. Jeho střelu ale
TJ Sokol Horní Moštěnice
obránce vykopl z čáry. Blahopřeji
3:1 (1:1)
soupeři, byl o gól lepší, doma je to pro
nás asi zakleté. Stále je ale vše otevře- Branky Vrchoslavic: Lacina, Zdražil,
né, s Nezamyslicemi, Kostelcem a Holub. Rozhodčí: Vachutka – Lizna,
Milar. Sestava Vrchoslavic: Jurčík
Moštěnicemi hrajeme doma.“
– Hradil (46. Trávníček), Zdražil,
Zatloukal, Spiller – P. Horák ml. (60.
Hodnocení trenéra Lipové
Coufalík), P. Horák st., M. Fousek,
Jaroslava Ullmanna:
„Nádech derby to mělo a body zven- Novák (46. Polášek) – Lacina, Holub.
ku jsou plus, takže jsme spokojeni. Trenér: Roman Šmíd.
Vyšel nám první poločas, třicet minut
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
jsme byli aktivnější a víceméně náRomana Šmída:
hodně jsme dostali na 1:1. Ve druhé
půli jsme opět byli půl hodiny lepší, „V prvním poločase to byl z naší

Prostějovsko/jim, tok – Zpět do boje o třetí místo v
„A“ skupině I.B třídy se díky výhře 3:2 v Jesenci vrátili hráči Lipové. Dařilo se i Vrchoslavicím, které udržely druhou příčku, naopak Kostelec i Protivanov
prohrály. Remízový bod s Tovačovem uhrály
Mostkovice, derby mezi Pivínem a Nezamyslicemi
se vlivem počasí neodehrálo a náhradním termínem je středa 29. května.
SK Jesenec
SK Lipová
2:3 (1:1)
Branky: 28. P. Tichý ml., 88. Burian
z penalty – 8. a 62. Růžička, 46. Petržela. Rozhodčí: Oulehla – Sigmund,
Navrátil. Sestava Jesence: Kýr – Továrek, Takáč, H. Burget (79. P. Tichý
st.), Tyl – L. Burget, Čížek, J. Tichý,
Burian – P. Tichý ml., Konečný.
Trenér: Josef Takáč. Sestava Lipové:
Jelínek – Žilka (80. Šmíd), Spáčil, Barák, P. Koudelka – Bross, Macourek,
Růžička, Vlček (70. Barták) – Liška,
Petržela (90. Ohlídal). Trenér: Jaroslav Ullmann.
Hodnocení trenéra Jesence
Josefa Takáče:
„Šlo o vyrovnaný duel na těžkém
terénu. Po hrubce jsme inkasovali na
1:1, po třiceti minutách jsme srovnali
a šance byly na obou stranách. Ve dru2,Horák,Němec. Opatovice - Mor. Beroun 6:0 (1:0)
Číhal L. 4,Kubánek 2. Hlubočky - Želatovice 7:0
(2:0) Šertler 2,Šperka,Jirák,Bílek,Auffahrt,Paulis.
Litovel - Určice 1:2 (1:2) vlastní - Trajer,Hanzelka.
Náměšť na Hané - Hor. Moštěnice 2:2 (1:2)
Dostál,Nedopil - Valigura,Hluší. Doloplazy - Nové
Sady 5:2 (1:0) Dočkal J. 2,Dočkal M.,Drechsler,Gets
- Horák,Pospíšil.
1. Opatovice
15 3 2 80:35 48
2. Doloplazy
13 5 2 82:38 44
3. Litovel
14 1 5 97:47 43
4. Nové Sady
11 4 5 65:43 37
5. Kostelec
10 4 6 78:50 34
6. Hlubočky
10 2 8 62:51 32
7. Hor. Moštěnice
8 4 8 42:51 28
8. Lipník
8 3 9 44:47 27
9. Želatovice
8 1 11 61:64 25
10. Brodek u Př.
7 4 9 56:66 25
11. Určice
7 0 14 32:58 21
12. Tovačov
6 0 15 37:88 18
13. Náměšť na Hané 2 5 13 38:85 11
14. Mor. Beroun
3 2 15 46:97 11

Moravskoslezská liga dorostu U-19
25. kolo: Vyškov - Vítkovice 1919 1:3 (1:2) * SK Líšeň Kroměříž nehlášeno * MFK Karviná - 1.SK Prostějov
5:0 (4:0) * HFK Třebíč - 1.SC Znojmo FK 0:2 (0:1) *
Frýdek-Místek - Hodonín 4:2 (3:0) * FC Hlučín - HFK
Olomouc 0:0 (0:0) * MSK Břeclav - Fotbal Třinec 1:1 (0:0)
1. MFK OKD Karviná 24 22 1 1 97:19 67
2. Městský FK Frýdek-Místek2421 0 3 67:20
63
3. SK Sigma Olomouc 23 17 3 3 90:22 54
4. 1.SC Znojmo FK 23 10 6 7 44:42 36
5. 1.SK Prostějov 23 11 2 10 48:45 35
6. MFK Vyškov
24 10 4 10 37:43 34
7. Slavia Kroměříž 22 9 2 11 34:47 29
8. RSM Hodonín
23 8 4 11 34:48 28
9. SK Líšeň
23 9 0 14 32:61 27
10. FC Vítkovice 1919 22 7 3 12 23:46 24
11. FC Hlučín
24 4 9 11 34:51 21
12. 1.HFK Olomouc 23 4 9 10 23:41 21
13. Horácký FK Třebíč 23 4 7 12 23:47 19
14. FK Fotbal Třinec 23 3 8 12 19:37 17
15. Městský SK Břeclav 22 2 6 14 20:56 12

Moravskoslezská liga dorostu U-17
27.kolo: SFC Opava - Sigma Olomouc 1:5 (0:1)
* Kroměříž - Fotbal Třinec 2:1 (0:0) * Hodonín MFK Karviná 0:6 (0:3) * HFK Olomouc - FrýdekMístek 1:2 (1:2) * 1.SC Znojmo FK - MSK Břeclav
0:1 (0:0) * FC Hlučín - Vyškov 4:0 (3:0) * 1.SK
Prostějov - 1.FC Slovácko 0:4 (0:2) * Fastav
Zlín - Zbrojovka Brno odloženo * Baník Ostrava Vysočina Jihlava nehlášeno.
1. FC Baník Ostrava 25 22 1 2 128:21 67
2. 1.FC Slovácko 26 19 2 5 125:20 59
3. FC Vysočina Jihlava 25 19 2 4 75:26 59
4. FC Zbrojovka Brno 25 18 3 4 81:32 57
5. SK Sigma Olomouc 26 18 1 7 70:27 55
6. FC Fastav Zlín 25 17 3 5 102:35 54
7. MFK OKD Karviná 26 14 5 7 59:41 47
8. MFK Frýdek-Místek 27 11 4 12 55:64 37
9. Slezský FC Opava 26 11 3 12 48:53 36
10. 1.SC Znojmo FK 26 10 3 13 58:83 33
11. FC Hlučín
26 9 2 15 40:65 29
12. Slavia Kroměříž 25 8 4 13 32:77 28

strany takový trochu ospalý výkon,
snad jsme trochu i soupeře podcenili.
Paradoxně jsme prohrávali, ale ještě
do přestávky přece jen stačili srovnat.
Zvlášť ve druhém poločase jsme už
měli jednoznačnou převahu, vytvořili
jsme si množství brankových příležitostí, z nichž jsme dvě využili. Soupeř
hrozil pouze z ojedinělých protiútoků,
ale větší šance si vůbec nevytvořil,
mohli a měli jsme vyhrát i výraznějším rozdílem.“

rozhodčí, vzhledem k rozdávání žlutých karet byla hra poněkud rozháraná. Samozřejmě jsem vinou oslabení
spokojen s cenným bodem, který je
důležitý v boji o záchranu.“

TJ FC Kostelec na Hané
SK Hranice „B“
1:3 (1:1)
Branka Kostelce na Hané: Vařeka.
Rozhodčí: Baďura – Grečmal,
Petrů. Sestava Kostelce na Hané:
J. Menšík – Chytil, Gréza, Začal,
TJ Sokol Mostkovice
Baláš (60. Merta) – Móri (75. DaněTJ Sokol Tovačov
ček), T. Menšík, J. Walter, Grepl –
1:1 (1:1)
Branka Mostkovic: Milar. Rozhod- Vyhlídal (55. Hon), Vařeka. Trenér:
čí: Svačina – Petrů, Svozil. Sestava Petr Walter.
Mostkovic: Lukáš – Musil, Hanák,
Hodnocení trenéra Kostelce
Milar, V. Vojtíšek – Šlambor, M. Vojna Hané Petra Waltera:
tíšek, O. Zapletal, Chmelař - Všetička,
Dadák. Střídali: Kapounek, Bureš, „Šedesát minut jsme měli utkání
pod kontrolou a hráli jsme velice
Sekanina. Trenér: Jiří Kamenov.
dobrý fotbal, bohužel jsme předvedli neuvěřitelné chyby v obraně a
Hodnocení trenéra Mostkovic
tak to dopadlo. Do vedení nás dostal
Jiřího Kamenova:
„Náš gól dal ještě v první půli Ondra hlavičkou nejmenší hráč na hřišti
Milar pěknou hlavičkou po rozehrané Vařeka, víceméně po vlastní brance
standardce. Ve druhém poločase jsme hosté srovnali. Vzadu měli zkušené
dohrávali v deseti hráčích, měli jsme hráče, kteří sbírali balony a konstruknějaké brankové příležitosti, podle tivně rozehrávali, obrat naším manprůběhu hry jsme měli dosáhnout i čaftem otřásl. Šance byly, trefili jsme
na tři body. Kluci to ani v deseti neza- tyč a míče létaly těsně kolem brány.
balili, bojovali, ale štěstí nám nepřálo. Ztráta doma je problém, teď hrajeme
Podle mého názoru hru ovlivnil do jis- dvakrát venku u týmů, které jsou pod
té míry svým nevyváženým pískáním námi. Bude to hodně těžké, jakýkoli
bod bude obrovské plus.“
13. 1.HFK Olomouc
14. RSM Hodonín
15. FK Fotbal Třinec
16. 1.SK Prostějov
17. MSK Břeclav
18. MFK Vyškov
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29:75 23
33:94 22
FK Brodek u Přerova
33:71 21
TJ Sokol Protivanov
30:91 20
1:0 (0:0)
28:91 15
18:78 8 Rozhodčí: Valouch – Vojáček,

www.
vecernikpv.cz

Lasovský. Sestava Protivanova:
R. Vybíhal – Ženata, M. Pospíšil,
Dvořák, M. Bílek (70. M. Sedlák) –
Nejedlý (80. D. Sedlák), F. Pospíšil,
Šindelka, J. Vybíhal st. – Kropáč, R.
Sedlák (75. Grmela). Trenér: Libor
Bílek.
Hodnocení trenéra Protivanova
Libora Bílka:
„Na
„ podmáčeném terénu se hrálo
sspíše uprostřed hřiště a od šestnáctkky k šestnáctce. Bylo to bez střel a
vvelice brzy dostali žluté karty Marek
Pospíšil s Kropáčem, bojovný zápas
P

bez šancí pokračoval i ve druhé půli.
Jedinou branku dal soupeř poté, co
nám rozhodčí nevím proč odpískal
malou domů. Poté jsme zkoušeli
nákopy, měli jsme územní převahu,
ale nebylo nám souzeno. Hráčům
nemohu nic vytknout, bojovali. Ještě nás čeká mnoho zápasů, nic není
ztraceno. Cílem je zisk devíti bodů
ze šesti duelů, to by mohlo stačit.“

Okresní přebor žáků

Předehrávané 26.kolo: Vyšovice-Pivín 1:7, Volno-Kralice,
Volno-Protivanov, Smržice-Volno, Brodek u PV-Určice 0:2,
Kostelec-Dobromilice 3:3 (1:1).
16.kolo: Protivanov-Kralice 3:1 (0:0).
19.kolo: Držovice-Vyšovice 3:1, Protivanov-Volno, KraliceUrčice 0:0, Pivín-Dobromilice 0:4, Volno-Kostelec, VolnoBrodek u PV, Plumlov-Smržice 4:1.
1. Dobromilice
15 12 2 1 65:20 38
2. Protivanov
14 12 1 1 88:16 37
3. Pivín
15 11 2 2 71:15 35
4. Určice
14 9 2 3 42:17 29
5. Smržice
16 7 2 7 32:49 23
6. Kostelec
14 6 1 7 45:33 19
7. Kralice
13 4 2 7 20:35 14
8. Plumlov
16 4 1 11 27:52 13
9. Vyšovice
15 4 1 10 27:70 13
10. Držovice
15 3 2 10 26:59 11
11. Brodek u PV
14 1 0 13 10:78 3
Kanonýři: 19 - Makoš Josef (Pivín), 18 - Blumenstein
Zdeněk (Dobromilice), 14 - Milar Ondrej (Protivanov).

Okresní přebor
mladších žáků
Předehrávané 26.kolo: Kralice-Haná Prostějov 2:2,
Plumlov-Olšany 1:4, Pivín-Nezamyslice 3:5, Brodek u
Konice-1.SK Prostějov 3:6, Brodek u PV-Bedihošť 8:1,
Otaslavice-Klenovice 1:3.
14.kolo: Olšany-Kralice 2:7.
19.kolo: Nezamyslice-Čechovice 1:8, Olšany-1.SK
Prostějov 0:9, Haná Prostějov-Bedihošť 8:1, PřemysloviceKlenovice 3:1, Kralice-Otaslavice -nehráno, Plumlov-Brodek
u PV - nehráno, Pivín-Brodek u Konice -nehráno.
1. Čechovice
19 17 1 1 118:17 52
2. 1.SK Prostějov 18 15 2 1 128:33 47
3. Olšany
20 14 3 3 102:47 45
4. Pivín
19 11 1 7 88:50 34
5. Haná Prostějov 18 10 4 4 77:44 34
6. Nezamyslice 19 10 4 5 92:82 34
7. Přemyslovice 18 8 2 8 61:64 26
8. Kralice
20 8 1 11 64:80 25
9. Plumlov
18 6 1 11 42:52 19
10. Otaslavice
18 6 0 12 32:83 18
11. Brodek u PV 17 5 1 11 33:58 16
12. Klenovice
20 4 2 14 54:94 14
13. Brodek u Konice 19 3 1 15 26:109 10
14. Bedihošť
19 2 1 16 36:140 7
Kanonýři: 44 - Ježek Jan (Pivín), 42 - Soldán Radek
(Nezamyslice), 23 - Pátek Tomáš (Klenovice).

Přebor OFS Prostějov II.třída
Dohrávané 19.kolo: Kralice B-Čechovice “B” 1:2
(1:0), branky: Olšany-1.SK Prostějov B 0:5 (0:0),
branky: Pořízka 2, Svozil 2, Ovčáček, OtinovesDržovice 3:4 (0:3), branky: Janeček 2, Borovský
- Rolný 3, Zabloudil, Hvozd-Určice B 3:1 (3:0),
branky: Bílý 2, Vydržel - Halouzka, Přemyslovice
“A”-Zdětín 1:1 (0:1), branky: Tyl - Maťa, VrahoviceVýšovice 2:1 (0:1), branky: Bednařík, Studený Čajan, Brodek u PV-Otaslavice 2:4 (1:0), branky:
Piňos 2 - Rieger 3, Kaplánek, Smržice-Haná
Prostějov B 0:1 (0:0), branky: Levinský.
25.kolo: Určice B-Čechovice „B“ 3:2 (0:2),
branky: Kouřil 2, Dreksler - Bilík, Jareš, DržoviceZdětín 2:0 (0:0), branky: Popelka, Zabloudil, 1.SK
Prostějov B-Vyšovice 1:0 (0:0), branky: Kralice
B-Otaslavice -nehráno,Olšany-Haná Prostějov
B 1:2 (0:1), branky: Poláček - Burget, Vybíhal,
Otinoves-Smržice, Hvozd-Brodek u PV 7:0
(4:0), branky: Vydržel 3, Poles 2, Coufal, Hrda,
Přemyslovice „A“-Vrahovice 4:1 (2:1), branky: Tyl
2, Kolář, Slavíček - Smička.
1. 1.SK Prostějov B23 17 3 3 69:17 54
2. Hvozd
23 16 2 5 74:40 50
3. Otaslavice
23 12 5 6 57:47 41
4. Zdětín
23 11 6 6 42:37 39
5. Smržice
22 11 4 7 50:34 37
6. Určice B
23 12 1 10 45:52 37
7. Vrahovice
23 11 3 9 51:38 36
8. Čechovice „B“ 23 10 5 8 40:31 35
9. Držovice
23 8 5 10 38:53 29
10. Přemyslovice „A“23 7 6 10 48:48 27
11. Olšany
23 8 3 12 41:52 27
12. Haná Prostějov B23 7 5 11 36:51 26
13. Brodek u PV 23 6 5 12 48:73 23
14. Otinoves
21 6 3 12 43:57 21
15. Kralice B
22 4 4 14 29:50 16
16. Vyšovice
21 3 4 14 22:53 13
Kanonýři: 20 - Zapletal Petr (Otinoves), 17 Kaláb Michal (Otaslavice), 14 - Halouzka Petr
(Určice B).
III. třída
Dohrávané 19.kolo: Ivaň-Dobromilice 2:5,
Ptení-Bedihošť 3:1, Mostkovice B-Němčice
1:4, Kostelec B-Vícov 5:0, Pivín B-Zdětín B 3:1,
Vrahovice B-Pavlovice 1:0, Brodek u KoniceHorní Štěpánov 2:3, Nezamyslice B-Tištín 3:1.
25.kolo: Vícov-Dobromilice 0:2, Němčice-Zdětín
B 7:0, Bedihošť-Pavlovice 5:3, Ivaň-Horní
Štěpánov -nehlášeno, Ptení-Tištín -nehráno,
Mostkovice B-Nezamyslice B 2:2, Kostelec
B-Brodek u Konice 2:2 (1:1), branky:, Pivín
B-Vrahovice B 3:1.
1. Němčice
22 17 1 4 76:16 52
2. Bedihošť
23 14 4 5 62:39 46
3. Horní Štěpánov 21 14 3 4 52:23 45
4. Dobromilice 23 13 6 4 63:36 45
5. Pavlovice
23 12 5 6 45:30 41
6. Nezamyslice B 22 12 3 7 56:36 39
7. Tištín
22 11 3 8 52:35 36
8. Ptení
22 8 9 5 43:36 33
9. Pivín B
23 10 2 11 48:65 32
10. Vrahovice B 23 7 4 12 40:60 25
11. Vícov
23 7 3 13 31:49 24
12. Zdětín B
23 6 5 12 33:41 23
13. Brodek u Konice22 5 6 11 45:53 21
14. Kostelec B 23 6 2 15 39:60 20
15. Mostkovice B 23 5 5 13 33:56 20
16. Ivaň
22 2 1 19 18:101 7
Kanonýři: Bosák David (Němčice), 20 Musil Martin (Bedihošť), 16 - Vozihnoj Luboš
(Dobromilice).
IV. třída
Dohrávané 19.kolo: Malé Hradisko-Hrubčice
3:1, Plumlov-Brodek u PV B -nedohráno pro malý
počet hráčů hostí, Skalka 2011-Doloplazy 5:1,
Přemyslovice B-Biskupice 2:2, Želeč-Čechy pod
Kosířem 2:2, Kladky-Protivanov B 1:2, Otaslavice
B-Jesenec B 3:1 (0:1).
25.kolo: Doloplazy-, Brodek u PV B-Biskupice
1:4, Hrubčice-Čechy pod Kosířem 4:2, TvoroviceProtivanov B 2:3, Malé Hradisko-Jesenec B 3:0,
Plumlov-Otaslavice B 4:1, Skalka 2011-Kladky
6:2, Přemyslovice B-Želeč 1:3.
1. Plumlov
21 18 3 0 73:23 57
2. Skalka 2011 20 18 1 1 104:23 55
3. Protivanov B 19 13 4 2 60:20 43
4. Biskupice
22 12 5 5 61:32 41
5. Doloplazy
20 11 0 9 53:51 33
6. Tvorovice
21 9 4 8 51:49 31
7. Otaslavice B 20 9 3 8 57:50 30
8. Čechy pod Kosířem 22 7 4 11 54:58
25
9. Malé Hradisko 20 7 3 10 37:46 24
10. Jesenec B 20 6 5 9 27:35 23
11. Přemyslovice B 22 6 4 12 20:53 22
12. Kladky
20 5 2 13 38:59 17
13. Hrubčice
19 3 3 13 29:69 12
14. Želeč
22 3 3 16 32:79 12
15. Brodek u PV B 18 4 0 14 28:77 12
Kanonýři: 21 - Kolečkář Petr (Tvorovice), 18 Kučera Jakub (Plumlov), 17 - Křeček David (Kladky).
Okresní přebor dorostu
Dohrávané 14.kolo: Smržice-Protivanov 3:4.
15.kolo: Plumlov-Dobromilice -nehráno,
Němčice-Volno, Pivín-Smržice -nehráno,
Protivanov-Přemyslovice 10:0 (4:0), VrahoviceNezamyslice 5:1.
1. Němčice
11 9 2 0 54:8 29
2. Protivanov 10 8 1 1 48:22 25
3. Smržice
13 8 0 5 49:21 24
4. Plumlov
11 5 2 4 20:17 17
5. Nezamyslice 12 5 1 6 25:33 16
6. Dobromilice 13 5 0 8 26:37 15
7. Pivín
11 4 1 6 17:22 13
8. Vrahovice
11 2 1 8 9:28 7
9. Přemyslovice 12 2 0 10 13:73 6
Kanonýři: 14 - Crhák Petr (Němčice), 11 Bajer Dominik (Smržice), 9 - Grmela Marek
(Protivanov), Navrátil Jakub (Smržice), Sedlák
Dalibor (Protivanov).

Hokej

26

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 13. května 2013

3. DÍL

Účinkování v druholigovém ročníku 2012/13 se pro
mužský výběr LHK Jestřábi Prostějov uzavřelo již
před několika týdny, nyní končí i náš několikadílný
seriál přinášející ohlédnutí hráčů za dvaačtyřiceti
duely základní části a třemi zápasy v play off.
V základní části Jestřábi příjemně překvapili celkem
třiadvaceti výhrami a osmašedesáti body, což jim
stačilo na třetí místo za bezkonkurenčními týmy
Přerova a Havířova. Ve čtvrtfinále jim ale rychlou
stopku hned ve třech utkáních vystavila rozjetá
Karviná, která to nakonec dotáhla až do finále play
off proti Havířovu, jemuž podlehla až v rozhodujícím pátém střetnutí.
V minulých číslech jsme přinesli hodnocení s
trenérem Petrem Zacharem, kapitánem Lukášem
Dubou, zkušenou dvojicí Pavel Kumstát, Michal
Černý, druhým nejproduktivnějším členem výběru
Davidem Šebkem, Martinem Kotáskem, Adamem
Vrbou,ZdeňkemNovosadem,AdamemArnoštem,
Robertem Jedličkou, Janem Kolibárem, Ondřejem
Raszkou, nyní dostali prostor Pavel Handl, Martin
Kryl, Robin Ševčík a Ivo Peštuka, jenž musel celý
ročník sledovat pouze přes mantinel.
Připravil: Petr Kozák
Texty: Jiří Možný
Foto: archiv Večerníku
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„Celou sezonu zlomilo utkání v Opavě,“
domnívá se útočník prostějovského týmu Robin Ševčík
Svou druhou sezonu v dresu Jestřábů absolvoval od loňského podzimu Robin Ševčík.
Čtyřiadvacetiletý útočník si již dříve zahrál dorosteneckou extraligu se Zlínem a nejvyšší juniorskou soutěž za Vsetín, poté poznal druhou ligu v
Kroměříži, Uničově, Vsetíně a Přerově. „Do play
off jsem byl spokojen, v play off to stálo za prd. To
ale platilo všeobecně pro celý tým. Nešlo to, a navíc Karviná byla někde jinde,“ zhodnotil letošní vydva
stoupení hokejista, jenž v základní části získal dvavek,
advacet bodů za devět branek a třináct nahrávek,
jednu asistenci si připsal i v play off.
Jak byste ohodnotil své
počínání na ledě?
„Přicházeli a odcházeli hráči,
mně se ale hrálo dobře se všemi,
ať jsem hrál v první či třetí formaci. S Dubákem (Lukáš Duba
– pozn. autora), Zdenou Novosadem, Handlířem (Pavel Handl
– pozn. autora), Šebou (David
Šebek – pozn. autora), Benzinem
(Michal Černý – pozn. autora).
Jsou to vynikající hráči a s nimi
to ani člověk nemusí tolik umět
(úsměv).“
Celkově sezonu hodnotíte jako úspěšnou?
„Ne nadarmo se říká, že sezona se hodnotí podle play off.
Kdybychom skončili osmí po
základní části, ale dostali se
do finále, tak nebudeme říkat,
že se nám sezona nepovedla.
Takhle jsme sice skončili třetí,
což je hezké, ale je to k ničemu, když vypadneme v prv-

Čím vám jako
útočníkovi dělali
obránci Karviné největší
problém?
„Navzájem se doplňovali,
hráli komplexně. I když jeden udělal chybu, vždy tam
byl ten druhý. A na druhou
stranu oni těch chyb moc
nedělali. Žádné góly jsme
jim nedali, celá pětka hrála
jako tým, pomáhali si, doROBIN ŠEVČÍK o ročníku 2012/13 plňovali se. To nám trošku
chybělo.“
Proč vám to tam
t v play
Ve všech duelech play off
off nepadalo a dali jste
jste navíc šetřili se střelajen čtyři branky?
mi na bránu...
hlav kámen „Po celou sezonu to hrajeme
„Právě to byl asi hlavní
úrazu. Při přesilovkách nám tam téměř do prázdné. To byla velká
odrá
nic nespadlo, vše se odráželo
pryč, chyba, nebylo to úplně ono. Dlouneměli jsme štěstí. Ale nna druhou ho to ale vycházelo, byli jsme třetí.
stranu musím říct, že Karviná Měli jsme trochu víc chodit do
kom
měla tento rok komplexnější
střelby.
Dlouhodobě jste se navíc
kádr. My jsme dělali obrovské
nevyhnuli spoustě vylouchyby vzadu a vše vvychází z
obrany. Když od ní útočníci čení. Jak zpětně hodnotíte discinedostanou puk, tak nic neu- plinovanost?
dělají, možná sem ta
tam něco „To byl druhý kámen úrazu.
vybojují v útočném pásmu. Jestliže máme v jedenácté minutě
Oni ale měli mnoh
mnohem zku- tři vyloučení, tak hrajeme půlku
šenější obránce.“
duelu v oslabení. To pak nejde
vyhrát. Místo aby soupeř čekal
na nás, co my budeme dělat, tak
jsme se museli přizpůsobovat
jejich přesilovkám, což stojí síly
a někteří kluci se nedostanou do
hry. Kdybychom měli tři vyloučené za zápas, je to něco jiného než
mít tři vyloučené hned na začátku.
Foto: archiv Večerníku Takhle vyhrát nejde, a proto to tak
dopadlo.“

„Kdybychom skončili osmí po základní části,
ale dostali se do finále, tak nebudeme říkat,
že se nám sezona nepovedla.
Takhle jsme sice skončili třetí, což je
hezké, ale je to k ničemu, když vypadneme
v prvním kole, ještě k tomu ve třech zápasech.“

ním kole, ještě k tomu ve třech
pasy
zápasech. Prohrát dva zápasy
kam
doma, s tím se nedá nikam
kam
postoupit. A taky jsme nikam
nepostoupili.“
Dokážete odhadnout,
ut,
ový
kdy nastal klíčový
moment?
„Celou sezonu zlomilo utkání
ání
v Opavě. Mně osobně se to
ještě nikdy nestalo a také starší
arší
hráči říkali, že nikdy nic takokového nezažili. Tam to bylo neuvěřitelné. Vedli jsme 6:0, za
tři minuty jsme dostali tři góly,
ly,
ve třetí třetině za tři minuty
ty
další tři góly. To tým tak sundá
dá
dolů, že jsme to měli v hlavách
h
a už se nám nedařilo. Do téé
doby jsme zápasy spíše vyhráávali, pak tomu bylo přesně na-opak. Tým nebyl před play offf
v pohodě, nevěřili jsme si a z
toho pramenily chyby. Když sii
hráč nevěří, tak nic neudělá.“

„Bylo to i o bojovnosti,“ vypíchl Ivo Peštuka: „Bez hokeje
jeden z aspektů vyřazení Pavel Handl
Premiérový rok v jestřábím
hnízdě má za sebou šestadvacetiletý Pavel Handl. Útočník,
jenž po růstu v Olomouci strávil
dlouhé roky v Uničově, přinesl
nejen kanadské body, ale i důraz. Z toho vyplynulo i osmatřicet trestných minut v základní
části a čtyři v play off.
„Bylo období, kdy se mi dařilo, ale
i období, kdy se mi nedařilo. Tak
to má každý hokejista. Škoda play
off, každý od nás chtěl víc. Celkově to však hodnotím kladně,“
ohlédl se za svými výkony Handl.
Proti Karviné podle něj chyběl
kromě štěstí i větší důraz a klid
v koncovce. „Rozhodovalo hodně aspektů. Bylo to i o bojovnosti,“ zmínil s tím, že skepsi nikdo
nepropadal ani při stavu 0:2 na
zápasy. „Každý chtěl vyhrát
a já jsem doufal, že pokud bychom vyhráli třetí utkání, mohli
bychom něco uhrát i v Karviné
a mohlo by se to ještě vrátit
k nám. Bohužel se ale nezadařilo,“ vysvětlil.
V základní části i play off prošel
prakticky všemi útočnými formacemi, nejraději naskakoval
na centru či pravém křídle, levý
útočník má totiž více obranných
povinností. „Poznal jsem skoro
všechno kromě druhé pětky, kte-

rá byla stabilní, tam jsem chodil
jen na přesilovky do play off. Nemohu si stěžovat na žádného hráče, se všemi se mi hrálo dobře,“
podotkl Handl.
Více než cestování sestavou ho
tak mrzelo, že nevyužil možností, do nichž se dostával. „Někdy
přijeli pomoci kluci ze zlínské juniorky a trenér to skládal tak, aby
nám to pomohlo jako mužstvu.
Mně osobně to nijak extra nevadilo, sezonu jsem hrál na všech
postech. Škoda, že jsem nedal víc
gólů, v prvním zápase jsem měl
tři vyložené šance,“ připomněl
duel s porážkou až v prodloužení.
Sezonu nehodnotí ani jako úspěšnou, ani jako neúspěšnou. Na jedné straně je totiž mladé mužstvo,
na druhé nepovedené play off,
kdy se nezadařilo projít aspoň
přes první kolo. „Věděli jsme,
že Karviná má zkušené hráče.
To play off někdy rozhoduje. Co
chtěli, to hráli a nedokázali jsme
je přinutit, aby kazili. Čekali na
naše chyby, které trestali, a sami
jich moc nedělali,“ rozpovídal se.
Přestávku mezi dvěma „ledně- Podíl na úspěchu. Šestadvacetiletý Pavel Handl se v premiérovém
hokejovými“ ročníky si hodlá roce za Jestřáby dokázal úspěšně prosadit. Foto: archív Večerníku
zpestřit už tradičně in-line hokejem, cílem je s Olomoucí zlatá kluků jsem znal a nebylo to pro stranu republiky. Uvidíme, co
medaile. Pokračování v dresu mě hrozné, jako kdybych šel na bude,“ čeká na vyjasnění situace
Jestřábů by se nebránil. „Hodně druhý kraj světa nebo na druhou Pavel Handl.

se to fakt nedá...“

Na celý rok musel mistrovská
hokejová střetnutí oželet bývalý Jestřáb Ivo Peštuka. Na
vině není dlouhé zranění, ale
zákulisní tahanice. Šestadvacetiletý obránce je totiž majetkem Olomouce, a přestože
strávil s prostějovskými hokejisty celou letní přípravu, do
soutěžních utkání, stejně jako
další trojice hráčů zasáhnout
nemohl.
„Bohužel jsme promarnili celou sezonu a doufejme, že příští
rok to půjde. Bez hokeje se to
fakt nedá. Stále jsem hráčem
Olomouce a musím čekat. Buď
se kluby spolu domluví, nebo
půjdu někam jinam,“ ohlédl se
za uplynulými měsíci a současně přemítal nad sportovní
budoucností.
Nabídky strávit sezonu jinde měl
již letos, i kvůli práci ale stále
doufal, že se situace urovná a on
skutečně bude moci vyjet na led
v prostějovském dresu. „Objevilo
se několik náznaků, jednou jsme
již dokonce měli hotové registračky, takže bychom mohli naskočit
do nějakého zápasu. Ale před
utkáním nám řekli, že je to neplatné,“ vrátil se do ročníku 2012/13.
Obránce s číslem jednadvacet
prošel mládežnickými celky

Jestřáb "mimo službu". Ivo Peštuka po celou sezónu dres Jestřábů
neoblékl, všechny zápasy však pečlivě sledoval. Foto: archív Večerníku
Havířova, na severovýchodě
republiky si vyzkoušel dorosteneckou i juniorskou extraligu,
v dresu Panterů okusil i první
ligu mužů. V předešlých dvou
letech se stal pevnou součástí
jestřábí defenzivy a výkony
spoluhráčů pečlivě sledoval
i při vynucené pauze.

„Byl jsem na každém zápase
a je škoda, že vypadli tak brzo.
Na tréninky jsme chodili všichni čtyři, co jsme ve stávkové pohotovosti, pouze jsme nemohli
zasáhnout do utkání. Příště už
snad budeme všichni a bude to
lepší,“ věří krátce před startem
letní přípravy Ivo Peštuka.

Martin Kryl: „Šancí jsem měl hodně, proměňování však nebylo dobré“
Jedním ze třinácti Jestřábů,
kteří si v play off nepřipsali
ani jeden kanadský bod, byl
i Martin Kryl (na snímku).
Jednadvacetiletý útočník strávil téměř celou svou dosavadní
kariéru v Prostějově, první druholigové střetnutí mezi muži
odehrál již v sezoně 2010/11.
V základní části vynechal jen
tři duely s bilancí sedmi branek
a čtyř asistencí, vyřazovací část
ale ani jemu, ani celému týmu
již tolik nevyšla.
„Je to škoda. Chtěli jsme postoupit a měli jsme smůlu, že
jsme narazili na Karvinou, které byla rozjetá. Hráli v pohodě,
bylo vidět, že mají zkušenosti,“ povšiml si mladý forvard.

Zpětně ho zamrzelo, že jako
soupeře pro čtvrtfinále play
off přisoudilo konečné pořadí
tabulky Prostějovu právě Slezany. Se Vsetínem to mohlo
dopadnout jinak. „Věřím,
že bychom postoupili. Karviná
byla asi nejtěžší, co jsme mohli dostat. Ona rozjetá, my naopak bez formy,“ poukázal na
rozdíl ve finiši základní části.
Třetí místo před vyřazovací
částí označil za úspěch, který
asi nikdo nečekal, po brzkém
vypadnutí ale i u něj převládalo zklamání. „Chtěli jsme
vyhrát a postoupit, nepovedlo
se nám ale vyhrát ani jeden
zápas,“ smutně poznamenal.
Největší problémy dělali

Krylovi i jeho spoluhráčům
obránci soupeře, přes které
bylo složité přejít. Co na ně
bylo nutné vymyslet? „Těžko
říct. Kdybychom to věděli, tak
bychom třeba vyhráli. Měli to
dobře pokryté a moc jsme se
neprosazovali,“ zmínil s tím,
že i díky svým zkušenostem
si to hlídali pozičně. „Zbytečně necouvali a těžko jsme se
dostávali přes modrou čáru.
Když jsme to nahodili, většinou jsme tam nebyli první,“
doplnil.
Předešlou sezonu mu předčasně ukončilo zranění, když kvůli klíční kosti nejprve vynechal
několik utkání na podzim, posléze uvolnil své místo v sesta-

vě natrvalo. „Musím to zaklepat, ale naštěstí to letos drželo.
Nikdy jsem nebýval zraněný,
ale minulá sezona byla docela
extrém. Dvakrát po sobě jsem
měl to stejné,“ zavzpomínal na
dřívější útrapy.
Do ročníku tak vstoupil ve
třetí či čtvrté formaci a do
některých zápasů ani nezasáhu
hl. „Možná jsem měl trochu
vě.
podvědomě zranění v hlavě.
ak
Kolem Vánoc se mi však
ní
začalo dařit a po zranění
rál
Davida Zachara jsem hrál
chvíli i ve druhé formaci. To
bylo docela dobré, ke konci ale
opět nic moc,“ je přesvědčen
en
o tom, že by to z jeho strany
ny
mohlo být ještě lepší.

A kde tedy vidí rezervy? „Ve
všem. Hrál jsem levé křídlo,
takže jsem měl více obranných úkolů, i tak jsem se ale
dostával do šancí. Měl jsem
jich hodně, proměňování však
nebylo dobré,“ vysvětlil s tím,
že v nové sezoně by tak chtěl
v prostějovském dresu podávat kvalitnější výkony.

Foto: www.lhkjestrabi.cz
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Středeční Den vítězství nabídl další várku dohrávek od krajského přeboru až po okresní soutěže. Jak vše dopadlo?

1.SK odčinilo „baroko“
Určice dávaly hostům sedmdesát minut naději Béčko
se Zdětínem a povozilo Olšany

Určice/jim – Fotbalové Určice
již opět šlapou jako hodinky
a tři dny po vysoké výhře nad
Velkými Losinami nezaváhaly
ani proti Opatovicím. Také tentokrát si domácí hráči vytvořili
spoustu šancí a byť většinu
z nich zahodili a pojistku přidali
až dvacet minut před koncem,
v poklidu si dokráčeli pro tři
body.
„Kdybychom za prvních třicet minut vedli 8:0, nemohl by nikdo nic
říct. Díky Dominikovi na jedné
a Patrikovi na druhé straně nebezpečné balony ze stran chodily, gólovka střídala gólovku, soupeř se
bránil a nevěděl, kam dřív skočit,“
těšila velká převaha určického
kouče Evžena Kučeru.

Jeho hráči se ale prali s finální fází
a za celý první poločas dostali
míč do sítě jen jednou. To se
Hochmanův centr odrazil k Bokůvkovi a levé křídlo domácích
otevřelo skóre – 1:0. Po něm
však v zahazování pokračovali
Vodák či Vaněk, gólman hostí
byl ale neprůstřelný. Na opačné
straně zahrozili hosté až v samotném závěru po standardní
situaci z kopačky Gerharda.
„Vprvnípůlináspodrželgólman
Bělík, jinak jsme nepředvedli vůbec nic. Začali jsme hrát
až po příchodu Sedláčka a od
sedmdesáté minuty jsme tam
měli náznaky dvou tří šancí.
Určice byly po všech stránkách fotbalovější a vyhrály

zcela zaslouženě,“ uznal po
utkání hostující trenér Ladislav
Stratil.
Ve druhé půli dlouhé minuty
platilo skóre 1:0 a měnil se
pouze stav žlutých karet na
hostující straně. Pojistka přišla
až z kopačky Radima Vaňka,
jenž
po akci na pravé straně
j
a přihrávce na střed zakončoval do prázdné brány. Třetí branku mohl přidat opět
Vaněk, obešel i gólmana, ale
z pravé strany trefil pouze bližší tyč. A než se svou dorážkou
mohl uspět Bokůvka, odkopli
hosté míč do bezpečí.
Jediná vážná situace před opačnou brankou nastala až na konci
osmé desetiminutovky, kdy po
faulu Ondřeje Petržely na půlící čáře nacentrovali hosté do
vápna a v nepřehledné situaci
se odražený míč došoural až na
levou tyč Nejezchlebovy brány.
Opatovičtí navíc požadovali
penaltu, byť na trávníku zůstal
ležet pouze domácí Skopalík.
„Přijeli jsme sem uhrát solidní
výsledek, ale vůbec jsme se nedostali do hry. Předvedli jsme
nejhorší zápas na jaře, prakticky
až na konci jsme se dostali před
bránu a rozhodčí možná mohl
písknout penaltu. 2:0 je pro

Konice/jim – Šest utkání to
trvalo, než se fotbalisté Sokola Konice dočkali druhé jarní
výhry. Po úspěšném vstupu
proti Opatovicím se totiž kouči Romanu Jedličkovi začala
rozpadat sestava a důsledkem
byly mimo jiné dvě remízy
a tři porážky. Neúspěšnou šňůru
přetrhla až výhra nad Zlatými
Horami.
„Hraje nás jedenáct statečných,
takže žádné experimenty v sestavě dělat nemůžeme. Za tři body
jsme rádi, první branku jsme
dokonce dali ze hry. Museli jsme
změnit styl hry a zaměřit se na
bránění a brejky, hráči z béčka se

dobře srovnali s tvrdší a rychlejší
hrou,“ glosoval duel Jedlička.
Do sestavy Konice se po čtyřzápasovém trestu za urážku rozhodčího mohl vrátit Adam Novotný
a právě mladý útočník dopřál domácím vedení. Dvacetiletý hráč
dostal přesnou přihrávku mezi
beky a prakticky od poloviny hřiště postupoval sám na brankáře.
S první střelou si ještě strážce hostující svatyně poradil, na dorážku
již byl krátký – 1:0.
Zvýšit mohl krátce nato Martin
Schön, ale ani jedna z jeho několika střel se neujala. Poté to vypadalo spíše na náznaky z dálky
a po jedné akci se podařilo hostům

vyrovnat.Nerozhodnýstavvydržel
až do druhé půle, kdy po hlavní
konické zbrani rozhodl Radek
Řehák. Na standardní situaci,
rozehrávanou již tradičně Martinem Schönem, si naskočil právě
domácí stoper a neomylně hlavičkoval do sítě – 2:1.
„Zlaté Hory se snažily hrát v první půli, pak to z jejich strany bylo
slabší. Po naší brance to hosté
více otevřeli, začali hrát jen na tři
obránce, ale šance „Krylos“ ani
Adam Novotný nedali,“ zmínil
s tím, že v poslední minutě měl
ještě rozhodčí odpískat penaltu
po faulu právě na zakončujícího
Novotného.

2:0
TJ Sokol Určice
(1:0)
FKM Opatovice-Všechovice
Branky Určic: 23. Bokůvka, 68. Vaněk
Rozhodčí: Knoll – Přikryl, Fojtek. ŽK: 85. Peka, 90. Vodák – 63. Gerhard, 65. Šigut, 66. Bartošík, 68. Bělík, 90. Novotný. Diváků: 150.

Sestava Určic:
Nejezchleb – Pospíšil (46. Javořík, 75. Holly), Kocourek, Peka,
Petržela – Bokůvka, Vaněk, Skopalík, Hochman – Los, Vodák.
Trenér: Evžen Kučera.

TJ Sokol Olšany u PV
1.SK Prostějov „B“

0:5
(0:0)

Branky: 54. a 57. Svozil, 62. a 84. Pořízka, 81. Ovčáček
Rozhodčí: P. Antoníček

Sestava 1.SK Prostějov „B“:
Hubál – Krátký, Ballek, Olejník (60. Peka), Sedláček – Ovčáček, Pořízka, Svozil, Klváček (70. Komárek) – Dostál (46. Fabiánek), Merdita. Trenér: David Mezuliánek.

Pojistka. Radim Vaněk (s číslem 11) právě zakončil do prázdné
brány a navzdory protestům hostí zvýšil na 2:0. Foto: Jiří Možný
nás přijatelný výsledek,“ shrnul duel hostující kouč Stratil
s tím, že cílem bylo co nejdéle
udržet nulu, což se ale dlouho
nepodařilo.
Jeho protějšek si po zisku tří
bodů oddechl, těsný výsledek
dlouho ponechával vše otevřené.
„Druhý poločas to nebylo extra
fotbalové, ale gólovky jsme
měli a byli jsme nebezpečnější.
Kdybychom góly dali dřív, bylo
by to poklidné, takhle to bylo
zbytečně nervózní. To nevíte,

zda nenastane rychlý protiútok.
Kluci to ale odmakali a odedřeli,“
povšiml si trenér Určic.
Jeho obličej i vlasy zdobilo pestré
zbarvení, důsledek obětování
se pro úspěch mužstva. „Před
zápasem s Velkými Losinami
jsme chtěli kluky nastartovat,
tak jsme jim řekli, že pokud
vyhrají, tak já, asistent a vedoucí
mužstva se pomalujeme. Kluci
vyhráli, tak jsme museli,“ bral
Evžen Kučera celou situaci
s úsměvem.

Konice i díky Novotnému po měsíci zvítězila
Sokol Konice
TJ Zlaté Hory

2:1
(1:1)

Olšany u Prostějova/jim – Několika změnami v sestavě zareagoval kouč 1.SK Prostějov „B“
David Mezuliánek na nedělní
porážku ve Zdětíně. Základní
jedenáctka se změnila z více než
třetiny a hosté si díky zlepšenému výkonu vykopali všechny
tři body v Olšanech. Domácí
sice drželi více než padesát
minut bezbrankový stav, poté
však celkem pětkrát inkasovali.
Hráči eskáčka předvedli o víkendu slovy bývalého kouče Karla
Brücknera fotbalové baroko
a díky spolupráci s dorosteneckým výběrem i „áčkem“ se tak od
úvodní minuty dostali na plac Dostál, Svozil a Klváček. Po trestu za
vyloučení v posledním podzimním utkání se navíc vrátil Martin
Olejník, jenž nahradil na postu
stopera Tomáše Peku. Spolu s ním
museli na šanci čekat i Komárek
s Martínkem, Fabiánka pak limitovalo zraněné koleno a naskočil
až do druhé půle.
„Kdyby to šlo, klidně bych
udělal ještě více změn, třeba až

osmi hráčů. Klváček odehrál
první zápas mezi muži, předvedl výborný pohyb, rozuměl si se
spoluhráči a s chutí si zahrál,“
pochválil nového mládežníka
v dresu „béčka“ Mezuliánek.
O první branku se mohl hned
na konci první desetiminutovky
postarat Merdita, ale vychytal ho gólman, stejně jako si
o chvíli později poradil s Dostálovým volejem. Hosté se snažili
své šance dohrát až do prázdné
brány, prosadili se však teprve
po pauze.
Nejprve se dvakrát jako přes
kopírák zadařilo Svozilovi,
když se pokaždé trefil zpoza
vápna k pravé tyči. Třetí a pátou
branku přidal hlavou po centrech
ze stran Pořízka, mezi jeho
dvěma zásahy se k tyči trefil
Ovčáček.
„Třetí branka, to byl nejhezčí
okamžik utkání. Svozil předal
na levou stranu Sedláčkovi, ten
dal do běhu Klváčkovi, který
našel Pořízku,“ popsal jednu
z gólových akcí Mezuliánek

Branky Konice: Novotný, R. Řehák. Rozhodčí: Polanský –
Svozil, Jelínek

Sestava Konice:
Kačer – Václavek, Bílý, R. Řehák, F. Drešr – Schön, Schvarz (65.
Antl), Kaprál (80. M. Drešr), Dostál – Kryl, Novotný.
Trenér: Roman Jedlička.

Konice se díky vítězství, na které
čekala rovný měsíc, udržela v nejlepší pětici a zvýšila svůj náskok
před celky z dolní poloviny. Na

zhruba dva týdny šlo ale o poslední duel pro brankáře Patrika
Kačera, jenž odjel na studijní stáž
do Rakouska a na Slovensko.

Kralické soužení neskončilo ani v Želatovicích

TOMÁŠ HRDLOVIČ - TJ Sokol Olšany u PV:
„Prostějov vyhrál zaslouženě. Byl po všech stránkách lepší,
fotbalovější. Kdo má postoupit, ať postoupí. Chtěli jsme co nejdéle
udržet stav 0:0 a spoléhat na standardky a úniky, dostali jsme se ale
pouze ke dvěma náznakům. Ve druhé půli nám již odešla fyzička,
což je ale dáno i náročným zápasovým programem. Jaro nám moc
nevychází,sUrčicemiaOtaslavicemijsmeprohráliogól,nacházíme
se ale asi tam, kam patříme. Musíme se důkladně připravit na příští
sezonu.“

DAVID MEZULIÁNEK - 1.SK Prostějov „B“:

v první půli minimálně pět,
ale nemáme štěstí v koncovce,“ smutně poznamenal Gottwald a připomněl zahozené
příležitosti Vybíhala, Lehkého, Kopečného a dvakrát
Petráska.
Domácí se podle něj dostali jen do několika náznaků,
územní převaha, tlak i držení
míče byly na straně jeho hráčů.
Ani to však na body nestačilo.
„Dobývali jsme i ve druhé půli,
ale nepadlo nám to tam. Želatovice využily jednoho našeho
zaváhání a trefili se na přední
tyč,“ popsal rozhodující moment a jedinou branku duelu
kouč Kralic.

Gottwald věděl, že domácí
mají problémy s postupným
útokem a očekával pouze nákopy, jako protizbraň přichystal stejnou taktiku ve formě
vysokých míčů a sklepávání.
„Dařilo se nám plnit taktiku,
získávali jsme odražené míče.
Snažili jsme se i o útoky po
křídlech a šance vznikaly,“
pochválil hostující fotbalisty
za předváděnou hru.
Plány mu nabourala situace
z konce prvního poločasu, kdy
po vzdušné srážce a tržné ráně
na hlavě musel na šití Vít Kopečný. Sestava Kralic tak doznala vynucené změny. „Byl to
náš nejlepší hráč. Velmi platný

ve hře dopředu, dařily se mu
centry,“ smutnil po ztrátě devatenáctiletého ofenzivního hráče.
Kraličtí tak již podruhé na jaře
neskórovali a za poslední čtyři
duely se trefili pouze třikrát –
dvakrát proti Oskavě a jednou
proti Kozlovicím. „Nedaří se
nám dostat do vedení. Na klucích je trochu vidět frustrace,
ale snažím se je namotivovat
a pozitivně naladit. Bohužel
nám chybí i štěstí,“ podotkl.
Náladu mu hráči mohou spravit již v neděli, kdy se od půl
páté pokusí o zisk tří bodů
v Troubkách. Právě těm zatím
patří patnácté místo, o pět bodů
před posledními Opatovicemi.

tu jsme ale nedali. I ve druhé půli
jsme měli více ze hry, domácí ale
srovnali poté, co se na hranici
šestnáctky uvolnil obránce a trefil
se přímo do šibenice. S jedním
bodem jsem ale spokojen.“

TJ Sokol Čechovice
FK Nové Sady
1:2 (1:1)
Branky: 35. Jahl – 28. a 61.
Melichárek. Rozhodčí: Zemánek
– Lepka, Langhammer. Sestava
Čechovic: Brablec – Hatle, Zacpal,
Vinklárek, Prášil – Jansa, Hodulák
(69. Suchomel), Kolečkář, Matula (28. Klimeš), Haluza – Jahl.
Trenér: Jaroslav Liška.

Hodnocení trenéra Čechovic
Jaroslava Lišky:
„Z obou stran vynikající zápas. Hosté se dostali do vedení po narážečce, z dorážky
po rohu velmi rychle srovnal
Luděk Jahl. Měli jsme i další
tři gólovky, Haluza neuspěl
hlavou, Matulovi vytáhl gólman míč ze šibenice, Jansa byl
sám. Při druhé brance se Melichárek trefil z trestňáku těsně
za vápnem, předcházela tomu
chyba uprostřed hřiště, kdy jsme
neposunuli míč na rozběhlého
útočníka a došlo ke ztrátě. Chtěli
jsme odčinit nevydařené výkony
a herně jsme to splnili. Byl to náš

nejlepší zápas na jaře, podali jsme
nadstandardní výkon. Opět jsme
ale dali pouze jednu branku.“

Rec – Frys (39. R. Cetkovský),
T. Cetkovský, Lakomý, Liška
– Kaděra, Šlézar (79. Hladík),
Rozehnal, Všianský – Borovský,
Prokop (78. Přikryl). Trenér:
Petr Navrátil.

Hodnocení trenéra Klenovic
Petra Navrátila:
„Těžký zápas na špatném hřišti.
Terén byl hodně podmáčený,
hrbolatý, spíše hlína a bahno.
Předvedli jsme o sto procent lepší
výkon než proti Novým Sadům,
zaměřili jsme se na bránění celého
mužstva. Vyčkávali jsme na
soupeře a domácí měli zpočátku
převahu, pak se hra vyrovnala
a my jsme byli lepší. Trefili jsme
břevno a tyčku, Borovskému se
pak z pětadvaceti metrů podařilo
přehodit gólmana a dostal nás do
vedení. V pětačtyřicáté minutě šel
Rozehnal z úhlu sám na bránu,
byl stažen a kopali jsme penaltu,

TJ Sokol Dub nad Moravou
TJ Sokol Plumlov
1:1 (0:1)
Branka Plumlova: Mlčoch.
Rozhodčí: Silný – Hodaň,
Svačina. Sestava Plumlova: Piták
– Kutný, Gryglák, Mlčoch, Bureš
(70. Křupka) – Plajner, Ševcůj,
Matoušek, Vitásek – Hladký, Grulich. Trenér: Lubomír Keluc.
Hodnocení sekretáře Plumlova
Františka Kocourka:
„Cílem bylo přivést tři body,
bohužel opět máme jen jeden.

Když jsme na posledním místě,
potřebujeme vyhrávat. Do utkání
jsme vstoupili aktivně, Vitásek
nacentroval a Mlčoch z několika
metrů nohou zamířil do brány.
V Dubu je ale malé hřiště, domácí
nás po přestávce zmáčkli a po
dlouhém autu do vápna srovnali.
V obou poločasech jsme měli
i několik dalších šancí, bohužel
nám chyběl klid v zakončení. Po
vystřídání se Fana Plajner stáhl
do obrany a Křupka se posunul
na post ofenzivního záložníka,
chyběl nám ale gól. Nevzdáváme
to ale, nemáme velký odstup
a nezabalili jsme to. Kluci chtějí
a i v Dubu to odmakali.“

Jesenec, Prostějov/jim – Závěrečný duel 17. kola
„A“skupinyI.Btřídyobstaralastředečnídohrávkamezi
Jesencem a Beňovem. Zbylá dvanáctka celků zvládla své utkání odehrát již o víkendu 13. a 14. dubna,
kdy například Pivín remizoval 4:4 s Všechovicemi,
Nezamyslice 1:1 s Tovačovem a Mostkovice vyhrály
nad Vrchoslavicemi 2:1, na státní svátek kolo uzavřelo i střetnutí jedenáctého s prvním.

SK Jesenec
FC Beňov
1:5 (1:3)
Branka Jesence: 35. L. Burget. Rozhodčí: Tomášek – Kaňok, Lizna.
Sestava Jesence: Kýr – Burian, Takáč (70. P. Tichý st.), H.
Burget (46. Továrek), Horák
– L. Burget, Čížek, Konečný,

Tyl – P. Tichý ml., J. Tichý. do pauzy hosté odpověděli trojicí branek. Po pauze pak přidali
Trenér: Josef Takáč.
další dva zásahy a potvrdili roli
Domácí na podzim v Beňově favorita. Jesenec tak zůstal na
uhráli remízu 1:1 a také nyní do- svém a Pivínu, Mostkovicím ani
kázali vstřelit vedoucímu týmu Býškovicím neodskočil.
tabulky jednu branku. Luboš
Hodnocení trenéra Jesence
Burget dokonce poslal Jesenec
Josefa Takáče:
do vedení, ale jeho spoluhráči „Věděli jsme, že soupeř je venáskok dlouho neudrželi a ještě lice kvalitní a že dal o víkendu

šest branek Vrchoslavicím. Prvních pětatřicet minut jsme hráli
dobrý fotbal, bylo to vyrovnané
utkání. Do vedení nás hlavou
po centru Petra Tichého poslal
Luboš Burget, bohužel hned
po rozehře hosté vyrovnali
a za dalších pár minut přidali dvě branky. Pro nestranné
diváky to musel být pěkný fotbal

nahoru dolů, po přestávce jsme
útočili a chtěli snížit. Jenže jsme
z penalty dostali čtvrtou branku
a dvacet minut před koncem
i pátou. Do šancí jsme se dostávali, trefili jsme i tyč, ale je to
stále o tom, že my je nedáváme
a soupeř ano. Kluci ale hráli až
do konce a ještě se o umístění
popereme.“

FC Želatovice
FC Kralice na Hané

1:0
(0:0)

Rozhodčí: Krobot – Motlíček, Válek

Sestava Kralic:
Krejčí – Valtr, Martinka, Neoral, Jamrich (55. Chvojka) – Petrásek, Nečas, Dočkal, Vybíhal (62. Bošek), Kopečný (42. Cibulka)
– Lehký. Trenér: Petr Gottwald.

Želatovice,
Ž
l t i
P
Prostějov/jim
těj /ji –
Pouze na čtyři body se po
středečním duelu s Želatovicemi smrskl náskok Kralic
na předposlední Troubky.
Tým Petra Gottwalda utrpěl čtvrtou porážku v řadě

a ve vyrovnanéé tabulce
t b l tak
t k
měl osm zápasů před koncem stejný odstup od horní
poloviny i patnáctého místa.
„Budu se opakovat, je to ale
stále stejná písnička. Gólovky jsme si opět vytvořili,

„Po duelu se Zdětínem jsem měl malý proslov, učinil jsem i několik změn v sestavě. Děkuji Fanovi Jurovi a Radimu Weisserovi, že
mi vyšli vstříc a uvolnili hráče z áčka i dorostu. A změny byly znát.
Olšany se soustředily jen na defenzivu, od první do devadesáté minuty jsme je tlačili. První poločas sice skončil 0:0, ale bylo to tím,
že jsme se snažili akce dohrávat až do kuchyně. Ve druhé půli jsme
hru zjednodušili, hráli jsme po křídlech a dosáhli pěti branek.“

I

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

I.A třída: Středeční dohrávky výhru nepřinesly
Prostějovsko/jim – Sváteční středu osmého
května využily některé týmy z I.A třídy k sehrání dříve odložených duelů. Konice „B“ i Haná Prostějov
v původním termínu 16. kola zvládly vstup do jara
na jedničku a uhrály tři body, trojice Čechovice,
Klenovice na Hané a Plumlov je nenapodobila. Čechovičtí prohráli s lídrem „B“ skupiny 1:2,
Klenovice i Plumlov uhrály v Hlubočkách a Dubu
nad Moravou jeden plusový bod po remízách 1:1.

FK Hlubočky
TJ Sokol Klenovice na Hané
1:1 (0:1)
Branka Klenovic: 28. Borovský. Rozhodčí: Petr – Vyroubal,
Ehrenberger. Sestava Klenovic:

I.B třída: Jesenec překvapení proti lídrovi nedotáhl

Basketbal
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Prostějovští basketbalisté si domácí území hájí také v semifinále play off...
P
95 BK PROSTĚJOV
82 NH OSTRAVA

ORLI HRAJÍ PROTI VŠEM. I PROTI OSUDU...

STAV SÉRIE: 1:0

poločas: 44:38

čtvrtiny: 20:18, 24:20, 22:22, 29:22
Střelba 3 b.:
Střelba 2b.:
Trestné hody:
Doskoky:

21/12:31/12
35/20:39/17
24/19:18/12
34:29

Osobní chyby:
Asistence:
Získané míče:
Ztracené míče:

19:21
20:15
6:6
16:12

Rozhodčí: Dolínek Ivo,Paulík Robert, Hruša Petr
Diváků:

22
16
13
133
11
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Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

Sestava a body Ostravy:
Wilson Jeremiah 24, Dufault Austin Lee 19, Číž Adam 18, Barnes Chadwick
Farrell 11, Ames Rahsaan Edward 5, Stehlík Jan 3, Gniadek Martin 2,
Jurečka Luděk 0, Medvecký Michael 0, Pelikán Rostislav 0, Zbránek Filip 0
Trenér: Dušan Medvecký

96 NH OSTRAVA
PROSTĚJOV
85 BK PROSTĚJOV

STAV SÉRIE: 1:1

poločas: 49:38
čtvrtiny: 27:15, 22:23, 20:25, 27:22
Střelba 3 b:
Střelba 2 b.:
Trestné hody:
Doskoky:

26/14:12/6
35/18:46/25
25/18:29/17
30:34

Osobní chyby:
Asistence:
Získané míče:
Ztracené míče:

Sestava a body ostravy:
Wilson Jeremiah 20, Barnes Chadwick Farrell 19, Ames Rahsaan Edward
11, Stehlík Jan 11, Zbránek Filip 10, Dufault Austin Lee 9, Gniadek Martin
9, Číž Adam 7, Jurečka Luděk 0, Medvecký Michael 0, Pelikán Rostislav 0
Trenér: Dušan Medvecký

Sestava a body Prostějova:
2255
188
16
14
7
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Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

koše Mattoni nbl v číslech:
SEMIFINÁLE PLAY OFF
1. ZÁPASY: ČEZ Basketball Nymburk - BK JIP Pardubice 106:72
(25:20, 49:36, 77:54). Stav série: 1:0. Nejvíce bodů: Rančík 24, Welsch
a Naymick po 12, Carter 11, Benda 10 - Žabas a Muirhead po 15, Kotas 13,
Peterka 12. Rozhodčí: Vyklický, Hošek, Kučera. Fauly: 20:21. Trestné
hody: 26/31:12/18. Trojky: 8:8. Diváků: 400 * BK Prostějov - NH Ostrava 95:82 (20:18, 44:38, 66:60). Stav série: 1:0. Nejvíce bodů: Prášil 22,
Pandula 16, Švrdlík a Bohačík po 13, Marko a Slezák po 11 - Wilson 24,
Dufault 19, Číž 18, Barnes 11. Rozhodčí: Dolinek, Paulík, Hruša. Fauly:
19:21. Pět chyb: 40. Barnes (O). NCH: 4. Bohačík - 25. Wilson. TCH: 31.
Gniadek (Ostrava). Trestné hody: 24/19:18/12. Trojky: 12:12. Diváků: 700
2. ZÁPASY: BK JIP Pardubice - ČEZ Basketball Nymburk 59:88
(9:24, 26:46, 40:68). Stav série: 0:2. Nejvíce bodů: Muirhead 16, Nelson
10, Pospíšil 9 - Carter 17, Efevberha 14, Welsch 11, Palyza 10. Rozhodčí:
Dolinek, V. Lukeš, Karásek. Fauly: 20:22. Trestné hody: 18/12:23/16. Trojky: 1:8. Diváků: 1330 * NH Ostrava - Prostějov 96:85 (27:15, 49:38,
69:63). Stav série: 1:1. Nejvíce bodů: Wilson 20, Barnes 19, Ames a Stehlík
po 11, Zbránek 10 - Švrdlík 25, Slezák 18, Marko 16, Pandula 14. Rozhodčí: Hošek, Vondráček, Matějek. Fauly: 26:24. Trestné hody: 25/18:29/17.
Trojky: 14:6. Diváků: 1200 (vyprodáno)

Prostějov/lv - I v novém ročníku 2013-2014 budeme vídat
mezi tuzemskou elitou tým BK
Prostějov! Klub se sice v letošní sezóně prokousává složitými
ekonomickými časy, ale všechny těžké chvíle díky nadšení
funkcionářů, trenérů a v neposlední řadě i hráčů ustál. Klid
do duší přinesl počátek nového
roku a oznámení, že Orli mění
post nejvyššího muže, načež
dohrají rozběhnutou sezónu. A

SEMIFINÁLE
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

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

je ještě líp! Nové vedení již s
předstihem prohlásilo, že Mattoni NBL se bude v Prostějově
hrát i v nadcházejícím soutěžním ročníku!
„Rozhodli jsme se pokračovat,“
potvrdil Večerníku dobrou zprávu předseda občanského sdružení BK Prostějov Ivan Pospíšil.
„Jednáme se sponzory, doufáme
také v podporu prostějovské
radnice a vedení Olomouckého
kraje. Počítáme s reálným rozpočtem, který chceme mít naplněný před začátkem sezony,“
dodal Pospíšil.

Vedení klubu čeká řada jednání s hráči aktuální sestavy.
Prioritou je udržet co nejvíce
basketbalistů ze současného kádru. „Všichni budou osloveni.
Máme představu, co můžeme
reálně hráčům nabídnout. Nebudou to žádné vzdušné zámky.
Smlouvy, které budeme navrhovat, vycházejí z našich možností a můžeme je garantovat,“
poznamenal Pospíšil, který si
uvědomuje, že o kvalitní hráče
prostějovského výběru je zájem
také v jiných klubech. „Kluci
musí zvážit, jestli odejdou ji-

nam, kde jim třeba nabídnou
více, ale peníze zůstanou pouze
na papíře,“ dodal.
Ligové „áčko“ také v příští sezoně povede dvojice Zbyněk
Choleva, David Hájek. S trenéry se již vedení klubu domluvilo. „Smlouva bude uzavřena na
příští ročník,“ potvrdil šéf klubu
Pospíšil.
Rozhodnutí klubové generality
pochopitelně potěšilo také trenéra Orlů. Choleva doufá, že kostra mužstva zůstane pohromadě
a také v příští sezoně bude dělat
radost svým fanouškům. „Je

skvělé, že se v Prostějově bude
pokračovat na nejvyšší úrovni. Všichni kluci si to zaslouží.
Ukázali velké srdce a charakter.
Na palubovce i v kabině si basket užívají. Zaslouží si, aby Mattonka ve městě zůstala,“ uvedl
Choleva, který si uvědomuje,
že úzká sestava by potřebovala
doplnit. Už kvůli tomu, že se
příští ročník nejvyšší soutěže
bude hrát čtyřkolově systémem
středa – sobota. „Bude hodně
zápasů i cestování. Potřebovali
bychom ještě jednoho pivota a
rozehrávače,“ uvažuje kouč.

První semifinále: Prášilova kanonáda zařídila první bod
Prostějov/lv – Tím nejlepším
způsobem vstoupili do semifinálové série proti Ostravě
basketbalisté Prostějova. Na
domácí palubovce byli většinu
hrací doby ve vedení. V poslední čtvrtině udeřili a po výhře
95:82 získali důležitý první bod.
Hrdinou byl kapitán Jaroslav
Prášil. V poslední desetiminutovce zasypal ostravský koš sérií
trojek a na drtivý úder soupeř
nedokázal odpovědět.
Orli sice v úvodu utkání povolili
skórovat hostům hned dvakrát ze
tříbodové vzdálenosti, což je do-

stalo do vedení 8:4, ale následně
začali Hanáci bod po bodu manko umazávat a v páté minutě už i
vedli po koši Švrdlíka 9:8. Hosté
pak sice díky ex-orlovi Dufaultovi a jeho sedmi bodům otočili na
15:9, ale to bylo maximum, na
které hráči Ostravy dosáhli. Další
minuty už patřily opět domácím,
kteří po první čtvrtině vedli 20:18.
Jak Orli první periodu skončili, tak
tu druhou i začali. Kapitán Prášil
trefil další trojku a znovu společně
s Pandulou poslal Orly do vedení
25:18. Toto slibné vedení po dvojce Šmída, který poměrně překvapivě nastoupil již v průběhu čtvrtiny na palubovku, narostlo až na
devět bodů. Pak ale hosté přidali a
taženi Čížem snížili na rozdíl jediného bodu 34:33. V závěru poločasu se Orli zvedli a do kabiny od-

cházeli za příznivého stavu 44:38.
Šestibodový náskok domácím nestačil. Ve třetí čtvrtině se
nadechli k bodové sérii 10:0 a
ni
rázem vedli 60:44. Ostrava ani
za tohoto stavu nesložila zbraně.
Trojky Barnese a Amese ji vrátily
do utkání a před poslední částí domácí vedli pouze 66:60.
V klíčovém momentu hostujícímu týmu nepomohl Gniadek.
Jeho nesportovní chyba odstartovala ofenzivu prostějovské
družiny. Kapitán Prášil čtyřikrát
v řadě zaměřil zpoza tříbodového
oblouku a čtyřikrát se trefil. Další
body přidal Slezák a Pandula a
bylo rozhodnuto. Orli se utrhli
až na průběžný výsledek 86:63 a
bylo vymalováno. Nová huť konečné skóre kosmeticky upravila,
na obrat už neměla síly.

Očima trenérů

Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
„Čtvrtfinále s Levicemi nás vyčerpalo fyzicky,
ale posílilo mentálně. Hráli jsme s velkou
chutí. Tým byl hodně efektivní při střelbě,
což potvrdilo konečné skóre. V útoku si hráči
výborně pomáhali, dařilo se všem. Dali jsme do utkání hodně
energie a odměnou je první získaný bod v sérii. Když budeme
v podobných výkonech pokračovat, bude to dobré.“
Dušan Medvecký - NH Ostrava:
„Utkání nám vůbec nevyšlo. Až na Číže to
nezvládli především čeští hráči. Třeba stupidní
faul Gniadka. Prohrávali jsme o šest bodů a
mohli se ještě přiblížit na menší rozdíl. Byla
to od něj hloupá juniorská chyba. Prostějov
byl ale lepší. A v poslední čtvrtině utkání naprosto vládl Jarda
Prášil. Byl to jeho zápas.“

Druhé semifinále: Čtrnáct trojek Ostravy přineslo vyrovnání série

Ostrava/lv – Boj o finále je
otevřený. Ostrava ve druhém
utkání série s Prostějovem v
domácím prostředí zabrala a
před vyprodanými tribunami vyhrála 96:85. Stav semifinále je vyrovnaný. Hosté
bojovali a dotáhli průběžnou
ztrátu dvaceti bodů. Přesto
padli, a navíc přišli o Jaroslava Prášila, pro kterého sezona skončila.
Nová huť od začátku spoléhala
na svoji zbraň a pálila z trojkové
vzdálenosti. Nejdříve se ujaly

pokusy Číže, postupně domácího rozehrávače napodobili také
další domácí basketbalisté a v
6. minutě Ostrava vedla 18:9.
Střelecké představení Nové huti
pokračovalo až do konce první
desetiminutovky, na jejímž
konci Orli prohrávali 15:27.
Hanáci se snažili kontrovat
body z vymezeného území a
doufali, že se domácím oporám
vychýlí muška. Dlouho čekali
marně. Výběr Dušana Medveckého trefil v první půli deset trojek a po pokusu Stehlíka
vedl 45:25. Až za tohoto stavu
se hosté výrazněji prosadili a
aktivitou na obou polovinách
palubovky upravili na 38:49.
V náporu hráči Prostějova, kteří
po zranění Prášila odehráli vět-

šinu duelu v šesti lidech, pokračovali také po změně stran. Po
sérii 15:4 vyrovnali na 53:53. O
chvíli později dokonce mohli jít
do vedení, Slezák ale v dobré
pozici neproměnil svůj pokus.
Pak se do utkání vložil ostravský rozehrávač Ames. Dvakrát
vypíchl míč, rozdal dvě asistence a Ostrava získala náskok
osmi bodů. Před poslední čtvrtinou hosté prohrávali 63:69.
Vítěze určily trojky Amese a
Stehlíka v závěrečné pasáži
střetnutí. Hosté měli problémy
s fauly a to se projevilo při bránění pod vlastním košem. Především Barnes a Wilson toho
dokázali využít a postarali se o
vyrovnání semifinálové série na
1:1 na zápasy.

Očima trenérů

Dušan MEDVECKÝ - NH Ostrava:
„Tým se po první porážce rychle zvedl. Dařilo se
při střelbě trojek. Prostějov byl ale těžký soupeř
a hodně nás potrápil. V klíčových situacích nás
podržel Ames. Jeho zkušenosti nám dodaly klid.
Dalším důležitým faktorem byl výkon Zbránka, který nastoupil
po několika zápasech. Dal osm bodů za dvě minuty ve chvíli,
kdy jsme to potřebovali.“
Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
„Hlavně v prvním poločase domácí trefili téměř
každou střelu a dostali se do velké pohody. Přesto
se nám podařilo stáhnout vysokou ztrátu, což
ale hráče stálo hodně sil. Navíc jsme se museli
vypořádat se ztrátou Jardy Prášila. Týmu nemůžu nic vytknout,
bojoval až do konce. Musíme se otřepat a připravit na další duel,
který opět bude hodně těžký.“

TO SE NEMĚLO STÁT!

KAM za play off

I

te nás podpořit,“ žádá prostějovské příznivce Fridrich.
Torzo týmu ze sebe doluje zbytky fyzických sil. Hráči nastupují
se zraněními a nechtějí se vzdát

„Prostějov hraje neuvěřitelně. Na
to, kolik má k dispozici hráčů, je
to obdivuhodný výkon. Zranění
Jardy Prášila zbytek týmu ještě více
semkne. Série je pořád otevřená,“
očekává bývalý prostějovský Orel
Marek Stuchlý.

Prioritou vedení je udržet co nejvíce basketbalistů ze současného kádru.

26:24
20:7
8:1
5:18

Rozhodčí: Hošek Jan, Vondráček Marek, Matějek Ivor
Diváků: 1200 (vyprodáno)
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kroutí hlavou generální manažer BK Prostějov Petr FriTřetí utkání série se hraje drich. „Pokusíme se osudu
ve středu od 18 hodin. „To vzepřít. A potřebujeme, aby
už snad ani není možné...,“ nám pomohli fanoušci. PřijďProstějov/lv

svého finálového snu. Bez možnosti střídání je však čeká náročná bitva. „Na střídačce není kam
sáhnout. Prostě do toho vletíme
a uvidíme, jestli se nám podaří
urvat druhý bod. Nic jiného se
vymyslet ani nedá,“ uvažuje trenér Zbyněk Choleva.
Omlácená sestava se statečně rvala s přesilou i v Ostravě a vysloužila si poklonu od asistenta trenéra Nové huti Marka Stuchlého.

Mattonka se hrát bude, trenéři Choleva a Hájek zůstávají

Sestava a body Prostějova:
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To už není ani smůla, ale prostě osud... Basketbalisté Prostějova se v průběhu
sezony vylízali ze všech vnitřních ran, přežili svoji klinickou smrt, ale pech ne a ne
skončit. Další tvrdý direkt přišel ve druhém semifinálovém utkání play off Mattoni
NBL v Ostravě. Sedmička statečných, doplněná pouze o nadějného Brňana Filipa
Šmída, ztratila ostříleného kapitána Jaroslava Prášila! A v dalším pokračování
série, či případném finále už bude bojovat bez svého lídra...

„NAJEDNOU JSEM SLYŠEL PRASKNUTÍ,“
popisuje své zranění kapitán Jaroslav Prášil

Prostějov - Nadšení z povedeného konce sezony
u prostějovského kapitána Jaroslava Prášila vystřídal pocit zmaru. Ve druhém utkání semifinále proti
Ostravě odehrál necelé čtyři minuty. Pak se skácel
k zemi a odkulhal na střídačku s podezřením na utrženou achilovku. „Sezona pro mě skončila,“ povídal
smutně Prášil.

Najednou jsem slyšel prasknutí a
hned mě napadlo, že to není dobUvědomujete si, jak k va- ré.“
Sezona pro vás skončila.
šemu zranění došlo?
Jak dlouho bude trvat,
„Přesně to nevím. Ani netuším,
jestli došlo ke střetu s protihráčem. než se vrátíte na hřiště?
Ladislav Valný

„To se uvidí. Může to trvat třeba
půl roku. Uvidíme po podrobnějším vyšetření. Třeba to nebude tak
hrozné. V každém případě pauza
bude trvat minimálně dva měsíce.“
Okleštěná sestava dostala
další ránu. Máte v tak malém počtu ještě šanci postoupit
do finále?
„Pořád tomu věřím. Klukům
pochopitelně budu držet palce.
Fyzicky to ale bude nesmírně náročné.“
V minulém týdnu vedení
klubu oznámilo, že Orli

budou hrát Mattoni NBL také
aké v
ijapříští sezoně. Jak zprávu přijala kabina?
n„Je to lepší než poslouchat indo
formace, že končíme. Ale nikdo
o tom příliš nepřemýšlí. Celý tým
bovse soustředí na výkon na palubovní se
ce. Chce do finále. To ostatní
bude řešit až po sezoně.“
Umíte odhadnout, jestli
estli
adě?
tým zůstane pohromadě?
„To nejde. Každý se bude rozkoho
hodovat sám. Nechci za nikoho
zhomluvit, ale je možné, že při rozhosféra
dování může hrát roli i atmosféra
á.“
v našem týmu. A ta je výborná.“

Foto: archiv Večerníku

Sport

Výsledky 21. kola:

házenkářská sedmička

Maloměřice – Prostějov 31:26, Sokolnice – Kuřim nehlášeno, Havlíčkův Brod – Hustopeče nehlášeno, Brno „B“ - Velké
Meziříčí 32:26, Bohunice – Kostelec na Hané 27:16, Telnice –
Ivančice nehlášeno.

aneb průřez druholigovou sezónou 2012-2013

Průběžná tabulka druhé ligy, skupiny Jižní Morava

PROSTĚJOV PODCENIL MALOMĚŘICE A NAD HAVLÍČKOVÝM BRODEM MUSÍ VYHRÁT
jich bylo dvacet. To rozhod- sobotu od patnácti hodin domácím
Brno, Prostějov/jim – Nečekanou
SHC Maloměřice
31:26 mady
lo,“ podotkl zkušený kouč s tím, že utkáním a kouč Sokola II nyní spoztrátu a porážku o pět branek
musejí skousnout prostějovští házenkáři. Po třech výhrách v řadě
včetně triumfu nad vedoucími
Bohunicemi narazili v Maloměřicích, od kterých inkasovali více
než třicet branek. Zkomplikovali
tak situaci nejen sobě, ale zejména
Kostelci na Hané, který se s Maloměřicemi utká o tomto víkendu.
„Nepotvrdili jsme výkonnost z
posledních duelů a prohráli s průměrným celkem. Hráči k tomu nepřistoupili správně a samo to nešlo.
Nepomohlo ani zlepšení po pře-

TJ Sokol II Prostějov

(16:10)

Rozhodčí: ŽK: 3:3. Vyloučení: 3:4. Sedmičky: 4/4:6/5.

Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Zacpal – Kosina 9, Kozlovský 7, Gazdík 3, Jurik, Valach 1,
Bečička, Jura, Raška, Burget, Chytil 2, Ordelt, Jurečka 4. Trenér: Josef Zedníček.

stávce,“ posteskl si kouč hostí Josef
Zedníček.
Střelecky táhla tým osvědčená
jména Kosina, Kozlovský, Jurečka,
Gazdík, která nasázela třiadvacet

branek, nikdo další se k nim ale
nepřidal. „Bohužel padesát procent
mužstva nehrozilo v koncovce.
Navíc jsme jen za poločas udělali
jedenáct technických chyb, dohro-

o tři branky se připravili jeho hráči
přešlapem.
Do přestávky nebyl spokojen ani s
obranou, hodně to však souviselo s
ofenzivou, která byla slabá a zařídila jen deset gólů. „Obrana 1-5 nám
nefungovala a bez tréninku to prostě
nejde. V týdnu jsme se nesešli a bylo
to znát. Nebylo to pomalým povrchem, ale chybělo nám nasazení
i vyzrálost,“ vyjmenoval podstatné
faktory Zedníček.
S touto druholigovou sezonou se
prostějovští házenkáři rozloučí v

léhá na to, že jeho hráči při rozlučkovém duelu nepodcení neotřesitelně
poslední Havlíčkův Brod a na rozdíl
od Kostelce získají dva body.
„Nesmí si myslet, že to přijde samo.
Kdybychom teď získali aspoň bod,
měli bychom reálnou šanci na páté
místo. Takto skončíme asi devátí,
což je škoda,“ litoval promarněné
příležitosti na posun do horní poloviny tabulky Josef Zedníček. Jejich
soupeř bodoval v tomto kalendářním roce pouze jednou, právě s Kostelcem na Hané.

KOSTELEC V BOHUNICÍCH ODPADL A S MALOMĚŘICEMI HRAJE O VŠECHNO
Brno, Prostějov/jim – Osmnáct
minut drželi kostelečtí házenkáři vyrovnanou partii s jasným
lídrem a celkovým vítězem jihomoravské skupiny druhé ligy.
Dalších pětadvacet minut ale
prohráli rozdílem 2:12 a Bohunice si už výrazný náskok v klidu
pohlídaly. Po výhře Maloměřic
nad Sokolem II Prostějov to tak
znamená, že v závěrečném kole
musí Kostelec právě nad Maloměřicemi doma zvítězit.
„Prohráli jsme zaslouženě, hlavní
příčinou je jalový útok. Hráči plnili
mé pokyny do osmnácté minuty,
kdy byl stav 7:6, pak jsme vyklidili

Tatran Bohunice
TJ Sokol Kostelec na Hané-HK

27:16
(12:6)

Rozhodčí: Berger - . ŽK: 3:3. Vyloučení: 3:1. Sedmičky: 4/4:3/1. Diváků: 64.

Sestava a branky Kostelce na Hané:
Varha, P. Navrátil – Smékal 5, Palička 1, Kopečný, Říčař 1, Grulich 1,
R. Navrátil, Rikan 1, J. Grepl 1, Ševčík 1, Vymětal 2, M. Grepl, Říčař 3.
Trenér: Alois Jurík.

pole. Byli jsme statičtí, snažili jsme
se projít jeden na jednoho, což na
domácí neplatilo,“ zhodnotil duel
kostelecký trenér Alois Jurík.
Před utkáním si s hráči řekl, že nemají co ztratit, ale nepovedlo se.

Podstatným faktorem se ukázala
hra spojek, zatímco hosté měli bilanci 9/31, domácí při střelbě spojek
zaznamenali téměř šedesátiprocentní úspěšnost, když dali čtrnáct ze
čtyřiadvaceti pokusů. „V tom byl

obrovský rozdíl. Navíc jsme udělali
hned jednadvacet technických chyb
a rozdíl ve skóre je pro nás milosrdný,“ podotkl Jurík.
Za nejlepšího hráče duelu označil
domácího brankáře Macháčka,
který si navíc mohl dovolit druhou
půli odsedět na lavičce. „Soupeři se
podařil trhák na konci prvního i v
úvodu druhého poločasu. Byla to už
pouze formalita a skóre narůstalo,“
sdělil posmutnělý kouč.
Nyní se Kostelečtí střetnou s Maloměřicemi, které mají o bod víc,
a Jurík věří, že v přímém duelu o
záchranu dorazí i početná skupina
házenkářských fanoušků. „Musíme

vyhrát, remíza nic neřeší. Nejsem
ale tak nervózní jako před Brnem,
kvalita je na naší straně a věřím, že
nám pomůžou zkušenosti a domácí
prostředí. Snad budeme v klidu a
kulisa bude jako při derby,“ konstatoval.
Pro duel by měl mít k dispozici
všechny hráče, i proto zvolili domácí
začátek duelu na sobotu od tří odpoledne. „Pokud nikdo neonemocní,
tak snad budeme kompletní a v sestavě jako proti Brnu. Třeba Martin
Grulich hrál s horečkami. Kdybych
takových měl čtrnáct, nemusel bych
se bát,“ vyzdvihl obětavost a výkon
kosteleckého srdcaře.

Nohejbalové porážky od vedoucích týmů soutěží
Praha, Prostějov/pk - O uplynulém víkendu bylo na programu
další kolo druhé ligy a dorostenecké extraligy v nohejbalu.
Muži Sokola I Prostějov hráli na
půdě vedoucího celku druhé celostátní ligy Startu Praha a dorostenci hostili v neděli vedoucí celek
dorostenecké extraligy Sokol
Stratov. I přes velice solidní a bojovné výkony odešli nakonec oba
prostějovské výběry poraženy.
Družstvo mužů zahájilo utkání na
Startu Praha za stálého deště poměrně nešťastně, když naše dvojice
Valenta-Wiesner prohrála první set
až závěrečným míčem, druhý set
rovněž až po boji. Druhá prostějovská dvojice Klaudy-Roba ani v tomto
utkání neokusila hořkost porážky a
vypořádala se s výbornou dvojicí
Startu Praha a srovnala stav zápasu
na 1:1. Trojice ovšem Sokolu I příliš
nevyšly, což mrzí zejména u prostějovské první trojky vedené Klaudym
s Valentou a Wiesnerem. Druhá ryze
dorostenecko-žákovská dvojka Ftač-

ník-Roba-Matkulčík se ovšem svého
zkušeného soupeře nezalekla a uhrála
dost bodů. Přesto byl stav po dvojicích
3:1 pro celek Startu Praha. Vložená
prostějovská žákovská dvojka Ftačník-Matkulčík si vedla výborně a
v rozhodujícím setu ji připravil o nečekanou výhru až závěrečný nešťastný
míč. Na singl postavil trenér Prostějova opět Tomáše Robu, který měl
těžký oříšek ve svém soupeři herně
vyzrálém Tůmovi, který podal navíc
v tomto utkání snad svůj nejlepší výkon v singlu. Roba nakonec o jediný
míč vyhrál a snížil stav zápasu na 4:2.
Obě obrácené trojky skončily dělbou
bodů, v první trojce vyhrála zcela přesvědčivě sestava vedená Klaudym a
ve druhé trojce zvítězila sestava domácích po výborném výkonu mladé
prostějovské trojice a před rozhodujícími debly byl stav zápasu 5:3 pro
domácí. Bohužel hned první domácí
dvojka porazila nejlepší dvojici Prostějova Klaudy-Roba a zápas byl
rozhodnut. Pro souhrn tedy Start
Praha – Sokol I Prostějov 6:3.

„I přes porážku musím pochválit
celý tým za bojovnost i poměrně
kvalitní výkon, tentokrát skutečně
nebudu vyzvedávat jedince neboť
jak starší zkušení hráči, tak i mladící, věkem ještě žáci a dorostenci
příkladně bojovali a dokázali, že o
budoucnost nohejbalu se v Prostějově bát nemusíme. Vždyť před
dvěma roky jsme v naší historicky
nejlepší sestavě prohráli s tímto celkem oba zápasy play-off o 1.ligu
dvakrát 2:5,“ konstatoval po utkání
nohejbalový kouč Richard Beneš.
Dorostenci nastoupili
neděli proti lídrovi soutěže Sokolu
Stratov bez nemocného Pospíšila a ani tato ztráta nic nemohla

změnit na respektu k vynikajícímu soupeři. Trenér domácích
z uvedených důvodů tak zvaně
nabil první dvojku a trojku,
kam postavil své nejlepší hráče,
ale ani to příliš nic nezměnilo na
průběhu zápasu.
První dvojice Sokola I Matkulčík-Příhoda byla zbytečně nervozní
a při klidném útoku Matkulčíka
mohla klidně myslet na vítězství.
Ve druhé dvojce přesvědčila dvojka Roba-Ftačník, že může myslet i
na velmi dobrou hru na republikovém šampionátu dvojic. Své utkání
vyhrála a srovnala tak stav zápasu
na 1:1. Toto bylo ovšem ze strany
domácích bohužel vše, neboť obě

trojice ve dvou setech prohrála a
následně i vloženou třetí dvojku.
Mírný zvrat v zápase mohl přivodit
Roba v singlu, ale ve vyrovnaném
utkání prohrál nejtěsnějším poměrem 1:2 na sety a následnou trojku
si již soupeř nenechal vzít.
„Musím konstatovat, že soupeř,
který je prakticky reprezentací
mládeže středočeského kraje byl
nad naše síly mladého herně ještě
nevyzrálého kolektivu. Na Robovi se projevuje již několik týdnů
únava z náročných utkání ve
druhé lize mužů a tak tomu bylo
i tentokrát. Ostatní hráči odehráli
to, na co momentálně mají,“ uvedl Beneš.

obchodní partneři nohejbalového oddílu TJ Sokol I Prostějov

úroveň, když prvních 10 hráčů
mělo průměrné ELO 1932.
Sílu přemyslovských hráčů v tomto
druhu šachové hry potvrdilo umístění
na stupních vítězů. Druhý skončil Josef Ošťádal a třetí Jiří Zapletal. Oba
zástupci Sokola Přemyslovice tak
překonali své nasazení a zaslouženě
získali spolu s vítězem celého turnaje
finanční odměnu a dále i diplom pro
nejlepší šachisty v tomto přeboru.
Neuspěl druhý nejvýše nasazený Petr
Matoušek ze Sokola Přemyslovice,
který získal pouze „bramborovou
medaili“ za neoblíbené 4. místo v
turnaji. I jeho výkon však byl oceněn

věcným darem od organizátora celé
akce.
Za trojicí hráčů z Přemyslovic se
umístili další tři zástupci oddílu SK
Prostějov, a to na 5. místě Ing. Jan
Sýkora, na 6. místě Jiří Fiala, sedmý
byl Aleš Hradský. Následoval L.
Prucek ze Sokola Přemyslovic na 8.
místě.
Dalším umístěným hráčem domácího
celku byl jako největší překvapení turnaje neaktivní hráč František Hanák,
který překvapil i daleko silnější
hráče svojí kombinační hrou, která
mu přinesla 4,5 bodů a nečekané 9.
místo. Za ním zůstali zkušenější hráči

Karel Virgler na10. místě s 3,5 body a
na 11. místě Vojtěch Král s 1 bodem a
poslední příčku pak obsadil nejstarší
hráč turnaje čtyřiasedmdesátiletý Bohuslav Trimmel s 0,5 bodu za remízu.
Trochu mrzela neúčast hráčů z oddílu Rošáda Prostějov a dále chyběli
i zástupci SK Junior a Prostějov a
Sokola Vrahovice. Omluvou těmto
oddílům může být jedině účast na
Krajském přeboru družstev mladších
žáků, kde družstvo žáků oddílu SK
Prostějov obsadilo hezké 3. místo v
rámci kraje. Po vyhlášení celkových
výsledků a předání odměn vítězům
v podobě finančních a věcných cen

poděkoval p. Virgler hráčům za
vzornou reprezentaci svých oddílů,
poděkoval i sponzorům této akce,
kterými jsou město Prostějov a Olomoucký kraj. Přítomné pak pozval
na další turnaje, které proběhnou do
zahájení nové sezony družstev. Tedy
na zbývajících 10 kol Prostějovské
šachové ligy (hraje se vždy v úterý
v 17:00 hod. Na klubovně SK), dále
na mezinárodní šachový open turnaj
Wisconsin cup Prostějov 2013 od 17.
do 24. srpna v Národním domě hraný
na FIDE ELO a Prostějovský koník
turnaj v rapid šachu 21.9.2013 v 9:00
hodin na Sportovní ul.

Cyklista SKC TUFO Matouš Hynek zazářil na Závodu míru juniorů
Prostějov/oš, jim – Celkově již
podvaačtyřicáté se v letošním
roce uskutečnil Závod míru
juniorů. A na start první etapy se v Litoměřicích postavilo přesně sto dvacet cyklistů
z dvaadvaceti týmů. Z České
republiky do závodu vstoupila
pouhá šestice juniorů, startujících v barvách národního
týmu. Reprezentační trenér
Svatopluk Henke vybral Adama Ťoupalíka, Pavla Camrdu, Michala Schlegela, Adama
Sekaninu, Luďka Lichnovského a také Matouše Hynka
z SKC TUFO Prostějov.
Na mladé cyklisty čekalo více
než čtyři sta kilometrů. První
a zároveň nejdelší ze čtyř etap
májového závodu měla svůj
start i cíl v Litoměřicích. Na
startu chyběl obhájce loňského
vítězství Niklas Eg z Dánska a
Matouš Hynek hned na úvod
ukázal, že bude platným členem

týmu. Díky sedmnáctému místu
se umístil nejvýše z českých reprezentantů.
„První zkouška byla velmi těžká. Jelo se hlavně od druhé vrchařské prémie. Do té doby to
bylo celkem v pohodě, ale jezdci
se vzájemně testují, takže to zpočátku bylo takové dost splašené.
Často se v zatáčkách i sjezdech
šlo na brzdy, což bylo dost nebezpečné. Síla pelotonu je velká,
ale je toho před námi ještě hodně, takže uvidíme, jak se bude
dařit dál,“ podělil se o dojmy v
cíli prostějovský závodník.
Člen SKC TUFO Prostějov si
počínal dobře i v první části druhé etapy, tedy v časovce na 11,6
kilometru. Jako druhý nejlepší
z českých reprezentantů dojel
třiašedesátý se ztrátou minuty a
třinácti sekund na vítěze.
V odpolední části druhé etapy si Matouš vedl opět velice
zdatně. A protože etapa směřo-
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14
13
12
10
8
8
8
8
7

R
0
2
1
1
0
2
2
2
1
3

P
3
4
7
7
11
11
10
11
11
11

S
635:496
555:520
606:600
571:499
523:554
572:554
516:524
575:601
533:509
511:562

B
36
30
27
25
20
18
18
18
17
17

Sokolnice
Havlíčkův Brod

20
20

8
1

1
1

11
18

511:573
497:612

17
3

KAM NA házenou?
22. kolo, sobota 18. května: Hustopeče – Telnice (15.5.,
19.00), Prostějov – Havlíčkův Brod (15.00), Kostelec na
Hané – Maloměřice (15.00), Velké Meziříčí – Bohunice
(15.00), Kuřim – Brno „B“ (16.00), Ivančice – Sokolnice
(19.5., 11.00).

www.
vecernikpv
.cz
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Kuličkáři zvou na nedělní

turnaj do Křenůvek
Křenůvky/jim – Již třetí ze série osmi kuličkových turnajů
otevřených i pro nejširší veřejnost se o víkendu uskuteční
na Prostějovsku. Po Mostkovicích a prostějovských Koupelkách se milovníci této hry
sjedou do Křenůvek, kde se
mezi sebou utkají v neděli dopoledne.
„Turnaj je zařazen do série
Open turnajů pořádaných
Českým kuličkovým svazem.
Zúčastnit se může každý, je
to nenáročná hra pro všechny

generace. Máme tu dvě kategorie – děti do dvanácti let
a dospělé,“ obeznámil jeden
z organizátorů Lukáš Vlček.
Prezentace začne v deset dopoledne a samotná hra o hodinu později. Kuličky si mohou
hráči zapůjčit přímo na místě,
pravidla pořadatelé ochotně
vysvětlí. Startovné pro dospělé
činí třicet korun, u dětí desetikorunu. Bližší informace najdou zájemci na internetových
stránkách www.kulicky.com
a www.kulickypv.webnode.cz.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Berdych byl v Madridu krok od finále,

ŠAFÁŘOVÁ VYHRÁLA ČTYŘHRU

V bleskovém šachu se na trůn posadil Roman Závůrka
Prostějov/Ing. Karel Virgler
- Tradiční květnový turnaj v
bleskovém šachu jednotlivců
v Prostějově zná vítěze. Stal
se jím nejvýše nasazený hráč
pořádajícího oddílu SK Prostějov
Roman Závůrka. Přidal tak ke
svým letošním úspěchům i titul
okresního přeborníka v „bleskovkách“ pro rok 2013. Soupeřem
mu bylo dalších jedenáct šachistů
dvou
oddílů
prostějovského
okresu. Hrálo osm zástupců
pořádajícího oddílu SK Prostějov
a dále 4 šachisté z TJ Sokol
Přemyslovice. Turnaj měl slušnou
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vala k hromadnému spurtu, věřil si na dobré umístění. Takticky se velice dobře nachystal za
rozjíždějící se vláček dánského
národního týmu, došlo však ke
kolizi a Matouš vypletl přední
kolo. K jeho štěstí se tak stalo v ochranné zóně, dokončil
tedy etapu bez časové ztráty
na vítěze.
Smůla Matouše neopustila
ani v sobotní královské etapě.
V průběhu závodu se pohyboval ve druhé skupině, která ztrácela okolo dvaceti sekund na
čelo závodu. V závěru závodu
ho však postihl defekt a etapu
dokončil až ve třetí skupině na
pětatřicátém místě. V průběžném pořadí před závěrečnou
nedělní etapou mu tak patřila
šestatřicátá příčka. To ho řadilo na průběžnou druhou pozici
mezi českými reprezentanty.
Závěrečná etapa již nic dramaticky nezměnila. Celkovým vítě-

Talent z Hané. Člen SKC TUFO Prostějov Matouš Hynek dojel na
Závodu míru juniorů jako druhý nejlepší Čech. Foto: Patrik Pátek
zem se tak stal Dán Mats Pedersen, druhý dokončil Francouz
Clement Barbeau a třetí Brit
Christopher Lawless. Matouši
Hynkovi zůstala se ztrátou čtyř a
půl minuty šestatřicátá příčka v

souhrnném pořadí a druhá mezi
českými závodníky. Závod se
stále těší obrovské popularitě a je
považován za možná nejprestižnější etapový závod pro juniory
v Evropě.

(dokončení ze strany 17)
Tomáš Berdych coby nasazená šestka měl v prvním kole
volný los a do turnaje vstoupil
třísetovou výhrou 6:7, 6:3 a
6:2 nad Polákem Jerzym Janowiczem. V osmifinále si stejně
jako na Australian Open poradil s Jihoafričanem Kevinem
Andersonem, jenž předtím
stihl vyřadit Janka Tipsareviče
i antukového specialistu Juana
Monaka a po výsledku 7:6 a
7:5 nastoupil ve čtvrtfinále
proti Britovi Andymu Murraymu.
V duelu o postup mezi nejlepší
čtyři stačily sedmadvacetiletému tenistovi jen dvě sady.
Nejprve zachránil za stavu 3:4
ztracené podání, ihned si ho
vzal zpět a následný tie-break
pro sebe získal s přehledem
7:3, ve druhém setu rozhodl
hned v desáté hře. Z pěti šancí
na brejk dvě využil, a přestože
jednou sám daroval soupeři
servis, využil hned první
mečbol a i díky dvěma esům
šel dál.
Duel Tomáše Berdycha se
švýcarským
reprezentantem
Stanislasem Wawrinkou nabídl
třísetovou bitvu plnou velkých
obratů. Hned na úvod člen
TK Agrofert Prostějov ztratil
podání a navzdory tomu, že
následně předvedl dvě čisté hry,
tak ztrátu nedohnal a první setu
zakončil dvojchybou – 3:6.
Ve druhé sadě si oba členové
užší světové špičky drželi až
do stavu 4:4 servis. Následně

I

Berdych využil druhý brejkbol, když Wawrinka pouze trefil síť, a český tenista ostrým
podáním a jednou z mnoha
čistých her srovnal poměr
vyhraných setů na 1:1.
Rozhodující set již tak
přímočarý nebyl. Švýcar
nejprve vedl 2:1, poté si
Berdych dvakrát uhrál své
podání a proložil to lehce získaným soupeřovým podáním,
když dokázal vrátit za síť úplně
všechno. Za stavu 4:2 si šel
nejlepší český tenista pro pátý
bod a vedl 30:0 i 40:15, Švýcar
ale podání udržel a získal pro
sebe poslední čtyři hry. Při
skóre 4:5 a 15:40 ještě Berdych
první mečbol odvrátil, druhý
už však ne.
Ještě více se dařilo Lucii
Šafářové. Ve dvouhře sice
skončila na raketě Ekateriny Makarovové 2:6 a 5:7,
vše si ovšem vynahradila
ve čtyřhře. Po boku Rusky
Pavljučenkové zdolala nejprve
Španělky Muguruzaovou s
Torrovou-Florovou, následně
americko-indický pár Bethanie
Matteková-Sandsová, Sania
Mirzaová a ve čtvrtfinále si
česko-ruská dvojice poradila i se slovensko-německým
duem Husárová, Lisická. V
semifinále potřetí v řadě pomohl vítězkám uhraný super tie-break, ve finále proti
Kaře Blackové a Marině
Erakovičové ze Zimbabwe a
Nového Zélandu stačily dva
sety a výsledek 6:2 a 6:4.

www.
vecernikpv
.cz

Volejbal
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POHLED DO HISTORIE aneb
volejbalové mistryně České republiky

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

SK UP Olomouc
SK UP Mora Olomouc
ouc
SK UP Mora Olomouc
ouc
PVK Olymp Praha
Lapos Frenštát p/Radhoštěm
adhoštěm
PVK Olymp Praha
Lapos Frenštát p/Radhoštěm
adhoštěm
VO Lapos Frenštát p/Radhoštěm
VK Královo Pole Brno
no
VK Královo Pole Brno
no
VK Královo Pole Brno
no
PVK Olymp Praha
VK Královo Pole Brno
no
VK Královo Pole Brno
no
PVK Olymp Praha
VK Prostějov
VK Modřanská Prostějov
stějov
VK Modřanská Prostějov
stějov
VK Agel Prostějov
VK Agel Prostějov

Společně vedou družstvo prostějovských volejbalistek už dlouhých pět let. A nyní je jisté, že bok
po boku vydrží u ženského výběru hanáckého oddílu minimálně jednu další sezonu. Hlavní trenér
VK AGEL Miroslav Čada a jeho asistent Ľubomír
Petráš totiž zůstávají ve svých funkcích i pro soutěžní ročník 2013-2014.
Prostějov/son

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 až v čísle 23,
které vychází V PONDĚLÍ 10. ČERVNA 2013.

Sezonu uzavře šampionát

mladších žákyň v Brně

je předvádět co nejlepší hru,
na kterou holky mají, a jaký
konečný výsledek z toho vzejde, se uvidí.
Každopádně v letošním
krajském přeboru mladé
Hanačky suverénně dominovaly, když během dvanácti kol nasbíraly 181 bodů
a daleko za sebou nechaly
druhou Olomouc (152), třetí
Českou Třebovou (145),
čtvrtý Přerov (139) i všechny
ostatní
soupeře.
Tato
skutečnost jasně naznačuje, že
sedmačky VK vedené trenérským triem Jindřich Němeček,
Lucie Kučerová, Pavlína
Nakládalová pojedou na jih
Moravy se slibnými vyhlídkami na boj o čelné pozice.

Předběžný přehled účastníků Mistrovství
Moravy a Čech mladších žákyň 2013
Pegas Znojmo
KP Brno
ZŠ Novolíšeňská
VK AGEL Prostějov
UP Olomouc
PVK Přerov
ŠSK Bílovec
TJ Ostrava
Nový Jičín
Baník Sokolov
Karlovy Vary

ŠSK Jihlava
Světlá nad Sázavou
Uherské Hradiště
VSC Zlín
Volejbal Tábor
SK Hlincovka
SK Náchod
Lokomotiva Trutnov
SK Liberec
TU Liberec
Spartak Děčín

VK Ervěnice
VŠ Plzeň
Volejbal Klatovy
Česká Třebová
VK Lanškroun
Vavřinec Kladno
Sokol Komárov
Olymp Praha
Španielka Řepy
+ družstvo nominované
pořadatelem.

Skončila také soutěž našich

nejmenších - Pohár trojic
Prostějov/red - V neděli 5.5.
proběhl poslední turnaj tradičního Poháru trojic. V rámci již
10. ročníku se konalo celkem
7 turnajů, ve kterých proti sobě
nastoupily dívky z 5. a 6. tříd.
Poháru se účastnilo celkem 24
družstev, která na zmenšených
hřištích a se zjednodušenými
pravidly oproti "velkému volej-

MIROSLAV ČADA I ĽUBOMÍR PETRÁŠ DÁL ZŮSTÁVAJÍ!
Složení zbytku realizačního týmu žen VK AGEL Prostějov se ještě řeší

TRADIČNÍ VOLEJBALOVÝ SERVIS POSUNUT

Prostějov/son - Počítáme-li
všechny věkové kategorie,
úplně poslední velkou akcí
končícího soutěžního ročníku
2012/13 bude Mistrovství
Moravy a Čech mladších
žákyň. Proběhne o nejbližším
víkendu 18. a 19. května
v Brně a mezi dvaatřiceti
zúčastněnými
družstvy
nebude chybět ani výběr
VK AGEL Prostějov.
Čím méně let mají sportující děti, tím podružnější jsou
výsledky. Tahle zákonitost by
měla platit ve všech odvětvích
včetně volejbalu, a proto je
logické, že do nadcházejícího šampionátu nepůjde
náš tým pod žádným tlakem
na konkrétní umístění. Hlavní

Prostějovské volejbalistky si užívají zaslouženého volna, vedení má ale napilno

balu" urputně bojovala o vítězství. Naše holky se mezi nimi
rozhodně neztratily. Předváděly
bojovné výkony a svými výsledky těšily nejen své trenéry, ale
i přítomné rodiče. Je vidět, že se
děvčata díky své práci během
roku naučila hodně ze základů
volejbalu a jsou připravena na
další volejbalové kroky.

Celková tabulka soutěže

„Snažíme se v našem klubu pracovat koncepčním způsobem
s určitou dlouhodobou vizí
a výhledem na víc let dopředu.
Mirek Čada s Lubošem Petrášem
odvádějí stabilně výbornou práci,
čtyři roky byli maximálně úspěšní.
Uplynulá sezona sice nevyzněla
zcela ideálně, ovšem kromě špatného vystoupení v Champions
League mančaft splnil všechny
cíle, a proto jsme se rozhodli dát
oběma koučům i nadále důvěru,“
objasnil Večerníku setrvání trenérské dvojice Petr Chytil, předseda
správní rady VK AGEL.
„Moc si vážím důvěry, kterou
jsem od klubového vedení opět
dostal. A současně mám radost,

že můžeme dál dělat s Lubošem,
s nímž se mi skvěle spolupracuje.
Naším nejbližším úkolem je teď
postavit takový hráčský kolektiv,
aby pokud možno jasně dominoval českým soutěžím a dokázal se
prosadit v evropské Lize mistryň,“
sdělil Miroslav Čada.
Zůstane i zbytek realizačního
týmu Agelek beze změny? To
není zdaleka jisté... „V současnosti probíhají jednání a nemůžeme vyloučit některé změny.
Na rozebírání konkrétních jmen je
ale zatím příliš brzy,“ řekl sportovní
ředitel VK Peter Goga.
Více informací a především
novinky o složení hráčského kádru prozradí prostějovský oddíl
koncem května na oficiální tiskové konferenci.

Zlatí hoši. Zatím v každé sezóně, co působí na lavičce prostějovských volejbalistek se trenérská dvojice
Miroslav Čada - Ľubomír Petráš mohla zálibně dívat na zlaté medaile, k nimž vždy přivedl tým z našeho města. Podle aktuálního vyjádření šéfa klubu Petra Chytila tomu tak bude i nadále. Úspěšné duo
prodloužilo své kontrakty na Hané a věří, že z rukou předsedy České volejbalové federace Zdeňka
Haníka budou moct za rok přebrat další cenné kovy. Jak to bude se zbytkem realizačního týmu, o tom se
teprve rozhodne v nejbližších dnech.
Foto: Marek Sonnevend

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

I
Volejbalové aktuality
hledejte také na:
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Adrenalin Mariny Miletičové: SKOČILA PADÁKEM!
Chorvatská smečařka VK si tím splnila životní sen,
šlo o vyhranou sázku nad Milošem Sklenkou

Prostějov/son - Že jsou volejbalové šampiónky VK AGEL
osobami z masa a kostí a mají
svá obyčejná přání, jsme
se mohli přesvědčit minulý
týden, když ke splnění jedné
takové tužby došlo u Mariny
Miletičové.
Právě ona se dozvěděla o věhlasu prostějovských
tandemových
seskoků. Skočit si padákem
z letadla bylo její celoživotní přání. Když ji spoluhráčky
navedly
na
Miloše Sklenku z prostějovského aeroklubu Dropzone,

bylo už jasné, že se schyluje
k proměnění snů ve skutečnost.
Aby vše nabralo dramatický
průběh, velký obdivovatel prostějovského volejbalu Miloš
Sklenka, který je shodou okolností i členem Komise pro mládež a tělovýchovu Rady města
Prostějova, uzavřel s Marinou
Miletičovou sázku: přání jí splní, když vyhraje titul!
Pomineme-li nelogičnost této
sázky, která spíš ukazuje na
velkou ochotu Miloše natočit
Marinu při volném pádu na kameru, rádi se s vámi podělíme
o videozáběry, které renomova-

ný vzdušný fotograf a kameraman pořídil (viz na konci článku).
Samozřejmě nás zajímaly
i bezprostřední reakce Miletičové po tomto adrenalinovém zážitku, jenže Sklenka byl skoupý
na vyjádření. Zřejmě „lékařské
tajemství“ mezi tandemáky…
Přesto tenhle věčně usměvavý
sportovní nadšenec alespoň naznačil: „Na závěr padlo slovo
fantastic, což mě potěšilo. Slova
předtím sice patřila spíš do mezinárodního slovníku a neopovážím se je tu vyslovit, ale bylo
patrné, že je Marina nakonec
nesmírně šťastná.“

na
video rnikpv.cz
e
.vec
www

Foto: www.youtube.com

PROSTĚJOVSKÉ REPREZENTANTKY ČR i SR ladí formu na kvalifikaci
Po skončení bojů o ME 2013 bude český národní tým trénovat
deset červnových dnů v Prostějově před Světovou ligou

Prostějov/son - V plném proudu
je příprava reprezentačních
výběrů žen České i Slovenské
republiky na závěrečnou
fázi kvalifikace o mistrovství Evropy 2013. Proč
o tom píšeme? Z prostého
důvodu, že do zmíněných
národních týmů patří hráčky
VK Prostějov Pavla Vincourová, Andrea Kossányiová,
Solange Soaresová, Veronika
Hrončeková a Slovenky vede
coby hlavní trenér Miroslav
Čada, na klubové úrovni kouč
„Agelek“.
Co se českého ansámblu týká,
pod taktovkou italského lodivoda Carla Parisiho maká spíš
v utajení, směrem ven nejsou
pouštěny v podstatě žádné
informace. Jistotu tak zatím
znamenají pouze termíny
obou rozhodujících utkání
o postup na ME proti Rumunsku
(1. června od 18.00 hodin venku,
8. června od 18.00 hodin doma
v Brně) a také fakt, že po těchto

kvalifikačních bojích budou
volejbalové zástupkyně naší
země pokračovat v přípravě
plných deset dnů v Prostějově!
„Český nároďák totiž během
léta čeká Světová liga a rovněž
na tuhle významnou akci se
musí náležitě nachystat. V hale
Sportcentra DDM bude trénovat denně od úterka 11. až
do čtvrtka 20. června, žádný
přátelský zápas však za celou
tuhle dobu není plánován. Ale
kdo je zvědavý na to, jak trénuje reprezentace ČR s Vincy
a Kossy, může se samozřejmě
přijít podívat,“ řekl sportovní ředitel VK Peter Goga,
který pobyt Parisiho družiny
v našem městě po všech
stránkách zajišťoval.
Slovenská ekipa s Miroslavem Čadou v čele se sešla
už 29. dubna v Bojnicích
a tahle oblíbená destinace
byla dějištěm jejího úvodního
desetidenního
soustředění.
Od 12. května pak příprava

Veronika Hrončeková
Solange Soaresová
Andrea Kossányiová
Pavla Vincourová
pokračuje v Popradu, kde duely o postup na letošní mis- o Evropu, Bělorusko vidím
ženský kolektiv SR absolvuje trovství Evropy s Běloruskem jako tvrdý oříšek, ale postuhned šest střetnutí. Nejprve 16., (1. června venku, 6. června pové šance odhaduji padesát
17. a 18. května tři přátelská doma opět v Popradu). na padesát. Uděláme maxis Belgií, následně 24., 25. a 26. Volejbalistky Slovenska ve- mum pro další velký úspěch,
května tři soutěžní v první fázi dené Čadou a s dvojicí Sol- kterým by účast na ME pro
kvalifikace o mistrovství světa ange Soaresová – Veronika Slovensko rozhodně byla,“
2014 proti Lichtenštejnsku, Hrončeková ve svém středu svěřil se Miroslav Čada.
Rakousku a Řecku. Druhý tedy podstoupí dva převelice Zajímavostí je, že v jeho
celek tabulky se nominuje do důležité mezinárodní střety. souboru figurují kromě dvou
druhé části kvalifikace, vítěz „V domácím turnaji o MS stávajících ještě dvě někdejší
tabulky projde přímo do po- se pochopitelně porveme Agelky Ivana Bramborová
o vítězství, i když Řecko bude a Monika Smáková, z nichž
slední třetí fáze.
Brzy po bojích o světový těžkým protivníkem a na druhá jmenovaná současně
šampionát potom přijdou prvenství si také dělá zálusk. vykonává funkci asistentky
na řadu dva rozhodující Co se týká závěrečných bitev trenéra.

Volejbal
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POHLED DO HISTORIE aneb
volejbalové mistryně České republiky

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

SK UP Olomouc
SK UP Mora Olomouc
ouc
SK UP Mora Olomouc
ouc
PVK Olymp Praha
Lapos Frenštát p/Radhoštěm
adhoštěm
PVK Olymp Praha
Lapos Frenštát p/Radhoštěm
adhoštěm
VO Lapos Frenštát p/Radhoštěm
VK Královo Pole Brno
no
VK Královo Pole Brno
no
VK Královo Pole Brno
no
PVK Olymp Praha
VK Královo Pole Brno
no
VK Královo Pole Brno
no
PVK Olymp Praha
VK Prostějov
VK Modřanská Prostějov
stějov
VK Modřanská Prostějov
stějov
VK Agel Prostějov
VK Agel Prostějov

Společně vedou družstvo prostějovských volejbalistek už dlouhých pět let. A nyní je jisté, že bok
po boku vydrží u ženského výběru hanáckého oddílu minimálně jednu další sezonu. Hlavní trenér
VK AGEL Miroslav Čada a jeho asistent Ľubomír
Petráš totiž zůstávají ve svých funkcích i pro soutěžní ročník 2013-2014.
Prostějov/son

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 až v čísle 23,
které vychází V PONDĚLÍ 10. ČERVNA 2013.

Sezonu uzavře šampionát

mladších žákyň v Brně

je předvádět co nejlepší hru,
na kterou holky mají, a jaký
konečný výsledek z toho vzejde, se uvidí.
Každopádně v letošním
krajském přeboru mladé
Hanačky suverénně dominovaly, když během dvanácti kol nasbíraly 181 bodů
a daleko za sebou nechaly
druhou Olomouc (152), třetí
Českou Třebovou (145),
čtvrtý Přerov (139) i všechny
ostatní
soupeře.
Tato
skutečnost jasně naznačuje, že
sedmačky VK vedené trenérským triem Jindřich Němeček,
Lucie Kučerová, Pavlína
Nakládalová pojedou na jih
Moravy se slibnými vyhlídkami na boj o čelné pozice.

Předběžný přehled účastníků Mistrovství
Moravy a Čech mladších žákyň 2013
Pegas Znojmo
KP Brno
ZŠ Novolíšeňská
VK AGEL Prostějov
UP Olomouc
PVK Přerov
ŠSK Bílovec
TJ Ostrava
Nový Jičín
Baník Sokolov
Karlovy Vary

ŠSK Jihlava
Světlá nad Sázavou
Uherské Hradiště
VSC Zlín
Volejbal Tábor
SK Hlincovka
SK Náchod
Lokomotiva Trutnov
SK Liberec
TU Liberec
Spartak Děčín

VK Ervěnice
VŠ Plzeň
Volejbal Klatovy
Česká Třebová
VK Lanškroun
Vavřinec Kladno
Sokol Komárov
Olymp Praha
Španielka Řepy
+ družstvo nominované
pořadatelem.

Skončila také soutěž našich

nejmenších - Pohár trojic
Prostějov/red - V neděli 5.5.
proběhl poslední turnaj tradičního Poháru trojic. V rámci již
10. ročníku se konalo celkem
7 turnajů, ve kterých proti sobě
nastoupily dívky z 5. a 6. tříd.
Poháru se účastnilo celkem 24
družstev, která na zmenšených
hřištích a se zjednodušenými
pravidly oproti "velkému volej-

MIROSLAV ČADA I ĽUBOMÍR PETRÁŠ DÁL ZŮSTÁVAJÍ!
Složení zbytku realizačního týmu žen VK AGEL Prostějov se ještě řeší

TRADIČNÍ VOLEJBALOVÝ SERVIS POSUNUT

Prostějov/son - Počítáme-li
všechny věkové kategorie,
úplně poslední velkou akcí
končícího soutěžního ročníku
2012/13 bude Mistrovství
Moravy a Čech mladších
žákyň. Proběhne o nejbližším
víkendu 18. a 19. května
v Brně a mezi dvaatřiceti
zúčastněnými
družstvy
nebude chybět ani výběr
VK AGEL Prostějov.
Čím méně let mají sportující děti, tím podružnější jsou
výsledky. Tahle zákonitost by
měla platit ve všech odvětvích
včetně volejbalu, a proto je
logické, že do nadcházejícího šampionátu nepůjde
náš tým pod žádným tlakem
na konkrétní umístění. Hlavní

Prostějovské volejbalistky si užívají zaslouženého volna, vedení má ale napilno

balu" urputně bojovala o vítězství. Naše holky se mezi nimi
rozhodně neztratily. Předváděly
bojovné výkony a svými výsledky těšily nejen své trenéry, ale
i přítomné rodiče. Je vidět, že se
děvčata díky své práci během
roku naučila hodně ze základů
volejbalu a jsou připravena na
další volejbalové kroky.

Celková tabulka soutěže

„Snažíme se v našem klubu pracovat koncepčním způsobem
s určitou dlouhodobou vizí
a výhledem na víc let dopředu.
Mirek Čada s Lubošem Petrášem
odvádějí stabilně výbornou práci,
čtyři roky byli maximálně úspěšní.
Uplynulá sezona sice nevyzněla
zcela ideálně, ovšem kromě špatného vystoupení v Champions
League mančaft splnil všechny
cíle, a proto jsme se rozhodli dát
oběma koučům i nadále důvěru,“
objasnil Večerníku setrvání trenérské dvojice Petr Chytil, předseda
správní rady VK AGEL.
„Moc si vážím důvěry, kterou
jsem od klubového vedení opět
dostal. A současně mám radost,

že můžeme dál dělat s Lubošem,
s nímž se mi skvěle spolupracuje.
Naším nejbližším úkolem je teď
postavit takový hráčský kolektiv,
aby pokud možno jasně dominoval českým soutěžím a dokázal se
prosadit v evropské Lize mistryň,“
sdělil Miroslav Čada.
Zůstane i zbytek realizačního
týmu Agelek beze změny? To
není zdaleka jisté... „V současnosti probíhají jednání a nemůžeme vyloučit některé změny.
Na rozebírání konkrétních jmen je
ale zatím příliš brzy,“ řekl sportovní
ředitel VK Peter Goga.
Více informací a především
novinky o složení hráčského kádru prozradí prostějovský oddíl
koncem května na oficiální tiskové konferenci.

Zlatí hoši. Zatím v každé sezóně, co působí na lavičce prostějovských volejbalistek se trenérská dvojice
Miroslav Čada - Ľubomír Petráš mohla zálibně dívat na zlaté medaile, k nimž vždy přivedl tým z našeho města. Podle aktuálního vyjádření šéfa klubu Petra Chytila tomu tak bude i nadále. Úspěšné duo
prodloužilo své kontrakty na Hané a věří, že z rukou předsedy České volejbalové federace Zdeňka
Haníka budou moct za rok přebrat další cenné kovy. Jak to bude se zbytkem realizačního týmu, o tom se
teprve rozhodne v nejbližších dnech.
Foto: Marek Sonnevend

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

I
Volejbalové aktuality
hledejte také na:

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
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Adrenalin Mariny Miletičové: SKOČILA PADÁKEM!
Chorvatská smečařka VK si tím splnila životní sen,
šlo o vyhranou sázku nad Milošem Sklenkou

Prostějov/son - Že jsou volejbalové šampiónky VK AGEL
osobami z masa a kostí a mají
svá obyčejná přání, jsme
se mohli přesvědčit minulý
týden, když ke splnění jedné
takové tužby došlo u Mariny
Miletičové.
Právě ona se dozvěděla o věhlasu prostějovských
tandemových
seskoků. Skočit si padákem
z letadla bylo její celoživotní přání. Když ji spoluhráčky
navedly
na
Miloše Sklenku z prostějovského aeroklubu Dropzone,

bylo už jasné, že se schyluje
k proměnění snů ve skutečnost.
Aby vše nabralo dramatický
průběh, velký obdivovatel prostějovského volejbalu Miloš
Sklenka, který je shodou okolností i členem Komise pro mládež a tělovýchovu Rady města
Prostějova, uzavřel s Marinou
Miletičovou sázku: přání jí splní, když vyhraje titul!
Pomineme-li nelogičnost této
sázky, která spíš ukazuje na
velkou ochotu Miloše natočit
Marinu při volném pádu na kameru, rádi se s vámi podělíme
o videozáběry, které renomova-

ný vzdušný fotograf a kameraman pořídil (viz na konci článku).
Samozřejmě nás zajímaly
i bezprostřední reakce Miletičové po tomto adrenalinovém zážitku, jenže Sklenka byl skoupý
na vyjádření. Zřejmě „lékařské
tajemství“ mezi tandemáky…
Přesto tenhle věčně usměvavý
sportovní nadšenec alespoň naznačil: „Na závěr padlo slovo
fantastic, což mě potěšilo. Slova
předtím sice patřila spíš do mezinárodního slovníku a neopovážím se je tu vyslovit, ale bylo
patrné, že je Marina nakonec
nesmírně šťastná.“

na
video rnikpv.cz
e
.vec
www

Foto: www.youtube.com

PROSTĚJOVSKÉ REPREZENTANTKY ČR i SR ladí formu na kvalifikaci
Po skončení bojů o ME 2013 bude český národní tým trénovat
deset červnových dnů v Prostějově před Světovou ligou

Prostějov/son - V plném proudu
je příprava reprezentačních
výběrů žen České i Slovenské
republiky na závěrečnou
fázi kvalifikace o mistrovství Evropy 2013. Proč
o tom píšeme? Z prostého
důvodu, že do zmíněných
národních týmů patří hráčky
VK Prostějov Pavla Vincourová, Andrea Kossányiová,
Solange Soaresová, Veronika
Hrončeková a Slovenky vede
coby hlavní trenér Miroslav
Čada, na klubové úrovni kouč
„Agelek“.
Co se českého ansámblu týká,
pod taktovkou italského lodivoda Carla Parisiho maká spíš
v utajení, směrem ven nejsou
pouštěny v podstatě žádné
informace. Jistotu tak zatím
znamenají pouze termíny
obou rozhodujících utkání
o postup na ME proti Rumunsku
(1. června od 18.00 hodin venku,
8. června od 18.00 hodin doma
v Brně) a také fakt, že po těchto

kvalifikačních bojích budou
volejbalové zástupkyně naší
země pokračovat v přípravě
plných deset dnů v Prostějově!
„Český nároďák totiž během
léta čeká Světová liga a rovněž
na tuhle významnou akci se
musí náležitě nachystat. V hale
Sportcentra DDM bude trénovat denně od úterka 11. až
do čtvrtka 20. června, žádný
přátelský zápas však za celou
tuhle dobu není plánován. Ale
kdo je zvědavý na to, jak trénuje reprezentace ČR s Vincy
a Kossy, může se samozřejmě
přijít podívat,“ řekl sportovní ředitel VK Peter Goga,
který pobyt Parisiho družiny
v našem městě po všech
stránkách zajišťoval.
Slovenská ekipa s Miroslavem Čadou v čele se sešla
už 29. dubna v Bojnicích
a tahle oblíbená destinace
byla dějištěm jejího úvodního
desetidenního
soustředění.
Od 12. května pak příprava

Veronika Hrončeková
Solange Soaresová
Andrea Kossányiová
Pavla Vincourová
pokračuje v Popradu, kde duely o postup na letošní mis- o Evropu, Bělorusko vidím
ženský kolektiv SR absolvuje trovství Evropy s Běloruskem jako tvrdý oříšek, ale postuhned šest střetnutí. Nejprve 16., (1. června venku, 6. června pové šance odhaduji padesát
17. a 18. května tři přátelská doma opět v Popradu). na padesát. Uděláme maxis Belgií, následně 24., 25. a 26. Volejbalistky Slovenska ve- mum pro další velký úspěch,
května tři soutěžní v první fázi dené Čadou a s dvojicí Sol- kterým by účast na ME pro
kvalifikace o mistrovství světa ange Soaresová – Veronika Slovensko rozhodně byla,“
2014 proti Lichtenštejnsku, Hrončeková ve svém středu svěřil se Miroslav Čada.
Rakousku a Řecku. Druhý tedy podstoupí dva převelice Zajímavostí je, že v jeho
celek tabulky se nominuje do důležité mezinárodní střety. souboru figurují kromě dvou
druhé části kvalifikace, vítěz „V domácím turnaji o MS stávajících ještě dvě někdejší
tabulky projde přímo do po- se pochopitelně porveme Agelky Ivana Bramborová
o vítězství, i když Řecko bude a Monika Smáková, z nichž
slední třetí fáze.
Brzy po bojích o světový těžkým protivníkem a na druhá jmenovaná současně
šampionát potom přijdou prvenství si také dělá zálusk. vykonává funkci asistentky
na řadu dva rozhodující Co se týká závěrečných bitev trenéra.

Sport
Výsledky MSFL:
Dohrávka 19.kola: Třinec – Hulín 5:1 (4:0). Branky: 33. a 64.Čtvrtníček,
17.Motyčka, 29.Kyselý, 39.Joukl – 62.Pacl. Diváci: 552.
25.kolo: Hlučín – Orlová (odloženo na 12.6.), Zábřeh na Moravě –
Žďár nad Sázavou 4:1 (2:0).Branky: 15. a 89.Kostorek, 27.Hajčík,
48.Zeher – 56.Pohanka * Baník Ostrava – Hulín 1:1 (0:1).Branky:
67.Foltýn – 14.Ševela * Frýdek-Místek – Zlín B 6:0 (3:0). Branky:
26. a 42.Gulajev, 37. a 50.Teplý, 60.Mozol, 80.Pešek * Prostějov –
Sigma Olomouc B 1:4 (0:3). Branky: 58.Zbožínek - 26., 30. a 32.pen.
Janotka, 56.Zahradníček * Slovácko B – Uničov 2:4 (1:0). Branky:
33.Trávník, 74.Nestorovski – 64. a 88.Krč, 61.Tögel, 81.Juřátek pen.
* Kroměříž – Rosice 3:1 (2:1). Branky: 8. a 43.Šturma, 74.Janča –
26.Švarc * Břeclav – Třinec 0:1 (0:1). Branka: 39.Motyčka.

průběžná TABULKA MSFL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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Mužstvo
Třinec
Frýdek-Místek
1.SK Prostějov
SK Sigma Olomouc “B”
Břeclav
Hlučín
Uničov
Zábřeh
Ostrava B
Slovácko B
Orlová
Zlín B
Kroměříž
Rosice
Žďár nad Sázavou
Hulín

Z
24
23
24
24
24
21
23
24
24
23
21
23
23
23
24
24

V
18
15
13
12
10
9
10
9
9
10
8
6
7
5
5
3

R
2
3
6
4
6
6
3
5
5
2
7
7
2
5
4
7

P
4
5
5
8
8
6
10
10
10
11
6
10
14
13
15
14

S
67:21
45:21
58:40
47:27
41:28
29:21
41:42
37:36
31:32
42:45
34:32
28:42
29:54
24:47
23:58
23:53

B
56
48
45
40
36
33
33
32
32
32
31
25
23
20
19
16

kam PŘÍŠTĚ na MSFL?
Dohrávka 18.kola, středa 15.května 2013, 17:00 hodin: Baník Ostrava B – Slovácko B.
Dohrávka 19.kola, středa 15.května, 17:00 hodin: Frýdek-Místek – Orlová,
Kroměříž – Hlučín, Rosice – Zlín B.
26.kolo, sobota 18.května 2013, 16:30 hodin: Žďár nad Sázavou – Hlučín, Hulín –
Zábřeh na Moravě, Zlín B – Baník Ostrava B (neděle 19.5., 10:30), Sigma Olomouc B –
Frýdek-Místek (neděle 19.5., 10:15), Uničov –Prostějov (neděle 19.5., 10:15), Rosice –
Slovácko B (neděle 19.5., 16:30), Třinec – Kroměříž (10:15), Orlová – Břeclav (10:15).

Ex-sigmák Josef Pančochář:

„Takticky jsme propadli!“
Prostějov - Josef Pančochář
přišel o zimní přestávce do prostějovského klubu právě z týmu
sobotního soka, olomoucké Sigmy. Na podzim nastupoval za juniorku a několik utkání odehrál
také v dresu rezervy prvoligového výběru. Jeho přesun do Prostějov byl prozatím dohodnut na
dvě sezóny, pokud o něj Sigma
neprojeví zájem. Natažený stehenní sval v průběhu zimní přípravy znamenal ovšem odložení
ostrého startu v základní sestavě
až na konec dubna...
Tomáš Kaláb
Jaké máte pocity z utkání
proti svému bývalému
klubu?
„Připadalo mi to trochu zvláštní,
cítil jsem se, jako bych hrál proti

I

svým, vždyť všechny kluky na
druhé straně dobře znám... Neubralo mi to však samozřejmě na
snaze se prosadit, bohužel mi žádná šance nevyšla podle představ.“
První poločas vám stejně jako ve Zlíně opět
nevyšel, čím si to vysvětlujete?
„Jsou to mladí běhaví kluci, bylo
jasné, co budou hrát. Přesto nás
předčili v taktice, dobře reagovali na naši aktivitu směrem dopředu od počátku utkání a v první
půlhodině vytěžili maximum
možného. Proti takhle rozjetému
soupeři se už těžko dostává zpět
do zápasu.“
Dostat ve dvou utkáních
po sobě čtyřgólový příděl je asi dost deprimující…
„Určitě nejsme jako tým
v dobré pohodě, padla na nás

´deka´... Na vině jsou ale ty
předchozí dvě remízy doma
s Hulínem a Orlovou, tam jsme
začali zahazovat vyložené šance a dvě poslední porážky jsou
důsledkem ztráty sebedůvěry.
Musíme si s klukama sednout,
každý k tomu něco řekne a
z téhle mizerné šňůry je třeba
se co nejdříve dostat...“
V neděli bude šance na
reparát v Uničově,
který má na jaře dobrou zápasovou bilanci...
„Teď už je úplně jedno, proti
kterému soupeři nastoupíme,
musíme získávat body, i když
nás teď čekají další kvalitní soupeři. Zní to jako klišé,
ale do Uničova pojedeme
vyhrát, menší cíl si už ani dát
nemůžeme!“

www.
vecernikpv
.cz

O víkendu DALŠÍ DERBY, tentokrát v Uničově

Prostějov/tok - Po klasickém
„sousedském“
hanáckém
sobotním derby s rezervou Sigmy Olomouc jedou
posledními výkony poněkud
znejistělí prostějovští fotbalisté
v nedělním dopoledni na další
krajské derby do Uničova. Se
soupeřem, který se stabilně
pohybuje v polovině tabulky
Moravskoslezské fotbalové ligy,
se v této sezóně „eskáčko“ potkalo už dvakrát.

V říjnu zavítal Uničov na hřiště Za
Místním nádražím, kde ho domácí
porazili vcelku jednoznačným
skóre 3:1. Druhý zápas se konal
počátkem března v rámci zimní
přípravy na uničovské umělce
a tam domácí vyhráli 3:2 po
jednoznačné první půli, kdy si vypracovali tříbrankový náskok.
Uničov má ze sedmi dosavadních
jarních zápasů výrazně pozitivní
bilanci pěti výher a dvou porážek.
Nejprve díky penaltě vyhrál

v Rosicích, nejtěsnější výhru
1:0 zopakoval doma s béčkem
Sigmy Olomouc. V obou duelech
zapracoval Uničov na vítězství
v prvním poločase a stav se mu
podařilo udržet až do konce.
Porážku Uničovu připravil na
jejich půdě až Třinec, který vedl
2:0, domácí jen v závěru snížili.
Na rozdíl od Prostějova nezaváhal Uničov ani proti Hulínu, na
nějž stačily dva proměněné přímé
kopy. Po nepovedeném výjezdu

do Břeclavi, který nevyšel hlavně
gólmanovi Uvízlovi, se Uničov
zahojil doma s Kroměříží, kdy
o výsledku rozhodl dvěma
slepenými góly po deseti minutách hry. V posledním odehraném
25. kole dokonce plně zabodoval
na hřišti rezervy Slovácka, které
nasázel čtyři góly a svého soupeře
vítězstvím 4:2 v tabulce o místo
předběhl.
Potkají se tedy dva soupeři
v diametrálně odlišném herním

rozpoložení, což bezesporu slibuje zajímavou podívanou.
Trenér Zdeněk Strouhal, který
převzal tým v průběhu podzimu
po
nepodařeném
vstupu
uničovských do soutěže z pozice
asistenta, má k dispozici stabilizovaný kádr, který nastupuje
většinou v tomto složení:
Uvízl – Heinz, Vejvoda, Ulma,
Juřátek – Nuc (Toman) –
Jeřábek, Tögel, Žmolík, Krč –
Richter.

Fotbalové hvězdy posílí ve Vícově i Němec s Votavou
Vícov/jim – Hráči Old Boys
Vícov již vědí, proti komu v
sobotu 18. května odpoledne
na domácím trávníku vyběhnou. Klub fotbalových
internacionálů zaslal oficiální
nominaci, v níž figuruje čtrnáctka velkých jmen české či
československé fotbalové historie. Jmenovitě to jsou Günter Bittengel, Radek Drulák,
Jan Fiala, Jaroslav Fiala, Josef
Jurkanin, Jiří Kabyl, Róbert
Kafka, Ladislav Macho, Miroslav Mlejnek, Petr Rada,
Václav Samek, František
Štambacher, Pavel Vašíček
a František Veselý.
„Sestava mohla být ještě hvězdnější, ale ve stejném termínu slaví výročí i pražská Bohemka. Na
devadesát procent se tu ovšem
objeví ještě Jiří Němec a Tomáš
Votava,“ jmenoval další dva
bývalé reprezentanty hlavní organizátor akce František Vlach.
Jen namátkou, Jiří Němec plnil
roli reprezentačního kapitána,

přispěl ke stříbru na Euru 1996, s
německým Schalke vyhrál Pohár
UEFA a se Spartou český titul, o
osm let mladší Votava je mnohonásobným mistrem se Spartou,
vyhrál i kyperskou ligu a zahrál si
německou Bundesligu.
Spolu s nimi vyběhnou na vícovský trávník i držitelé zlatých
medailí z olympijských her, mistrovství Evropy 1976, další vicemistři z Anglie či kapitán „třiadvacítek“ na zlatém Euru 1972.
„Já osobně se nejvíce těším na
Štambachera, je to naše generace a dal krásný gól v kvalifikaci
proti Francii,“ prozradil Vlach.
Pořadatelé dokončují přípravy
areálu a věří, že jim bude přát
počasí. Původně se totiž celá
událost měla konat již v sobotu
11. května, s předstihem však
Vícovští sáhli k odkladu o jeden týden. „Přehodnotili jsme
to kvůli ledovým mužům a snad
jsme udělali dobře,“ zmínil s
tím, že očekává účast několika
stovek diváků.

Narozen: 14. 7. 1966 v Praze
Kariéra: Dukla Praha, FC Uerdingen (Německo),
Chmel Blšany
Ligové zápasy: 302 , góly: 36
Repre: 5 („A“-mužstvo), 20
(do 21 let)
Úspěchy: účastník ME 1987
(do 21 let)

(OH), góly: 1 („A“-mužstvo),
Úspěchy: 3. místo na ME 1980 v
Itálii, účastník MS 1982, 2x mistr
ligy (Dukla Praha), Fotbalista roku
1982

Fotbalisté Old Boys Vícov se na
sobotu poctivě chystají a těší se
na velký svátek. „Máme kolem
padesáti let, takže věkový průměr našeho soupeře bude asi
nižší. Připravujeme se poctivě,
dokonce jsme opět začali trénovat,“ přiblížil s úsměvem Vlach.

Slosovatelné vstupné činí
padesát korun a v tombole
budou mimo jiné podepsané
reprezentační dresy, míče
či dárková balení. Příjezd
osobností je v plánu mezi
jednou a půl druhou odpoledne, duel na dvakrát pěta-

Repre: 4 (do 21 let)
Úspěchy: 2. místo na ME 1983 (do
18 let), 1x mistr ligy (Sparta Praha)

Repre: 15x (do 21 let)
Úspěchy: 2x mistr ligy
(Sparta Praha)

Róbert Kafka

Petr Rada

Josef Jurkanin

Narozen: 2. 4. 1962
v Bratislavě
Kariéra: Slovan Bratislava, RH
Cheb, Brno, FC Bourges (Francie), FC Drnovice
Ligové zápasy: 282, góly: 58
Repre: 1x („A“- mužstvo), 12x
(do 21 let), 4 góly

Jan Fiala

Narozen: 5. 3. 1949 v Praze
Kariéra: Sparta Praha, Teplice,
Slavia Praha
Ligové zápasy: 261, góly: 48
Repre: 13 („A“-mužstvo), 6 (OH),
góly: 2 („A“-mužstvo)
Úspěchy: účastník MS 1970 v
Mexiku, 1x mistr ligy
(Sparta Praha)

Narozen: 10. 6. 1962 v Kladně
Kariéra: Dukla Praha, Marila
Příbram , Viktoria Žižkov
Ligové zápasy: 82
Repre: 11x do 17 let, 8x do 18 let
Úspěchy: 1x mistr ligy s Duklou,
vítěz československého
poháru s Duklou

Narozen: 21. 8. 1958 v Praze
Kariéra: Dukla Praha, Toronto
Blizzards, Fortuna Düsseldorf,
RW Essen, Bohemians Praha
Ligové zápasy: 269, góly: 18
Repre: 11 (A-mužstvo), 20 (OH),
góly: 2 („A“-mužstvo), 2 (OH)
Úspěchy: 1x mistr ligy
(Dukla Praha), 3x vítěz
Československého poháru,
trenér reprezentace ČR

Narozen: 19. 5. 1956
v Olomouci
Kariéra: Dukla Praha, Le Havre
(Francie 1987-88), FC Bourges
(Francie 1988-91)
Ligové zápasy: 310, góly: 2
Repre: 58 („A“-mužstvo), 16

Jiří Kabyl

Miroslav Mlejnek

Narozen: 11. 1. 1965 v Praze
Kariéra: Sparta Praha (1979-85),
RH Cheb (1985-91), Hirošima (Japonsko 1991-92), Sigma Olomouc,
Teplice
Ligové zápasy: 156, góly: 24

Narozen: 21. 9. 1959
v Českém Těšíně,
Kariéra: Třinec, Frýdek-Místek,
Olomouc, Žilina, Sparta Praha,
Bohemians Praha
Ligové zápasy: 202, góly: 15

Radek Drulák
Narozen: 12. 1. 1962 v Olomouci
Kariéra: Sigma Olomouc, RH
Cheb, Drnovice, Oldenburg
(Německo)
Ligové zápasy: 302, góly: 151
Repre: 19 („A“-mužstvo), góly: 6
Úspěchy: 2. místo na ME 1996
v Anglii, Fotbalista roku 1995,
Osobnost ligy 1996

Jaroslav Fiala
Narozen: 11. 2. 1955 v Olomouci
Kariéra: Sigma Olomouc, Viktoria
Plzeň, Slušovice
Ligové zápasy: 162, góly: 2
Repre: 3x do 21 let

v malé kopané na Prostějovsku
1. OKRESNÍ LIGA MUŽŮ
2012/13
Hřiště Vrbátky: SK Chaloupka Prostějov – DD Sport Dubany 1:6, DD Dubany – SK
Amatér Hluchov 7:4, Chaloupka PV – SK Griffins 98 Prostějov 6:4, A. Hluchov –
Griffins PV 6:6.
Hřiště Prostějov: MK Brodek u Prostějova – SK Tomek Dobrochov 3:2, Sokol Dubany
– Ariston Prostějov 7:3, Ariston PV – Dobrochov 6:5, S. Dubany – Brodek u PV 9:3.
Hřiště Dobrochov: Chaloupka PV – Dobrochov 2:4, Chaloupka PV – A. Hluchov
4:3, Dobrochov – S. Dubany 2:1, A. Hluchov – S. Dubany 0:3.
Hřiště Prostějov: Ariston PV – DD Dubany nehráno, Griffins PV – DD Dubany 4:6,
Ariston PV – Brodek u PV nehráno, Griffins PV – Brodek u PV 16:7.
Hřiště Dubany: Chaloupka PV – Brodek u PV 5:0, Brodek u PV – DD Dubany 1:10,
S. Dubany – Chaloupka PV 4:4, DD Dubany – S. Dubany 7:3.
Hřiště Lutotín: Dobrochov – Griffins PV a Dobrochov
– A. Hluchov odloženo na 18. května.

Průběžná tabulka:
1. DD Dubany
9
2
2. Chaloupka PV
8
2
3. Dobrochov
5
0
4. Griffins PV
4
1
5. S. Dubany
4
1
6. Brodek u PV
4
0
7. A. Hluchov
0
2
Ariston PV odstoupil ze soutěže

0
2
4
5
6
7
8

67:28
60:36
24:25
66:53
39:52
42:71
30:63

29
26
15
13
13
12
2

2. OKRESNÍ LIGA MUŽŮ
2012/13
Hřiště Vrbátky: SK Kobra Kobeřice – DD Sport Dubany B 3:9,
FK Vrbátky – DD Dubany B 2:4, FC Ladzimil Čehovice – Kobeřice 6:2, Vrbátky – Čehovice 1:0.
Hřiště Laškov: SK Dřevnovice – 1.FC Betis Prostějov 4:3, 1.FC
Laškov – Dřevnovice 4:0, Laškov – Mexico Víceměřice 4:1.
Hřiště Dřevnovice: Dřevnovice – DD Dubany B 3:3, Víceměřice – Čehovice 8:5, DD Dubany B – Čehovice 3:4, Víceměřice
– Dřevnovice 4:4.
Hřiště Kobeřice: Betis PV – Laškov 0:5, Vrbátky – Betis PV
5:0, Kobeřice – Laškov 2:1, Kobeřice – Vrbátky 3:1.
Hřiště Víceměřice: DD Dubany B – Víceměřice 5:3, Betis PV
– Kobeřice 3:5, Betis PV – DD Dubany B 1:7, Víceměřice –
Kobeřice 1:7, Víceměřice – Betis PV 7:3.
Hřiště Prostějov: Dřevnovice – Vrbátky 3:1, Dřevnovice –
Čehovice 3:3, Vrbátky – Laškov 3:5, Čehovice – Laškov 2:3.
Hřiště Vrbátky: Vrbátky – Víceměřice 3:1, Kobeřice – Dřevnovice 0:5 kontumačně, Čehovice – Betis PV 6:0, DD Dubany
B – Laškov 2:2.
Konečná tabulka:
1. DD Dubany B
10
2
2
2. Laškov
9
1
4
3. Dřevnovice
7
5
2
4. Kobeřice
6
2
6
5. Víceměřice
6
1
7
6. Vrbátky
5
1
8
7. Čehovice
4
2
8
8. Betis PV
2
0
12
DD Sport Dubany B postoupil do 1. ligy, 1.FC
a FC Ladzimil Čehovice sestoupili do 3. ligy.

64:30
32
49:31
28
47:37
26
44:48
20
58:58
19
33:41
16
37:43
14
28:72
6
Betis Prostějov

3. OKRESNÍ LIGA MUŽŮ
2012/13

třicet minut začne o čtvrt na
tři, poté se uskuteční ještě autogramiáda a taneční zábava.
Pořadatelé lákají i na bohaté
občerstvení, návštěvníci si budou moci pochutnat na vepřové kýtě, krkovičce, makrelách
či klobáskách.

KLUB FOTBALOVÝCH INTERNACIONÁLŮ
ČESKÉ REPUBLIKY – NOMINACE Vícov
Günter Bittengel

Výsledky a tabulky soutěží

Ladislav Macho

Václav Samek
Narozen: 30. 6. 1947 v Praze
Kariéra: Dukla Praha (1966-78)
Ligové zápasy: 355, góly: 15
Repre: 11x (A-mužstvo), 2x
(do 21 let), 6x (OH), góly: 2
(do 21 let)
Úspěchy: Mistr Evropy 1972 (do
23 let), 3x mistr ligy
(Dukla Praha)

František Štambacher
Narozen: 13. 2. 1953 v Čebíně

Kariéra: Dukla Praha , AEK
Atény
Ligové zápasy: 292, góly: 31
Repre: 31x („A“-mužstvo), 15x
(OH), góly: 5 („A“-mužstvo),
2 (OH)
Úspěchy: Mistr Evropy 1976
v Jugoslávii, vítěz OH 1980 v
Moskvě, 3. místo na ME 1980 v
Itálii, 3x mistr ligy (Dukla Praha)

Pavel Vašíček

Narozen: 2. 3. 1972 v Praze
Kariéra: Sparta Praha, Dukla
Praha, Bohemians Praha, Mladá
Boleslav, FC Erzgebirge Aue
(Německo)
Ligové zápasy: 102 , góly: 6
Repre: 8x do 18 let
Úspěchy: mistr ČR do 18 let
se Spartou

František Veselý
Narozen: 27. 3. 1969 v Praze
Kariéra: Slavia Praha, RH Cheb,
Bohemians, Viktoria Žižkov, SC
Schwanenstadt (Rakousko )
Ligové zápasy: 151 , góly: 25
Repre: 12x do 18 let, 3x do 21 let
Úspěchy: 1x mistr ligy
se Slavií Praha

Hřiště Prostějov: KRS Abrahám Prostějov – Medvědi Prostějov 2:1, KMK Katastrofa Prostějov – Béci Smržice 4:3, Abrahám PV – Smržice 6:3, Katastrofa PV – Medvědi PV 4:3.
Hřiště Čehovice: FC Ladzimil Čehovice B – FC Zavadilka Prostějov 5:0, Zavadilka
PV – FC Juniors Semos Hluchov 0:5, Čehovice B – 1.FC Betis Prostějov B 5:2, J.
Hluchov – Betis PV B 4:0.
Hřiště Smržice: Katastrofa PV – Betis PV B 4:1, Katastrofa PV – Čehovice B 4:1,
Betis PV B – Smržice 4:2, Smržice – Čehovice B 4:5.
Hřiště Žešov: Medvědi PV – J. Hluchov 2:3, Abrahám PV – J. Hluchov 1:1, Zavadilka
PV – Medvědi PV 2:3, Zavadilka PV – Abrahám PV 3:3.

Průběžná tabulka:
1. Katastrofa PV
11
0
0
2. Abrahám PV
7
2
2
3. J. Hluchov
7
1
3
4. Zavadilka PV
4
2
5
5. Smržice
3
1
7
6. Čehovice B
3
1
7
7. Medvědi PV
3
1
7
8. Betis PV B
2
0
9
Statutární město Prostějov podporuje malou kopanou.

49:15
48:22
33:16
24:34
34:38
25:36
27:47
17:49

33
23
22
14
10
10
10
6

Romana Šmudlová je opět zlatá
a zve mládež na šipkařský turnaj
Olomouc, Prostějov/red - Restaurace Atlant v Olomouci
hostila druhou květnovou sobotu 3. turnaj Master v moderních elektronických šipkách. O
tomto turnaji je všeobecně známé, že se na něm schází nejlepší hráči z celého Olomouckého
kraje a také výsledky tomuto
trendu odpovídaly...
Konkurence byla velmi silná, zápasy napínavé a o to větší radost
panuje v prostějovském táboře z
prvního místa dvojic žen, které si
domů do Soběsuk odváží Romana Šmudlová v soutěži ženských
dvojic. Cenné umístění získala
spolu s reprezentantkou ČR Marikou Benešovou z Chropyně.
Českomoravský šipkový svaz
jim k tomuto výsledku blahopřeje na závěr si vás, spolu s hlavním
mediálním partnerem šipkového
sportu, kterým je Prostějovský
Večerník a garantem šipkařských soutěží firmou ČDS Tra-

ding Prostějov, dovoluje pozvat
na II. Republikový turnaj mládeže v elektronických šipkách,
který se uskuteční v sobotu 18. 5.
2013 ve Sportcentru Best v Olomouci, Dolní Hejčínská 36.
Prezence do turnaje bude probíhat od 11:00 do 11:30 hodin. Zúčastnit se jej mohou všichni hráči,
kteří dohodí z odhodové čáry na
terč a v letošním roce jim nebude více jak osmnáct let. Předpokládaný konec této sportovně
prezentační akce je okolo 15:00
hodiny. Pro Ty z vás, kteří jste ještě elektronické šipky nehráli, má
Romana Šmudlová jednoduchý
vzkaz. „Neseďte doma, přijděte
za námi a my Vás to naučíme.
Turnaje dětí a mládeže jsou
kompletně ZDARMA a Ti nejlepší navíc obdrží sportovní trofeje, nákupní poukázky na šipky
a šipkové zboží a také nějakou
sladkost. Těšíme se společně na
vaši účast.“

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s kapitánem veleúspěšného Raft teamu Tomi-Remont Prostějov

ZBYNĚK NETOPIL: „LEPŠÍ VÝSLEDKY, NEŽ MÁME, UŽ ANI MÍT NEMŮŽEME!“
S žijící vodáckou legendou si Večerník povídal nejen o pokračující výsledkové dominanci,
ale i o listopadovém mistrovství světa na Novém Zélandu a financování sportu...

Prostějov - Už řadu let vládnou prostějovští raftaři
pevnou rukou (spíš pevným pádlem) veškeré konkurenci v České republice a patří také do absolutní
mezinárodní špičky. Lví zásluhu na tom má kapitán, manažer, trenér a coby veterán stále aktivní
závodník Raft teamu Tomi-Remont Zbyněk Netopil.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník ho zkraje nové sezony vyzpovídal nejen na čistě vodácká témata, ale
zabrousil rovněž do jiných zajímavých oblastí...
Marek Sonnevend
Prvními závody se rozjel
raftařský rok 2013. Jak
jste vstup do sezony zvládli?
„Jedním slovem řečeno výborně!
Máme za sebou skoro všechny
domácí závody ve sjezdu včetně
tradiční akce O pohár primátora
města Prostějova, který jsme coby
mistrovství republiky opět pořádali
ve Špindlerově Mlýně. Nejen v této
soutěži, ale vlastně ve všech dosud
odjetých jsme vyhráli v podstatě
všechno, co se dalo. V každé kategorii od mužů přes ženy, juniory
a juniorky až po veterány! Většinou
používám obrat, že lepší výsledky,
než máme, už ani mít nemůžeme,
ale tentokrát to platí opravdu
stoprocentně. Takže jsme se startem
do nového roku maximálně spokoje .
jeni.“
Má letošní sezona nějaký
velký vrchol?
„Jednoznačně jím bude listopadové mistrovství světa na Novém
Zélandu. Již loni si účast zajistily
naše posádky žen i mužů, teď před
nedávnem dovedly kvalifikaci do
úspěšného konce naše juniorky a co
se týká juniorů i veteránů, v těchto
kategoriích máme nominační boje
rozjeté tak slibně, že naše vedoucí
lodě těžko někdo předstihne. Tím
pádem by na Zélandu měl Českou
republiku zastupovat výhradně
Prostějov, což je pro oddíl TomiRemont super. Rád bych touhle
cestou poděkoval za podporu nejen

našemu titulárnímu partnerovi
Tomi-Remont, ale též primátorovi
Miroslavu Pišťákovi, jenž zaštítil
výše zmíněný závod ve ´Špindlu´,
stejně jako dalším sponzorůmAlika,
SVC
e a Pivovar Zubr.“
SV
Catering
Jak dlouho už vlastně dominujete tak výrazným
způsobem raftařskému sportu
v České republice?
„Možná už nějakých deset let...
Svědčí o tom nejen drtivá většina
získaných národních titulů za tuhle
dobu, ale také skutečnost, že na
mistrovství světa každé dva roky
pravidelně jezdí reprezentovat
právě posádky našeho klubu. Jedině
v roce 2007 jsme na mistrovství
světa neměli muže i ženy, pouze
jednu loď. Jinak na vrcholné mezinárodní akce v podstatě nenecháme
sportovní cestou jezdit členy jiných
odd ů.
oddílů.“
Vedle
svého
vedoucího
postavení
v prostějovském klubu jste
i manažerem a trenérem české
reprezentace v raftingu. Je
náročné shánět na váš spíše okrajový sport peníze?
„Je to hodně složité a v posledních letech stále těžší. Třeba letošní
mistrovství světa na Novém Zélandu logicky vychází hrozně draho.
Uhradit letenky, ubytování i veškeré
ostatní náklady na tamní pobyt pro
výpravu pětatřiceti lidí, to přijde fakt
na spoustu peněz.“
Jak se vůbec díváte
na současný systém

dotování sportu ze strany
státu, potažmo měst a obcí?
„Dřív šly peníze do sportu přímo ze
Sazky, zatímco nyní putují nejprve
do státní kasy, odtamtud coby
výtěžek loterijních a hazardních
her do měst a obcí, jejichž vedení
rozhoduje o využití těchto financí.
Doporučení je sice takové, že by
tyhle peníze měly jít do sportu, jenže
zdaleka ne všude to tak funguje.
Například město Prostějov dotuje
sportovní oddíly pouze částí daných
prostředků, zatímco zbytek využije
na zcela jiné účely, které zrovna
považuje za důležitější.Tímpádemje
sport nejen v našem městě, ale v celé
republice trvale podfinancovaný, což
se pochopitelně musí promítnout
do jeho kvality a úrovně. Nemluvě
o rekreačním sportování hlavně
u dětí a mládeže, které každým
dalším rokem strašně upadá.“

„Jedině v roce 2007 jsme na mistrovství
světa neměli muže i ženy, pouze jednu loď.
Jinak na vrcholné mezinárodní akce
v podstatě nenecháme sportovní
cestou jezdit členy jiných oddílů...“

Prostějovská dominance. Mužská posádka Raft teamu Tomi-Remont HIKO zatím v letošním roce vyhrála všechno, co se dalo, a to ve složení Jan Šťastný, Aleš Daněk, Lukáš Uncajtík,
Vojtěch Malý, Jan Havlíček, Jakub Vrzáň.
Foto: Jan Homolka.

ubytování, půjčení aut
a podobně. Další štěstí je,
že vodáci obecně vůbec
nejsou na prachy a svůj
sport opravdu milují. Tím
Zlatá duše prostějovského raftu Zbyněk Netopil pádem nutnost doplácet
si může nad výsledky dlouhodobě mnout ruce na své závodění tolik
neřeší.“
e eš .
Plánujete na
Vidíte řešení současné které nepatří k nejsledovanějším
Novém Zélandu
neuspokojivé situace?
či preferovaným, přežívají jen díky zase strávit delší čas a opět pozná„Existují různé návrhy, jak stáva- tomu, že si samotní jejich vyznavači vat tamní krásnou přírodu?
jící systém změnit tak, aby lépe část své činnosti nebo celou platí „Samozřejmě. Zůstaneme tam
fungoval a sport nebyl tolik bitý. sami. Třeba na zmiňovaný Nový ještě týden po závodech a máme
Podle mě je nejlepší nápad ustavit Zéland pocestujeme za cenu toho, v plánu navštívit jak známá místa
samostatné ministerstvo sportu, že si každý účastník české výpravy vyhlášená svou nádherou, tak
díky čemuž by všechny souvise- zaplatí zhruba polovinu veškerých i méně frekventované lokality,
jící věci byly řešeny v daném nákladů. A nejsou to vůbec zaned- o kterých se tolik neví a jsou třeba
resortu a finance by teoreticky batelné peníze. Navíc by asi bylo ještě krásnější. Pro mě osobně
neměly unikat jinam. Jenže ještě hůř, kdyby Zélanďané neměli je Nový Zéland nejoblíbenějším
zda se tahle varianta uskuteční na léto v plánu přípravu u nás, místem na zemi, takže se moc
a pokud ano, tak kdy, je zatím ve čehož jsme využili k domluvě těším. Podívám se tam už popáté.
hvězdách. Zatím platí, že sporty, o recipročním hrazení nákladů na Tentokrát s námi možná poletí

i olympijský medailista ve vodním
slalomu z Londýna 2012 Vavřinec
Hradílek, který přes firmu Red
Bull plánuje na Novém Zélandu
s oč nějaký
ěj atraktivní vodopád.“
skočit
Vedle své vodácké vášně
také velmi rád cestujete.
Byl jste za poslední rok v nějaké
zajímavé destinaci?
„Snad jedině před měsícem
v Indii, kde jsme absolvovali
takovou exhibiční akci - Kašmír
Cup 2013. Byla to spíš show než

Dosavadní výsledky v roce 2013
Závod Českého poháru R4 ve sjezdu 6. dubna
(Sázava – Krhanice)
Veteráni: 1. TR Veterán (Zbyněk Netopil, Jan Šťastný, Zdeněk
Bozděch, Jiří Vrba).
Junioři: 1. TR ENVY HANACE (Ondřej Rolenc, Antonín
Haleš, Radek Pavlík, Martin Novák).
Juniorky: 1. TR ENVY (Denisa Foltýsová, Sabina Foltýsová,
Lenka Slováková, Blanka Ligurská).

Závod Českého poháru R4 ve sjezdu 7. dubna
(Sázava – Krhanice)
Veteráni: 1. TR Veterán.
Junioři: 1. TR ENVY HANACE.
Juniorky: 1. TR ENVY.

Závod Českého poháru R4 ve sjezdu 20. dubna
(Kamenice – Plavy)
Muži: 1. TR HIKO (Aleš Daněk, Jan Šťastný, Jan Havlíček,
Lukáš Uncajtík), 5. TR Rafting Morava (Michal Hric, Václav
Kabrhel, David Lisický, Jan Hanuliak), 10. TR Baňos (Zbyněk

Netopil, Jiří Vrba, Zdeněk Bozděch, Radek Pavlík), 13. TR KUHEBUMI (Ivan Bubeníček, Michal Šťastný, René Hermann,
Milan Kučera).
Ženy: 1. TR TEVA (Pavla Procházková, Hana Kaňkovská,
Michaela Kratochvílová, Zuzana Valtrová).

Závod Českého poháru R4 ve sjezdu 21. dubna
(Kamenice – Plavy)
Muži: 5. TR KUHEBUMI, ostatní posádky nejely.
Ženy: 1. TR TEVA.

Mistrovství republiky R4 ve sjezdu 27. dubna
(Labe – Špindlerův Mlýn)
Muži: 1. TR HIKO, 2. TR Rafting Morava,
6. TR KUHEBUMI.
Ženy: 1. TR TEVA.
Junioři: 1. TR ENVY HANACE.
Juniorky: 1. TR ENVY.
Veteráni: 1. TR Veterán, 2. TR KUHEBUMI.

Nominační závod mistrovství světa R6 ve sjezdu
27. dubna (Labe – Špindlerův Mlýn)
Veteráni: 1. TR Veterán (Zbyněk Netopil, Jiří Vrba, Zdeněk
Bozděch, Michal Hric, Jaroslav Pospíšil, Jan Šťastný).
Junioři: 1. TR ENVY HANACE (Ondřej Rolenc, Antonín
Haleš, Radek Pavlík, Martin Novák, Filip Musil, Jiří Dupal).
Juniorky: 1. TR ENVY (Denisa Foltýsová, Bára Řeháková, Lenka
Sováková, Blanka Ligurská, Petra Netopilová, Martina Blanařová).

Nominační závod mistrovství světa R6 ve sjezdu
28. dubna (Labe – Špindlerův Mlýn)
Muži: 1. TR HIKO (Jan Šťastný, Aleš Daněk, Lukáš Uncajtík,
Vojtěch Malý, Jan Havlíček, Jakub Vrzáň), 2. TR Rafting Morava
(Jaroslav Pospíšil, Michal Hric, David Lisický, Jan Hanuliak,
Zdeněk Bozděch, Václav Kabrhel), 5. TR KUHEBUMI (Ivan
Bubeníček, Michal Šťastný, Milan Kučera, René Hermann,
Martin Kolanda, Jan Machač).
Ženy:1.TRTEVA(MichaelaKratochvílová,PavlaProcházková,
Kateřina Vacíková, Lenka Lagnerová, Zuzana Valtrová, Petra
Balatková).

skutečné závody, navíc tamní
oblast je politicky dost nestabilní
a de facto ve válečném konfliktu.
Takže sjíždíte řeku a na březích
hlídají stovky vojáků se zbraněmi,
občas vidíte tanky, celkově nic
příjemného. Organizátoři garantovali bezpečnost, tudíž strach
člověk vyloženě nemá, ovšem
že by šlo zůstávat úplně v klidu,
to se tvrdit nedá. Na Nový Zéland
se skutečně těším stokrát víc...
(úsměv)“

kdo je

zbyněk netopil
Závodník a kapitán Raft Teamu Tomi-Remont Prostějov
se narodil 21. září 1960 v Prostějově. Závodně sportovat
začal v osmi letech, zprvu se
věnoval cyklistice a plavání.
Kvůli vážnému úrazu v mládí
musel rozvíjející se kariéru
na rok přerušit, načež přešel k jachtingu a později ke
kanoistice, od níž byl už jen krůček k raftingu. Jako
mládežník dokázal vyhrát mistrovství republiky v cyklistické časovce družstev, v dospělosti přidal několik
dalších titulů šampióna České republice v kanoistice
a během své raftařské éry se aktivně podílel na četných mezinárodních úspěších mužských posádek
včetně mnoha zlatých medailí z mistrovství světa či
Evropy. Vedle závodnické kariéry byl a je činný také
po funkcionářské stránce. Dělal například předsedu
Tělovýchovné jednoty OP Prostějov či místopředsedu
Českého svazu raftingu. Momentálně šéfuje oddílu
Tomi-Remont, stále aktivně soutěží ve veteránské
kategorii a vykonává funkci hlavního trenéra české
raftařské reprezentace.

INZERCE

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

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