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Ve Vrbátkách přišli na způsob, jak se zbavit nepřizpůsobivých
Je to všude stejné. Obce a města České republiky se potýkají se stejným problémem. Romská komunita se prostě nedokáže přizpůsobit většině, neustále všem
a všude způsobuje těžkosti, je semeništěm kriminálních činů. U nás
otiž na tyto
však stále přetrvává jakýsi pseudohumanismus. Kdo totiž
kamžitě raproblémy upozorní a snaží se je řešit razantně, stává se okamžitě
átek, kteří
sistou. To ale určitě nemůže nikdo říct o zastupitelích z Vrbátek,
bavit!
přišli na způsob, jak se totálně nepřizpůsobivých cikánů zbavit!
Vrbátky/mik
Romské ghetto ve Vrbátkách je
už dlouhá léta postrachem pro
ostatní občany této jinak malebné obce, ale i pro policisty, kteří
sem takřka denně jezdí řešit různé problémy. Rvačky, loupežná
přepadení, krádeže, vloupání do
okolních domů a vandalismus. To
je jen stručný výčet skutků, které
tato komunita tropí. K tomu připočítejme neuvěřitelný zápach linoucí se z polorozbořených domků a naprosto mizivé hygienické
návyky. A co si budeme vykládat,
obyčejní a slušní lidé mají ve Vrbátkách z místních cikánů strach..
Problémy s Romy se tak vrbátečtí zastupitelé rozhodli řešit, a skutečně se vší razancí. Místní zastupitelstvo využilo toho, že romské
rodiny jsou tu zadluženy až po uši
a exekutoři jim zabavili jejich už
tak zchátralé domy. „Zatím jsme
skoupili exekuce na dva domy

v této kolonii, čímž nemovitosti
připadly do našeho majetku. Už
před rokem jsme ale samozřejmě
rodiny upozornili na to, že tímto
způsobem chceme neutěšenou
situaci s jejich ghettem řešit s tím,
že po vyplacení jejich exekucí
tyto domy zbouráme a oni se budou muset vystěhovat,“ vysvětlil
Večerníku postup Obecního úřadu ve Vrbátkách místní starosta
Ivo Zatloukal.
Minulý týden se už začala bourat
první zřícenina, ve které donedávna bydlela osmičlenná rodina.
„Je to první dům po vykoupení
z exekuce, na který nám stavební
úřad vydal demoliční výměr. Žili
tu čtyři dospělí se šesti dětmi. Nabídli jsme jim náhradní ubytování,
rodina to ale odmítla s tím, že si
našla vlastní bydlení. Teď už si ani
nevzpomenu kde, snad ve Vrchoslavicích nebo v Brodku u Prostějova,“ uvedl starosta Vrbátek.

Tady se nedá bydl
bydlet! Otřesný stav cikánského ghetta se zastupitelé Vrbátek rozhodli řešit
velmi razantně. První dům z pěti se už bourá, naprosto nepřizpůsobiví Romové se musí pako2x foto: Michal Kadlec + internet
vat.
Jak dodal, podobně bude obec
postupovat i v případě dalších čtyř
nemovitostí, kde nyní žije zhruba
třicet Romů. „Na dvě z nich už
máme právo, jsou naším majetkem, kterého se však z pochopitelných důvodů chceme co nejdříve

zbavit. Tyto domy jsou naprosto
neobyvatelné, budou co nejdříve
sanovány hned, jak nám stavební úřad demolici povolí. Všichni
Romové jsou vyrozuměni o tom,
že se budou brzy stěhovat. Na
vyrovnání exekuce sami nema-

jí,“ řekl starosta Ivo Zatloukal.
Večerník se ho ještě zeptal, zda
pro něj i celou obec bude úleva,
až všichni Romové z Vrbátek
zmizí? „Určitě to úleva bude,
hlavně pro lidi z těsného sousedství tohoto nechvalně proslulého

ghetta. Vždyť to už se tady nedalo
vydržet, denně tu řeším tak dva
nebo i tři případy konfliktů, krádeží nebo rvaček. Navíc Romové
dělají po obci nepořádek, kálí nám
na veřejných prostranstvích, své
děti posílají do jiných domů krást

a podobně. Takové věci se nedají
přehlížet,“ uzavřel náš rozhovor
Ivo Zatloukal.
Co dodat, vrbátecký starosta i
celé zastupitelstvo by si za řešení
tohoto problému zasloužilo Nobelovu cenu…
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KOSMETICKÉ A KADEŘNICKÉ STUDIO

KÁJA PAVLÍČEK
PŘEDNÍ ČESKÝ VIZÁŽISTA
V PONDĚLÍ 20.5. 2013
OD 15 - 18 HOD V SALONU NAISY

PŘIJĎTE VYZKOUŠET
MAKE UP PORADENSTVÍ
S VIZÁŽISTOU CELEBRIT
SALON NAISY BLAHOSLAVOVA 8 , PROSTĚJOV

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

Krimi
168 hodin
s městskou policií
VVrátila
átil tři tisíce
ti í
Ve středu v odpoledních hodinách prostřednictvím linky 156
nahlásila žena nález finanční
ý tří tisíc korun,,
hotovosti ve výši
a to u bankomatu České spořiy umístěného v obchodním
telny
domě na ulici Újezd. Strážníci
p
si od ní na místě částku převzali a předali ji na pobočku České
spořitelny.

Trapné obvinění
Rovněž předminulou sobotu
po šestnácté hodině bylo přijato
sdělení na linku 156 o zajištění osoby podezřelé z krádeže
v obchodním domě na Okružní ulici. Vyslaná hlídka však na
místě zjistila nedorozumění.
Sedmapadesátiletý muž, který
se cítil okradený o peněženku,
ji totiž následně našel ve své
druhé kapse. Zcela zapomněl
na změnu uschování. Osmnáctileté slečně se za nepravdivé
obvinění omluvil.

Povedení obchodníčci
V úterý před šestnáctou hodinou
oznámila bydlící na linku 156
pohyb dvou mladíků po domě s
nabídkou levnější energie. Strážníci muže zastihli v okamžiku,
kdy komunikovali se starší paní
přes otevřené okno. Požadovali
po ní výpis. Tvrdili, že pokud ho
nepředloží, bude jí zaslán dopis
s výzvou dostavit se osobně na
pobočku do severomoravské
metropole. Oslovená si žádnou
schůzku s těmito pracovníky
neobjednala, čímž se protistrana
hájila. Tudíž jsou pánové podezřelí z přestupku a svým jednáním porušili nařízení města.
Podomní prodej je od 19. dubna
letošního roku v Prostějově zakázán. Celá událost byla
předána
bylapředána
správnímu orgánu.
Při ověření totožnosti starší
z dvojice předložil potvrzení
o občanském průkazu, kdy si
měl nový doklad vyzvednout
více jak před rokem. Tímto je
dotyčný podezřelý z přestupku proti zákonu o občanských
průkazech a v řízení mu hrozí
pokuta do deseti tisíc korun.

Techničák na střeše
Poněkud nestandardní odevzdání nálezu zvolila neznámá osoba.
Ta v nočních hodinách položila
na zaparkovaný služební vůz
na náměstí T. G. Masaryka nalezený malý technický průkaz
od dodávky značky Renault.
Samozřejmě hlídka tento doklad
odevzdala na příslušný úřad.

Sebrali jim víno
Popíjení alkoholických nápojů
na veřejnosti vyhláška města
na některých místech zakazuje.
Toto pravidlo ovšem nerespektují zejména lidé bez domova.
Strážníci při dohledu na veřejný pořádek zjistili ve čtvrtek
skupinu osob, která na náměstí
E. Husserla požívala víno
z plastové lahve. Hlídka jim
alkohol na místě odebrala. Pro
podezření ze spáchání přestupku byla událost postoupena
správnímu orgánu.
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ze soudní síně...

OBHÁJCE: „POLICISTÉ PŘED BOURAČKOU VE VRAHOVICKÉ
NESMĚLI JET RYCHLEJI JAK PADESÁT KILOMETRŮ V HODINĚ“
Prostějov/mls - V úterý minulého týdne stanula u
Okresního soudu v Prostějově Olga Pospíšilová. Tato
žena byla obžalována, že v březnu loňského roku neumožnila ve Vrahovické ulici průjezd policejní Škodě
Octavia. Ta v tu chvíli pronásledovala unikajícího motorkáře a ve vysoké rychlosti narazila do renaultu obžalované, která právě odbočovala do ulice Zátiší. Oba
policisté skončili v nemocnici, přičemž zejména jeden
z nich se s následky četných zranění potýká dodnes.
Obhájce obžalované Martin Kalabis přišel s argumentem, že dle vyhlášky policejní auto nebylo vybaveno tak,
aby ve městě smělo jet rychlostí vyšší jak padesát kilometrů v hodině! Obžalovaná mu tedy podle jeho mínění
nemusela dávat p
přednost...

Obžalovaná z policejní bouračky se svým obhájcem. Olga
Pospíšilová při hlavním líčení spoléhala na služby svého právního
zástupce Martina Kalabise.
2x foto Martin Zaoral,
koláž Večerníku

Na ulici obral ženu!

Prostějov/mik - Obětí brutálního násilníka se stala
uprostřed týdne mladá žena.
Když se sluchátky na uších
procházela pozdě večer Určickou ulicí, byla zezadu napadena a okradena. Prostějovští policisté žádají občany
o spolupráci při pátrání po
pachateli loupeže.
„Ve středu 15. května okolo
půl jedenácté v noci šla šestadvacetiletá žena po Určické
ulici k ulici Stanislava Manharda. Protože měla žena
v uších sluchátka, nevšimla
si ničeho podezřelého. V jednom momentě ji neznámý muž
udeřil pravděpodobně rukou
zezadu do temene. Jakmile napadená žena upadla, pachatel jí
odcizil kabelku a bundu, kterou měla přehozenu přes ruku.

I s kabelkou tak poškozené
zmizely věci jako peněženka,
osobní doklady, dva mobilní
telefony, elektronické cigarety
a také svazek klíčů,“ uvedla
k závažnému zločinu Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Podle popisu oloupené ženy
se mělo jednat o muže ve
věku kolem pětadvaceti let,
sportovní postavy, výšky
kolem 170 až 180 centimetrů, pravděpodobně hnědých
vlasů, krátce střižených.
„V případě, že si některý
z občanů všiml podezřelého
muže podobného vzezření, obraťte se prosím na bezplatnou
linku 158 nebo na nejbližší
policejní služebnu,“ žádá za
všechny policisty veřejnost
o pomoc Irena Urbánková.

Svatoplukova: HONIČKA s chmatákem
Zadržený mladík byl celostátně hledaný, bravo strážníci!

Prostějov/mik - Spolupráce
mezi občany a strážníky městské policie se stále více prohlubuje, lidé navíc v poslední
době přestávají být nevšímaví
k tomu, co nepěkného se děje
kolem nich. Příkladem toho
je případ z minulého týdne,
kdy pár minut po telefonickém
oznámení strážníci dohonili ve
Svatoplukově ulici zloděje.
Městští policisté tak v krátkém
časovém úseku opět zadrželi
lupiče. „Byl to rychlý a profesionální zákrok hlídky, a to
rovněž díky včasnému oznámení občana, kterému nebylo
lhostejné ničení cizího majetku.
Onen výtržník předminulou sobotu hodinu po půlnoci strhával
z domu ve Svatoplukově ulici
měděné parapety. Strážníci vyjížděli k této události právě na
základě telefonického oznámení
na linku 156. Mladíka zastihli

Zajímaly ho plechy. Mladý zloděj řádil ve Svatoplukově ulici,
z domů strhával plechy, které zřejmě chtěl prodat ve sběrných
surovinách. Měl však smůlu, bystrý občan jej viděl a zavolal Městskou policii...
Foto: Městská policie Prostějov
v uvedené lokalitě. Ten na výzvu
k zastavení nemínil reagovat,
svůj lup odhodil a začal zběsile
utíkat směrem k Trávnické ulici.
Únik se mu ale nezdařil, hlídkou
strážníků byl dostižen a skončil
v poutech. Po návratu do míst,
kde došlo k činu, byly zjištěny tři
z části utržené měděné parapety
a dva zcela,“ popsala událost
Jana Adámková, tisková mluvčí
Městské policie v Prostějově.

Mladistvý zloděj svým jednáním
způsobil škodu zřejmě vyšší jak
pět tisíc korun, tudíž jeho řádění
ve Svatoplukově ulici si převzala Policie ČR. „Navíc při ověření
jeho totožnosti vyšlo najevo, že
jde o osobu v celostátním pátrání.
O události byla vyrozuměna právě
Policie ČR, aby strážníci po dohodě s policisty hledaného výtečníka
převezli na služebnu k dalším úkonům,“ dodala Jana Adámková.

Drezína smetla na přejezdu škodovku
Proboha, co ta ženská dělala?

Pro mnohé z naprosto nepochopitelných důvodů
se řidička středního věku ve čtvrtek odpoledne motala v bezprostřední blízkosti kolejí na železničním
přejezdu v Olomoucké ulici. Podle všeho hodně
zazmatkovala, když začalo blikat výstražné signalizační zařízení. Její auto pak zachytila projíždějící
drezína, škodovka se po nárazu roztočila jako vrtule! Dvaapadesátiletá žena skončila v nemocnici.
Prostějov/mik
Ve čtvrtek 16. května došlo v
Prostějově k dopravní nehodě
mezi osobním vozidlem a drezínou. „Dvaapadesátiletá řidička ve
voze značky Škoda Fabia přijela v
Olomoucké ulici k železničnímu
přejezdu. Světelné signalizační
a zvukové zařízení bylo právě v
tu chvíli v provozu. Žena najela s
vozem do křižovatky a zůstala stát
šikmo k přejezdu. V momentě,
kdy na přejezd vjížděla vlaková
souprava, řidička se nepochopitelně rozjela a zatočila na přejezd. Jeden z vagonů zavadil o bok osobního vozidla. Prudkým nárazem

se vůz odrazil a roztočil se kolem
své osy. Řidička po dopravní nehodě zůstala uvězněna v autě, ven
jí museli pomoci profesionální
hasiči,“ uvedla k závažné nehodě Tereza Neubauerová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Prostějově.
„Lehce zraněnou ženu odvezla
sanitka do nemocnice. Dechová
zkouška byla u obou účastníků
havárie negativní, jak u zmíněné řidičky, tak u strojvedoucího.
Výluka železniční dopravy mezi
hlavním a místním nádražím
trvala zhruba půldruhé hodiny.
Ostatní dopravní provoz v Olomoucké ulici a na přilehlých ko-

Škodu za 15 tisíc způsobil zatím neznámý pachatel, který
předminulý týden v noci ze
soboty na neděli rozbil výlohu na jednom z objektů na
ulici Ivana Olbrachta v Prostějově. Policisté případ šetří
pro podezření ze spáchání
přečinu poškození cizí věci.

Prostějov/mik - Zřejmě na
pivo do hospody přijel na
kole muž, který o svůj bicykl záhy přišel. Přestože si ho
řádně uzamknul do stojanu,
zloděj mu ho ukradl.
„Ze spáchání přečinu krádeže
je podezřelý zatím neznámý
pachatel, který v noci z pátku
na sobotu ukradl pánské treckingové kolo. Jeho majitel ho
nechal odstavené ve stojanu
na jízdní kola v Hradební
ulici v Prostějově. Lapku neodradilo ani to, že kolo bylo
zabezpečené lankovým zámkem, ten odstranil a kolo si
přivlastnil. Majiteli způsobil
škodu za 12 tisíc korun,“ popsala zlodějnu Irena Urbánková,, tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově. V případě
zjištění pachatele mu za přečin krádeže hrozí až dvouletý
pobyt ve vězení.

Škodná v domě
Trestných činů krádeže vloupáním a porušování domovní
svobody se dopustil neznámý pachatel, který v úterý
v odpoledních hodinách vnikl
přes ventilační okno do rodinného domu na ulici Majerova
v Prostějově. Z objektu odcizil
dva notebooky, plechový trezorek s finanční hotovostí 500
korun a cestovními doklady
a LCD televizor. Celkově tak
majiteli způsobil škodu kolem
25 500 korun.

Opilý a se zákazem

munikacích pomáhali policistům
řídit strážníci městské policie,“
uvedla mluvčí krajské policie
s tím, že celková škoda na vozidlech je předběžně vyčíslena na
stopadesátjedna tisíc korun.
Večerník byl těsně po nehodě přímo na místě. „Vůbec
nechápu, co ta ženská dělala?!
Vyjížděla z Barákovy ulice

Tvrdá srážka. Po srážce s drezínou museli hasiči řidičku ze zdemolované škodovky vyprostit.
2x foto: Michal Kadlec
a mířila přes přejezd. Když
začala blikat světla na semaforech, zastavila, chvíli čekala,
a když se blížila ta drezína, tak

se rozjela. Asi zazmatkovala,“
popsal situaci muž, kterého jsme
vyzpovídali u havárie přímo
na místě.

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.

Rozbil
R
bil výlohu
ýl h

Kolo ukradl přímo
ze stojanu

Reportáž z průběhu jednání si můžete přečíst na straně 6!

LOUPEŽ v Určické
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JAKUB HAVLÍČEK

PAVEL NEČAS

BARBORA RAFAELOVÁ

PETR NOVÁK

se narodil 24. března 1997 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 12. května 2013. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 16
do 17 let, měří 177 centimetrů,
má hubenou postavu, zelené oči,
hnědé vlasy a na čele má jizvu.

se narodil 24. listopadu 1962 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 14. května 2013. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 51
do 55 let, měří 180 centimetrů,
má hubenou postavu, šedé oči a
hnědošedé vlasy. Nosí plnovous.

se narodila 17. února 1976 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledanou vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 9. dubna 2013. Její
zdánlivé stáří je v rozmezí od 37
do 40 let, měří 165 centimetrů,
má střední postavu, hnědé oči a
hnědočerné vlnité vlasy.

se narodil 27. června 1975 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 6. srpna 2012. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 37
do 38 let a měří mezi 170 až 180
centimetry. Bližší údaje k osobě
nejsou v databázi uvedeny.

Ve středu krátce po desáté
hodině dopoledne kontrolovali prostějovští policisté
mezi obcemi Hruška a Měrovice nad Hanou řidiče osobního vozidla Škoda 135 R.
U sedmatřicetiletého muže
provedli dechovou zkoušku
s výsledkem 0,46 promile
alkoholu v dechu. Během kontroly navíc zjistili, že řidič má
soudem vysloven zákaz řízení
všech motorových vozidel až
do listopadu roku 2015. Na
místě mu další jízdu zakázali.
Nyní je podezřelý ze spáchání
trestného činu maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání, za který mu hrozí až tříletý
pobyt za mřížemi.

Karambol
v Kostelecké
Lehké zranění a škodu více
než sto tisíc korun si vyžádala dopravní nehoda, ke
které došlo ve čtvrtek krátce
před třetí hodinou odpoledne
v Kostelecké ulici. Z dosavadního šetření vyplývá,
že dvaapadesátiletá
p
řidička
Škody Octavie zřejmě nedodržela bezpečnou vzdálenost
za vozidlem stejné značky,
které jelo před ní, a zezadu do něj narazila. Během
nehody došlo k lehkému
zranění osmačtyřicetiletého
řidiče. Alkohol byl na místě
vyloučen dechovou zkouškou, hmotná škoda byla vyčíslena na 110 tisíc korun.

Zpravodajství

Na prohlídku areálu OP NIKDO NEPŘIŠEL!
Zájemci o jeho koupi však prý jsou...

O hlavní výrobní areál zkrachovalého Oděvního
podniku v Prostějově projevili zájem první potenciální kupci. Tvrdí to alespoň společnost Knight
Frank, která organizuje výběrové řízení na prodej této rozlehlé nemovitosti a kdysi legendární
fabriky, v níž dělala každá druhá žena z okresu.
Prohlídky objektu, která se měla konat ve středu
15. května, se ovšem nikdo nezúčastnil...
Prostějov/mls
Minulou středu v pravé poledne
mohli vyrazit do interiéru obrovského areálu v ProstějověVrahovicích všichni, kteří
přemýšlejí o koupi nepochybně
nejrozsáhlejší nemovitosti v
Prostějově a vůbec jednoho z
největších komplexů budov v
celé republice. Nepřišel však
nikdo. „O žádné obhlídce
nevím,“ reagoval v uvedený
termín správce objektu Vojtěch
Komárek.
„První termín prohlídek byl
stanoven poměrně brzy po
zveřejnění záměru prodeje.
Jednotliví zájemci v tuto chvíli zjišťují podmínky možné
investice zatím jen ´od stolu´.
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Předpokládáme, že prohlídky budou probíhat spíše
individuálně,“ vyjádřil se konzultant společnosti Knight Frank
Václav Kovář s tím, že další
termín „hromadných“ prohlídek
byl stanoven na 5. června.
Cenu
areálu
odhadla
společnost TPA Horvath
už před více než rokem na
183 475 100 korun. „Jde
pouze o orientační sumu.
Je samozřejmě na každém
ze zájemců, jakou cenu
nabídne. My pak vybereme tu
nejvyšší,“ vyjádřil se Kovář.
Podle něj už o areál Oděvního
podniku ve Vrahovicích projevilo první zájem několik potenciálních kupců. „Jsou z tuzemska i ze zahraničí,“ upřesnil

Ikona Prostějova. V rozlehlém komplexu budov a pozemků
pracovaly od šedesátých let minulého století tisíce zaměstnanců
Oděvního podniku Prostějov. Loni na podzim se z něj odstěhovala
výroba měřenek, letos na jaře bylo dokončeno jeho úplné vyklizení.
Foto: Knight Frank
Kovář s tím, že bližší informace
v tuto chvíli sdělovat nebude.
Velkou otázkou zůstává
především to, k čemu by areál
po případném prodeji mohl
sloužit? Insolvenční správkyně
si v této souvislosti nechala
zpracovat architektonický koncept jeho možného budoucího
využití. „Existuje hned několik

variant. Uvedený komplex by
se v budoucnu mohl využít
například pro skladování státních
hmotných rezerv. Možností je
však více,“ uvedl v této souvislosti Václav Kovář.
Obálky s nabídkami na odkup areálu OP mohou zájemci posílat až do 27. června
letošního roku.

Automobiloví pradedecci
ˇ ˇ v akci
Prostějov/peh - Už poosmnácté se na hlavním prostějovském náměstí sjeli majitelé historických vozidel,
aby se se svými dvou a čtyřkolovými miláčky pochlubili široké veřejnosti. Počasí
jim v neděli před polednem
přálo, a tak i díky tomu byla
návštěvnost obrovská.
Stejně jako v předchozích letech, i tentokrát se malí a velcí
příznivci historických vozidel sešli na prostějovském
náměstí T.G.Masaryka, aby
obdivovali plechové fešáky,
kteří brázdili silnice v letech
dávno minulých. Pokud byste
čekali, že auta a motorky jsou
pouze mužskou doménou,
byli byste překvapeni spoustou žen a dívek, které si se zájmem fotografovaly vystavené skvosty. „Přesně tohle auto
míval můj strýc, ale teta se na
něj jednou namíchla a než se
strýc vrátil z vojny, tak mu ho
prodala,“ vzpomínala paní Janečková při pohledu na vystavený vůz Aero Ceiling.
Na své si přišli i obdivovate-

Luxusní podívaná. K vidění byly auto moto unikáty
z Česka i zahraničí.
Foto: Petra Hežová
lé parádiček na dvou kolech,
sešla se tu totiž i slušná řádka
motorek. „Letos tu máme na
čtyři desítky motorek a více
než šedesátku automobilů,“
hlásili pořadatelé. Návštěvníci akce se tak opravdu měli
na co dívat. „Účast je obrovská, mezi nejrůznějšími
auty a motorkami můžete
vidět motocykl Indian z roku
1927 a automobil Tatra 57
z roku 1932, které jsou mezi
vystavenými stroji skutečnými pradědečky,“ usmíval se

předseda pořádajícího Hanáckého auto moto veterán klubu
Prostějov Petr Studený, který
si postěžoval na potíže s parkováním historických vozů
v centru města.
Dopolední výstavu vystřídala
parádní jízda všech účastníků setkání kolem centra
města, kterou si nenechal ujít
žádný z přihlížejících. Vždyť
vedle těchto historických klenotů s motorem by i nejnovější Porsche 911 vypadalo
jako chudý příbuzný...

Městské komunikace znehodnocují VÝTLUKY, silnice jsou jako EMENTÁL
INVESTICE DO OPRAV BYLY VLONI REKORDNÍ, LETOS BUDE ALE JEŠTĚ HŮŘ!

V loňském roce se muselo z městské pokladny vytáhnout rekordní množství peněz na opravy zimou porušených chodníků a silnic v
Prostějově. Chodníky v roce 2012 spolykaly deset a půl milionu korun,
opravy neskutečných děr na silnicích pak přes šest milionů. Letošní náklady pochopitelně ještě nejsou známy, rekonstrukční práce jsou stále
v plném proudu, ale i malé díte tuší, že oproti loňsku budou ještě větší...
záležitost v tomto období. S názorem, že letos se bude muset do
Co se týká oprav výtluků na oprav investovat ještě víc peněz
silnicích a poškozené dlažby než v předchozím roce, souhlasí
na chodnících, jde o každoroční i odborníci. „Je to tak, letos je
Prostějov/mik

výtluků na silnicích mnohem
více. Na horším technickém stavu všech komunikací se bohužel
negativně podepsala tuhá a velmi dlouhá zima, kterou dlouho

Kolik stály město opravy komunikací?
Zdroj: Magistrát města Prostějova

nepamatujeme,“ potvrdil ředitel
společnosti .A.S.A. Technické služby v Prostějově Martin
Grepl, kterého se Večerník vzápětí zeptal, zda technické služby
mají zmapovánu celkovou situaci, na kterých prostějovských
silnicích jsou výtluky a jakým
způsobem a kdy se provedou
opravy? „Komunikace kontrolujeme společně se zástupci
odboru správy a majetku města
prostějovského magistrátu. Následně pak stanovujeme pořadí

„Na kritickém stavu silnic i chodníků Následky zimy. Také ředitel společnosti .A.S.A. Technické služMartin Grepl ví, že letos se jeho pracovníci při opravách výtluků
se podepsala krutá zima, by
ještě hodně zapotí.
Foto: archiv Večerníku a internet
kterou dlouho nepamatujeme...“ pak
p použije teplá balená směs. křižovatky ulic Olomoucká a

ředitel společnosti .A.S.A. Technické služby
Martin Grepl má o původci škody jasno
oprav výtluků komunikací,“ nastínil, jak se tvoří harmonogram
prací, Martin Grepl.
Problémem silnic v Prostějově je také to, že mnohé z nich
jsou už značně letité, jejich
každoroční „látání“ je tak
stále na častějším pořádku.
Jinak si snad ani nelze vysvětlit skutečnost, že se výtluky
během zimy vytvoří znovu
také na stejném místě, kde
byly předchozí rok opraveny.

PRIMÁTOR jde zase

POD KUDLU!

Prostějov/mik - Poté, co vloni na
Silvestra hospitalizovali prostějovského primátora v nemocnici s těžkým zápalem plic a po
delším pobytu ve špitále ho ještě
operovali ve Vyškově, nemá Miroslav Pišťák ještě se zdravím
vyhráno. Jak totiž Večerník zjistil, čeká ho další operace!
„Od pátého června nebudu nějaký
čas k dispozici. Ani na radnici, ani
novinářům,“ prozradil ve čtvrtek
na tiskové konferenci rady města
tichým hlasem primátor bez dalšího vysvětlení. O den později jej
Večerník požádal o bližší podrobnosti. Proč? „Prodělám určitý
operační zákrok, podle lékařů je
nezbytný. Věřím ale, že v krátkém
čase se budu moci opět věnovat
práci pro město. A nezlobte se, nechci blíže specifikovat, o co jde.. ,“
řekl Miroslav Pišťák.
Zdravotní stav našeho primátora se v posledních měsících
výrazně zlepšil, navíc obě jeho
náměstkyně, Ivana Hemerková

I

Co se stalo? Ani Večerníku
primátor neprozradil, proč se
na začátku června podrobí další
operaci. Foto: archiv Večerníku
s Alenou Raškovou slíbily, že
ho budou doslova hlídat, aby se
nepřepínal a šetřil se. A tak se
prý i děje. „To je pravda, jenže
já jsem těžce uhlídatelný...,“ prohodil lišácky před Večerníkem
Miroslav Pišťák.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

„Extrémním střídáním teplot
dochází k namáhání asfaltu,
kde se posléze objeví drobné
trhliny, které se velmi rychle
zvětšují, až nakonec dojde k
poruše soudržnosti asfaltu a
vzniku výtluku,“ vysvětlil šéf
prostějovských
technických
služeb. Jak dodal, jeho pracovníci používají k opravám děr v
silnicích dvě speciální technologie. „Větší a hlubší výtluky
se vyfrézují, pro zapravení se

M
Menší
a mělčí výtluky opravuj
jeme
samonivelační metodou
TURBO,“
T
doplnil Grepl.
„Samozřejmě, že jedním z důvodů, proč jsou silnice a chodníky po každé zimě ve zbídačeném stavu, je i jejich stáří. Město
se však snaží každoročně kromě
nutných oprav investovat také
do výstavby nových komunikací, v případě silnic samozřejmě
i ve spolupráci s Olomouckým
krajem,“ uvedl Jiří Pospíšil, první náměstek primátora statutárního města Prostějov.
Jedním z příkladů je i připravovaná generální rekonstrukce

Barákova. Konečně tak už letos
zmizí otřesný úsek dlážděné
silnice na okraji Sladkovského
ulice, který je plný děr i výmolů. „Chápu občany, hlavně
řidiče, kteří si na tento stav neustále stěžují. Jak všichni víme,
Sladkovského ulice prošla
nedávno v rámci rekonstrukce
prostoru okolo místního nádraží rozsáhlou obnovou, úsek u
železničního přejezdu však je
součástí generální opravy celé
křižovatky. A ta přijde na řadu,
alespoň v to všichni doufáme, v
řádu několika měsíců,“ prozradil Jiří Pospíšil.

hvězdárnu
Kachny ÚTOČÍ na město, Už víme, kdo povedeGeodet
z Brna

holubi na něj zase KÁLÍ…

Kachny-turistky. Vypasené kačeny se už příliš nezdržují ani u mlýnského náhonu, potravu už škemrají
od lidí i na prostějovském náměstí!
Foto: Michal Kadlec
Prostějov/mik - Radnice začíná řešit neobvyklý problém.
Zatímco s holuby kálejícími
po celém náměstí magistrát
bojuje už dlouhodobě, přičemž každoročně čtyři stovky
těchto ptáků odchytí a nechá
je zlikvidovat, nově se navíc

potýká s divokými kachnami.
Ty houfně opouštějí lokalitu
vypuštěného drozdovického
rybníka i sousedního mlýnského náhonu, načež si štrádují
Mlýnskou a Vodní ulicí přímo
do centra města! „Bodejť by
ne, když je přímo na náměstí

každý krmí..,“ pokrčila rameny Ivana Hemerková, náměstkyně primátora statutárního
města Prostějov. Radost z toho
očividně neměla...

více se dočtete
na straně 6

Prostějov/mls - Od letošního roku přešla prostějovská
hvězdárna pod Muzeum Prostějovska. Jeho vedení následně
začalo hledat člověka, který by
po čtyřiceti letech na pozici ředitele nahradil ikonu prostějovské
astronomie Jiřího Prudkého
(67). Nyní se to zřejmě podařilo. Nový šéf jediné hvězdárny v
Olomouckém kraji u nás začne
působit od září, v tuto chvíli si
však nepřál být jmenován, byť
Večerník už jeho identitu zná!
Najít vhodného astronoma, který
by vedl prostějovskou hvězdárnu,
nebylo vůbec snadné. Dva vážní
zájemci nabízené místo odmítlo,
nakonec na nabídku kývl jednačtyřicetiletý geodet, pro něhož
mluví praktické zkušenosti z působení v brněnské hvězdárně a
planetariu. „Dlouhá léta u nás externě připravoval speciální programy, ve kterých návštěvníky seznamoval s tím, co mohou vidět na
noční obloze. Vše to dělal hlavně
z lásky k astronomii. Přitom patřil
mezi ty nejlepší, s nimiž jsme spolupracovali. Na jednu stranu mu to
přeji, na druhou mě docela mrzí,
že do Prostějova odchází,“ prozradil Večerníku ředitel brněnské
hvězdárny a planetária Jiří Dušek.
Budoucího šéfa prostějovské
hvězdárny se nám na konci týdne
podařilo zkontaktovat. Promluvit
se ovšem rozhodl jen pod záru-

chce zůstat
zatím
v ANONYMITĚ...
kou anonymity. „Myslím, že pan
Prudký měl velmi dobře nastavenou koncepci programové nabídky hvězdárny. Rád bych na ni
navázal a rozšířil ji,“ reagoval jednačtyřicetiletý muž žijící v Brně,
který si ovšem v tuto chvíli nepřál
být jmenovaný. „S prostějovskou
hvězdárnou to myslím vážně,
jsem připraven na ní po prázdninách začít naplno pracovat. Přesto
si myslím, že je v tuto chvíli předčasné o tom více hovořit. Mimo
jiné bych byl nerad, kdyby se můj
stávající zaměstnavatel o mých
úmyslech dozvěděl z médií,“ vysvětlil Večerníku pravděpodobný
nástupce Jiřího Prudkého.
Neúnavný prostějovský popularizátor astronomie a přírodních
věd obecně je v současnosti v
pracovní neschopnosti. I po definitivním příchodu svého následovníka ve vedoucí funkci by měl
Jiří Prudký na hvězdárně nadále
působit a to ve funkci odborného
poradce.

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+

1 750

K č ě na očích.
Konečně
čí h Prostějovští
P ěj š radní see
rozhodli investovat do větší bezpečnosti
Motorkáři
v další části Prostějova. A to velmi ožehavé
už řádí. Přílokalitě. Nová kamera bude instalováznivé, skoro letní
na na Husově náměstí, které
počasí, je poznat i na
je svojí kriminalitou dosilnicích. Motorkáři se po koslova proslulé. Tedy
munikacích všech možných druhů
hlavně bydlištěm
a tříd prohánějí jako někde na závodních
kriminálníokruzích. A s tím pochopitelně naků…
stávají komplikace. Minulý týden už
dva z nich těžce havarovali.

Přesně tolik žlutých kvítků
prodali ve středu studenti
Střední zdravotnické školy
v Prostějově lidem na náměstí
a v jeho těsném okolí. Výtěžek
z prodeje kvítků za „dvacku“
poputuje na boj proti rakovině
tlustého střeva a konečníku.

-

Výrok týdne
TOMÁŠ
ÁŠ BÍM
Í

Malíř, grafik a ilustrátor,
ilust
který
čes výtvarné
patří mezi přední české
zahá výstavu
precizionisty, zahájil
svých nevšedních a světové proslulých děl v Prostějově.
Výstava v umělecké
galerii N7 v Netušilově ulici ppotrvá až do
10. červn
června.

„ŠÉF
ŠÉFM
ŠÉ
FMI
MII STRH
S
STRHL
TRHLL
LLITR
LITR
ITR
Z VÝPLATY.
MÍSTO PRÁCE JSEM SE TOTIŽ
DÍVAL NA HOKEJ S KANADOU.
PĚTISTOVKU ZA ÁČKO, DRUHOU ZA TO,
ŽE JSME PROHRÁLI!“

Jeden z Prostějovanů si
postěžoval, jak doplatil
na své příliš obětavé
fandovství národnímu týmu

O MLÁDEŽI ANEB JEŠTĚ NETŘEBA LÁMAT HŮL

Analýza
Martin Mokroš
I v Prostějově, pokud se zeptáte těch starších, jak to vidí
s naší mládeží, dostanete povětšinou odpověď, že pije,
fetuje, dělá b….l, nepracuje,
chtěla by peníze hned a že je to
hrůza. Já osobně se domnívám,
že vše je kapku složitější. A tak
si to tedy rozanalyzujme.
Ano, máme ve městě mladé
pijany, feťáky-smažky, zloděje, přepadávače, sprejery
a jiné „losery“ (čti lúzry, je
tam opravdu správně jen jedno „o“). Je třeba se ovšem
podívat, z jakých skupin povětšinou pocházejí a že je jen

fejeton
Petra Hežová
Čím výš se
šplhá rtuť teploměru,
tím
větší je pravděpodobnost
výskytu uniformované hlídky
dopravní policie. Při cestě na pravidelnou
sklizeň slev do supermarketu, do
práce nebo k babičce na nedělní
oběd potkáte na našich pozemních komunikacích za zatáčkou,
keřem či domem minimálně
jednu dobře skrytou „kobru 11“.

Co svět světem stojí a stát bude, tedy pokud si
ho nezničíme, dochází a bude docházet ke střetu generací. Kdysi s humorem se na to podívaly
Petra Janů a Věra Špinarová v písni „Jó, to máme
mládež“. Pamětníci si jistě vzpomenou a pro ty
mladší: píseň je z dob, kdy se nehrály jen předělávky ve stylu tuc tuc tuc a „nehustil“ do nás nikdo
se zlatými řetězy a prsteny, jak je chudý a utlačovaný, přičemž společnost mu nerozumí a u toho
se neopíral o nejdražší typ auta značky Bentley...
a pouze věcí zodpovědných
represívních i státních orgánů,
jak s nimi naloží. Bohužel je
smutná pravda, že je velmi často kryje jejich nízký věk a také
laxnost zodpovědných. Použil
jsem slovo povětšinou a to je
velmi důležité, neboť mezi
„lúzry“ se už velmi často dostávají i ti, co přece byli vždy
hodní a z dobrých rodin (již
jsem na tomto místě zmiňoval,
jak často je toto „zaklínadlo“
u těchto mnohdy šokujících
případů používáno). Dle mého
taková rodina prostě dobrá být
nemůže a někde je chyba.

A proto tuhle pasáž uzavřu tím,
že oni „lúzři“ jsou jen a jen produktem nezdravé společnosti
v celém státě. Chyba je bohužel v těch, co by měli být těm
mladým vzorem, takže bylo
by dobré se možná podívat na
zoubek těm, kteří mládež kritizují, jak se oni sami chovají.
A jelikož ryba smrdí od hlavy,
podívejme se až úplně nahoru
do Prahy a položme si otázku:
tohle mají být vzory?
Ale vracím se k nám do města a rád bych vás informoval,
že jsem narazil i na mladé lidi
se zápalem, nadšením, kteří si

Bezpečnost
především!
Nemám ponětí, jak jsou na
tom ostatní řidiči, každopádně
já se vždycky celkem výrazně
zapotím, kdykoliv zahlédnu fosforeskující bezpečnostní vestu
některého z příslušníků, a to
i když mi jako velmi opatrnému
začátečníkovi pokuta za překročení rychlosti snad ani omylem
nehrozí. Patrně nějaký podmíněný reflex, zaviněný sledováním nadměrného množství mafiánských filmů, kde policisté
spíš než „pomáhat a chránit“
chtějí trestat a zotročit.
I když jako řidič nejsem z do-

pravních hlídek nijak přehnaně nadšená, jako chodec mám
škodolibou radost, když se
s řidičem, který si to ještě před
chvílí hasil městem minimálně
osmdesátkou, policisté zastaví
na kus řeči. Konec konců pořádek na silnicích musí být. Jinak
by se holt muselo přejít k zoufalým bezpečnostním opatřením
a namísto airbagů do automobilů montovat mačety. Hádám,
že by s takhle speciálně upraveným autem nikdo nejel ani
padesát. A to by pak bylo na silnicích teprve bezpečno, že?

Konstelace hvězd Prostějova

Neskutečné vedro bude nejenom venku, ale všude tam, kam zamíří
vaše kroky. Perné okamžiky si také prožijete na úřadech, neboť jste
vyřízení všech svých restů nechali znovu až na poslední chvíli. Ještě
že prostějovští úředníci jsou tak vstřícní...

Berani – 20.3.- 18.4. Nemáte rádi, když vám někdo leze do zelí, přitom ale sami děláte úplně to
stejné. Neustále se mícháte do věcí, do kterých
vám naprosto nic není. Také tento týden strčíte nos
do něčeho cizího, ale nyní si ho spálíte.
Býci - 19.4.-19.5. Dostanete se do prekérní situace.
Poznáte, že jste už dobrých pětačtyřicet let žili v
hlubokém omylu, který vás vedl k přesvědčení fandit sešívanému klubu. Ve skutečnosti je vaše srdce
zalito sparťanstvím...No, hlavně že jste na to přišli!
Blíženci - 20.5.-19.6. S krásným počasím se vám
začnou zapalovat lýtka. Jeden partner určitě stačit
nebude, takže se rázem stanete lovci. Jedinečnou
možnost k seznámení budete mít těsně před víkendem na firemní akci.
Raci - 20.6.-21.7. Bojíte se stoupnout na váhu,
protože ta by vám jasně napověděla, jak se bezostyšně cpete a jakýkoliv pohyb je vám cizí. A jestli
si myslíte, že koukání se na fotbal či hokej v televizi je nějaké sportování, tak to se pletete!
Lvi - 22.7.-21.8. V nejbližších dnech se naprosto
jednoduše můžete dostat do popředí zájmu médií.
Bohužel to nebude díky vaší šikovnosti. Stanete
se totiž viníkem dopravní nehody, která bude mít
nedozírné následky.
Panny - 22.8.-21.9. Doslova „ulítáváte“ na sladkostech a podle toho také vypadá vaše postava. Co
kdybyste si nechali poradit a sestavili si jídelníček
podle zásad zdravé výživy? Tolik si sice nepochutnáte, ale určitě budete vypadat lépe.

...ještě
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Váhy - 22.9.-21.10. Ačkoli by to do vás nikdo neřekl, patříte mezi romantiky. Klamete okolí tím, že
vaše milostné projevy bývají střízlivější. Pokud se
nyní tuto zdrženlivost pokusíte překonat, odměna
bude sladká. Protějšek vám to oplatí.
Štíři - 22.10.-20.11. V zaměstnání můžete klidně
zvýšit tempo. Budete zvládat více činností najednou. Dokážete rozdělit svou pozornost mezi několik úkolů, aniž byste ztratili nit. Sebevětší shon
a chaos vás v těchto dnech neporazí.
Střelci - 21.11.-20.12. Vás má paní Štěstěna velmi
ráda, protože tento týden na co sáhnete, to vám vykvete pod rukama. Jediný kritický den si prožijete
v pátek, kdy vás kolegové zlákají na večírek. Přemíra alkoholu vás úplně skolí.
Kozorohové - 21.12.-19.1. Nedávejte si přemrštěné úkoly, pracujte pouze na tom, na co stačíte.
Během středy chyťte za pačesy šanci, která se vám
naskytne v rodinném kruhu. S partnerem se dlouho nerozhodujte a pořiďte si dítě.
Vodnáři - 20.1.-18.2. Zvýšená únava vás přinutí
více odpočívat. Vaši blízcí budou rádi, že se občas
objevíte na domácí půdě, v poslední době to bylo
opravdu neúnosné. Díky jistému opatření vzroste
vaše rodičovská autorita.
Ryby - 19.2.-19.3. Zatímco průběh týdne proběhne v naprostém klidu, těsně před víkendem se
dozvíte nepříjemnou zprávu. Ta vás natolik rozladí, že plánovaný víkendový výlet zrušíte. Hlavu
budete mít hodně zamotanou a náladu pokaženou.

vybírají složité problémy a témata z oblasti věd přírodních,
technických či humanitních.
By co víc, chtějí je řešit. Ano,
navštívil jsem krajské kolo
Středoškolské odborné činnosti na místním jediném státním
gymnáziu a byl jsem překvapen, čím jsou ochotni se mladí
lidé zabývat. Přiznávám se, že
například tématům z oblasti
chemie a třeba strojírenské
techniky jsem opravdu ani zbla
neporozuměl, vědy humanitní zas mé srdéčko pohladily,
ale celkově jsem viděl zápal
a nadšení u všech mladých a to
mne naplnilo optimismem.
A teď se zeptám vás spoluobčanů. Věděli jste, že tato
soutěž existuje? Věděli jste,
že vítězové okresního kola,
tedy vaše děti, jsou každoročně oceňovány na prostějovské radnici představiteli
města? Věděli jste, že krajská
kola jsou pořádána již několik
let v Prostějově? Byli jste se
někdy na tuto soutěž nebo na
ono oceňování podívat? Víte,
že Olomoucký kraj je v této

soutěži mezi třemi nejlepšími
v republice a že pravidelně
bere medaile v celostátních
kolech. A že mnoho vítězů
bylo již úspěšných v evropském a světovém kole, a to
až v USA, anačež díky těmto
vítězstvím získali stipendia na
prestižních univerzitách? A že
mnoho bývalých „sočkařů“
dnes pracuje v nejrůznějších
druzích výzkumu a vědy?
A víte, že prostějovští studenti zanechávají v SOČce významnou stopu?
Večerník o této soutěži pravidelně informuje a snaží se sbírat či
mapovat úspěchy mladých i na
ostatních polích, třeba v umění
a sportu. A věřte tomu, že ti
mladí to sledují. A já se jich
také zeptal, jak vidí zase ty
starší... A odpověď? Jen nadáváte, jste nas…., nedáváte
nám prostor k argumentaci,
podle vás jen pijeme, krademe, fetujeme a nic neděláme nebo děláme b….l. Víte
všechno nejlíp, když chceme
doopravdy pomoci nebo si
promluvit, nemáte na nás čas.

Aha. Názory se střetly a spojily. A vida, problémů je tu dost
a dost k řešení. Ale řeknu vám
jednu věc. To řešení je na straně těch starších a tedy údajně
zkušenějších i rozumnějších.
Ti mladí sami od sebe se kvůli
věku či hormonům nezmění a potřebují pomoc. A tak
navrhuji, nelámejme nad
nimi hůl, více s nimi o všem
mluvme, poslouchejme je.
Až třeba bude příští rok okresní a krajské kolo SOČ, jděte se
na své děti podívat, a i na tu
radnici. Oni si tam totiž berou
obleky a sváteční šaty a jsou
hrdí. Tak na ně buďte taky
hrdí a pochvalte je, oni na to
čekají, i když dělají navenek
ramena. A vy ostatní se běžte
podívat také, stojí za to vidět,
že mladí chtějí hledat řešení
tam, kde třeba těm starším již
dochází dech.
Souboj generací tady asi
bude vždy, ale ony hrany lze
jistě obrousit. A čím méně
budou ostré, tím méně bude
i v našem městě „lúzrů“, tedy
česky řečeno ztracenců...

sokol
ím okem ...

„Parazit“ Musil? Určitě ne!
V dnešním „oku“ se chci zamyslet nad možná
překvapivou otázkou: Je pan Miloslav Musil
z Prostějova parazit? Zdá se vám tato otázka nemístná či nesmyslná? Tak prosím čtěte dál..
I v našem kraji se v těchto dnech totiž objevují
billboardy jedné politické strany, které poukazují na výroky některých sociálních demokratů,
zejména „oranžového“ kandidáta na funkci ministra financí Mládka, o tom, že živnostníci jsou
paraziti. Zdánlivě neuvěřitelný výrok, na který
zmíněné billboardy upozorňují, má ovšem základ
v tom, co někteří levicoví politici rádi využívají
a někteří si asi i myslí. Tím nástrojem je lidská
závist. Mnozí si totiž představují, že kdo někoho
zaměstnává, automaticky má mnoho peněz, které
přece nemůže získávat jinak než vykořisťováním
zaměstnanců. Tak to přece ty starší z nás učili
„za komunistů“ ve škole. To, že levice útočí na
živnostníky, tedy potvrzuje, že loví mezi voliči,
kterým se taková závistivá písnička o živnostnících-parazitech líbí.

Mrtvá živnost = člověk na pracáku
Jenže v dnešní době krize platí dvojnásob, že každý živnostník nebo majitel malé firmy se musí
sakramentsky ohánět, aby vydělal na platy svých
zaměstnanců, jejich pojištění a daně. A v tom přece spočívá hlavní přínos těchto lidí: dávají dalším
lidem práci. S každou zavřenou živností totiž přibydou lidé ve frontě na pracovním úřadě.
Jako na zavolanou se v této situaci v prostějovských
médiích včetně Večerníku objevila zpráva, že na
pravidelném sněmu si prostějovští občanští demokraté zvolili před pár dny nového předsedu, kterým
se stal právě živnostník a majitel malé rodinné firmy
Miloslav Musil. Je jistě dobře, že pravicovou stranu
ve městě povede někdo, kdo sám z vlastní zkušenosti ví, jak se pro další lidi vytváří pracovní místa. Takoví lidé mají přirozeně zastupovat pravicové strany.
A abych odpověděl na otázku v úvodu: Miloslav Musil ani další živnostníci pro mne určitě
nejsou paraziti.
Petr Sokol, vysokoškolský učitel
dsedy Sně
Sněmovny
něěmovny
n
a poradce místopředsedy

Agentura
Ze zimáku bude MÁRNICE!

Sotva drbny z Večerníku stačily
minulý týden otisknout článek
o financování zimního stadionu
a jeho velké ztrátovosti ve výši
pěti milionů korun, mnohem
slovutnější Agentura Hóser už
v tu chvíli měla daleko více informací. Prostějovský „zimák“ bude
mít totiž od jara do pozdního léta
využití, které naplní jak věčně
prázdnou kasu Domovní správy,
tak toto samotné opuštěné sportovní zařízení. A to mrtvolami!
„Jednání byla velmi náročná
a mnohdy jsme se nedohodli na
konkrétních formalitách. Nakonec jsme ale uzavřeli smlouvu
o pronájmu zimního stadionu
od května do poloviny srpna
Pohřební službě Pavla Povidlového. Ten zde hodlá provozovat
márnici. Tím pro nás ale vzniká
problém. Protože výrobu ledu
nemůžeme přes léto přerušit,
bude tak zabezpečena nepřetržitě,“ informoval Agenturu Hóser

šéf Domovní správy Vladimír
Vzrůša. Pronájem zimáku funebrákům má své opodstatnění.
Úmrtnost v Prostějově stoupá
a pohřebáci nemají kde skladovat
těla nebožtíků. „Já jsem vždycky
toužil po rozšíření prostor pro
uskladnění zesnulých, doma už
je nemám kam dávat. Takhle budou imrvére u ledu,“ vyjádřil se
Hóserovi Pavel Povidlový.
„Já proti tomuto pronájmu nic
nemám, i když poskytovat zimní
stadion pro účely pohřebnictví
se mi zdá tak trochu morbidní.
I když, hokej v Prostějově už pohřbíváme několik dlouhých let,
že? Mám jenom obavu z toho,
aby konkurence z řad pohřebních služeb nás nenařkla z podjatosti. Pronájem zimního stadionu
totiž proběhl bez výběrového řízení,“ komentoval celou záležitost
Miroslav Nakaseseděl, primátor
Prostějova. Konkurence mezi
funebráky však proti tomu nic

aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

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

Na zákon se může vy…!

Chtěla bych se s vámi podělit
o středeční ranní zážitek. Manžel
byl venčit psy, jako obvykle na
vodítku, vyhláška města to přímo přikazuje. Ale co se nestalo?
V parčíku za Krapkovou ulicí se
k němu přiřítil cizí pes. Poprosil
jeho pána, aby si ho připoutal, ale
to neměl dělat! Majitel se na něj
rozkřikl, proč by to měl dělat, na
odpověď, že je to v zákoně, ještě
štěkl, že na zákon se může vy...!
Bylo by možné, aby městská
policie, kromě záslužné práce
s nasazováním botiček, kontrolovala i jiné zákony a nařízení?
Nebyl to první případ, z vlastní
i cizí zkušenosti znám případy
napadení volně pobíhajícími psy.
Určitě by pak lidé nenadávali na
pejskaře jako na celek, ale jen na
ty nezodpovědné.
Čtenářka Večerníku

Podivný rozvrh

Zrovna dvakrát nepochopím,
jakým způsobem se rozhoduje
o jízdních řádech linek městské
hromadné dopravy a na jakém
základě se stanovuje, kolik autobusů je nasazeno v jednotlivá časová období. Každé ráno jezdím
se sedmiletým synem z Domamyslic, doprovázím ho do školy.
V rozmezí od sedmi hodin do půl
osmé jezdí sice více linek číslo 4,
ale ne tolik, aby dokázaly zvládnout nápor školáků. Autobusy
jsou narvané k prasknutí, jízda je
slušně řečeno velmi nepohodlná.
Naproti tomu denně vidím, jak
okolo čtrnácté nebo patnácté hodiny jezdí z Domamyslic do Prostějova skoro ve stejný čas linky
číslo 4 a 41 a až do Prostějova
jedou skoro úplně prázdné. O večerních hodinách ani nemluvím.
Jana Opletalová, Prostějov

Špatný příklad

Každý den ráno mám se svým
třináctiletým synem stejnou cestu. Já ho doprovodím do školy
v Palackého ulici, pak sám pokračuji v cestě do zaměstnání.
A každý den přímo zuřím.
Svého syna vedeme doma ke
slušnému způsobu života, on
sám hraje velice dobře fotbal.
Ale když procházíme uličkou
U Spořitelny, je to přímo cesta
hrůzy, která nedává mému synkovi dobrý příklad. Celá tato
ulička je zaplněna jeho stejně
starými spolužáky, nebo o rok či
dva staršími. Všichni kouří jako
prasklá kamna, sprostě nadávají
a často jsem byl svědkem toho,
jak starší a silnější napadají fyzicky mladší školáky a žádají po
nich peníze nebo cigarety. Poslední dobou chodím se synem
už jinou cestou, protože nechci,
aby se „přiučil“ něčemu špatnému. Ta ulička U Spořitelny si
doslova žádá o zásah policie.
Jan P., Prostějov

Co jim schází?

nemá. „Uvažovali jsme o něčem
podobném, ale dáváme přednost
klasickým márnicím,“ zareagovala na dotaz Agentury Hóser
Václava Jozefková, majitelka
jiné prostějovské pohřební služby.
Takže jakmile spatříte od příštího
týdne zajíždět do útrob zimního
stadionu černá pohřební auta,
neděste se. Nejedou si pro členy
vedení hokejového klubu, ale
naopak, dovážejí sem nebožtíky!
Za Agenturu Hóser Majkl
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Často poukazujete na problémy s bezdomovci. Také já
mám s nimi spoustu neblahých
zkušeností. Bohužel jich neustále v Prostějově přibývá, což
je ostatně důsledkem dnešní
těžké doby. Ale čemu se divíme, že tito lidé si sami nežádají
o žádnou pomoc, nechtějí se už
vrátit k běžnému způsobu života. Ostatně proč taky? Co jim
vůbec chybí? Nic nemusí platit,
o nic se nemusí starat, na jídlo
a alkohol si vyžebrají nebo nakradou. Policie je na ně krátká,
tak co je nutí někoho poslouchat?
Jindřich Poláček, Prostějov

...ještě

+

Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Nedaleko hvězdárny v Kolářových sadech by jednou mohla
stát kavárna i se zázemím pro maminky a dětským hřištěm.
Kavárna by měla být dvoupatrová, zčásti zděná s prosklenou
částí pro sezení a krytou terasou. Plánová výstavba kavárny
však vzbudila různé ohlasy nejen u samotných občanů, ale
i u radních, kteří její výstavbu odložili. V uplynulém týdnu
jsme tak v prostějovských ulicích zjišťovali…

CHTĚLI BYSTE V KOLÁŘOVÝCH
SADECH KAVÁRNU?
Jakub PREČAN
Prostějov

Veronika NOVÁKOVÁ
Prostějov

ANO

NE

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.

TAK TO JE SENZACE:
Prostějov navštívil

dalajláma!

V pořadí čtrnáctý tibetský vůdce Tändzin Gjamccho zřejmě opustil své
indické exilové sídlo, aby navštívil jedno z nejkrásnějších měst ležících
v samotném srdci Moravy - Prostějov. Před médii pečlivě utajovaná
návštěva vládce Tibetu však neunikla objektivu Paparazzi teamu
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Prostějov/peh

„Mně se tento nápad líbí.
V těchto končinách žádné takové zařízení nenajdeme, takže by
bylo jedině dobře, kdyby tam
vznikla nějaká slušná kavárna
s hřištěm pro děti. Prostředí pro
kavárnu je pěkné, ale aby zde
nepůsobili potíže bezdomovci,
feťáci a další podobné osoby,
které park navštěvují! Myslím,
že hodně lidí by kavárnu určitě
uvítalo. Ale asi tak, jako je to u
nás se vším, na přání nás občanů
stejně nesejde... “

„Mně se tento nápad líbí i nelíbí. V Prostějově máme kaváren podle mě už dost. Spíše
bych na tomto místě uvažovala o výstavbě nějakého většího
hřiště se zábavnými prvky
nebo třeba zábavného parku
pro děti. Kousek dál sice jedno hřiště je, ale to je podle mě
pro větší děti, a navíc je stále
přeplněné. Nynější budova
ale působí již odstrašujícím
dojmem, s ní by se určitě něco
udělat mělo.“

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
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V ulicích našeho města jsme
v průběhu let mohli potkat celebrity těch nejzvučnějších jmen.
Byl mezi nimi hokejový bůh Jaromír Jágr, herecké hvězdy Spejbl a Hurvínek nebo neoddiskutovatelný pěvecký poklad našeho
národa Karel Gott. Před několika
dny se k těmto osobnostem připojil i držitel Nobelovy ceny za
mír, čtrnáctý dalajláma Tändzin
Gjamccho !
Jeho Svatost se spolu se svým
průvodcem prošla Brněnskou
ulici, krátce se zastavila na ulici Okružní, kde se pokochala
pohledem směrem k nedaleké
obci Žešov, a následně se vydala
k blízké pobočce nejmenovaného obchodního řetězce.
Bohužel se v tomto případě
nepodařilo zjistit, zda v případě prostějovského „dalajlámy“ šlo ve skutečnosti
o jednoho z příslušníků sek-

Jste zvyklí se milovat především vleže? Možná je na čase,
abyste vyzkoušeli živočišné milování vestoje, které vás
rozhodně nenechá jen tak zahálet. Milování, při kterém se
obejdete bez postele a kdy vám stačí jen určitý opěrný bod...
Obecně patří milostné polohy k náročnější sortě sexuálního výkonu. Pokud však vezmete v úvahu, že se ženy neustále snaží hubnout, můžete tento fakt použít v momentě,
kdy ženě navrhnete milování vestoje. Pravidelné milování,
pokud se jedná o milování aktivní, ne pasivní, dokáže s
postavou doslova zázraky, a navíc s vnitřním uspokojením.
Jako muž však můžete ženě při určitých polohách pomoci,
nadzvednout ji, přidržet, čímž budete také posilovat a vaše
postava se za čas pěkně vyrýsuje. Milování vestoje by tak
mohlo maximálně dělat vrásky na čele vám, a to z pohledu
náročnějšího sexuálního výkonu, zvláště tehdy, nepatří-li
vaše partnerka zrovna k něžnému pohlaví štíhlému jako
proutek. Jak jsme však již uvedli, je tolik poloh, že si jistě najdete tu, která vám bude vyhovovat. A přitom z vás nemusí
crčet potůčky potu...

Foto: internet

Návrat ke
Na obchůzce. „Dalajláma“ si v Prostějově užíval dokonalý jarní
den i se svým průvodcem.
Foto: Petra Hežová
ty Hare Krišna, k čemuž by
odkazoval obdobný styl oblékání, nebo o viditelně staršího zapomenutého účastníka majálesu.

Tak jako tak se tu návštěvník v netradičním hábitu evidentně nenudil a město by se tak nemuselo
obávat ani případné návštěvy skutečného tibetského „nejvyššího“...

„starým” případům

ODPAD V BÝVALÉ CIHELNĚ
V DRŽOVICÍCH TOXICKÝ NENÍ

Prostějov/mls

INZERCE

14. KVĚTNA 2012
Sousední Držovice jsou na nohou. Prostějovská radnice obdržela v minulých dnech anonymní udání, které upozorňuje na navážení toxického
odpadu na pozemek bývalé cihelny na držovickém kopci. Magistrát už
zalarmoval odbor životního prostředí, pod palbou je nyní i Báňský úřad
v Ostravě, který má na skladování chemických látek dovážených z ostravských hutí a z chemičky v Přerově dohlížet. V nebezpečí totiž mohou
být nejenom občané Držovic, ale zároveň lidé z celého Prostějovska.
KVĚTEN 2013
V místě areálu bývalé cihelny v Držovicích podle vyjádření odborníků
dochází k ukládání stavební suti, strusky, výkopové zeminy a dalších pro
životní prostředí neškodných surovin. To vše má sloužit k rekultivaci bývalého dobývacího prostoru. Aby se rekultivace zdařila, je na místo navážen i Prestab. Pro tento granulovaný materiál je typická jeho narudlá
barva, nebezpečný však není. Poté, co bude prostor zcela zavezen, měla
by se na jeho povrch položit orná půda a pozemek by měl být vrácen
zpět do zemědělského půdního fondu. Loni v červnu zde pod vedením
báňského úřadu proběhla kontrola, která zjišťovala, zda prostor neobsahuje škodlivé látky.
„Při kontrole nebylo zjištěno ohrožení životního prostředí ani jiné porušení právních předpisů,” konstatovala tisková mluvčí prostějovské
radnice Jana Gáborová. Její slova potvrdil i tiskový mluvčí Českého
báňského úřadu Bohuslav Machek.

jak šel čas Prostějovem ...

Barákova ulice

napsáno před

Domy zvané Vlastní krov. Pojmenování získala ulice od září
1908 podle českého novináře, spisovatele a politika Josefa
Baráka (1833-1883). Během nacistické okupace změnila v
listopadu 1940 název na Hans Kudlich-Strasse. K původnímu
pojmenování se vrátila v červenci 1945. Na snímku jsou domy
z roku 1925, nazvané Vlastní krov. Při kopání stoky ve 30.
letech minulého století byla v ulici nalezena kostra, která snad
patřila vojákovi z prusko-rakouské války v roce 1866.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Vojáčkovo náměstí

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

NANUKY

Míša
tvarohový
55ml

Ledňáček
kakao
45ml

Mrož
jahody v čokoládě
60ml

Calippo
tropical
105ml

Eskymo
50ml

Nogger
caramel
90ml

13,90

7,90

12,90

-

9,30

19,50

-

-

12,90 (45ml)

-

-

-

13,90

7,90

-

-

9,90

22,90

13,90

7,90

12,90

19,90

8,90

19,50

13,90

7,90 (vanilka)

13,90

-

7,90

19,90

13,90

7,90

13,90

19,90

9,90

18,90

Naše RESUMÉ
Kdo by neměl rád tu zmraženou
pochoutku na špejli? Už od
útlého dětství toužíme po
zmrzlině, které říkáme nanuk.
Ceny těch nejtradičnějších a
nejoblíbenějších jsme se vydali zjišťovat do prostějovských
marketů. Kakaového Ledňáčka i
tvarohového Míšu nabízí všechny
prodejny totožně, jahodového
Mrože už má ale o něco levnější
Albert a Kaufland. Calippo s
příchutí tropického ovoce nabízí
pouze Kaufland a Interspar, v
Kauflandu vemte i nejlevnější Eskymo, do Intersparu pak zajeďte
pro karamelového Noggera.
Přejeme sladké osvěžení!
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PŘEPADENÍ poštovního vozu
Co vlastně ozbrojení lupiči ukradli?

Poštovní nákladní vozidlo Avia
převáželo v pondělí časně ráno
z Olomouce do Kostelce na
Hané a Prostějova cennosti
v hodnotě několika milionů
korun. Kromě několika pytlů
s penězi byly naloženy i cenné
zásilky. Auto však na žádnou
pobočku pošty již nedojelo!
Jeho osádka byla na staré silnici
vedoucí z Olšan u Prostějova
do Studence přepadena. Na
silnici třetí třídy předjela Avii
stříbrná Škoda Octavia, která
poštovnímu vozu zablokovala
cestu. Ven vyskočila skupina ozbrojených maskovaných mužů.
Jeden z nich měl pistoli, další
dokonce samopal. Tím také
maskovaný lupič rozbil přední
sklo Avie, zřejmě aby vystrašil
řidiče. Pachatelé poté posádku
poštovního vozidla spoutali,
zavřeli ji v nákladovém prostoru a Avii zaparkovali na poli
vedle silnice. Osádka byla donucena vydat pytle s cennostmi.
Zatímco ještě v pondělí infor-

movala krajská mluvčí policie
Dagmar Bartoníková, že lupiči
odcizili finanční hotovost blíže
nespecifikované výše, o dva dny
později se v médiích již objevuje
zpráva, že pachatelé si peněz
nevšímali a z auta ukradli pouze
pytle s cennými zásilkami. „Pytle
s penězi jsou v poštovním vozidle zabezpečeny ve speciálních
boxech. Pokud jsou uloženy
v těchto boxech, jsou lupičům
prakticky k ničemu. Pokud by
totiž někdo nepovolaný pytle
s penězi vytrhl, boxy „vybuchnou“ a bankovky se zabarví
speciální barvou. Ta je naprosto znehodnotí,“ řekl těsně po
přepadení mluvčí České pošty
Ladislav Vančura. V pátek nám
však prostějovská policejní
mluvčí potvrdila, že ozbrojení
pachatelé si přece jen z vozidla
odnesli i peníze. „Byla ukradena část převážených peněz
a následně i pytle s listovními
zásilkami. Škoda nebyla dosud
upřesněna,“ uvedla Alena
Slavotínková.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Zpravodajství

KOLONIE ŽIDOVSKÝCH DOMŮ na hradbách se možná rozroste
„Pracujeme na tom, abychom v malbách mohli pokračovat,“ ubezpečuje Milada Sokolová

Když vloni na podzim uspořádal Okrašlovací spolek ve Smetanových sadech slavnostní akci k právě dokončeným malbám dvou židovských domů
na hradbách ve Školní ulici, netajili se jeho členové
v čele s předsedkyní a současně radní Miladou
Sokolovou přáním pokračovat v této práci a oživit
starou židovskou atmosféru této ulice po celých
hradbách. V současnosti to vypadá, že od přání
není daleko ke skutečnosti!
Prostějov/mik
„S výtvarníkem Tomášem Vincencem jsme se domluvili na
tom, že zkusí připravit koncept
dalšího pokračování maleb židovských domů, které ve Školní
ulici stály ještě na začátku sedmdesátých let minulého století, kdy
musely ustoupit stavbě kina Metro a přilehlému parkovišti,“ sdělila Večerníku Sokolová. „Začali
jsme dvěma domy z předního pohledu, za nimiž následuje pohled
boční. Teď musíme vymyslet, jak
na tento boční pohled navázat,
abychom nemuseli překreslovat

to, co už je na hradbách namalováno,“ dodal autor původního
nápadu Josef Dekastello. Podle
předsedkyně Spolku by se mělo
v malbě na hradbách pokračovat
podle reálných předloh. „Určitě
bychom chtěli vycházet z maximální reality a pomocí maleb
na další části hradeb jakoby
zkopírovat Školní ulici tak, jak
vypadala před více než čtyřiceti
lety. Proto bychom rádi uvítali
spolupráci s veřejností. Prosíme
každého, kdo má doma nějakou
fotodokumentaci nebo plány staré Školní ulice, aby nás kontaktoval a pomohl nám. Rádi budeme

za fotografie z jakéhokoliv roku
a ze všemožných úhlů pohledu,“
vzkazuje Prostějovanům Milada
Sokolová.
Jak už dříve Večerník uvedl,
památkáři povolili vstřícně
Okrašlovacímu spolku města
Prostějova zrealizovat malby dvou židovských domů,
přesto Milada Sokolová s celým realizačním kolektivem
touží po tom, aby ke svým
plánům mohla využít téměř
celé hradby. „Předběžný plán
už jsme památkářům předložili
a ti slíbili, že nad ním popřemýšlí. Já jenom doufám, že od
nich obdržíme souhlasné stanovisko. Samozřejmě, nejdříve
je potřeba na hradbách opravit
korunu zdiva a stříšku tak, aby
do historické památky nezatékalo. To by bylo pro malby
velmi nepříznivé. Pokud nám
památkáři opět vyjdou vstříc,
jsme připraveni vybavit hradby
speciální fasádou tak, aby na ní
malby vydržely co nejdéle,“ věří
v úspěch akce Milada Sokolová.

Lidé z Vodní ulice jsou naštvaní
kvůli BORDELU okolo kontejnerů
Prostějov/mik - Uklízejte,
nebo přidejte kontejnery! To
je jasné přání obyvatel Vodní
ulice směrem k technickým
službám. Kontejnery na tříděný odpad jsou zde pár dní
po jejich vývozu opět zasypány nepořádkem, lidé ho totiž
nemají už kam dávat. Ani po
našem upozornění kompetentních lidí na daný problém
se zatím nic neděje..
„Situace ve Vodní ulici by se jinými slovy dala popsat jako náš
každodenní život na smetišti.
Přijeďte si nafotit, jak vypadají
kontejnery na tříděný odpad
před soukromou školou Big
Ben. Přitom se jedná o lokalitu
hned vedle centra města, prostě
lahůdka...,“ napsal do redakce
Večerníku muž bydlící ve Vodní
ulici. Jak dodává, stejný bordel
je na tomto místě každý týden, nedávno zde vedle krabic
a ostatního odpadu naskládaného vedle popelnic našli
i spoustu použitých injekčních stříkaček, které zde pohodili narkomani!
„Na naše dlouhodobé prosby
o odstranění kontejnerového místa
z blízkosti školy odbor komunálních služeb nereaguje. Ani technické služby nechtějí nic slyšet
o tom, že by nám alespoň navýšily
počet kontejnerů, protože ty stávající naprosto nestačí pokrýt potřeby
občanů z Vodní ulice,“ postěžoval
si Večerníku čtenář.
O reakci na déletrvající problém ve Vodní ulici požádala
naše redakce zástupce společnosti A.S.A. Technické služby.
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Další plány. Na městských hradbách ve Školní ulici obživla díky
dvěma malbám historie židovských domů. Podaří se tento projekt
rozšířit?
Foto: Michal Kadlec
Ona sama je tudíž optimistkou
a věří, že po nedávném velmi
příznivém průzkumu mezi veřejností se dočká splněného snu.
„Studenti Střední školy podnikání a obchodu se nedávno dotazovali Prostějovanů, zda se jim
současné malby na hradbách
líbí a jestli by si přáli pokračování. Mám ohromnou radost
z toho, že čtyřiadevadesáti procentům respondentů se malby
líbí a zhruba dvaaosmdesát pro-

cent z nich se vyslovilo pro to,
aby židovské domy se objevily i
na zbývající části hradeb. Toto
je pro nás velmi zavazující a určitě mě to naplňuje optimismem.
Teď už jen zbývá dohodnout se s
památkáři. Pokud všechno dobře
půjde, rádi bychom další malby na hradbách realizovali už v
příštím roce,“ prozradila závěrem
Milada Sokolová, předsedkyně
Okrašlovacího spolku a radní
města Prostějova.

STOLETÁ LÍPA
„umřela“. Půjde k zemi

Prostějov/mik - Dvě lípy na
Pernštýnském náměstí byly
vysazeny někdy v průběhu
první světové války. Teď jedna
z nich musí být pokácena. Už
druhým rokem ji totiž ani jaro
neprobudilo k životu.
„Je nám to líto a je to věčná škoda. Strom, kolem kterého jsme
desetiletí chodili, a lidé využívali
v parných dnech jeho stínu k posezení na lavičce, bude muset být
pokácen,“ potvrdila Večerníku
tuto zprávu Ivana Hemerková,
náměstkyně primátora statutární města . „Už vloni zůstala tato
lípa bez listů. Čekali jsme do
letošního jara, zda se strom nevzpamatuje, ale bohužel. Ani odborníci nám nedali jednoznačnou
odpověď na to, proč lípa uhynula.
Bude pokácena a nahrazena novou,“ dodala náměstkyně.

I

Nepřežila. Lípa na Pernštýnském náměstí bude v nejbližších dnech pokácena.
Foto: Michal Kadlec

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
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Kačeny v ulicích radnice toleruje,

stovky holubů nechá zahubit
Město se potýká s nebývalými, mnohdy úsměvnými, problémy s ptáky

To je ale humus! Kontejnery na tříděný odpad ve Vodní ulici jsou
pár dní pod vývozu opět zasypány nepořádkem. A pak chtějte po
lidech, aby odpad třídili…
Foto: archiv
„Na uvedeném stanovišti probíhá pravidelný svoz separovaného odpadu jednou týdně. Úklid
kolem kontejnerového stání
zajistí v době vývozu posádka
svozového vozidla, nicméně
není možné provádět úklid kolem stanovišť i mimo dny svozu odpadu. Co se týče navýšení
počtu kontejnerů nebo odstranění stanoviště, rozhodující je
pro nás stanovisko příslušného
úřadu, v tomto případě odboru

správy a údržby majetku města Prostějova,“ uvedla Marie
Mocková, tisková mluvčí ústředí společnosti .A.S.A. se sídlem
v Praze. „Jsem nyní na jednání
mimo republiku, brzy ale zkusím o tomto problému zjistit
více a snad se podaří vše brzy
napravit,“ sdělil nám telefonicky Jiří Pospíšil, první náměstek
primátora statutárního města,
který je na radnici zodpovědný
za komunální služby.

Prostějov/mik - To jsou nám
věci! Centrum města i přilehlé
ulice čím dál častěji vítají
nové turisty. Nikoliv však
návštěvníky z daleké ciziny, ale
opeřence z blízké lokality drozdovického rybníka a mlýnského náhonu. Kačeny začínají
být nervózní z vypuštěné
nádrže a tak si jdou za potravou klidně i k radnici! Právě
tady však město zároveň svádí
nerovný souboj s holuby,
jejichž trus znečišťuje střechy
okolních domů i prostranství
před nimi.
„Myslela jsem si, že mám vlčí
mlhu. Vyšla jsem z trafiky
na náměstí T. G. Masaryka
a málem jsem šlápla na pár
kachen, které se promenádovaly
po chodníku. Zobaly ze země
kousky rohlíků, které jim sem
lidé házeli,“ zavolala do redakce
Večerníku překvapená žena. „To
opravdu není v poslední době
nic neobvyklého, podobných
reakcí slýchávám od občanů
také mnoho. Zároveň vím, že
kačeny pochodují v zástupech i
Mlýnskou či Vodní ulicí, kde na
ně bohužel často číhá nebezpečí
ze strany řidičů aut. Přejetých
kačen už bylo také hlášeno
velmi mnoho,“ konstatovala
Ivana Hemerková, náměstkyně
primátora statutárního města
Prostějov.

„Kačeny nejsou hloupá zvířata,
táhnou vždy tam, kde se jim líbí..
. Když byl ještě napuštěný drozdovický rybník, zvykly si na to,
že je sem ve velkém chodili lidé
krmit. Při rekonstrukci rybníka se
přestěhovaly do vod mlýnského
náhonu, odkud podnikají výlety
i na náměstí. A bodejť by také
ne, když i tady je lidé krmí. Jak
jsme si ale všimla, kachny už
jsou tak zmlsané, že i tradičními
rohlíky pohrdají,“ usmála se
Ivana Hemerková. Jak ještě na
adresu těchto ptáků dodala, je
div, že si za celý půlrok, co je
rybník v Drozdovicích vypuštěn
z důvodu jeho rekonstrukce,
nepřelétly kachny na jinou vodní
plochu mimo Prostějov. „Asi tuší,
že rybník bude už brzy opraven
a znovu napuštěn,“ myslí si
náměstkyně primátora.
Zatímco záležitost s kachnami
špacírujícími různými ulicemi
je velice úsměvná a nikomu
absolutně nevadí, to problém
s holuby dráždí kdekoho! „Tak
to je úplně o něčem jiném. Tito
ptáci jsou neštěstím pro všechna
města, jejich trus znečišťuje
ulice, sochy či jiné památky. V
Prostějově proti nim bojujeme
tím, že na domě vedle radnice
jsme instalovali obrovskou
Holuby ne! Zatímco radní nic nenamítají proti kačenám pochoduodchytovou klec. Ročně do nich
jícím po náměstí, holuby nechávají odchytávat do klecí na střeše
zachytíme zhruba čtyři stovky
domu vedle radnice.
Foto: Michal Kadlec a internet
holubů a až dvojnásobek jejich
vajíček. Polapené ptáky si pak likviduje,“
popsala
Ivana nosti druhou odchytovou klec
přebírá pracovník z mysliveck- Hemerková. Jak závěrem dodala, a počítá s její instalací na jednom
ého sdružení, který je humánně město připravuje v brzké budouc- z domů ve Svatoplukově ulici.

Kauza bouračky po policejní honičce z března 2012 konečně u soudu

ŘIDIČ POLICEJNÍHO AUTA ODMÍTL VYPOVÍDAT!
že dle znaleckého posudku
měla jet Octavia v době nárazu mezi 79 až 96 kilometry
Prostějov/mls - Do nezávi- v hodině.
děníhodných patálií se doObhajoba: „Policisté
stala Olga Pospíšilová, která
porušili vyhlášku“
musí po loňské havárii ve
Vrahovické ulici, kdy neumožnila průjezd policejní Hlavním argumentem obhaŠkodě Octavia, čelit obža- joby je pak právě to, že podle
lobě státního zástupce. Ten vyhlášky modrá Octavia nesvé přesvědčení o vině ženy byla dostatečně vybavena tak,
postavil na znaleckém po- aby mohla být označena jako
sudku, z něhož vyplývá, že vozidlo s právem přednostní
řidička měla šanci rychle se jízdy. „Podle vyhlášky musí
blížící policejní auto vidět i být takové vozidlo výslovně
slyšet, načež tak adekvátně vybaveno zvláštním výstražna danou situaci zareagovat. ným světelným znamením,
„Policisté dělali svoji práci. která má být umístěno na
Motorkář riskantní jízdou nejvyšším místě auta a světlo
ohrožoval ostatní řidiče a oni z něj musí být vidět v úhlu třise snažili mu v tom zamezit. stašedesáti stupňů. Tak tomu
Obžalovaná porušila povin- v tomto případě jednoznačně
nost sledovat situaci v provo- nebylo, policejní auto mělo
zu a umožnit průjezd vozidlu pouze takzvané doplňkové výs právem přednostní jízdy. stražné světlo umístěné v předNásledkem toho došlo k těž- ní masce auta. To však není
kému ublížení na zdraví,“ dostatečné pro to, aby mělo
vyjádřil se v obžalobě státní právo přednosti v jízdě,“ vyzástupce Ondřej Frgál s tím, táhl eso z rukávu obhájce ob-

žalované Martin Kalabis, který
rovněž upozornil na to, že policejní Octavia měla zatmavená okna, což rovněž vyhláška
neumožňuje. Svá tvrzení pak
opřel o vypracovaný znalecký
posudek. Obhájce pak navíc
upozornil, že celou záležitost
vyšetřovali policisté z Prostějova, tedy že v tomto případě došlo o porušení zákona
v souvislosti s podjatostí.

Spor o více jak
půl milionu korun
Za trestný čin těžkého ublížení na zdraví hrozí Olze Pospíšilové až čtyřletý trest. Dá
se přitom očekávat, že pokud
by byla shledána vinnou, hrozí
dosud netrestané ženě relativně
nízký podmíněný trest. Ve hře
je ovšem především dosti vysoká náhrada škody. Pokud by
Olga Pospíšilová byla pravomocně odsouzena, musela by
coby viník autonehody zdravotním pojišťovnám zaplatit
šest set tisíc korun za léčení

zraněných policistů a Policii
ČR za zničení speciálního auta
dalších 160 tisíc korun.

soudu sdělit okolnosti celého
případu. „V souvislosti s tímto případem mi hrozí trestní
stíhání, proto bych po poradě
s právníkem rád využil svého
práva nevypovídat,“ nechal se
slyšet Vojtěch N.

Řidička: „Kdybych jela znovu,
udělala bych to stejně...“
Samotná řidička si podle svých
slov, které poznamenala při
úterním jednání Okresního
soudu v Prostějově, žádného
vlastního pochybení nebyla
vědoma. „Než jsem začala odbočovat, podívala jsem se do
zpětných zrcátek a následně
začala odbočovat. Modrých
světel policejního vozu jsem si
všimla až při odbočování těsně
před nárazem. Kdybych jela
znovu, udělala bych to stejně,“
prohlásila řidička, která se při
výpovědi neubránila slzám.

Těžce zraněný policista
je stále na neschopence
K soudu následně přistoupil
také policista, který seděl na
místě spolujezdce. Ten při nehodě utrpěl těžký úraz hlavy

Na vině je motorkář

Auto obžalované. Renault Olgy Pospíšilové byl nárazem policejního auta odmrštěn mimo komunikaci. Sama řidička utrpěla zranění a byla hospitalizována v nemocnici.
Foto: Michal Kadlec
i zhmoždění plic. V nemocnici
doslova bojovali o jeho život.
K soudu už se dostavil relativně v pořádku, do policejní
služby se však stále nevrátil.
Následky nehody v jeho případě byly tak vážné i proto, že na
místě, kde seděl, byl vymontovaný airbag. Mimo to také nebyl připoutaný. „Zákon o policii umožňuje jet při policejním
zákroku bez pásů,“ upozornil
u soudu Pavel S., který je od

nehody stále na neschopence.
„Je to nekonečné. Přitom stále nevím, jestli se někdy budu
moci vrátit k policii...,“ poznamenal Pavel S.

Řidič policejního auta
odmítl vypovídat
Jak se u soudu ukázalo, za volantem policejní Octavie seděl
relativně velmi mladý řidič.
Ten neprojevil příliš ochoty

Hlavním viníkem celé události je ale bezesporu především nezodpovědný motorkář, který začal prchat před
policejní hlídkou. „Viděl
jsem, jak se ho policisté při
běžné kontrole ve Svatoplukově ulici snažili zastavit. On
naznačil, že k nim zajíždí, pak
však prudce změnil směr a
začal ujíždět,“ popsal chování
„piráta silnic“ Petr Gryga. Jeho
pronásledování pak vedlo k divoké honičce, během níž také
došlo k osudovém střetu.
Soud v této složité záležitosti
dosud nerozhodl, nyní bude
zkoumat míru zavinění obžalované. Jednání tak bylo odročeno na 13. června 2013.

Téma Večerníku
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ˇ
Prostejov
a zahrádky
Máte chuť na něco grilovaného, uzeného, pivo,
kávu, zákusek či džus? Pak není nic lepšího než
vyrazit na letní zahrádku. Právě prosluněné dny
jsou jako stvořené pro sezení na letních zahrádkách. Pokud nevíte kam, nebo vám došly nápady, vypátrali jsme pro vás přehled míst, kde si hladový žaludek a žíznivé hrdlo přijdou na své.
Přejeme vám příjemné čtení na další tematické straně, která je tentokrát věnována letním
zahrádkám s restauračním
Připravily: Aneta Křížová, Petra Hežová

ZAHRADNÍ RESTAURACE
Navštěvujete rádi zahradní restaurace?

Jak poznat kvalitní zahrádku?

To je otázka, kterou si kladou mnozí z nás, kterým není
jedno, kde zrovna sedíme. V
Prostějově najdeme téměř
pětašedesát letních zahrádek, avšak není zahrádka
jako zahrádka.
Na některých nalezneme příšerné jídlo, příliš bublinkové
pivo, špinavé skleničky, místo
pravé točené kofoly obdržíte
neznačkovou napodobeninu
přelitou z láhve a vše završí nepříjemná obsluha či odstrašující toalety. Ano, i takové letní
posezení u nás máme, a že jich
není málo. A právě dle podle
posledního důležitého faktoru, čímž jsou toalety, poznáte
úroveň podniku. Nejlépe tak
uděláte, když se před usazením
vydáte směrem na WC. Pokud

shledáte nehygienické, špinavé
či snad až nechutné prostředí,
představte si pak, jak to asi
může vypadat v kuchyni či
na grilu. Nečisté toalety jasně
mluví o úrovni provozovatele i
o samotných obsluhujících.
Dalším důležitým faktorem,
dle kterého se můžeme rozhodnout, zda je letní zahrádka
na obstojné úrovni, je vstup do
zařízení. Pokud se kolem vstupu válí nedopalky od cigaret,
odpadky a zašedlé cedule, je
jasné, že o zařízení opět nikdo
zrovna příliš nepečuje. Neméně důležitý je taktéž jídelníček,
tedy jestli jej letní zahrádka má
k dispozici. Příliš obsáhlé jídelníčky nesvědčí o čerstvých
potravinách, nýbrž o mražených, polotovarových a kon-

zervovaných ingrediencích.
V neposlední řadě nemůžeme
zapomenout ani na obsluhu. Ta
by měla mít čistý oděv a taktéž
ruce. Pokud někde obsluha zároveň chystá například chleba
s uzenými žebry a následně
kasíruje stejnou rukou peníze,
tak utíkejte pryč. Žijeme přeci
v jednadvacátém století, takže
takhle úroveň by se již nikde
vyskytovat neměla, ale ani
tohle není v Prostějově výjimkou. V tomhle případě máte
plné právo upozornit obsluhu,
že tento způsob neodpovídá
hygienickým normám a o jídlo
můžete samozřejmě požádat
znovu, tedy jestli na to ještě
budete mít žaludek. Stejně
tak, pokud uvidíte, že obsluha
kouří a pak jde připravovat jíd-

Ilustrační foto
lo, roznášet jej či dokonce ke
grilu, opět je na místě buďto
obsluhu upozornit, což málo
kdo udělá, nebo raději z takého
zařízení odejít. Ovšem kdyby
si takové nešvary nenechávalo

tolik z nás líbit, úroveň by se
snad alespoň mírně zlepšila,
pak nám to ale kazí tací, co
mají žízeň a velký hlad a je jim
zcela jedno, co dostanou, ale
hlavně že zaplní své žaludky.

Na letní zahrádku na kole? Tak pozor na alkohol!
VČtšina oslovených
ProstČjovanĤ ráda
za pČkného poþasí
navštČvuje
zahradní restaurace
a pĜedzahrádky.
StĜední odborná škola
vzorek: 400 respondentĤ
podnikání a obchodu, spol. s r.o. starších 18 let
Rejskova 4, 796 01 ProstČjov
realizace: studenti školy

Z četných průzkumů vyplývá, ale i dle logického úsudku
je jasné, že se alkoholickým
nápojům nevyhne většina
cyklistů. Ale pozor, za jízdu
na kole po požití alkoholického nápoje nám hrozí téměř
stejný postih, jako kdybychom řídili automobil.
Zákon totiž cyklistu považuje za řidiče nemotorového
vozidla. Řidič tak nesmí být
při cestě na kole pod vlivem
alkoholu. To stejné platí i pro
cyklostezky, protože to je tak-

též druh pozemní komunikace.
Možný postih za řízení pod
vlivem alkoholu je pro řidiče
motorových vozidel a cyklisty stejný, jen s tím rozdílem,
že cyklista nepřijde o řidičský
průkaz a body. Policista však
nemůže udělit pokutu za alkohol v krvi na místě, ale až
ve správním řízení. A pokuty nejsou zrovna nízké. Do
jednoho promile alkoholu se
pokuta pohybuje od 2500 Kč
až do 20 000 Kč. Od jednoho
promile se výše pokuty může

vyšplhat až na 50 000 Kč. Od
jednoho promile lze jízdu na
kole posuzovat jako přečin
ohrožení pod vlivem návykové
látky a hrozí až jeden rok odnětí svobody. K tomuto rozsudku
se však přistupuje jen v případě, kdy cyklista způsobil
vážnou nehodu. Vzpomínáte
si na film Slavnosti sněženek,
kdy policista zabavuje opilým
myslivcům ventilky, čímž jim
znemožňuje dál pokračovat na
kolech. Co říkáte, nebylo by
to možné řešení?

Ilustrační foto

Letní zahrádky pro radost i pro zlost Na vzduchu vám zachutná
Procházíte se městem a najednou narazíte do židle nebo
stolu zdejší cukrárny? Nevhodně umístěné venkovní
posezení na frekventovaném
úseku chodníku, nebo dokonce na křižovatce hned
několika ulic umí procházku
městem docela znepříjemnit,
zejména když jste ověšeni nákladem nákupních tašek a na
chodníku díky letní zahrádce
s občerstvením toho místa
mnoho nezbývá.
Zákazníkům, kteří si chtějí při
jídle užít i trochu tepla a sluníčka namísto posezení uvnitř v restauraci nebo cukrárně, naopak
nesmí vadit nějaký ten pohled
kolemjdoucích, který jako by
říkal: „Ten tam té zmrzliny má,
taky bych si dal!“ A ani hlášky
typu: „Vidíš, paní pěkně papá
salátek a má tam i brambůrky.“
Majitelé venkovních občerstvení si přesto mnou ruce, vždyť

I
inzerce

Foto: internet
posedět si venku s přáteli u
zmrzliny nebo sklenice příjemně vychlazeného džusu odolá
jen málokdo, zejména teď,
když nám příroda předvádí, jak
bude vypadat letošní léto. Ven-

kovní restaurační a cukrárenské
posezení prostě k létu neodmyslitelně patří, a to i se všemi
klady a zápory. No ale řekněte
sami, kde jinde se příjemně občerstvíte a zároveň opálíte?

S prvními slunečnými dny
rozkvétají v centrech měst
slunečníky
předzahrádek
cukráren, restaurací a kaváren. Vždyť kdo by odolal
příjemnému posezení na
čerstvém vzduchu, s pohárkem nebo skleničkou něčeho
osvěžujícího? Navíc jsou rozesmáté obličeje zákazníků
přímo před prodejnou přece
tou nejlepší reklamou.
Letní zahrádky se slunečníky a venkovním posezením
nejsou samozřejmě žádnou
novinkou. Vzpomínáte například, jak se Vlasta Burian ve
filmu Přednosta stanice (1941)
„pro reklamu“ najedl na předzahrádce restauratéra Hejhala
(Theodor Pištěk)? Vyhlášené
jsou pochopitelně letní zahrádky významných měst po celé
Evropě. Dovedete si například představit, že navštívíte

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Vídeň bez toho, aniž byste
ochutnali vynikající Sachrův
dort na prosluněném náměstí
s výhledem na Stephansdom?
Stylové předzahrádky mají své
jedinečné kouzlo, především
v nastávajících slunečných
dnech. Trochu jinou kategorií
jsou provizorně seskupené přehlídky plastového nábytku před
některými restauracemi a fast
foody, které sice plní účel venkovního posezení, ale uznejte
sami, že spíš než do centra města se hodí na domácí zahrádku.
Venkovní posezení u kávy nebo
zmrzlinového poháru může
překazit pouze nepřízeň počasí
a ta se nám snad v nastávajících měsících bude vyhýbat.
Proč si tedy nezpříjemnit procházku městem i nějakou tou
laskominou, která bude na
čerstvém vzduchu chutnat
dvojnásob?

Region
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KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO

PROTIVANOVSKO

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
Rockeřii vyra
vyrazí
zíí ddoo Moři
M
Mořic
ořic
Mořice/mls - V pátek 24. a v
sobotu 25. května se v Mořicích bude konat třináctý ročník
populárního Revival festu. Na
jedné z největších přehlídek
revivalových skupin v České
republice postupně vystoupí
třináct kapel. Chybět mezi nimi
nebudou ani regionální zástupci. Postupně se představí Black
Sabbath Dio Tribute z Konice,
Absolute Bon Jovi Revival
z Němčic nad Hanou, Celebration-A Tribute to Led Zeppelin
z Lešan či Metallica Revival
z Prostějova. Asi největší
hvězdou festivalu zřejmě bude
pražský Judas Priest Revival.
Objevte studánky
s pramínkovou vílou
Prostějovsko/mls - V sobotu
25. května se rodiče s dětmi
budou moci vypravit za tajemstvím studánek na Drahanské
vrchovině. Společně s pramínkou vílou budou moci navštívit
a vyčistit čtyři studánky. Pro
děti budou připraveny různé
aktivity a hry. Není vyloučeno
ani překvapení. Odjezd z hlavního autobusového nádraží do
zastávky Lipová-Seč je naplánován na 7.55. Akci pořádá
Ekocentrum Iris.
Na konickém zámku
vystaví bonsaje
Konice/mls - Bonsai klub Haná
ve spolupráci s Městským kulturním střediskem v Konici
pořádá od pátku 24. do neděle
26. května výstavu bonsají. Expozice na nádvoří zámku bude
k vidění od 9.00 do 16.00 hodin.
V Mostkovicích otevřou
historickou faru
Mostkovice/mls - Všichni,
kteří se budou chtít podívat do
historické budovy fary v Mostkovicích, dostanou příležitost
v pátek 24. května od 14.00
hodin. Exkurze do fary bude
spojena se vzpomínkou na preláta Cinka. Sraz zájemců je ve
14 hodin před budovou kostela.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Po třech suchých letech se plumlovská nádrž konečně dočká

PŘEHRADA SE CHYSTÁ NA NAPOUŠTĚNÍ. JAKÁ BUDE VODA?
Podhradský rybník se začal plnit už ve čtvrtek...

Po měsících zbytečných průtahů panuje v posledních
týdnech na hrázi přehrady neobyčejný cvrkot. Minulý
týden začali dělníci, kteří často pracují dlouho do noci a
dělají i o víkendech, dláždit návodní líc hráze plumlovské přehrady. Finišují tak přípravy na brzké napouštění
nádrže. Už nyní je jisté, že hráz nádrže po rekonstrukci
hodně prokoukne. Tvrdit, že se zlepší i kvalita vody, by
ovšem bylo hodně předčasné...
Plumlov, Mostkovice/mls
Zdá se to téměř neuvěřitelné, ale
je to tak. Už za čtrnáct dní by se
měla po dlouhých letech opět
napouštět plumlovská přehrada. Ani v závěru minulého týdne
zpráva o dalším odložení termínu
nepřišla. „Počítáme s tím, že dodržíme posledně stanovený termín,
kterým je přelom letošního května
a června,” potvrdila nám v pátek
tisková mluvčí Povodí Moravy
Gabriela Tomíčková.
Je patrné, že vše postupuje rychlým tempem, dělníci se už pustili
do dláždění návodního líce. Nebyli
bychom ovšem v České republice,
pokud by stavební práce nekomplikovali zloději... „Kradou nám nářa-

dí, kabely i naftu. Proto zvažujeme,
že na staveništi budeme muset zavést čtyřiadvacetihodinové hlídky,“
zmínila se Tomíčková.
Brzy by se do opraveného návodního líce měla začít opírat voda. I proto v průběhu týdne bagry odstranily
protipovodňový val, který dosud
hráz před vodou chránil. Ještě než
se přehrada začne napouštět, bude
třeba na jejím dně posekat trávu.
Vzhledem k tomu, že se podstatná
část přehrady nachází pod vodou,
nebude to nic snadného. „K sekání
trávy pod vodou využijeme speciální obojživelné bagry,“ vysvětlila
Tomíčková.
Samotný termín napouštění už
bude závislý především na instalaci tří srážedel, která mají

„Podhraďák“ dostane vodu
To samé jako v případě přehrady
tuplem platí i pro Podhradský
rybník v Plumlově. I ten by se
měl letos napouštět, stavidla se
uzavřela už ve čtvrtek. Budeme
se v něm moci koupat už tento
týden? „Celkové napuštění Podhradského rybníku podobně jako

Oprava silnice by měla skončit až ve středu

Mostkovice/mls - „Do háje,
to jsou díry, jak je tohle možné? Vždyť se tady vůbec nedá
projet!“ To byla bezpochyby
nejčastější reakce řidičů jedoucích minulý týden z Prostějova do Mostkovic. Těsně
před obcí se museli potýkat
s hodně záludnou pastí. Silničáři tu vyfrézovali více jak
sto metrů dlouhý úsek. Na
ošidnou situaci upozorňovala
jediná značka...
Kdo dostatečně včas nestihl na
dopravní značení zareagovat,
toho před Mostkovicemi čekaly
hodně perné chvilky. „Jel jsem asi
osmdesát a před Mostkovicemi
jsem vletěl přímo do vyfrézované díry. Hned jsem začal prudce
brzdit, ale než se mi podařilo zpomalit, projel jsem ještě další dvě.
Vyfrézovaná místa byla přímo
uprostřed silnice, v podstatě se

jim nedalo vyhnout. Přitom žádné
výraznější značky, která by upozorňovala na to, co mě čeká, jsem
si nikde nevšiml,“ postěžoval si
nám jeden z hodně naštvaných
řidičů. „Opravy silnic jsou ještě
nebezpečnější než samotné výtluky..,“ shrnul na závěr.
Ve čtvrtek Večerník přímo na
místě zjistil, že na zrádný úsek se
spoustou uměle vytvořených děr
řidiče skutečně upozorňuje jediná značka. Přitom víceméně každý, kdo tudy projížděl, do některé z nich zahučel. Nacházely se
přímo uprostřed pravého pruhu,
auta se je buď pokoušela objíždět
po samotném okraji silnice, přičemž zajížděla téměř až do pole,
nebo naopak po prostředku celé
komunikace. V tomto případě
se však vozy dostávaly do protisměru a komplikovaly průjezd
řidičům jedoucím od Mostkovic.

v Kostelci na Hané zase hospodu

I

Nezastavil je ani hokej. Ve čtvrtek odpoledne tedy v době, kdy podstatná část českého národa sledovala
čtvrtfinálový hokejový zápas mezi českou reprezentací a Švýcary, panoval při opravě hráze plumlovské
přehrady čilý ruch.
Foto: Martin Zaoral
v případě přehrady proběhne až
po instalaci srážedla na jeho hlavním přítoku,“ reagovala Tomíčková s tím, že si budeme muset ještě
chvíli počkat.
Povodí Moravy už na podzim
odložilo plánovanou opravu
hráze „Podhraďáku“. Jedním
z důvodů jejího prosakování měl

být i objekt občerstvení u Sandokana nacházející se přímo na
hrázi. Ten ovšem v průběhu léta
určitě odstraněn nebude. „Máme
platnou nájemní smlouvu až do
konce září, připravujeme tu řadu
novinek,“ prohlásil současný
nájemce občerstvení pocházející
ze Soběsuk.

Frézování u Mostkovic řidiče zaskočilo i naštvalo SRÁŽKA na cyklostezce

V Mostkovicích a Vrbátkách vykradli domy,

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

být umístěna na přítocích do
přehrady. Od nich si Povodí Moravy slibuje to, že zamezí přísun
živin pro jedovaté sinice. Je více
než pravděpodobné, že bez nich
by se ve vyčištěné přehradě bakterie velmi rychle rozmnožily.
Bez tohoto kroku by bagrování,
které přišlo na více jak sto milionů korun bylo k ničemu. „Chybí
nám jen některé formality, je to
otázka pár dní, kdy se srážedla
na přehradě objeví,“ reagovala
Tomíčková na dotaz, proč se tak
dosud nestalo.
Ani po všech opatřeních není
vůbec jisté, že voda v plumlovské
přehradě bude dlouhodobě vhodná ke koupání a nádrž se opět
přes léto stane místem vyhledávaným tisíci turisty. Povodí Moravy
navzdory všemu připouští, že kvalita vody bude závislá na opravdu
hodně věcech. „Bude záležet na
množství vody, její teplotě a především na tom, zda si lidé sami
přestanou ničit přehradu splašky,
které jsou do ní zvyklí vypouštět,“
vyjádřila se Tomíčková. Jisté však
už nyní je, že letos o prázdninách
přehrada plná vody nebude.

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 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 plánkem

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.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
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video rnikpv.cz
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Past před Mostkovicemi. S uměle vytvořenými krátery uprostřed
pravého pruhu silnice se každý z projíždějících řidičů musel vypořádat
po svém. Málokterému se z rizikového úseku podařilo vyváznout „bez
ztráty květinky“.
Foto: Martin Zaoral

www.vecernikpv.cz

v Konici. Ve vozidle byly
i doklady k jeho provozu
a v zavazadlovém prostoru
nářadí.“ Informovala Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Policisté případ šetří pro
podezření ze spáchání přečinu
neoprávněného užívání cizí
věci. „Za něj pachateli,
v případě jeho dopadení, hrozí až
dvouletý pobyt za mřížemi,“ upozornila policejní mluvčí.

Na Smržické vandr přifrčel i koloběžkář z Kolína
Největší turistická akce v regionu přilákala 1 424 účastníků
Smržice/mls - Letos to zpočátku
nevypadalo vůbec dobře. Ranní nebe nad Hanou se v sobotu
chmuřilo více než čelo českého
starobního důchodce týden
před výplatou penzí. Když nedlouho před startem devátého
ročníku Smržického vandru
začalo drobně mrholit, zdála se
situace beznadějnou. Nakonec
vše dobře dopadlo. Jakmile se
skrze šedivá mračna prodraly sluneční paprsky, vrátila se
spokojenost do tváří všech pětapadesáti pořadatelů největší
turistické akce v regionu.
Start i cíl tradičně výtečně zorganizované akce byl i letos ve smržickém sportovním areálu. Pěší
si letos mohli vybrat mezi pěti
trasami od 14 do 50 kilometrů ve
směru na Kosíř. „Letos na vandr
vyšlo celkem 351 pěších turistů.
Je to jen o jednoho méně než loni,
kdy jsme díky bezkonkurenčně
krásnému počasí trhli návštěvnický rekord. Zdá se, že se lidé
k pěší turistice vrací, za což jsme
moc rádi,” komentoval statistiku
návštěvnosti Zdeněk Balcařík,
předseda pořádajícího smržického Klubu českých turistů.

Novinkou letošního ročníku bylo
to, že trasy pro horská kola vedly
na opačnou stranu než trasy pro
pěší. Jezdci na horácích se tak
vydali na Drahanskou vrchovinu, díky čemuž se musel rozrůst
i počet kontrolních stanovišť a to
na rekordních čtrnáct. Na některých z nich byla opět připravena
svačinka se speciální škvarkovou
pomazánkou od firmy Makovec,
která všem dodala patřičnou energii do dalších kilometrů.
Největší zájem byl i letos tradičně o silniční trasy pro cyklisty.
„Ta nejdelší vedla až k Bouzovu
a měřila 111 kilometrů. Vyrazilo
na ni 42 lidí,” nahlédl do statistik
Balcařík.
Na Smržickém vandru se každoročně schází všichni milovníci
pohybu na čerstvém vzduchu
z celého regionu. Rozšiřuje se
však i návštěvnost těch přespolních. Někdy je těch polí dělících
trvalá bydliště účastníků Smržického vandru od Smržic opravdu
hodně. Jedním z důvodů je i to, že
vandr byl zařazen do seriálu akcí
Internationaler
Volkssportverband (IVV). „I díky tomu k nám
dorazili lidé z Karlových Varů,

Fotoreportáž
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Pro všechny generace. Smržické vandr opět dokázal, že je akcí, při níž věk ani výkonnost nehrají roli.
Na jeho startu se objevilo tříměsíční miminko v kočárku i sedmaosmdesátiletý cyklista. Foto: Martin Zaoral
Strakonic či Rakovníku. Jeden
z účastníků k nám přijel z Kolína,
přičemž dorazil na vlastní koloběžce. Z domova vyjel ve čtvrtek
odpoledne a těsně před pátečním
přivítáním účastníků byl u nás,”
popsal Balcařík.
Organizátoři i letos pečlivě evidovali věk všech vandrovníků.

Nejstarším účastníkem akce se
i letos stal sedmaosmdesátiletý
Karel Ošťádal pocházející ze
Smržic, který letos ujel čtyřiatřicetikilometrovou trasu na
silničním kole. Určitě zaznamenáníhodný je i výkon nejmladší
účastnice Zuzanky Školářové
z Plumlova. Tříměsíční holčič-

jaký byl smržický vandr...

ka v kočárku vezeným svými
rodiči projela trasu dlouhou
celých osmadvacet kilometrů!
Akce ve svalech i paměti všech
účastníků doznívala ještě dlouho
poté, co do cíle dorazil poslední
z vandrovníků. Někteří z nich
se už nyní těší na příští jubilejní
desátý ročník...

3x foto: Zdeněk Balcařík

své osmisté narozeniny

Historie černobílá i barevná. Součástí oslav osmistého výročí první písemné zmínky o obci byla i unikátní výstava fotografií. Foto: Petra Hežová
Prostějov/peh - Osmisté narozeniny jsou jen jednou, a tak
se musí pořádně oslavit. V případě obce Klopotovice to platí
beze zbytku. Uplynulou sobotu
18. května se právě sem sjeli
všichni zdejší rodáci, a mohli
těšit z bohatého celodenního
programu k významnému jubileu své obce.
Slavit se v Klopotovicích začalo
už krátce před devátou slavnostní mší a následně vysvěcením
sochy sv. Jana Nepomuckého.
Účastníci akce si za doprovodu
dechové kapely Věrovanka prošli celou obcí, přičemž někteří
využili možnosti navštívit zdejší
hřbitov a zavzpomínat na zemřelé obyvatele, kteří se oslav osmistovky nedočkali. Snad žádný
z rodáků a současných obyvatel
nevynechal návštěvu místní nově
zrekonstruované sýpky, kde byla
připravena výstava fotografií
z uplynulých let, na nichž účastníci akce mohli rozpoznat sebe
nebo některého z příbuzných.
„Našla jsem tu na fotkách švagra,
má zde v Klopotovicích vyhláše-

né zahradnictví,“ usmívá se paní
Lehká, která na akci dorazila až
z Olomouce. Fotografie zachytily nejen tváře klopotovických
rodáků, ale i jejich domy. Byly
opatřeny podrobným soupisem všech majitelů včetně toho
současného. Některé z unikátních údajů sahaly až do počátků
osmnáctého století.
„Při příležitosti oslav první
zmínky o naší obci jsme rozeslali celkem sto šedesát pozvánek
rodákům, na které jsme sehnali
kontakt. S účastí jsem velmi spokojen, protože předběžně odhaduji, že se dostavila více než polovina pozvaných,“ pochvaluje
si starosta Klopotovic Vladimír
Bradík. Na každého účastníka
setkání čekal speciální dárek, publikace s názvem Klopotovice odraz života obce v zrcadle času,
ve které autoři P. Indrák, I. Silná
a Z. Klobouk zmapovali historii
Klopotovic od prvních archeologických nálezů až po současnost,
navíc knihu vybavili bohatou fotografickou přílohou, která potěší
oko každého rodáka.

V kostele v Dubanech zahájili
mezinárodní hudební festival

u Kralic na Hané

munikace. Proto došlo k vyfrézování asfaltu. Pokud bude přát
počasí, měly by opravy silnice
před Mostkovicemi skončit asi
ve středu,“ informoval vedoucí prostějovské Správy silnic
Olomouckého kraje Jaromír
Foltýnek.

Kralice na Hané/mik - Není příliš obvyklé, aby policisté šetřili
dopravní nehodu na cyklostezce.
Ovšem v úterý u Kralic na Hané
došlo ke srážce dvou cyklistů,
která se neobešla bez zranění.
Dvouleté dítě v sedačce na kole
mladého muže naštěstí vyvázlo
bez jediného škrábance.
„V úterý čtrnáctého května před půl
sedmou večer došlo na cyklostezce
k dopravní nehodě dvou cyklistů.
Z dosavadního šetření vyplývá, že
třiatřicetiletá cyklistka, která jela
od Kralic na Hané směrem do Prostějova, poté, co projela dvojitou
zatáčkou, přejela do protisměru na
cyklistické stezce. V té době tudy
projížděl na kole dvaatřicetiletý
muž s dvouletým dítětem, které sedělo vzadu v dětské sedačce. Došlo

k čelnímu střetu cyklistů, po němž
oba spadli na zem i s nezletilým dítětem. To naštěstí nebylo nijak zraněno,“ popsala Večerníku nepříliš
obvyklou nehodu Irena Urbánková,
tisková mluvčí Policie Olomouckého kraje.
Oba cyklisté byli během karambolu
zraněni. „Dvaatřicetiletý muž byl
po ošetření přivolanou sanitkou převezen do nemocnice na vyšetření,
podle lékařské zprávy utrpěl lehké
zranění. O rok starší žena odjela
sama na jízdním kole na ošetření do
nemocnice. Také ona utrpěla zranění lehčího rázu. Alkohol byl u obou
cyklistů vyloučen dechovou zkouškou, hmotná škoda byla vyčíslena
na jeden tisíc korun,“ dodala Urbánková s tím, že nehodu policisté
nadále šetří.

Nadšenci na zámku konečně ukřižovali Krista
Plumlov/mls - Za vítězství ducha nad hmotou by se dalo
označit páteční uvedení Pašijí
v podání Spolku Plumlovských
nadšenců. Velkolepou inscenaci příběhu o ukřižování Ježíše
Krista uvedenou pod širým
nebem provázely neobyčejné
trable. Organizátory, účastníky
i diváky nakonec nezlomily ani
rozmary počasí, ani výpadky
elektřiny.
Představení Pašijí, které bývá
pevně spjato s Velikonocemi, se
na nádvoří plumlovského zámku
poprvé podařilo zrealizovat už
v roce 2010. Loni mělo zažít svoji
obnovenou premiéru, ledový déšť
a silný vítr jeho uvedení ale o rok
odložily. Ovšem i po letošních
Velikonocích na nádvoří zámku
ležela souvislá vrstva tajícího
sněhu, která se měnila v mazlavou břečku. Teprve o uplynulém
pátku přišla ta pravá chvíle a přítomným se v teplé květnové noci
zhmotnil věčný příběh o posledních dnech Ježíše Krista...
Ještě dvě hodiny před zahájením
to ovšem vypadalo, že i tentokrát
bude představení vážně ohroženo.
„Na zámku vypadla elektřina. Bez
ní jsme byli nahraní. Celé představení je totiž založeno mimo jiné

region@vecernikpv.cz

Konice/mik - Zánovní Octavia zaparkovaná v ulici Radošovec v Konici
uprostřed týdne v noci zmizela. Policie pátrá po zloději,
který
majiteli
způsobil
značnou škodu.
„Škodu za 300 tisíc korun
způsobil zatím neznámý pachatel, který ze čtvrtku na pátek
ukradl osobní motorové vozidlo Škoda Octavia. To bylo zaparkované na ulici Radošovec

Klopotovice oslavily

Dva cyklisté zraněni, dvouleté dítě bez škrábance!

ww

Přestože opravy spojené s frézováním silnice začaly již začátkem týdne, silničáři je dosud
nedokončili. Teprve v pátek
některé z vyfrézovaných děr
zalepili teplou obalovou směsí.
„U Mostkovic jsme zaznamenali výtluky i rozpad povrchu ko-

776 159 120

KONICE: škoda 300 tisíc za škodovku

Prostor startu a cíle. Když se obloha začala vyjasňovat, bylo ve Báječný muž na koloběžce. Pan Václav Litera na Hanou přijel Chytrý, kdo se prošel, chytřejší, kdo se svezl. Na krátké pěší
sportovním areálu ve Smržicích rázem plno.
na své oblíbené koloběžce až z Kolína.
trasy vyrazili také rodiče s kočárky.

První část exkluzivního rozhovoru s prvním mužem obce Mostkovice

„PRVNÍ ROK JSEM NA ÚŘADĚ TÉMĚŘ I PŘESPÁVAL,“
vzpomíná na své začátky mostkovický starosta Jaroslav Peška

Mostkovice - Nováčkem mezi starosty je i mostkovický Jaroslav Peška. Při volbách na podzim roku
2010 získal jednoznačně nejvyšší počet hlasů ze
všech kandidátů a do svého čela si ho následně
vybralo i nově zvolené jedenáctičlenné zastupitelstvo. V uplynulých měsících se mu podařilo zejména snížit zadluženost Mostkovic, peníze vyšly i na
drobnější akce.
Jiří Možný

Nevěřící Tomáš. Pašije si užil i Tomáš (s holí v ruce), který osm dní po Velikonocích nechtěl věřit tomu,
že se Ježíš svým učedníkům opět zjevil. Uvěřil až tehdy, když na vlastní oči uviděl... Foto: Martin Zaoral
na tom, že se odehrávalo v úplné
tmě a jednotlivé scény byly nasvíceny kužely světla. Byly to nervy,
ale nakonec se nám vše podařilo
vyřešit,“ sdělil Marek Otruba ze
Spolku Plumlovských nadšenců.
Přítomní diváci kromě nasvícení
dodávajícího představení jedinečnou atmosféru ocenili zejména
dobové kostýmy a zpěv mnohohlavého sboru doprovázející jednotlivé hrané výstupy.

„Chtěla bych všem, kteří se na
Pašijícíh podíleli, moc poděkovat. Dávat něco takového
dohromady jen díky práci dobrovolníků, to je opravdu hodně
velké dobrodružství. Při našich
možnostech totiž úplně přesně
nevíte, co se stane v příští minutě. Někteří účinkující vám třeba
přijdou pět minut před začátkem
představení a v batohu marně
hledají noty. To pak musíte le-

dacos polknout. Přestože jsme
se nevyvarovali chyb, věřím,
že to pro všechny přítomné byl
úžasný zážitek, který je nejen
pobavil, ale snad i trochu povznesl nad všední starosti,“ vyjádřila se pro Večerník duše celého projektu režisérka Gábina
Jančíková. Celý příjemný večer
uzavřelo bezchybné vystoupení
plumlovského houslového virtuóza Martina Pištěka.

Jaké jste měl do voleb
2010 zkušenosti s komunální politikou?
„Vůbec žádné. První rok jsem
tu téměř i přespával a učil jsem
se, politice jsem se totiž nikdy
nevěnoval.“
Co vás vedlo ke kandidatuře?
„Začalo to asi tři volební období zpět, kdy mě paní Zichová
oslovila, zda mě může napsat
na kandidátku, aby měla jedenáct jmen. Souhlasil jsem
a nečekaně jsem dostal spoustu hlasů. Podruhé mě oslovil
bývalý starosta pan Dočkal
s místostarostou panem Korhoňem. Do zastupitelstva se
dostali čtyři a já jsem byl pátý.
Pan Korhoň ale po dvou letech
odešel a já jsem ho nahradil.
Po dalších dvou letech přišly
volby a rozhodl jsem se připojit na kandidátku současného místostarosty pana Petra
Žáka.“

Počítal jste,
že byste
mohl ve volbách uspět?
„Vůbec, ani
ve snu. I když
jsem se stále
věnoval své

práci, dostal jsem nejvíc hlasů.
Dlouho jsem váhal, zda to vzít,
ale řekl jsem si, že by nebylo
dobré lidi zklamat a odříct to,
když mě tak podpořili. Když

nejde dělat najednou. Rušit firmu ale nechci, starostování totiž máte na čtyři roky, a pokud
mi občané za dva roky nedají
znovu důvěru, tak si v pěta-

„Když jsem přebíral obec, moc peněz
tu nebylo. Zadluženost dosahovala
téměř tř
třiceti procent a na počátku bych
by
byl rád za vyplacení se. Díky tomu,
že se nnám začalo dařit, z něčeho jsme
se vy
vyplatili a začali jsme i budovat.“
starosta JAROSLAV PEŠKA
o první polovině svého volebního období

už jsem se nechal
nap na kandidátnapsat
ku bylo by špatné
ku,
se na ně vykašlat.“
Jaké pro vás
úvodní dva
roky byly?
ro
„P
„První rok jsem se
ho
hodně učil, byla to
pro mě zcela jiná
prá
práce.
Naštěstí je
al parta spolehlitu ale
vých lidí, kteří mě do
za
toho zasvěcovali
a pomohli m
mi. Doteď jsem
dělal vve stavebnictví a
podnik
podnikání
jsem musel
o
hodně omezit.
Dvě věci

padesáti hledejte práci. Když
už jsem se toho musel tolik
naučit, chci kandidovat znovu.
Uvidíme ale, kolik občanů mi
p hlas.“
dá opět
V čem vidíte největší pokrok od svého nástupu
do úřadu?
„Veškeré inženýrské sítě se
podařilo za minulého starosty
položit. Když jsem ale přebíral obec, moc peněz tu nebylo.
Zadluženost dosahovala téměř
třiceti procent a na počátku
bych byl rád za vyplacení se.
Díky tomu, že se nám začalo
dařit, z něčeho jsme se vyplatili
a začali jsme i budovat. Máme

místo dvou pracovníků obecního úřadu čtyři, začali jsme
se více starat o zeleň. Spravili
jsme chodníky a některé jsme
postavili nově, vybudovali
jsme vodovod na hřbitově, rozšířili jsme sběrný dvůr, nechali
zhotovit novou bránu k tomuto
dvoru a po obci rozmístili barevné kontejnery, aby se více
třídil odpad. Rozšířili jsme to
i na chatovou oblast, tam ale
lidé nejsou rozumní a místo
třídění tam naházejí všechno.“
Co dalšího se například
podařilo?
„Lidem jsme díky dotaci nakoupili kompostéry, začali
jsme s výměnou oken na obecní budově. Okna jsme již vyměnili v přízemí a u doktorů
a nyní se chystáme na výměnu oken u hasičů. Díky tomuto
opatření ušetříme za topení. U
hasičů jsme taktéž vyměnili
stará plechová vrata za nová.
Vybudovali jsme nový rozhlas,
protože jen rozšíření starého
do nových čtvrtí by stálo kolem dvou set tisíc, rozhodli
jsme se využít dotací a zřídili
jsme rozhlas po celé obci zcela
nový, který nás přišel na stejné
peníze. Začali jsme opravovat
místní komunikace ve Stichovicích, během následujících
dvou let tam chci vybudovat
asfaltové cesty. Vše ale záleží
na penězích.“

Festival zahájen. Dubanský kostel rozezněly v sobotu libozvučné
tóny duchovní hudby.
Foto: Michal Kadlec
Dubany/mik - Sobotním koncertem duchovní hudby v kostele v Dubanech zahájili pořadatelé Mezinárodní hudební
festival Haná 2013. V zaplněném svatostánku vystoupil
pěvecký sbor Základní školy
ve Vrbátkách, varhaník Vojtěch Spurný, fagotisté Ondřej
Roskovec a Tomáš Františ
s dirigentem Vojtěchem Spurným a nakonec filharmonický
orchestr Epoque Orchestra.
Zazněla nádherná hudba, především z pera W. A. Mozarta.
„Jsme rádi, že tento prestižní festival byl zahájen právě

u nás. Koncert je nádherný, vyzní
o to lépe, že se koná v kostele,“
sdělil přímo na místě Večerníku
František Konečný, radní a zastupitel obce Vrbátky. „Poprvé
v historii klasické hudby vznikl
projekt festivalu z přání a tužeb
obyvatelů obcí a měst malebného a úžasného regionu Haná,“
vysvětluje nápad založit novou
hudební tradici umělecký ředitel
festivalu Haná Tomáš Františ.
Festival nyní pokračuje pátečním vystoupením špičkového
rakouského smyčcového kvarteta Artis Quartett Wien v Městském divadle v Prostějově.

SKŘÍPOV: mladá řidička
skútru „bez papírů“
havarovala v protisměru
Skřípov/mik - Naštěstí jen jedno
lehké zranění si vyžádala dopravní nehoda skútru, ke které
došlo v neděli 12. května krátce
před půl šestou večer v katastru
obce Konice. Po srážce s osobním
vozidlem vyšlo najevo, že mladá
motorkářka neměla s tímto strojem na silnici vůbec co dělat!
„Podle prvních výsledků šetření
je známo, že devatenáctiletá
řidička skútru Yuki, která jela
s pětadvacetiletým spolujezdcem směrem na Skřípov, zřejmě
v pravotočivé zatáčce v mírném
stoupání nezvládla řízení. Najela
do protisměru, kde se střetla
s protijedoucím vozidlem Renault,

které řídil jednaosmdesátiletý
senior. Během nehody došlo
k lehkému zranění spolujezdce ze
skútru, který byl sanitkou převezen
do prostějovské nemocnice na
ošetření. Doba léčení nebyla zatím
stanovena. Celková hmotná škoda
byla vyčíslena na šedesát tisíc korun,“ popsala Večerníku karambol
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Policie ČR Olomouckého kraje.
Během šetření nehody navíc
policisté zjistili, že skútr je bez
registrační značky, nebyl dosud
přihlášen v centrálním registru vozidel a navíc na něj není uzavřeno
zákonné pojištění. Policisté nehodu
nadále šetří.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Kultura v Prostějově a okolí
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nejvýznamnější kulturní akce

MLADÍ NÁVRHÁŘI SE UTKALI O ZLATOU JEHLU

Výstava Bím 66:

Prostějov/peh - Už podvanácté se sešli mladí návrháři z České republiky i zahraničí spolu s příznivci
módy a kreativních nápadů v oblékání pod záštitou
akce Prostějovská zlatá jehla. Společenský dům
v Prostějově byl ve čtvrtek 16. května narvaný k
prasknutí, sympatický moderátor sršel vtipem
a diváci nestačili tleskat letošním velmi povedeným
modelům mladých návrhářů. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník jakožto exkluzivní mediální partner u toho
pochopitelně nemohl chybět... Připravili jsme pro
vás nejen reportáž, ale i rozsáhlou fotogalerii a videoukázky, které najdete na www.vecernikpv.cz!

Den první ukázal velký zájem

Tomáš Bím dorazil ve čtvrtek do Prostějova pozdravit se s dlouholetými přáteli, zahájit unikátní výstavu k dvacátému výročí turnaje UniCredit
Czech Open a současně oslavit dvacetiletou vzájemnou spolupráci s tenisovým Prostějovem. Čtvrteční vernisáž odstartovala výstavu Bím 66, na
které mají návštěvníci galerie jedinečnou příležitost zhlédnout originální
díla žijící legendy mezi výtvarníky.

Leitmotiv celého turnaje. Unikátní obraz s prostějovskou radnicí už svého majitele má.
Foto: Petra Hežová

Prostějov/peh
V pátek, hned první den unikátní
výstavy malíře, ilustrátora a grafika Tomáše Bím se jeho díla těšily
velké pozornosti. V Galerii N7
jste jich mohli najít hned několik
desítek, ale pozor, ne všechna jsou
ještě k mání.
„S návštěvností jsem zatím velmi spokojená. Jeden obraz pana
Bíma jsem prodala a na dva nebo
tři další už mám zájemce,“ zhodnotila s úsměvem první den výstavy s názvem Bím 66 majitelka
galerie Helena Žáková. „Pochopitelně největší zájem je o autorovy
velké akrylové obrazy, některé z
nich jsou ale bohužel neprodejné,“ dodává galeristka.

Oděvnická tradice

Sběratelé grafiky uctili památku prostějovského

výtvarníka Dušana Janouška

Prostějov/peh - V Duze se sešli sběratelé grafiky z širokého okolí na svůj XXVI. sraz.
Součástí setkání byla i vernisáž výstavy k příležitosti 85.
nedožitých narozenin prostějovského výtvarníka Dušana
Janouška.
Již pošestadvacáté si sběratelé
grafiky z celé České republiky
dali sraz v prostějovském Kulturním klubu Duha, aby si s kolegy sběrateli vyměnili nejen
novinky z oboru a především
grafické listy a Ex libris. „Toto
latinské slovo znamená doslova
‚z knih‘ a už od dob středověku
se s jejich pomocí označovalo
vlastnictví knih. Původně se
vkládaly do knih, ale postupně
se staly svébytným uměleckým
dílem,“ vysvětluje sběratelka
Jarmila Janků, která na setkání
přijela se svou kolekcí drobných grafik až z Brna. „Každý
sbírá to, co je mu blízké. Já například obdivuji Karla Hynka
Máchu a především jeho nepřekonatelný Máj, proto někteří
z umělců, které jsem oslovila,

pro mě vytvořili Ex libris inspirovaný pasážemi právě z Máchova Máje,“ usmívá se paní
Janků při pohledu na svou sbírku, ve které nechybí dílka Jiřího
Boudy, Kateřiny Vítečkové,
Olgy Čechové a mnoha dalších
výtvarníků. Už tradiční součástí
setkání sběratelů grafiky byla
nejen výměna grafických listů,
ale i aukce, při které mohli přítomní sběratelé ukořistit velmi

povedená originální dílka. Současně s XXVI. srazem sběratelů proběhla i vernisáž výstavy
uspořádaná u příležitosti 85. narozenin prostějovského výtvarníka Dušana Janouška, kterou
zahájil úvodním slovem předseda Klubu přátel výtvarného
umění, Josef Dolívka. Výstavu
zdejšího rodáka si můžete prohlédnout v prostorách Kulturního klubu Duha do 5. června.

Příznivci módních trendů a novinek v oblékání si tak rozhodně
přišli na své. Letošní bombastická přehlídka originálních modelů nabídla obecenstvu čtyři
soutěžní kategorie - Zkrocení zlé
ženy, Orient, Zahrada a Elipsa,
ve kterých se mezi sebou utkalo
celkem jedenáct škol. Odborná
pětičlenná porota to tak s výběrem vítězů neměla vůbec jednoduché. „Snažíme se přihlédnout
zejména k originalitě modelu,
zvládnutí tématu, výběru materiálu a technologie,“ prozradila
předsedkyně poroty Ing. Beáta
Jarošová. Díky soutěžním tématům na pódiu nechyběly bohaté
renesanční kostýmy, návštěvníci
z vesmíru ani krásky dalekého
orientu. Diváci se nenudili ani

Kdo z mladých návrhářů
se probojoval
až na místa nejvyšší?
I letos zabodovali studenti bratislavské Stredné umelecké
školy scénického výtvarníctva,
tentokrát získali zlatou příčku
v kategorii Zahrada za originální modely s příhodným názvem
Mountfield. V kategorii Orient,
která byla bohužel zastoupená
nejméně, si zlato odnesli studenti Střední školy oděvní, služeb a ekonomiky z Červeného
Kostelce za povedenou kolekci
s názvem Ornament. První místo v kategorii Elipsa a současně
Cenu diváků si po zásluze vybojovala Iveta Kučerová s kolekcí Elipses in danger. Vítěz
kategorie Zkrocení zlé ženy
a Cenu poroty získaly studentky Střední odborné školy oděvní ze Strážnice za nápaditou
kolekci Svoboda v poutech.
„Je to pro mě veliký úspěch,
nesmírně si toho ocenění vážím. Konkrétní inspiraci jsem
neměla, spíš jsem zkoušela

různé polohy jednotlivých částí
a techniky. Mým cílem bylo dosáhnout dojmu omezení pohybu a přesto umožnit přiměřenou
volnost,“ svěřila se exkluzivně
Večerníku autorka oceněné kolekce, studentka třetího ročníku
SŠ Strážnice Klaudie Vážná,
jejíž modely oživilo i důmyslné
použití zipů.

Prostějovská zlatá
jehla 2014?!
Letošní ročník se pochlubil vysokou návštěvností i kvalitou
jednotlivých modelů a spokojenost byla znát na divácích,
soutěžících i pořadatelích. „Ten,
kdo ví, kolik práce je s organizací podobné akce, musí být
při pohledu na takovou spoustu
nadšených tváří určitě spokojen.
Úžasná atmosféra, jakou vytvořili soutěžící spolu s publikem, je
skutečně záviděníhodná. Jsem
ráda, že se ten tucet Prostějovských zlatých jehel dostal do
celorepublikového povědomí,
a i když příští rok by měl být
v pořadí třináctý ročník, pokud
bude zájem, tak Zlatá jehla určitě bude,“ slibuje ředitelka školy
ART ECON, která je už tradičně pořadatelem celé akce.
Takže se máme na co těšit
a PROSTĚJOVSKÝ Večerník
ani tentokrát rozhodně
nebude chybět....

jjaká
akká by
byla
ylaa le
letošní
etoššní je
jehla...
ehlla....
3x foto: Petra Hežová

Mountfield. Návštěva ze Slovenska se i letos Svoboda v poutech. Zlatou příčkou a Cenou po- Účastníci slalomu. Bohatému přestávkovému
pochlubila dokonale vystylovanými modely
roty ocenili kolekci mladé návrhářky Klaudie Vážné. programu kralovala soutěž v jízdě na koloběžce.

Výstavu Bím 66 si odstartoval sám autor

Sběratelská vášeň. Být sběratelem grafiky není levná záležitost,
ale zkuste odolat, když vidíte takovou spoustu krásných uměleckých dílek.
Foto: Petra Hežová

Mezinárodní hudební festival
Písničkou ke slunci obnovuje svoji tradici
KDY: 31. 5. 2013, od 10:00 a 17:00
KDE: plumlovská přehrada, pláž U Vrbiček
Prostějov/peh - Děti a mládež se zdravotním postižením se opět mohou těšit na
den plný písniček a zábavy.
A samozřejmě nejen jim je
určen už šestnáctý ročník
mezinárodního hudebního
festivalu „Písničkou ke slunci“, který se letos koná v pátek 31. května na plumlovské
přehradě, konkrétně pláži
„U Vrbiček“.
Festival se každoročně pořádal
v letech 1996 až 2010 a mimo
handicapovaných mládežníků
jste na pódiu mohli zhlédnout
i moderátora Honzu Musila,
herce Jana Potměšila či oblíbeného „nováckého“ moderátora
Pavla Svobodu. „Dvouletou
přestávku měl díky nedostatku financí a zejména kvůli
naprosto dezolátnímu stavu

Prostějov byl vždy centrem módy
a odívání, načež i podle návštěvnosti designérské přehlídky Zlatá
jehla 2013 lze usuzovat, že oděvnická tradice našeho města snad
neupadne v zapomnění. Mladá
generace módních návrhářů
středních škol z České republiky, Slovenska a Rakouska také
letos ukázala divákům, že módní přehlídky plné výstředních
a exkluzivních modelů nemusí
být jen záležitostí zahraničních
renomovaných designérů zvučných jmen. „Je to úžasné, že jsou
studenti schopni vytvořit něco takového. Jsem nadšená,“ ocenila
kreativitu mladých umělců paní
Kateřina, která se na Prostějovskou zlatou jehlu přišla podívat
úplně poprvé.

Soutěžní klání
mladých designérů

v přestávkách mezi přehlídkami. Sympatický moderátor celé
akce Petr Zakopal nenechal publikum ani chvíli vydechnout
a kromě moderování jednotlivých kolekcí se chopil mikrofonu
i při soutěži v jízdě na koloběžce
a vystoupení malých showmanů
z taneční školy Hubený.

plumlovské přehrady,“ vysvětluje jeden z pořadatelů akce
Tomáš Jachník.
Přesto se i dle jeho slov má
letošní ročník čím pochlubit.
Dopolední program šestnáctého ročníku festivalu od 10:00
bude patřit zdravotně postiženým dětem z Prostějova, Vrbátek, Třince, Brna, Prahy a
dalších českých měst, které si
pro diváky připravily hudební
a zábavná vystoupení, takže o
příležitost k potlesku určitě nebude nouze.
„Mrzí mě, že přestože jde o
ryze charitativní záležitost,
některé organizace nám chtěly
zapůjčit své atrakce pro pobavení diváků za standardní poplatek. Na druhé straně bych
moc rád poděkoval starostovi
Mostkovic Jaroslavu Peško-

vi a tamějším zastupitelům,
kteří nám vyšli vstříc a pro
letošní léto dali účastníkům
akce k dispozici parkoviště
autokempu, což je obrovská
pomoc vzhledem ke stávající
komplikované přístupové cestě k pláži U Vrbiček,“ dodává
Petr Zlámal, majitel pořadatelské hudební agentury HITTRADE.
Od 17:00 hodin bude pódium
patřit kapelám Plus, Katapult
revival a hlavně skupině s texty na míru šitým domácím hanákům - Stracené ráj. „Hlavně
aby vyšlo počasí, ať můžeme
pořádně přivítat blížící se
léto,“ přejí si svorně organizátoři akce, na které rozhodně
nebude chybět ani PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
Přijďte se 31. května na
plumlovskou pláž U Vrbiček
pobavit i vy! Kompletní program na www. Hittrade.cz

Prostějov/peh -U příležitosti
dvacetiletého výročí tenisového
turnaje UniCredit Czech Open
byly koncem uplynulého týdne zahájena unikátní výstava
BÍM66. Sám její autor, Tomáš
Bím, přijel představit svá díla
hostům z řad významných
osobností města Prostějova
v čele s primátorem statutárního města Prostějov Miroslavem
Pišťákem a spolumajitelem
pořádající marketingové společnosti TK PLUS Miroslavem
Černoškem.
„Jsem samozřejmě nadšená. S obrazy pana Bíma získala galerie
úplně novou tvář,“ pochvaluje si
galeristka Helena Žáková. Pohodové obrazy Tomáše Bíma může-

te přijít obdivovat do Galerie N7
na Netušilově ulici v Prostějově
od 17. května do 10. června, určitě
nebudete zklamaní.
Jak jinak oslavit významné jubileum než něčím opravdu unikátním? V případě dvacátého ročníku tenisového turnaje UniCredit
Czech Open to snad ani nemohlo
být nic jiného než unikátní výstava
malíře ilustrátora a grafika Tomáše Bíma, jehož jméno a především
jeho obrazy jsou s prostějovským
turnajem neodmyslitelně spjaty.
Sám autor přijel představit svá
díla hostům z řad významných
osobností města Prostějova v čele
s primátorem Miroslavem Pišťákem a spolumajitelem pořádající
marketingové společnosti TK

Pohoda a klid. Přesně to vyzařuje ze všech obrazů Tomáše
Bíma, stačí si vybrat.
Foto: Petra Hežová

Autogramiáda. O autorův vlastnoruční podpis s věnováním stáli
bez výjimky všichni účastníci vernisáže.
Foto: Petra Hežová
plus Miroslavem Černoškem.
„Vzhledem k tomu dvacetiletému
výročí turnaje, které je i současně
výročím naší společné spolupráce,
bych rád předal dárek pro Tenis
klub, ale rám mi zaplatíš jo? Já ti
pošlu fakturu,“ směje se autor při
předání unikátního obrazu svému
dlouholetému příteli Miroslavu
Černoškovi. Obraz s typickými
tenisovými atributy, který se stal
doprovodným motivem k letošnímu jubilejnímu turnaji, svého
majitele již má, ale případní zájemci nemusí smutnit. Ti, kteří by
rádi poskytli domov některému
z děl mistra Bíma, si mohou vybrat z několika desítek akrylových
maleb a grafických listů, které nesou výrazný punc „bímovského“

rukopisu. „Mým favoritem je jednoznačně ten velký obraz s výhledem na moře, ten je jako živý, jen
bych si pod tu palmu dala lehátko
a lenošila,“ směje se náměstkyně
primátora Alena Rašková.
Přehlídka obrazů jedné z nejvýznamnějších osobností české
grafiky Tomáše Bíma je opravdu
pestrá, stačí si vybrat. „Jsem samozřejmě nadšená. S obrazy pana
Bíma získala galerie úplně novou
tvář,“ pochvaluje si galeristka Helena Žáková.
Pohodové obrazy Tomáše Bíma
můžete přijít obdivovat do Galerie N7 na Netušilově ulici v
Prostějově od 17. května do 10.
června, určitě nebudete zklamaní.

VYHRAJTE LÍSTEK NA... MŮJ PROSTĚJOV!
PROSTĚJOVSKÝ
Ě
Ý Večerník pro vás ve spolupráci s organizátory připravil SOUTĚŽ O
VSTUPENKY na mezinárodní hudební festival HANÁ, který se představí i v Prostějově,
a to konkrétně v Městském divadle. Mimořádný koncert je naplánován na ČTVRTEK
23. KVĚTNA. A i když bude sál praskat ve
švech, díky Večerníku máte tradičně šanci
být u toho ZADARMO! Nyní totiž mezi vás
rozdělíme hned PŮLTUCET LÍSTKŮ!
Zmíněná soutěž probíhá od pondělí 20. května
do středy 22. května. Ze správných odpovědí,

které dorazí do redakčního osudí vylosujeme
šestici šťastných výherců či výherkyň, kteří obdrží po jednom lístku, jenž jim zajistí vstup do
Městského divadla právě ve chvíli, kdy se rozezní tóny vídeňského kvarteta ARTIS
Co je potřeba pro to vykonat?
Nic složitého. Stačí znát správnou odpověď
na níže položenou otázku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem do redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a pak jen čekat, zda-li
se právě na vás usměje štěstí při losování z
osudí...

Mezinárodní hudební festival Haná je cyklus
koncertů klasické a soudobé hudby, uskutečněných v regionu Haná od 18.5 do 31.5.2013.
Dva koncerty budou přímo obsahovat program z kompozic soudobé hudby, ostatní budou přehlídkou neslavnějších autorů a děl
klasické hudby období baroka, klasicismu a
romantismu. Na koncertech zahrají špičkoví
čeští i zahraniční hudebníci. Cílem festivalu
je nabídnout obyvatelům Hané to nejlepší z
České republiky a Evropy v oboru hudebního
interpretačního umění. Jste srdečně zváni!

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:

ODKUD POCHÁZÍ ČTVEŘICE HUDEBNÍKŮ, KTERÁ V PROSTĚJOVĚ 24. 5.
V MĚSTSKÉM DIVADLE ODEHRAJE KONCERT VÍDEŇSKÁ KLASIKA?
Na odpovědi čekáme v redakci do STŘEDY 22. KVĚTNA, přičemž ŠESTICI VÝHERCŮ budeme kontaktovat telefonicky a zveřejníme na našich webovkách. Vstupenky budou následně k dispozici v redakci. Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „Můj Prostějov“. Můžete nám ale ovšem také
volat na známé telefonní číslo 582 333 433, zasílat SMS zprávu na mobil 608 960 042,
případně se dostavit osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici.

Ze života města
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DOPRAVNÍ REVOLUCE NA ŠÁRCE. HLAVNÍ ULICÍ BUDE JEZDECKÁ!

ZPRÁVY
z Rady
města

Později na křižovatce vznikne první minirondel v Prostějově

Prostějov/mik
„Rada města doporučila zastupitelstvu schválit rozpočtovým
opatřením pořízení projektové
dokumentace na úpravu křižovatky ulic Jezdecká - Šárka.
Vznikne tady první miniokružní křižovatka v Prostějově. Než
bude vybudována, na předmětné
křižovatce dojde ke změně přednosti v jízdě. Důvodem je řešení
zvýšeného provozu v okolních
ulicích,“ vysvětlila Alena Raš-

Během pár týdnů se na jedné z velmi frekventovaných
křižovatek v Prostějově naprosto změní dopravní situace. Z doposud hlavní komunikace na Šárce se rázem
stane vedlejší, naopak stěžejní skrze provoz bude ulice
Jezdecká. Proč? Město tak rychle reaguje na fakt, že si
řidiči nákladních vozidel po zákazu vjezdu do Šárky krátí
cestu z Dolní ulice přes Studentskou, kde ohrožují děti
při cestě do školy. Po Jezdecké se jim jezdit nechce,
neboť právě na křižovatce se Šárkou tady musí stát fronty. Proto radnice hodlá co nejdříve upřednostnit právě
Jezdeckou ulici...
ková, náměstkyně primátora statutárního města Prostějova, která
je zodpovědná za dopravu.
Miniokružní křižovatka dosahuje podle platných norem
maximálního vnějšího průměru třiadvaceti metrů a využívá
se v zastavěných částech obcí.
Od okružní křižovatky se odlišuje nejen svou velikostí, ale
také skutečností, že má vždy
zpevněný středový ostrov, kte-

rý je možné projíždět. Osobní
vozidla projíždějí křižovatku po
okružním vnějším jízdním pásu,
naproti tomu nákladní automobily mohou přejíždět přes mírně
zvýšený středový ostrov, který
bývá zpravidla vydlážděn.
„Výhodou takové křižovatky
je plynulejší a bezpečnější průjezd. Jedná se o vhodný prvek
do obytných zón, vozidla tudy
projíždějí v relativně malých

mentace je šedesát tisíc korun.
Vedení města počítá s tím, že
miniokružní křižovatka bude
vybudována na jaře příštího
roku.
Vzhledem k tomu, že město
chce co nejdříve zvýšit plynulost
dopravy v této lokalitě a odklonit
v poslední době stále frekventovanější průjezd směrem od Brněnské do průmyslové zóny ulicemi Lidická a Šárka, dojde na
této křižovatce v krátké době ke
změně přednosti v jízdě. „Hlavní
silnice bude Jezdecká, ulice Šárka pak vedlejší komunikací. Na
místě se v brzké době provede
instalace dopravního značení s
Pozor, změna! Na křižovatce ulic Jezdecká a Šárka se budou upozorněním na změnu přednosti v jízdě. Na Šárce bude v
muset řidiči brzy naučit jezdit podle změny přednosti v jízdě.
Foto: Magistrát města Prostějova a internet blízkosti křižovatky zakázáno
parkování. Naším cílem je svést
rychlostech a podle zkušenos- výhody minirondelu Alena Raš- dopravu z Okružní na Dolní Jeztí zde většinou dochází jen k ková. Předpokládaná částka deckou ulicí,“ představila změdrobným nehodám,“ vysvětlila za pořízení projektové doku- ny náměstkyně Rašková.

Město nechá opravit Radní vyhověli provozovatelům zahrádek
předpotopní schody! Smíchovský zámeček a U kalicha o hodinu déle, Máneska má smůlu
Prostějov/mik - Rada města
na své poslední schůzi odsouhlasila investice z rezervních fondů základních
škol na základě žádosti
ředitelů Základních škol
Melantrichova a Kollárova.
Město je zřizovatelem těchto
dvou škol a vlastníkem jejich budov.
„Na Základní škole Melantrichova
je nutné opravit vstupní
schodiště do budovy, které
je v havarijním stavu.
Oprava byla projednána
s odborem rozvoje investic
magistrátu se souhlasným
stanoviskem. Akce počítá
s investicí ve výši třiastatřicet tisíc korun,“ prozradila

Ivana Hemerková, náměstkyně
primátora statutárního města
Prostějova.
Ředitel
Základní
školy
a mateřské školy v Kollárově
ulici pak požádal o souhlas s použitím rezervního
fondu organizace na instalaci přístupového systému
pro žáky na ovládání čipem.
„Elektronické zařízení bude
instalováno jak na hlavní
budově, tak i při vstupu do
vedlejšího objektu v Erbenově
ulici. Hodnota zařízení bude
pětapadesát tisíc korun. Jedná
se o opatření vedoucí k větší
bezpečnosti dětí a zajištění
majetku,“ vysvětlila záměr
Ivana Hemerková.

Prostějov/mik - Radní na své
úterní schůzi schválili novelu
tržního řádu, kterou umožnili
prodloužený provoz tří restauračních zahrádek v Prostějově.
Jedná se o restaurace U kalicha, na Smíchovském zámečku
a Na Mánesce. I když majitelům posledně jmenované restaurace vyhověli konšelé jen v
omezené míře.
O prodloužení provozní doby požádali provozovatelé, rada města
při rozhodování vzala v potaz stanovisko městské policie ohledně
dodržování nočního klidu předmětných venkovních posezení restaurací v loňském roce. Zároveň
bylo zjištěno, že správní orgán neřešil v roce 2012 ani jeden podnět
na nadměrný hluk z uvedených
letních zahrádek. „Vzhledem

Radní pod palbou

k tomu, že restaurace U kalicha
a Smíchovský zámeček se nenacházejí v bezprostřední blízkosti
obytné zástavby a v loňském roce
městská policie v jejich případě
řešila pouze jediné oznámení o rušení nočního klidu, a to domluvou,
schválili jsme prodloužení provozní doby jejich zahrádek do třiadvaceti hodin po celých sedm dnů
v týdnu,“ uvedla Alena Rašková,
náměstkyně primátora statutárního města Prostějova.
V případě restaurace Na Mánesce, která je v ulici bytových
domů, radní vyhověli žádosti
provozovatele o prodloužení
Povolení jen částečné. Provozovatelům restaurační zahrádky Na
víkendové otvírací doby jen Mánesce povolila radnice prodloužení provozní doby o hodinu poučástečně. Restaurační zahrád- ze v pátek a sobotu. Dům je v husté zástavbě, hluk by obyvatelům
ka tak může být do třiadvaceti prý vadil.
Foto: archiv Večerníku
hodin otevřena pouze v pátek a
sobotu. „Očekáváme,
„
, že ppřed začátkem letní sezóny se na ně. Chceme všem vyjít vstříc,
město obrátí další provozova- avšak s přihlédnutím na zkutelé restauračních zahrádek, je- šenosti s dodržováním nočního
jich žádosti o rozšíření otvírací klidu v minulém roce,“ dodala
doby budeme řešit individuál- Alena Rašková.

www.
vecernikpv.cz

Minipark
p v Kostelecké
Prostějov/mik - Nedostatek veřřejné
ejné zeleně v Kostelecké ulici
se brzy změní k lepšímu. Mezi
budovou pojišťovny přes silnici
budovou
k panelovým domům budou
brzy vysazeny vzrostlé stromy.
brzy
„Zatím je tady pouze velká
travnatá plocha. Rozhodli jsme
travnatá
se tento prostor využít k vybudování takového miniparčíku,“
potvrdila Ivana Hemerková, nápotvrdila
městkyně primátora statutárního
městkyně
města Prostějova.
města

„„Kulturák“ na web!
Prostějov/mik - Prostějovští
rradní
adní před časem vyhlásili soutěž
m
ezi renomovanými prostějovmezi
skými architekty o nejvhodnější
řešení a studii nového kulturněřešení
-společenského centra jako náhrady za současný Společenhrady
ský dům. „Obdrželi jsme čtyři
návrhy s využitím pro kulturní
návrhy
a společenské akce a také sportovní účely. Všechny hodláme
tovní
zveřejnit na webových stránkách
města, aby se k nim vyjádřili také
města,
občané Prostějova,“ uvedl primátor statutárního města Prostějova
tor
Miroslav Pišťák.
Miroslav

Ředitel do měsíce?
Prostějov/mik – Jak Večernník
ík již informoval, radní po
uukončení
končení výběrového řízení na
obsazení postu ředitele či ředittelky
elky Městského divadla v Prostějově nebyli schopni nového
divadelního šéfa z jedenácti
kkandidátů
andidátů určit. „Vypsali jsme
pproto
roto nové výběrové řízení a
vvěříme,
ěříme, že tentokrát po určité
změně bodového hodnocení
vvybereme
ybereme toho nejvhodnějšího
kkandidáta
andidáta či kandidátku. Výběrrová
ová komise pak na konci červnnaa předloží radě města pořadí
ttěch,
ěch, kteří se dostanou do ´užšíhho
o finále´ Rada pak rozhodne o
nnovém
ovém vedení divadla,“ sdělila
Ivana Hemerková.

RADARY v Prostějově? Zase nic! Radní zrušili druhý tendr dříve, než vůbec začal...
„Zrušení už druhého konkurzu není amatérismus,“
, ohrazuje
j se Alena Rašková
Prostějov - Jako by stacionární radary na měření
rychlosti vozidel byly pro Prostějov zakleté. Ani druhé
výběrové řízení na jejich nového provozovatele nebylo úspěšné. Lépe řečeno, radní ho zrušili dřív, než
bylo vůbec vyhlášeno. Důvodem je podle názoru
Večerníku amatérská chyba kompetentních úředníků,
kteří jaksi zapomněli na fakt, že indukční smyčky pod
silnicí, které vlastně měří okamžitou rychlost aut, nepatří městu, ale společnosti Czech radar! Na podrobnosti
jsme se zeptali náměstkyně primátora statutárního
města Prostějov Aleny Raškové (na snímku).
Michal Kadlec
Letošní už druhé
výběrové řízení
na provozovatele radarů zkrachovalo vlastně ještě dřív než
začalo... Proč?

„Ono to na první pohled vypadá
podezřele, že za tím něco je,
ale opravdu není. Když to shrnu,
první výběrové řízení bylo vypsané a vyhlášené. Bohužel,
u dvou ze tří uchazečů byly
zjištěny závažné nedostatky, kvůli

kterým museli být z konkurzu
vyřazeni. Zůstal tedy jediný,
Czech radar. A podle nového
zákona nemůže tendr vyhrát
zájemce, který v soutěži zůstal
jako jediný. Toto první výběrové
řízení jsme tedy museli zrušit,
nemohli jsme to nijak ovlivnit.“
Ale nyní jste měli
vyhlásit novou
soutěž…
„Připravili jsme ji a byla koncipovaná tak, že jsme chtěli
radary buďto prodat, nebo
pronajmout. V podmínkách
soutěže však bylo řečeno, že jde
o provoz jedenácti takzvaných
´budek´ a jedenácti systémů
indukčních smyček zabudovaných pod povrchem silnice.
Měli jsme ale za to, že tyto
smyčky jsou majetkem města.“

A nejsou?
„Bohužel, zjistili jsme, že smyčky nejsou
naše, ale stále je vlastní
společnost Czech radar,
která dříve stacionární
radary
provozovala. Tudíž nechat takto vyh-

Foto: koláž Večerníku

lásit výběrové řízení by bylo
nefér vůči všem uchazečům
i vůči společnosti Czech radar.
Buďto by byl Czech radar
zvýhodněn, protože smyčky
jsou jeho, nebo pokud by
vyhrál někdo jiný, musel by
smyčky této společnosti zaplatit. Jednalo by se tak o zdlouhavou záležitost a navíc by
po výběrovém řízení mohly
nastat i těžké právní komplikace. Proto jsme tento tendr
nakonec, lidově řečeno, za pět
minut dvanáct zastavili.“
Paní náměstkyně,
není to ale ze strany kompetentních lidí na radnici amatérismus? To skutečně
nikdo nemohl dříve ověřit, zda
ony smyčky jsou nebo nejsou
majetkem města?

„Není to amatérismus. To
první výběrové řízení bylo
naprosto v pořádku, chyby se
objevily na straně zájemců.
Co se týká druhého tendru, my
jsme skutečně byli přesvědčeni
o tom, že indukční smyčky pod
silnicemi jsou naše...“
Dovolte poslední
otázku,
má
město stále zájem na tom,
aby se v Prostějově měřila
rychlost vozidel?
„Jednoznačně ano! A nebýt již
zmiňovaného nového zákona
o výběrových řízeních, tak by
už v tuto chvíli radary provozovala nejspíš opět společnost
Czech radar, která měla při
první veřejné soutěži veškeré
náležitosti
v
naprostém
pořádku.“

INZERCE

Prostějovský

Večerník
také na
Facebooku!

www.facebook.com/
vecernikpv.cz

Večernice

12

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 20. května 2013

Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
kulinářský koutek
Chcete vědět, jaké jsou nejnovější poznatky ve světě zdravého
životního stylu?
Potřebujete poradit, jak správně pečovat o své tělo i duši??
Pak jste na správné adrese!

aneb tip do kuchyně...

Bramborové knedlíky plněné prejtem
B
Postup: Vařené brambory oloupeme, nastrouháme najemno, mírně
poprášíme solamylem, přidáme
sůl, vejce a mouku. Mouky při800 g vařených brambor,
dáme takové množství, aby nám
400 g hrubé mouky, 2 vejce, sůl,
vzniklo tuhé těsto, do kterého
1 až 2 ks jitrnicového prejtu,
půjdou zabalit kousky prejtu. Těs1 až 2 ks jelitového prejtu, olej,
to si rozdělíme na cca 12 kousků.
4 ks cibule, 500 g kysaného zelí,
Jitrnice zbavíme střívka a postupně
Foto: internet
naplníme knedlíky, které trochu
50 g solamylu
pomoučíme. Následně je vložíme do vroucí osolené vody cca
na patnáct minut. Knedlíky však průběžně zkoušíme, zda jsou již uvařené. K hotovým knedlíkům
servírujeme
kysané zelí a přidáme osmaženou cibulku.
se
Přejeme dobrou chuť!

Ingredience
na 6 porcí:

Milé kamarádky Večernice,

vin, lze ovlivňovat naše zdraví, uvaříme se bramborové knedlíkyy
plněné prejtem. Samozřejmě ani dnes nechybí zajímavýý
Příjemné a odpočinkové čtení přeje Aneta Křížová

Věděli jste, že červené potraviny
značně ovlivňují srdce a imunitní systém?
Čínská medicína je známá svým celistvým přístupem ke
zdraví, ale i k lidské bytosti vůbec. Podle tradiční čínské medicíny je důležité tělo neustálo udržovat v rovnováze. Pouze tak
je schopné se samo regenerovat. Kromě akupunktury, masáží,
fototerapie a cvičení, čínská medicína klade velký důraz na
pestré stravování. Číňané totiž radí, že lidé, kteří se chtějí ve
zdraví dožít vysokého věku, by měli konzumovat jídlo „pěti
barev, pěti chutí a vůní.“ Vychází z toho, že pětice barev ve
složení červená, žlutá, zelená, bílá a černá souvisí s tělesnými
orgány. Barvy jsou pak přiřazovány k pěti základním
elementům, a to dřevo, oheň, země, kov a voda. Ke každému z
těchto elementů se váže nějaká chuť, barva a orgán.
kturu z vlaštovičníku (žlučník
Červená barva - barva ohně
i játra) a z ostropestřce mariánPotraviny
červené
barvy ského. Přirozenou podporou
ovlivňují
imunitní
systém jater a žlučníku je černá ředkev,
a hlavně srdce. Po emocionální ze zelených potravin pak špenát,
stránce představuje oheň nadšení, brokolice, hroznové víno, kiwi,
radost, otevřenost a pocit nalezení zelené fazole, avokádo, zelený
smyslu života. A právě imunitní salát, celer, olivy. Omezit by se
systém, srdce a zmíněné poc- naopak měla konzumace mléity umocňuje červené jídlo. Ze- ka, smaženého jídla, alkoholu,
jména při nachlazení a zvýšené sladkostí a kávy. Nemoci jater
nemocnosti je vhodná zvýšená i žlučníku signalizují jednak
konzumace červených, ale dlouhodobě potlačený hněv, jako
i oranžových potravin. Červené reakci k nepřiměřené pravdě,
potraviny, stejně jako další dále neschopnost vyváženého
barvy bychom samozřejmě měli zpracování dějů vnějšího světa,
přijímat pravidelně, každý den. neschopnost rozeznat, co je pro
Mezi červené potraviny tedy nás užitečné a co škodlivé či
patří jahody, ředkvičky, červená extrémně vysoké ideály. Silným
jablka a řepa, čekanka, rajčata, aspekt dřeva v sobě mají kyselé
mrkev či paprika. A jelikož je pochutiny.
podle čínské medicíny v květnu
Žlutá barva – barva země
ohroženo nejvíce právě srdce,
je dobré se soustředit i na by- Žlutá barva působí na žaludek
linky jako černý jeřáb, bělotrn a slezinu. Slezina přeměňuje enkulatohlavý, kozlík lékařský atd. ergii z pevné potravy a z tekutin
Z drahých kamenů pak srdci a vyživuje celé tělo. Na potíže
prospívá rubín a růženín. Kromě se slezinou upozorňuje snížená
těchto rad, zkuste nepotlačovat obranyschopnost, častá nachlasvé pocity a více se řídit srdcem zení, téměř žádná odolnost proti
nežli rozumem, protože i tyto infekcím či špatný krevní obraz.
faktory značně působí na činnost Slezina má také velký vliv na
a stav srdce.
srdce. Problémy s žaludkem jsou
většinou důsledkem oslabení
Zelená barva – barva dřeva
dvanácterníku, jater, žlučníku či
Zelená
barva
posilňuje slinivky. Z emocí se k elementu
žlučník a játra. Játrům nejvíce země řadí starost či péče o sebe
pomůžete a zároveň je uvolníte i druhé. Je-li tento element
kombinací bylinek a změny narušen, člověk bývá bez soucitu
životosprávy. Doporučuji tin- a je přehlcen starostmi. Zde jsou

tedy na místě žluté potraviny jako
pomeranč, meruňka, ananas, citron, mrkev, žlutá paprika, žluté
melouny, obilniny, žlutý pepř či
banány. Žluté potraviny obsahují
antioxidanty, které pomáhají neutralizovat volné radikály

Bílá barva – barva kovu
Bílá barva ovlivňuje tlusté střevo
a plíce. Hlavním úkolem střev je
provádět látkovou výměnu a přes
svou stěnu předávat tělu látky jemu
potřené. Pokud je tlusté střevo
zanesené, pak hůře plní svou
funkci a nemůže vypuzovat nestrávené zbytky potravy ven. Tlusté
střevo pročistíte pomocí tinktury
z kopretiny řimbaby, zeleným
jílem, čajem z mochny stříbrné
nebo husí, dobře pomáhá i psyllium či lněné semínko. Na tlustém
střevu se nejvíce projevuje strach
z časové tísně či jiné dlouhodobé
strachy. Co se týče plic, tak na ty
nejvíce trpí ten, kdo špatně komunikuje se svým okolím. Potraviny bílé barvy zahánějí smutné
a chmurné myšlenky. Bílá skupina
potravin obsahuje silné antioxidanty, jež zmírňují riziko rakoviny
a srdečních onemocnění. Taktéž
pomáhají při nízké hladině cukru v
krvi, dále zabraňují vzniku zánětů,
působí i antibakteriálně a pečují o
naši pleť. Z bílých potravin by

tedy na denním jídelníčku neměl
chybět česnek, květák, cibule,
žampiony, čínské zelí, ředkev
a hlíza.

Černá barva – barva vody
Černá barva působí nejvíce
na ledviny. Z pohledu tradiční
čínské medicíny jsou ledviny
zásobníkem vrozené energie
„čchi“, která je dobíjecím mechanismem pro celý náš organismus. Ledviny představují vztahovou rovnováhu. Pokud jsou
dlouhodobé problémy v lidských
vztazích, ledviny to začnou silně
pociťovat a postupně dávat najevo. Každá nepřiznaná a potlačená
emoce, která vniká ve vztahu
k našim nejbližším lidem, snižuje
energii ledvin. Černé pokrmy,
které ledviny posilují, obsahují
stopové prvky i mnoho vitamínů.
Pomáhají zejména při úzkostech,
neklidu a šklíčenosti, kornatění
cév, mozkové mrtvici atd.
K černým potravinám se řadí i fialové. Z černých a fialových potravin jsou doporučovány černé
houby, borůvky, černý rybíz,
červené hrozny, vlašské ořechy,
černý sezam, černá vejce, lilek,
sumýši, křížaly, švestky, kaštany,
tmavé hroznové víno, mořské
chalupy černé fazole, černá divoká rýže nebo černé datle.

Restartujte své tělo ve studiu Reset
Prostějov/pr - Pohoda uvnitř,
krása navenek, tak by se dal ve
stručnosti popsat cíl prostějovského relaxačního centra Reset,
které přesídlilo z Komenského
ulice do stylově upravených
prostor na Skálovo náměstí.
Kráse se někdy musí na světlo
trochu pomoct, od toho jsou ve
studiu Reset připraveny specialistky v oblasti nejen kosmetických a kadeřnických služeb,
ale i profesionální masérky a
odbornice v oblasti formování
postavy. A nejen to!

Harmonizace mysli i těla
Asi každá z nás se už někdy snažila zhubnout nějaké to kilo do
plavek, ne všechny procedury ale
nesou očekávané výsledky, tak
není divu, že to vzdáme a dáme
si k obědu oblíbenou kalorickou
bombu. „Naše procedury nejsou
zaměřeny pouze na hubnutí jako
takové. V dnešní době plné stresu
si naše tělo zaslouží trochu větší
pozornost, proto našim zákazníkům nabídneme komplexní program od poradenství, sestavení
jídelníčku podle ročních období,
typu člověka, individuálně každému takzvaně na míru. Pochopitelně nabízíme i hubnoucí procedury
s využitím přístrojové techniky,
kavitace, vakuové masáže, lymfo
drenáže a další. Ale začít se musí
pěkně od začátku, pročistit si nejprve hlavu a následně i tělo, proto
u nás nabízíme i zdravotní cvičení
a meditace, tai chi, pilates, jógu.

Samozřejmostí jsou také nejrůznější typy masáží, thaiská, havajská, čokoládová, medová, masáže
lávovými kameny i baby masáže
pro ty nejmenší. Po takové komplexní proceduře bude nejen krásně vypadat ale především se tak i
cítit,“ usmívá se majitelka Studia
Reset, Lenka Marková.

Krásná od hlavy k patě
Kosmetické a zkrášlovací procedury už dávno nejsou pouze výsadou žen, konec konců příjemnou
manikúru, pedikúru či nejnovější
módní sestřih si mohou dopřát
i muži. „V oblasti kosmetiky a
zkrášlovacích procedur se můžeme pochlubit především tím, že
využíváme všechny módní trendy, od permanentního make-upu,
prodlužování řas až po kosmetické ošetření pleti ultrazvukovou
špachtlí, která má funkci peelingu,
a kompletní regeneraci pokožky a
současně i preventivní účinky proti akné. Výborné výsledky uvidíte
i při využití diamantové mikrodermabraze, která představuje špičku
současné estetické dermatologie,
dodává paní Marková. Takže pokud vás trápí pigmentové skvrny,
jizvičky po akné nebo chcete
dát své pleti příjemný a dobře
padnoucí nový kabátek, určitě
navštivte specialistky ve Studiu
Reset, které s vašimi potížemi zatočí. A co takhle s nadcházejícími
letními měsíci změnit účes, barvu
nebo prostě dodat vašim vlasům
lesk a šmrnc? I o to se postarají

odbornice ve Studiu Reset, kde
najdete špičkově proškolený personál, kterému není neznámý žádný z nejnovějších módních trendů
v péči o vlasy, barvení i střihu.

Na co se můžeme těšit?
Chcete se naučit masírovat jako
odborník? Není nic jednoduššího
než se přihlásit na kurzy masírování, které se ve Studiu Reset právě
chystakjí. Zde vás v budoucnu
budou čekat kromě zájmových
kurzů i přednášky na téma nemoci a zdraví vedené školiteli
z celé České republiky. Součástí
budou i rehabilitace a speciální
programy pro hyperaktivní děti,
děti s Tourettovým syndromem a
obezitologie. „Nejen dospělí trpí
stresem, hektická doba doléhá i na
děti, což se může projevit i přejídáním, problémy s páteří, držení těla
a podobně. S tím vším se budeme
snažit pomáhat jak dětem, tak i rodičům pomocí speciálních programů a poradenství vhodné i pro ZŠ
a MŠ. Na podzim se pak můžete
těšit na nově otevřenou restauraci
přímo v budově Studia Reset, která nabídne i speciální menu pro ty,
které chtějí jíst zdravě, ale nemají
čas připravovat si speciální stravu
sami. Pro více informací sledujte
webové stránky Studia Reset, kde
pro vás budou každý týden připravené akce na nabízené procedury, slevové poukázky a novinky.
Takže neváhejte a dejte vašemu
tělu dárek od Studia Reset. Více
informací na www.studio-reset.cz
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rozhovor se zajímavou osobností...

„Akupunktura dovede vyladit i nerovnováhu mezi žaludeční a slezinovou energií,
pomůže změnit chutě, posílit vůli a zlepšit vlastní sebeúctu,“ vysvětluje Miloslav Fiala
Prostějov - V dalším díle našich zajímavých rozhovorů se Večernice opět vydala do světa alternativní
medicíny. Tentokrát si přiblížíme metodu, která je
označována za nejstarší na světě, pochází z Číny
a její kořeny sahají až do doby kamenné. Řeč je o
akupunktuře. Jak a kdy akupunktura léčí? Je možné,
že akupunktura pomáhá i při obezitě? Na tyto a další otázky nám odpoví odborník věnující se této sféře
Miloslav Fiala…
Aneta Křížová
Prozraďte nám úvodem, jak akupunktura působí?
„Budeme-li se bavit pouze
o akupunktuře, je třeba si
uvědomit, že je pouze jednou
z metod tradiční čínské medicíny. Často je potřeba použít
k dosažení vyléčení či zlepšení
stavu klienta i další metody.
Ve zkratce můžeme říci, že
aku je harmonizační metoda

léčení, která dává do souladu toky energie, odstraňuje
blokády, povzbuzuje orgány
a všeobecně se snaží o znovunastolení rovnováhy. Základním, značně zjednodušeným
mechanismem je vypouštění
nebo doplnění energií z dané
dráhy či bodu (ty vybereme na
základě diagnostiky tradiční
čínské medicíny) a tím dochází
ke zlepšení stavu a nastartování
regeneračních procesů těla
a ducha.“

Co všechno lze pomocí
akupunktury léčit?
„Tato metoda pomáhá při
bolestech hlavy, kloubů, při
alergiích, únavě, psychických
poruchách, různých nemocech
a mnohého dalšího. Vycházímli ze svých zkušeností, nejvíce
řeším pohybové obtíže a potíže
s trávením. Dobré výsledky
mám taktéž u řešení neplodnosti.
nosti.“
Jak je to s účinností této
metody?
„Akupunktura jako součást
tradiční čínské medicíny, stejně
jako většina alternativních
způsobů léčby má u chronických onemocnění klientů lepší
výsledky než západní medicína.
Samozřejmě se zlomenou rukou
či zubním kazem je příhodné
volit metody právě západní klasické medicíny. U tradiční
čínské medicíny je hezké to, že
pohlíží na člověka jako na celek,

nikoliv jako na kousek těla,
Akupunkturu je prý Aku pomůže vylanerovnováhu
který dotyčného klienta právě
možné použít i při dit
zlobí. A díky tomu nacházíme léčbě obezity. Můžete
te nám mezi žaludeční a
nezřídka podstatu a zdroj potíží vysvětlit, jak takováá léčba slezinovou enzcela někde jinde, než je demon- obezity pomocí akupunktupunktu- ergií, pomůže
změnit chutě,
ry probíhá?
strováno
strová bolestí.“
Kolik sezení
musí pacient
absolvovat, aby zdra„U tradiční čínské medicíny jee
votní potíže zmizely
nebo se alespoň
hezké to, že pohlíží na člověka jakoo
zmírnily?
na celek, nikoliv jako na kousek těla,,
„Tohle záleží na okolnostech, na užívaných
který dotyčného klienta právě zlobí.““
lécích
a
jiných
Prostějovský přívrženec
vrženec akupunktury
onemocněních, která
klient má, a především
MILOSLAV FIALA o její účinnosti
na kázni klienta,
který musí dodržovat naše „Ano, akupunktura se skutečně
ezity, ale
doporučení. Dá se říci, že série používá i při léčbě obezity,
zahrnuje osm až deset sezení. Po pouze jako podpůrná terapie.
blíbený
první sérii jsou vývoj a zlepšení Rozhodně neplatí oblíbený
zřejmé. Poté se s klientem kon- mýtus, že pár jehel z nás
vní
zultuje další postup, je-li třeba. udělá Twiggy. Hlavní
aAkupunkturní sestava zahrnuje kus práce je na samotném
klientovi.
cca osm až dvanáct jehliček.“

posílit vůli a zlepšit
vlastní sebeúctu.
Při pomoci s hubnutím se častěji
používají ušní
jehličky, tzv.
„trvalky“.
Budu-li chtít
hubnout, tak
zvolím postup
v tomto pořadí:
lékař, výživový
poradce, podpora
akupunktury a pohybové aktivity.“

Foto: archiv M. Fialy

Zpravodajství
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Policie šetří sérii děsivých nehod, při kterých šlo mnohým o život...

Jedenáctiletou DÍVENKU SRAZIL ŠOFÉR NA PŘECHODU
ve Vrahovicích, MOTORKÁŘ SE u Okluk ROZPLÁCNUL o strom!

Prostějovsko/mik - Tohle už dopravní policisté dlouho nepamatují. Během velmi krátkého časového úseku
došlo v uplynulém týdnu na území celého Prostějovska
k velké sérii závažných nehod. Některé z nich přitom vypadaly opravdu děsivě... Informace o srážce škodovky
s drážní drezínou na železničním přejezdu v Olomoucké
ulici v Prostějově přinášíme na straně 2 dnešního
vydání. Nezodpovědné chování mladé řidičky skútru
a její čelní náraz do protijedoucího auta u Skřípova pak
popisujeme v regionálním zpravodajství na straně 9.
Na tomto místě pak nacházíte sumář dalších havárií, při
kterých šlo skutečně o životy!
Srážka luxusních aut,
škoda přes dva miliony
V pondělí 13. května hodinu po
poledni došlo na rychlostní komunikaci ve směru z Prostějova
na Vyškov k dopravní nehodě,
která si naštěstí vyžádala jen lehké zranění. Ovšem hmotná škoda
dosáhla závratné částky. „Z dosavadního šetření vyplývá, že devětačtyřicetiletý řidič vozidla BMW,
který jel v levém jízdním pruhu, ze
zatím přesně nezjištěných důvodů
zpomalil jízdu a vozidlo zastavil.
O tři roky starší šofér vozidla Audi
s obytným přívěsem, které jelo za
ním, již nestačil na vzniklou situaci včas zareagovat a do BMW
narazil. To bylo nárazem odhozeno na svodidla. Při nehodě došlo
k lehkému zranění řidiče BMW
a osmapadesátileté spolujezdkyně
z vozidla Audi. Oba byli sanitkami
převezeni do nemocnice na ošetření,“ popsala děsivě vypadající

nehodu Irena Urbánková, tisková
mluvčí Policie ČR Olomouckého
kraje. Podle lékařské zprávy utrpěly obě osoby lehká zranění, doba
léčení zatím nebyla stanovena.
„Alkohol byl u obou řidičů vyloučen dechovou zkouškou. Provoz
byl v průběhu vyšetřování nehody
veden pravým jízdním pruhem.
Celková hmotná škoda byla vyčíslena na dva miliony a dvě stě
tisíc korun. Míra zavinění a další
okolnosti nehody jsou předmětem
policejního šetření,“ dodala Irena
Urbánková.
Jedenáctiletou dívku zachytil
na přechodu zrcátkem!
Další pondělní nehoda, která
mohla skončit tragédií jedenáctileté dívenky, se stala ve Vrahovické ulici. Šofér osobního auta tady
zachytil školačku na přechodu
pro chodce. „V pondělí třináctého
května krátce po čtvrté hodině

odpoledne došlo na ulici Vrahovická v Prostějově k dopravní
nehodě na přechodu pro chodce.
Třiapadesátiletý řidič vozidla
Ford Mondeo na vyznačeném
přechodu pro chodce se středovým ostrůvkem zachytil pravým
zpětným zrcátkem nezletilou jedenáctiletou chodkyni, která vbíhala na přechod. Po střetu dívenka upadla na chodník. Sanitkou
byla převezena do nemocnice na
ošetření a podle lékařské zprávy
utrpěla naštěstí jen lehké zranění,“ uvedla tisková mluvčí Policie ČR Olomouckého kraje Irena
Urbánková. Alkohol byl u řidiče
vyloučen dechovou zkouškou,
hmotná škoda byla vyčíslena na
tři tisíce korun. Policisté nehodu
nadále šetří.
Řidič na Wolkerce srazil
cyklistu, zbaběle ujel...

A do třetice zatracené pondělí!
Krátce před jedenáctou hodinou večer došlo ve Wolkerově
ulici v Prostějově k dopravní
nehodě, při které byl sražen
cyklista a viník nehody z místa ujel. „Z dosavadního šetření
vyplývá, že šestapadesátiletý
cyklista jel ulicí Wolkerovou
směrem od Petrského náměstí
k ulici Brněnská. Při průjezdu
křižovatkou s ulicí Sušilovou
náhle, těsně před ním, odbočilo od Petrského náměstí zatím
nezjištěné osobní motorové
vozidlo, které cyklistu při odbočování ohrozilo. Cyklista

narazil do zadní části auta
a spadl na zem. Řidič z místa
nehody ujel. Během nehody
utrpěl cyklista lehké zranění,“
řekla Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR Olomouckého kraje. Alkohol byl
u cyklisty vyloučen dechovou
zkouškou. Policisté po řidiči
a vozidle pátrají.

SVĚDCI,

PŘIHLASTE SE!

To je škody! Na rychlostní komunikaci u Prostějova do sebe napálila dvě luxusní auta, jedno dokonce
i s obytným přívěsem. Škoda přesáhla dva miliony korun!
2x foto: Policie ČR

Policisté se obrací na veřejnost, případné svědky této
nehody, se žádostí o pomoc
při jejím objasnění. Přivítáme jakékoliv informace. Případní svědci je mohou sdělit
buď osobně, nebo telefonicky na Dopravním inspektorátu v Prostějově, telefon
974 781 251, nebo na bezplatnou telefonní linku 158.

Nejzávažnější havárie:
Yamahu neuřídil. A ani neměl...
Středně těžké zranění si vyžádala
dopravní nehoda, ke které došlo
už předminulý pátek 10. května
kolem půl deváté večer na silnici
v katastru obce Okluky. Pětadvacetiletý muž jel na motocyklu
Yamaha ve směru od Malého
Hradiska na Stínavu, když... „Po
projetí levotočivé zatáčky zřejmě

Děsivý pohled. Zatímco řidič byl po nárazu do stromu odhozen, jeho zdemolovaná motorka zůstala
ležet v trávě.
Foto: Policie ČR
nezvládl na mokré vozovce řízení, vyjel vpravo mimo silnici
a čelně narazil do stromu. Nárazem byl řidič odhozen mimo motocykl. Sanitkou byl převezen do
prostějovské nemocnice, kde byl
hospitalizován. Podle lékařské
zprávy utrpěl středně těžké zranění, doba léčení však zatím nebyla

stanovena. Vzhledem k jeho zranění nebyla na místě provedena
dechová zkouška ke zjištění, zda
nebyl pod vlivem alkoholu. Policisté však nařídili odběr krve
v nemocnici,“ sdělila mluvčí Policie Olomouckého kraje Irena
Urbánková. Celková hmotná
škoda byla vyčíslena na jednačty-

řicet tisíc korun. Havárie a následné zranění však nejsou jedinými
problémy mladého motorkáře.
„Během šetření nehody policisté
zjistili, že motocyklista má vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel. Policisté nehodu
nadále šetří a zjišťují všechny
okolnosti,“ dodala Urbánková.

Reportáže Večerníku o bezdomovcích zabraly V pátek otevřeli AQUAPARK
„Na starém koupališti i vedle něj činíme opatření,“ uvedl šéf strážníků

Prostějov/mik - Večerník v minulém čísle poukázal na situaci,
kdy bezdomovci ničí budovu na
bývalém koupališti za velodromem, přespávají zde v nelidských podmínkách a obtěžují
okolí. Stejná situace přetrvává
i v pár metrů vzdáleném dřevěném domku v blízkosti tenisového areálu. V průběhu minulého
týdne nás velitel městské policie
Jan Nagy ubezpečil, že strážníci
ve spolupráci se zástupci radnice už činí různá opatření.
„O problému jsem dopodrobna
informoval vedení města a bylo
rozhodnuto, že prostor bývalého
koupaliště za Kosteleckou ulicí
bude zabezpečen tak, aby se zamezilo přístupu bezdomovcům.
V areálu bude vybudováno nové

oplocení a hlavní brána uzamčena. Navíc zde budou probíhat
pravidelné denní i noční kontroly
strážníků,“ sdělil Večerníku Jan
Nagy, velitel Městské policie v
Prostějově.
Zpřísněný dohled nastane i ve
zmíněné nedaleké chatrči, kterou
bezdomovci naprosto zdemolovali. „Podařilo se nám již zjistit
majitele dřevěného objektu, ten
ale bohužel v současnosti žije
trvale v zámoří. Strážníci ale
pátrají po jeho příbuzných, kteří by mohli začít spolupracovat
na bezpečnostních opatřeních a
zajištění svého majetku. Zatím
jsme domek a pozemek vedle
něj obehnali páskou zakazující
přístup,“ dodal Jan Nagy, velitel
Městské policie v Prostějově.

Prostějov/mik - Byť je teprve
jaro, vedení Domovní správy
splnilo svůj slib a jako správce
našeho největšího koupaliště
dalo zelenou letošnímu provozu.
Aquapark byl otevřen v pátek,
kvůli nepříliš vydařenému počasí
je ale zatím prázdný.
„Aquapark je po všech stránkách
připraven na sezonu, takže jsme
neváhali s jeho otevřením už 17.
května. Věříme, že je pouze otáz-

kou několika málo dní, než se počasí umoudří a sluníčko a teplo přiláká na naše koupaliště davy lidí,“
vyjádřil své přesvědčení Vladimír
Průša, jednatel Domovní správy
v Prostějově.
Uvnitř aquaparku je pro návštěvníky letos připravena jedna podstatná
novinka. Na uměle vytvořeném
kopečku, kde bylo dříve počítáno
s nudapláží, bylo otevřeno posezení
s občerstvením.

V Národním domě

se žilo zdravě

Otřesné! V budově sociálního zařízení na bývalém koupališti za velodromem žijí bezdomovci v otřesných podmínkách. Tomu má být nyní konec...
Foto: Michal Kadlec

Vynikající úspěch studentů Husovo náměstí, hnízdo kriminality,
SOŠ podnikání a obchodu bude „šmírovat“ NOVÁ KAMERA
Prostějov/mik - Rada města
Prostějova schválila na svém
úterním jednání přemístění kamerového bodu na Husově náměstí.
Kamera bude nyní nově instalována na budovu školy, čímž
dojde ke zvýšení monitorovaného
prostoru v rizikové lokalitě.
Vedení města se stavem veřejného
pořádku v této části města začalo
zabývat na základě podnětů občanů.
„Hledali jsme možnost, jak zvýšit
bezpečnost v této lokalitě a jedním

Úspěšné trio. Tým studentek ze SOŠ podnikání a obchodu zazářil v
krajském kole celostátní soutěže o Evropské unii a NATO.
Foto: archív SOŠPO Prostějov
Prostějov/red - V krajském kole
celostátní soutěže pro studenty
středních škol o Evropské unii
a Severoatlantické alianci a jejich rolích v systému světové
bezpečnosti vyhrál tříčlenný
tým studentek Střední odborné
školy podnikání a obchodu
v Prostějově! Ten tak nyní postupuje do celostátního kola, které
proběhne od 10. do 14. června
2013 v úzké spolupráci s Armádou ČR a Ministerstvem obrany
ČR ve vojenském prostoru Brdy.
Soutěžící budou plnit nejrůznější
úkoly v terénu i na složitých jednáních jako diplomaté členských
zemí EU a řešit neklidnou politickou situaci v jednom z regionů

v zahraničí. Námět diplomatické
mise bude prostupovat všemi
aktivitami v průběhu týdne. Šest
vítězných týmů z celé České republiky pak získá zájezd do Bruselu.
Tým studentek ze SOŠ podnikání
a obchodu (Žaneta Pořízková,
Markéta Růžičková a Denisa
Kočerhová) soutěžil s projektem
Výstavba golfového hřiště a jeho
zázemí v Plumlově.
„Úspěch děvčat mě velmi těší,
protože dokázala nejenom odborné znalosti o Evropské unii, ale
také samostatně vytvořit projekt a
úspěšně jej na krajském kole obhájit,“ sdělil Večerníku s radostí
Marek Moudrý, zástupce ředitele
SOŠ podnikání a obchodu Prostějov.

z preventivních kroků je přemístění
stávající kamery na místo, z něhož
zabere větší prostor,“ uvedla Alena
Rašková, náměstkyně primátora
statutárního města.
Ze statistiky Policie ČR vyplývá, že
k páchání trestné činnosti dochází
v okolních ulicích, s předpokladem
pohybu osob i na Husově náměstí.
Za poslední tři roky tady bylo
spácháno 21 trestných činů,
například vloupání do domů,
krádeže, krádeže na osobách a jed-

no vloupání. „Proto jsme schválili
umístění kamery na budově školy
na Husově náměstí, odkud se zvýší
monitorovaný prostor o šedesát
procent. Oproti stávající instalaci
kamery dojde ke zlepšení monitorované situace v uvedené lokalitě
a zvýšení přehledu operátorů kamerového systému městské policie,“
vysvětlila náměstkyně Rašková.
Předpokládané
náklady
na
umístění nové kvalitní kamery jsou
vyčísleny na 376 tisíc korun.

Hudební vzdělání v Prostějově PODRAŽÍ
„Neříkejme tomu zdražení,“ zmírňuje úpravu školného primátor

Prostějov/mik - Rodiče, kteří posílají své děti do Základní umělecké
školy Vladimíra Ambrose za hudebním vzděláním, budou muset
od 1. září sáhnout hlouběji do své
kapsy. Prostějovští radní totiž na
základě žádosti ředitelky „zušky“
schválili zvýšení úplaty za vzdělávání. Navýšení činí dvě stě korun
na pololetí!
Poslední zvýšení školného přitom
proběhlo k 1. září roku 2006. „Úplata za vzdělávání byla šest let na stejné úrovni, přičemž nehudební obory
získaly nové prostory pro výuku, ale
hlavně došlo ke zvýšení nákladů na
žáka, jakož i ke zvýšení cen zboží
a energií. Navrhovaná výše úplaty
za vzdělávání je ovšem srovnatelná
s ostatními základními umělecký-

Pestrá nabídka. Zdravý jídelníček od čočky až po pohanku byl z kraje
uplynulého týdne v nabídce Národního domu.
Foto: Martin Mokroš

Prostějov/mm - Minulý týden
jste si mohli v Národním domě
nechat změřit tlak, puls, BMI,
Obor
Kč/pololetí
biologický věk, cholesterol
a další hodnoty těla, dále vyvýtvarný
1.300
slechnout zajímavé přednášky specialistů na téma infarkt
taneční
1.200
myokardu, zdravá výživa či
literárně-dramatický
1.200
Nordic walking a ochutnat produkty zdravé výživy, například
hudební
1.500
„Zelený program z ječmene“.
Pro srovnání:(ZUŠ Přerov - hudební obor 1 500 Kč/pololetí, výtvarný Všechny tyto aktivity běžely
obor 1 000 Kč. ZUŠ Šumperk – hudební obor 1 375 Kč, taneční a dra- v rámci každoroční akce „Jarní
matický obor 925 Kč, výtvarný obor 1 150 Kč. ZUŠ Olomouc – hudební dny zdraví“ od pondělí 13.
května do středy 15. května,
obor 2 800 Kč, taneční obor 2 400 Kč.
kterou pořádá několik subjektů
mi školami v rámci Olomouckého tě tomuto kroku říkat zdražení, ke v rámci projektu „Prostějov kraje,“ uvedla Ivana Hemerková, zvýšení školného nás donutily ob- Zdravé město“. Jak uvedla koornáměstkyně primátora statutárního jektivní okolnosti,“ dodal primátor dinátorka celého projektu Alena
Dvořáková, je sestavení celého
města Prostějov. „Není tedy na mís- Miroslav Pišťák.

Školné na ZUŠ v Prostějově od 1. září 2013

programu náročné, ale vzhledem
k již takřka „rodinným“ vztahům
mezi jednotlivými partnery projektu jsou všechny překážky překonávány lehčeji.
Všichni účastníci se shodli na
tom, že starost o své vlastní tělo
by měla být v dnešní době, kdy
lidstvo všeobecně degeneruje
z důvodu nezdravého způsobu
života, stresu atd., častější a intenzívnější.
Dodejme, že součástí Jarních dnů
zdraví byly i pobočné akce v prostějovské nemocnici, a to akce
„Zachraňte životy, mějte čisté
ruce“ (proběhla již 6. května)
a Melanoma Day (vyšetření pigmentových névů zdarma - proběhla 13. května).

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!!!

Adam Josifek
11. 5. 2013 49 cm 3,00 kg
Soběsuky

Johana Kohoutková
13. 5. 2013 46 cm 3,10 kg
Brno

Šimon Kudláček
12. 5. 2013 52 cm 3,50 kg
Kostelec na Hané

Karolína Koldová
13. 5. 2013 49 cm 3,10 kg
Prostějov

Tereza Kulfierzová
13. 5. 2013 50 cm 3,70 kg
Prostějov

Natálie Vaňková
15. 5. 2013 49 cm 3,40 kg
Prostějov

Filip Komárek
13. 5. 2013 48 cm 3,05 kg
Držovice

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!

Dárek v podobě graficky
zpracovaného portrétu
i s blahopřáním jsme
v těchto dnech zpracovali,
následně vám bude
rozeslán na vaši adresu.
V případě nedoručení nás
neváhejte kontaktovat.

Detektiv Kalle zasahoval na „Kollárce“
Napínavý detektivní příběh známé švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové ožil v tělocvičně
prostějovské ZŠ Kollárova díky výtečné režisérské a scenáristické práci učitelky Jarmily
Ottové a malým hercům ze 4. A. Večerník
u toho nemohl chybět...
Prostějov/peh
Válka růží, tajné listiny, únos a
parta chytrých dětí, které všemu
přijdou na kloub, to vše čekalo
na diváky z řad rodinných pří-

slušníků malých herců a přátel
školy, kteří navštívili divadelní
představení s názvem Detektiv
Kalle zasahuje. Na počátku stála
dobrodružná kniha pro malé čtenáře Kalle Blomkvist zasahuje

F o t o ree p o rtt á ž

švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové, které se chopila léty
už osvědčená amatérská režisérka, scénáristka a současně třídní
učitelka 4. A. ZŠ Kollárova Jarmila Ottová. Na základě jejího
scénáře vznikla podívaná, ve
které nechybělo dobrodružství,
humor, napětí ani šťastný konec.
„Na začátku je to o válce dvou
skupin dětí, které si říkají rytíři
Bílé a Červené růže. Rytíři Bílé
růže se skamarádí se čtyřletým
Rasmusem, jehož otec je vynálezcem. Oba jsou ale jednoho

dne uneseni a Kalle a jeho kamarádi se mu vydají na pomoc,“
objasňuje zápletku členka Kalleho družiny. „Vystoupení se
mi moc líbilo, každý rok si paní
učitelka s dětmi připraví něco
nového, a tak je to pořád lepší
a lepší podívaná,“ chválí výkony malých herců maminka „malého Rasmuse“ v podání Martiny Střelcové. „S nácvikem jsme
začali postupně už v září, hra
má sice čtrnáct jednání, ale příběh je tak zajímavý, že mi bylo
líto některou z částí vypustit,“

jjak
ak d
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trumfuje své loňské výsledky

Prostějov/pr - Loňské výsledky v jazykovém vzdělávání
prostějovské Big Ben School
byly skvělé, ty letošní ale budou dle očekávání ještě mnohem lepší! Jak je to možné?
Děti, které se zde učí angličtinu
od školky, totiž dorůstají
do úrovně, kdy sklízejí
mezinárodně uznávané certifikáty Cambridge a zúročují
tím svou snahu a investici
rodičů.
Žádná jiná jazyková instituce
v České republice nedosahuje
takových výsledků v jazykovém
vzdělávání dětí jako právě
prostějovská Big Ben School.
Přitom jazykové vzdělání dnes
hraje nezanedbatelnou roli.
Kvalitní znalost angličtiny
pomůže dětem rozvinout jejich potenciál, uskutečnit své
životní představy a dosáhnout
vytoužených cílů v dospělosti.
Pro mladého člověka, který bude
chtít obstát v ostré konkurenci a plně využít pracovních
příležitostí, které se mu v životě
naskytnou, je cizí jazyk základním předpokladem k úspěchu.

Výsledky prostějovských dětí,
zejména těch deseti až patnáctiletých, u mezinárodních
jazykových zkoušek jsou obdivuhodné. Škola se za dobu své
jedenáctileté existence vypracovala na špičkovou úroveň, která
nemá srovnání.
Měřitelnost úspěchů odráží počet
připravených dětí ke zkouškám a
jejich výsledky u nich. „Loni šlo
ke zkouškám KET devět našich
dětí, letos jedenáct a navíc dalších
jedenáct bude skládat o úroveň
vyšší zkoušku PET. Nejstaršímu je
patnáct let, nejmladšímu teprve deset,“ podotýká majitel školy Milan
Šuta a dodává, že angličtina spolu
se získáním odpovídající kvalifikace může dát dětem ten správný
start do života. Mezinárodně
uznávané certifikáty Cambridge
University jsou součástí CEF (Evropského referenčního rámce pro
jazyky) a platí celoživotně. Znamenají lepší pracovní uplatnění v
mezinárodních firmách a otevřené
dveře ke studiu na domácích
i zahraničních univerzitách.
Prostějovská jazyková škola
Big Ben School dnes jako jediná

svého druhu v ČR připravuje
děti systematicky ke složení
zkoušek KET (úroveň A2 dle
CEF), PET (úroveň B1) a FCE
(úroveň B2 - na úrovni státní
jazykové zkoušky) ve věku od
10 do 15 let. „Letos v květnu jde
ke zkouškám dvadvacet dětí. Zvládly by je i některé další naše děti,
ale těm mladším doporučujeme
zkoušku o rok odložit. Zkouška
je relativně finančně náročná
a v případě, že ji student neudělá,
Cambridgská univerzita částku
nevrací,“ upozorňuje Milan Šuta
s tím, že nejefektivnější je začít
s angličtinou už od školkového
věku. „Naší velkou výhodou je
nabídka více než třiceti kurzů pro
děti v různých úrovních a termínech, takže můžeme vytvořit
skupiny přesně podle věku
a pokročilosti znalostí,“ dodává
majitel informaci před blížícím se
zápisem pro příští školní rok. Ve
dvou hodinách týdně se na výuce
podílí z poloviny rodilý mluvčí a z
druhé poloviny český lektor.
Vážným zájemcům napoví
webové stránky školy
www.big-ben.cz.

INZERCE

vysvětluje Jarmila Ottová, která
je mimo scénáře i autorkou několika písní, které v představení
zazněly.
Diváci měli v průběhu vystoupení možnost ocenit nejen
důvtipně sepsané písně a výbornou paměť malých herců,
ale i perfektní kulisy, které by
mohlo závidět leckteré divadlo. Není tak divu, že po zhlédnutí vystoupení dostal nejeden
z diváků chuť přečíst si o dobrodružství malého detektiva
Kalleho víc.
3x foto: Petra Hežová

V hlavní roli 4. A. Malí herci ze ZŠ Kollárova se se svým Konec hry. Kalle (J. Procházka) a jeho přátelé (D. Vargo- Únos. Mafiáni (P. Chládková a O. Texl) si odvážejí své nebohé oběti
vystoupením před diváky pořádně vytáhli.
vá) jsou lapeni únosci
(A. Pechová, K. A. Hlavinková a M. Střelcová) do své lesní skrýše.

Prostějovská jazyková škola

PROSTĚJOVSKÝ Večerník

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

PROSTĚJOV SE ZAŽLUTIL,
lidé přispívali na boj proti rakovině

Prostějov/mm - Stalo se tak ve
středu 15. května, kdy se konal další ročník tzv. „květinkového dne“, správně Českého
dne proti rakovině. Celkem tři
prostějovské školské subjekty
se staly dobrovolníky a jejich
žáci prodávali žluté kvítky
v ceně dvaceti korun v různých koutech našeho města.
Podle jedné ze školních koordinátorek Veroniky Vybíhalové
ze Střední zdravotnické školy
v Prostějově se prodej žlutých
kvítků (letos jich škola nabízela
celkem 1 750 kusů) stal pravidelnou školní aktivitou. Za své
působení ve funkci koordinátora již zažila mnoho, například
boj prodejců se špatným poča-

I

sím (letos naštěstí svítilo sluníčko), ale také neochotou občanů
přispět. „Jedná se sice „jen“
o dvacetikorunu, ale bohužel
v dnešní době, kdy mnoho lidí
otáčí každou korunu, se dobročinné akce nerealizují snadno,
přestože lidé de facto mohou
mnohdy přispět i sami sobě,
neboť nikdo nikdy neví, kdy
tato zákeřná choroba zaútočí,“
uvedla pro Večerník Veronika
Vybíhalová.
Letošní výtěžek z prodeje
putoval na výzkum a boj
s rakovinou tlustého střeva a
konečníku. Dodejme ještě, že
přispět lze i nadále, a to pomocí dárcovské sms ve tvaru
DMS KVET na číslo 87 777.

www.vecernikpv.cz

A šup tam s ní. Dvacetikorunou přispívali prostějovští občané po
celou středu, aby pomohli nastřádat co největší obnos v rámci květinkového dne
Foto: Martin Mokroš

Co, kdy, kde, kam ...?


Svaz tělesně postižených v ČR,
o. s. v Prostějově, Kostelecká
17, nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky, např. polohovací
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC křesla aj. Služby jsme
rozšířili i o rozvoz pomůcek.
Bližší informace v kanceláři
č. 106 nebo na tel. č. 588 000 167
Půjčovna rehabilitačních a
kompenzačních pomůcek LAZARIÁNSKÉHO SERVISU
PV, Hacarova 2,
zajišťuje ortopedické vozíky,
WC křesla, chodítka – pevná,
pojízdná, podpažní, servírovací
stolky a polohovací lůžka (mechanická, elektrická). Kontakt
po telefonu pí. V. Zapletalová
776 054 299
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále
poskytuje služby nevidomým
a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
SEMTAMNÍK
pondělí 20. května
14.30 až 15.30 hod. Rehabilitační
cvičení pro posílení tělesné kondice a zraku pod vedením cvičitelky
Tai-či pí Světluše Kostrunkové.
Poslední předprázdninové cvičení.
úterý 21. května
Výlet na kozí farmu Rozinka do
Čelechovic na Hané. Chovatelka
a majitelka farmy, paní Jarmila
Zelenská nám popovídá o chovu
koz. Odjezd z PV busem od Alberta ze stan.č.9 ve 13.05 hod.
čtvrtek 23. květen
13.00 až 16.00 hod. Pletení z pedigu v klubovně SONS.
Svaz tělesně postižených v ČR,
o. s., místní organizace, Kostelecká 17, Prostějov zve své členy
i nečleny na zájezd 14. 6. 2013
– Javoříčko-jeskyně, Bouzov-hrad, Bílá Lhota-arboretum. Jste
srdečně zváni. Bližší informace
v kanceláři č. 106 nebo na tel. č.
588 008 095, 724 706 773

MC Cipísek, Sídliště
Svobody 6, Prostějov
Jak vychovávat děti podle jejich
temperamentu? – beseda pro rodiče s psycholožkou proběhne ve
středu 22. května v 18.00 hodin.
Výživa na jaře a v létě – v pravidelných programech.
Kdy a jak začít s výchovou dětí?
Besedy o vývoji a výchově
v rámci Miniklubu pro maminky
s miminky.
Individuální psychologické poradenství – s psycholožkou dle
objednání.
Individuální právní konzultace
s právničkou – dle objednání.
Individuální výživové poradenství
pro děti i dospělé – dle objednání.
MC Srdíčko-Konice
úterý 21. května
16.00 hod. Přednáška Intuice –
návrat k sobě
pravidelný program:
pondělí 20. května
9.00 až 12.00 hod. Rodiče sobě
aneb jak to děláme u nás doma
(děti 6 let)
úterý 21. května
9.00 až 11.00 hod. Setkávání matek
(modlitba první úterý v měsíci).
17.30 až 18.30 hod. Cvičení
s Marcelou (pilates, břišní tanec).
středa 22. května
8.00 až 12.00 hod. Program pro
starší děti (2 – 4 roky).
14.00 až 18.00 hod. Setkávání
generací v Srdíčku
čtvrtek 23. května
9.00 až 12.00 hod. Tvořivé dílny
v MC
pátek 24. května
8.00 až 10.00 hod. Laktační poradna.
8.00 až 13.00 hod. Program pro
nejmenší děti (0 – 2 roky).
Více informací najdete na:
www.mcsrdicko.eu
Akademie seniorů
OS Lipka, Tetín 1
úterý 21. května
14.00 hod. Typologie osobnosti
– povídání o tom, jací jsme a co
se sebou můžeme děl

SOUDNÍ DRAŽBA POLE
I LESA UŽ DNES
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 zhru-

ba 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.

I

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
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...
Ludmila Kratochvílová 1925 Prostějov
Oldřich Matoušek 1925 Prostějov
Jaruška Konečná 1930
Prostějov
Ing. Josef Sedláček 1941 Prostějov
Hedvika Ščudlová 1937
Prostějov

Antonín Pospíšil 1929
Jan Konšel 1951
Zora Svozílková 1921
Zdeněk Studený 1928

Prostějov
Prostějov
Prostějov
Víceměřice

Rozloučíme se...
Čtvrtek 23. května 2013
Jaroslav Kabilka 1935 Otaslavice
Pátek 24. května 2013
Květoslava Prosová 1941 Mostkovice
Ladislav Navrátil 1947 Prostějov
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 20. května 2013

15.00 kostel Otaslavice
10.15 Obřadní síň Prostějov
11.00 Obřadní síň Prostějov

TIP Večerníku

NOC KOSTELŮ

KDE: Prostějov a celý region
KDY: PÁTEK 24. KVĚTNA 2013, 18.00 HODIN
Již čtvrtý rok v řadě se tetnto
pátek otevřou kostely, kaple a
modlitebny v našem městě, které
nabídnou návštěvníkům bohatý
program. Letos se tak stane přesně 24. května od 18.00 hodin,
některé kostely budou otevřené
až do samotné půlnoci.
Noc kostelů navazuje na stejnou
akci, která se každoročně koná
v zahraničních metropolích jako
je Vídeň, Kolín nad Rýnem,
Hamburg, Linec či Salzburg.
Když před čtyřmi roky poprvé
proběhla také v mnoha městech
v České republice, Prostějov
byl mezi prvními přihlášenými.
V dalších letech to již bylo v celé
naší vlasti a v loňském roce na
mnoha místech Slovenska a také
Polska. Také v letošním roce se
k akci připojují stovky kostelů ve
městech a obcích na území České republiky.

Do projektu se v Prostějově
letos zapojují:
kostel Povýšení sv. Kříže, kostel
sv. Jana Nepomuckého (u Milosrdných), kostel sv. Petra a Pavla
kostel sv. Cyrila a Metoděje,
kaple sv. Anny, kaple Andělů
strážných, kostel sv. Jiří, Krasice, Husův sbor, Sbor českých
bratří (U kalicha), Sbor Církve
bratrské (Šárka) - poprvé, kaple
v budově Cyrilometodějského
gymnázia - poprvé
Novinkou letošního ročníku
bude výstup na věž kostela Povýšení sv. Kříže. Prohlídky budou komentované s průvodci
(studenti SOŠ podnikání a obchodu), provádět se bude v půlhodinových intervalech. Zpestřením večera bude stejně jako
loni kočár z Muzea historických jednotlivými kostely po předem
kočárů v Čechách pod Kosířem, naplánované a na programech
který rozveze poutníky mezi zveřejněné poutní cestě.

Kompletní program najdete na www.vecernikpv.cz
Ekocentrum Iris,
Husovo nám. 67, Prostějov
tvořivá dílna
pondělí 20. května Keramika
od 16.00 do 18.00 hod. Kovárna
Ekocentra Iris, Husovo nám. 67,
Prostějov.
úterý 21. května – terénní exkurze pro pedagogy a další zájemce z
řad veřejnosti. Exkurze na přírodovědně cenné lokality Prostějovska.
Sraz v 8.00 na Husově nám. 67.
vycházka pro rodiny s dětmi
sobota 25. května – Otvírání studánek s Pramínkovou vílou. Odjezd
v 7.55 hod. autobusem z Prostějova
do zastávky Lipová – Seč. Pro děti
budou připraveny různé aktivity a
hry, překvapení není vyloučeno.

VÝSTAVA BONSAJÍ ve dnech
24. až 26. 5. 2013 na nádvoří
zámku v Konici. Otevřeno od
9.00 do 16.00 hodin. Poradenská
služba, ukázky tvarování bonsají. Srdečně zvou pěstitelé z BK
Haná při ZO ČZS Prostějov 1.

Lenka Horňáková Vivace,
představí svoji novou knihu Prioritaire – Priority. Akce proběhne v Knihovně Prostějov ve čtvrtek 23. května od 17.00 hodin.

Májková olympiáda se uskuteční
v úterý 21. května od 13.00 hodin
Závěrečný klavírní koncert pro- v areálu CSSP, Lidická 86, Prostěběhne v úterý 21. května od 18.00 jov. Připraven je i bohatý program.
hodin v sále ZUŠ. V. Ambrose.
POJEĎTE S NÁMI ZA
V pátek 24. května začíná
PŠTROSY! Svaz postižených
1. tradiční den festivalu
civilizačními chorobami v ČR,
reviválových kapel v Mořicích. okresní organizace Prostějov, pořádá 12. června poznávací zájezd do
Závěrečný koncert konzervatoře Doubravice nad Svitavou. Akce je
Brno se koná ve středu 22. května pořádána i pro širokou veřejnost.
v 19.00 hodin na Zámku Konice. Přihlášky na mobil 739513405.

Trio pejsků
hledá páníčky!

Kino Metro 70
pondělí 20. května
14.00 Pondělní Bijásek
– O myšce a mědvědovi
17.30 Smrtelné lži
americký thriller
20.00 Nazareth: Nekonečný rockový mejdan
celovečerní dokument
úterý 21. května
14.00 Úterní Bijásek
– O myšce a Medvědovi
17.30 Smrtelné lži
20.00 Atomic Age
středa 22. května
17.30 Smrtelné lži
20.00 Nazereth: Nekonečný rockový mejdan
čtvrtek 23. května
17.30 Rychle a zběsile 6
americký akční film
20.00 Rychle a zběsile 6
pátek 24. května
17.30 Rychle a zběsile 6
20.00 Rychle a zběsile 6
sobota 25. května
17.30 Rychle a zběsile 6
20.00 Rychle a zběsile 6
neděle 26. května
17.30 Rychle a zběsile 6
20.00 Rychle a zběsile 6

v Prostějově
pondělí 20. května
19.00 Gregory Motton: NEJVĚTŠÍ DÉMANT SVĚTA –
Divadlo Ungelt Praha

Apollo 13
pátek 24. května
20.00 KLEMENT SLAVÍ
NAROZENINY – Klementův Lazaret si pro vás připravil jedinečnou show a pořádný mejdan, na kterém oslaví
Skleňa (vařečka) své narozeniny…. Krom skvělé muziky
se můžete těšit na tanečnici
Broňku, soudruha Jamesona
za málo peněz a dobroty od
"vařečky" které nachystá restaurace Na Kovárně…

Kinoklub DUHA
sobota 25. května
15.00 Kamarádi z televize 4.
pásmo pohádek
17.30 Nadějné vyhlídky

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

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 20. 5. DO 26. 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. 23. 5. je poblíž Měsíce
planeta Saturn (asi 4° nad Měsícem). Měsíc je v úplňku 25.5.
v 5:26 hodin.
Ve středu 22. 5. od 15:30 hodin pohádka Brněnská měsíční
pohádka.
Klubu Hvězdárníček se koná 22. 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
Majitelé, poznáte si své miláčky?
v Prostějově

Prostějov/mik - Strážníci Městské policie v Prostějově ročně ve městě odchytí desítky zatoulaných psů. V drtivé většině se jim podaří najít jejich majitele. Ovšem v některých případech
se tak nestane a pejsci skončí v kotci na služebně městské policie a po čase dokonce v útulku. Nově jsou bezprizorní další tři čtyřnozí krasavci. Přihlásí se na základě této „pátrací“
relace jejich páníčci? Pokud poznáte čtyřnohého miláčka, který se vám zatoulal, volejte na
telefonní číslo 582 329 405 nebo pište na e-mailovou adresu: michal.pojezny@prostejov.eu.
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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: 3. 6. 2013 od 10:00 do
13:00 hod. Vypnutá oblast:
celý areál fa. Pharmos Kojetínská 10, Strážní domek za fa.
Pharmos.
Obec: Milkov
Dne: 5. 6. 2013 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Milkov vč. podnikatelských subjektů v obci.
Obec: Otaslavice
Dne: 5. 6. 2013 od 7:30 do 15:30
hod. Vypnutá oblast: část obce
od č. 546 a 532 po č. 539 a 536,
od č.527 po č.548, od č.412 po

č.417, od č.418 po č.430 mimo
MŠ, od č.421 po č.419, od č.426
a 427 po 479 a 451.
Obec: Ladín
Dne: 6. 6. 2013 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Ladín včetně Jesenec
špice od mlýna po č. 71a vedlejší objekt.
Obec: Horní Štěpánov
Dne: 7. 6. 2013 od 7:30 do
12:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce od Lipové po č.
221, 200, 196, 15 a 17, dále
od č. 203 po č. 348 vč. Fraasu a všech podnikatelských
subjektů ve vymezené oblasti.
Obce: Biskupice, Kralice - KÚ
Dne: 7. 6. 2013 od 7:30 do
12:30 hod. Vypnutá oblast: odběratelská trafostanice Biskupice čerpací stanice (č. 300682),

Prostějov/red - Na tomto místě přinášíme pravidelný týdenní
harmonogram ulic, kde čistící práce společnosti .A.S.A. Technické služby budou probíhat.
21. května 2013: E. Valenty, Veleslavínská, sídl. E. Beneše kom.
+ parkoviště 2 u ul. Veleslavínské, sídl. Beneše kom. + parkoviště 3 u kotelny, sídl. Beneše kom. + parkoviště 4 u Promedica,
E. Valenty-zálivka-parkoviště.
22. května 2013: sídl. E. Beneše – vnitroblok, sídl. E. Beneše
– vnitroblok – parkoviště 1za El.Spáčil, Sladkovského – E. Valenty – chodník, Olomoucká – Havlíčkova, (Za místním nádr.),
Olomoucká – Havlíčkova parkoviště, (Za místním nádr.), Barákova II (Olomoucká – Kotkova), Tovačovského, V. Outraty
(Olomoucká - Kotkova).
23. května 2013: nám. Odboje, Hybešova, J. Kuchaře, Neumannovo nám., Vrlova, Kotěrova, Kotěrova - parkoviště, Vencovského

FVE Kralice1 702243 a FVE
Kralice 2 702343
Obec: Otaslavice
Dne: 7. 6. 2013 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce od č. 507 po č.519
včetně
Obec: Runářov
Dne: 7. 6. 2013 od 12:00 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
celá obec včetně podnikatelských subjektů. (mimo farmy
ZD)
Obec: Čechy pod Kosířem
Dne: 7. 6. 2013 od 12:00 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
Čechy pod Kosířem ČOV a
fa. AISHA
Obec: Prostějov
Dne: 8. 6. 2013 od 7:30 do
13:30 hod. Vypnutá oblast:
celý areál Starý Agrostroj.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Od středy 22. května 2013
od 17.00 hodin až do neděle
26. května 2013 bude výrazně
omezena elektronická komunikace s Magistrátem města
Prostějova.
“Se změnou poskytovatele
internetové konektivity dojde
k přečíslování veřejných internetových adres. Z tohoto
důvodu nebude fungovat agenda vázaná na webové portály
a elektronickou poštu. Komunikace přes nové veřejné IP adresy bude obnovována postupně
a plně by měla být funkční
od pondělí 27. května 2013,”
vysvětlila Jana Gáborová, tisková mluvčí Magistrátu města
Prostějova. “Doporučujeme
proto občanům, aby si před
návštěvou úřadu ve dnech 23.
až 27. května 2013 telefonicky

buď na příslušném pracovišti,
nebo na bezplatné informační
lince 800 900 001 ověřili, zda
jejich záležitost bude vzhledem k plánovaným změnám
vyřízena, případně návštěvu
úřadu odložili na termín po 27.
květnu,” doporučila mluvčí
prostějovské radnice.
Ve čtvrtek i v pátek nebude
fungovat Elektronická pošta
a komunikace přes datovou
schránku na všech pracovištích
magistrátu, ověřování dat přes
infomační portál Czech Point
v Regionálním informačním
centru a na všech odborech
magistrátu, objednávání jednacího času přes internet
na odboru dopravy, webové
stránky magistrátu, knihovny,
veřejný mapový portál města
a další služby.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!
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Exkluzivní interview s ředitelem ZŠ Dr. Horáka a šéfem prostějovského basketbalu

„NEJVÍCE SI CENÍM TOHO, ŽE SE TADY DAŘÍ UDRŽET SPOLUPRACOVNÍKY,

SE KTERÝMI TO TÁHNEME UŽ ČTYŘICET LET...,“ ŘÍKÁ IVAN POSPÍŠIL
Prostějov - Když se řekne v Prostějově basketbal, každého sportovního fanouška napadne:
prvoligoví Orli. Jen ti nejvěrnější však vědí, že
samotné základy klubu leží trochu jinde. A to na
Základní škole Dr. Horáka (dříve Brněnská), kde
fungují sportovní třídy se zaměřením právě na
tento nejrozšířenější světový sport. Mužem, který
se v současnosti o všechno stará, je Mgr. Ivan
Pospíšil. Ten si vzal na svá bedra v posledních
letech skutečně pořádnou zátěž, neboť řídit současně základní školu a sportovní klub, to je všechno jiné, pouze ne klid a pohoda... Každodenní
stres a nervy, aby všechno bylo tak, jak má,
ovšem vynahrazuje pocit, že se práce daří. A to je
právě případ Ivana Pospíšila, který slaví úspěchy
jak v rámci školních aktivit se žáky ZŠ Dr. Horáka,
tak i s basketbalovým klubem, od profesionálních
mužů až po mladé talentované dívky... Volba dalšího rozhovor v pravidelné rubrice Večerníku tak
byla poměrně jasná a hlavně opodstatněná.
Petr Kozák
Čeho si za svého působení
na škole Dr. Horáka nejvíce ceníte?
„Tak určitě je to zrod sportovních
tříd se zaměřením na basketbal a
plavání, což v současné době, kdy
je jejich počet značně omezen,
není lehká záležitost. Vedle úspěchů basketbalového oddílu se naši
žáci prosadili i v republikovém
klání základních škol, když holky
šampionát vyhrály a kluci skončili
druzí. Navíc pravidelně vyhráváme Pohár senátorky Sekaninové,
což je soutěž všestrannosti od
atletiky až po přespolní běh pro
základní školy.“
A čeho si nejvíce ceníte při
vašich úspěších v basketbalu?
„Zřejmě toho, že se tady daří udržet spolupracovníky, se kterými to
táhneme už čtyřicet let. Je více než
potěšitelné, že bývalí velmi dobří
basketbalisté po ukončení své aktivní kariéry na tento sport nezanevřeli
a v pozicích trenérů či funkcionářů
se začali věnovat mládeži. Jako zářný příklad bych mohl třeba jmenovat Emila Remence, Pavla Švécara
a Michala Müllera. Co mě navíc
ještě v letošním roce velmi potěšilo,
je skutečnost, že v Prostějově neskončil vrcholový basketbal. Krize

nastala koncem ledna, kdy jsme se
během dvou dní museli rozhodnout,
zda budeme s mužstvem pokračovat v Mattoni NBL, či nikoliv. Jsem
rád, že se nám podařilo přesvědčit i
hráče a že jsme sezonu vůbec dohráli. Navíc úspěšně.“
Toto asi bylo vůbec to největší vítězství, že?
„To bezpochyby! Že pokračujeme,
považuji za malý, velký zázrak.
Navíc muži ještě teď bojují o medaili, v což jsme ještě na začátku
tohoto roku vůbec nedoufali...“
Úspěšné tažení sezonou
jste ovšem zaznamenali i
v mládežnických kategoriích.
Kde se vám nejvíce dařilo?
„Tak s mládeží sbíráme medaile
pravidelně. Například naše žákyně vloni vybojovaly titul mistryň
republiky, který letos obhájily.
Žáci i dorostenci hrají nejvyšší
soutěže a obě tyto kategorie patří
mezi osmičku top týmů v České
republice.“
Jaký máte pocit právě z
nedávného úspěchu čtrnáctiletých basketbalistek Prostějova, kterým se podařila obhajoba mistrovského titulu?
„S žákyněmi jsme byli letos v
pozici obhájců titulu, a tudíž jsme
měli možnost uspořádat letošní
mistrovství. I když je turnaj velmi
finančně náročný, zhostili jsme se

ho a myslím, že jsme jako pořadatelé obstáli se ctí. Navíc šlo o obrovskou prestiž. A jsme velmi rádi,
že i hodnocení České basketbalové federace dopadlo na jedničku.
Co se týká samotného výsledku
našich žákyň, neskromně musím
přiznat, že jsem úspěch očekával.
A skutečně se stalo, z prvenství
a obhajoby mistryň republiky
máme všichni ohromnou radost.“
Čím si vysvětlujete, že jsou
v Prostějově tak výborné
mladé basketbalistky?
„Velkou konkurenci cítíme samozřejmě ve volejbalu, protože to
pro mladá děvčata není tak tvrdý
a kontaktní sport. Na druhé straně
tím, že v Prostějově máme nejvyšší mužskou basketbalovou soutěž
a navíc mladá děvčata jsou také
úspěšná, daří se nám hráče i hráčky získávat také pro tento sport.
Basketbal je prostě v tomto městě
v kurzu, a to pro všechny věkové
kategorie.“
Mají za následek úspěchy
žákyň i to, že po padesáti
letech bylo v Prostějově konečně obnoveno družstvo žen?
Myslíte si, že dospělý ženský
basketbal má v našem městě
budoucnost?
„Je fakt, že tradice ženského basketbalu v Prostějově určitě byla.
Ovšem v posledních letech děvčata, která dohrála v dorostenecké
kategorii, se rozutekla po republice, většinou kvůli studiu na vysokých školách. Po studiích se však
vrátila zpět do Prostějova a chtěla
znovu hrát. Využili jsme toho a založili ženský tým. Ten navíc mohou brzy posílit nejlepší dorostenky, které v současnosti patří mezi
dvanáct nejlepších týmů v republice. Jsem přesvědčen o tom, že ze
současného krajského přeboru by
nemělo být problémem postoupit
do druhé ligy. Je to jen otázka ekonomického zajištění a zdali budeme my i hráčky chtít...(úsměv)“
Když se vrátíme zpět
k vám do školy, jak vůbec
u vás probíhá výchova mladých
sportovců?
„Všichni žáci naší školy mají tři
hodiny týdně tělesnou výchovu.
Ovšem ty děti, které hrají závodně
basketbal, mají pět hodin tělocviku. Myslím si, že se u nás podařilo
vybudovat velice kvalitní zázemí
pro tento sport. Máme nové šatny,
sprchy, saunu, bazén a venkovní

hřiště s umělým povrchem. Popravdě řečeno, máme pro sportovce naprosto ideální podmínky.
Na naší škole ale nežijeme pouze
sportem. Snažíme se prosazovat
i v jiných soutěžích v rozličných
činnostech. Pořádáme spoustu
různých zájezdů, němčináři často
navštěvují Vídeň a Salzburk, angličtináři zase Londýn. Zúčastňujeme se různých exkurzí, výtvarných soutěží a vytváříme týdenní
projekty pro studium historie. Ve
škole máme ovšem i taneční mistry republiky. Náš záběr je velmi
široký, ale máme hodně žáků, takže je z čeho vybírat.“
Co je tedy hned po sportu
pro Základní školu Dr.
Horáka nejvýznamnější?
„Účastníme se stonožkového
hnutí, což je podpora misí našich
vojáků, například v Afghanistánu.
Dále se zúčastňujeme projektu
Zdravá škola, k čemuž máme
přizpůsoben i školní jídelníček.
V tomto ale vidím malý problém,
protože vaříme sice zdravě, ale
děti ta jídla nechtějí jíst. Pravidelně pořádáme školy v přírodě a
často vítězíme v soutěži ve sběru
starého papíru. Spolupracujeme
široce s mateřskými školami,
kterým mimo jiné zajišťujeme
hodiny plavání v našem bazénu.
Vydáváme školní časopis a máme
školní radu složenou s žáků, kteří
se velmi aktivně podílejí na chodu
školy.“
Jak jste na tom s absolventy vaší školy? Zajímáte se
ještě o jejich další osudy poté, co
nastoupí na střední školu nebo
do učebních oborů?
„Určitě! Ostatně je to součástí naší
výroční zprávy, ve které uvádíme,
na jaké školy nebo učiliště se naši
žáci dostali. Naopak ze středních
škol máme zpětnou vazbu o tom,
jak se našim absolventům daří,
nebo ne.“
Na jaké vaše absolventy
jste nejvíce hrdý?
„Tak například naším žákem je
mistr republiky v šachu Vojta Plát.
Ale v lavicích sedí spousta skvělých žáků a sportovců. O řadě z
nich nepochybně ještě uslyšíme.“
Čím se Základní škola Dr.
Horáka liší od ostatních
škol v Prostějově?
„Myslím si, že se lišíme hlavně tím,
že disponujeme bazénem. Je sice
provozně náročný a nákladný, ale

Hrdý ředitel. devět let působí ve funkci ředitele ZŠ Dr. Horáka Ivan Pospíšil. Za tu dobu získali jeho žáci, ale i
žákyně řadu trofejí, které jsou vystaveny ve sborovně školy. Především basketbalové úspěchy podporuje fakt,
že Pospíšil současně řídí z pozice prezidenta i BK Prostějov.
Foto: Zdeněk Pěnička
jsme tímto jedinou školou na Prostějovsku, která může zabezpečit
výuku plavání. Pak je určitě velký
rozdíl v zázemí pro sport. Máme
dvě tělocvičny, horolezeckou stěnu, venkovní hřiště s travnatým
povrchem a atletickým oválem. “
Pane řediteli, v posledním období došlo na vaší
škole ke dvěma událostem,
které docela pobouřily veřejnost. Jde o dvě dívky, které se
opily během vyučování, a také
o žákyni deváté třídy, která se
dostala do jiného stavu…
„Takové věci se prostě mohou
stát. Vyplývá to z obrovského
počtu žáků, kteří na naši školu
docházejí. Vždycky se najdou
jedinci, kteří poruší školní řád.
My se snažíme naše žáky vychovávat ve spolupráci s rodiči, od nichž je samozřejmě
potřebná velká podpora. Pokud
tato podpora není, pak dochází
k těmto situacím.“
Závěrem prozraďte, jak
se vaší škole daří po ekonomické stránce?
„Poměrně úspěšně se nám daří
shánět peníze z Ministerstva
školství České republiky, díky
vypsaným dotačním projektům
se nám podařilo například vybudovat saunu. Samozřejmě vynikající spolupráce je nastavena
s Magistrátem města Prostějova,
který nám vychází v mnohých
investicích vstříc. A co se týká
platů zaměstnanců, tak díky
maximální naplněnosti naší
školy žáky nemáme ani s těmito
finančními náklady problémy.
Navíc bych chtěl poděkovat

soukromým sponzorům, jako
například společnostem Hellas
Tours, TK Plus či Pozemstav.“
Dovolte poslední otázku,
co nejvýznamnějšího čeká
vaši školu v dohledné době?
Určitě to bude velmi rozsáhlá
investice do zateplení budov naší

školy včetně výměny všech oken,
která se bude pohybovat v řádech
desítek milionů korun. Jsme totiž
poslední školou panelového typu
na Prostějovsku, která ještě není
zateplena. Od této akce si slibujeme obrovskou úsporu nákladů na
energie.“

kdo je

ivan pospíšil
Ředitel ZŠ Dr. Horáka, prezident BK
Prostějov a předseda TJ OP Prostějov se
narodil 12. července 1965. Na svém současném profesním místě působí již od roku 2004, přičemž od
roku 1996 byl učitelem tělesné výchovy a následně v letech
2000 až 2004 už ředitelem ZŠ Masarykova.
Ve volném čase se věnuje basketbalu, který mu je životním
osudem. Vedle hráčské kariéry, kterou celou strávil v Prostějově, se prosadil jako trenér mládežnických družstev, přičemž nejdéle vedl dorostence. Na konci dvacátého století byl
koučem „A“-týmu TJ OP, účastníka druholigové soutěže.
Následně se dal i na funkcionářskou dráhu, v níž se posunul až do pozice prvního muže prostějovského basketbalu,
který vede jak z funkce prezidenta účastníka Mattoni NBL
BK Prostějov a všech dalších mládežnických týmů, tak již od
roku 1996 jako předseda oddílu TJ OP Prostějov, který se
kromě mládeže vydal v uplynulém ročníku i na stezku ženského basketbalu. Na reprezentační úrovni pak zastává pozici vedoucího týmu ČR do dvaceti let.
Mezi své největší úspěchy řadí založení sportovních tříd se
zaměřením na basketbal nejdříve pro chlapce, následně i pro
dívky. Speciálně se na ZŠ Dr. Horáka, kde je krytý bazén,
věnují také zájemcům o plavání, na které jsou taktéž zaměřeny sportovní třídy, a to od prvního do pátého ročníku. Právě
na sportovním poli také škola logicky sklízí nejvíce úspěchů.
Tím posledním byl republikový triumf žákyň na domácí půdě.
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TRHÁK TÝDNE

FOTBAL
HVĚZDY VE VÍCOVĚ

Po zeleném pažitu se
proháněl i Petr Rada
a Radek Drulák...
čtěte
na straně

26

VOLEJBAL
KDO BUDE HRÁT ZA VK AGEL?

Večerník ví, jak se bude
skládat hráčský kádr pro
novou sezónu
čtěte
na straně

ORLŮM CHYBÍ KRŮČEK
DO FINÁLE PLAY OFF!
Prostějov/jim

30

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

PROSTĚJOV/JIM – JEDINÁ VÝHRA DĚLÍ PROSTĚJOVSKÉ BASKETBALISTY OD TOHO, ABY I VE
VELMI ÚZKÉ SESTAVĚ VYZVALI NYMBURK V BOJI O TITUL V NEJVYŠŠÍ DOMÁCÍ SOUTĚŽI. VE
TŘETÍM SEMIFINÁLE MATTONI NBL DOKÁZALI PROTI OSTRAVĚ DÍKY VÝBORNÉ
TŘETÍ ČTVRTINĚ OTOČIT NEPŘÍZNIVÝ VÝVOJ A NÁSKOK UHÁJILI AŽ DO KONCE.
NA OSTRAVSKÉ PALUBOVCE PAK SICE I
PODRUHÉ NEUSPĚLI, ALE ROZHODUJÍCÍ
BITVA NASTANE V ÚTERÝ OD 17 HODIN
NA PROSTĚJOVSKÉ PŮDĚ A POKUD ORLI
ZOPAKUJÍ VÝKONY Z LICHÝCH DUELŮ,
BUDOU MOCI SLAVIT PO LEVICÍCH I VYFoto: archiv Večerníku
ŘAZENÍ OSTRAVY.

UniCredit Czech Open ozdobí bývalá jednička Carlos Moya
Prostějov/lv – Už podvacáté
se otevřou brány tenisového
turnaje UniCredit Czech
Open. Největší podnik na
území České republiky
proběhne v Prostějově v termínu od 3. do 8. června. Na
kurtech se opět představí
více než desítka hráčů z
první světové stovky a také
nejlepší domácí tenisté.

„Mezi přihlášenými je zatím celá řada známých hráčů.
Například kvalitní Španělé
Albert Montanes nebo Guillermo Garcia-Lopez. Největší
hvězdy budeme tradičně lákat
v průběhu prvního týdne turnaje v Paříži. Máme připravené
čtyři divoké karty a věříme, že
přivezeme atraktivní hráče,“
prohlásila ředitelka UniCredit

www.vecernikpv.cz
basketbal

ÚTERÝ 21. 5.

17:00

MATTONI NBL – 5. SEMIFINÁLE

BK PROSTĚJOV
BC OSTRAVA
Hala Sportcentra DDM Prostějov

nohejbal

SOBOTA 25. 5.

10:00

2. LIGA MUŽŮ, SK. B – 8. KOLO

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

boje na zelených trávnících aneb
KRAJSKÝ PŘEBOR – 20. KOLO
TJ SOKOL URČICE
FK KOZLOVICE
STŘEDA 22. 5. 2013 17:30 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

Czech Open Petra Langrová.
Mezi účastníky by neměl chybět
ani trojnásobný vítěz a loňský
finalista Jan Hájek. Také v
tomto případě se ale o příjezdu
do Prostějova bude rozhodovat
na Roland Garros. „S Honzou
jsme domluveni. Současně chápeme, že pokud v Paříži v singlu
nebo deblu, kde bude hrát s Radkem Štěpánkem, postoupí do

druhého týdne, tak nám akorát
zamává a zůstane ve Francii,“ řekl s úsměvem jednatel
spolupořádající TK Plus Miroslav Černošek.
Český daviscupový reprezentant se na kurty TK Agrofert
těší, a pokud to bude možné, na
Hanou dorazí. „Czech Open je
můj nejoblíbenější turnaj na okruhu. Doma hraji opravdu rád.

V odhozech je hodně známých
a blízkých přátel, cítím se tady
dobře,“ vyznal se Hájek, který
by se rád opět dostal až do
závěrečného zápasu. „Bude to
těžké. Turnaj je opět silně obsazený,“ poznamenal Hájek.
Dvacátý ročník UniCredit
Czech Open zahájí 2. června
kvalifikace,
která
bude
pokračovat také o den později.

Ve stejném termínu už ale budou odstartovány také zápasy
1. kola hlavní soutěže. „Pro diváky se nic nemění. Do areálu
je volný vstup,“ zve tenisové
příznivce ředitelka turnaje.
Samostatnou kapitolou turnaje je bohatý doprovodný
program. Vrcholem bude sobotní špičková exhibice, která
proběhne v 10 hodin těsně

před začátkem finálového
zápasu. Proti sobě se postaví domácí Jiří Novák a jeho
soupeřem bude bývalá světová
jednička Carlos Moya. „Carlos
je v dobré formě. V poslední
době občas startuje na turnajích seniorské Tour a nevede
si špatně. Pro diváky to bude
opravdová lahůdka,“ uvedla
Langrová.

Šafářová obhájila v Praze, Berdych zdolal Djokera
Řím, Praha, Prostějov/jim –
Pro premiérový singlový turnajový titul v letošní sezoně si
na antuce pražské Sparty dokráčela prostějovská tenistka
Lucie Šafářová. Týden po
deblovém triumfu v Madridu
zvládla na domácím podniku všech pět duelů dvouhry
a navázala na své vítězství
z loňského roku. Dařilo se i
Tomáši Berdychovi, jenž se
v Římě dostal do čtvrtfinále
čtyřhry a semifinále dvouhry.
Šestadvacetiletá
Šafářová
jako nasazená dvojka vyřadila
Aleksandru Krunicovou ze Srbska, Yvonne Meusburgerovou z
Rakouska, po třísetovém boji
Portoričanku Moniku Puigovou a do finále ji poslala výhra
6:0 a 7:5 nad Slovenkou Janou
Čepelovou.
V souboji o titul na čtvrtém ročníku turnaje s celkovou dotací
100 000 dolarů vyzvala českou

reprezentantku Alexandra Cadantuová z Rumunska. Hráčka
z druhé světové stovky začala
lépe, rychle se ujala vedení 3:0
a náskok už do konce první
sady udržela.
Druhý set byl opakem toho
prvního, náskok 3:0 si vytvořila Šafářová. Rumunka sice po
krátkém ošetření snížila na 3:1,
to ale ve druhém setu bylo od ní
vše a za stavu 3:6 a 6:1 musela
rozhodnout až třetí sada. Šafářové se na rozdíl od soupeřky
dařilo prakticky vše, na co sáhla, třikrát vzala Rumunce podání a při skóre 5:0 servírovala na
vítězství. Kanára sice Cadantuová nepřipustila, ale výhra již
prostějovské hráčce neunikla a
druhý mečbol znamenal konec
zápasu.
Turnaje se zúčastnila i naděje
TK Agrofert Prostějov Tereza
Smitková. Držitelka divoké
karty porazila Švédku Larsso-

novou a prošla do druhého kola,
kde nestačila na Španělku Marii
Sanchezovou.
Prostějovský i český tenis
úspěšně reprezentoval i Tomáš
Berdych. Týden po madridském semifinále prošel mezi
nejlepší čtyři i v hlavním městě
Itálie. Na římské antuce po volném losu v prvním kole přehrál
Uzbeka Istomina i Jihoafričana
Andersona a ve čtvrtfinále ho

čekala světová jednička Novak
Djokovič.
Srbský hráč pro sebe získal
poměrem 6:2 první set, zbytek
duelu však patřil sedmadvacetiletému Čechovi. Druhou sadu
získal 7:5, třetí 6:4 a v semifinále narazil na antukového krále
Rafaela Nadala. O rok mladší
Španěl nepřipustil komplikace
a zvítězil po setech 6:2 a 6:4.
Po boku Radka Štěpánka se

Tomáš Berdych zúčastnil i
čtyřhry. Daviscupový pár došel
až do čtvrtfinále, kde bez boje
pustil dál Indy Bhupathiho a
Bopannu. O kolo dřív, tedy v
osmifinále, ukončila svou pouť
v ženské části turnaje Petra Kvitová. Po volném losu zdolala ve
druhém kole Němku Lisickou,
pak však ve třech setech vypadla s Australankou Stosurovou.

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 23. KOLO
SK JESENEC
TJ HANÁ NEZAMYSLICE
SOBOTA 25. 5. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál ve Dzbeli

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 23. KOLO
TJ SOKOL PIVÍN
FC KOSTELEC NA HANÉ
NEDĚLE 26. 5. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Pivíně

II. TŘÍDA – 27. KOLO
1.SK PROSTĚJOV „B“
TJ HANÁ PROSTĚJOV „B“
NEDĚLE 26. 5. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Olympijské ulici

KAM ZA F TBALEM

KRAJSKÝ PŘEBOR – 20. KOLO
FC KRALICE NA HANÉ
TJ ZLATÉ HORY
STŘEDA 22. 5. 2013 17:30 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

KRAJSKÝ PŘEBOR – 27. KOLO
TJ SOKOL URČICE
SOKOL KONICE
NEDĚLE 26. 5. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

I.A TŘÍDA, SK. „A“ – 23. KOLO
SOKOL KONICE „B“
FK ŠUMVALD
SOBOTA 25. 5. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Konici

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

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

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



Správná odpověď z č. 19:
na snímku byl dům v ulici Studentská 1a v Prostějově. Vylosovaným výhercem je Jiří Musil, nam. T.G. Masaryka 130/14,
Prostějov. Naše dnešní otázka již tradičně zní: Kde v Prostějově
najdete objekt na snímku? Své odpovědi pište na e-mail:
souteze@vecernikpv.cz, posílejte do redakce, telefonujte
582 333 433 DO ČTVRTKU 23. KVĚTNA 2013, 16.00
hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 27 . KVĚTNA
2013. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma
Profitex Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.

9,-

V SOB
OT

275,-

U

449,499,-

šortky

149,-

www.profitexprostejov.cz

od

39,-

trička

POJĎTE SE ZKRÁŠLIT DO VISAGE!

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

PROSTĚJOVSKÉ KOSMETICKÉ STUDIO VISAGE
NABÍZÍ I OŠETŘENÍ TĚLA PŘÍSTROJEM .....!

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

TIP
k obrazovce
ZÍTRA TO ROZTOČÍME,
DRAHOUŠKU...!
FILM ČR (1976)

PONDĚLÍ 20. 5. 2013

20:00 HODIN

ANTI, ASIATÉ, AURA, DOLŮ, FOXTROT, HADR, HNIS,
HRON, IŠKA, KOSY, LAOS, LASKATI, LASO, NEON, PEPSIN,
PRŮSMYK, PŮST, RENA, RYSE, RYTO, ŘADY, SALONY,
STAH, SUPL, ÚPON, VIOLA, VSYP, VYHODIT
Znění tajenky nám zašlete na e-mail SOUTEZE@VECERNIKPV.
CZ či na známou adresu PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká
10, Prostějov. Můžete také telefonovat do redakce na číslo 582 333
433, avšak POUZE DO ČTVRTKU 23. KVĚTNA 2013 do 16.00
hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo „VISAGE“.
Další vylosovanou výherkyní se stala Libuše DVOŘÁKOVÁ,A. Slavíčka 14, Prostějov, jenž se tak může jako vůbec první těšit na lukrativní cenu od nového partnera soutěže, kterým se stalo STUDIO
VISAGE, sídlící na ulici Karla Svolinského. POUKAZ NASLUŽBY 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 znovu bude moci dopřát trochu toho zkrášlení. Nejčtenější regionální periodikum totiž i tentokrát nabízí do hry cenu od zmíněného nového partnera, kterým je STUDIO VISAGE. A tak ti z vás,
kdo správně vyluští tajenku, budou opětovně zařazeni do slosování
znovu o POUKAZ NASLUŽBYV 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 27. 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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stodevátém pokračování tohoto originálního klání uspěli
všichni ti, kteří správně poznali, že se jedná o Tomáše Bíma.
Slavného a velice úspěšného malíře, grafika i ilustrátora, který od
konce uplynulého týdne představuje v Prostějově další výjimečnou výstavu svých děl, poznala
celá plejáda čtenářů, kteří tak
ukázali, že kulturní mistry znají...
Z porce 458 soutěžících, které
jsme zařadili do osudí, se tentokrát usmálo štěstí na výherce,
kterým se stal Jiří ZELINKA,
Česká 26, Prostějov. Od Večerníku obdrží chutnou a lahodnou cenu v podobě poukázky od
firmy BRUTUS na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ
500 Kč!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto čísla, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do sportovních vod a
graficky mírně poupravili tvář
nešťastného kapitána jednoho z
kolektivních sportů na Prostějovsku. Jeho tým je bezesporu
senzací letošní sezóny a vzorem
skvělého sportovního ducha. I
přes zdecimovanou a okleštěnou
podobu kádru dokáže totiž toto
mužstvo velké věci. Sám jeho
lídr se pak nedávno taktéž přidal
na marodku...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z již stodesátého kola čekáme v redakci
ZNOVU DO ČTVRTKU
23. 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 27. KVĚTNA
2013.
Hodně štěstí při bádání!

Režie: P. Schulhoff
Hrají: D. Veškrnová, I. Janžurová, S. Zázvorková, M.
Kopecký, F. Peterka, Luděk
Sobota, Dagmar Veškrnová,
Miloš Kopecký
Absolutně nevinné sousedské
žertíky uvidíte ve skvělé komedii, která líčí věčné spory
a nelítostné žerty dvou rozhá- je jméno různými tituly. Začíná
daných manželských párů. Po- malá soukromá sousedská válstarší seladon Evžen Novák si ka, která má být ukončena ve
přivydělává jako komparsista. chvíli, kdy se má starý činžák
Jednou potká při návratu domů bourat a obě znepřátelené rodisousedku Bartáčkovou a v žer- ny stěhovat. Jenže protože jde
tu jí naznačí, že je jí manžel ne- o komedii, obě rodiny se opět
věrný. Bartáček si to nedá líbit setkávají jako sousedé. Není
a slíbí Novákovým pomstu. Ti pak divu, že i svatební oznási rádi před sousedy hrají na mení Reného a neteře Bartáčlidi z lepší společnosti a jejich kových Nadi je považováno za
syn René si s oblibou vylepšu- poněkud hloupý vtip..
VÍCE NEJEN O TOMTO SERIÁLU
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

DNES SLAVÍME STOVKU!

Ani v tomto vydání neporušujeme tradici a máme pro vás v
rámci tradičního klání připraveno již pošesté 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 a napijete.
U v současnosti tolik populární
hry, která si již dávno získala své
věrné a početné publikum, jím je
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 ad-

resu PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10, Prostějov.
Lze také telefonovat do redakce
na číslo 582 333 433, a to do
ČTVRTKU 23. KVĚTNA 2013,
do 16.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 9 -4 - 5 - 7, načež v pořadí celé historie tohoto klání se už
celkově devětadevadesátým výhercem stal Ladislav MÜLLER,
Lesnická 471, Plumlov, jež 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... A vězte, že tentokrát vás
čeká i jeden VELKÝ BONUS!

Nabídka realit a nemovitostí

Lenka Dokládalová

Kvalitní
služby
od roku
1992

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

realitní a pojišťovací kancelář
777 251 878

Rodinné domy:

Rostislavova 8

BYTY- PRONÁJEM

Pro svého klienta hledáme garáž ke koupi
v Prostějově. Nabídněte!
1+1,ul.Tylova, PV, část. zařízený5900Kč/měs. vč. ink.
2+kk s lodžií, Krasická, PV, zařízený architektem
10 000Kč/měs. vč. ink.
3+kk s terasou, Česká, PV,nadstand.
podkrov.,100m2, 2.patro 10000Kč/měs. + ink.
3+1, 98m2, Palackého, PV 5 400Kč/měs. + ink.
3+1 Šárka, PV 75m2, nadstand. po celk. rekonstr.,
kompletně zařízený
8400Kč/měs. + ink.

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

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

BYTY - PRODEJ

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

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,
SLEVA: 990 000Kč !!
pozemek 466m2.

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, Balbínova ul. Prodej RD 2x 2+1 s garáží. Zastavěná
plocha: 97 m2, zahrada 149 m2.
Cena: Kč 1.890.000,-

Prostějov, sídl. E. Beneše. Prodej atypického dr. bytu 3+1
s terasou a lodžií, po rekonstrukci, 93 m2, zv. přízemí. Možnost
koupě garáže v OV za cenu 250.000 Kč. Cena: Kč 1.490.000,-

Prostějov, Žeranovská ul. Pronájem prodejny 80 m2 na frekventované ulici.
Cena: Kč 15.000,-/měsíc + energie

Vícov, okr. Prostějov. RD 4+1 s průjezdem. Zast. plocha 200 m2,
zahrada 172 m2.
Cena: Kč 1.290.000,BYTY – PRODEJ:

1+1, Pv, Tylova ul.
2+1, Pv, ul. B. Šmerala
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 819.000,Kč 999.000,Kč 1.200.000,Kč 2.575.000,Kč 2.775.000,Kč 2.895.000,-

BYTY – PRONÁJEM:

Kč 3.500,-/měsíc + inkaso (cca 2.000,-)
Kč 4.500,-/měsíc + inkaso (cca 1.500,-)
Kč 2.000,-/měsíc + inkaso (cca 3.500,-)
Kč 4.000,-/měsíc + inkaso (2.000,-)
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!

KONICE - RD typu
OKAL5+1sgarážíabazénem(25m3).Důmjepo
rekonstr., zatepl. fasáda,
plast. okna, nové rozvody,
vytápění kond. kotlem na zemní plyn s ohřevemTUV, nová střešní
krytina.
Celkovávýměrapozemku237m2.CENAvR
Nabízíme nízkoenergetické domy
podle Vašich představ, např. dům typu
bungalow 4+1 s
možností dostavby podkroví, má velmi atraktivně vyřešený exteriér i interiér.
Cena od 1.650.000,-Kč
PROSTĚJOV-RD 2+1 s garáží a
zahradou na ulici
Javoříčská. Při rekonstrukci je nožno ve 2.NP vybudovat další pokoj. ZP je 107 m2,
zahrada 96 m2.
CENA 1.600.000 Kč
URČICE - RD
3+1 s garáží a zahradou, výměra pozemku 818 m2.
Cena: 750.000 Kč
RD Čechovic - řadový
koncovýovelikosti2+1
v 1.NP a 3+1 v podkroví. Dům je v udržovaném stavu. Celková výměra pozemku činí 285 m2.
CENA: k jednání v RK

Byty - prodej:

1+1, Olomoucká ul.
1+kk, Plumlovská ul.
2+1, Biskupice, okr. Pv
2+1, Pv, Wolkerova ul.
3+1, Pv, ul. Hvězda
4+1, Pv, ul. Hvězda
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,-

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

BYT 3+1, ul. K. Svolinského s lodžií nedaleko nové nemocnice. Zděný, 82,60
m2, vlastní plynové
vytápění, budova zateplena. CENA: 1.350.000,-Kč
Byt 3+1, ul Kostelecká, pěkný DB, 73
m2, 4.NP, panel, pokoje na V aZ, dům
po revitalizaci.
CENA: 1.090.000,-Kč
BYT 3+1, ul. Jezdecká, OV, 97 m2,
zděný, 2. patro, pokojenaJV,budovase
4 byty.
CENAdohodou v RK

VÍCE NEMOVITOSTÍ NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

D+V Investing s. r. o.

800 107 014

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

NOVINKA! Pronájem bytu 2+1, Švýcarská ul., 5. NP, 45 m2,

Cena: 6.300,- Kč/měs. vč. inkasa

volný ihned.

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

Byty – prodej

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

ní ul., 2. NP, 68 m , volný ihned. Zajistíme financování koupě bytu.
Cena: 890.000,- Kč
SLEVA! Byt OV/cihla,3+1KralicenaHané, 1.NP,67m2.Bytpo
kompletní rekonstrukci, v ceně garáž.
Cena: 1.150.000,- Kč
NOVINKA!
Byt OV/cihla, 3+1 , 6 km od Prostějova směr Brno,
2. NP, 87 m2, v ceně garáž.
Cena: 990.000,- Kč

Rodinné domy

NOVINKA! Samostaně stojící ,

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

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

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

Komerční prostory

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

Tel.: 773 542 542
775 246 321

Partyzánská 3, Prostìjov
Tel.: 582 330 058, 777 898 324,
e-mail: avlk55@seznam.cz
3URGHMĜDGRYêFKURGLQQêFKGRPĤ
:LFKWHUORYDXOLFH3URVWČMRY

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

Prodej RD, Brodek u Prostějova

Prodej RD, Výšovice

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

Prodej RD, Čelechovice na Hané

Prodej nadstandardního bytu 3+1, Prostějov ul. Krasická

BYTY – PRODEJ:

5'YþHWQČJDUiåHXåLWQiSORFKDP

&HQD.þ
Plocha pozemku 228 m2.
2

! ! ! NOVINKA ! ! !
2+1, Dolní, OV, 58 m2, 5.patro, 2 x komora, velmi pěkný,
po rekonstrukci
850.000,-Kč

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

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

UZÁVĚRKA
pro nabídku
realitních
kanceláří
pro následující číslo
je KAŽDÝ ČTVRTEK,
12.00 HODIN
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Prodej bytu 2+1, Prostějov ul. U Spořitelny
3+1, Nezamyslice, OV, 86 m2, 1.patro
850.000,-Kč
3+1, Hlubočky, DB, 72 m2, 6.patro
999.000,-Kč
2
3+1, Náměšť na Hané, OV, 86 m , 1.patro, 3xsklep, garáž, zahrádka, vlastní topení, krb, po kompletní rekonstrukci 1.300.000,-Kč
3+1, Západní, DB, 78 m2, 3.patro, garáž, zahrada 1.350.000,-Kč

KOMERČNÍ PROSTORY – PRODEJ:

NIVA – PRODEJ ZAVEDENÉHO HOSTINCE S BOWLINGEM, celopodsklepený, suterén lze využít k dalšímu komerčnímu využití, venkovní posezení, udírna 2.100.000,-Kč

DOMY – PRODEJ:

RD Winklerova, 312 m2, tři bytové jednotka 1+1 a 2 x 2+1,
možnost přebudování na 5+1 s garáží
2.050.000,-Kč

RD Určice, 2+1, 554 m2, zahrada
500.000,-Kč
RD Protivanov, 2+1, 774 m2, možnost rozšíření, po část. rekonstrukci,
zahrada, možná výměna za byt v Prostějově
850.000,-Kč
RD Pěnčín, 4+1, 1713 m2, novostavba, dvojgaráž 2.520.000,-Kč
RD Krumsín, 5+1 ,798 m2, celopodsklepený, samostatně stojící,
garáž, předzahrádka, zahrada,krásné prostředí
2.900.000,-Kč
! ! ! NOVINKA ! ! ! DOPORUČUJEME ! ! !
RD Držovice, 4+kk, 262 m2, pro náročnější klienty, kompletně vybavený, zahrádka s posezením a koupacím jezírkem 5.750.000,-Kč
RD Skalka, 4+1, dvůr, zahrada
1.100.000,-Kč

CHATY – PRODEJ:

Zdětín, 534 m2, 2+1, oplocený pozemek, studna, elektřina,
bazén, po rekonstrukci, celoročně obyvatelná
650.000,-Kč

Křenůvky, 58 m2, 3+kk, chatová osada

240.000,-Kč

Výšovice, 1018 m2, veškeré in. sítě, oplocený
Pivín, 715 m2, inž. sítě na hranici pozemku

800.000,-Kč
335.000,-Kč

1+kk, Cyrila Boudy, 2.patro, cihla, balkon
1+1, Určická, přízemí, cihla, část. vybavený
2+1, Okružní, 3.patro, nová kuch. linka

6.300,-Kč
6.500,-Kč
7.500,-Kč

POZEMKY – PRODEJ:
PRONÁJEM – BYTY:

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

Prodej RD, Senice na Hané

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

Prodej pěkného

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

tel.: 607 915 184

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

SUPERNOVINKA:
1) RD Bousín - i jako chalupa, zahr.
1.050 tis.Kč
2) Prodej velké garáže 4,5x7x3,8 m, Močidýlka 70 tis.Kč + prov.RK
1.700 tis. + provize RK
3) Hostinec Otinoves, 676 m2, 2 byty
NOVINKY:
1) RD 2+1 Bousín - zahr.566 m2, po část.rek.
1.050 tis.Kč
2) RD 5+1 Jesenec - velká zahr.
1.750 tis.Kč
3) RD 4+1 Hvozd - chalupa
680 tis.Kč
4) RD 3+1 Doloplazy - se zahr.
230 tis.Kč + prov.RK
5) 2+1 OV Špály
750 tis.Kč
6) 2+1 OV Wolkerova
650 tis.Kč
890 tis.Kč
7) 2+1 OV Kollárova, 50 m2
8) 2+1 DR Šárka, v pův.st.
680 tis.Kč
9) RD Smržice, zahr.
2.500 tis.Kč
1.700 tis.Kč
10) RD 5+1 v Obědkovicích - 2 tis.m2 pozemek
11) 2+kk v OV v Krasicích, novostavba
1.460 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 Dr.Horáka - pro nenáročné
3 tis.Kč/měs
1+kk Pujmanové
5,5 tis.Kč/měs. vč.ink.
1+1 Vodní, 1.P.
4,5 tis. + ink.
2+1 Fügnerova - zařízený
5,5 tis.Kč + ink.
2
6 tis.Kč/měs.
2+1 Západní, 44 m
8 tis.Kč/měs.
2+1 Vrchlického, 78 m2
2
6,5 tis.Kč + ink.
2+1 Olomoucká - 80 m , 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 + prov.RK
2+1 OV Špály
750 tis.Kč
2+1 OV Wolkerova
650 tis.Kč
2
890 tis.Kč
2+1 OV Kollárova, 50 m
2+1 DR Šárka, v pův.st.
680 tis.Kč
850 tis.Kč
2+1 DR Šárka, 69 m2
2+kk v OV v Krasicích, novostavba
1.460 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.
1.250 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
1.500 tis.Kč
RD 3+1 Mojmírova, 193 m2
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
2
1.850 tis.Kč
RD 5+1 Hrubčice, ZP - 469 m
1.880 tis.Kč
RD Přemyslovice, 2x 2+1, 406 m2
1.999 tis.Kč
RD 6+kk Vícov, 1579 m2
RD 5+3 Winklerova, zahr.
1.999 tis.Kč
RD Vrahovice, hostinec, 3 byt.jed.,
1,5 mil.Kč
RD 3+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
- Kancel.prost. - se sociál.zař., od 100 Kč/m2/měsíc vč.služeb
- Pronájem sýpky - 12 sil, po 40 t
1 tis.m2 - 57 Kč/m2/měs.
- Prodej velkoprodejny v Pv - 555 m2, rampa, garáž 5.990 tis.Kč
- kavárna k pronájmu, v objektu sauna, tělocvična, spinning,
vhodné jako kavárna, cukrárna, pizzerie, občerstvení, celý objekt
pro lékaře, zubaře, rehabilitace, aj.
cena v RK
- 2 x trafika - prodej či pronájem dohodou
790 tis.Kč
Zeměd.usedlost Určice - 1000 m2
Další komerční prost. - viz. web RK.
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
2
689 tis.Kč
2+1 Studnice (okr.Vyškov), 84 m , zahr.
2
650 tis.Kč + provize RK
3+1 Seč, zděná, 102 m
1.100 tis.Kč
2+1 Raková, 300 m2
2
330 tis.Kč
1+1 Otaslavice, 1354 m
1.050 tis.Kč
2+1 Bousín - 282 m2, zahr., po část.rek.
POZEMKY:
Novinky:
Lešany - 2400 m2, 200 Kč/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
Otaslavice - poz. s chatou 1+1, 1354 m2, u lesa
330 tis.Kč
Ostatní pozemky:
Držovice - 20 tis. m2 - ke komerč.účelům
1 tis.Kč/m2
Brodek u Pv - 1.442 m2, sítě
650 tis.Kč
Prodej zahrady - za Cílem
88 tis.Kč
1280 Kč/m2
Domamyslice - 6000 m2,
Čechovice - zasíťov., 3300 m2
2200 Kč/m2
Držovice - 856 m2,
935 Kč/m2
- 3300 m2,
450 Kč/m2
Pv u Kauflandu - 3500 m2,
2.000 Kč/m2
Bělecký mlýn - 2.532 m2,
350 Kč/m2
- 1000 m2
240 tis.Kč
375 Kč/m2
Alojzov - 3000 m2,
2
Vícov - 25 parcel 797 - 1578 m ,
450 Kč/m2
Otonovice - 3050 m2,
295 Kč/m2
Disponujeme pozemky v oblasti: Prostějov, Vrahovice,
Ohrozim, Plumlov, Stražisko, Otonovice, Ohrozim, Alojzov,
Otinoves,Olšany, Zdětín, Hrubčice, atd. - viz. web RK
OSTATNÍ NEMOVITOSTI VČETNĚ FOTOGRAFIÍ
NA WEB.STRÁNKÁCH RK, INFO ZODPOVÍME
TEL. ČI V NAŠÍ KANCELÁŘI.

Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz
BYTY
Volejte: 739 322 895
1+1 Husovo nám.
k jednání 380.000Kč
1+1 Resslova OV cihla
525.000Kč
1+1 Dobrovského 44m2
550.000Kč
1+1 Svatoplukova cihla OV
589.000Kč
1+1 Tovačovského cihla OV po rek. 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
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 3+kk Pv-Krasice
2.871.000Kč
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 Plumlov 95m2
7.000Kč vč.ink
3+1 Anglická
7.900Kč vč. ink
Volejte: 723 335 940
1+1 Daliborka 40m2 cihla
5.500Kč+ink
1+1 Kolárova 40m2 cihla
5.900Kč vč.ink
2+kk Daliborka 50m2
5.500Kč +ink
2+1 Karlov 60m2 cihla
8.100Kč vč. ink
2+1 Daliborka 60m2
5.500Kč +ink
3+kk Olomoucká 80m2
7.000Kč +ink
2+1 Olomoucká 80m2
6.500Kč+ink
2+1 Olomoucká 80m2
8.000Kč vč. ink
3+1 Němčice 74m2
5.000Kč+ink
RD Rozstání garáž
6.000Kč +el.

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

PR O K LI E N TY H LE D Á M E

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

DOPORUČUJEME

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

www.realitypolzer.cz

Řádková a sloupcová inzerce
REALITY
Stavební firma hledá pozemek
pro výstavbu RD. PV a okolí
739 322 895.
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, 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 5 200 000 Kč
* Chalupa 2+1, Doloplazy 340 000 Kč
* Chata Seč, 400 m2
450 000 Kč
* Pronáj.byt 2+1, Družstevní 6 000/měs.
* Pronáj.byt 1+1, cihla 6 000/měs.
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
Hledám ke koupi RD. Prostějovsko. Tel.: 602 570 658
Pronajmu byt 2+1, cihla, 60 m2,
možnost zahrádky, 5 000 Kč + inkaso. Tel.: 608 776 089
Prodám byt 1+1, cihla, 440 000 Kč.
Tel.:774 409 430
Pronajmu byt 2+1, ul. Okružní, úplná rekonstrukce, balkon, 64 m2, cena
6 000 Kč + ink. Tel.: 724 702 939
Prodám pěkný družstevní byt
1+1, ul. Dobrovského, PV. Cena
520 000 Kč. Tel.:723 181 810
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

REALITY
Pronajmu byt 1+1 v PV, Určická
ul., podlahová pl. 38 m2, 1. podlaží, sprchový kout, plastová okna.
Ihned volný. Cena 5 200 Kč vč.
ink. Tel.: 775 362 842

SLUŽBY

FINANCE

PRÁCI NABÍZÍ

PRÁCI NABÍZÍ

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

Přijmeme zkušeného kuchaře, praxe výhodou, restaurace U Templáře. Tel.: 602 329 990

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

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

Hledám pronájem bytu 2+1 nebo
2+kk s balkonem v PV. Bez RK.
Tel.: 775 331 694

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

Vyměním městský byt 2+1, 2 balkony, 80 m2, Krasice za menší,
Dohodou. Tel.: 604 389 367

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

Pronajmu byty 1+1 a 2+1, 6 000
vč.inkasa. 774 409 430
Pronajmeme 2 nově zrekonstruované garsonky, přízemí a 2. patro,
centrum, vnitřní blok, 34 m2, sam.
záchod, koupelna, pokoj s kuch.
linkou,plyn, plast. okna, plovou.
podl., nájem 4 300 + energie. Tel:
777 149 998, ne RK.
Pronajmu byt 3+1, Moravská, PV,
cena 9 000 Kč vč. ink., částečně
zrekonstruovaný. Tel.: 728 359 122
Prodám RD v Brodku u PV, vhodný pro rekonstrukci, cena 365 000 Kč.
RK NE. Tel.: 720 755 593
Koupím byt 4 až 5 +1, cihla, v blízkosti centra PV i k rekonstrukci.
RK NE. T.: 775 758 775
Pronajmu byt 1+1 v centru PV,
lodžie, po rekonstrukci, 41 m2, nájem 6 000 Kč, volný od 1. června,
kauce 1 nájem. Tel.: 739 209 012
Prodám byt 4+1 v PV, v OS, lodžie,
dům po revitalizaci, byt v původním stavu. Škola, školka, MHD.
Tel.:774 865 921
Pronajmu garáž. T: 608 752 315

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

Prodám 2+1, v OV. 774 484 453

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

Pronajmu byt 4+1, v centru PV.
Nájem 8 000 Kč + zálohy na inkaso. Tel.: 605 247 968

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

Prodám cihlový byt 2+1, pův.stav,
centrum. 774 409 430

Provádíme malířské práce. Tel.:
732 255 032

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

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

Pronajmu
byt
607 872 739

3+1.

Tel.:

RUBRIKU
VZPOMÍNÁME NAJDETE
NA STRANĚ 22

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
Půjčka, kterou opravdu dostanete.
Tel.: 731 837 625
Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč. Pracuji pro více věřitelů. Tel.: 608 911 761
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
www.pujcky.prostejov.com
Tel.: 731 837 625
Rychlá půjčka 5 – 80 000 Kč více
na zástavu, bez poplatku předem na
ruku. Tel.: 608 881 746 Pracuji pro
více věřitelů.

Do zavedeného salonu v centru PV
přijmu kadeřnici, kosmetičku, nehtovou designérku a pedikérku na živnost.
Výhodné podmínky. Více info na tel.:
774 875 201
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

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
IF FACILITY a. s. nabízí volné
pracovní místo na pozici administrativní pracovnice, skladník,
uklízečka a strážný pro pracoviště v Prostějově. Pozice vyhrazena
pro osoby zdravotně znevýhodněné nebo ČID. Zkrácený pracovní
úvazek. Životopisy zasílejte na:
benesova@iffacility.cz . Kontaktní
osoba paní Benešová 773 784 562,
588 882 513

Restaurace Jadran přijme servírku
(vyučenou). Tel.: 604 890 305
Hledám paní na opatrování maminky 8.00 – 13.00 hod. Kostelec na Hané a blízké okolí. Tel.:
606 672 711
Přijmeme několik spolupracovníků
pro práci z domova. Jedná se o jednoduchou reklamní a administrativní činnost. 725 943 243
Naše společnost otevírá od 1. července 2013 novou pobočku na
náměstí T. G. Masaryka v Prostějově a při této příležitosti vypisuje
konkurz na pozici ASISTENTKA,
OBCHODNÍ REPREZENTANT
A OBCHODNI MANAZER(-KA). Požadujeme: čistý trestní
rejsřtík, SS vzdělání a chuť pracovat. Nabízíme: Zajímavé finanční
ohodnoceni, mladý a úspěšný kolektiv, práci bez vstupních poplatků a odborná školení zdarma!!!
Tel. kontakt: 773 940 452, strukturovaný životopis zašlete na email:
pracedavid@email.cz

PRÁCI HLEDÁ
Vyučená prodavačka s praxí,
35 let, hledá práci v oboru. Tel.:
732 933 493

OZNÁMENÍ
Kosmetický salon Madona Atrium
otevírá novou pedikúru – mokrou i
suchou. Tel.: 733 587 352

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.

Zkušený lektor angličtiny nabízí výuku
na všech úrovních. Tel.: 773 961 269.

PRODÁM

8\F÷N¾XCEÊKPUVKVWV

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

GRATULACE

1DEJQFPÊąGFKVGNTQ\wKąWLGVÚO
RQTCFEčRTQX\F÷N¾X¾PÊ
2QåCFWLGOG
OKPUVąGFQwMQNUMÆX\F÷N¾PÊ
MQOWPKMCVKXPQUVHNGZKDKNKVW
RT¾EKPCä.

Léta jako voda běží,
proto zůstaň pořád svěží.
Smích ať pokrývá Tvůj ret,
a to nejmíň do sta let.

0CDÊ\ÊOG
PCFUVCPFCTFPÊXÚF÷NM[EÊNQXÆ
RTÆOKGMCTKÆTPÊCQUQDPÊTčUV
-QPVCMV
VGN
KPHQ@XWDUE\ YYYXWDUE\

Dne 21. května 2013
oslaví své krásné
80. narozeniny
paní Kateřina
VAŠÍČKOVÁ
z Držovic.
Za její obětavost a převelikou
lásku, kterou rozdává nám
Všem, jí do dalších let
přejeme hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti a elánu.
Manžel, syn a dcera
s rodinami a pravnoučata
Radek, Matyášek, Aneta,
Ivetka, Verunka a Adámek.

Koupím pozemek na stavbu rod.
domu, Prostějov – blízké okolí.
Tel.: 605 577 062
Pronajmu 2+1, 1+1. 723 565 897
Pronájem bytu 2+1 v RD, velikost
75 m2, kompletně zařízený, internet, parkování v místě, přístup na
okrasnou zahradu. Cena 4 800,+ zálohy na energie. Tel.: 582 360 184
Pronajmu cihlový byt 3+kk ve středu
města PV. 774 170 275
Prodám RD Smržice – www.smrzice.
prodejce.cz T: 777 124 888

Hledám ke koupi byt v Prostějově
a okolí. Tel.: 602 570 658

Půjčka až 300 000 Kč pro
OSVČ, rychlé vyřízení. Tel.:
777 965 734. Pracuji pro více
věřitelů.

Firma RD přijme 9 lidí pro práci na
telefon, s možností i z domu, nástupem 12 – 19tis./měs. Vhodné i jako
přivýdělek pro důchodce a ženy na
MD. Info: 777 92 32 64

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.

Pronajmu 1+1 v PV. 602 860 298

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
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www.vecernikpv
www.
vecernikpv.cz
.cz
Každý den aktualizované
zpravodajství
krimi * kultura * sport

KOUPÍM
Odkoupím a v hotovosti ihned
proplatím starožitnosti, umělecké a sběratelské předměty.
Pohlednice, mince, vyznamenání, obrazy, zbraně, hodiny,
fotoaparáty, rádia, gramofony,
nábytek, lustry, lampy, kamna, porcelán, keramiku, sklo,
stříbro, šperky, staré hračky
a další. Nabídněte, přijedu.
Tel.: 605 138 473
Koupím staré trámy, fošny z bouračky, nebo zaplatím za rozebrání staré stavby, stodoly. Předem
děkuji za nabídku. 734 602 031
nebo 602 702 809
Galerie umění Prostějov (bývalá
G. Bašta) vykupuje a zdarma
oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti. Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ceny. Školní 49, tel.: 608 805 775,
Jindřich Skácel.
Koupím staré pohlednice do r.
1950, dále vyznamenání, řády – i
socialist. T : 608 420 808

www.
vecernikpv
.cz

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
polenadélka35cm-nebodledohody).
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
Prodám 6ti kotcovou králíkárnu.
723 408 151 po 19.00 hod.
Prodám vykrmeného vepře. Možno v půlkách. Tel.: 605 116 462

RŮZNÉ
Doučím
matematiku.
721 307 759

Tel.:

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

Soutěže
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VÝSLEDKY 3. SEMIFINÁLOVÉHO KOLA
V průběhu uplynulého týdne jste mohli hlasovat ve třetím semifinálovém kole. Ze čtveřice
kandidátů jste nejvíce hlasů nakonec poslali třídě 4.EU ze SOŠ podnikání a obchodu, která
v prodejně Labota na Žižkově náměstí ukazuje jednotu v rozmanitosti. Na druhém místě po
boji skončili studenti třídy 6.N z reálky, kteří na sebe práskli, kde sami sebe vidí za deset let.
Toto semifinálové kolo bylo opět dosti vyrovnané, postup těsně unikl studentům Obchodní
akademie a poněkud překvapivě i těm z Gymnázia Jiřího Wolkera.
Dvě první tabla postoupily do finálového kola.

Partnery soutěže jsou:
HITTRADE, BRUTUS, HRAD ŠTERNBERK, RESTAURACE U TEMPLÁŘE,
BOWLING PALACE PROSTĚJOV, SVĚT VÍNA

Postupují:

1. 4. EU SOŠ podnikání a obchodu, prodejna Labota,

Žižkovo náměstí
471 hlasů
2. 6. N RG a ZŠ města Prostějova, prodejna Profit,
náměstí TGM
412 hlasů

Nepostupují:

3. 4.B Obchodní akademie, pizzerie Fontána, náměstí TGM 352 hlasů
4. 4.A Gymnázium Jiřího Wolkera, prodejna PEN, náměstí TGM 125 hlasů

Vzpomínky, fotbal

VZPOMÍNÁME

VZPOMÍNÁME
Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
ale láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.

Dne 25. května 2013
uplyne 25 let od výročí úmrtí
pana Miloslava DOSEDĚLA
ze Srmžic.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná manželka,
dcera a syn s rodinami.
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Jsou lidé, kteří pro nás
v životě znamenají víc,
než ostatní. O to těžší je
naučit se žít bez nich!

Dne 21. května 2013
si připomeneme
3. výročí úmrtí
paní Milady NOVÁKOVÉ.
Za tichou vzpomínku děkují
synové Pavel s rodinou
a Stanislav s Věrou.

Dne 23. května 2013
uplyne 25 let, kdy nás
náhle opustila vážená
paní Danuše
PAŘENICOVÁ
rozená Haukvicová
z Plumlova.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Vzpomíná manžel, dcery
Jaroslava, Danuše a syn
Josef s rodinami.

Dne 23. května 2013
vzpomeneme smutné
4. výročí úmrtí
pana Karola PUDILA
A
z Prostějova.
Vzpomíná manželka Lída,
syn a dcera s rodinou.

Dne 25. května 2013
vzpomeneme
5. výročí úmrtí
paní Ludmily
z Prostějova.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Vzpomínají synové
Vladislav a Petr s rodinami,
sestra Marie Neckářová
s rodinou a přítel
Jaroslav Pařenica.

Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkují rodiče

VZPOMEŇTE NA ZESNULÉ
A PŘIPOMEŇTE JE ZNÁMÝM
I PŘÁTELŮM
široká nabídka ozdobných
rámečků tel.: 582 333 433,
e-mail: inzerce@vecernikpv.cz

není mrtev je jen vzdálen..
Dne 17. května 2013
jsme si připomenuli
15. smutné výročí úmrtí
pana Rostislava CRHÁKA
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka a syn.

Sportovně-technická komise OFS Prostějov
na svém zasedání dne 15. května 2013 rozhodla:
Dne 20. května 2013
vzpomínáme 10. smutné
výroční, kdy nás navždy
opustila naše milovaná
maminka a babička,
paní Josefa VLACHOVÁ
z Prostějova.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Dcery a vnuci s rodinami
a pravnučka Veronika.

Dne 12. května 2013
uplynulo 20 roků,
kdy nás opustila
z Vrahovic.
S láskou vzpomínají dcery
a syn s rodinou.
S láskou vzpomínají manželka
a dcery s rodinami.

Utichlo srdce
srdce,

Dne 21. května 2013
uplyne 2. smutný rok
od úmrtí
pana Jaromíra BARTLÍKA
z Křenůvek.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka a synové.

S největší láskou co v srdci
máme, stále na Tebe
vzpomínáme.

Dne 24. května 2013
by oslavila
Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí,

90. narozeniny
a 1. srpna 2013
vzpomeneme 6. výročí
od úmrtí naší milované
maminky, babičky
a prababičky.
a Zdeněk s rodinou, vnoučky
a pravnoučata.

Dne 23. května 2013
si připomeneme 3. smutné
výročí úmrtí mého manžela
pana Ladislava VÍTKA
z Ohrozimi.
S úctou a láskou stále
vzpomíná manželka
Růžena s rodinou.
Děkují všem,
kdo vzpomenou s námi.

Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí,
v srdcích tě navždy budeme mít.
í

Dne 23. května 2013
vzpomeneme 1. smutné
výročí úmrtí
pana Josefa
z Kostelce na Hané.
a Pavlína s rodinami.

Dne 24. května 2013
pana Stanislava ČERNÍČKA
A
z Klenovice na Hané.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkují a s láskou
vzpomínají manželka,
dcery a syn s rodinami.

Čas prý rány zhojí,
ale v životě jsou chvíle,
se kterými se člověk
nikdy nesmíří.
Je velkou chybou osudu,
že ti dobří a hodní
odchází jako první.

Kdo v srdci žije,
nezemřel…

Dne 24. května 2013
uplyne 1 smutný rok
od úmrtí
Dne 24. května 2013
by se dožil 59. let
pan Zdeněk VEČERKA
z Prostějova.
Zemřel neočekávaně
21. května 2009 po 12. dnech
hospitalizace na interním
oddělení v nemocnici Prostějov,
na nepoznaný žaludeční vřed.
Vzpomíná maminka s rodinou.

zprávy od
zeleného stolu...

z Prostějova.
Oldřiška, synové Mirek,
Tomáš, Aleš a sestra
Libuše s rodinou.
a Tomáškova.

Odešel jsi,
jak si osud přál,
v našich srdcích
a vzpomínkách
zůstáváš dál.

Dne 26. května 2013
uplyne 2. smutný rok
od úmrtí
pana Františka
SOMMERA
z Určic.
S láskou vzpomínají
a nikdy nezapomenou
manželka, dcera s rodinou,
rodiče a sestra s rodinou.

ten zemřel a žije
v našich srdcích dál.

Dne 17. května 2013
uplynulo dlouhých 20 let
ode dne, kdy nás navždy
opustila naše milovaná
paní Stanislava
ŠUSTROVÁ
z Vícova.
s rodinami.

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ NZERCE
pro příští číslo je v PÁTEK 24. května
v 10.00 hodin

1. Změny termínů utkání:
II. třída 17. kolo Sokol Olšany
– Sokol Čechovice „B“. Původní
termín 22.6.2013, bude sehráno
28.5.2013 v 17.30. Dohoda oddílů.
II. třída 17. kolo Sokol Brodek
u PV – Sokol Zdětín. Původní
termín 23.6.2013, bude sehráno
7.6.2013 v 18.00. Dohoda oddílů.
II. třída 20. kolo 1.SK Prostějov
„B“ – FC Kralice na Hané „B“
bude sehráno 5.6.2013 v 17.30.
Dohoda oddílů.
II. třída 21. kolo FC Hvozd
– FC Výšovice. Původní termín 14.4.2013, bude sehráno
14.6.2013 v 18.00. Dohoda oddílů.
II. třída 25. kolo FC Kralice na
Hané „B“ – Sokol Otaslavice
bude sehráno 31.5.2013 v 17.30.
Dohoda oddílů.
II. třída 28. kolo TJ Smržice –
1.SK Prostějov „B“. Původní termín 2.6.2013 16.30, bude sehráno
2.6.2013 v 10.00, hřiště Bedihošť.
Dohoda oddílů.
III. třída 25. kolo FC Ptení –
TJ Sokol Tištín bude sehráno
24.5.2013 v 18.00. Dohoda oddílů.
Dorost 15. kolo Sokol Pivín – TJ
Smržice bude sehráno 28.5.2013
v 17.00. Dohoda oddílů.
Mladší žáci 12. kolo Sokol
Plumlov – Haná Prostějov. Původní termín 27.10.2012, bude
sehráno 27.5.2013 v 17.00 hod.
Dohoda oddílů.
Mladší žáci 14. kolo Sokol Bedihošť – TJ Jiskra Brodek u Konice.
Původní termín 7.4.2013, bude

sehráno 31.5.2013 v 17.00 hod.
Dohoda oddílů.
Mladší žáci 15. kolo Sokol Brodek u PV – Sokol Otaslavice.
Původní termín 13.4.2013, bude
sehráno 17.5.2013 v 17.30 hod.
Dohoda oddílů.
Mladší žáci 19. kolo Sokol
Plumlov – Sokol Brodek u PV.
Původní termín 11.5.2013, bude
sehráno 30.5.2013 v 18.00. Dohoda oddílů.
Mladší žáci 20. kolo Sokol Čechovice – Sokol Pivín. Původní
termín 18.5.2013, bude sehráno
20.5.2013 v 16.30 hod. Dohoda
oddílů.
Mladší žáci 20. kolo 1.SK Prostějov – TJ Haná Nezamyslice.
Původní termín 18.5.2013, bude
sehráno 12.6.2013 v 16.00 hod.
Dohoda oddílů
2. Pokuty:
19. kolo Kralice na Hané „B“ –
Čechovice „B“: Nehlášeni střelci branek, porušení článku 23,
odstavce 2, uděluje se pokuta ve
výši 100,- Kč klubu FC Kralice
na Hané „B“.
3. Různé:
III. třída: Sokol Plumlov „B“ –
Sokol Brodek u PV „B“, utkání
nedohráno pro malý počet hráčů
hostí. Utkání se kontumuje Sokol
Plumlov „B“ – Sokol Brodek u
PV „B“ 3:0.Předáno komisi DK.
III. třída: Sokol Malé Hradisko –
FC Hrubčice, nedostavil se hlavní
rozhodčí pan Pitner.
Zapsal Pavel Peřina,
sekretář OFS,
odsouhlasil Roman Minx,
garant STK

Disciplinární komise OFS Prostějov
na svém zasedání dne 16. května 2013 rozhodla:
1. Nepodmíněně:
Šobr Martin (TJ Sokol Vícov) - žáKrajíček Petr (FC Výšovice) 4 SU dosti se vyhovuje, DŘ VII/31.
od 13.5.2013, DŘ1/3b.
Soušek Martin (Sokol Bedihošť) Křížek Filip (TJ Haná PV) 4 SU od žádosti se vyhovuje, DŘ VII/31.
13.5.2013, DŘ1/3b.
Zapsal Pavel Peřina,
Hošák Jaroslav (TJ Smržice) 2 SU
sekretář OFS,
od 13.5.2013, DŘ1/3a.
souhlasil Jaroslav Čížek,
Sekanina Josef (TJ Otinoves) 1 SU
předseda DK
od 13.5.2013, DŘ1/6a.
Šťastný Ladislav (TJ Sokol ČeVeškeré úřední zprávy
chovice „B“) 1 SU od 12.5.2013,
a další aktuality mohou záDŘ1/6a.
stupci jednotlivých oddílů
Hájek Svatopluk (TJ Sokol Ivaň) 1
i jejich příznivci nacházet
SU od 12.5. 2013, DŘ1/6a.
na internetových stránkách
2. Žádost o prominutí zbytku
trestu 1 SU:
WWW.
Antoníček Petr (Sokol Bedihošť) OFSPROSTEJOV.CZ!
žádosti se vyhovuje, DŘ VII/31.

I

www.vecernikpv.cz
.cz
Fotbalové zpravodajství
hledejte na webu

Fotbal
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

Dohrávané utkání IV. třídy nabídlo kvalitní fotbal hodný krajské soutěže

PROTIVANOVSKÉ „BÉČKO“ PŘIPRAVILO SKALCE TEPRVE DRUHOU PORÁŽKU
Hostům nepomohl ani dvougólový Martin Cesar, vítěznou branku zařídil před svým zraněním střídající Vít Nejedlý

Devatenáct utkání to trvalo, než fotbalisté Skalky poznali svého přemožitele. Po Plumlovu „B“ hned ve
druhém kole IV. třídy to v dohrávce 20. kola dokázali
rovněž hráči Protivanova „B“. Domácí sice museli dotahovat brzkou ztrátu, ale v nadprůměrném duelu se
jim po pauze podařilo obrat dokonat a stále drží naději
posunout se ze třetího místa ještě výš. Navzdory dvěma obdrženým brankám pak domácí potvrdili pozici
nejlépe bránícího mužstva, když ve dvaceti střetnutích
inkasovali pouze dvaadvacetkrát.
Protivanov/jim

O

bě mužstva hrozila v úvodu
spíše po dlouhých autech
a nákopech za obranu, přes místy
silný vítr se jim ale brzy začaly
dařit i akce po zemi. Několik desítek diváků, které neodradilo ani
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často nenabídnou ani duely I.A či
I.B třídy. Projevilo se totiž, že domácí mohli nasadit několik hráčů,
kteří naskakují rovněž za mužské
„áčko“, a že jádro Skalky tvoří
bývalí členové pivínského oddílu.
rvní zahrozili hosté, Merda nezpracoval Kalábovu přihrávku, po centru téměř z poloviny
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pouze centimetry.
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po pauze byla zpočátku aktivnější Skalka. Cesar z dalšího
přímáku vypálil těsně nad, jednu
tutovku připravil hostům i protivanovský brankář. Při riskantní
rozehrávce obešel protihráče, ale
kousek za vápnem ztratil míč, hosté místo rychlé střely dali přednost
kombinaci, ale dvojici obránců
hlídajících prázdnou bránu neprostřelili. Získali pouze rohový kop.
Další útok pak čistě skluzem na
hranici vápna zastavil Jiří Blézl.
o zbytek střetnutí již ovšem
domácí Skalku přestříleli.
Protivanov výrazně hrozil ze standardek rozehrávaných Františkem
Pospíšilem, jedna taková znamenala branku na 2:1. To Kropáčovu
střelu po zemi na vzdálenější tyč
tečoval gólman a míč po rohovém
kopu z pravé strany propadl po za-

P

T

rochu paradoxně však udeřilo na opačné straně. Po
faulu uvnitř pokutového území
se pískala druhá penalta a Cesar
přes maximální snahu gólmana
srovnal na 2:2. O necelých deset minut později však rozhodl
Vít Nejedlý, když po důrazu na
pravé straně využil přenechání
od Františka Pospíšila a nechytatelně zacílil – 3:2.
výšit mohl Kropáč, ale nejprve po centru Pospíšila
zakončil slabě, poté si při brejku
neporadil se skákavou přihrávkou a vystřelil vysoko nad. Hosté se v závěru marně dožadovali
další penalty, ale při nastřelené
ruce z bezprostřední blízkosti
rozhodčí zachoval cit pro hru
a nepískal. Přesto se mohl zrodit
výsledek 3:3, kdyby po zisku
míče těsně za hranicí vápna zamířil Cesar ze sedmnácti metrů
přesněji.
omácí si tak pojistili třetí
místo a svou ztrátu na vedoucí dvojici mohou opět snížit,
v tomto týdnu je totiž čekají opět
hned dva duely. Nejprve v pátek
od půl šesté derby s Malým Hradiskem, poté v neděli od půl páté
v Brodku u Prostějova. Skalka
hraje pouze v neděli, kdy přivítá
přemyslovické „béčko“.

video na pv.cz
ernik
www.vec

„K zápasu jsme my i soupeř nastoupili se vzájemným respektem.
Oťukávali jsme se, ale soupeř dal snad hned z první standardní situace
i díky chybě našeho gólmana branku. Naštěstí jsme do deseti minut
dokázali z penalty vyrovnat. Soupeř byl hodně šikovný, velice se mi
líbila jeho středová řada, přehrával nás. Musel jsem zvednou hlas
a upozornit kluky, že je nesmí nechat tak lehce rozehrávat. Po rohu
jsme se dostali do vedení 2:1, když jsme byli v pokutovém území důraznější a tři naši hráči naskakovali sami. Velice brzo jsme však dostali
gól po spravedlivé penaltě, kdy náš hráč hasil nezkušeně skokem pod
nohy. Závěr se vyostřil, nečekal jsem, že vzplanou až takové emoce
a půjde i ve čtvrté třídě o tolik. Vyloženě šťastnějším mužstvem jsme
byli my, říkali jsme si, že musíme být důraznější, tlačit se do střelby.
Těšil jsem se na Plumlov i na Skalku. Oběma mužstvům jsme měli
co vracet a těmito dvěma zápasy jsme dokázali, že jsme vyrovnaným
soupeřem oběma mančaftům aspirujícím na postup.“

Z

D

ROMAN PINKAVA – FK Skalka 2011:
Hustá obrana. Protivanov (v červeno-černém) inkasoval pouze
po dvou standardkách a se Skalkou získal všechny body.
Foto: Jiří Možný

IV. TŘÍDA OFS PROSTĚJOV – 22. KOLO

TJ Sokol Protivanov „B“:
střídání: 55. Nejedlý za Vybíhala,
y
66. Slaný za Kolínského,
79. Koleda za Nejedlého
trenér:
JOSEF POSPÍŠIL
Trnečka

Branky: 29. Blézl z penalty, 60. Šindelka, 74.
Branky:
N
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Maňák
Mlčoch

váhání celé hosj obranyy až
tující
k Martinu Šindelkovi, jenž ho pohodlně
dopravil za brankovou
čáru. Pavel Molčík se
musel mít na pozoru i nadále, další ostré centry či střely z dálky na sebe nenechaly
dlouho čekat.

 9. Na centr téměř z poloviny hřiště si naskočil Pavel Mlčoch a hlavičkoval těsně vedle protivanovské brány.
 18. GÓLMANOVO PODCENĚNÍ. Martin Cesar rozehrál přímý kop a ze třiceti metrů se přes zeď i brankářovy rukavice trefil do
brány – 0:1.
26. Přihrávku Františka Pospíšila z pravé strany poslal Radek Kropáč ve skluzu pouze nad bránu.
 29. SUVERÉNNÍ PENALTA. Po faulu na Šindelku zamířil Jiří
Blézl přesně k pravé tyči a gólman byl bez šance – 1:1.
 51. Po riskantním vyběhnutí gólmana šli tři hráči Skalky na dva
obránce a prázdnou bránu, přesto z toho byla pouze zblokovaná střela
a rohový kop.
 60. GÓL BŘICHEM. Střelu Radka Kropáče k levé tyči tečoval
gólman na roh, po rozehrání z pravé strany dopadl míč přesně na hruď
Martina Šindelky, jenž donesl míč za čáru – 2:1.
 67. DRUHÁ PENALTA. Faul těsně uvnitř šestnáctky potrestal
svou druhou brankou Martin Cesar, přestože brankář správně odhadl
stranu – 2:2.
 70. Bombu Františka Pospíšila z levé strany vyrazil gólman na rohový kop až po dvojitém zákroku.
 74. VÍTĚZNÁ RÁNA. František Pospíšil přenechal těsně za
vápnem míč rozběhnutému Vítu Nejedlému a střídající hráč zamířil
přesně k levé tyči – 3:2.
 90. Radek Kropáč mohl zvýšit, ale v úniku přestřelil, na opačné
straně odmítl vyrovnání Cesar, když z poslední akce zamířil těsně nad.
zaznamenal Jiří Možný

JOSEF POSPÍŠIL – TJ Sokol Protivanov „B“:

Cesar

Merda

„Byl to vyrovnaný zápas, klasický souboj mužstev ze špice tabulky.
První poločas jsme zbytečně nakopávali balony a nedostali jsme se
do hry. Pár šancí jsme měli, bohužel jsme udělali také jednu chybu
vzadu a přišel zbytečný pokutový kop. Druhou půlku jsme to dali víc
na zem, hráli jsme lepší fotbal, ale bohužel jsme udělali chybu při standardce. Neobsadili jsme hráče a dostali jsme gól. Vzápětí jsme vyrovnali z penalty, pak už to byla loterie a kdo dá gól, ten vyhraje. Domácí
byli důraznější a asi zaslouženě vyhráli. Možná jsme fyzicky odešli,
protože máme teď spoustu zraněných a hrajeme v jedenácti lidech.
I tak jsme ale některé šance na výhru měli. Tady to budou mít všichni
těžké. Když to budou moci posílit kvalitními hráči z áčka, málokdo
tady uspěje. Na souboji s Plumlovem to ale zatím nemění nic. Buď to
vyjde, nebo ne. Vyhraje lepší a kolik má postoupit, tolik jich postoupí.“

„Obě mužstva
měla na vítězství,“
uznal šťastný střelec
Martin Šindelka

Protivanov – Celých devadesát minut strávil na hřišti
záložník Protivanova „B“
Martin Šindelka (na snímku J. Možného). Nejprve
střední a později krajní záložník dokonal netradičním
gólem po rohovém kopu
obrat z 0:1 na 2:1. Přestože
jeho branka nebyla nakonec
vítězná a hosté ještě dokázali
srovnat, všechny tři body zůstaly k radosti jednatřicetiletého
hráče v Protivanově.
Jiří Možný

Kaláb
Bebčák

Molčík

FK Skalka 2011:

střídání: : 71. Švihánek za Merdu,
80. Krchňák za Bebčáka
trenér: ROMAN PINKAVA

DOKONALÝ POČIN
MARTIN
M
A R CESAR
AR

FK SKALKA 2011
Dvěma brankami držel naděje Skalky na devatenáctý zápas
v řadě bez porážky osmnáctiletý Martin Cesar. Vysoký střední obránce hostí hrozil ze všech standardek, ať je rozehrával
z jakékoli vzdálenosti a hned po čtvrthodině zařídil první
branku. To se z dobrých třiceti metrů opřel do míče a umístěnou ránou překonal nejistého brankáře. Podruhé se mezi
střelce zapsal krátce po hodině hry, když nezaváhal při pokutovém kopu a postaral se o vyrovnání na 2:2. Srovnat mohl
i v samotném závěru, ale jeho střela z více než dvaceti metrů
se do brány nevešla a prosvištěla kousek nad břevnem.

Těšili jste se na duel proti
dlouho vedoucí Skalce?
„Hodně jsme se těšili, s lepším se
nám hraje vždy líp. V závěru to
bylo i trochu vyhecované. Zápas
se ale musel líbit.“
Vám osobně se navíc podařil i netradiční gól
břichem...
„Těžký propadený míč v chumlu,
nikdo to neviděl a brankář to možná podběhl. Celkově jsem si zahrál skvěle. Chvíli nás přehrávali
středem, první polovinu byli lepší,
pak jsme to ale zvládli.“
Co jste si před utkáním
o soupeři říkali?
„Že je to dobrý tým. Zejména

jsme si chtěli zahrát dobrý fotbal.
Udělat si radost z fotbalu,
to je nejzásadnější. Byl to těžký
zápas, obě mužstva měla na vítězství. Chvíli vedli oni, chvíli my.
Pro diváky exkluzivní.“
Kde se vzalo, že jste
ve druhé půli soupeře přestříleli?
„Asi nás podcenili, moc změn
jsme neudělali. Hlavně jsme chtěli bojovat a vyhrát. Uhráli jsme
skvělý výsledek, výhra vždy potěší.“
Můžete ještě postoupit?
„To už asi ne, ale bylo by to
pěkné.“

fotbalové výsledky
HLEDEJTE
také na
www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Fotbal
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KONICKO

KRALICKO

URČICKO

PLUMLOVSKO

PROSTĚJOVSKO
a další...

Fotbalové zpravodajství


Víkend v číslech
seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS
dohrávka 25. kola: Dolany - Oskava 2: 2 (2:1)
Volf,Čech - Knop,Masopust.
26. kolo: 1. HFK “B” - Hněvotín 1:0 (0:0) Grézl.
Ústí - Určice 2:5 (1:3) Sencovici P.,Smolka
- Holly 2,Skopalík,Vaněk,Halouzka. Zlaté
Hory - Kozlovice 1:0 (1:0) Bruckner. Litovel Troubky 5:1 (3:1) Šrom 2,Dokoupil,Krátký,Indra
- Haviernik R.. Kralice - Dolany 3:1 (2:0)
Petrásek,Kopečný,Cibulka p.k. - Valenta.
Oskava - Šternberk 0:1 (0:1) Vojtášek. Konice
“A” - Velké Losiny 1:1 (0:0) Kryl - Šinogl p.k..
Želatovice - Opatovice 0:1 (0:0) Hostaša.
1. Určice
16 4 4 68:31 52
2. Oskava
15 1 8 58:40 46
3. 1. HFK ‘”B”’ 13 5 6 52:27 44
4. Kozlovice
14 2 8 47:31 44
5. Konice ‘”A”’ 12 5 8 36:33 41
6. Šternberk
12 3 10 48:40 39
7. Hněvotín
10 5 10 28:29 35
8. Velké Losiny 9 7 9 58:55 34
9. Želatovice
9 4 11 38:49 31
10. Litovel
7 8 8 35:36 29
11. Zlaté Hory
8 5 10 30:36 29
12. Kralice
9 2 13 34:47 29
13. Ústí
6 7 12 31:46 25
14. Troubky
6 7 12 32:55 25
15. Dolany
5 8 12 26:47 23
16. Opatovice
5 5 15 28:47 20
I.A sk. „A“ muži:
22. kolo: Mohelnice “B” - Leština 2:2 (0:1)
Najman,Klimeš - Pucher2. Mor. Beroun Konice “B” 3:2 (1:2) Malenovský 2,Šimek
- Jurník,Novotný. Šumvald - Štíty 2:1 (0:1)
Brijar,Mencl - Teffer. Písečná - Troubelice
3:3 (0:1) Sogel Pa.,Zajac V.,Hložánka Vlček,Šenk,vlastní. Štěpánov - Bludov 1:1 (0:1)
Rak - Dus. Jindřichov - Medlov 0:6 (0:2) Kloss
3,Okrouhlý 2,Havlíček. Jeseník - Loštice 4:1 (1:0)
Furik 2,Kysela,Novák - Ďurček.
1. Medlov
16 4 1 63:17 52
2. Jeseník
13 2 5 63:31 41
3. Bludov
11 3 7 43:38 36
4. Mor. Beroun 10 4 6 55:47 34
5. Mohelnice ‘”B”’ 9 7 5 38:32 34
6. Leština
9 5 7 33:32 32
7. Štíty
8 4 9 43:36 28
8. Troubelice
6 6 8 40:38 24
9. Štěpánov
7 3 10 39:40 24
10. Jindřichov
7 3 11 41:56 24
11. Šumvald
7 3 11 30:58 24
12. Loštice
4 9 8 31:40 21
13. Písečná
4 4 13 27:58 16
14. Konice ‘”B”’ 4 3 14 25:48 15
I.A sk. „B“ muži:
22. kolo: Čechovice - Bělotín 0:2 (0:0)
Lhotský,Hanák. Plumlov - Klenovice 0:1 (0:1)
Rozehnal. Slatinice - Bohuňovice 3:2 (3:1)
Vymazal 2,Prucek T. - Fryčák M.,Konvička. Nové
Sady - Lipník 5:2 (2:1) Pápica 3,Melichárek,Šrom
- Šebesta,Kovařík. Haná Prostějov - Náměšť
na Hané 3:2 (2:1) Kolář M.,Strouhal,Zatloukal
- Heil,Kvapil. Dub nad Mor. - Bělkovice 4:0 (2:0)
Šálek 2,Doseděl,Došlík. Kojetín - Hlubočky 6:0
(1:0) Bosák 3,Šafařík,Krčmář,Lízal.
1. Nové Sady
17 2 1 73:19 53
2. Kojetín
16 2 3 61:25 50
3. Čechovice
10 5 6 42:25 35
4. Dub nad Mor. 10 4 7 41:38 34
5. Lipník
9 5 7 47:31 32
6. Hlubočky
8 5 8 33:40 29
7. Klenovice
8 4 9 37:45 28
8. Slatinice
6 6 9 28:42 24
9. Bělotín
5 8 8 30:51 23
10. Bělkovice
6 4 11 30:38 22
11. Haná Prostějov 5 7 9 25:38 22
12. Bohuňovice
5 5 10 33:41 20
13. Náměšť na Hané 6 1 14 34:59 19
14. Plumlov
2 8 11 21:43 14

fotbalové
zpravodajství
hledejte na

www.
vecernikpv.cz

608 706 148

sport@vecernikpv.cz

Fotbalový klub TJ HANÁ PROSTĚJOV
pořádá nábor mladých fotbalistů
ročníků narození 2001, 2000 a 1999
Kontakt:
email: hanaprostejov@seznam.cz
tel.: 605 306 198

www.vecernikpv.cz

Haná po bojovném výkonu porazila Náměšť
I.A
třída:
Konice
„B“
spadla
3:2
Určice pálily v Ústí ostrými a navýšily své vedení

Ústí, Prostějov/jim – Premiérové vítězství na cizím hřišti oslavili v nedělním podvečeru fotbalisté Určic. Po
remíze v Troubkách a porážkách ve
Šternberku a na půdě 1.HFK Olomouc si počínali suverénně v Ústí a
z Hranicka si přivezli vítězství 5:2.
„Vyvarovali jsme se individuálních
chyb a bylo to mnohem lepší. Hráčům
nechyběla bojovnost, nasazení, velmi
si velmi dobře a například v první půli
domácí hrozili pouze standardními
situacemi,“ potěšilo kouče Evžena
Kučeru neopakování duelu proti Želatovicím.
Hned v úvodu se po rohovém kopu

jsme utekli čtvrtou brankou. Za stavu
3:2 mi do smíchu nebylo, ale stále jsme
měli gólovky a třeba Vodák neproměnil sólo na brankáře,“ prozradil své rozpoložení při druhém poločase Kučera.
Při skládání sestavy musel oželet zraněnou dvojici Tomáš Los, Martin Peka,
datum jejich návratu na trávník nedokázal odhadnout. Zřejmě tak nebudou
součástí určické sestavy, která ve středu
nastoupí proti momentálně čtvrtým
Kozlovicím. Ty o víkendu prohrály
ve Zlatých Horách a jejich manko na
vedoucí tým krajského přeboru je opět
osmibodové. „Kozlovice jsou pro mě
velká neznámá. Dokáží odehrát velmi

kvalitní zápas, ale stejně tak nečekaně
prohrát. Nevím, s čím přijedou, ještě
jsem je neviděl. Předpokládám ale,
že u nás budou chtít vyhrát,“ díval se
Kučera směrem ke středečnímu duelu.
V neděli odpoledne pak dojde na derby
s Konicí, jemuž na podzim nechybělo
trochu emocí. „S Konicí je to vždy vyhecované. Mají slušný mančaft, musí
to ale zvládnout psychicky. Mají pocit,
že jim stále všichni ubližují, a jakmile
se začnou hádat s rozhodčími, mají
velké problémy,“ odpozoroval trenér
Určic. A o týden později jede jeho tým
do Oskavy, která je navzdory porážce
doma se Šternberkem stále druhá.

Opatovicemi musely uplynout
čtyři týdny a vyplněné pěti porážkami, než se do sítě Dolan
trefili
postupně Jan Petrásek,
t
(2:0)
Vít
V Kopečný a Josef Cibulka,
aby zajistili svému týmu tři
Branky Kralic: Petrásek, Kopečný, Cibulka z penalty
lt
body
a odpoutání od spodních
b
Rozhodčí: Vičar – Kopecký, Slota
pater
tabulky.
p
„Dali jsme si cíl udělat ze sobotSestava Kralic:
ního
a středečního utkání minin
Krejčí – Valtr, Martinka, Neoral, Jamrich (60. Chvojka) – Kopečný
málně
čtyři body. Každá šňůra
m
(83. Novotný), Dočkal, Nečas, Petrásek (70. Vybíhal) – Lehký, Cimusí
m jednou skončit a vyhrát pro
bulka. Trenér: Petr Gottwald.
nás
n byla povinnost. Vždyť ve
všech
utkáních jsme byli lepší,“
v
vedoucí kralického „A“p
dal- podotkl
Kralice na Hané/jim – Bez než uhráli fotbalisté Kralic dal
dvou dnů rovný měsíc to trvalo, ší vítězný duel. Od výhry nad -mužstva Václav Répal.

Domácí hráči potvrdili normu
minimálně jedné inkasované
branky na zápas. Ještě než k tomu
ovšem došlo, sami se hned dvakrát prosadili. Nejprve se to po
rohovém kopu podařilo Petráskovi, těsně před pauzou na něj
navázal Kopečný.
„Hlavně v první půli to byl z
naší strany super výkon a fotbal,
na který se dá dívat. Zápas jsme
měli ve své režii, jednoznačně
jsme je přehrávali, stále se hrálo
na jejich půlce,“ potěšilo Répala.
Brzy po pauze přidal třetí branku
z penalty Cibulka a zdálo se, že

prosadil hlavou Skopalík, zvýšení zařídil po kombinační akci Halouzka,
na 3:0 upravil po dlouhém pasu David Holly. Domácí dokázali ještě do
přestávky snížit a po pauze a dlouhém
nákopu se dostali do kontaktu, více
ovšem Určice nepovolily. Z protiútoku
totiž zvýšil Radim Vaněk a po faulu na
Davida Hollého přidal sám faulovaný
pátou branku. Výhodu pokutového
kopu dostali i domácí, vyznamenal se
však gólman Nejezchleb, který střelu
lapil.
„Po pauze nás patnáct minut tlačili,
měli ale jen standardky a žádné šance.
Komplikace nastala na pět minut, pak

2:5

TJ Sokol Ústí
TJ Sokol Určice

(1:3)

Branky Určic: 4. Skopalík, 16. Halouzka, 31. a 81. (p) Holly, 70.Vaněk. Rozhodčí: Motal – Slabý, Vachutka

Sestava Určic:
Nejezchleb – Petržela, Kocourek, Skopalík, Javořík – Bokůvka,
Vaněk, Vodák, Hochman – Holly (85. Pospíšil), Halouzka (90. T.
Kaprál). Trenér: Evžen Kučera.

Kralice překonaly neúspěchy a zdolaly Dolany
3:1

FC Kralice na Hané
FC Dolany

Kraličtí směřují k poklidné výhře, hosté však málem zadělali na
drama. Po snížení na 3:1 dosáhli
i další branky, ta však pro ofsajd
neplatila.
„Penalta byla jasná, stejně tak i
ofsajd. Soupeř vždy pláče, když
se mu nedaří, a nehledá chyby jen
u sebe. Pravdou ale je, že jsme
v pětapadesáté minutě přestali
hrát,“ upozornil Répal na polevení, které se ale obešlo bez fatálního potrestání.
Kralice si tak polepšily na devětadvacet bodů a záchrana vypadá opět reálněji. „Říká se, že

jednatřicet dvaatřicet bodů stačí.
Nebudeme ale kalkulovat a vše
chceme vyhrát, abychom divákům odčinili předchozí zaváhání,“ věří Répal v brzký přísun
dalších bodů.
První příležitost dostanou hráči
dvanáctého týmu tabulky ve středu od půl šesté, kdy hostí Zlaté
Hory. V sobotu od půl páté se pak
představí na půdě Šternberku.
„Věřím, že i ve středu budeme
kompletní. Nikdo se neomlouval,
parta funguje a zápas jim dá víc
než jen trénink,“ těší se dohrávku
Václav Répal.

Konice napodobila Chelsea a udeřila z poslední standardky

Konice, Prostějov/jim – Čtvrtý
zápas bez porážky sehráli v neděli
odpoledne hráči konického „áčka“.
Proti Velkým Losinám to sice vypadalo, že budou muset přijmout
pátou domácí porážku v sezoně, v
závěrečných sekundách se ale po
přímém kopu prosadil Pavel Kryl.
„Je to šťastný bod, ale raději bychom
byli, kdyby to dokázalo o den dříve
naše béčko. Byl to špatný zápas,
potkal se slepý s hluchým a remízu
jsme vydřeli,“ okomentoval výsledek
duelu konický trenér Roman Jedlička.

Do sestavy domácích se po vyléčení
svalového zranění vrátil Otakar Cetkovský, na konci týdne by pak s tréninkem mohla začít i trojice Vojtěch
Nakládal, Jakub Kořenovský, Jan
Směták. I bez jejich přítomnosti ale
mužstvo zabralo a uhrálo již osmý
bod za poslední čtyři duely.
Po bezbrankové první půli se jako
první prosadili hosté, konkrétně jim k
tomu pomohla penalta. Velké Losiny
se mohly ujmout i vedení 2:0, druhý
pokutový kop jim ovšem Pavel Mühlhauser zneškodnil.

Ještě před jeho exekucí musel opustit
konické řady stoper Radek Řehák, za
protesty viděl od hlavního rozhodčího
druhou žlutou kartu. V kompletním
složení ovšem nedohráli ani hosté,
po faulu a druhé žluté kartě putoval pod sprchy i hostující útočník.
Rozehrávky závěrečné akce se neujal
tradiční exekutor standardních situací
Martin Schön, ale míč si vzal Pavel
Kryl a jeho střela levou na zadní tyč
doplachtila netečovaná až do sítě –
1:1. Podobně jako Chelsea ve finále
Evropské ligy tak i Konice udeřila ze

standardní situace v nastaveném čase.
„Hrálo se bez šancí mezi šestnáctkami,
každý se zatáhl a čekal. První půli
jsme hráli proti větru ale ani hostům to
nešlo, ke konci utkání jsme posunuli
Rusa do útoku a nakopávali dlouhé
míče bez využití zálohy,“ podotkl k
utkání Jedlička.
V tomto týdnu mají Koničtí na rozdíl
od Určic a Kralic ve středu volno,
další duel je čeká až v neděli od půl
páté, kdy zajíždějí k derby právě do
Určic. Na podzim se v Konici radoval
lídr tabulky, když zvítězil 4:0.

Sokol Konice
TJ Sokol Lázně Velké Losiny

1:1
(0:0)

Branka Konice: 90. Kryl. Rozhodčí: Částečka – Boháč, Štětka.
ČK: R. Řehák – Macek

Sestava Konice:
Mühlhauser – Václavek, Cetkovský, R. Řehák, F. Drešr (70. Z. Kaprál) – Schvarz (80. Rus), Klobáska, Schön – Dostál, Novotný, Kryl.
Trenér: Roman Jedlička.

O výhře 1.SK v Otaslavicích rozhodl Martin Hirsch

Otaslavice, Prostějov/jim – Dvě
posily z třetiligového „áčka“ měl
pro duel v Otaslavicích k dispozici
kouč rezervy 1.SK Prostějov David Mezuliánek. Zdeněk Kofroň
zastoupil Martina Hubála a vychytal čisté konto, Martin Hirsch
odehrál v útoku celých devadesát
minut a právě jeho branka určila
konečný výsledek 0:1.
Domácí prožívají velmi úspěšnou
sezonu. Na podzimní výkony a průběžné třetí místo navazují i v novém

kalendářním roku a na bronz jim
i navzdory porážce schází jediný
bod.
A potrápili i lídra okresního přeboru.
Přestože velmi rychle inkasovali po
chybě stopera, jemuž Hirsch vypíchl
míč, aby postupoval od půlky sám
na gólmana, měli k bodům blízko.
To by ovšem museli využít některý
ze závarů uvnitř pokutového území.
Naopak po pauze už to byli opět hosté, kdo převzal iniciativu a kdo mohl
přidat další branky. Hirsch obešel i

gólmana, ale jeho střelu do odkryté
brány zblokoval obránce, Komárek
z pár kroků netrefil prázdnou bránu,
kouče Mezuliánka svými náběhy
dopředu velice potěšil krajní obránce
Martínek.
O nejbližším víkendu jedou Otaslavice do Držovic, kde se o body
střetnou v sobotu od půl páté, přesně o den později začne na hřišti v
Olympijské ulici městské derby
mezi 1.SK Prostějov „B“ a Hanou
Prostějov „B“.

TJ Sokol Otaslavice
1.SK Prostějov „B“
0:1 (0:1)

Branka: Hirsch. Rozhodčí: Majer –
Dokoupil, Procházka. Sestava Otaslavic: Král – Hrazdíra, Vogl, Langer (55.
Vlachynský), Ruszó – Rozsypal, Kaplánek, Drmola, Štefek – Rieger, Kaláb.
Trenér: Michal Štefka. Sestava 1.SK:
Kofroň – Olejník, Ballek, Peka, Martínek – Merdita (46. Komárek), Pořízka,
Zelina, Ovčáček – Fabiánek, Hirsch.
Trenér: David Mezuliánek.

MICHAL ŠTEFKA
– TJ Sokol Otaslavice:
„Fotbal je o chybách. Po hrubce jsme
ale převzali iniciativu a první poločas
jsme byli lepší. Gól jsme ale nedali a ve
druhé půli již chodili hosté do spousty
brejků, kdy nás podržel výborný gólman. Asi to skončilo, jak mělo. Kluci
makali, odevzdali maximum, jsem na
ně hrdý a beru to jako výhru. Bylo by
krásné, kdybychom skončili na třetím
místě, pokusíme se získat co nejvíce
bodů.“

DAVID MEZULIÁNEK
– 1.SK Prostějov „B“:
„Začali jsme velice dobře, po brance
jsme ale přestali běhat a z domácích
nákopů vznikala spousta závarů v
našem vápně. Ustáli jsme to ale a po
pauze jsme opět byli lepší. Celkově
to bylo dobré utkání a kluky chválím.
Díky porážce Hvozdu navíc máme
opět sedmibodový náskok, do konce je
ovšem stále ještě šest kol. Teď máme
před sebou derby, které bývá vždy vyhecované.“

na dno, Plumlov prohrál derby
Prostějovsko/jim – Záchranářské boje v I.A třídě se pro regionální celky stále nevyvíjejí nejlépe. Konice „B“ ztratila vedení 2:0 v Moravském
Berouně a po remíze Písečné s Troubelicemi se
propadla na poslední čtrnácté místo. Nevede
se ani Plumlovu, který stále doplácí na nevyužívání příležitostí a ke čtrnácti bodům žádný další
nepřidal. Body na jaře nesbírají ani Čechovice.
Potřetí v řadě doma nevyhrály a Bělotínu podlehly 0:2. Uspěla tak pouze Haná Prostějov, jež
si výhrou nad Náměští přiblížila setrvání v I.A
třídě i v příštím ročníku, a Klenovice, které si po
výhře v derby pojistily střed tabulky.

FK TJ Granitol M. Beroun
Sokol Konice „B“
3:2 (1:2)
Branky Konice „B“: 5. Jurník, 6.
Novotný. Rozhodčí: Silný – Svačina, Hodaň. Sestava Konice „B“:
Machač – Václavek, Rus, Bílý,
Burget – Gottwald (89. Gajdoš),
Franc, Kaprál, Jurník – Cetkovský,
Novotný. Trenér: Roman Jedlička.
Hodnocení trenéra Konice „B“
Romana Jedličky:
„Začali jsme perfektně. Brzy jsme
vedli 2:0 a následně šli krátce po
sobě ještě Cetkovský s Novotným
na brankáře. Nedali ale a po jedné
chybě domácí snížili. Druhý poločas nás zatlačili, neudrželi jsme míč,
přesto se nám to dařilo třiačtyřicet
minut ukopat. Několikrát nás podr-

Uprostřed týdne na netradiční čas
17.30 se do Drnovic vydala pouze jedenáctka Kostelečanek. Petr
Merta nemohl počítat ani s jednou
ze stabilních gólmanek a do brány
se tak premiérově postavila Eliška Drápalová, i s pomocí obrany
vše zvládla bez zaváhání a hned
dosáhla na premiérové čisté konto. O víkendu se již kosteleckým

fotbalistkám bodovat nepodařilo,
přestože po přestávce soupeře zatlačily a neměly daleko ke vstřelení
branky.
Tento víkend nastoupí „áčko“ i
„béčko“ ve stejný den, kouč Petr
Merta tak plánuje vzít autobus a
podniknout malý výlet. Nejprve na
deset hodin do Hovoran, poté na
patnáct hodin do Kohoutovic.

I.B sk. „A“ muži:
dohrávka 21. kola: Beňov - Všechovice 4:2
(2:0) Machač 2,Topič,Vyhňák - Chlup,Přikryl..
22. kolo: Býškovice - Beňov 1:1 (0:1) Mikulík Hrabovský. Hranice “B” - Pivín 4:1 (1:0) Ferenc
2,Kučera,Dohnal - Labonek. Všechovice
- Vrchoslavice 1:4 (0:2) Přikryl - Polášek
2,Lacina,Horák. Lipová - Radslavice 3:1 (1:1)
Petržela 2,Bross - Dolák. Tovačov - Jesenec
4:0 (3:0) Zatloukal,Axamit,Nemrava,Bukove
c. Nezamyslice - Mostkovice 0:0 nehlášeno.
Hor. Moštěnice - Kostelec 1:3 (1:2) Zaoral Valter,Začal,vlastní. I.B sk. “B” muži: dohrávka
21.kola. Doloplazy - Haňovice 4:2 (2:1) Drábek
3,Zápařka P. - Přidal P.,Krejčí.
1. Beňov
15 4 2 71:27 49
2. Vrchoslavice 14 2 5 58:32 44
3. Hranice ‘”B”’ 14 2 5 54:31 44
4. Lipová
12 3 6 56:40 39

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

Krajský přebor starší dorost
Červenka - Doloplazy 2:4 (1:3) Šmoldas,Látal
- Jurčík 3,Dočkal. Protivanov - Slavonín 1:2 24. kolo: 1.FC Vikt. Přerov - Čechovice 3:4
(0:2) Kropáč R. - Merten,Alka.
(2:0) Bartok,Bouchalík,Kubíček - Nejedlý
1. Chválkovice 12 7 2 55:24 43 2,Střebský,Suchánek. Mohelnice - Šternberk
2. Maletín
12 4 4 59:36 40 2:1 (0:0) Najman,Marák J. - Krecl. Velký
3. Slavonín
11 5 5 50:30 38 Týnec - Konice 3:3 (2:1) Werner 2,Coufal 4. Černovír
10 6 5 48:31 36 Gottwald,Drese,Franc. Nemilany - Černovír
5. Kožušany
11 1 9 30:41 34
6. Velký Týnec 10 2 9 42:40 32 3:1 (2:1) Schon 2,Zdařil - Slouka.

11
9
8
7
6
7
5
4
4
4

3 7
5 7
2 11
4 9
5 10
2 12
5 11
6 11
6 10
3 14

47:38
40:35
40:50
26:34
37:43
31:50
23:43
29:48
29:49
31:52

36
32
26
25
23
23
20
18
18
15

I.B sk. „B“ muži:
22. kolo: Maletín - Velký Týnec 3:2 (2:0)
Machalčák,Chudáček,Nevrlý - Pospíšil,Šubrt.
Haňovice - Brodek u Př. 1:2 (0:2) Vilímec Navrátil,Složil. Kožušany - Černovír 0:4 (0:2)
Havelka 2,Vyroubal,Judas. Velká Bystřice Lutín 1:1 (1:0) Wenzel - Pavelka. Chválkovice
- Drahlov 3:1 (1:1) Štrbík 2,Toman - Pluskal.

7. Brodek u Př.
8. Doloplazy
9. Červenka
10. Velká Bystřice
11. Haňovice
12. Lutín
13. Protivanov
14. Drahlov

9
9
8
7
7
5
4
3

4
4
4
4
2
6
4
3

8
8
9
10
12
9
13
15

41:37
47:49
51:55
41:38
38:48
22:38
33:45
31:76

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

31
31
28
25
23
21
16
12

TJ Sokol Drnovice
TJ FC Kostelec na Hané „B“
0:0
Sestava Kostelečanek: Drápalová –
Václavková, Zapletalová, T. Kozlovská, Urbanová – Knápková, Hájková,
Látalová, A. Píchalová – Synková,
E. Píchalová. Trenéři: Petr Merta a
Mojmír Drápal.

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

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

19
14
11
11
9
7
7
4

0
1
2
2
4
3
2
4

3
7
10
11
10
13
15
15

89:24
65:37
61:47
47:42
41:56
41:67
55:80
44:96

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

57
43
35
35
31
24
23
16
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Hodnocení trenéra Kostelce
na Hané „B“ Petra Merty:
„Vyloženě remízový zápas, výsledek
je zasloužený. Hrálo se spíše mezi
šestnáctkami bez výraznějších šancí i
střel a kdo by dal gól, ten by vyhrál. Na
konci jsme si vytvořili tlak a Synková
ze dvou metrů přestřelila, ještě před tím
zahrála jedna z domácích hráček rukou
a mohla se pískat penalta. Eliška sice

Krajský přebor mladší dorost
24. kolo: Nemilany - Černovír 0:2 (0:0)
Ondrejka,Psotka. Velký Týnec - Konice
10:0 (5:0) Coufal T. 3,Látal 2,Šíma,Coufal
D.,Hrudník,Charvát,Šváček. 1.FC Vikt.
Přerov - Čechovice 1:2 (1:1) Raška Bontempo,Bílý.
1. Mohelnice
16 2 1 89:15 50
2. Čechovice
14 5 2 64:27 47
3. 1.FC Vikt. Přerov 9 8 3 48:24 35
4. Černovír
8 4 8 46:35 28
5. Velký Týnec
5 2 13 39:57 17
6. Nemilany
3 0 15 15:81 9
7. Konice
2 1 17 26:94 7

Prostějovsko/jim, tok – Žádnou změnu na obou koncích tabulky I.B třídy nepřineslo její dvaadvacáté
kolo. V „A“ skupině vyhrála vedoucí čtveřice včetně Vrchoslavic a Lipové a prohrála poslední trojice
včetně Jesence a Pivína, v „B“ skupině vedoucí čtveřice rovněž zvítězila a na opačném konci nevyhrál
nikdo. Protivanov doma podlehl Slavonínu 1:2 a na
Lutín nově z předposledního místa ztrácí pět bodů.
Pro výhru si dokráčeli ještě hráči Kostelce na Hané,
Nezamyslice se s Mostkovicemi rozešly bez branek.
TJ Haná Nezamyslice
TJ Sokol Mostkovice
0:0

Rozhodčí: Koláček – Kouřílek,
OFS. Sestava Nezamyslic: Buriánek – Hájek, Pavelka, Mariánek,
T. Přidal – Dokoupil (80. Letocha),
Návrat, J. Přidal, V. Fialka – Musil
(60. R. Fialka), Oulehla. Trenér:
Drahomír Crhan. Sestava Mostkovic: Lukáš – P. Zapletal, Hanák,
Milar, V. Vojtíšek – Šlambor, Musil
(70. Sekanina), M. Vojtíšek, Kapounek (55. Chmelař) – Všetička
nemusela předvést žádný extra zákrok, (50. Pospíšil), Dadák. Trenér: Jiří
ale se všemi střelami si poradila a půso- Kamenov.
bila jako falešný stoper, který vybíhal a
sbíral dlouhé míče. Potěšilo mě, že souHodnocení trenéra Nezamyslic
peře jsme do ničeho nepustili.“
Drahomíra Crhana:
„Fotbal úrovně IV. třídy, prostě
TJ FC Kostelec na Hané „B“ hrůza a děs. Prvních deset minut
FK Kunštát
bylo dobrých, měli jsme tlak, Kamil
0:3 (0:2)
Oulehla se dostal do dvou šancí, ale

Krajská soutěž skupina “B”- dorost
22. kolo: Hor. Moštěnice - Litovel 2:7 (1:2)
Vysloužil,Šedivý - Dokoupil 4,Koutňák 2,Heinz.
Nové Sady - Lipník 7:0 (5:0) Augustin 4,Balihar
2,Ministr. Želatovice - Kostelec 2:4 (1:0)
Klvaňa,Vágner - Doležel R. 2,Lužný 2. Určice -

Hlubočky 2:1 (1:1) Hubl,Trajer - Boyko. Tovačov
- Opatovice 2:6 (0:4) Kluka,Trávníček - Sigmund
4,Hostaša,Rolinc. Mor. Beroun - Doloplazy 4:7
(2:4) Maliňák 2,Lacko,vlastní - Novotný 3,Hustý
2,Dočkal,Bouchal. Brodek u Př. - Náměšť
na Hané 3:5 (0:0) Němec 2,Chytil - Kopřiva
3,Srneček,Hynek.
1. Opatovice
16 3 2 86:37 51
2. Doloplazy
14 5 2 89:42 47
3. Litovel
15 1 5 104:49 46
4. Nové Sady
12 4 5 72:43 40
5. Kostelec
11 4 6 82:52 37
6. Hlubočky
10 2 9 63:53 32
7. Hor. Moštěnice
8 4 9 44:58 28
8. Lipník
8 3 10 44:54 27
9. Želatovice
8 1 12 63:68 25
10. Brodek u Př.
7 4 10 59:71 25
11. Určice
8 0 14 34:59 24
12. Tovačov
6 0 16 39:94 18
13. Náměšť na Hané 3 5 13 43:88 14
14. Mor. Beroun
3 2 16 50:104 11

Hodnocení trenéra Plumlova
Lubomíra Keluce:
„Vyhrálo horší mužstvo. Byli jsme
lepší, oni ale jeden brejk zakončili gólem a pak ještě měli kopat
penaltu. My jsme nastřelili hned
dvě tyčky, břevno, dvakrát jsme šli
sami na brankáře. Je to ovšem stále
stejné, nedáváme branky... Byl to
z naší strany velmi dobrý výkon,
přes prohru musím hráče pochválit
a nemám žádné větší námitky. Zajíci se počítají až po honu a čeká nás
ještě pět utkání. Teď v Bohuňovicích hrajeme o šest bodů, pak ještě
žel gólman, zachránila nás i tyčka, třikrát doma. Moc se toho pro nás
ale těsně před koncem domácí pře- nezměnilo, Náměšť taky prohrála.
ce jen vyrovnali. Pak se před prázd- Je to ovšem komplikace.“
nou bránou objevil Cetkovský, ale
Hodnocení trenéra Klenovic
nedal a z brejku jsme si dali vlastní
Petra Navrátila:
branku. Tato ztráta mě mrzí, situace
ale není kritická. Hrajeme dál a tře- „Při tvoření sestavy jsme museli
hodně improvizovat, pět hráčů se
ba sestoupíme, třeba ne.“
mi omluvilo pro drobná zranění.
TJ Sokol Plumlov
Zkusili jsme zahustit střed, hrát v
TJ Sokol Klenovice na Hané
rozestavení 4-5-1, roztahovat hru
0:1 (0:1)
do šířky a rozběhat soupeře, ale po
Branka: 28. Rozehnal. Rozhodčí: zemi to nešlo. Snažili jsme se tak o
Chládek – Válek, Kreif. Sestava brejky a před brankou sklepl BoPlumlova: Piták – J. Kiška, Ševcůj, rovský míč Rozehnalovi. Zápas byl
Mlčoch, Bureš – Plajner,Vitásek (16. oboustranně bojovný, domácím šlo
Grulich), Matoušek (74. Vrána), o hodně, asi jsme ale byli o krůček
Křupka – Gryglák, Hladký. Trenér: lepší. Navíc Rozehnal byl ve vápně
Lubomír Keluc. Sestava Klenovic: faulován, ale penalta se nepískala.
Rec – R. Cetkovský (80. Přikryl), Plumlovské áčko se na jaře hodně
Lakomý, T. Cetkovský, Liška – Pro- zvedlo, stále však nedává branky.“
kop (68. Rušil), Rozehnal, Šlézar,
(dokončení na straně 27)

TJ Haná Prostějov
SK Náměšť na Hané

(2:1)

Branky: 28. Zatloukal, 33. M. Kolář, 57. Strouhal - 4. Heil, 87.
Kvapil z penalty. Rozhodčí: Machala - Vyroubal, Petr. Žluté karty: M. Kolář - Kvapil, Filípek, Heil, Kopřiva. ČK: 89. Fišara (N)

Sestava TJ Haná Prostějov:
Sedláček – M. Kolář, J. Zbožínek, T. Krč, Vyskočil - Varga (90.
Bartoš), Mašík, Krupička, Chum - Zatloukal (87. Jančiar), Strouhal (90. D. Kolář). Trenér: Daniel Kolář
nou příležitost, když dostal do vápna přihrávku od Chuma a s pomocí
hostujícího obránce zvýšil na 3:1.
Po této brance se domácí uspokojili
a přenechali soupeři iniciativu. Tentokrát se zase na branku Hané valil
útok za útokem, ale obránci s brankářem Sedláčkem je všechny statečně odráželi. V 77. minutě se při
jedné takové akci hostí dostal k míči
Heil, ale gólman Sedláček jeho střelu v pádu vykopl na roh. Bohužel v
88. minutě fauloval domácí obránce

Martin Kolář ve vápně hostujícího
útočníka a nařízenou penaltu Kvapil
proměnil - 3:2.
V samotném závěru byl ještě za
kritiku arbitra vyloučen hostující
Fišara. Haná pak už těsné vedení
udržela, připsala si tak na své konto
tři body a v boji o záchranu udělala
důležitý krok.
V příštím kole zajíždí Haná Prostějov v sobotu 25. května do Bělkovic, které také nemají body na
rozdávání...

Daniel KOLÁŘ - TJ Haná Prostějov:
„V prvním poločase jsme i přes obdržený brzký smolný gól byli lepším
mužstvem, vypracovali jsme si několik šancí a dvě z nich proměnili. V
druhé půli jsme po vstřelení třetího gólu přepustili aktivitu soupeři, ale ten
dokázal pouze korigovat z pokutového kopu. Naše vítězství je zasloužené.“

Tomáš JELÍNEK - SK Náměšť na Hané:
„Chybí nám hráči, vysocí stopeři a ústřední postava týmu Zajíček, bez
něhož se nebojuje... Také hrajeme nedisciplinovaně. Bohužel bylo vidět,
že domácí chtěli vyhrát více než my. Zaslouženě také vyhráli.“

I.B třída: Nic nového - bohatí brali a chudí dávali

Kostelecké dívky na vstřelenou branku čekaly marně

Drnovice, Kostelec na Hané/jim –
„A“-tým kosteleckých děvčat měl
sice v uplynulém týdnu volno,
na „béčko“ však v blanenském
okresním přeboru čekala hned
dvě utkání. Již ve středu to byl
bezbrankový duel v Drnovicích,
v sobotu odpoledne pak trochu
smolná porážka s vedoucím Kunštátem.

Hladík (78. Sigmund), Všianský –
Borovský. Trenér: Petr Navrátil.

Prostějov/ol, pk - Ve dvaadvacátém
kole skupiny „B“ I.A třídy Olomouckého KFS přivítali fotbalisté
TJ Haná Prostějov na umělé trávě v
areálu SCM Za Místním nádražím
souseda v tabulce, tým Náměště na
Hané. V tomto utkání šlo tedy vlastně o šest bodů, o to víc chtěli domácí
borci uspět a zajistit si tak před závěrečnými boji větší klid.
Dobře však nezačali. Již ve třetí minutě sice podnikli domácí postupný
útok, ale střelu Chuma brankář Botek zneškodnil. Z protiútoku tak zahrozili hosté a po přihrávce od Fišary
otevřel skóre zápasu Heil – 0:1. O pět
minut později se snesl dlouhý centr
do vápna Hané, ale tentokrát Kopřiva zblízka minul branku. Domácí
hráči poté podnikali nové a nové
útoky ve snaze vyrovnat skóre. Ve
20. minutě pouze lízla břevno dalekonosná střela domácího Krupičky.
Z dalšího útoku se dostal k míči
Zbožínek, ale jeho prudkou střelu
gólman Botek robinzonádou vyrazil
do pole. Konečně se domácí dočkali
vyrovnání ve 28. minutě. Krupička
zahrával trestný kop a Zatloukal
hlavou nasměroval míč efektním
„angličanem“ do sítě hostí - 1:1. A
ve 33. minutě už Haná vedla! Po
Mašíkově centru z křídla ke vzdálenější tyči propadl míč k volnému
Martinu Kolářovi a ten dal Botkovi
„jesle“ - 2:1. Vzápětí mohlo být
ještě líp. V 35. minutě šli tři hráči
Hané na samotného brankáře Botka, ale přihrávka Zatloukala šla na
paty rychlému Strouhalovi, který
míč pořádně netrefil. Do šaten tak
odcházeli spokojenější fotbalisté
Prostějova.
Další krok k vytouženým třem bodům přišel hned zkraje druhé půle.
David Strouhal si v 57. minutě spravil náladu za předchozí promarně-

byli v dobré pozici na hraně malého
vápna. Bod je dobrý a spravedlivý,
líbil se mi i výkon všech tří rozhodčích, zaslouží si pochvalu. Nyní
máme Hranice a opět by byl i bod
dobrý.“

TJ Sokol Tovačov
SK Jesenec
4:0 (3:0)

Rozhodčí: Kouřílek – Kulička,
Hohnová. Sestava Jesence: Kýr – Továrek (71. P. Tichý st.), Konečný, H.
Burget (82. Zajíček), Horák – Takáč,
gólman ho vychytal. Pak nastalo Burian, Čížek, L. Burget – P. Tichý ml.,
osmdesát minut marnosti, kdy jsme J. Tichý. Trenér: Josef Takáč.
se přizpůsobili hře soupeře. Jen pět
minut před koncem se v malém
Hodnocení trenéra Jesence
vápně ocitl sám před prázdnou bráJosefa Takáče:
nou Hájek, netrefil však míč. Sou- „V prvním poločase to byla hrozná
peř si nevytvořil vůbec nic, od nás hra na úrovni III. třídy, takto se o
Jirka Přidal ještě z přímáku zamířil záchranu nehraje. Byli jsme pasivdo šibenice, ale stál tam gólman a ní, hráli jsme bez zájmu, je to odvyrazil míč na roh.“
razem toho, že se netrénuje. Soupeř
se jednoduchými brejky uklidnil,
Hodnocení trenéra Mostkovic
kromě břevna dal i tři branky a od
Jiřího Kamenova:
stavu 3:0 se hrál otevřený fotbal. Je
„Nebylo to ke koukání, ani jeden mi hrozně líto lidí kolem, kteří se o
tým nechtěl prohrát. Hrálo se od fotbal v Jesenci starají, bez tréninku
vápna k vápnu, po dvou až třech to ale prostě nejde. Stav začíná být
přihrávkách vždy došlo k přerušení. kritický, stále je však před námi ješChyběla tomu dravost a drzost jít do tě pět kol.“
vápna. Musel jsem upravit sestavu,
Karafiát je zraněn a Ondra Zapletal
SK Lipová
stál pro karty. V první půli se čekalo
TJ
Sokol
Radslavice
na chybu, pak jsem Hanáka pře3:1 (1:1)
sunul do zálohy a hra se zlepšila.
Chyběla tomu ale střela, třikrát jsme Branky Lipové: Petržela 2, Bross.
Rozhodčí: Vyroubal – Tomášek,

Moravskoslezská liga dorostu U-19

Moravskoslezská liga dorostu U-17

26. kolo: Vítkovice 1919 - FC Hlučín 2:2 (0:2) *
Kroměříž - Vyškov 1:0 (1:0) * 1.SC Znojmo FK Sigma Olomouc 1:1 (0:0) * Fotbal Třinec - HFK
Třebíč 2:0 (1:0) * 1.SK Prostějov - Frýdek-Místek
3:2 (2:1) * HFK Olomouc - MSK Břeclav 2:0 (2:0) *
Hodonín - SK Líšeň - nehlášeno
1. MFK OKD Karviná 24 22 1 1 97:19 67
2. MFK Frýdek-Místek 25 21 0 4 69:23 63
3. SK Sigma Olomouc 24 17 4 3 91:23 55
4. 1.SK Prostějov 24 12 2 10 51:47 38
5. 1.SC Znojmo FK 24 10 7 7 45:43 37
6. SKH Slavia Kroměříž 24 11 2 11 38:48 35
7. MFK Vyškov
25 10 4 11 37:44 34
8. RSM Hodonín
23 8 4 11 34:48 28
9. SK Líšeň
24 9 0 15 33:64 27
10. FC Vítkovice 1919 23 7 4 12 25:48 25
11. 1.HFK Olomouc 24 5 9 10 25:41 24
12. FC Hlučín
25 4 10 11 36:53 22
13. FK Fotbal Třinec 24 4 8 12 21:37 20
14. Horácký FK Třebíč 24 4 7 13 23:49 19
15. Městský SK Břeclav 23 2 6 15 20:58 12

28.kolo: Frýdek-Místek - Hodonín 5:0 (1:0) *
Zbrojovka Brno - SFC Opava 3:0 (3:0) * MSK
Břeclav - HFK Olomouc 0:1 * Sigma Olomouc
- 1.SK Prostějov 2:0 (0:0) * 1.FC Slovácko - FC
Hlučín- nehlášeno * Vyškov - 1.SC Znojmo FK
0:1 (0:0) * MFK Karviná - Baník Ostrava 0:7 (0:4)
* Fotbal Třinec - Fastav Zlín 2:3 (1:0) * Vysočina
Jihlava - Kroměříž - nehlášeno.
1. FC Baník Ostrava 27 24 1 2 144:23 73
2. FC Zbrojovka Brno 27 20 3 4 86:33 63
3. 1.FC Slovácko 27 20 2 5 127:20 62
4. SK Sigma Olomouc 28 20 1 7 76:29 61
5. FC Fastav Zlín 27 19 3 5 114:37 60
6. FC Vysočina Jihlava 26 19 2 5 77:30 59
7. MFK OKD Karviná 28 15 5 8 61:49 50
8. Slezský FC Opava 28 12 3 13 52:58 39
9. MFK Frýdek-Místek 28 11 4 13 56:66 37
10. 1.SC Znojmo FK 28 11 3 14 62:87 36
11. FC Hlučín
27 9 3 15 43:68 30
12. 1.HFK Olomouc 28 8 5 15 34:78 29

13. SKH Slavia Kroměříž 26
14. RSM Hodonín
27
15. FK Fotbal Třinec 29
16. 1.SK Prostějov 28
17. MSK Břeclav
28
18. MFK Vyškov
27

8
6
6
6
4
2

4 14
5 16
3 20
2 20
3 21
2 23

32:79 28
36:97 23
36:76 21
32:10220
30:96 15
18:88 8

Hodnocení trenéra Pivína
Pavla Zbožínka:
„V první půli jsme měli sedm rohů
a dvakrát jsme byli před gólmanem,
nic jsme ale nedali. Oni dosáhli náhodné branky a ve druhé půli jsme
při snaze vyrovnat pouštěli domácí
do brejků. Labounek ještě dokáHodnocení trenéra Lipové
zal snížit na 2:1, Hranice ale mají
Jaroslava Ullmanna:
„S výsledkem jsem spokojen, kvalitní útok a kromě branek ještě
musím pochválit soupeře. Bojo- několikrát zahrozily. Naši útočníci
val, nedal nám nic zadarmo, měl měli tentokrát smůlu. V neděli nás
ve svém středu několik kvalitních čeká klíčový zápas s Kostelcem,
fotbalistů. Bylo to mnohem těžší, musíme se pořádně připravit a zísnež jsme očekávali, hra Radsla- kat tři body.“
vic neodpovídá jejich postavení v
tabulce. Vezeme se ale na vítězné
Tatran Všechovice
vlně a byli jsme aktivní, Martin
TJ Sokol Vrchoslavice
Liška se tentokrát ze střelce změnil
1:4 (0:2)
v nahrávače. Po kombinaci jsme
se ujali vedení, po zbytečné ztrátě Branky Vrchoslavic: Polášek 2,
uprostřed hřiště hosté srovnali a Lacina, Horák st.. Rozhodčí: Hodaň
zlomili jsme je až v pětasedmdesá- – Svačina, Silný. Sestava Vrchoté minutě. V závěru ještě tři body slavic: Jurčík – Trávníček, Novák,
pojistil Bross.“
Zatloukal, Spiller – P. Horák st., M.
Fousek, Polášek, P. Horák ml. – Lacina, Holub. Trenér: Roman Šmíd.
SK Hranice „B“
Kaňok. Sestava Lipové: Jelínek –
Žilka, Spáčil, Ohlídal, P. Koudelka
– Bross, Macourek, Růžička (85.
Barák), Z. Koudelka (46. Vlček)
– Liška (85. Barták), Petržela. Trenér: Jaroslav Ullmann.

TJ Sokol Pivín
4:1 (1:0)

Branka Pivína: Labounek. Rozhodčí: Ehrenberger – Oulehla,
Sigmund. Sestava Pivína: Pluhařík – R. Švéda, Martinec, P.
Zbožínek ml., Vláčilík – Novák
(75. Vrba), Svozil, Tydlačka (46.
Nesvadbík, 60. V. Švéda), Šišma –
Labounek, Kadlec. Trenér: Pavel
Zbožínek starší.

Okresní přebor mladších žáků
15.kolo: Brodek u PV-Otaslavice 3:2. * 20.kolo: , Brodek
u Konice-Plumlov 0:2, Brodek u PV-Kralice 3:3, OtaslavicePřemyslovice -nehráno, Klenovice-Haná Prostějov 0:8,
Bedihošť-Olšany 5:3.
26.kolo: Čechovice-Přemyslovice 7:1 (4:0), Baroš 2, Grulich 2,
Flajsar, Frohn, Černý - Klemsa.
1. Čechovice
20 18 1 1 125:18 55
2. 1.SK Prostějov 18 15 2 1 128:33 47
3. Olšany
21 14 3 4 105:52 45
4. Haná Prostějov 19 11 4 4 85:44 37
5. Pivín
19 11 1 7 88:50 34
6. Nezamyslice
19 10 4 5 92:82 34
7. Přemyslovice 19 8 2 9 62:71 26
8. Kralice
21 8 2 11 67:83 26
9. Plumlov
19 7 1 11 44:52 22
10. Brodek u PV
19 6 2 11 39:63 20
11. Otaslavice
19 6 0 13 34:86 18
12. Klenovice
21 4 2 15 54:102 14
13. Brodek u Konice 20 3 1 16 26:111 10
14. Bedihošť
20 3 1 16 41:143 10
Kanonýři: 47 - Ježek Jan (Pivín), 44 - Soldán Radek
(Nezamyslice), 26 - Pátek Tomáš (Klenovice).

Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Romana Šmída:
„Ve Všechovicích se hrálo na kvalitní trávě, takový terén nám vyhovuje vzhledem ke kombinační hře.
Už po jedenácti minutách jsme vedli 2:0, což dalo směr dalšímu vývoji
utkání. První gól vypracoval Holub,
který pěkně posunul Lacinovi a ten
nekompromisně zakončil, druhý
gól padl po standardce z trestného
kopu. I nadále jsme měli více šancí, domácí hrozili jen ze standardních situací. Ve druhém poločase
měli domácí více balón na svých
kopačkách, při jejich ojedinělých
příležitostech nás podržel brankář
Jurčík. Po našem třetím gólu snížily
Všechovice po našem nedorozumění v obraně, ale výsledek pečetil v
devadesáté minutě z trestného kopu
Polášek. Kromě toho jsme ještě
dvakrát nastřelili břevno, byli jsme
jednoznačně lepším týmem.“

telce na Hané: J. Menšík – Chytil,
J. Walter, Začal, Baláš – Móri (55.
Doležel), T. Menšík, Grepl, Vyhlídal – Hon, Vařeka (90. Gréza). Trenér: Petr Walter.

Přebor OFS Prostějov II.třída
20.kolo: Držovice-Olšany 2:2 (1:0), branky:
Hauslecht, Zabloudil - Antoníček, Nohavica.
21.kolo: , Otinoves-Zdětín 3:4 (1:3), branky: Janeček,
Konečný, Zapletal - Maťa 2, Hlavinka, Keluc.
26.kolo: , Čechovice „B“-Přemyslovice „A“ 2:1
(1:1), branky: Jáhl, Klimeš - Konečný, VrahoviceHvozd 3:1 (1:0), branky: Studený 2, Smička - Poles,
Brodek u PV-Otinoves 4:2 (2:1), branky: Šimeček
4 - Konečný, Piňos, Smržice-Olšany 1:4 (0:4),
branky: Suchánek - Hemerka 2, Hrbata, Rokyta,
Haná Prostějov B-Kralice B 1:2 (1:2), branky: Gábor
- Novotný, Novák, Otaslavice-1.SK Prostějov B 0:1
(0:1), branky: - Fabiánek, Vyšovice-Držovice 2:1
(1:0), branky: Koukal, Olbert - Rolný, Zdětín-Určice
B 4:1 (1:0), branky:, Urban 2, Keluc, Řehulka - Kouřil.
1. 1.SK Prostějov B 24 18 3 3 70:17 57
2. Hvozd
24 16 2 6 75:43 50
3. Zdětín
25 13 6 6 50:41 45
4. Otaslavice
24 12 5 7 57:48 41
5. Smržice
24 12 4 8 53:39 40
6. Vrahovice
24 12 3 9 54:39 39
7. Čechovice „B“ 24 11 5 8 42:32 38
8. Určice B
24 12 1 11 46:56 37
9. Olšany
25 9 4 12 47:55 31
10. Držovice
25 8 6 11 41:57 30
11. Přemyslovice „A“ 24 7 6 11 49:50 27
12. Haná Prostějov B24 7 5 12 37:53 26
13. Brodek u PV 24 7 5 12 52:75 26
14. Otinoves
24 6 3 15 49:67 21
15. Kralice B
23 5 4 14 31:51 19
16. Výšovice
22 4 4 14 24:54 16
Kanonýři: 20 - Zapletal Petr (Otinoves), 17 - Kaláb
Michal (Otaslavice), 15 - Poles Zbyněk (Hvozd).
III. třída
12.kolo: Horní Štěpánov-Němčice 0:1 (0:0)
20.kolo: Dobromilice-Nezamyslice B 3:1 (1:1),
Tištín-Brodek u Konice 0:1, Bedihošť-Ivaň 4:2 (1:0)
26.kolo: Dobromilice-Pivín B 6:2 (6:1), Vrahovice
B-Kostelec B 1:2, Brodek u Konice-Mostkovice B
0:5, Nezamyslice B-Ptení 1:2, Tištín-Ivaň, Horní
Štěpánov-Bedihošť 3:0, Pavlovice-Němčice 4:1,
Zdětín B-Vícov 3:1.
1. Němčice
24 18 1 5 78:20 55
2. Horní Štěpánov 24 16 3 5 60:24 51
3. Dobromilice 25 15 6 4 72:39 51
4. Bedihošť
25 15 4 6 66:44 49
5. Pavlovice
24 13 5 6 49:31 44
6. Nezamyslice B 24 12 3 9 58:41 39
7. Tištín
23 11 3 9 52:36 36
8. Ptení
23 9 9 5 45:37 36
9. Pivín B
24 10 2 12 50:71 32
10. Zdětín B
24 7 5 12 36:42 26
11. Vrahovice B 24 7 4 13 41:62 25
12. Brodek u Konice 24 6 6 12 46:58 24
13. Vícov
24 7 3 14 32:52 24
14. Mostkovice B 24 6 5 13 38:56 23
15. Kostelec B
24 7 2 15 41:61 23
16. Ivaň
24 2 1 21 20:110 7
Kanonýři: 26 - Bosák David (Němčice), 21 - Musil
Martin (Bedihošť),16 - Vozihnoj Luboš (Dobromilice).
IV. třída
22.kolo: Protivanov B-Skalka 2011 3:2 (1:1)
26.kolo: Želeč-Skalka 2011 2:4, Kladky-Plumlov
1:1, Otaslavice B-Malé Hradisko 7:1 (5:1), Jesenec
B-Tvorovice 3:2 (1:0), Protivanov B-Hrubčice 4:0,
Čechy pod Kosířem-Brodek u PV B 1:5, BiskupiceDoloplazy 5:1, Přemyslovice B - volno.
1. Plumlov
23 19 4 0 77:24 61
2. Skalka 2011 22 19 1 2 110:28 58
3. Protivanov B 21 15 4 2 67:22 49
4. Biskupice
23 13 5 5 66:33 44
5. Otaslavice B 21 10 3 8 64:51 33
6. Doloplazy
21 11 0 10 54:56 33
7. Tvorovice
22 9 4 9 53:52 31
8. Jesenec B
21 7 5 9 30:37 26
9. Čechy p. K. 23 7 4 12 55:63 25
10. Malé Hradisko 21 7 3 11 38:53 24
11. Přemyslovice B 22 6 4 12 20:53 22
12. Kladky
21 5 3 13 39:60 18
13. Brodek u PV B 20 5 0 15 33:81 15
14. Hrubčice
20 3 3 14 29:73 12
15. Želeč
23 3 3 17 34:83 12
Kanonýři: 21 - Kolečkář Petr (Tvorovice), 18 Kučera Jakub (Plumlov), 17 - Křeček David (Kladky).

Hodnocení trenéra Kostelce
na Hané Petra Waltera:
„Nehráli jsme tak dobře jako před
týdnem, ale dali jsme góly. Udělal
jsem změny v sestavě a tyto tři body
pro nás mají cenu zlata. Do Pivína
můžeme jet v naprostém klidu,
spodku tabulky jsme odskočili a je
to pro nás povzbuzení. Byli jsme
důraznější ve vápně, první dva góly
jsme dali po odražených míčích,
které gólman dvakrát vyrazil jen
před sebe. Třetí branka pak padla po
vyložené chybě gólmana. Domácí
nevyužili své šance a stalo se jim
to, co nám v předchozích zápasech.
Okresní přebor dorostu
Zajímavostí je, že gól hlavou opět 10.kolo: Plumlov-Nezamyslice 4:0 (3:0)
vstřelil nejmenší hráč na hřišti Mi- 16.kolo:
Dobromilice-Vrahovice
6:2
chal Vařeka.“
(3:1),Nezamyslice-Protivanov 4:4, Přemyslovice-Pivín

TJ Sokol Protivanov
Sokol Slavonín
1:2 (0:2)
Branka Protivanova: 55. Kropáč.
Rozhodčí: Bartůněk – Dokoupil,
Petrů. Sestava Protivanova: R.
Vybíhal – Ženata, M. Pospíšil, Dvořák, M. Bílek – Šindelka, J. Vybíhal
st., D. Sedlák (46. M. Sedlák, 56.
Nejedlý), F. Pospíšil – Kropáč, R.
Sedlák. Trenér: Libor Bílek.

Hodnocení trenéra Protivanova
Libora Bílka:
„V prvním poločase byl soupeř jak
po fyzické, tak kombinační stránce
velmi zdatný. Soupeř nás přehrával,
ale ve 20. minutě se dostal František
Pospíšil do dobré šance, bohužel
netrefil bránu. Od té doby nás Slavonín zatlačil k našemu velkému
vápnu a do poločasu vstřelil dva
góly – ve 35. minutě po kombinační
akci a ve 41. minutě hlavičkou po
rohovém kopu. Do druhého poločasu jsme vstoupili lépe, v 55. minutě
Kropáč snížil, pak měl ještě v 60.
minutě dobrou příležitost František
TJ Sokol Horní Moštěnice
Pospíšil. Od té doby se už hrálo
TJ FC Kostelec na Hané
převážně ve středu hřiště, protože
1:3 (1:2)
Branky Kostelce na Hané: Va- nám docházely síly. Velmi kvalitní
řeka 2, Začal. Rozhodčí: Navrátil soupeř, pěkné utkání, bohužel jsme
– Knop, P. Pospíšil. Sestava Kos- tahali za kratší konec.“

-nehlášeno, Smržice-Němčice 2:3, Volno-Plumlov.
1. Němčice
12 10 2 0 57:10 32
2. Protivanov
11 8 2 1 52:26 26
3. Smržice
14 8 0 6 51:24 24
4. Plumlov
12 6 2 4 24:17 20
5. Dobromilice 14 6 0 8 32:39 18
6. Nezamyslice 14 5 2 7 29:41 17
7. Pivín
11 4 1 6 17:22 13
8. Vrahovice
12 2 1 9 11:34 7
9. Přemyslovice 12 2 0 10 13:73 6
Kanonýři: 14 - Crhák Petr (Němčice), 11 - Bajer
Dominik (Smržice), Grmela Marek (Protivanov),
Navrátil Jakub (Smržice), 10 - Petík Daniel
(Vrahovice), Sedlák Dalibor (Protivanov).

Okresní přebor žáků

14.kolo: Vyšovice-Kostelec 2:5, Určice-Smržice 0:1 (0:0),
Kralice-Pivín 1:0 (0:0)
20.kolo: Vyšovice-Plumlov 0:5, Smržice-Volno, Brodek u
PV-Volno, Kostelec-Pivín 0:1 (0:0), Dobromilice-Kralice 4:0
(2:0), Určice-Protivanov 0:1 (0:0), Volno-Držovice.
1. Dobromilice
16 13 2 1 69:20 41
2. Protivanov
15 13 1 1 89:16 40
3. Pivín
17 12 2 3 72:16 38
4. Určice
16 9 2 5 42:19 29
5. Smržice
17 8 2 7 33:49 26
6. Kostelec
16 7 1 8 50:36 22
7. Kralice
15 5 2 8 21:39 17
8. Plumlov
17 5 1 11 32:52 16
9. Vyšovice
17 4 1 12 29:80 13
10. Držovice
15 3 2 10 26:59 11
11. Brodek u PV
14 1 0 13 10:78 3
Kanonýři: 22 - Makoš Josef (Pivín), 19 - Blumenstein
Zdeněk (Dobromilice), 14 - Milar Ondrej (Protivanov)
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Českoslovenští internacionálové předvedli své umění ve Vícově
Svátek fotbalu si nenechalo ujít několik stovek diváků, kteří viděli spoustu šancí a osm branek
Vícov/jim – Legendy české i syn slávistické legendy František vedle, místo navýšení náskoku ale
Ohlasy aktérů
1:7
československé kopané včetně Veselý. V roli střídajícího hráče přišlo snížení ve Vlachově podání.
Old Boys Vícov

mistra Evropy a olympijského
vítěze Františka Štambachera,
vicemistra Evropy Radka Druláka či bývalého kouče reprezentačního „áčka“ Petra Rady
zavítaly v sobotu odpoledne do
Vícova. I několik let či desetiletí
od skončení kariéry na nejvyšší
úrovni dokázaly, že mnohé ze
svého umu stále neztratily. Svou
přítomností i výkonem tak přispěly k dodatečným oslavám
dvaceti let od obnovení vícovského fotbalového oddílu.
Klub fotbalových internacionálů
vyslal na Hanou dvanáctku hráčů
a v sestavě se nakonec neobjevil avizovaný Günter Bittengel,
nepřijela ani dvojice Jiří Němec,
Tomáš Votava. I bez těchto jmen

se představil mistr Evropy do třiadvaceti let a olympionik Václav
Samek.
Do útoku se postavila úderná
dvojice Radek Drulák, Jan Fiala. Tedy se sto jednapadesáti
brankami člen Klubu ligových
kanonýrů a vedle něj Fotbalista
roku 1982, bronzový medailista
z evropského šampionátu 1980 a
člen mistrovství světa o dva roky
později.
O vedoucí branku se po přihrávce
do vápna postaral právě Jan Fiala,
brzy po něm dopíchl gólmanem
vyraženou střelu Radek Drulák,
jenž z jednoho metru neměl problém dostat míč za čáru. Hosté pokračovali ve střelecké aktivitě, trefili i břevno a Vašíček zamířil těsně

Třetí branku přidal z hranice vápna Kafka, na opačné straně si Macho poradil se střelou pod břevno
a ve spolupráci s obranou vyřešil
i možnost z rohového kopu. Čtvrtou branku měl na kopačce Jan
Fiala, ale nejprve namířil do tyčky,
poté jeho zásah kvůli mávanému
ofsajdu neplatil.
Vynahradil si to ve druhé půli, kdy
do brány z bezprostřední blízkosti
uklidil polovysoký míč z pravé
strany. Brzy nato se vyznamenal
Martin Musil, jenž lapil Veselého
přízemní střelu na zadní tyč po
perfektní přihrávce mezi obránce. O chvíli později ovšem uspěl
Kafka střelou z hranice vápna a
šestou branku přidal po zemi střelou na druhou tyč Drulák, ačkoliv

Klub fotbalových
internacionálů České republiky

Sestava Vícova:
Martin Musil – Tibor Budík, Radek Marek, Michal Baránek,
Jan Krištofík – Milan Brablec, Josef Trubka, Petr Rajchman, Jan
Jakšík – Marek Pliska, František Vlach. Střídali: Petr Zakopal,
Roman Minx, Richard Votava. Trenér: Jiří Otáhal.
Sestava internacionálů:
Ladislav Macho – Jaromír Fiala, Miroslav Mlejnek, Petr Rada, František Štambacher – Josef Jurkanin, Pavel Vašíček, Róbert Kafka,
František Veselý – Radek Drulák, Jan Fiala. Střídal: Václav Samek.

si gólman na míč sáhl. Bývalý
střelec Sigmy či Drnovic mohl
dosáhnout hattricku, ale trefil jen
gólmana, který čekal opět střelu
na vzdálenější tyčku a lehal si již
s předstihem.
Povedené akce předvedl na druhé straně i Vícov, jenž se dostal k
několika střelám ze střední vzdálenosti i nebezpečným hlavičkám.
Druhou branku však nepřidal a
ujal se naopak pokus Druláka,
jenž tedy na hattrick opravdu dosáhl. Konkrétně po střele z levé
strany pokutového území.
Závěrečným hvizdem druhé půle
exhibice ještě neskončila, na řadu
přišly pokutové kopy. Začal je
panenkovským dloubákem Štambacher, uspěla i zbývající čtve-

řice internacionálů. To Vícovští
proměnili pouze tři pokusy, když
hned se dvěma střelami si Ladislav Macho poradil.
Poté již přišlo na řadu losování
tomboly, děti si mohly odnést
plakáty a všichni mohli naplno
využít připraveného občerstvení
včetně kýty, krkovice, makrel,
klobásek. Nejmenší využili dětského hřiště, zájemci vyzkoušeli
svůj um na minigolfu. Reprezentační dres jako odměnu za
nejlepší výkon na hřišti si odnesl
vícovský brankář Martin Musil.
Oslavy znovuobnovení klubu
i padesátin pokračovaly až do
nočních hodin, akci moderovanou Petrem Zakopalem totiž zakončila taneční zábava.

FRANTIŠEK VLACH

hlavní organizátor a střelec jediné branky domácích:

„Gól proti reprezentaci se počítá (úsměv). Na hřišti
jsem se cítil dobře. Nastoupili v sestavě, kdy měli kluky ročníků 1969 i 1972, my jsme byli o hodně starší.
Kdybychom trochu potrénovali, bylo by to lepší. Oni
navíc odehrají pětadvacet zápasů za rok a jsou to
reprezentanti, takže to v noze stále mají. Bereme to jako přípravu na
tradiční turnaj starých pánů mezi sousedními vesnicemi. Užili jsme si
to ale a podařilo se nám rovněž zajistit ceny, aby si to i lidé užili. Chtěli
jsme to udělat hlavně pro ně.“

PETR RAJCHMAN

střední záložník domácího výběru:

„Těšili jsme se, je to pro nás zážitek. Byli jsme rádi, že
jsme si proti nim mohli zahrát. A přestože jsme prohráli, zahráli jsme si dobře. Čekali jsme, že nevyhrajeme, ale nemuselo to skončit tak vysokým výsledkem.
Jsou to výborní hráči. My jsme to dotáhli maximálně
do krajského přeboru a rozdíl byl jasně vidět. Brali jsme to ale zejména
jako oslavu, protože náš kamarád má padesát let. Je to oslava pro celou
vesnici, aby i lidé měli nějaký zážitek.“

MARTIN MUSIL
brankář poražených:

„Velice jsem se na tento zápas těšil, protože hrát za staré pány je vždy radost. Jsme tu skvělá parta, bohužel
dneska jsme narazili na soupeře z trochu jiného soudku. Pohrál si s námi, ale i tak jsem rád, že jsme se sešli
a nikdo se nezranil. Zahráli jsme si a nyní popijeme i
nějakou štamprličku na zdraví našeho kamaráda, který slaví narozeniny.
Mám hroznou radost, že vyšlo počasí a celá akce je perfektní. Zákroků
jsem pár pěkných měl, ale zajíci se počítají po honu a spadlo tam sedm
kousků. Jsem z toho smutný, protože jsem v tomto kolektivu zvyklý jen vítězit.“

TIBOR BUDÍK

pravý obránce Old Boys:

„Celý bývalý okresní přebor zahrál proti bývalým
reprezentantům na hranici svých možností. Jsem
spokojen, lidé přišli, návštěva je pěkná, počasí nám
vyšlo. Akce tedy splnila svůj účel. Na hřišti se mi
hrálo dobře, protihráči byli solidní, zahráli jsme si s
nimi a dovolili nám to, co chtěli. Odpoledne bylo velmi dobré, všechno
se nám podařilo zabezpečit a hřiště ve Vícově je super.“

JIŘÍ OTÁHAL

trenér vícovského mužstva:

„Počasí nám vyšlo, diváci budou spokojeni. Nejde ani
o výsledek, ale musíme uznat kvalitu hráčů. Jsou to
hráči, kteří hrají celý život fotbal, my se sejdeme jednou za rok. Přeji ligovým fotbalistům a internacionálům hodně zdraví, aby dál předváděli, co umí a na co
lidé přijdou. Měli jsme tu již dvakrát Menšíkovu jedenáctku a je to oživení
vesnického života a vesnického fotbalu. Kdo má trochu rád sport, tak na
takové akce rád přijde.“

Vítězslav Marek

hlavní oslavenec a čerstvý padesátník:

„Bylo to pro mě překvapení, přestože jsem s tím trochu počítal. Nejsem na takové oslavy zvyklý, ale je
to pěkné. Vyšlo nám počasí a také zápas byl dobrý.
Užívám si to a doufám, že si to ještě užiju až do rána.
Hrával jsem fotbal, ale už mám horší koleno a nechtěl jsem riskovat. Každý týden ovšem hraji nohejbal, to je nekontaktní
sport.“

PETR RADA

bývalý reprezentant a extrenér národního týmu:

Nevzdali se. I fotbalisté Vícova (v žluto-modrém) hrozili před brankou soupeře a
kromě gólu z kopačky Františka Vlacha měli i další šance.
Foto: Jiří Možný

účast. Netra►Hojná
diční duel a bohaté občerstvení si nenechala
ujít spousta návštěvníků vícovského areálu.
Foto: Jiří Možný

Spokojené děti. Fotbalisté mysleli i na nejmenší, mezi které jako
upomínku na sobotní
setkání rozdělili plakáty.
Foto: Jiří Možný

3:5

Branky: Vlach – Drulák 3, Fiala 2, Kafka 2
Rozhodčí: Václav Mudroch a Jaroslav Komárek

Penalty. Ladislav Macho chytil závěrečný
pokus vícovských hráčů a fotbalové osobnosti
kralovaly i penaltovému rozstřelu.
Foto: Jiří Možný
ale dřívější reprezentanti a dlouholetí hráči nejvyšší domácí soutěže
nezaváhali a nad vícovskými „starými pány“ zvítězili.
Do brány se postavil mistr ligy a
vítěz československého poháru s
Duklou Praha Ladislav Macho a
do brány pustil pouze jednu střelu.
Hokejovým blafákem a zakončením do prázdné brány ho překonal
František Vlach, jenž tak snížil na
1:2.
V obraně vedle sebe nastoupili bývalý hráč Olomouce či Sigmy Jaromír Fiala, dvojnásobný mistr se
Spartou Miroslav Mlejnek, vítěz
ligy i domácího poháru a účastník
olympijských her Petr Rada, na
levém okraji zadní řady vládl zlatý
medailista z Bělehradu i Moskvy
a legenda pražské Dukly František
Štambacher.
Zálohu utvořili účastník mistrovství světa 1970 Josef Jurkanin,
dorostenecký mistr republiky se
Spartou Pavel Vašíček, rodák z
Bratislavy a autor osmapadesáti
ligových branek v dresu Slovanu
Bratislava, Chebu, Brna, Bourges a Drnovic Róbert Kafka a

(1:3)

penaltový
rozstřel

„Pokud je dobrá parta, tak se mi vždy hraje dobře.
Dneska to bylo dobré a přispělo to k dvaceti letům
od obnovení klubu. Každá taková akce potěší. Kila
sice přibývají, ale pokud se člověk nezapotí, tak to
není ono. Fotbalista by se měl na hřišti vždy zapotit,
to je důležité (úsměv). Celý život jsem bránil, nikdy jsem nebyl vyhlášený
střelec. Také nyní máme rozvržené úkoly, které plníme. Všichni máme
samozřejmě radost, když někdo dá gól, abychom vyhráli. Snažíme se to
soupeřům co nejvíce znepříjemnit.“

Jan Fiala (s číslem 4)
►Střelec.
dal dvě regulérní branky,

k tomu jednu z ofsajdu a jednu
tyčku.
Foto: Jiří Možný

►
Olympijský vítěz. Do Vícova
lista z Moskvy František Šta zavítal i zlatý medaimbacher (vpravo).
Foto: Jiří Možný
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Z horké uničovské půdy si eskáčko odváží všechny body Další „anglický“ týden
Střelecká efektivita a týmový projev konečně nalezeny!
2:4

SK Uničov
1. SK Prostějov

(1:2)

Branky: 19. Jeřábek, 48. Juřátek – 16. Pospíšil, 32., 56. Kazár,
58. Machálek
Rozhodčí: Cieslar – Priesol, Vojkovský, ŽK: Ulma – Hunal,
diváků: 344..

Sestava SK Uničov
Uvízl – Koutek, Vejvoda, Ulma, Juřátek – Nuc (71. Toman) – Jeřábek, Tögel, Žmolík, Krč (61. Hrubý) – Richter.
Trenér: Zdeněk Strouhal.
sestava1. SK Prostějov:
Bureš – Hloch, Hunal (90. Svozil), Zbožínek, Krejčíř – Pančochář (76. Hirsch), Pavlík, Zelenka, Kazár – Machálek, Pospíšil
(85. Zatloukal). Trenér: František Jura.

Uničov/tok - V horkém nedělním dopoledni zavítal celek
1. SK Prostějov do Uničova.
Hosty nečekalo lehké utkání,
přesto dvakrát vedli a po druhém uničovském vyrovnání
prokázali týmového ducha
a větší vůli po vítězství. Dva
slepené góly těsně před vypršením hodiny hry rozhodly o
zaslouženém vítězství 4:2.
Po trojím testování v posledních kolech zraněných hráčů
během tréninků koncem týdne
se ukázalo, že všichni jsou připraveni nastoupit do základní
sestavy. Otazník visel pouze
nad Tomášem Machálkem,
chuť nastoupit na trávníku svého bývalého klubu ale byla silnější. Hosté se tedy představili
ve standardní základní sestavě
s kapitánem Hunalem v obraně,
ofenzivním Kazárem a dvojicí
hrotů Machálkem a Pospíšilem.
Domácí začali tam, kde na Slovácku skončili, a od prvních
minut se tlačili do útoku, byť jejich ofenzivní snažení většinou

limitovala hranice šestnáctky.
Střelecké pokusy končily buď
u brankáře Bureše, nebo mimo
tři tyče. Hosté se dostávali na
polovinu Uničova v první čtvrthodině sporadicky, zato z první
vážnější akce udeřilo: Machálek
zatáhl míč na levém křídle, k přihrávce do šestnáctky se propracoval Pospíšil a technicky k bližší tyči překonal poprvé Uvízla.
Po dlouhých 32 minutách hry
se eskáčko dostalo do vedení!
To ovšem nemělo dlouhého trvání, když o tři minuty později
dostal pěknou přihrávku, věřme,
že opravdu nikoli do ofsajdové
pozice, Jeřábek, obešel vybíhajícího Bureše a kolem vracejícího se Krejčíře srovnal skóre.
Domácí zůstávali nadále při
chuti, cestou k soupeřově brance
využívali především levé křídlo.
V 21. minutě se Juřátek prezentoval pěknou střelou lízající
spojnici břevna a tyče prostějovské brány, o deset minut později
se dopředu vydal Zelenka, chtěl
přihrát na Pospíšila, ovšem těs-

ně před ním razantně zakročil
domácí zadák, nechybělo ale
mnoho, aby rozvlnil domácí síť.
To se podařilo hned o minutu
později Kazárovi umístěnou
střelou po Pančochářově vybídnutí z pravé strany. Nepříjemná
zdravotnická vložka čekala v 39.
minutě obránce Krejčíře, jemuž
byla ošetřována otevřená rána na
temeni po hlavičkovém souboji.
Ostřílený bek obdržel slušivou
fáčovou čepičku a pokračoval
ve hře. Těsně před poločasem
j
ještě
Bureš zneškodňoval velmi povedenou střelu z přímého
kopu.
Tři minuty po pauze neodvrátila prostějovská obrana centr Pojistka. Radim Vaněk (s číslem 11) právě zakončil do prázdné
domácích z levé strany, balón brány a navzdory protestům hostí zvýšil na 2:0. Foto: Jiří Možný
si našel Juřátek a křížnou střelou ke vzdálenější tyči opět
srovnal stav na světelné tabuli.
V 54. minutě zahrozil utěšenou střelou z hranice šestnáctROMAN POPELKA – ASISTENT TRENÉRA 1.
ky Tögel, pak už přišly minuty
SK PROSTĚJOV
zásadní pro konečný výsledek
utkání. Nejprve Machálek
Vítězství si samozřejmě vysoce ceníme. Naše střelecká produkutekl po pravém křídle a nativita se konečně zlepšila, využili jsme prakticky všechny šance,
servíroval před bránu míč jak
které se naskytly. Mužstvo ukázalo svoji psychickou odolnost,
na zlatém podnose Kazárovi,
když soupeř dvakrát srovnal stav zápasu, přesto jsme vstřelili dva
který se nemohl netrefit. O dvě
slepené góly, které rozhodly. V závěru jsme už kontrolovali vývoj
minuty později převzal hlavzápasu. Teď se ukazuje, jak zásadní pro umístění na čele tabulky
ní roli pro změnu Machálek,
byla domácí ztráta dvou bodů s Hulínem a Orlovou.
kterého přesně našel přihrávkou z hloubi vlastní poloviny
ZDENĚK STROUHAL – SK UNIČOV:
Hunal, ustál i pokus o zoufalý
faul v pokutovém území, obeBylo to kvalitní vyrovnané utkání hodné třetiligové úrovně. Zápas
šel Uvízla a do prázdné brány
se rozhoduje ve vápně a tam jsme soupeři nabídli příležitosti, doposlal čtvrtý gól. Domácí se
stali čtyři góly, takže jsme utkání samozřejmě nemohli zvládnout.
snažili o korekci stavu, velmi
Po Jeřábkově vyrovnání na 1:1 měl za dvě minuty tutovku Juřátek,
aktivní byl na pravé straně hrakterou neproměnil, z pár metrů netrefil bránu. Mohli jsme jít do
jící Juřátek, ale bez kýženého
vedení, ale „kdyby“ samozřejmě neplatí. Tahali jsme stále za kratší
efektu, obrana Prostějova už
konec, neustále dotahovali, a jakmile soupeř odskočil na dva góly,
pracovala bezchybně. Naopak
bylo rozhodnuto.
na druhé straně vystrašil Uvízla dvakrát z rohového kopu Zelenka, když zatočil míč k bližší
tyči, v 81. minutě nechal do- Pavlík, jehož dalekonosnou kým výkonem si hosté už nemácího gólmana vyniknout střelu vyrazil na roh. Taktic- nechali cenné vítězství vzít.

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK - hlavní mediální partner klubu

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

Zápasové
meníčko
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
27. kolo: 1.SK Prostějov – Rosice (sobota
25.5., 16.30, rozhodčí: Ondráš – Ogrodník,
Batík).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
Dohrávky 20. kola, středa 22. května, 17.30:
Určice–Kozlovice(Štětka–Částečka,Koláček),
Kralice na Hané – Zlaté Hory (Hampl – Straka,
Motlíček).
27. kolo, neděle 26. května, 16.30: Určice –
Konice (Kubec – Slota, Jelínek), Šternberk
– Kralice na Hané (sobota 25.5., 16.30, Štětka
– Částečka, Motlíček).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
23. kolo: Konice „B“ – Šumvald (sobota 25.5.,
16.30, Koláček – Motal, Grečmal).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
23. kolo, sobota 25. května, 16.30: Kojetín –
Čechovice (Krpec – Silný, Polanský), Bělkovice
– Haná Prostějov (Benda – P. Jílek, Lepka), Klenovice na Hané – Bělotín (Zavřel – Oulehla,
Sigmund), Bohuňovice – Plumlov (neděle
26.5., 16.30, Dömisch – Kučera, Ráb).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
23.kolo,neděle26.května,16.30:Vrchoslavice
– Býškovice (Navrátil – Sigmund, Oulehla),
Beňov – Lipová (Kulička – Zavřel, Hohnová), Jesenec – Nezamyslice (sobota 25.5.,
16.30, Knop – Navrátil, OFS, hřiště Dzbel),
Mostkovice – Hranice „B“ (Knoll ml. –
Vachutka, Majer), Pivín – Kostelec na Hané
(Krutovský – Milar, Lasovský).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
23. kolo: Černovír – Protivanov (neděle 26.5.,
10.00, Pivoňka – Zemánek, Valouch).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U19:
27. kolo: Líšeň – 1.SK Prostějov (sobota 25.5.,
10.15, Nejezchleb – Jm KFS, Jm KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U17:
29. kolo: Hlučín – 1.SK Prostějov (sobota 25.5.,
10.15, Handlíř – MS KFS, MS KFS, hřiště
Kozmice).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U16:
29. kolo: Hlučín – 1.SK Prostějov (sobota 25.5.,
12.15, MS KFS – Handlíř, MS KFS, hřiště
Kozmice).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
– starší dorost:
25. kolo: Konice – Přerov (neděle 26.5., 10.00,
Lizna – OFS, OFS), Čechovice – Nemilany
(neděle 26.5., 11.45, Fojtek – OFS, OFS).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
– mladší dorost:
25. kolo: Konice – Přerov (neděle 26.5., 12.15,
Lizna), Čechovice – Nemilany (neděle 26.5.,
9.30, Fojtek).
KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu
– skupina „B“:
23. kolo: Určice – Želatovice (sobota 25.5.,
14.15, OFS), Opatovice – Kostelec na Hané
(sobota 25.5., 16.30, Baďura, Horní Újezd).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – II. TŘÍDA:
Dohrávky20.kola:HanáProstějov„B“–Brodek
u Prostějova (úterý 21.5., 18.00), Čechovice „B
– Smržice (čtvrtek 23.5., 17.30).
27. kolo, neděle 26. května, 16.30: Zdětín –
Čechovice „B“, Určice „B“ – Výšovice (sobota
25.5., 16.30), Držovice – Otaslavice (sobota 25.5., 16.30), 1.SK Prostějov „B“ – Haná
Prostějov „B“ (hřiště v Olympijské ulici),
Kralice na Hané „B“ – Smržice, Olšany – Brodek
u Prostějova (sobota 25.5., 16.30), Otinoves
– Vrahovice, Přemyslovice – Hvozd.
III. TŘÍDA:
Dohrávka 20. kola: Vícov – Mostkovice „B“
(pátek 24.5., 17.30).

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Tomáš Kazár: "Hráli jsme týmově

Uničov - Tomáš Kazár
zmeškal poslední téměř
tři ligová utkání poté, co
na začátku domácího
duelu s Orlovou musel
opustit hřiště se zlomeným nosem. Jeho ofenzivní pojetí a časté úniky
po křídle týmu dost chyběly, možná by rozhýbal poněkud ztrnulou
zálohu v posledním měření sil s olomouckými
mladíky. Teď nastoupil
do základní sestavy a
přispěl k celkovému vítězství dvěma trefami.
Tomáš Kaláb

Dohrávka 25. kola: Ptení – Tištín (pátek 24.5.,
18.00).
27. kolo, neděle 26. května, 16.30: Zdětín „B“
– Dobromilice (sobota 25.5., 16.30). Vícov –
Pavlovice,NěmčicenadHanou–HorníŠtěpánov,
Bedihošť – Tištín (neděle 26.5., 10.00), Ivaň –
Nezamyslice „B“ (sobota 25.5., 16.30), Ptení –
Brodek u Konice, Mostkovice „B“ – Vrahovice
„B“ (sobota 25.5., 16.30), Kostelec na Hané „B“
– Pivín „B“.
IV. TŘÍDA:
Dohrávka 20. kola: Doloplazy – Plumlov „B“
(pátek 24.5., 17.30).
Dohrávka 22. kola: Brodek u Prostějova „B“ –
Hrubčice (pátek 24.5., 17.30).
Dohrávka 24. kola: Protivanov „B“ – Malé
Hradisko (pátek 24.5., 17.30).
27. kolo, neděle 26. května, 16.30: Biskupice volno, Doloplazy – Čechy pod Kosířem,
Brodek u Prostějova „B“ – Protivanov „B“, Hrubčice – Jesenec „B“, Tvorovice – Otaslavice „B“
(sobota 25.5., 16.30), Malé Hradisko – Kladky,
Plumlov „B“ – Želeč (hřiště Krumsín), Skalka
– Přemyslovice „B“ (sobota 25.5., 16.30, hřiště
Výšovice).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV DOROSTU:
17. kolo: Plumlov – Smržice (sobota 25.5.,
10.45, hřiště Kostelec), Němčice na Hané –
Přemyslovice (sobota 25.5., 10.00), Pivín –
Nezamyslice (neděle 26.5., 14.00), Protivanov –
Vrahovice (neděle 26.5., 11.00).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE ŽEN,
SKUPINA „B“:
21. kolo: Hovorany – Kostelec na Hané (neděle
26. května, 10.00, Podaný – Jm KFS, Jm KFS).
OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN:
24. kolo: Kohoutovice – Kostelec na Hané „B“
(neděle 26.5., 15.00).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši
návštěvu!
-jim-

Prostějov/tok - Ve středu 22. května se odehraje centrálně odložené
18. kolo, které mělo původně celý jarní program MSFL otevírat.
Fotbalu ovšem nepřálo počasí, a tak se s druhým mužstvem tabulky, MFK Frýdek-Místek (mimochodem ideálně naplňujícím
název této naší třetí nejvyšší ligové soutěže), utkáme v době, kdy se
program ročníku 2012/13 pomalu chýlí ke svému závěru. S tímto
velmi silným soupeřem jsme se potkali hned ve třetím kole na domácím trávníku, kdy jsme si po slibném prvním poločase, okořeněném Pavlíkovým gólem, odnesli porážku 1:3.
Frýdek-Místek na jaře pokračuje ve velmi solidních výkonech, přestože
tým doznal v průběhu zimní pauzy asi největších změn ze všech účastníků MSFL. Obměnilo se sedm hráčů napříč týmem, nové složení dostala
jak obranná čtveřice, tak útočné hroty. Že se tyto rošády neodrazily na
herní kvalitě, dokazuje bilance dosavadních sedmi utkání: pět výher, dvě
remízy a jedna porážka (tu si odvezli Frýdečtí z Hlučína poměrem 1:2).
V neděli v zatím posledním kole ztratil Frýdek-Místek bod za bezbrankovou remízu s rezervou Sigmy Olomouc.
Mužstvo dává hodně gólů, má průměr 2,5 branky na zápas, rezerva
Zlína dokonce obdržela na stadiónu Stovky šestigólový příděl (mimochodem jen týden poté, co doma Zlín porazil eskáčko 4:3)! O střeleckou
efektivitu se stará především dvojice útočníků Gulajev – Teplý. První
z nich se uplatní téměř v každém utkání, druhý výrazně zazářil na Slovácku, kde B-týmu vstřelil všechny čtyři góly! Pokusit se eliminovat
tuto útočnou smršť bude hlavní výzvou pro naši defenzívu, která v posledních kolech, částečně vzhledem k absenci šéfa zadních řad Tomáše
Hunala, velkou oporou týmu nebyla.
Frýdek-Místek nastupuje obvykle v této základní sestavě: Prepsl - Švrček, Coufal, Korneta, Žídek - Pešek, Mozol, Talián, Ceplák - Gulajev,
Teplý. Trenér: Milan Duhan.
Na zcela opačném pólu tabulky se pohybuje FC Slovan Rosice, s nímž
se 1. SK Prostějov utká v 27. kole na domácím trávníku v sobotu 25.
května. První setkání obou týmů ve 12. kole skončilo vítězstvím prostějovských barev 4:3, dlužno ovšem poznamenat, že čtyřgólový náskok si
Prostějov vypracoval i zásluhou dvou gólů Machálka v prvním poločase, ve druhém poločase však měly Rosice výraznou převahu a ze dvou
přímých kopů a penalty snížily až na rozdíl jediné branky.
Dosavadní jarní bilancí klubu, jenž smluvně funguje jako farma druholigového Znojma, je jediná výhra (doma s Břeclaví), jedna remíza a
pět porážek. K nim se řadí i těžký debakl na hřišti lídra tabulky Třince
0:8, který odpovídal předvedené hře obou týmů. Jak jsou ale papírové
předpoklady ošidné, si eskáčko už dostatečně uvědomilo v duelech
s Hulínem a ve Žďáru nad Sázavou, takže i v tomto případě můžeme
očekávat tuhý boj.
Obvyklá sestava Rosic je v posledních kolech následující: Doleček –
Šilinger, Mička, Živný, Vítámvás – Havlásek, Mičko, Švarc, Selinger,
Pšikal – Malata (Šenk M.). Trenér: Jiří Pecha.

* Tomáši, nakonec jsi nastoupil bez ochranné masky,
přestože na tréninku tato pomůcka nechyběla...
Rozhodl jsem se to risknout
bez ní, protože při silnějším
nárazu by stejně asi nevydržela.
Je z tvrzeného plastu, výroba

Foto: archiv Večerníku
trvala nějakých šest hodin, pečlivě jsme ji zkoušeli. V dnešním
horkém počasí by mi ale mohla
po obličeji klouzat a herní pohodě by to nepřispělo. Do soubojů jsem chodil trochu jinak,
abych se víc chránil.
* Co dokáže souboj o míč, dokázal problém Pavla Krejčíře...
Stačilo při výskoku dostat nešťastně loktem a má rozbitou
hlavu. On je ale typ boxera,
hned tak něco ho nesloží. Je
dobré, že jsme nemuseli střídat.
* Po třízápasovém výpadku to
nebylo na hře nijak vidět...
Pauza nebyla zas až tak dlouhá, mezitím jsem samozřejmě

trénoval. Dnes jsme hráli dobře
týmově, jako jeden celek, což
bylo pro vývoj zápasu a konečný výsledek rozhodující. Dostal
jsem od kluků dobré balóny,
zvlášť ten druhý gól byla lahůdka. Ty body odtud jsou strašně
cenné.
* Ve středu vás čeká další utkání...
Ve Frýdku to samozřejmě bude
těžké, spolu s Třincem patří ke
špičce třetí ligy. Doma jsme
prohráli 1:3, což dost napovídá.
Pokud se nám ale podaří zopakovat dnešní kolektivní výkon,
máme šanci si nějaký ten bod
odvézt.

I.A třída: Konice „B“ spadla
na dno, Plumlov prohrál derby
(dokončení ze strany 25)

TJ Haná Prostějov
SK Náměšť na Hané
3:2 (2:1)
Podrobněji na jiném straně
TJ Sokol Čechovice
TJ Sokol Bělotín
0:2 (0:0)
Rozhodčí: Lizna – Dömisch,
Kučera. Sestava Čechovic:
Brablec – Suchomel, Zacpal,
Vinklárek, Kolečkář – Jansa (65.

Chmelík), Haluza (75. Pospíšil), třeba Jahl, Jansa a Haluza se
Hatle, Klimeš (55. Prášil), Matu- ocitli sami před brankářem. Z
la – Jahl. Trenér: Jaroslav Liška. naší strany je to trápení, nemůžeme se s tím vypořádat. BěHodnocení trenéra Čechovic lotín nastoupil v téměř totožné
Jaroslava Lišky:
sestavě jako na podzim, kdy
„Výsledek odpovídá dění na jsme ho porazili 5:0, teď je to
hřišti. Soupeř byl lepší, měl z naší strany křeč. Musíme se z
větší chuť a my se nacházíme toho ale dostat a udržet alespoň
v herní krizi. Nejsme schopni třetí místo, takto si ho nezadoma vyhrát, na jaře jsme po- sloužíme. Stejně tak potřeburazili pouze Slatinice a máme jeme dorostence posunout z
celkem šest bodů při skóre posledního místa v krajském
6:11. Stále nedáváme šance, přeboru.“

Fotbalisté Kostelce se přejmenují až v zimě
Kostelec na Hané/jim – Minimálně zbytek letošní a první
polovinu příští sezony odehrají
kostelečtí fotbalisté pod názvem TJ FC Kostelec na Hané.
O zkratce TJ se členové oddílu
dozvěděli teprve nedávno a
předseda oddílu Stanislav Pí-

chal předesílal snahu o přejmenování na zažitý FC Kostelec
na Hané, nakonec k tomu ale
dojde až v zimní přestávce.
„Musíme nejprve změnit stanovy
a rozhodli jsme se sáhnout k tomu
až v zimě, kdy bude více času.
Ministerstvo vnitra má totiž na

odpověď třicet dní a návrhy často
rozporuje nebo chce něco doložit,“ vysvětlil Píchal. Se změnou
stanov a názvu bude následně
souviset i „kolečko“ po katastrálním úřadu, živnostenském úřadu,
okresním fotbalovém svazu či
Českém svazu tělesné výchovy.

Basketbal
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Basketbalisté Prostějova a Ostravy si v semifinále drží domácí tvrz
P
81 BK PROSTĚJOV
77 NH OSTRAVA

ORLI SI ZAHRAJÍ SEMIFINÁLE ČÍSLO PĚT POČTVRTÉ V ŘADĚ

STAV SÉRIE: 2:0

poločas: 44:38

čtvrtiny: 17:24, 19:22, 25:10, 18:21
Střelba 3 b.:
Střelba 2b.:
Trestné hody:
Doskoky:

28/10:29/9
31/16:29/17
31/19:24/16
36:32

Osobní chyby:
Asistence:
Získané míče:
Ztracené míče:

21:27
11:12
6:11
17:12

Rozhodčí: Dolinek Ivo, Lukeš Václav, Hošek Jan
Diváků: 500

22
2
25
19
13
1
12

Švrd
Šv
rdlíík Kaami
mil
Bohaačíík JJaaro
Bo
aromí
roomí
mír
Poolááše
šek Rudolf
Ru
Ru
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Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

Sestava a body Ostravy:
Wilson Jeremiah 29, Dufault Austin Lee 18, Gniadek Martin 11, Číž Adam
9, Stehlík Jan 4, Ames Rahsaan Edward 3, Barnes Chadwick Farrell 3,
Jurečka Luděk 0, Medvecký Michael 0, Pelikán Rostislav 0, Zbránek Filip 0
Trenér: Dušan Medvecký

81 NH OSTRAVA
PROSTĚJOV
77 BK PROSTĚJOV

STAV SÉRIE: 2:2

poločas: 38:48
čtvrtiny: 17:24, 21:22, 25:10, 18:21
Střelba 3 b:
Střelba 2 b.:
Trestné hody:
Doskoky:

28/10:29/9
31/16:29/17
31/19:24/16
36:32

Osobní chyby:
Asistence:
Získané míče:
Ztracené míče:

Až pověstná loterie pátého zápasu určí soupeře Nymburka ve finále Mattoni NBL. V rozhodujícím utkání budou mít Orli výhodu domácího
prostředí. Na vlastní palubovce se pokusí čelit
ostravské početní přesile, která touží po postupu do finále po dlouhých šestadvaceti letech.
Prostějov/lv

Sestava a body Prostějova:
Prrášil Jarosslaav
Paanddul
Pand
ulaa Duuša
šann
Kooho
hout
ut Onddře
řej
ej
Markko Roma
Rom
Ro
maan
Slezák Pavvel
e

Rozhodující utkání se hraje už v úterý od pěti hodin odpoledne

21:27
16:7
6:3
9:16

Rozhodčí: Dolinek Ivo, Lukeš Václav, Hošek Jan;
Diváků: 1200 (vyprodáno)

Sestava a body ostravy:
Wilson Jeremiah 29, Dufault Austin Lee 18, Gniadek Martin 11, Číž Adam
9, Stehlík Jan 4, Ames Rahsaan Edward 3, Barnes Chadwick Farrell 3,
Jurečka Luděk 0, Medvecký Michael 0, Pelikán Rostislav 0, Zbránek Filip 0
Trenér: Dušan Medvecký

„Teď už je to otevřené. Oba soupeři mají stejné šance na postup.
V pátém zápase dvojnásobně
platí, že bude rozhodovat momentální forma,“ tvrdí ostravský
kouč Dušan Medvecký, který
nechce kalkulovat s možným
úbytkem sil prostějovského torza. „Hrají skvěle, i když je jich

Třetí semifinále: Mečbol přinesl obrat ve druhém poločase
Prostějov/lv - Bez kapitána
Jaroslava Prášila a s celou
řadou šrámů z dosavadního průběhu play-off urvali
basketbalisté
Prostějova
vítězství ve třetím semifinálovém utkání proti Ostravě.
Více než půl zápasu prohrávali, přesto se radovali
po výsledku 81:77 a získali
postupový mečbol.
Důležité střetnutí zahájili lépe
hráči Ostravy. Po dvou minutách vedli 7:1 a rychle odskočili

25
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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 90:57
(24:13, 45:32, 66:48). Konečný stav série: 3:0. Nejvíce bodů: P. Houška 16, Carter, Efevberha, Rančík a Welsch všichni 11 - O. Peterka 9, P.
Bohačík 8, Muirhead a M. Peterka po 7. Rozhodčí: Vyklický, Hruša, Matějek. Fauly: 21:23. Trestné hody: 21/15 - 23/16. Trojky: 9:7. Diváků:
400* BK Prostějov - NH Ostrava 81:77 (17:24, 38:46, 63:56). Stav
série: 2:1. Nejvíce bodů: Pandula 25, Kohout 19, Marko 13, Slezák 12
- Wilson 29, Dufault 18, Gniadek 11. Rozhodčí: Dolinek, Lukeš, Hošek.
Fauly: 21:27. Trestné hody: 31/19 - 24/16. Trojky: 10:9. Diváků: 500
4. ZÁPAS: NH Ostrava - BK Prostějov 86:66 (9:13, 38:31, 60:43).
Stav série: 2:2. Nejvíce bodů: Wilson 15, Ames a Dufault po 14, Gniadek 13, Zbránek 10 - Švrdlík 16, Kohout 13, Bohačík 12. Rozhodčí: Vyklický, Vondráček, Matějek. Trestné hody: 22/15 - 26/19. Fauly: 24:17.
Trojky: 7:5. Diváků: 1200

KAM za play off
SEMIFINÁLE
5. ZÁPAS, úterý 21 května, 17.00 hodin:
BK Prostějov - NH Ostrava
FINÁLE
Hraje se na 4 vítězné zápasy
1. ZÁPAS, sobota 25 května, 17.35 hodin:
ČEZ Basketball Nymburk - BK Prostějov/NH Ostrava
2. ZÁPAS, neděle 26 května, 18.00 hodin:
ČEZ Basketball Nymburk - BK Prostějov/NH Ostrava
Další termíny: středa 29.5., čtvrtek 30.5., sobota 1.6.,, neděle
2.6., středa 5.6., pátek 8.6.
Časy utkání se mohou změnit na základě přání
České televize, která bude vysílat přímé přenosy.
Sledujte www.vecernikpv.cz a www.bkprostejov.cz

I

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

na rozdíl devíti bodů. Orly trápil především neomylný Wilson. Za stavu 9:18 se přece jen
domácí zvedli a do konce první
čtvrtiny svoji ztrátu mírně stáhli
po přesných zásazích Marka a
Panduly na 17:24.
Na umazávání deficitu pracovali Hanáci také v dalším průběhu
druhé půle. Ve dvou případech
se dostali až na rozdíl jediného
bodu a měli šanci otočit skóre
na svoji stranu. Pak ale přišla
poslední minuta čtvrtiny, kterou
Orli v obraně nezvládli. Wilson
a Gniadek se dokázali prosadit
a po dvaceti minutách domácí
ztráceli osm bodů (38:46).
Změnu ve výkonu basketbalistů
Prostějova přinesla následující

desetiminutovka. Hlavní náporr
odstartovala nesportovní chyba ostravského rozehrávače
Amese, která tým Nové huti
dokonale vykolejila. Domácíí
snížili na 52:53 a tříbodová
střela je poslala do vedení. Od
té chvíle se už hosté do vedení
nedostali. Po třetí čtvrtině prohrávali 56:63.
Náskok Orli drželi také na začátku poslední periody a ve 35.
minutě odskočili dokonce na
dvouciferný rozdíl. Ostrava se
ani za tohoto stavu nevzdala a
v koncovce snížila až na rozdíl
jediného bodu. Poslední slovo si
vzal Dušan Pandula. Půl minuty
před koncem trefil klíčovou trojku a určil jméno vítězného týmu.

Očima trenérů

Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
„Hlavně na začátku nás hodně trápil Wilson, který
do poločasu neminul koš. Nezbývalo nám než věřit,
že to otočíme. To se podařilo. Od třetí čtvrtiny jsme
se zlepšili a přitlačili v obraně. To byl klíč k úspěchu.
Hráli jsme opravdu zodpovědně, přitom si dokázali
pohlídat osobní chyby. Před hráči opět smekám.“

Marek STUCHLÝ - asistent NH Ostrava:
„Prostějov i v oslabené sestavě předvedl další
parádní výkon. Nám se dařilo pouze v prvním
poločase, ale soupeř stále hrál svoji hru. Předvedl
kolektivní výkon a nedělal zbytečné ztráty. Navíc
opět dominoval na doskoku a získal celou řadu
opakovaných střel, což ve vyrovnaném utkání rozhodlo.“

Čtvrté semifinále: Nová huť si vynutila rozhodující pátý zápas

Sestava a body Prostějova:
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málo. Bude to hodně těžké.“
Díky televiznímu přenosu se
bude hrát už v úterý od 17.00
hodin . Tým bude mít o den
odpočinku méně a to je v situaci Orlů krajně nepříjemné.
„V pondělí proběhne nějaká
regenerace a pak už půjdeme
do dalšího zápasu. Je to daň
za televizní utkání. Musíme to
tak brát,“ řekl trenér Prostějo-

va Zbyněk Choleva. „Už jsme
se v sezoně poprali s jinými
problémy. Třeba to zase zvládneme. Kluci udělají pro postup
maximum,“ dodává odhodlaně
kouč Orlů.
Patřičně nažhavená je také kabina. Tým neproměnil první mečbol, sérii ale touží dotáhnout k
úspěchu před vlastními fanoušky. „Doma vyhrajeme,“ věří křídelník Dušan Pandula.
Pro prostějovský klub je pátý
semifinálový duel důvěrně známou písničkou. Stejnou si jeho
hráči zahráli také v posledních
třech ročnících, kdy v klíčovém
zápase porazili Děčín, Pardu- a zvládli jsme to. Tomuto týmu ticky,“ vysekl poklonu hráčům
bice a Nový Jičín. „Pokaždé to bych strašně přál, aby stejný vý- generální manažer BK Prostějov
bylo psychicky velmi náročné sledek zopakoval. Hraje fantas- Petr Fridrich.

Ostrava/lv – Třetí čtvrtina, ve
které se projevila únava prořídlé sestavy Prostějova, rozhodla
o výsledku čtvrtého semifinálového zápasu mezi Ostravou a
Prostějovem. Domácí odvraceli
mečbol hostujícího soupeře,
v natřískané hale se jim to přes
komplikace v úvodu utkání
podařilo. Po vítězství 86:66 je
stav série vyrovnaný 2:2 a finalistu díky tomu určí až poslední
možné střetnutí.
S ohledem na důležitost utkání
vstoupily oba celky do tohoto
zápasu velmi opatrně a soustředily se zejména na obranu. Nej-

více poznat to bylo u domácích,
kteří v úvodu nepálili zpoza
tříbodové linie jednu střelu za
druhou a snažili se více kombinovat. To jim ale příliš nešlo,
stejně jako Orlům. Byli to ale
právě hanáčtí hrdinové, kteří
se dřív zbavili této svázanosti a
utrhli se na vedení 9:2. Domácí
pak ale okamžitě odpověděli a
stáhli sedmibodové vedení na
13:9 na konci první periody.
Ve druhé části už oba celky
odhodily útočné zábrany a začal se hrát pořádně ofenzivní
basketbal. Koš na jedné straně
střídal koš na druhé, až přišla
série domácích 12:2, která znamenala obrat v utkání na 28:22.
Orli se tak dostali do šestibodového deficitu, ale na ten ještě
dokázali odpovědět a stáhnout
na rozdíl jediného bodu 30:29.

Závěr periody ale patřil Wilsonovi a ten šesti body v řadě zařídil v polovině domácím vedení
38:31.
Po přestávce se hráči ProstěDušan MEDVECKÝ - NH Ostrava:
jova pokusili stáhnout vedení
soupeře a díky aktivitě Ko- „Byli jsme v těžké situaci, kterou ale hráči zvládli.
houta s Pandulou se to povedlo Po třetím zápase se potřebovalo mužstvo vrátit
(39:35). Pak se ale domácí hrá- k poctivé obraně pod vlastním košem. Zpočátku
či vrátili ke své obvyklé taktice jsme byli nervózní a nedařilo se nám v zakončení.
zasypat koš zpoza tříbodové Právě kvalitní defenziva nám ale dodávala sebevědomí a díky
linie. Ostravští kropiči zasáhli němu jsme se nakonec dokázali prosadit i v útoku.“
svůj cíl hned pětkrát z dlouhé
Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
vzdálenosti, přičemž jedna střeLepším
týmem
jsme byli pouze na začátku zápasu. Škoda, že
la byla s mírným přešlapem.
Celkově tak tento úsek hry vy- jsme nedokázali využít problémy Ostravy v útoku k získání
hráli poměrem 14:2 a dostali se výraznějšího náskoku. Ve chvíli, kdy soupeř vyrovnal, dostal se do
do vedení 53:37. Do poslední pohody a šel za úspěchem. Nám se nedařilo v ofenzivě, kde Nová
části duelu Orli vstupovali za huť dobře bránila. V závěru už o nic nešlo, proto jsem poslal na
hřiště mladé kluky a zkušené nechal odpočívat.
stavu 43:60.
Za tohoto stavu se kouč Zbyněk
Choleva rozhodl šetřit síly klí- nu poslal na palubovku Poláška vedli špatně, na vysoké porážce
čových hráčů a na celou čtvrti- se Šmídem. Mladí Orli si ne- se však již nic nezměnilo.

Očima trenérů

Exkluzivní rozhovor s pivotmanem BK Prostějov

„BYLA BY ŠKODA PŘIJÍT O MOŽNOST HRÁT O TITUL...“
Ondřej Kohout věří v sílu domácí palubovky

Ostrava/ - V průměru téměř dvaatřicet minut v jejich obranu vytáhneme.“
O finalistovi rozhodne
každém zápase strávil v dosavadním průběhu
poslední zápas. Kdo
semifinále na palubovce Ondřej Kohout. Mladý bude úspěšnější?
pivot se statečně rve s podkošovými hráči Nové
huti, ani jeho další kvalitní výkon ale Orlům vítězství na palubovce soupeře ve čtvrtém duelu
nepřinesl. „V útoku jsme se nedokázali prosadit.
Ostrava bránila opravdu dobře,“ uznal Kohout.
Ladislav Valný
Ostrava točila čtyři pivoty. Bylo těžké bojovat
s takovou přesilou?
„Nejde jenom o počet hráčů.
Na pivotu je nás málo prakticky od ledna, nejde o pár
zápasů. Dlouho nám pomáhal
Jarda Prášil, který se ale zranil.
Není to snadné, protože síly už
opravdu docházejí.
Hlavně ve druhé půli posledního utkání domácí několikrát
zaúřadovali na útočném doskoku.“
Docházela vám energie?

„Někdy se stane, že se míč odrazí k soupeři a promění opakovanou střelu. Je fakt, že se to
Ostravě podařilo ve chvílích,
kdy se nám to nejméně hodilo.“
Na druhé straně jste
v útoku často narazili
do nachystané obrany a následovala nepřesná střela
nebo ztráta. V čem byl problém?
„V obraně se zatáhli hodně
pod koš a tam čekali na nájezd.
Někdy jsme opravdu zkazili
nadějné akce. V dalším utkání
musíme míč častěji vyhazovat
k oblouku na volné hráče. Tím

„To se uvidí. Ostrava bude povzbuzená druhým úspěchem,
my zase spoléháme na domácí prostředí, kde jsme ještě

v play off neprohráli. Chceme
tuto tradici dodržet. Byla by
škoda přijít o možnost hrát o
titul.“

Foto: archív

Sport

Výsledky 21. kola:

házenkářská sedmička

Výsledky 22. kola: Hustopeče – Telnice 30:29, Prostějov –
Havlíčkův Brod 36:21, Kostelec na Hané – Maloměřice 28:23,
Velké Meziříčí – Bohunice 14:21, Kuřim – Brno „B“ nehlášeno,
Ivančice – Sokolnice nehlášeno.

aneb průřez druholigovou sezónou 2012-2013

Průběžná tabulka druhé ligy, skupiny Jižní Morava

PROSTĚJOV DERNIÉRU NEPODCENIL A SPLNIL PŘEDSEZONNÍ CÍL
Prostějov/jim – Překvapení se
nekonalo. Házenkáři Sokola
II Prostějov věděli, že musejí v
posledním utkání letošní druholigové sezony nad Havlíčkovým
Brodem zvítězit, a na rozdíl od
kosteleckých kolegů se jim to i
podařilo. Hosté se drželi pouze
úvodní čtvrthodinu, od té doby
náskok domácích nezadržitelně
narůstal a nebylo daleko ke čtyřicetibrankové metě.
„Měl jsem z tohoto duelu obavy,
protože nás v týdnu bylo málo a
moc jsme nepotrénovali,“ přiznal
po utkání prostějovský trenér Josef
Zedníček. „Hráči ale podali velice
dobrý výkon. Nic nepodcenili, jejich

36:21

TJ Sokol II Prostějov
Jiskra Havlíčkův Brod

(17:8)

Rozhodčí: Dalajka – Divácký. ŽK: 3:2. Vyloučení: 5:8. Sedmičky: 4/3:4/3

Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Zacpal – Kozlovský 6, Jura 6, Chytil 1, Jurečka 5, Bečička
3, Ordelt, Mikulka, Budík, Gazdík 4, Valach 1, Raška 1, Kosina 9.
Trenér: Josef Zedníček

přístup a nasazení byly zcela jiné než
proti Maloměřicím. Naše aktivní hra
soupeře zničila, nestačili s námi běhat,“ oddechl si.
Na jasnou záležitost to přitom v
úvodu příliš nevypadalo. Havlíčkův
Brod držel s domácími hráči krok a
po patnácti minutách ztrácel jedinou

branku. Zbytek poločasu ale házenkáři Sokola II získali 9:1 a žádné
drama nepřipustili.
„O přestávce jsem hráče nabádal, ať
k duelu přistoupí, jako by platil stav
0:0, a po dalších patnácti minutách
se nám podařilo zvýšit na 25:13,“
chválil.

Ke čtyřicítce tak nebylo daleko,
i když se na palubovku dostali
všichni členové kádru. Návratu po
roční vynucené přestávce se tak
mimo jiné dočkal Martin Bečička.
A hned nasázel tři branky. Dařilo se
i gólmanům, oba si zachytali jeden
poločas a měli víc než padesátiprocentní úspěšnost.
Oproti předešlým střetnutím se
také podařilo rozložit střeleckou
potenci mezi více hráčů a kromě
Kosiny, Kozlovského a Jurečky
zatížila konto Havlbrodu další šestice. Hned šesti brankami se blýskl
Michal Jura a jednou se prosadil
i velice netradiční zakončovatel
Jakub Raška. „Dostali příležitost i

další hráči a ukázali se. Jura byl excelentní, s Kozlovským náš nejlepší hráč, Kuba Raška mohl jít přes
půlící čáru, zpracoval přihrávku a
proměnil,“ popsal Zedníček.
Díky porážce Velkého Meziříčí s
Bohunicemi to také znamená, že
se prostějovský oddíl posunul do
horní poloviny tabulky. Na poslední chvíli tak splnil předsezonní cíl v
podobě umístění do šestého místa.
„Jaro odehráli dobře a po podzimní
lapálii si to hráči zaslouží. Doma
jsme vysoko vyhrávali, a přestože
jsme měli jen pět domácích utkání,
získali jsme třináct bodů,“ poukázal trenér Sokola II Prostějov Josef
Zedníček.

KOSTELEC S MALOMĚŘICEMI NEZAVÁHAL A SLAVÍ ZÁCHRANU
Kostelec na Hané/jim – Až poslední kolo muselo rozhodnout
o tom, zda házenkáři Sokola
Kostelec na Hané udrží druholigovou příslušnost i pro
sezonu 2013/14. Situace v tabulce velela svěřencům Aloise
Juríka nad Maloměřicemi zvítězit a domácí hráči tuto úlohu
zvládli na jedničku.
„Je to naprosto zasloužená výhra, od počátku jsme byli ve
vedení. Jsem rád, že hráči dodrželi taktiku a pokryli rychlý
útok soupeře. Klobouk dolů před
Rikanem, který doslova vymazal
Musila ze hry,“ radoval se po

TJ Sokol Kostelec na Hané - HK
SHC Maloměřice

28:23

uvědomovali, že se hraje o hodně, a nepustili hosty ani jednou do
vedení. Trenér Alois Jurík chválil
všechny hráče a vyzdvihl i výkon
dvojice Jurka, Ševčík uprostřed
Rozhodčí: Kummerová – Smékal. ŽK: 4:3 (!), Vyloučení: 5:6, navíc ČK:
obrany. „Vše fungovalo k mé spoSinger (M). Sedmičky: 2/2:2/1. Diváci: 103. Pětiminutovky: 2:0, 4:3, 6:5, 8:6,
kojenosti. Náskok stále narůstal a
11:7, 13:8, 14:9, 18:12, 22:15, 24:17, 26:19, 28:23.
nedošlo k uspokojení. V závěru se
Sestava a branky Kostelce na Hané:
na place objevili i zbylí hráči, muVarha, Navrátil – Smékal, Godál 9, Grulich 3, Jurka 5, Rikan 1,
sejí postupně získávat zkušenosti,“
Ševčík, Vymětal 2, M. Grepl, J. Grepl, Hochvald 1, Varhalík 6, Říčař 1.
zmínil.
Trenér: Alois Jurík.
Ocenil enormní snahu celého
mužstva, vyzdvihl zkušenosti starvýsledku 28:23 kouč domácích V první půli oba týmy spoléhaly ších hráčů, kteří prošli extraligou i
Alois Jurík. Jeho hráči tak sou- na zajištěnou obranu a Koste- první ligou, a mrzela ho pouze jedpeři oplatili podzimní porážku o lečtí dovolili soupeři pouze osm na věc – zranění Davida Ševčíka v
devět branek.
přesných střel. Domácí hráči si posledním duelu sezony. „Vypadá

(13:8)

to na achillovku. Snad to ale není
nic vážného a bude brzy v pořádku,“ přeje si Jurík.
Překvapilo ho, že Telnice ve středu
prohrála a nezrodil se nečekaný
výsledek na úkor Hustopečí, Kostelečtí tak skončí mimo jiné před tímto
soupeřem z okolí Brna. „Kluci se
uklidnili a chci jim poděkovat. Ještě
do konce měsíce budeme mít společné tréninky, protože B-tým ještě
dokončuje soutěž, pak dostanou
hráči volno,“ poodhalil Jurík s tím,
že příprava na další sezonu začne
zhruba na začátku srpna. O konkrétním datu rozhodne definitivní rozpis
soutěže.

NOHEJBALISTÉ PROSTĚJOVA O VÍKENDU NEPORAŽENI

Prostějov/ben - Uplynulý
víkend hraáli muži i dorostenci své ligové zápasy
na domácí půdě a očekával
se zisk bodů. Muži hráli v
sobotu 18.května od 10.00
hod. s ohroženým týmem
NK Dynín a dorostenci
hráli v neděli s posledním
týmem tabulky Spartakem
Climax Přerov Vsetín.
Muži začali svůj zápas výborně hned první dvojice
Roba-Klaudy své utkání vyhrála a stejně si vedla i druhá
prostějovská dvojka Valenta-Wiesner. Další trojice Prostějova ve složení Klaudy,
Valenta, Wiesner ovšem překvapivě své utkání prohrála ale naštěstí mladá trojka
Sokola I ve složení Ftačník,
Roba, Pírek překvapivě vyhrála a stav zápasu byl. 3:1
pro celek Prostějova. Vložená
dvojka domácích Pírek-Ftačník zahrál s vyímkou úvod-
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ního setu a závěru zápasu
výborně a pouze jediný míč ji
dělil od důležitého bodu. Bohužel soupeř byl šťastnější a
snížil na 3:2. Domácí singlista Roba opět vyhrál a zvýšil
na 4:2, což už bylo pro domácí velmi nadějné.
Obrácené trojice ovšem dopadly pro Prostějov katastrofálně a obě utkání prohrála a
umožnila soupeři vyrovnat
stav na 4:4. Závěrečné dvě
dvojice nabídly divákům neuvěřitelné drama, obě utkání
rozhodoval za nerozhodného
stavu 1:1 na sety až závěrečný míč, přičemž Prostějov
byl vítězství blíže, neboť se
dopustil několika nevynucených chyb. Je to škoda, protože výsledek zápasu 5:5 je
spíše ziskem pro hosty.
Dorostenci hráli svůj zápas
v neděli 19.5. od 12.00 hod.
a trenér měl k dispozici kromě zraněného pOspíšila celý

základní kádr. Z hlediska výkonnosti obou celků to měla
být snadná záležitost domácího týmu ale někdy bývá ten
míč zkrátka kulatý.
Hned první dvojice napověděly, že body by měly zůstat
tentokrát doma. Jak dvojice
Ftačník-Příhoda tak i druhá
dvojka Roba-Matkulčík svá
utkání vyhrála a domácí se
dostali do dvoubodového vedení. Ve trojicích se situace
opakovala a po trojicích vedl
Prostějov již 4:0, když první
trojku vyhrála sestava Příhoda-Ftačník-Deutsch a druhou
sestava Roba-Matkulčík-Ka-

rafiát. Ve vložené dvojce si
domácí celek snadno pohlídal
vedení, s přehledem vyhrála
dvojka Žůrek-Karafiát a singl
se dle očekání stal snadnou
záležitostí mladého Kubu
Ftačníka.
„S výkonem mužů v sobotnímu utkání nemohu být s
vyjímkou Tomáše Robu a
Kubu Ftačníka příliš spokojen, nedařilo se zejména naší
elitní trojce Klaudy, Valenta, Wiesner. Nedělní zápas
s Přerovem Vsetínem byl až
příliš jednoduchou záležitostí našich hráčů a důležité
jsou body do tabulky?ů uvedl

kouč Richard Beneš.
Příští zápasy sehrají muži
hned tuto sobotu 25.května
od 10.00 hod. na domácím
kurtu u sokolovny s ohroženým týmem Sokola Bedřichov a dorostenci odjíždějí
na své utkání do Karlových
Varů.


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

Mužstvo
Bohunice
Kuřim
Hustopeče
Brno „B“
Prostějov
V. Meziříčí
Kostelec na Hané
Ivančice
Sokolnice
Telnice

Z
22
21
22
21
22
22
22
21
21
22

V
19
14
14
13
9
10
8
9
9
8

R
0
2
1
1
2
0
3
1
1
2

P
3
5
7
7
11
12
11
11
11
12

S
656:510
591:557
636:555
606:600
611:622
537:575
539:586
556:526
548:609
562:577

B
38
30
29
27
20
20
19
19
19
18

Maloměřice
Havlíčkův Brod

22
22

8
1

2
1

12
20

595:582
545:683

18
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

I

Kouč Zedníček se rozloučil výhrou
Prostějov/jim – Poslední
utkání na lavičce Sokola II
Prostějov odkoučoval v sobotu odpoledne zkušený trenér Josef Zedníček. Po loňském třetím místě dokázal i
letos dotáhnout mužstvo do
horní poloviny, vítězstvím
36:21 nad Havlíčkovým
Brodem se ale uzavírá jeho
kapitola coby kouče mužského „áčka“.
„Končí mi smlouva a již
s předstihem jsem výboru
oznámil, že nechci pokračovat. Prioritou je pro mě dát

si do pořádku zdraví, pak se
možná vrátím k mládeži. V
pondělí 3. června tak odevzdám registračku, klíče i
stopky a končím,“ prozradil
své plány odcházející trenér.
Hráči mu na odchod připravili nejvyšší výhru v
celém ročníku, o patnáct
branek Prostějovští v ročníku 2012/13 nikoho jiného
nezdolali. „Potěší každé vítězství. Toto je ale specifické
tím, že bylo v posledním duelu a navíc nám zachránilo
soutěž,“ cení si výsledku.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

obchodní partneři nohejbalového oddílu TJ Sokol I Prostějov

Kuličky v Křenůvkách ovládli
Drahoslav Zavadil a František Karásek

Mladší žákyně VK Prostějov skončily desáté

na Mistrovství Moravy a Čech 7. tříd 2013
Přesně v polovině výsledkové
listiny Mistrovství Moravy
a Čech 7. tříd 2013 skončily
mladší žákyně VK AGEL
Prostějov. V Brně nejprve během soboty obsadily
po dvou jasných výhrách a
dvou těsných porážkách třetí
pozici v základní skupině D,
čímž o fous nepostoupily do
čtvrtfinále. O konečném desátém místě naší volejbalové
omladiny v konkurenci dvaceti zúčastněných týmů pak
rozhodl druhý den šampionátu, kdy Hanačky v bojích
o 9. až 16. příčku dvakrát
zvítězily a na úplný závěr už
potřetí během turnaje těsně
podlehly. Co je však podstatné, že v neděli už předváděly
opravdu kvalitní volejbal.

Základní skupina D
VK Prostějov
SK Slezan Orlová
2:0
Hodnocení trenéra
Jindřicha Němečka:
„Holky odehrály první utkání
skoro už tradičně špatně. Chybělo nasazení i chuť zabojovat
o každý míč, soupeř jen přehazoval jednoduché balony a my
jsme je kazili. Naštěstí to na

Orlovou stačilo a také záslu- střetnutí po sobě v horké a vyhou zlepšení ve druhém setu dýchané hale. Na to se však neskončil duel 2:0.“
chceme vymlouvat vzdor tomu,
že musela střídat hráčka, která
Základní skupina D
začala na hřišti kolabovat z nedostatku kyslíku i únavou.“
VK Prostějov
Volejbal Tábor
Základní skupina D
2:0
VK Prostějov
Hodnocení trenéra
VK Znojmo Přímětice
Jindřicha Němečka:
1:2
„Změny v sestavě a předzápaHodnocení trenéra
sová domluva přinesly zlepšeJindřicha Němečka:
ní hry, ale i tak se holky stále
nemohly dostat do svého ryt- „Po dlouhé polední pauze jsme
mu. Pořád nás trápil příjem a přímý souboj o druhé místo ve
skupině začali opět špatně, bez
jednoduché míče v obraně.“
pohybu a nasazení. Když už
Základní skupina D
jsme v obraně nebo po servisu míč zvedli a nahráli, místo
VK Prostějov
útoku pak následovalo jen přeŠSK Demlova Jihlava
hození. A to proti takovému
1:2
soupeři nestačilo. Ve druhém
Hodnocení trenéra Jindřicha setu - po změnách na útočných
postech - se hra alespoň vyrovNěmečka:
„S dobrým protivníkem se zve- nala a napínavou koncovku
dl i náš výkon a holky sehrály jsme zvládli. V tiebreaku však
vyrovnanou partii, kdy soupeř- nastal nepochopitelný zkrat,
ky v prvním setu přehrály jak holky zvadly a nedokázaly
na servisu, tak v útoku. V setu přijmout deset balonů v řadě.
druhém ale trochu polevily a to Nepomohly oddechové časy
stačilo, aby se Jihlava nadechla ani střídání a bohužel jsme
k obratu. Tiebreak získala svou podlehli krutým skóre 1:15.“
větší zkušeností a vyhraností. „Holky si to v šatně vyříkaDoplatili jsme také na vyloso- ly, dostaly informace i od nás
vání, protože to bylo naše třetí trenérů a zítra nastoupí v 10

hodin na hale ve Vodově ulici
k utkání se čtvrtým ze základní
skupiny B. Dnešek musí hodit
za hlavu, překousnout zklamání, ještě zabojovat a ukázat,
že volejbal opravdu hrát umí.
Nakonec to předvedly minulý
týden na turnaji v Přerově,“
shrnul kouč mladých Agelek
na závěr úvodního dne brněnského šampionátu.

Utkání o 9. až 16. místo
VK Prostějov
Nový Jičín
2:0
Hodnocení trenéra Jindřicha
Němečka:
„První set nebyl z naší strany
úplně dobrý, ale zvládli jsme
jej a pak se družstvo rozjelo.
Holky zabraly, celkově vyhrály jednoznačně.“
Utkání o 9. až 12. místo
VK Prostějov
Lokomotiva Plzeň
2:0
Hodnocení trenéra Jindřicha
Němečka:
„Proti o něco silnějšímu soupeři už jsme přestali míchat se
sestavou, což se pozitivně promítlo do našeho výkonu. Byl

po všech stránkách kvalitní a
hra celého kolektivu měla na Křenůvky,
Prostějov/jim,
rozdíl od soboty odpovídající vl – Devětatřicet soutěžících
včetně jedenácti dětí si přivolejbalové parametry.“
šlo v neděli dopoledne zahrát
Utkání o 9. místo
na kuličkový turnaj do Křenůvek. Obzvláště nováčci se
VK Prostějov
mohli přesvědčit o zajímavosVavřinec Kladno
ti tohoto stále oblíbenějšího
1:2
sportovního odvětví a po relaHodnocení trenéra Jindřicha tivně nevýrazných výkonech v
Němečka:
úvodních kláních se z vítězství
„Hrál se oboustranně velmi mezi dospělými mohl radovat
kvalitní volejbal a střetnutí Drahoslav Zavadil. Juniorům
bylo naprosto vyrovnané. Na- kraloval František Karásek,
konec rozhodoval dramatický který za sebou nechal deset
tiebreak, který získalo Kladno soupeřů.
nejtěsnějším poměrem 15:13. V rozhodujících momentech
Přesto děvčata zasloužila po- třetího ze série Open turnajů pochvalu jak za dobrý výkon, tak řádaných na Prostějovsku neztratil
Zavadil nervy a bez větších proza maximální bojovnost.“
„Na mistrovství jsme absol- blémů přehrával své soupeře. Právovali sedm zápasů, čtyřikrát vě díky tomu nakonec celý turnaj
zvítězili 2:0 a třikrát prohráli vyhrál. Podobně si vedl i Luboš
1:2. Trochu mrzí těsný ne- Karásek, kterému k vítězství příliš
postup do čtvrtfinále, ale nechybělo. Po zásluze si tak odneobjektivně je třeba říct, že sl stříbrnou medaili. Trojici medaisedm mančaftů z nejlepší listů doplnil bronzový Ivo Losík.
osmičky asi bylo lepších než „Těší nás, že jsme zde mohli vidět
my. Desátá pozice rozhodně i nové tváře. Pomohli jsme nováčnení špatná a za důležitější kům porozumět základním takticpovažuji, že po herně slabší kým variantám hry a vysvětlili jim
sobotě holky v neděli dokáza- základy pravidel,“ zmínil Lukáš
ly, že volejbal umějí,“ uzavřel Vlček z pořádajícího klubu Hakouč prostějovských sedmaček nácká Trefa. Tento turnaj rozhodně nebyl poslední akcí místních
Jindřich Němeček.

pořadatelů, další proběhne v sobotu 22. června na stejném hřišti.
Tentokrát půjde o turnaj kategorie
Masters, který je ovšem otevřen
pro všechny příchozí.
Výsledky turnaje
v Křenůvkách:
Dospělí: 1. Drahoslav Zavadil,
2. Luboš Karásek, 3. Ivo Losík, 4. David Kudera, 5. Karel
Ondrůj, 6. Jan Zavadil, 7. František Gregor, 8. Radek Julinek,
9. Pavel Kotyza, 10. Lukáš
Vlček, 11. Lenka Koldová, 12.
Františka Karásková, 13. Miroslav Kolda, 14. Martin Malík,
15. Bohumila Ondrůjová, 16.
Radek Pivoňka, 17. Ladislav
Vysloužil, 18. Nikola Růžičková, 19. Lenka Vysloužilová, 20.
Jarka Hopličková, 21. Radek
Julinek st., 22. Dagmar Karásková, 23. Pavel Fronc, 24. Thomas Adámek, 25. Martin Trval,
26. Pavlína Růžičková, 27. Edita Nezvalová, 28. Petr Veselý.
Junioři: 1. František Karásek,
2. Antonín Karásek, 3. Ondřej
Vysloužil, 4. Bohumila Ondrůjová ml., 5. Libor Vysloužil, 6. Ondřej Nezval, 7. Mário
Stančef, 8. Andrej Stančef, 10.
Vendula Pivoňková, 11. Martin Carda.

Volejbal
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Mistrovské dozvuky pomalu utichají, vedení chystá nový ročník

TRADIČNÍ VOLEJBALOVÝ SERVIS POSUNUT
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.

Lékař VK Pavel Navrátil
bude dvakrát vyznamenán
Prostějov/son - Hned dvojího ocenění se během tohoto
týdne dočká lékař A-týmu
žen VK AGEL Prostějov
Pavel Navrátil. Ani jedno sice
nesouvisí s volejbalem, přesto
rozhodně stojí za pozornost i
uznání.
V úterý 21. května bude Pavel
Navrátil coby člen pěveckého
sboru Orlice mezi laureáty,
kteří obdrží prestižní Cenu

města Prostějov. A hned o
dva dny později se doktor
„Agelek“ vypraví na další
slavnostní akt, tentokrát do
sálu Klášterního Hradiska
v Olomouci. Právě tam
převezme Zlatý kříž Českého
červeného kříže za bezplatné
dárcovství krve.
K oběma vyznamenáním mu
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
gratuluje!

Jak bude vypadat hráčský kádr „Agelek“? ZNÁME MODEL!
Petr Chytil: "Zklamali nás zkušenější cizinky..."
Jmenovité složení „A“-družstva volejbalistek VK
AGEL Prostějov pro příští sezonu sice ještě zůstane nějakou dobu tajemstvím, ale Večerník se
alespoň dozvěděl, podle jakého klíče bude hráčský kádr 2013-2014 sestaven! Daný model nám
obecně prozradil předseda správní rady hanáckého oddílu Petr Chytil.
Prostějov/son
„V uplynulém ročníku jsme vsadili na kvalitativně vyrovnaný
tým, kde se zahraniční i české
plejerky ukázaly být na přibližně
stejné herní úrovni. Po pravdě
nás trochu zklamalo, že zkušenější cizinky, které mančaft teoreticky měly v těžkých chvílích
táhnout, tuto roli více či méně
neplnily. Na druhou stranu jejich
pořizovací cena nedosahovala
mezinárodní top hladiny, tudíž
jsme od nich zřejmě ani nemohli
očekávat žádné zázraky. Každo-

SOLI A HRONKY hrály pod Čadou
tři přáteláky s Belgií, VINCY A KOSSY

pádně jsme se do budoucna poučili a hned pro nejbližší sezonu strategii trochu změníme,“
nastínil Chytil.
Což však neznamená, že by
„vékáčko“ opustilo loni zvolenou filozofii. „Stále hodláme
pokračovat v dlouhodobějším
budování omlazeného kolektivu, který se bude postupně
zlepšovat, trvale dominovat
českým soutěžím a rok od
roku zvyšovat svou konkurenceschopnost na evropské scéně. Podstatný rozdíl ale bude
v tom, že místo většiny velmi

dobrých volejbalistek vsadíme
na dvě nebo tři výborné, jež dokážou celek podržet v okamžicích největší potřeby. Sice nás
to přijde na víc peněz, ovšem
ukázalo se, že taková investice
je nezbytná,“ zdůraznil Chytil.
Jeho slovům odpovídá určitá
přestavba kádru, k níž dochází právě v těchto dnech a
týdnech. Nový tým bude rámcově vypadat takto: dvě či tři
zahraniční opory s dostatkem
zkušeností, pět až sedm mezinárodně kvalitních hráček
bez ohledu na věk (převážně
z Česka a Slovenska). Ostatními členkami soupisky se
stanou mladé domácí talenty,
rozvíjející své schopnosti do
dalších let. „Některá jména prozradíme postupně už v nejbližší
době, ale kompletní informace
zveřejníme až začátkem června
po uzavření všech probíhajících
jednání,“ doplnil Petr Chytil.

Minulost. Volejbalistky Prostějova se takto těšily z pátého titulu. Nyní
už je ale vše zapomenuto, jede se dál.
Foto: www.vkprostejov.cz

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

si od repre odskočily zafandit Orlům

Smečařka ANDREA KOSSÁNYIOVÁ byla
na slavnostním večeru v Brně vyhlášena
Veronika Hrončeková
Poprad (Slovensko), Prostějov/son - Pro univerzálku (a
kapitánku) Solange Soaresovou, blokařku Veroniku
Hrončekovou a trenéra Miroslava Čadu (všichni z VK
AGEL Prostějov) startují už
tento týden důležité reprezentační boje v kvalifikaci o
mistrovství světa žen 2014.
Proto není divu, že od čtvrtka 16. do soboty 18. května
sehrál slovenský národní
tým v Popradu hned tři přípravné zápasy proti silné
Belgii.
Jejich výsledky? Shodně
porážky, a to 0:4, 1:3 a 2:3.
V prvním i třetím případě šlo
o tréninkové duely za zavřenými dveřmi, pouze druhé
střetnutí bylo oficiálním přátelským utkáním. Hrončeková
v něm vůbec nenastoupila,
zatímco Soaresová se s dvaceti dosaženými body stala
nejúdernější členkou svého
družstva. „Každým zápasem
jsme se lepšili a jejich vyrovnanost stoupala, naše rostoucí
výkonnost je slibná. Důležitý
je dobrý zdravotní stav všech

Solange Soaresová
hráček, které dostaly rovnoměrný prostor ukázat svou
formu. Tu ještě doladíme a
půjdeme na to,“ pravil Miroslav Čada bojovně.
Pokud vás zajímá, kdy mají
Slovenky na programu kvalifikační duely MS, tak je to
v následujících termínech: pátek 24. května od 18.00 hodin
s Lichtenštejnskem, sobota
25. května ve stejný čas proti
Rakousku a neděle 26. května
opět v 18.00 s Řeckem. „Z
celé přípravy mám výborný
dojem. Nejprve jsme se v Bojnicích věnovali tvrdému nabírání kondice, teď v Popradu
už pilujeme vyloženě volejbalové věci. Holky se skoro celý
rok neviděly a potřebují se
nejen sehrát, ale také dát dohromady jako kolektiv. Právě
z toho mám zatím dobrý pocit,
neboť v družstvu panuje velmi pozitivní atmosféra, což se
promítá i do kvalitních tréninků. Přístup děvčat je skvělý a
na všech je vidět, že opravdu
chtějí reprezentovat. Právě to
považuji za rozhodující,“ zdůraznil Čada. Lichtenštejnsko

by jeho svěřenky měly zvládnout v pohodě, Rakousko
snad rovněž a nejvíc práce je
tak čeká s Řekyněmi. „To jsou
jednoznačně naše nejvážnější
soupeřky v boji o prvenství ve
skupině,“ doplnil Čada.
Zatímco ženy Slovenska již
ladily formu na svůj první vrchol, volejbalistky České republiky čekají ostré mače až
zkraje června v rámci poslední
fáze kvalifikace o letošní mistrovství Evropy. Tím pádem
není příprava celku italského
lodivoda Carla Parisiho tak daleko a zatím je čas i na nějakou
tu zábavu. Čehož využily dvě
mladé Agelky Pavla Vincourová s Andreou Kossányiovou,
aby ve středu 15. května večer
společně navštívily třetí utkání semifinálové série Mattoni
NBL basketbalistů mezi BK
Prostějov a NH Ostrava. Nahrávačka i smečařka našeho
klubu fandily tak příkladně, že
Orlům vzdor jejich hrozivému
početnímu nedostatku pomohly k vydřenému triumfu. Ideální inspirace pro blížící se vlastní zápasy s Rumunskem…

NEJLEPŠÍ HRÁČKOU ČESKÉ EXTRALIGY 2012/2013!
Brno, Prostějov/son - Trojnásobnou nominaci proměnil volejbalový oddíl VK
AGEL Prostějov v zisk jednoho ocenění. Touto oskarovou terminologií se ohlížíme
za slavnostním vyhlášením
ankety O nejlepší volejbalisty ČR 2012-2013, jež proběhlo v sobotu 18. května
večer v Městském divadle
Brno.
Z anketního triumfu se mohla
radovat a trofej osobně převzít smečařka našeho klubu
Andrea Kossányiová, která
dostala za uplynulou sezonu
nejvíc hlasů v kategorii Nejlepší hráčka české extraligy.
Pod sebou přitom nechala
nejen univerzálku Olympu
Praha Michalu Kvapilovou,
ale také svou týmovou parťačku a nahrávačku VK Pavlu
Vincourovou.
Primát z loňska neobhájil
kouč „Agelek“ Miroslav
Čada, když tentokrát ho na
trůnu v kategorii Trenér družstva žen vystřídal lodivod
pražského Olympu Stanislav
Mitáč. Vítězi dvou hlavních

kategorií se stali Nejlepší
volejbalista Jan Štokr z italského Trentina a Nejlepší
volejbalistka Helena Havelková z ruského Krasnodaru.
Slavnostním večerem moderátorsky provázel hudebník
Zdeněk Merta, krásné písně
živě hrála kapela Hradišťan a

při jedné skladbě se na foukací harmoniku přidal i šéf
Českého volejbalového svazu
Zdeněk Haník. Ten v závěru
celého programu prozradil potěšující informaci, že UNIQA
bude partnerem českého volejbalu minimálně v dalších
třech letech.

Andrea Kossányiová

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

O volejbalu, Aleši Dočkalovi, Lence Koblerové, Jindrovi Němečkovi a jednom krátkém videu
na
video rnikpv.cz
e
w.vec

ww

Jan Zatloukal
Každý milovník sportu pod
vysokou sítí má své důvody,
proč ho právě tato hra přitahuje. Ona je to nejen hra chytrá, nepostrádající taktické a
strategické plánování, ale též
hra estetická. Je to poměrně
čistý sport, a když jej hraje výběr hezkých dívek, přiláká to
k televizi či do sportovní haly
nejednoho zástupce silnějšího
pohlaví, který třeba – para-

doxně – nikdy volejbalový míč
nedržel v ruce. (Pokud tedy
nepřiletěl na tribunu z nepřesného příjmu a on jej tak před
zraky několika stovek diváků
nevracel zpět.)
I pro mě se stal volejbal srdeční záležitostí a shodou pro
mě vděčných okolností se stal
i mým živitelem. Ač mi leze
někdy krkem a chci se vším
praštit, časem se opět vrátí setrvalý stav. Ten vlastně prožívám
i nyní. A tak s klidným pocitem
mohu říct, že na volejbale mě
přitahuje i to, že je plný příběhů.
Jeden z nich se odehrává na
videu, na které odkazujeme
pod tímto článkem. Je krásné,

že na několikasekundovém
spotu každý vidí něco jiného.
Nezasvěcený divák po zhlédnutí
titulku a videa zjistí to hlavní:
závěrečný míč velkolepé jízdy
prostějovských žákyň za druhým titulem v řadě na mistrovství ČR.
Příběh se však může psát
i jinak. Podívají se na něj
rodiče hrdinek tohoto videa. Opomenu-li přirozenou
radost a hrdost každého rodiče, jistě tam bude i pocit
zadostiučinění z výchovy své
ratolesti k zodpovědnosti,
která přispěla ke sportovní
úrovni, co vyhrála tuto trofej. Ty oběti, to dojíždění na

tréninky i ta finanční podpora… Pocit rodiče musí být
blažený.
Jistě se na video podívají i jeho
aktérky. Opět si mohu dopřát
jen úvahu, co pro ně bude znamenat. Euforie bude ještě dlou-

poznámka
ho zalévat duši mladého člověka, když si v nejbližší době video
znovu a znovu prohlédne. Co
ale za rok? Asi si to idealizuji,
ale možná půjde o něco takového, jako když se mi podaří ucítit
vůni jídla, co jsem míval zamlada, a teď se k němu nedostanu.

Okamžitě vytane na mysl ta příjemná vzpomínka, nemůže to
být přece jiné!
Já však prožívám svůj vlastní příběh. Když sleduji video, pozoruji
tři hlavní dospělé aktéry tohoto
snímku. Jindra Němeček (kameraman), Lenka Koblerová (hlavní trenérka) a Aleš Dočkal (její
asistent). Shodou okolností tito tři
byli na soupisce družstva Klepet,
které před patnácti lety patřilo
ke špičce místního amatérského
volejbalu. Mnozí hráči tohoto
družstva se do něj dostali až po
skončení své aktivní výkonnostní činnosti. Družstvo jak slavně
hrálo, tak méně slavně skončilo.
Škoda té trpké vzpomínky, kterou

někteří z nich mají. Možná se
však těm třem chtěl volejbalový
bůh revanšovat tím, že příběh neukončí… a svolá je zase k sobě.
Jindra už nějakou dobu v oddílu
VK působí a jistě ho naplňuje jak
trenérská, tak i podpůrná činnost. Lenka se vrátila nakonec
k tomu, co vystudovala, a zpečetila to nejsladší možnou tečkou.
Kéž by každý absolvent tělovýchovné fakulty mohl prohlásit:
jsem mistr republiky! Toho
třetího si nechávám na závěr,
on to celé spískal. Jeho hřmící
hlas nahrávku bagrem do zóny
IV doprovází slovem: „Dobře!“
Ten hlas mi přehrál na začátek
smyčku mého příběhu. Aleš byl

dvacet pět let extraligovým rozhodčím a patřil k těm nejlepším.
Duo Dočkal – Dvořák zůstane
pojmem ve volejbalovém svazu
ještě pěkných pár let. I když po
konci své rozhodcovské kariéry
vypadal odhodlaně, že volejbal
už ne – vrátil se (i díky kvalitní
osobnosti jeho kamarádky Lenky Koblerové) a vyhrál. Finis coronat opus aneb závěr korunuje
dílo! Tak snad ten volejbalový
bůh zase neudělá tečku, ale opět
jenom čárku. Všem třem bych
to přál.
Odkaz
na
avizované
video:
https://www.
facebook.com/photo.
php?v=602098303134409
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Memoriál Miroslava Skácela ovlivnilo nevlídné počasí
Prostějov/jim – Dvě desítky
lukostřelců si dali v sobotu
dopoledne dostaveníčko na
prostějovské
lukostřelnici
za zimním stadionem, aby si
zasoutěžili v dalším ročníku
Memoriálu Miroslava Skácela. Neodradil je ani déšť,
Vladek Michejda v kladkovém luku i Aleš Změlík
mezi kadety si dokonce
vylepšili osobní rekordy.
„Vzhledem k počasí nám
memoriál nevyšel tak, jak bychom si představovali. Projevilo se to na účasti a také
výsledky byly horší, než
jsme očekávali. Nicméně

kluci odstříleli solidně, i kadeti zastříleli pěkně, kladkové
luky si vedly skvěle,“ shrnula
předsedkyně pořádajícího TJ
OP Prostějov Magda Majarová.
Nejvíce ji potěšil Petr Musil,
jenž poté stejně jako Michal
Hlahůlek zamířil na Junior
Cup do slovinské Lublaně,
i duo Michejda - Změlík,
kteří si zaznamenali svá nová
maxima. „Láďa nastřílel 673
bodů, což už je česká špička,
Aleš je prvním rokem kadetem
a nastřílel přes jedenáct set
bodů. Opět se o trošku posunul,“ potěšilo Majarovou.
O prvním červnovém víkendu

odstartuje v Praze na Strahově
nový ročník první ligy družstev
a cílem prostějovského oddílu
je mezi muži opět zaútočit na
zlato. A to přesto, že u Miroslava Hudce i Vojtěcha Dubu
musela dostat přednost škola.
„Vojta i Mirek letos maturují
a chystají se na přijímačky na
vysoké školy. Na trénink jim
nezbývá tolik času, nicméně
výkonnost
není
špatná
a nezůstali o moc pozadu za
loňskými výsledky,“ poznamenala Majarová. Do týmu
se navíc pravděpodobně vrátí
Martin Bulíř, jenž musel minulou sezonu vynechat.

Výsledky Memoriálu Miroslava Skácela:
Fitamuži(90,70,50a30metrů):1. Vojtěch Dub 1210 bodů (277+300+304+329),
2. Václav Bednář 1201 b. (263+301+305+332), 3. Kamil Kovář 1186 b.
(257+307+288+334), 4. Michal Hlahůlek 1180 b. (252+305+293+330), 5. Andrej Daneliuk 1061 b. (198+258+278+327).
Fita 70 (2x70 metrů): 1. Miroslav Hudec 610 b. (302+308), 2. Karel Sedláček
545 b. (271+274).
Fita kadeti (70, 60, 50 a 30 metrů): 1. Lukáš Vavrečka 1115 b.
(252+288+287+288) a Aleš Změlík 1115 b. (265+283+250+317), 3. Dominik Chlachula 1070 b. (230+292+259+289), 4. Zdena Studená 1044 b.
(240+242+256+306), 5. Tomáš Raška 1003 b. (244+267+226+266).
Fita 50 (2x50 metrů, kladkový luk): 1. Vladek Michejda 673 b. (334+339), 2.
Petr Musil 646 b. (324+322), 3. Zdeněk Zapletal 635 b. (315+320).
Fita krátké (50 a 30 metrů): 1. Pavel Pakosta 528 b. (236+292), 2. Jan Suchomel 501 b. (232+269), 3. Michael Koupil 471 b. (202+269), 4. Martin Hrbata
397 b. (134+263).
Fita krátké, ženy: 1. Magda Robová 620 b. (289+331).

Kušisté zahájili venkovní sezonu stříbrnou sklizní

Litultovice, Prostějov/jim –
Těsně pod vrcholem skončili
v úvodním závodě Českého poháru i I. ligy družstev
kušisté Savany Kostelec na
Hané. Při vstupu do venkovní sezony scházel mezi muži
jediný bod Janu Nedělníkovi,
v ženách zaostala Jaroslava
Nedělníková jen tři body za
vítězkou. První místo tak pro
sebe získala pouze Hana Nedělníková mezi juniorkami.
Ve startovním poli nejprestižnější kategorie scházel mnohonásobný mistr republiky Bohumil
Korbař z Plumlova, o to dramatičtější vyvrcholení však soutěž
nabídla. Po úvodní položce na
pětašedesát metrů vedl Dalibor
Lhotský z Opavy, po třiceti ší-

pech v „padesátce“ ho o tři body
předstihl kostelecký Jan Nedělník, po závěrečné „pětatřicítce“
pak o pouhý jeden bod zvítězil
zkušený člen slezského oddílu.
Neméně napínavý a nerozhodný byl i duel o třetí místo, opět
v opavsko-kosteleckém podání.
Petr Lelovský zvládl úvodní dvě
položky o devět bodů lépe než
střílející předseda kostelecké Savany, tomu ovšem patřil závěr a
na nejkratší vzdálenosti mohutně finišoval. Díky 273 bodům
urval o osm bodů víc než jeho
soupeř, v jeho prospěch hrál i
vyšší počet centrových desítek,
ale na bronz bylo potřeba nastřílet ještě o jeden bod víc.
Ještě větší zvraty panovaly mezi
ženami. Kostelecká Jaroslava

Nedělníková zahájila pětibodovou ztrátu na na úřadující
vicemistryni republiky Kateřinu
Štětkářovou. Na druhé trati naopak sama nastřádala o jedenáct
bodů víc a dostala se do mírného
vedení, to ale neudržela. „Pětatřicítka“ sedla o devět bodů více
otrokovické závodnici a to jí
v konečném účtování stačilo na
prvenství.
Nejmladší z rodu Nedělníků
Hana načala své loučení s juniorskou kategorií prvním místem za 738 bodů, což by mezi
ženami zaručovalo čtvrté místo.
Právě čtvrtý skončil mezi seniory nejstarší střílející člen Savany František Sedláček. Do soutěže naopak nezasáhli kostelečtí
kadeti Lukáš Andrés ani Domi-

Výsledky Jarního závodu ve střelbě z polní kuše:

Muži: 1. Dalibor Lhotský (TJ Opava) 821 bodů (257+280+284), 2. Jan Nedělník
(Savana KK Kostelec na Hané) 820 b. (254+286+280), 3. Petr Lelovský (Opava)
786 b. (247+274+265), 4. Josef Nedělník (Savana) 785 b. (242+270+273).
Ženy: 1. Kateřina Štětkářová (TJ Jiskra Otrokovice) 795 b. (257+264+274), 2. Jaroslava Nedělníková (Savana) 792 b. (252+275+265), 3. Sabina Kubesová (SKPK
Suché Lazce) 751 b. (250+262+239).
Senioři: 1. Václav Losert (Opava) 820 b. (267+284+269), 2. Zdeněk Janda 766 b.
(250+250+266), 3. Jan Kopřiva (oba Otrokovice) 763 b. (239+266+258), 4. František Sedláček (Savana) 711 b. (220+251+240).
Junioři: 1. Hana Nedělníková (Savana) 738 b. (233+241+264).
Kadeti: 1. František Nemochovský mladší (Otrokovice) 512 b. (138+209+165).

nik Fifka, kteří po nekonečné
zimě upřednostnili důkladné
potrénování pro příští závody.
V průběžném pořadí soutěže
družstev se střelci Savany průběžně usadili na druhé pozici
za Opavou, které prakticky

domácí podnik v Litultovicích
u Opavy sedl o kousek víc. Šanci na změnu dostane Savana již
na konci května, kdy druhý díl
Českého poháru jednotlivců
a první ligy družstev uspořádá
Ostrava.

Cyklisté SKC uspěli i na dráhovém závodě 500+1 kolo

Výsledky a tabulky soutěží
v malé kopané na Prostějovsku
1. OKRESNÍ LIGA MUŽŮ
2012/13
Hřiště Prostějov: SK Tomek Dobrochov – SK Griffins 98 Prostějov 4:2, Dobrochov
– SK Amatér 1993 Hluchov 9:1.

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

0
2
5
6
7
7
9

67:28
60:36
37:28
68:57
42:71
39:52
31:72

29
26
18
13
12
10
2

3. OKRESNÍ LIGA MUŽŮ
2012/13
Hřiště Kobeřice: 1.FC Betis Prostějov B – FC Zavadilka Prostějov 1:7, KMK Katastrofa Prostějov – Zavadilka PV 1:1, Betis PV B – KRS Abrahám Prostějov 2:7,
Abrahám PV – Katastrofa PV 2:2.
Hřiště Hluchov: Béci Smržice – FC Semos Juniors Hluchov 0:2, FC Ladzimil Čehovice – J. Hluchov 2:1, Smržice – Medvědi Prostějov 0:0, Medvědi PV – Čehovice 1:1.

Průběžná tabulka:
1. Katastrofa PV
11
2
0
2. Abrahám PV
8
3
2
3. J. Hluchov
8
1
4
4. Zavadilka PV
5
3
5
5. Čehovice
4
2
7
6. Medvědi PV
3
3
7
7. Smržice
3
2
8
8. Betis PV B
2
0
11
Statutární město Prostějov podporuje malou kopanou.

52:18
57:26
36:18
32:36
28:38
28:48
34:40
20:63

35
27
25
18
14
12
11
6

Jan Dostál byl v Brně devátý mezi muži, Dan Chytil třetí mezi kadety
Brno, Prostějov/jim, oš –
Jedinečný dráhový závod
500+1 kolo, který se jako
jediný na světě jede coby
závod etapový, přilákal i letos zdatnou konkurenci. Do
Brna si našli cestu závodníci sedmi zemí a na tamějším velodromu nechyběli od
pátku do neděle například
němečtí jezdci Marcel Kalz,
Christian Grasmann nebo
Nico Heβlich. V nabitém mezinárodní poli se neztratil ani
oddíl SKC TUFO Prostějov,
který do závodu vyslal sedmičlennou sestavu.
Tradičně silné zastoupení měla
polská cyklistika, startující
jak pod hlavičkou národního
týmu, tak i stáje KTK Kalisz. Za zmínku stojí například
účast bývalého mistra Evropy
Wojciecha Pszcolarského. Ve

svém nejsilnějším složení startovala Dukla Praha, tedy včetně Milana Kadlece a Aloise
Kaňkovského.
Hanácký klub reprezentovali
Jakub Filip, Michal Mráček,
Christopher Imrek, Jiří Matoušek, Viktor Vrážel, Jan Dostál,
který se v prostějovském dresu představil na dráze vůbec
poprvé, a také závodící trenér
Martin Cetkovský. Viktora
Vrážela postihl už v první etapě pád, a ačkoliv to ještě zkusil, po druhé etapě ze závodu
odstoupil.
Už od první etapy se z prostějovských závodníků nejvíce dařilo Honzovi Dostálovi
a jako lídrovi se mu zbytek
týmu snažil pomoci. V celkovém hodnocení se tak Honza
po pěti etapách umístil na velmi slušném devátém místě,

p

z českých dráhařů jej porazilo pouze trio pražské Dukly.
Vítězství pro sebe po hektickém závěru získal Alois
Kaňkovský před týmovým
kolegou Jiřím Hochmanem,
třetí dojel Marcel Kalz z týmu
Rudy project RT.
Závodní program doplnily
rovněž soutěže mládeže. Ty
se uskutečnily v obdobném
formátu jako pro muže, tedy
v pěti etapách, ale s menším počtem kol. To znamená 300+1 kolo, 220+1 kolo
a 130+1 kolo. V juniorech oblékli dres SKC Matouš Hynek,
Luděk Helis a Petr Fiala, čtvrtý do party Pavel Vik byl toho
času v Cottbusu na závodech
sprinterů.
Všichni prostějovští junioři si
vedli poměrně dobře. Matouš
Hynek se umístil na devátém

Celkové výsledky závodu:

POZVÁNKA

Muži: 1. Alois Kaňkovský (ASC Dukla Praha) 119 bodů, 2. Jiří Hochman (ASC
Dukla Praha) 104 b., 3. Marcel Kalz (Rudy project RT) 103 b., 9. Jan Dostál 65 b.,
25. Jakub Filip 20 b., 34. Michal Mráček 8 b., 38. Christopher Imrek (všichni SKC
TUFO Prostějov) 1 b.
Junioři: 1. Michal Rzeznicki (Polsko), 2. Boris Korczynski
(Polsko), 3.
Luděk Lichnovský (Mapei cyklo Kaňkovský), 9. Matouš Hynek, 13. Luděk Helis, 20.
Petr Fiala (všichni SKC TUFO Prostějov).
Kadeti: 1. Mikolaj Sojka, 2. Dawid Czubak (oba KTK Kalisz), 3. Daniel Chytil, 10.
Martin Šmída, 15. Matyáš Strupek, 23. Dominik Bušina (všichni SKC TUFO Prostějov).
Žáci, žačky a kadetky: 1. Daniel Babor (CK Bítovská), 2. Dušan Vavrek (TJ Favorit
Brno), 3. David Honzák (Cykloprag), 11. Kristýna Mráčková (SKC TUFO Prostějov).

Vedení pivnice „U brouþka“

místě, Luděk Helis o čtyři pozice za ním a Petr Fiala dojel
dvacátý.
Mezi kadety se výborně předvedla prostějovská naděje Dan
Chytil. Po vynikajícím výkonu
se umístil na třetím místě, když
rychlejší byli pouze polští závodníci z týmu KTK Kalisz.

Dobře si vedli i další jezdci
v modro-žlutém. Martin Šmída,
Matyáš Strupek a Dominik Bušina se Danovi v rámci možností snažili pomoci a sami dosáhli
kvalitních umístění. Startovalo
i dívčí duo Kristýna Mráčková
- Ema Cetkovská, jejichž kategorii pořadatelé sloučili s žáky.

ve spolupráci s oddílem šachĤ SK ProstČjov

poĜádá

1. roþník

otevĜeného rapid turnaje v šachu jednotlivcĤ
Kdy: 8. þervna 2013
Kde: v restauraci „U Brouþka“ v suterénu velkoprodejny Družba ulice Dr. Horáka
Systém hry: švýcarský systém Ĝízený PC šachovým programem Swissmanager na 7 kol.
Tempo hry: 15 minut na partii a hráþe
Úþast: turnaj je otevĜený pro všechny registrované i neregistrované šachisty, kteĜí se pĜihlásí na
adrese : I.tal@seznam.cz nebo Karel.Virgler@seznam.cz do 5. 6. 2013.

V kolik: OtevĜení hrací místnosti: 8:30 hodin
8:30 – 9:00 hodin
Prezentace:
9:00 – 9:15 hodin
Losování:
09:20 – 09:50 hodin
Zahájení 1. kolo

2. kolo
09:55 – 10:25 hodin
10:30 – 11:00 hodin
4. kolo
11:05 – 11:35 hodin
11:40 – 12:10 hodin
6. kolo
12:15 – 12:45 hodin
12:50 – 13: 20 hodin
13:30 hodin
Vyhodnocení:
PoĜadí: Rozhoduje 1.) Dosažený poþet bodĤ
2.) Sonneborn
3.) Buchholz
4.) VČtší poþet výher
5.) Vzájemné utkání
6.) Los
Mládež ( roþník 1995 a mladší ), dĤchodci (roþník 1953 a starší)
50.-Kþ
Startovné:
Ostatní
70.-Kþ
PĜihláška v den konání turnaje + 50.-Kþ
V cenČ startovného je 1 ks nápoj (pivo, limo, káva) a 1 ks klobása, peþivo
Ceny:
1. – 3. místo Diplom, pohár, vČcná cena dle výbČru
Pro každého úþastníka drobný dárek
Obþerstvení: ZajištČno v hrací místnosti restaurace u Brouþka
Rozhodþí: Ing Karel Virgler
3. kolo
5. kolo
7. kolo

Mladí šipkaři se potkali na

II. republikové Grand Prix v Olomouci
Olomouc/zš, pk - Sportcentrum Best Olomouc se v sobotu 18. května stalo dějištěm
II. republikové Grand Prix
dětí a mládeže v moderních
elektronických
šipkách.
Téměř padesát dětí z mnoha
míst České republiky si našlo
cestu do srdce Hané, aby se
zde pod patronátem pořadatelů z Českomoravského šipkového svazu utkalo
o cenné body, sportovní
trofeje a sladké odměny.
Republiková Grand Prix je
druhým nejvyšším turnajem
po mistrovství České republiky a díky nové koncepci
šipkařské unie také jedním
z nejdůležitějších turnajů
pro zisk cenných bodů do
celorepublikového žebříčku
Unie šipkových organizací.
Děti a mládež jsou rozděleny do čtyř základních skupin
na žákyně, žáky, juniorky
a juniory. Každá kategorie má
přesně stanovený systém hry,
který je po celý soutěžní ročník neměnný. Sezona začíná
1. ledna a končí republikovým
šampionátem na konci listopadu, kde se vyhodnocuje jak
samotný mistrovský turnaj, tak
dlouhodobý žebříček - Český
pohár Unie Šipkových organizací. Pojďme ale zpět k turnaji.
V kategorii žákyň se na prvním
místě umístila Kateřina Vaňková z Brna, druhé místo patří
Evě Novotné z Hradce Králo-

Galerie. Junioři při vyhlašování výsledků prokázali nejen velkou radost z výsledků, ale i to, že ve
skutečnosti jsou všichni kamarádi...
Foto: ČDS Trading
vé a krásnou třetí příčku vybojovala olomoucká hráčka Sára
Prikertová. Také čtvrté a páté
místo zůstává zde v Olomouci
zásluhou Lucie Petrlové a Jany
Fojtíkové. V kategorii žáků se
na prvním místě umístil Josef
Bůžek z Hradce Králové před
Dominikem Kolovrátníkem
z Olomouce a Matějem Kubešem. Turnaj juniorek byl
plný překvapení a sportovních
obratů, které nakonec ve svůj
prospěch využila Michaela
Vaňková z Brna. Druhé místo
patří Denise Bůžkové z Hradce Králové a třetí získala Kristýna Vítková z Olomouce.

Také soutěž juniorů se odehrávala v napínavém duchu, od
počátku až do konce. Finálovou dvojici tvořili Václav Stárek a Tomáš Ledl z Postoloprt.
V utkání o celkový triumf se
lépe vedlo druhému jmenovanému a po zásluze si tak odváží
sportovní pohár za první místo.
Třetí příčka patří velmi zkušenému hráči Jaroslavu Novotnému z týmu DC Zrcadlo A.
Podrobné výsledky najdete jako vždy na www.sipky.
org. „Přestože se tato sportovní
akce konala v Olomouci poprvé, ihned se zařadila co do
účasti a úrovně turnajů mezi

jednu z nejlepších a pevně
doufáme, že jsme se ve Sportcentru Best neviděli naposled.
Závěrem mi dovolte všem
hráčům a hráčkám poděkovat
za skvělé sportovní výkony,
kolektivu Sportcentra Best
a šipkovému družstvu SKC
Žabaři Olomouc za nezištnou
pomoc při turnaji, dále garantu
šipkového sportu na Moravě
firmě ČDS Trading Prostějov
a v neposlední řadě generálnímu mediálnímu partnerovi šipkového sportu na Moravě - týdeníkům Olomoucký Večerník
a Prostějovský Večerník,“ uvedl
Zdeněk Špička z ČDS Trading.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s talentovaným jezdcem SKC TUFO Prostějov:

„HODNĚ SPOLÉHÁM NA VYTRVALOST, ZDĚDIL JSEM JI PO TATÍNKOVI“
Matouš Hynek by rád navázal na nejlepší české silniční cyklisty a zúčastnil se nejslavnějších světových závodů

Jaký je váš nejbližší
Prostějov - Úspěšný vstup mezi juniory se podařil
závodní program?
členovi SKC TUFO Prostějov Matouši Hynkovi. Již na
„Zaa zhruba dva týdny se chystám
konci dubna zvítězil v druhém dílu Českého poháru na
do Německa,
silnici a po prvním místu v Kyjově dojel jako druhý nejlepkonkrétně do
ší Čech i na nedávném Závodu míru juniorů. Vzhledem
C a r l s b e rg u
na další díl
k technickým problémům dokončil etapový závod na
Světového pošestatřicáté pozici a nebýt komplikací, věřil si i na nejháru. Je to opět etalepší patnáctku. S vystoupením na prvním vrcholu sepový závod, délkou
zony byl přesto spokojen a rád by na něj navázal také
se podobá Terezínu
(Závod míru
na druhém vrcholu letošního roku - silničním mistrovství
juniorů
Evropy, které se uskuteční právě v České republice.
Jiří Možný
S jakými ambicemi jste
do Závodu míru vstu-

poval?
„Byl to můj první světový pohár
a nevěděl jsem, co od toho mám
čekat. Jsem vytrvalostní jezdec,
ale je to dlouhý závod a netušil
jsem, jak se popasuju se světovou
konkurencí. Nakonec to ale nebylo
tak těžké, jak jsem očekával.“
Jste spokojen s tím, jak
se vám v jednotlivých
etapách vedlo?
„S celkovým výsledkem spokojený nejsem, protože jsem měl
spoustu technických problémů,
ale se svým závoděním spokojen
jsem. Síla světového pelotonu
je obrovská a s mou fyzickou
kondicí momentálně nejsem
schopen jim významně konkurovat. Ale jsem schopen jim stačit.“
Potkalo vás zdržení
kvůli kolizi i defektu.
Jak to mohlo dopadnout, kdyby k těmto komplikacím
nedošlo?
„To můžeme jen spekulovat...
(úsměv) První technický problém
nastal při hromadném dojezdu
do cíle, takže tam bych asi žádný
zázrak neudělal, ale v královské
vrchařské etapě jsem byl členem
skupiny uprchlíků. Nejhůře bych
dojel na dvanácté pozici a nejlépe
na šesté. Mohl jsem se tedy do desítky dostat. Celkově bych se tak
umístil asi do patnáctého místa.“
INZERCE

Fyzicky jste se tedy cítil
dobře?
„Ano. Hodně spoléhám na vytrvalost, zdědil jsem ji po tatínkovi,
bývalém maratonci. Spíše jsem se
bál, abych vydržel rychlost pelotonu.“
Při hromadných dojezdech si zatím příliš
nevěříte?
„Výbušnost v sobě nemám, ale na
kopcovitých etapách jsem schopen
se dostat do desátého místa. Budeli to dlouhá, ale rovinatá etapa,
tak nemám moc předpoklady na
vysoké úspěchy. Sprinterem můžu
být, ale po dlouhé etapě je vše jinak,
všem dojdou síly a není to moc o
výbušnosti, ale vytrvalosti.
Co pro vás bylo během
několika dní nejtěžší?
„Asi technika jízdy v pelotonu,
je to něco jiného než u nás. Ale
popasovali jsme se s tím dobře a
pomohl mi již závod v Cottbusu na
začátku sezony. Je to velký skok od
závodů v tuzemsku, ale dá se tomu
vyrovnat.“
Závodu míru juniorů
jste se účastnil v dresu
České republiky jako jediný jezdec SKC. Spolupracovali jste
spolu?
„Snažili jsme se, ale je to těžké,
protože tým nebyl tak silný, abychom konkurovali těm nejlepším.
V první etapě měli tři naši členové
technické problémy a v dalších
etapách jsme již všichni byli
unaveni.“

Jinak se budu ale snažit zaměřit
na silnici. Dráhových závodů
je sice poměrně hodně, ale
dráha mě moc nebaví a neoslovila mě. Jen mi pomáhá při
tréninku. Snažím se ovšem být
komplexnější závodník a zkusit
co nejvíce disciplín.“

na počátku etapy a odjet ji celou sám. tréninku na dráze, že jsem schoLíbí se mi jeho styl závodění, dokáže pen jít do hromadného spurtu.“
Nebojíte se později
se dostat i do hromadného spurtu.“
Lze takto ujet i mezi junáročného přechodu
niory?
z juniorské kategorie mezi muže?
„Jde o profil etapy. Závodník „Je to velký skok. Na této úrovni
musí být hodně výkonný, o něco je to o psychice závodníka. Většina
výkonnější než ostatní, a využít jezdců tady z Prostějova jsou
momentů. V juniorských odchovanci na dráze a mají vysokzávodech je to podobné ou výkonnost, co se týče rychlosti a
mezi muži, dva síly, ale mezi muži jsou závody přes
„Velkým vzorem ze současné cyklistiky jako
členové týmu bývají lídři dvě stě kilometrů a jde o vytrvalost,
mi je Francouz Sylvain Chavanel, a ostatní sjíždí uprchlíky. která se hodně těžko trénuje. Mám
by se mi tato role líbi- tak určitě výhodu, musím ji ale
který vyniká svou vytrvalostí. Asi před Určitě
la, ale zatím na to nemám.“ využít.“
Co je nutné pro
Čeho byste chtěl v budvěma lety dokázal na Tour de France
doucnu dosáhnout?
to udělat?
ujet na počátku etapy a odjet ji celou sám.“ „Více trénovat. Měl jsem „Samozřejmě mám sen dostat se
- pozn.
tora),
autora),
Nadějný cyklistka MATOUŠ HYNEK o tom, velkou rezervu, protože na Tour de France a Giro d’Italia,
jsem byl půlku zimy ne- ale přímo stanovené cíle nemám...
ale údajně
koho by chtěl ve své kariéře napodobit mocný. Zameškal jsem (úsměv) Česká cyklistika obecně
trochu
je
ší terénem.
tak spoustu vytrvalostních zaostává za světovou. Ta dráhová je
těžší
onkurence
objemů. Sice jsem to nah- na tom ještě poměrně dobře, mnoho
Konkurence
m bude asi
Které závody
K
Vzpomenete si ještě na radil vrozenou vytrvalostí, ale musí se úspěchů mají závodníci Dukly
tam
ná. Po Carlsjjsou pro vás
své cyklistické začátky? to stále trénovat.Amít více závodů.“ Praha a SKC Prostějov, ale na silstejná.
nejvýznamnější? „Jako rodina jsme začali jezdit na
rgu již mysletos nejv
Pozorujete na sobě nici je pouze několik výjimek jako
bergu
m žádný elitní
„Hodně významný horském kole amatérské závody a
zlepšení?
Roman Kreuziger, Zdeněk Štybar,
lím
byl právě teď Terezín, nejstaršímu bratrovi se tam dařilo „Konkurence se pořád mění, František Raboň, Pepa Černý, Jan
vod není, ale
závod
p
jje pořádaný natolik, že ho vzali do olomouckého hlavně v českém pelotonu. Bárta. Chtěl bych se připojit k těmto
protože
v červenci jedu
repub
v České republice.
Dalším týmu k Radimu Kořínkovi. Tam Někdo září jeden rok, někdo jiný jménům, ale je to složitá cesta.
na mistrovství
ropy a v září
vrcholem bude mistrovství jsme potom přešli všichni a zjistili rok. Ale vidím na sobě, co se týče Uvidíme, jak se bude dařit...“
Evropy
Olo
Evropy v Olomouci.
Tyto jsme, že bez silničního tréninku se
je mistrovství
ěta. Uvidí se
dva závody jsou daleko bikeové závody nedají odjet. Začali
světa.
dle nomiod sebe, takže se dá na ně jsme tedy jezdit na silnici a takto
podle
natrénovat. H
Hodně bych postupně jsme se k tomu dostali.“
ce, ale zatím
nace,
se chtěl soustředit
na misak vypadá.“
soust
Co vás přivedlo do
to tak
trovství Evropy,
ProEvrop protože na
Prostějova?
gram
mistrovství svě
světa bude velká „Až do kadetů jsem trénoval sám s
Šestnáctiletý jezdec SKC
konkurence a ppo celé sezoně taťkou doma. Pak už to bylo složité
máte
áte nabitý.
TUFO Prostějov zamířil na
Každý
aždý víkend
to bude těžké.“
kvůli jeho práci a mé škole, tak jsme
Hanou ze stáje Cyklo Mapei
máte
áte nějaký
V Prostějově
Pr
se se rozhodli jít sem do Prostějova a
Kaňkovský a nyní prožívá
závod?
mimo jiné nachází z Cyklo Mapei Kaňkovský jsem
vod?
premiérovou sezonu mezi
Vítěz. Matouš Hy- jeden z mála
„V podstatě
českých přestoupil do SKC. Chodím tu na
má
juniory. Coby kadet se stal
nek
ovládl
závod
to tak je. Měl
velodromů. Jak
Ja se vám gymnázium a mám individuální
mimo jiné dráhovým misČeského
poháru
jsem
zamlouvá dráh
dráha?
m jet i
plán, takže se to dá skloubit. Celý
trem republiky v časovce družstev, bodovačce dvojic,
v Kyjově, kde vy- „Raději mám silnici, ale týden jsem tu a jen občas, když
tento
nto víkend
sprintu družstev i závodu na dva kilometry, osobně
stoupal
na
nejvyš(od
dráha mi pomá
pomáhá pracovat nemám o víkendu závody, tak jedu
d 17. do
ší stupínek, a řadí na výbušnosti a rychlosti. domů, kde trénuji.“
však více preferuje silnici. Jeho starší bratr získal páté
19. května se k absolutní do- Týden před Terezínem
místo na mistrovství republiky horských kol kategorie
pozn.
zn. autora) v
Máte cyklistický vzor?
do třiadvaceti let, on sám by se nejraději inspiroval
Maďarsku,
aďarsku, ale mácí špičce mezi
jsem jel ddva závody
„Velkým vzorem ze
elitním francouzským závodníkem Sylvainem Chavacítill jsem se tro- juniory.
v Praze nna motolské současné cyklistiky mi je Francouz
chu
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