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Stylová svatba a jiné starosti.
Novomanželé společně rozkrojili i bílý
dort doplněný o fialovou mašli. Otce
prostějovské pornoherečky Roberta
Kovaříka ve středu Američané dotáhli
do Čech. Teď ho čeká deset let strávených ve Valdicích nebo na Mírově.
Foto: Facebook a internet

ZAHODILA MINULOST
A VZALA SI HOKEJISTU

O vdavkách
pornoherečky
s hokejovým
obráncem
a deportaci
někdejšího hráče
HKC Prostějov
Roberta Kovaříka
z USA na ruzyňské
letiště v Praze
i jeho dalším
možném osudu
se dočtete na
straně 13

Její otec R. Kovařík míří na Mírov...
INZERCE

9 771212 667008
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Chytil
Ch
til sii zloděje!
l děj !
Pákovými kleštěmi se pokusil odcizit jízdní kolo.
ý ppátek odpoledne
p
Předminulý
přicházel mladík na Žižkově
náměstí ke svému bicyklu v
okamžiku, kdy se mu neznámá osoba snažila přestřihnout
zámek od kola, které měl
uzamčené ve stojanu. Majitel
ihned zakročil. Společně s
ochrankou zloděje přesunuli
do budovy peněžního ústavu
a vyčkali příjezdu strážníků.
Ti zjistili, že v tomto případě
je zde podezření na trestný
čin. Hodnota jízdního kola
byla odhadnuta na 8 000 korun. Dvaadvacetiletého pachatele si na místě převzala
Policie ČR.

Střepy v kašně
Před třiadvacátou hodinou v
parčíku na ulici Josefa Lady
si hlídka povšimla mladíka,
který mrštil skleněnou láhev
od alkoholu do kašny. Hned
nato vzal další a opět ji vhodil
na to samé místo. Samozřejmě se sklo roztříštilo. Svým
jednáním se dopustil přestupku proti veřejnému pořádku.
Hlídka mu na místě uložila
blokovou pokutu ve výši
1000 korun. Dvacetiletý muž
s tímto nesouhlasil. Z tohoto
důvodu byla věc postoupena
správnímu orgánu, kde mu
lze udělit pokutu až do výše
20 000 korun.

Našel šest stovek
Také během minulého týdne
se našel jeden poctivý nálezce. V pondělí v podvečerních
hodinách našel občan částku 600 korun u bankomatu
České spořitelny umístěného
v obchodním domě na ulici
Újezd. Tentýž případ se odehrál před několika dny, kdy
u stejného bankomatu byly
ponechány tři tisícovky. Obě
částkyy skončily
y na pobočce
České spořitelny.

Zloději to nebyli!
Okolo čtrnácté hodiny bylo
přijato sdělení o dvou osobách lezoucích přes plot. Na
uvedeném místě hlídka nalezla dvojici mužů, kteří své
podezřelé jednání vysvětlili.
V areálu totiž prováděli natěračské práce a než byli hotovi, tak je vedoucí omylem
uzamknul. Proto oplocení
přelezli. Jejich výpověď byla
ověřena, tudíž k žádné protiprávní činnosti nedošlo. I
přesto všímavému občanovi
strážníci děkují za zavolání!

Hledaný na ubytovně
Místní znalost strážníků napomohla k zadržení osoby v
pátrání. Hlídka při kontrole
prostor městské ubytovny s
pracovníky Domovní správy
zastihla hledanou osobu. Ta
se nacházela v bytě, kde žijí
její rodinní příslušníci. Mladistvý chlapec putoval do
rukou přivolaných policistů.

Papoušek na Kubusu
Papoušek ARA uletěl z bytu
přímo na ulici. Jeho zmizení na linku 156 nahlásil sám
majitel. Strážníci papouška
objevili v Plumlovské ulici.
Opeřenec si vyhlédl místečko
v osmimetrové výšce provozovny Kubus. Přivolaní hasiči
za pomoci plošiny papouška
sundali a vrátili ho do rukou
chovatele. Po dobu zákroku
strážníci zajišťovali dopravu.
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To snad není pravda! Stařenka SEDLA NA LEP
Seniorka se nechala ošálit, z dobroty PŘIŠLA O 35 TISÍC!

Těžko tomu věřit, že člověk může být tak důvěřivý, a promiňte nám ten výraz, i hloupý. Bohužel,
osmdesátiletá seniorka v úterý minulého týdne
hořce doplatila na svoji slepou důvěru a naletěla
neskutečné podvodnici. Přímo na ulici byla oslovena podstatně mladší ženou a uvěřila jí, že její
synovec je po nehodě v nemocnici, tudíž ona že
tak potřebuje peníze na operaci. Samozřejmě okamžitě, nebo snad umře... Každopádně, stařenka jí
na místě vysázela pětatřicet tisícovek!
Prostějov/mik
„Ze spáchání přečinu podvodu je podezřelá zatím neznámá
pachatelka, která v úterý jednadvacátého května v dopoledních
hodinách využila důvěřivosti
osmdesátileté paní a připravila ji
o pětatřicet tisíc korun,“ potvrdila
Večerníku Irena Urbánková, tisková mluvčí policie Olomouckého kraje. Jak se něco takového
může stát a jak někdo může
být vůbec tak důvěřivý? Tomu
se podivují i samotní policisté...

„V onen osudný den kolem půl
dvanácté seniorku ve Sladkovského ulici v Prostějově oslovila
neznámá žena. Dotazovala se
na cestu k nemocnici a tvrdila,
že její synovec měl autonehodu
a nutně potřebuje půjčit nějaké
peníze na jeho operaci. Dokonce pomocí mobilního telefonu
předstírala i hovor s ošetřujícím
lékařem. Důvěřivá paní jí půjčila pětatřicet tisíc korun. Neznámá podvodnice slíbila, že
jí půjčenou částku zhruba do
dvou hodin vrátí. Nicméně se

VYMAHAČE DLUHŮ
ZADRŽELA POLICIE
Prostějov/mik - Nečekaný
konec měla pro vymahače
dluhů návštěva v domě
dlužníka. Předminulou sobotu
žena přivolala strážníky, neboť
dva siláci tady vyhrožovali
neplatiči a poté demolovali
zařízení na chodbě. Vymahače
strážníci zadrželi a předali je
státním policistům!
„Před sedmnáctou hodinou dne osmnáctého května
nahlásila žena bydlící v centru města pohyb dvou mužů
po domě, kteří se uchýlili
k dosti neobvyklé činnosti.
V chodbě vystříkali dva hasicí
přístroje. Strážníci zjistili, že
jde o vyřizování účtů s jedním z nájemníků, který jim
měl odmítnout splatit dluh.
Nato pánové ještě zlomili na
schodišti vzrostlou palmu
a použili práškové hasicí
přístroje. Majitel nemovitosti
vyčíslil škodu na šest tisíc ko-
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Bezmozci. Vymahači dluhů
neuspěli v bytě dlužníka a tak
na chodbě domu ze vzteku polámali i palmu.
Foto: Městská policie Prostějov
run,“ uvedla Jana Adámková,
tisková mluvčí Městské policie
v Prostějově s tím, že oba neurvalce si převzali státní policisté pro podezření ze spáchání
trestného činu.
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tak nestalo. Neobjevila se a žádné peníze seniorce nevrátila,“
popsala až neskutečný případ
podvodu Irena Urbánková.
Policisté případ šetří pro podezření ze spáchání přečinu
podvodu, za který pachatelce,
v případě jejího dopadení, hrozí
až dvouletý pobyt za mřížemi.
Podaří se ale policii podvodnici
vůbec někdy chytit? „Na případu intenzivně pracujeme a po
pachatelce pátráme,“ ubezpečila
mluvčí prostějovské policie.
Podle popisu podvedené stařenky se mělo jednat o ženu
ve věku kolem 40 až 45 let,
vysokou kolem 165 centimetrů, bílé pleti. Měla černé vlasy
pod uši. Na sobě měla bílou halenku, černý kabátek do pasu,
černé tesilové kalhoty. Mluvila
plynule česky. Policisté přivítají
jakékoliv informaci od případných svědků, které by vedly k
objasnění případu. „Občané je
mohou sdělit na kteroukoliv
policejní služebnu, případně

Nebezpečný věk. Senioři se čím dál častěji stávají oběťmi podvodníků. Příkladem je poslední případ ze Sladkovského ulice.
Foto: Koláž Večerníku
kdykoliv na bezplatnou telefonní linku 158. Opět ale apelujeme na občany, aby nedůvěřovali
neznámým lidem! Podvodníci
využívají různé záminky a lsti,

aby se dostali k vašim penězům.
Pokud z vás nevylákají peníze
přímo, ovládají řadu dalších
způsobů, jak vás okrást,“ upozorňuje na závěr Urbánková.

Od důchodkyně vylákali šest tisícovek a zmizeli
rovi od ní vylákali téměř šest tisíc
korun. Policisté případ šetří pro
podezření ze spáchání přečinu
podvodu, za který pachatelům,
v případě jejich zjištění, hrozí až
dvouletý pobyt za mřížemi,“ prozradila Irena Urbánková, tisková
mluvčí Policie Olomouckého
kraje.
Kriminalisté naštěstí disponují vcelku podrobným
popisem podvodnické dvojice.

„Podle popisu se mělo jednat
o muže ve věku kolem 20 až
25 let, štíhlé postavy, vysokého
kolem 190 centimetrů. Měl
krátké černé vlasy, na sobě
bílé tričko a kalhoty. Žena byla
přibližně stejného věku, štíhlé
postavy, vysoká byla kolem
170 centimetrů. Měla vlnité
delší vlasy, na sobě rifle a bílou halenku,“ přiblížila mluvčí
policie.

Jak se vyhnout podvodu?
* Podvodníci využívají různé záminky a lsti, aby se dostali k vašim
penězům. Chtějí vniknout do vašeho bytu, a pokud z vás nevylákají peníze přímo, ovládají řadu způsobů, jak vás okrást.
* Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb, nechte si
předložit jeho služební průkaz, nebo ještě lépe zavolejte na úřad
nebo instituci, na kterou se pracovník odvolává. V případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že o nabízenou službu nestojíte!
* Důležitá telefonní čísla (policie, lékař, hasiči) mějte viditelně
blízko telefonu, abyste mohli co nejrychleji přivolat pomoc!

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!
www.facebook.com/vecernikpv.cz
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ze soudní síně...
Podnikatele chytili OPILÉHO ZA VOLANTEM, řídit může dál
U soudu to Radima Galáska přišlo na třicet tisíc korun...

Prostějov/mls - Přijít o řidičský průkaz znamená pro
spoustu lidí obrovskou ránu.
Především pro ty, kdo jezdí pravidelně. Fakticky tím
totiž přichází o možnost obživy. Pokud jsou právě oni
účastníky silničního provozu,
je to od nich v první řadě obrovská nezodpovědnost, v té
druhé se pak mohou „těšit“
na zasloužený trest! V případě, že při policejní kontrole
nadýchají přes jedno promile

alkoholu, dá se dosti pravděpodobně počítat s tím, že si
za volant hned tak nesednou.
Jedna naděje tu však je. Vše
pro ně nakonec může dopadnout dobře, musí však počítat
s tím, že je to bude něco stát...
V únoru letošního roku zastavili policisté podnikatele Radima Galáska. Jeho fungl nový
Mini cooper jel po Palackého
ulici nepřirozeně pomalu. Po
zastavení hlídkou byl z řidiče
cítit alkohol.

S policisty však živě komunikoval, byl velmi ochotný a veselý.
„Pamatuji si, že se všemu smál,“
zmínil se jeden z členů hlídky.
Dobrá nálada řidiče nepřešla ani
poté, co nadýchal přes 1,3 promile alkoholu. Policisté mu následně zakázali další jízdu a vzali
ho na služebnu. Galásek se totiž
dopustil trestného činu řízení
pod vlivem návykové látky. Za
to mu hrozilo o dnětí svobody až
na jeden rok, peněžitý trest nebo
zákaz činnosti.

Věc v úterý minulého týdne
dospěla až k soudu. Obžalovaný svoji vinu nepopíral,
hájil se tím, že měl v úmyslu
své auto pouze přeparkovat.
„Chtěl jsem vůz dát na parkoviště u hotelu Grand, kde
jsem mínil strávit noc. Než mě
zastavili policisté, ujel jsem jenom nějakých dvě stě padesát
metrů,“ vyjádřil se Galásek.
Jeho obhájkyně upozornila,
že její klient auto nezbytně
potřebuje ke své obživě, roč-

ně najede kolem třiceti tisíc
kilometrů. Zároveň navrhla,
že je ochoten zaplatit patnáct
tisíc korun, které by měly
směřovat k obětem trestných
činů. To se soudkyni zdálo
málo a částku zdvojnásobila.
Podnikatel s tím souhlasil.
V případě, že složí třicet tisíc
korun na účet soudu, bude
jeho trestní stíhání podmíněně zastaveno. S tímto řešením
nakonec souhlasil i státní
zástupce.

po kvartetu hledaných

Povedená trojice
V sobotu 18. května zahájili
prostějovští kriminalisté trestní stíhání devatenáctiletého
muže z Prostějovska, který byl
obviněn ze spáchání přečinu
krádeže. Tohoto jednání se dopouštěl v teritoriu města Prostějova nejméně od října loňského
roku. Společně s ním se trestné
činnosti dopouštěli i jeho dva
parťáci, jeden mladistvý a jeden
nezletilý. V celkem šesti případech, na kterých se podíleli, se
zaměřovali na různé věci – jízdní kola, rybářské nářadí, mobily
a peníze. Způsobili škodu za
téměř 19 000 korun.

Razie na silnicích
V pondělí ráno proběhla v Prostějově dopravně bezpečnostní akce,
která byla zaměřena na dodržování zákazu požívání alkoholických
nápojů a jiných návykových látek
ze strany řidičů. Policisté zkontrolovali 120 vozidel a zjistili osm
přestupků. Udělili za ně blokové
pokuty za 1 700 korun.

Pro jídlo nešel
Ze spáchání přečinu krádeže
je podezřelý zatím neznámý
pachatel, který se z neděle na
pondělí vloupal do jednoho ze
stánků s občerstvením v Tovární ulici v Prostějově. Vypáčil
dveře,, vnikl dovnitř,, prohledal
p
ho, ale nic nevzal. Škoda byla
vyčíslena na dva tisíce korun.

Zdrogovaný za volant
V noci ze středy na čtvrtek
kolem půl jedné v noci, kontrolovali policisté na ulici Karla Svolinského v Prostějově
řidiče vozidla Citroën Saxo.
U třiatřicetiletého muže provedli dechovou zkoušku, která byla
negativní. Zato test na drogy
byl pozitivní na amphetaminy a
methamphetaminy. Po poučení
se muž odmítl podrobit lékařskému vyšetření spojenému s
odběrem biologického materiálu v nemocnici. Na místě mu
zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu.

Peníze a šperky
Z přečinu krádeže a porušování
domovní svobody je podezřelý
zatím neznámý pachatel, který
se v průběhu čtvrtku vloupal
do jjednoho z rodinných
ý domů
v Čechách pod Kosířem. Vnikl
do něj zadními dveřmi, prohledal ho a z jednoho z pokojů
ukradl peníze a zlatý šperk. Celková škoda byla vyčíslena na
téměř 26 000 korun.

Slíbila, nevrátila

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.

Zloděj
Zl
děj ddopaden
d
Policistům z obvodního oddělení Prostějov 1 se podařilo
objasnit krádež nerezových
plechů, ke které došlo ve druhé polovině prosince loňského
roku. Tehdy neznámý pachatel
vnikl do skladu jedné ze společj a ukradl 308
ností v Prostějově
kusů nerezových plechů. Škoda
byla vyčíslena na 83 tisíc korun.
Pachatelem je dvacetiletý muž.
Ukradené plechy prodal do
sběrných surovin.

PODVODNÍCI se vydávali za energetiky
Prostějovsko/mik - Obehraný
trik znovu zabral. Bezmála
devadesátiletá stařenka z
Prostějovska nalétla mladému
muži a ženě. Ti ji navštívili
a vydávali se za prodejce elektrické energie. Pod různými
záminkami od seniorky vylákali šest tisícovek a zmizeli.
Policie po nich pátrá.
„Ze spáchání přečinu podvodu
jsou podezřelí zatím dva neznámí
pachatelé, kteří se takového jednání dopustili předminulý pátek
sedmnáctého května kolem druhé
hodiny odpoledne v malé obci na
Prostějovsku. Jejich obětí se stala
osmaosmdesátiletá
seniorka.
V tu dobu ji oslovili muž a žena,
kteří pod záminkou převodu na
jiného distributora elektrické
energie a údajného doplatku za
služby stávajícímu distributo-
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LUKÁŠ FERKO

PAVEL GÁBOR

PETR HOLOUBEK

TOMÁŠ ZAORAL

se narodil 20. října 1996
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne
20. května 2013. Jeho zdánlivé stáří je 17 let, měří 180 centimetrů, má hubenou postavu,
černé oči a černé vlasy.

se narodil 28. července 1988
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne
22. dubna 2013. Jeho zdánlivé
stáří je 25 let a měří 170 centimetrů. Bližší údaje k osobě
databáze neobsahuje.

se narodil 4. prosince 1980
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne
14. března 2013. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 30 do 34
let a měří 175 centimetrů. Bližší údaje nejsou známy.

se narodil 14. dubna 1978
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne
23. května 2013. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 34 do 35
let, měří 180 centimetrů. Bližší
údaje k osobě nejsou známy.

Ze spáchání přečinu podvodu je
podezřelá třiašedesátiletá žena
z Prostějovska, která si od listopadu roku 2011 až do září loňského roku ve třech případech
půjčovala peníze, ale nevracela
je. Mezi poškozenými je jeden
muž a dvě ženy, se kterými
uzavřela smlouvy o půjčce
a pravidelných splátkách. K
tomu však nedošlo a k dnešnímu dnu tak dluží 75 tisíc korun.
Během prověřování případu
policisté zjistili, že při sjednávání
smluv uvedla nepravdivé údaje,
týkající se jejích majetkových
p
poměrů
a finančních možností.
Ženě hrozí až pětiletý pobyt za
mřížemi.

Zpravodajství
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Strážníci často bojují s opilými bezdomovci

POPRALI SE I U KAUFLANDU?

INSPEKCE NA 48 HODIN UZAVŘELA

INTERSPAR

Na jedné straně často opilí, zapáchající a drzí bezdomovci obtěžující své okolí, na druhé straně uniformovaní městští strážníci, jejichž povinností je
zajišťovat veřejný pořádek. Obě tyto zcela odlišné
skupiny k sobě mají v určitých momentech hodně
blízko. Vedou totiž mezi sebou dlouhodobou válku,
která zřejmě nikdy nebude mít svého trvalého
vítěze. Podle jednoho z bezdomovců poslední bitva
proběhla v úterý v noci u prostějovského Kauflandu.
Šéf prostějovských strážníků tvrdí, že k ničemu neobvyklému nedošlo, zdroje Večerníku ovšem hovoří
jinak... Celou záležitostí se ale zabývá i Policie ČR.
Prostějov/mls
Konflikt nám popsal na
první pohled nepříliš důvěryhodně působící bezdomovec. Při jeho návštěvě
redakce z něj táhl alkohol,
přesto mluvil vyrovnaně.
A navzdory dojmům mělo
jeho svědectví svoji logiku.
Sám totiž připustil, že strážníky ke Kauflandu zavolala
paní, která je tam v úterý v
noci viděla popíjet. Měla

přitom mít strach o svůj život. Rovněž ani nepopřel,
že na výzvy přivolaných
policistů nereagoval. Současně se však nedokázal
vyrovnat se zákrokem městských policistů...
„Nikoho jsme nenapadali,
pouze jsme se bavili a popíjeli. Neviděl jsem tedy
důvod, proč bych měl jít
pryč, jak mi strážníci přikazovali,“ prohlásil zprvu
Martin Kuchař.

Podle něj právě na to
mu jeden ze strážníků
měl nastříkat do očí
slzný plyn. „Když se
mě kolegové zastali, tak
použil sprej i proti nim!
Kromě toho jsme schytali také několik úderů
do žeber, jednoho z kamošů strážník hodil do
pole u Kauflandu. Jiný
přítel pak tedy zavolal
na Policii ČR. Jelikož
dlouho nikdo nejel, tak
jsem se o to samé pokusil já. Stále ten stejný
strážník mi však vytrhl
mobilní telefon a praštil s
ním o zem. Tím mi vznikla
škoda dvě stě korun. Druhý, evidentně starší strážník nikoho z nás nijak nenapadal. Po rvačce pak oba
nasedli do auta a odjeli.
Následně ke Kauflandu dorazila policejní hlídka...,“
popsal Martin Kuchař, který při údajné potyčce neutrpěl žádné vážnější zranění.
Celou věc podrobně popsal
na Policii ČR.

Supermarket
y
v polích si oblíbil

MYŠI

Zákazníci se dovnitř nedostali. V úterý 21. května dvě hodiny po poledni se u vchodu do Intersparu
objevily cedule s nápisem „Z technických důvodů zavřeno“. Důvodem byli čilí hlodavci, kteří se v marketu přemnožili! O dva dny později už ale supermarket opět otevřel...
Foto: Martin Zaoral

Šel s kůží na trh. Bezdomovec Martin
Kuchař se rozhodl, že úterní konflikt se
strážníkem u Kauflandu popíše nejen
na Policii ČR, ale i naší redakci. Pokud
by lhal, hrozí mu trest za křivé obvinění.
Foto: Martin Zaoral

Prostějov/mls - Celé dva dny byl uzavřen prostějovský Interspar, který tak následoval příkladu obchodu ve Zlíně. Nákupní centrum v Plumlovské ulici v úterý kolem čtrnácté hodiny zcela uzavřeli pracovníci Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Důvodem byly MYŠI pobíhající nejen po
prodejně! Po rozsáhlé deratizaci a odklizení okousaných potravin supermarket po dvou dnech opět
spustil své otáčecí dveře. Řetězci hrozí až třímilionová pokuta, zákazníci do něj ale chodit nepřestanou...
Na dveřích vedoucích do prostějovského Intersparu se v úterý odpoledne objevil nápis „Z technických
důvodů zavřeno“. Městem se okamžitě rozneslo: je to kvůli myším! Na problém s hlodavci v tomto
marketu upozornili Večerník naši pravidelní čtenáři už den předtím. „V Intersparu jsem byla v pondělí
odpoledne nakupovat. Zpod regálu s pivem na mě vykoukla myš. Řekla jsem to zaměstnankyni obchodu, která mi odpověděla, že se prodejnu stejně chystají přestavíce se dočtete na straně 6
vět,“ svěřila se nám se svojí osobní zkušeností paní Karolína.

V Prostějově se poprvé vysadilo více stromů, než se pokácelo
„Letos jsme už prosázeli půldruhého milionu, a to jsou ještě na řadě Smetanovy sady,“ konstatuje Ivana Hemerková

Vykácet, pak zasadit! Letos přišel Prostějov o nejvíce stromů při rekonstrukci Smetanových sadů, kde
začátkem března padly čtyři desítky kusů listnáčů i jehličnanů. Městu se však letos podařilo počty stromů
nahradit novou výsadbou.
Foto: Michal Kadlec a Okrašlovací spolek města Prostějova

Do Prostějova míří McDonald´s i KFC
Kde budou, není jisté, ve hře je nový fast food u OBI i Prior

Prostějov/mls - Americké hamburgery i křupavá kuřecí křidélka
míří do Prostějova. Je už fakticky
jisté, že v dohledné době ve městě
svoji pobočku otevře řetězec rychlého občerstvení McDonald´s, ale
i jeho souputník KFC nabízející
v různých podobách kuřata, který už pro prostějovskou pobočku
dokonce hledá zaměstnance. Oficiálně ovšem nikdo zatím nechce
potvrdit nic konkrétního...
Bylo až s podivem, jak dlouho se
nadnárodní společnosti provozující
rychlé občerstvení Prostějovu vyhýbaly. Nyní je jasné, že by zde v
dohledné době rády otevřely svoje
provozovny hned dvě nejznámější
z nich. Téměř čtyřiadvacet let po
sametové revoluci do Prostějova
míří McDonald´s i KFC! „Mohu
potvrdit, že v Prostějově plánujeme
otevřít naši novou restauraci. Kde
to bude, to ovšem v tuto chvíli není
známo,“ sdělila Večerníku mluvčí
společnosti McDonald’s Drahomíra Jiráková. Společnost KFC pak
hledá pro svoji provozovnu v Prostějově už i zaměstnance. „Nástup
možný ihned, zaškolení před otevřením restaurace se bude konat v Olomouci,“ píše se v inzerátu. Přesto
společnost AmRest provozující síť
rychlého občerstvení KFC zatím
nic jednoznačně nepotvrdila.
„Prostějov je určitě městem, které je
pro značku KFC zajímavé. Je však
pouze jednou z lokalit, které zvažu-

jeme. Nadále v této věci totiž probíhají jednání,” uvedla mluvčí společnosti AmRest Karolina Alaxinová.
Ani v jednom z případů však zatím
není rozhodnuto, kde provozovny

budou. Nejvážnějšími kandidáty
jsou fast food u Kauflandu, který se
staví vedle OBI, a také prostějovský
Prior v centru města procházející
právě rozsáhlou rekonstrukcí.

Co si přejí Prostějované?
O tom, že by ve městě uvítali McDonald’s, mluví především mladší generace Prostějovanů už několik let. Zajímavé je, že aktuálně je však zřejmě větší poptávka po KFC. Vyplývá to alespoň z facebooku. Skupina
„Chceme McDonald's v Prostějově“ o tomto víkendu čítala sedmašedesát fanoušků, zatímco tu s názvem „Chceme KFC v Prostějově“
podporovalo hned 846 lidí. „Myslím, že pokud chci sehnat výtečný
hamburger, tak si ho koupím v Brutusu. Ovšem na pikantní křidélka z
KFC si s přítelkyní zajdeme téměř při každé naší návštěvě Olomouce.
Na to, že je to fast food, to není vůbec levná záležitost, ale jednou za čas
si to prostě neodpustíme,“ vyjádřil se například třicetiletý Michal Zajíc.

Dostává nové obrysy. Fast food bude součástí obchodního centra, které se nyní
staví u OBI. Lidé zde budou moci nakoupit potraviny v Kauflandu či sportovní oblečení
v Hervis sportu. Centrum by mělo otevřít už v červenci.
Foto: Martin Zaoral

INZERCE

1.452.000
(do 18. 5. 2013)

Vysazené a vykácené stromy v Prostějově

živi pouze z členských příspěvků
a darů mecenášů, tedy lidí, kterým na Prostějově více než záleží.
Jde-li o dobrou věc, kterou samozřejmě výsadba stromů je, dají se
s určitým úsilím sehnat i potřebné
finanční prostředky,“ řekla Večerníku Milada Sokolová, předsedkyně Okrašlovacího spolku a zároveň
prostějovská radní. „Hlavní náplní
dřívějšího Okrašlovacího spolku
byla právě výsadba zeleně, dá se
říci, že i díky jeho existenci je Pros-

tějov zelený tak, jak je. Smetanovy
sady či Hloučela, to je jeho práce!
A po našem znovuobnovení bylo
téměř povinností na výsadbu ze-
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249

764.000
244
247

750.000

811.202

1.021.062

Zdroj: Magistrát města Prostějova
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„V letošním roce dosáhly investice do výsadby stromů téměř
jednoho a půl milionu korun.
Tento rok na jaře jsme vysadili už
přibližně 270 stromů,“ potvrzuje náměstkyně prostějovského
primátora Ivana Hemerková.

Už nyní je tento počet vyšší, než
kolik bylo zatím od ledna tohoto
roku pokáceno. „Na zhruba dvou
desítkách míst jsme vysadili především magnolie, javory, lípy,
pavlonie, vrby, akáty a břízy. Dále
budeme ještě letos upravovat zeleň především v Kostelecké ulici a
v okolí opraveného zámku. Touto

čil ty pokácené. „Chtěli bychom
v tomto trendu pokračovat. To,
že jsme v minulých letech vysazovali stromů méně, není tím, že
bychom něco zanedbávali nebo
se o zeleň nestarali. Jistě si každý
pamatuje na neuvěřitelnou tragédii ve Zlíně, kdy při silném vichru
zabil padající strom dva malé školáky. Od té doby všechna města,
včetně Prostějova, si nechala zpracovat posudky na každý strom.
U nás došlo k tomu, že odborníci
ukázali na stovky a stovky stromů, které byly napadeny různými
chorobami, a hrozilo tak bezprostřední nebezpečí jejich vyvrácení
při silných větrech. Nechtěli jsme
riskovat podobné neštěstí jako ve
Zlíně a přikročili jsme postupně
ke kácení všech stromů, které
dendrologové označili. Samozřejmě od roku 2009 se nám vždy
nepodařilo ten daný rok všechny
stromy nahradit, teprve až letos.
A to ještě nejsme u konce, na řadě
jsou ještě Smetanovy sady i další
lokality,“ řekla Ivana Hemerková.
Celkový počet vysazených
stromů uváděný magistrátem
města je však do značné míry
nepřesný. Spoustu dalších totiž
už roky vysazuje Okrašlovací
spolek města Prostějova. Přitom od města na tuto činnost
nedostává žádné dotace. „Spolek
vysadil za svoji existenci jistě téměř
300 stromů a téměř 400 keřů. Jsme

290
415

Prostějov/mik

výsadbou nahrazujeme zeleň, která musela být ze zdravotních nebo
bezpečnostních důvodů vykácena,“ vysvětlila Hemerková. Reaguje tím na velmi početné a časté stížnosti občanů, že mnohdy
město nechává pokácet zbytečně i stromy, které jsou krásné a
na první pohled nevypadají nebezpečně. „Každoročně probíhá
kontrola zdravotního stavu stromů. Dřeviny jsou pak káceny na
základě inventarizace zpracované
odbornou firmou, která posuzuje
zdravotní stav stromů a dále jejich bezpečnost. Nikdy bychom
si nedovolili pokácet strom, který
je zdravý,“ dodává náměstkyně
primátora, která je zodpovědná za
životní prostředí v Prostějově.
Jak již bylo uvedeno, letos skutečně poprvé došlo k tomu, že
počet vysazených stromů před-

211
302

V posledních letech bývalo v Prostějově zvykem, že
se kácely nemocné stromy ohrožující bezpečnost
lidí, ale už se tolik nedbalo na to, aby se ve stejném počtu také nahradily novou veřejnou zelení.
Teprve až v letošním roce se podařilo radnici docílit toho, že počet vysazených stromů je vyšší než
počet těch pokácených. A to ještě podle vedení
města není všechno, jarní výsadba bude brzy
pokračovat, vždyť na doplnění zrušené zeleně
čekají rekonstruované Smetanovy sady!

leně navázat. Zvláště v době, kdy
zeleň ve městech nepřibývá tak,
jako za časů našich předků,“ dodala Milada Sokolová.

Kde se letos sázely stromy?
Floriánské náměstí, Olomoucká ulice u kolejí, náměstí Odboje,
parkoviště v Mathonově ulici, Sladkovského, Husovo náměstí,
Vrahovice – ulice J. Suka, u kaple v Čechůvkách, Vrahovice u
kostela, Čechůvky – Cvikl, proluka mezi Okružní a Brněnskou
ulicí, Brněnská, Tylova, u hřbitova v Žešově, Okružní, Jižní spojka, Sídliště Svobody, Dolní, Sídliště Svornosti, Sádky, Krokova, E.
Valenty před restaurací u Koule a Sladkovského – místní nádraží.

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+

Výrok týdne

35 000

Rekonstrukce
R
k
k se blíží.
blíží Jak
J k sii jistě
ji ě hlavně
h
řidičii
mohli u železničního přejezdu v Olomoucké
Bezpečulici všimnout, silničáři již frézují starý
nost je nezahrbolatý asfalt na vozovce. Avizovaná
jímá. Prostějovská
generální oprava křižovatky
radnice chtěla z polovis Barákovou ulicí, která je
ny zafinancovat náklady na
plná děr a výmolů, se
pořízení kamery, která by sledotak nezadržitelně
vala dění na nebezpečném parkovišti
blíží.
před supermarketem v Okružní
ulici. Vedení obchodního řetězce se
však odmítlo na této investici podílet.

ZDENĚK
ZDENĚ
Ě VYCHODIL

Stal se jedním
jed
z šestice vyvolených,
kteří v úterý
úte obdrželi prestižní Cenu
města Prostějova
Pros
za rok 2012. Zdeněk
Vych
Vychodil
ji obdržel za více jak
pa
padesátiletou
obětavou a nen
napodobitelnou
činnost pro
v
veřejnost
v oblasti sportu,
o
osvětové
práce a propagace
města.

Na neskutečnou naivitu doplatila
minulý týden osmdesátiletá stařenka, která ve Sladkovského ulici sedla na lep neznámé podvodnici. Ta seniorce nakukala, že její
synovec měl autonehodu a ona
potřebuje půjčit peníze na jeho
operaci. Důchodkyně neváhala a
půjčila jí pětatřicet tisícovek!

-

„FURT LEPŠÍ
ŠÍ
NA NÁMĚSTÍ
PÁR ZATOULANÝCH
KACHEN, NEŽ TLUPA
HULÁKAJÍCÍCH
A KRADOUCÍCH
CIKÁNŮ!“
Náš čtenář se netajil
svými velmi razantními
výroky na adresu našich
menšinových spoluobčanů

VIDĚT BENÁTKY A ZEMŘÍT... Z ROMANTIKY,
VIDĚT PLUMLOVSKOU PŘEHRADU A UMŘÍT... ŽALEM

Analýza
Martin Mokroš
Na začátku se musím pochlubit,
že jsem sám ve Venezii, tedy
v Benátkách, byl. Stál jsem na
Ponte Rialto, jel jsem po Canale Grande, stál jsem na Piazza
San Marco, kde mne kupodivu
nepokálel žádný holub. Ovšem
při jízdě na místním dopravním prostředku, jenž se nazývá gondola, jsem si uvědomil,
že ta voda, po které plujeme,
poněkud nevábně zapáchá.
A pak jsem si uvědomil, že ony
romantické Benátky jsou vlastně díky středověkému odpadnímu systému, který se dá lehce
definovat jako „šup se vším
do vody“, jedna velká stoka,

Okřídlené rčení o Benátkách mne napadlo,
když jsem se nedávno dozvěděl ty nové strašné zvěsti o přehradě v Plumlově. Řeknete si
možná, co mne vedlo ke spojení na první pohled nespojitelného a co je ona strašná zvěst,
a tak vám to budu muset objasnit.
neboť obyvatelstvo vše, co je
již v domácnosti navíc, včetně
vlastních exkrementů, velmi
jednoduše pošle nějakou tou
trubkou právě do oněch kanálů,
kterými projíždějí gondoliéři se
svými turisty. Jistě, od středověku civilizace kapku pokročila,
a tak se Benátčané, vzhledem
k tomu, že jejich město je světovou památkou a Evropská unie
dává štědré dotace, mimo jiné
na řešení každoročních záplav,
snaží nakládání s odpady řešit
jiným způsobem a ten, kdo se
chová středověce, dostává velké pokuty.
A dostávám se k Plumlovu.
Zde došla trpělivost společnosti Povodí Moravy a hodlá

v rajonu Plumlovské přehrady „vysázet“ cedule ZÁKAZ
SKLÁDKY. A proč? Ona totiž
i přehrada, přestože je postupně revitalizována, už zase smrdí, viz čerstvý případ Podhradského rybníka. A smrdí nejen
kvůli splaškům z okolních
obcí, které vesele přitékají, ale
i kvůli všem těm, kteří vyváží
odpad, kam se jim zachce.
No upřímně, tohle mi trochu
připomíná boj jisté postavy
s větrnými mlýny (znalci jistě
už vědí, o kom mluvím), neboť
člověk jest, zdá se, tvor nepoučitelný a na jedné straně je
schopen nadávat, že se s přehradou dlouho nic nedělalo,
ale když se někdo snaží něco

fejeton Fajnové zboží
za babku
Petra Hežová

Barevné letáčky se slevou na to či
ono na nás
téměř každý
den pomrkávají ze schránek, novin
i z reklamních
míst
podél silnic. Slevy patnáct,
dvacet nebo třicet procent
nejen na posezónní zboží
nejsou už pomalu žádnou
výjimkou a osobně tak mám

pocit, že by mě zvedla ze židle
jedině sleva sto pět procent
a víc. Žijí mezi námi ale
i tací, které slevy na elektroniku, potraviny a zahradní nábytek nechávají zcela
chladnými a přesto „nakupují“ zboží za velmi výhodné ceny ve specializovaných
plechových supermarketech
značky Popelnice, popřípadě Kontejner. Když míjím ty
šťastné a rozesmáté tváře
našich spoluobčanů, kteří
se po několikaminutovém
snažení konečně opět vynoří

z hlubin odpadků a v ruce
vítězně třímají vyhořelý fén
nebo ještě celkem ucházející
halenku s chybějícím knoflíkem říkám si, že možná ta
naše finanční situace ještě
není tak mizerná, když k nákupu pořád ještě využíváme
klasické prodejny. A i když
v některých pobíhají hlodavci, ovoce a zelenina mnohdy
hrají všemi barvami, které
ne úplně odpovídají uvedeným odrůdám, pořád je to
lepší než nabídka z odpadkového koše, nebo ne?

Konstelace hvězd Prostějova

Možná se vám ve spojitosti s ochlazením tak trošku pokazí
nálada, na druhé straně budete mít díky zhoršenému počasí
možnost zůstávat více doma a dohnat rodinné resty. Bezcílným
bloumáním po městě nic nezískáte.

Berani - 20.3.- 18.4. Kvůli několika malérům se
tento týden nezastavíte. Najednou nebudete vědět,
kam dřív skočit. Každopádně si zajistěte služby
právníka, protože nával problémů nebudete vůbec
sami stíhat. Ale věřte, bude líp!
Býci - 19.4.-19.5. Zájem o vaši osobu ze strany
opačného pohlaví bude den po dni narůstat. Bodejť by také ne, když jste milí, vtipní a hlavně věrní. Nejdůležitější bude si vybrat toho správného
partnera. Ale rozhodně ne nikoho z práce!
Blíženci - 20.5.-19.6. Nedivte se, že v tomto týdnu
se z mnoha stran stanete terčem kritiky. Vy si totiž nevidíte do pusy a každé ostré slovo na adresu
lidí z vašeho okolí se vám dvojnásobně vrátí. Než
něco řeknete, napočítejte do deseti.
Raci - 20.6.-21.7. V práci vám jeden z kolegů opačného pohlaví neustále leze do zadní části těla, vy si
toho ale naprosto nevážíte. Přitom denně máte na
stole nějaké dobré papáníčko a k ranní kávě nechybí ani sportovní noviny. Oceňte to nějak!
Lvi - 22.7.-21.8. Jste hodně pověrčiví, takže tento týden si moc srandy neužijete. Hned v pondělí
vám totiž přeběhne černá kočka přes cestu, což
znamená kopec smůly až do neděle. Víte co? Raději si vezměte volno a nevylézejte z bytu!
Panny - 22.8.-21.9. Konečně se vyjasní ve vašem partnerském vztahu. Ono vyjasnění bude
mít ovšem trpkou příchuť rozchodu. Naštěstí ale
nepůjde o žádný italský rozvod plný hádek a rozbitých talířů. Zůstanete dobrými přáteli.
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Váhy - 22.9.-21.10. Děláte si starosti z věcí, které
vůbec problematické nejsou,
a zbytečně se tak stresujete. Hoďte se do klidu, vždyť
vás čeká celkem příjemný týden. Navíc očekáváte
radostnou událost v rodině, tak proč se nervovat?
Štíři - 22.10.-20.11. Budete dumat nad vaším
vztahem. Můžete mít potřebu prověřit si, s kým se
váš protějšek stýká. Pozor na fanatickou žárlivost!
Máte sklon vidět nevěru i tam, kde jde jen o obyčejné přátelství. Nedělejte žádné scény.
Střelci - 21.11.-20.12. Vy tento týden proflámujete, takže každé ráno vás bude notně bolet hlava.
Vaším problémem je, že až příliš si zvykáte na
alkohol. Jestliže se chcete vyhnout problémům
s kocovinou, budete muset odmítat pozvání.
Kozorohové - 21.12.-19.1. Budete se cítit spokojeně a do péče o své blízké se dáte s ještě větším
nadšením. Řeknete si, že nemůže škodit trochu je
rozmazlovat. V dobrém rozmaru se plácnete přes
kapsu a nakoupíte drahé dárky.
Vodnáři - 20.1.-18.2. Dozvíte se hned několik významných zpráv, které při troše štěstí můžete lehce
zpeněžit. Najednou se stanete vyhledávanou osobou, za kterou si budou lidé chodit pro informace.
Rychle tak máte možnost zbohatnout.
Ryby - 19.2.-19.3. Dejte si v nejbližších dnech
pozor na pracovní úrazy, a to i pokud nemáte vyloženě rizikové zaměstnání. Vy si totiž dokážete
ublížit i při naprosto jednoduchých činnostech.
Buďte maximálně opatrní, neberte do ruky nářadí!

udělat a stojí to spoustu peněz,
tak tu práci svým chováním velice rychle zase ničí.
Pokud se domníváte, že nás
z Prostějova se to netýká, tak
se tedy šeredně mýlíte. Jednak
mnozí naši spoluobčané jsou
zároveň chataři a chalupáři ve
zmíněném regionu a nechci
nikomu sahat do svědomí, ale
chovají se vždy zodpovědně
a ekologicky a svůj odpad, který vyrobí, si zase odvezou nebo
ho dají na místo k tomu určené?
A za další. Jak již se mnoho
a mnoho těch rozumných vyjádřilo, přehrada je prostě ideálním
místem pro regionální rekreaci
a samozřejmě jedním z velkých
lákadel pro rozvoj turistického ruchu. Pro tohle všechno se
přistoupilo k čištění, revitalizaci
a opravám celého přehradního
areálu. Když tedy po velkých
skluzech a průtazích je šance, že
uvidíme cíl celého snažení, tak
„zásluhou“ nezodpovědných jedinců se dostáváme prakticky na
začátek. Problém odpadu z obcí

by měly vyřešit čističky odpadních vod, ale jsou, existují? Vypadá to, že ne a splašky vesele
putují tam, kam vždy předtím,
takže? Tady je někde chyba
a někdo zodpovědný to podcenil
či nedořešil, projekt neudělal,
o dotace EU nepožádal, a tak
přichází vniveč celé snažení.
A černé skládky, vyráběné nezodpovědnou bandou? A nevěřím tomu, že jen ze strany
místních... Stačí se podívat, jak
to vypadá třeba u nás ve městě
okolo popelnic s tříděným odpadem. Přijede dobytek, ano,
nazývejme tyto jedince pravým
jménem, a vyháže ze svého
auta vše, co doma, nebo dokonce někde ve firmě nepotřebuje.
Tak se může stát, že se zde na
vás „zasměje“ pneumatika od
evidentně nikoli osobního auta,
stará postel a bůhvíco ještě,
co mělo skončit ve sběrném
dvoře. Ovšem to by onen dobytek nesměl být líná veš a nesměl
by si dělat soukromou skládku
u veřejných odpadních míst.

Mimochodem podnikající osoby
mají dokonce za povinnost svůj
odpad vyvážet tam, kam patří,
hahaha, dělají to zas jen ti poctivci a dobytek mezi nimi na to kašle, z cizího krev neteče, že?!
Povodí Moravy hodlá jako
správce navrhovat za nepovolené odkládání odpadků u přehrady brutální pokuty. Já si myslím, že tyto pokuty by pak měly
jít do nějakého fondu oprav
přehrady a hlavně by měly
začít padat velmi rychle, jinak
se nikdy čisté a turistů plné
Plumlovské přehrady nedočkáme. A to je škoda pro nás všechny, jelikož jen čistá a turistů plná
přehrada může pomoci celému
zdejšímu regionu. Jsem zvědav, kdy už to konečně úplně
všichni pochopí a dobytek mezi
námi bude úplně vymýcen, a to
koneckonců nejen u přehrady,
ale i v našem statutárním městě.
Nevěřím, že se staneme jednou
turistickým cílem jako Benátky,
ale proto snad nemusíme žít
jako v odpadkovém koši.

HLODAVCI V AKCI ANEB PROČ

V INTERSPARU CHCÍPLA MYŠ??

Martin Zaoral
Jedna malá mrtvá myška v úterý
uzavřela celý velký prostějovský
Interspar. Její početné živé
kolegyně se při návštěvě
inspektorů Státní zemědělské
a potravinářské inspekce (SZPI)
styděly a zůstaly zalezlé. Možná
dostaly echo od kolegyň ze zlínského Intersparu, kde vykouknutí jedné z nich mělo za následek velký myší pogrom.

To, že se v supermarketu stojícím na okraji města uprostřed
polí objevily myši, nemůže být
pro nikoho něčím překvapivým.
Boj proti nim tu i v budoucnu
bude stejně věčný jako boj
s lidskou blbostí. Nesmí se vzdát,
ale zvítězit v něm zcela půjde jen
velmi těžce.
Ovšem inspektoři SZPI rozšíření
nabídky Intersparu o myši
s nadšením vůbec nepřivítali.
To samé platí zcela jistě i o jeho
zákaznících. Důvodem určitě
není fakt, že drobní hlodavci
nebyli nabízeni ve slevové akci.
Představa, že svému potomkovi kupujete koblížek ohlodaný
nějakým chudým příbuzným
Mickey mouse, chuti k nákupu i
k jídlu právě nepřidá.
Nález jedné mrtvé myši ve
skladě je jedna věc, velký otazník
visí nad příčinou jejího úmrtí.
Zemřela skutečně přirozenou

glosa týdne

smrtí? Nepřežrala se dobrot
nabízených v Intersparu? Nebo
jimi byla dokonce otrávena?
Poslední možnost by poukazovala na mnohem větší problém, než jsou myši v obchodním domě. Složení z Polska
dovážených uzenin, nabízených
ve
velkých
obchodních
řetězcích, se všeobecně netěší
právě nejlepší pověsti.
Navzdory tomu se nedá
očekávat, že by u hlodavce byla
nařízena soudní pitva. Příčina
úmrtí myši v Intersparu tak asi
nikdy nebude objasněna. Nám,
kteří v Intersparu pravidelně
nakupujeme, pak nezbývá než
věřit, že inspektoři u hlodavců
neskončili, ale že se zaměřili i na
kvalitu nabízených výrobků.

Agentura
Kulturák zaplatí RUSOVÉ!

No a je to venku! Demolice budovy současného Společenského domu nebude stát město, ani
nijakou developerskou společnost či bůhvíkoho ještě ani korunu! Naopak, Prostějov na staré
socialistické budově může ještě
vydělat pořádný balík! Jak je to
možné? Agentura Hóser se to
dozvěděla zcela náhodou, když
její redaktoři byli minulý týden
na zájezdu s ROH v ruském Uljanovsku. Prostějovský kulturák
totiž koupí bohatá ruská filmová
společnost, která u nás hodlá
natočit válečnou trilogii Dobytí
Berlína!
„Musím potvrdit, že ruská
strana už s námi jednala. A
upřímně, jsme na rozpacích.
Filmaři nabízí za náš kulturák
dvacet milionů dolarů, ale za
jakých podmínek! Vždyť oni
chtějí přijet na náměstí s tanky
jako v osmašedesátém a kulturák rozstřílet na cimprcampr!

No nevím, peníze jsou peníze,
ale v době natáčení to tady bude
vypadat jako ve válečné zóně,“
pokrčil rameny Miroslav Nakaseseděl, primátor Prostějova.
Majitel ruské filmařské společnosti Boris Nikitičenko Koněv,
vnuk legendárního sovětského
generála, však Prostějovany
uklidňuje. „Ve vašem městě
máme naplánovány pouze dva
natáčecí dny, prostě budovu
Společenského domu rozstřílíme
a pak na troskách jenom vyvěsíme rudou vlajku,“ sdělil Agentuře Hóser soudruh Koněv. Na
otázku, zda mu není líto dvaceti
milionů dolarů za pouhé dva dny
natáčení a kulturák srovnaný se
zemí, odpověděl po dvou doušcích vodky velmi zvesela. „Není,
stejnou částku zase dostaneme od
jedné prostějovské firmy za to, že
jakoby omylem srovnáme se zemí
i vedlejší budovu finančního úřadu,“ šokoval nás Koněv.

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...

Prvenství má Čunek!

V obci Vrbátky nepřišli na
způsob, jak se zbavit cikánů,
to prvenství má pan Čunek.
A co Vrchoslavice nebo Brodek? Tam se bude taky bourat? Kde ještě budeme bourat?
Každý snad ví, že hmota je
NEZNIČITELNÁ!
Čtenář Večerníku

Proč to nešlo u nás?

Velmi mě zaujala reportáž Večerníku o Romech ve Vrbátkách, kterým obec vykoupila
domy v exekuci a nakonec
je tak donutila se odstěhovat. Osobně tomuto postupu
tleskám a držím Vrbáteckým
palce. Na druhé straně si myslím, že je za tento postup bude
dříve či později někdo kritizovat, a nejsem si jista, zda
je toto vystěhování v mezích
zákona. Ale zřejmě tamní zastupitelstvo vše předem konzultovalo s právníky a ví, co
dělá. Jen by mě zajímalo, proč
podobný systém nešel uplatnit i před deseti lety v Prostějově. Romové z kolonek
U svaté Anny byli rovněž
zadluženi až po uši, ale místo toho jim radnice nakoupila baráky po celém okrese
a ještě jim ty statisíce korun
po letech odpustila.
Jana Malá, Prostějov

Totální devastace

To, že naše silnice jsou ve velmi špatném stavu, se ví, ale
nikdo se nestará, aby nebylo
ještě hůře. Opravy se někde
nekonají vůbec, v zimě se silnice neudržují a během roku
tam silničáři údržbu neprovádějí nikdy. Ale ničí se bez
postihu. Například silnička
mezi Zdětínem, Běleckým
mlýnem a Hluchovem. Kdo
nevidí, neuvěří. Kamiony,
největší nákladní auta s vleky plně naloženými kameny
a náklaďáky plné pokácených
stromů a klád. Váha odhadem
mezi 30 až 50 tunami. Přitom
silnička byla pořízena ve starých dobách, a to tak na maximálně pět tun. Během dne
tudy projede kolem padesáti
těchto těžkotonážníků. Každým průjezdem se vozovka
mění v tankodrom. Totální
devastace. A kdo to opraví?
Vlastně jaká oprava, silnice je
natolik zničená, že je to tak na
položení nového asfaltového
koberce, aby byla uvedena
do původního stavu. Určitě
nikdo! Zničí se bez postihu,
odpovědnosti. Copak nikdo
za nic nenese odpovědnost?
Jarek Doseděl, Zdětín

Je to pravda!

Jak to nakonec všechno dopadne, rozhodne rada města
na svém nejbližším zasedání.
Jak ovšem Agentuře Hóser
už předem prozradil první
náměstek primátora Jiří Nikamnepospíchal, prostějovští
konšelé zřejmě nabídku Rusů
přijmou. „Já osobně jsem pro,
jenom když u toho nebudu
muset zpívat Kaťušu,“ uvedl
Nikamnepospíchal.
Za Agenturu Hóser Majkl
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Jsem rád, že konečně až Večerník upozornil na velmi nebezpečnou věc na křižovatce ulic
Svatoplukova a Újezd. Poprvé
jsem se tady rozčiloval jako
chodec, když jsem vstoupil na
přechod na zelenou a zleva do
mě málem vrazilo auto jedoucí
ze Svatoplukovy ulice. Nadával jsem, ale jen do druhého
dne, kdy jsem jel autem z práce. A právě jsem odbočoval
ze Svatoplukovy na Újezd ve
chvíli, kdy jsem měl ještě zelenou. A co se stalo? Vjel jsem
na Újezdu do přechodu plného
chodců. A ti měli taky zelenou.
Takže dávám Večerníku za
pravdu, mělo by se s tím konečně něco udělat!
Jan Kučera, Prostějov
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Chcete si zajít s přáteli na pivečko či s kamarádkou na kávičku? A něco malého k tomu zakousnout? Pokud je krásné počasí, není nad posezení na zahrádce pod širým nebem.
Zahradních občerstvení máme v Prostějově poměrně dost.
Najdeme kavárenské posezení, ale i klasické zahrádky, kde
dostaneme něco dobrého k pivu. Jsou ale vyhovující, poskytují velký výběr jídla a pití, je jídlo podávané na zahrádkách
kvalitní? Nejen na to jsme se ptali našich spoluobčanů…

Dnes už popáté 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.

VRAK audiny u Cílu

MYSLÍTE SI, ŽE JE V PROSTĚJOVĚ DOSTATEK
KVALITNÍCH LETNÍCH ZAHRÁDEK?
Jiří KOSINA
Prostějov

Pavlína KOLÁŘOVÁ
Prostějov

NE

NE

Přijďte si, vezměte si!

Lidé jezdí i chodí okolo, ale vrak postaršího vozidla Audi 80 stojí vybrakován u budovy společnosti Cíl už pár týdnů. Pořádně očesaného vraku
auta si zřejmě nevšimli zatím ani policisté, tudíž se Večerníku nepodařilo
zjistit, zda auto je kradené nebo ho jen majitel odstavil jako nepotřebný
šrot s tím, že nikomu na odlehlé ulici vadit nebude...

Trápí vás stereotyp ve vztahu? Pak neleňte a co nejdříve postel vyměňte za něco neobvyklého. Auto, výtah,
stan, fotbalové hřiště či lavičku v parku! Fantazii se
meze nekladou. Podle světové odbornice na sex a milování Charlotte Laboucheové je totiž zcela jedno, kde se
milujete, hlavně když opustíte pohodlí a fádnost postelí.
Patříte-li mezi milovníky sexu v autě, pak pro vás limuzína nebude ničím až tak novátorským. Její výhodou je
však mnohem větší prostor a povětšinou velmi kvalitní
občerstvení. Pokud tedy toužíte po pestřejším milování,
pronájem tohoto vozidla se vám určitě vyplatí.

Prostějov/mik

„Takových tu moc není. Myslím,
že nejlepší je to asi na rybníčku
ve Vrahovicích, je to jedno z mála
míst, které je vhodné i pro děti. Jinak slušné letní posezení, kam by
rodiče mohli vzít děti, kde by si
bezpečně hrály a rodiče se dobře
občerstvili, v Prostějově opravdu
chybí. Slyšel jsem, že pěkné posezení i s grilováním je U Dudka.
Naopak špatnou zkušenost mám,
a patrně nejen já, se zahrádkou
U Šuldu, hygiena na toaletách je
veškerá žádná a ten nepořádek! Co
se týče zahrádek všeobecně, tak
nespokojenost ze strany zákazníků
panuje určitě s cenami grilovaného
masa, které se rok od roku zvyšují,
ale kvantita je stejná a ani kvalita
ceně často neodpovídá.“

„Pořádná restaurace s pěkným letním posezením v Prostějově není.
Tedy alespoň podle mě se žádné
z místních zařízení nedá považovat za něco opravdu kvalitního.
Buďto špatně vaří, nebo posezení
je nevzhledné, stejně tak toalety
či obsluha nestojí za řeč. Spíše
než letní zahrádky, kde se griluje,
navštěvuji kavárenské letní posezení. Ráda chodím do Atria, zde
jsem spokojená. Dokonce i když
mají zavírat, tak nás nikdo nevyhání a nechají nás na zahrádce
dále sedět, což se jen tak nevidí.
Nelíbí se mi to však v kavárně
Corso, kde to na mě nepůsobí
dobře. Navíc obsluha je pomalá
a při objednání máte pocit, že se
nedočkáte...“

A jak jsme poznali, vrak skutečně nikomu nevadí. Naopak. „Jezdím tudy každý den
a pokaždé zjišťuji, že na tom
autě něco zmizelo. Nejdříve
jedno kolo, pak druhé, no a
potom jsem zjistil, že celé
auto už stojí na špalcích bez
jediného kola. K tomu ještě
někdo rozmlátil zadní okénko
a vybral zevnitř vše, co se mu
hodilo. Je mi divné, že to ještě nezmerčili policajti a něco
se s tím nedělají,“ uvedl námi
náhodně oslovený muž, který
si uličkou v okolí Cílu a dále
vrahovickou „myší dírou“
krátí cestu do práce.
Bílá „audina“ zde stojí bez
registračních značek, ale pro
policisty by neměl být problém zjistit, komu vozidlo
patří, zda bylo ukradeno nebo
se ho majitel tímto podivným
způsobem zbavil.

Foto: internet
Očesaný vrak. Podaří se někomu zjistit, komu toto vybrakované
Audi patří? Policii by to mělo zajímat!
2x foto: Michal Kadlec

Návrat ke

„starým” případům

KRAJ STÁLE NEVÍ, KDE BUDE

SPALOVNA. FAVORITEM
ZŮSTÁVÁ SOUSEDNÍ PŘEROV

INZERCE

Prostějov/mls

jak šel čas Prostějovem ...

Vojáčkovo náměstí

Bývalý Senný trh. Od roku 1833 se tento prostor v blízkosti městského centra nazýval Senný trh, od r. 1880 Makadamské náměstí, v letech 1881 až 1896
opět Senný trh (německy do r. 1892 Heu-Markt). V červenci 1896 zde vzniklo
Smetanovo náměstí, od června 1935 Jungmannovo náměstí a od ledna 1939
pak konečně Vojáčkovo náměstí (Vojáček-Platz) podle Karla Vojáčka (18481899), lékárníka, zemského poslance a prostějovského starosty. Ještě v letech 1945 až 1947 došlo krátce k přejmenování na Jungmannovo náměstí.
V letech 1905 až 1907 zde byl podle projektu arch. Jana Kotěry postaven
secesní Národní dům. Nově pak od roku 2010 funguje na Vojáčkově náměstí
prodejna Dům svíditel.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Kollárova ulice

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

ZELENINA

Okurka hadovka
1 ks

Ledový salát
1 ks

Brokolice
500 g

Paprika mix
500 g

Rajčata
500 g

Cibulka
lahůdková
svazek

11,90

29,90

29,90

49,90

39,90

7,90

19.90

29,90

24,90

39,90

24,90

9,90

9,90

-

-

59,90

49,90 (1 kg)

12,90

7,90

29,90

17,90

49,90

37,90

-

11,90

29,90

29,90

49,90

24,90

9,90

-

34,90

-

49,90

29,90 (1 kg)

-

Naše RESUMÉ
Jíst zdravě je třeba po celý rok,
v období, kdy se počasí mění
aprílovým rytmem, pak o to více.
Proto jsme tentokrát zavítali
k regálům právě se zeleninou...
A zjistili jsme, že nejlevnější
okurku hadovku a brokolici
nabízí Kaufland, pro půlkilový
balíček papriky mix si zajděte
do Lidlu, kde už rovnou můžete
vzít rajčata, které však stejně
výhodně nabízí také Tesco. Oba
markety společně s Albertem
a Billou pak drží společný primát
nad ledovým salátem. Svazek
lahůdkové cibulky pak určitě
vemte do košíku v Albertu...
Tak, ať jste zdraví!

21. KVĚTNA 2012
V budoucnosti se zřejmě zvýší poplatky za odvoz komunálního odpadu.
Nemuselo by to tak být, pokud by existoval mnohem levnější způsob
likvidace odpadu - spalovna! Té se ale Prostějované bojí jako čert kříže.
V tomto ohledu je ale Večerník už dnes může uklidnit. Spalovna bude
stát jinde. „V tuto chvíli je vytipováno místo, kde by zařízení na likvidaci
mohlo vyrůst. Neřeknu nic tajného, že by to měl být Přerov,” řekl exkluzivně Večerníku Jiří Pospíšil.
KVĚTEN 2013
Nová moderní spalovna má zdokonalit systém nakládání s odpady
v kraji. Zároveň bude sloužit k výrobě elektřiny či tepla. Jak to s ní aktuálně vypadá? „Olomoucký kraj o tom, kde bude nová spalovna postavena, dosud definitivně nerozhodl. Dá se přitom předpokládat, že tak ani
letos neučiní. Nicméně k tomuto projektu existuje projekt, jehož součástí je i tzv. studie proveditelnosti. Ta za technicky nejvhodnější místo pro
spalovnu určila teplárnu v Přerově,“ reagoval v průběhu uplynulého týdne exkluzivně pro Večerník Ivan Rašťák, tiskový mluvčí hejtmanství.
Podle něj se do roku 2016 musí připravit celková koncepce nakládání
s odpady v kraji. Tu může ovlivnit i připravovaná novela zákona o odpadech, která by se měla přizpůsobit standardům EU.
Spalovna, kterou by měl postavit soukromý investor, by neměla dle studie představovat výraznější zátěž pro životní prostředí. Přesto se proti
její výstavbě v Přerově postavila nejen ekologická hnutí Duha a Arnika,
ale i řada místních. „Jednání s občany v této věci probíhají,“ ubezpečil
na závěr Rašťák..
napsáno před
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lety

Slepili jsme
rekordní čepici!

Vyhráli jsme
a nikdo nás
nepřekonal! Před časem vyhlásila naše redakce k našemu
šestiletému výročí vyzývací
soutěž, ve které měli čtenáři
za úkol slepit co největší
papírovou čepici.
A abychom se sami nedali zahanbit, pustili jsme se do práce.
Celý kolektiv Prostějovského
Večerníku, široké příbuzenstvo
a přátelé tak společnými silami na dvoře redakce během
dvou dnů zhotovili čepici
o rozměrech 3,7 krát 7,3 metru,
kterou jsme vystavili při sobotní
oslavě šestiletého výročí redakce na náměstí T. G. Masaryka.
S napětím jsme čekali, zda se
někomu z příchozích podaří
náš výtvor překonat. Nestalo se
tak, i když čepice malé slečny

Ivety Svobodové k tomu neměla
daleko. Její dílo o rozměru 3,50
krát 6,15 metru se tak stalo
druhým největším a právem si
odnesla hlavní cenu. Jak jsme
se již během oslavy přímo na
náměstí dozvěděli z úst zástupce
pelhřimovské agentury Dobrý
den, která pro Guinessovu knihu
rekordů střádá všechna česká
NEJ, čepice Prostějovského
Večerníku překonala všechny
dosavadní rekordy!
Zároveň s oslavami šestých
narozenin
Prostějovského
Večerníku proběhl na náměstí
i křest autorského alba
prostějovské poprockové skupiny GASTRO s názvem Stíny.
Na závěr oslav jsme se se čtenáři
rozdělili o obrovský šestipatrový
dort, který pro nás upekla Cukrárna Kocourek z Krumsína.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Zpravodajství
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VRAHOVICKÉMU KOUPALIŠTI ZVONÍ HRANA, HYGIENA ALE PŘIVÍRÁ OČI
„Kdyby už fungovala nová ´Jednička´ za velodromem, Vrahovice by se zavřely,“ zní z radnice

S koupališti v Prostějově to jde z kopce. Dalo by se
jednoduše konstatovat, ještě že máme ten aquapark... Bývalý hojně navštěvovaný „koupák“ za
Kosteleckou ulicí měl být dávno zrekonstruovaný
a letos tady měli občané do padesátimetrového
plaveckého bazénu skákat první šipky. Jenomže
město nedostalo státní dotaci, tudíž veškeré plány
zatím vzaly za své. A Vrahovice? Zdejší koupaliště
bude i letos otevřeno, ale za hodně velkého přimhouření obou očí hygieniků...!
Prostějov/mik
„Kdybychom vloni dosáhli na
dotační titul na rekonstrukci
koupaliště za Kosteleckou ulicí
a letos by se zahájil jeho provoz, vrahovické koupaliště by
nyní muselo být uzavřeno. Kvůli
nevyhovujícímu betonovému
bazénu totiž hygienici povolili
pro letošní rok pouze provizorní
provoz tohoto sokolského areálu.
Jelikož ale v současnosti je v Prostějově v provozu pouze aquapark v Krasické ulici, což určitě
nestačí poptávce naší veřejnosti,

existuje taková tichá dohoda
mezi městem a hygienou o tomto řešení. Nedokáži si představit,
že by v parných dnech bylo ve
městě otevřeno pouze jediné
koupaliště,“ shrnul pro Večerník
situaci kolem vodních radovánek
Zdeněk Fišer, náměstek primátora statutárního města Prostějov.
Provozovatelé vrahovického
koupaliště nedávno požádali
magistrát o finanční pomoc.
Chod tohoto oblíbeného letního areálu by každopádně
chtěli udržet. „Sokolové by
s koupalištěm skutečně potřebo-

vali pomoc, nutná je generální
rekonstrukce bazénu. Problém
je ovšem to, že nejde o majetek
města. A také to, že hygienici
požadují vybudování zbrusu
nového bazénu včetně sociálního zázemí, tedy i šaten. A to by
byla ze strany města investice
v řádu desítek milionů korun.
Tedy stejná, s jakou se počítá pro
obnovu koupaliště za velodromem v Prostějově,“ nevidí moc
světlou budoucnost sokolského

Dvě ruiny. Zatímco bazén Za Kosteleckou ulicí pouze „čeká“ na
státní dotaci, správce vrahovického koupaliště Jan Smilek flikuje betonovou nádrž jen s vypětím všech sil. Do kterého koupaliště město
„nalije“ desítky milionů korun?
2x foto: Michal Kadlec

VYKLIZENÁ HERNA I HOSPODA
České dráhy nemohou sehnat
nájemce nádražních prostor!
Prostějov, Olomouc/mik Už to budou dva roky, co
bývalá menší nádražní hala
proměněná v nechvalně
proslulé kasino na hlavním
nádraží zeje prázdnotou.
Stejný osud potkal prostory na místním nádraží,
kde ještě nedávno fungovala
celkem oblíbená hospoda.
Jak se Večerník dozvěděl, obě
opuštěné provozovny hned
tak někdo neobsadí...
„Prostory bývalého kasina na
prostějovském hlavním nádraží
nabízíme k pronájmu. Několik
zájemců projevilo pouze zájem
o prohlídku prostor. Letos
v únoru jsme vypsali i výběrové
řízení na pronájem, nikdo se
ale bohužel nepřihlásil. Tuto

Není zájem. Jak o prstory bývalého kasina na hlavním nádraží, tak
ani o hospodu na místním nádraží není zájem. Dveře jsou tak stále
uzamčeny.
2x foto: Michal Kadlec
provozovnu však samozřejmě
budeme i nadále nabízet,“
sdělila Večerníku Kateřina
Šubová, tisková mluvčí Generálního ředitelství Českých
drah v Olomouci.
Co se týká uvolněné hospody
na místním nádraží, městem
jdou fámy, že o ni mají eminentní zájem Vietnamci.
Nikoliv však proto, aby zde
Prostějovanům čepovali pivo,
zřídit prý tu chtějí tržnici!

To ale mluvčí Českých drah
odmítla. „Výběrová řízení
na pronájem volných prostor
na místním nádraží proběhla
v srpnu 2012 a pak ještě
znovu v únoru letošního roku.
Bohužel, ani tady se zatím
žádný zájemce nenašel. České
dráhy nejednaly ani s žádným
subjektem, který by zde chtěl
zřídit tržnici, to určitě ne,“ konstatovala neradostně Kateřina
Šubová.

Z PRIORU UŽ SE TOLIK NEPRÁŠÍ

Oděl se do zelené. Dělníci pracující na rekonstrukci obchodního domu Prior stavbu v průběhu minulého týdne zahalili zelenou plachtou, aby tím omezili šíření prachu do okolí.
Foto: Martin Zaoral

Kam si budete moci jít nakoupit?

Známe jména prvních nájemců
Prostějov/mls - Rekonstrukce
obchodního domu Prior probíhá přesně dle harmonogramu. Jeho vedení také splnilo
slib a po konzultaci se stavební
firmou nechalo zakrýt vybourané díry, čímž se snížila prašnost v okolí probíhající stavby.
Večerník také zjistil jména prvních nájemců, kteří by v nově
otevřeném obchodním domě
v centru města měli otevřít už
v listopadu letošního roku.
„V tuto chvíli víme, že po jeho slavnostním otevření bude
ve Zlaté bráně působit obchod
s potravinami Billa, švédská
oděvní společnost H&M a také Drogerie DM. O ostatních
nájemcích stále jednáme, dokud nebudeme mít podepsané

smlouvy, bylo by předčasné
cokoliv zveřejňovat,“ sdělil
nám jednatel společnosti Prior
Adolf Vlk. V nejvyšším nově
zpřístupněném patře s výhledem
na prostějovské náměstí by se
mělo otevřít rychlé občerstvení.
„Nabídne asijskou a českou kuchyni,“ přiblížil Vlk.
Pakliže přes prázdniny nedojde
při opravách někdejšího komunistického obchoďáku k výraznějším problémům, měla by se
moderní Zlatá brána otevřít už
v listopadu letošního roku. Před
Vánoci nabídne řadu značkových
obchodů, větší prodejní plochu
i rozšířenou otevírací dobu. To
by mělo přispět k oživení centra
Prostějova, které nyní víkend co
víkend zcela zeje prázdnotou.

koupaliště ve Vrahovicích Zdeněk Fišer. „Pomoci se budeme
snažit každopádně, uvidíme
však, co na celý problém řekne
zastupitelstvo. První podmínkou ale bude, že provozovatelé
tohoto koupaliště předají tento
majetek městu. Nemůžeme totiž
investovat do cizího,“ dodal náměstek primátora.
„V tom nevidím žádný problém,
jsme připraveni magistrátu prodat naše koupaliště za pověst-

nou jednu korunu. Ta ochota
z naší strany rozhodně je,“
sdělil Večerníku hned na začátku naší návštěvy ve Vrahovicích
Jan Smilek, dlouholetý správce
místního sokolského koupaliště.
„Náš bazén je betonový a byl
vybudován na začátku padesátých let minulého století. Vidíte
sami, že ho flikujeme, jak se dá,
aby vůbec lidově řečeno držel
pohromadě. A je to rok od roku
horší. Pokud bychom neměli
mít problém s hygieniky, chtělo
by to alespoň plastový, protože
nerezový, jaké jsou v prostějovském aquaparku, je až příliš nákladný. Ale neřekl bych, že hygienici nám pro letošek povolili
pouze provizorní provoz. Pravidelně nám kontrolují vzorky napouštěné vody a ty byly vždycky
v pořádku. V tomto problém nikdy nebyl. Jinak provoz držíme
zuby nehty,“ dodal na závěr Jan
Smilek.
Jak tedy dopadne koupaliště
ve Vrahovicích? To mají ukázat už nejbližší měsíce...

„Betonový bazén flikujeme,
jak se dá, aby vůbec držel
pohromadě. A je to rok od roku
horší a horší. Provoz držíme
zuby nehty,“
konstatuje správce sokolského koupaliště ve
Vrahovicích Jan Smilek.

Dopravu v Žeranovské brzdí
NASCHVÁLY spěchajících chodců
Prostějov/mik - Večerník často upozorňuje na nebezpečné
úseky na prostějovských silnicích. Ten další jsme nalezli
v Žeranovské ulici těsně před
křižovatkou na Poděbradově
náměstí. Řidičům, kteří z této
ulice vyjíždějí na zelenou, se
pletou do cesty chodci. Byť na
přechodu pro chodce…
Je to opravdu k vzteku. Není
vůbec výjimečné, když stojíte
s autem v dlouhé koloně v Žeranovské ulici a čekáte na to, až
zelená na semaforu vás pustí ven
do křižovatky na Poděbradově
náměstí. Když konečně zelená
blikne, snažíte se co nejrychleji rozjet, vždyť semafor pustí
maximálně pět nebo šest aut.

Nachytali jsme je! Řidiči mají právě zelenou, ale stojí. Do jízdní
dráhy jim totiž přes bílou zebru vstoupili chodci. Foto: Michal Kadlec
Ale nakonec musíte dupnout na
brzdu a čekat, protože do dráhy
vám přes přechod u křižovatky
přejdou chodci!

„Ano, o tomto problémů vím
a samotného mě štve. Projíždím Žeranovskou ulicí několikrát denně a pokaždé vidím,

jak chodci schválně vstoupí
na přechod ve chvíli, kdy řidiči dostanou zelenou pokyn
k opuštění křižovatky,“ potvrdil Miroslav Nakládal, vedoucí
odboru dopravy prostějovského magistrátu.
Podle našeho názoru by celou
věc vyřešily semafory i na přechodu pro chodce. Šéf odboru
dopravy však odmítavě kroutí
hlavou. „To už jsme zkoušeli
navrhnout, odborníci to však
zamítli s tím, že tato komplikovaná křižovatka by se ještě více
zahltila. Jsem přesvědčen o tom,
že celý problém se vyřeší sám,
a to již brzkou výstavbou kruhové křižovatky na Poděbradově
náměstí,“ dodal Nakládal.

Křižovatka v Olomoucké se frézuje,

velká rekonstrukce se ale ODDALUJE
Prostějov/mik - Avizovaná
generální rekonstrukce křižovatky ulic Olomoucká,
Sladkovského a Barákova se
o nějaký ten měsíc pozdrží.
Důvody jsou ovšem velmi
logické. Projektové přípravy
nákladné rekonstrukce, do
které se zapojí hned tři investoři, jsou velmi náročné
a vyžadují delší čas.
Ovšem krajský úřad i tak nechal už minulý týden vozovku
v bezprostředním okolí železničního přejezdu vyfrézovat.
„Nechceme čekat až do samotné rekonstrukce, ta silnice je
tady nekvalitní, plná výtluků
a hrbolů. Odfrézováním a částečné dílčí opravou chceme do
doby zahájení celkové opravy zlepšit stav silnice v Olomoucké ulici u přejezdu,“
vysvětlil Večerníku Alois Mačák, první náměstek hejtmana
Olomouckého kraje a prostějovský radní.

Co se týká rekonstrukce této
křižovatky, v pondělí proběhla
další schůzka všech tří investorů, tedy zástupců Olomouckého kraje, Drážního úřadu
a Magistrátu města Prostějova, s dopravními odborníky.
„V současnosti probíhá finální
příprava projektové dokumentace. Kvůli tomu, že prostředkem křižovatky vede železniční
přejezd, je velmi technicky náročná. Nicméně počítáme s tím,
že projekt bude hotov do srpna
tohoto roku a stavební povolení
obdržíme v září. Pak vyhlásíme
výběrové řízení a v listopadu,
pokud nedojde ke komplikacím s odvoláním některých
v konkurzu neúspěšných firem,
by rekonstrukce křižovatky
Olomoucká – Barákova mohla
začít. V tuto dobu však půjde
s největší pravděpodobností
vzhledem k počasí jen k úpravám okolo komunikace, tedy
výměně osvětlení a rekonstruk-

Zatím jen úprava. Minulý týden se křižovatka v Olomoucké ulici
v blízkosti železničního přejezdu frézovala. Odstraňovaly se výmoly
a hrby, kterými tento úsek komunikace trpí už několik let.
Foto: Michal Kadlec
ci chodníků. Do samotné silnice přípravného procesu. „Nejvíce
by se stavbaři zřejmě pustili až práce se budeme snažit provést
na začátku příštího roku, jakmi- ještě v letošním roce, naším cíle to dovolí klimatické podmín- lem je maximální bezpečnost
ky,“ uvedl Alois Mačák s tím, křižovatky,“ uzavřel toto téma
že snahou Olomouckého kraje první náměstek hejtmana Alois
je maximální uspíšení celého Mačák.

Kontrola našla v Intersparu okousané potraviny i mrtvou myš
Hned následující den, tj. ve středu 22. května proběhla v obchodním domě kontrola SZPI,
která pro četná nedodržení hygienických předpisů provozovnu
uzavřela. „Inspekce při kontrole
nalezla ve skladu i na prodejní ploše exkrementy hlodavců a potraviny poškozené požerem, ve skladu
byla také nalezena uhynulá myš.
Stopy přítomnosti hlodavců SZPI
zaznamenala mimo jiné i v regálech mezi cukrovinkami a potravinami pro děti. Pro uvedená zjištění
inspekce neprodleně uložila zákaz
užívání prostor. Provozovateli dále
SZPI nařídila, aby zajistil odbornou
deratizaci prostor, zavedl odpovídající a účinné postupy pro regulaci

škůdců a provedl celkový úklid
prodejní plochy i zázemí provozovny. Inspekce zároveň zakázala
uvádět do oběhu veškeré potraviny
se stopami přítomnosti hlodavců,“
informoval média tiskový mluvčí
SZPI Pavel Kopřiva.

Ve čtvrtek bylo vše uklizeno
Během nucené pauzy proběhla
v Intersparu rozsáhlá deratizace
a také odstranění okousaného a jinak poškozeného zboží. Pracovníci
Státní zemědělské a potravinářské
inspekce, kteří zavření Intersparu
v úterý nařídili, s jejím výsledkem
byli spokojeni. „Společnost Spar
splnila nařízená opatření, nic nebrání opětovnému otevření prostějovské prodejny. Pro předchozí
pochybení SZPI zahájila s provozovatelem správní řízení o uložení

sankce ve výši až tři miliony ko- zprvu Jaroslav Krejčí z Prostějova.
run,“ uvedl ve čtvrtek odpoledne „Ovšem jestli tu byly myši, mě vůpro Večerník Pavel Kopřiva.
bec nepřekvapuje. Je tu sice docela
čisto, nicméně sám jsem už měl to
Co na to zákazníci?
potěšení. Je to asi tak dva měsíce
Žádná panika...
zpátky, co jsem jednu myš viděl,
Nedlouho po jeho čtvrtečním jak přeběhla mezi regály. Pokud
otevření jsme tedy opět vyrazili se supermarkety staví v polích, pak
k prostějovskému Intersparu, se nikdo nemůže divit, že se tam
abychom zjistili, co na jeho za- objevují myši. Myslím, že si Intervření a celkově problém s hlo- spar teď dá chvíli pozor, ale nebude
davci říkají jeho pravidelní to trvat dlouho a vše bude zase při
návštěvníci. „Byl jsem na chatě, starém. Mě to ale od nákupu asi nekde nemám televizi, takže o tom, odradí,“ nechal se slyšet pravidelný
že byl Interspar zavřený, se dozví- zákazník. „Dám si ale bacha, jestli
dám až nyní do vás,“ podivil se pečivo, které si tady kupuji, něk-

I

do nejedl už přede mnou,“ dodal
Jaroslav Krejčí se smíchem.
Podobný názor měla i osmatřicetiletá paní Eva. „Vracím se autem
z práce domů do Plumlova a Interspar mám po cestě, tak se tu občas
zastavím. O myších jsem četla na
internetu, nemám je vůbec ráda, ale
myslím si, že tenhle obchoďák stejně není jediný, kde byste je našli..,“
mávla rukou paní Eva.
V prostějovském obchodním domě
se však po jeho uzavření mohou těšit nejen na pokutu, ale i na častější
návštěvy hygieniků. A to pro zákazníky určitě není špatná zpráva.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Téma Večerníku

7

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 27. května 2013

Prostějov a kam s dětmi
Prázdniny, prázdniny přicházejí a s nimi otázka,
kam s dětmi. O prázdninách můžeme děti poslat k babičce či na tábor, kde se naučí spoustě
nových věcí, které se jim v životě budou hodit.
Nevíte, na jaký tábor dítě poslat? Jaké informace
byste si měli zjišťovat? Co dělat, pokud se dítěti
stýská? To vše a ještě více se dočtete na dnešní tematické straně, kterou PROSTĚJOVSKÝ
Večerník věnuje dětským táborům. A nejen jim…
Připravila: Aneta Křížová

Každý tábor má své kouzlo

Pojedete letos na tábor?

Každý tábor je jiný, ale každý
má své kouzlo. Na táborech by
měl být nejčastěji slyšet dětský
smích, vidět by pak měla být
především radost. Na tábory
jezdí celé generace a zejména
v Česku mají dlouhou tradici. Jaké typy táborů se dnes
nejčastěji vyskytují?

Sportovní tábory
tyto tábory mají taktéž u nás
tradici. Náplní je především
sport, většinou bývají zaměřeny
na jedno jeho odvětví, například
atletiku, gymnastiku, tenis,
tanec apod. Pak jsou ale i tábory,
kde je každý den zvolen jiný
druh sportu. Jeden den děti
cvičí, druhý den hrají tenis, třetí
den jezdí na kolech atd. Sport je
samozřejmě praktikován zábavnou formou.

Příměstské tábory
Tento druh tábora je vhodný
pro ty děti, které nechtějí být
odloučené od rodičů. Ráno je
tedy rodiče dovedou či vyšlou
za celodenní zábavou a večer
si je opět vyzvednou. Programy
Tematické tábory
jsou různě zaměřené, na sport,
divadlo, zdokonalování se tematické tábory jsou velkým
hitem posledních let. Přispívají
v různých aktivitách atd.
k tomu zejména filmy a poTradiční tábory
hádky, do kterých se děti rády
V těchto táborech se děti učí vžívají. Je libo být Harry Pottertradičním tábornickým doved- em, Večerníčkem, detektivem
nostem. Učí se rozdělat oheň, či dokonce mimozemšťanem?
orientovat se podle kompasu, Není problém, stačí si jen vymraveniště či lesních značek, brat, čím by se chtělo dítě na
uzlování atd. Samozřejmostí jsou týden stát.

www.
vecernikpv
.cz
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různé výlety. Tradiční tábory vycházejí z české táborové tradice.

Tábory u moře

Rodinné tábory

tábory u moře jsou vhodné
pro děti, které trpí alergiemi
či astmatem. Na tyto tábory
samozřejmě mohou jezdit
i zdravé děti. Zábavný program se odehrává v hotelu
a v jeho nejbližším okolí.
Hotely či jiná forma ubytování
jsou
nejčastěji
umístěny v blízkosti přírody,
kde děti během dne pobývají.
Samozřejmostí je koupání
v moři pod dozorem.

tento typ táborů je vhodný pro
celé rodiny. Celé rodiny se
taktéž společně účastní všech
zábavných programů. Cílem
u těchto táborů je, aby se upevnily vztahy mezi rodiči a dětmi.

»
»
»
»
»
»
»
»
»

Jazykové tábory
jazykové tábory jsou kvalitní
a hlavně účinnou formou
učení se cizímu jazyku. Formou celodenní zábavy včetně
sportu se dětí učí angličtině,

němčině, italštině apod. Tábory jsou rozděleny dle úrovně.

Tábory pro zdravotně postižené:
tyto tábory jsou rozděleny na
tábory pro děti duševně či tělesně
postižené, existují i tábory
pro děti s psychickými poruchami. Tábory jsou umístěny
v rehabilitačních střediscích.
S dětmi nejčastěji pracují vychovatelé. Programy jsou zaměřené
různé, od hraní her až po pohybové aktivity, procvičování
a zdokonalování schopností atd.

Důležité informace:

Kdo je provozovatelem tábora, kvalifikace odpovědných osob
Zjistěte si, jak dlouho tábor funguje i případné reference (od známých, z internetu atd.)
Je vhodné zjistit i věk ostatních dětí či v jaké skupině bude dítě umístěno
Časový harmonogram jednotlivých dnů
Jídelníček a pitný režim
Jak vypadá ubytování a sociální zařízení
Než dítě odjede, pečlivě sledujte, který vedoucí jej má na starosti
Zeptejte se svého dítěte, jaký tábor se mu nejvíce líbí
Zjistěte si přesnou adresu tábora pro případ odvozu dítěte (což by se nemělo stát)

Jak poznat, který letní tábor bude ten nej?
Máme pro vás velký přehled

Letní tábory jsou mnohdy nezapomenutelným zážitkem
na celý život. Vždy se najde nějaká vzpomínka, která
nám tábor připomene, ovšem ne vždy jsou vzpomínky
příjemné. Pobyt na táboře bývá velkou zábavou a dobrodružstvím, ale pro některé to může být i pořádné trýznění. Jak vybrat vhodný tábor, aby bylo dítě spokojené?
Jak poznat, zda jsou organizátoři a vedoucí tábora zodpovědní? Přece jen svěřujeme cizím lidem to nejcennější, co máme, tedy naše děti, takže dobrý výběr tábora je
jistě na místě. Co si zjistit a na co všechno si dát pozor?
To jsme pro vás zjišťovali v následujícím článku…
1. Hledejte, zjišťujte
a pátrejte po informacích
Základem by měl být řádný
přehled a dostatek informací. V dnešní době by měly být
všechny nabídky táborů i na
internetu. Zde je dobré si nejen
přečíst základní informace, ale
i zabrousit do diskuzí. Ovšem
není dobré vždy dát na diskuzi,
která se vyskytuje přímo na internetové stránce tábora. Přečíst
si ji můžete, ale raději vyhledejte

inzerce

ještě jiné diskuze, kde je jistota,
že příspěvky nepodléhají žádné
cenzuře. Dobré je se poptat známých, kamarádů či dalších rodičů, zda o tomto táboře slyšeli.
Jestliže tábor pořádají na stejném
místě ti samí lidé již řadu let, patrně bude vše v pořádku. Vhodné
je i osobní setkání s organizátorem, případně hlavním vedoucím
tábora. Telefonování či mailování nestačí, důležitý je osobní kontakt. On je totiž ta osoba, která za
dítě přebírá zodpovědnost. Pečli-

vě si hlídejte, jak mluví, jakou má kamarádů a zeptat se, zda by dítě
představu o programu tábora, jak taktéž nejelo na tábor. Dítě by to
na vás působí atd.
kamarádovi mohlo i samo navrhnout ve škole, v kroužku nebo
2. Názor dítěte je důležitý
tam, kde se potkávají. Děti by si
Dobré je, aby si rodič vybral ně- o tom mohly popovídat a samy
kolik druhů a typů táborů, které od sebe se na tábor společně těšit.
považuje za dobré a pro dítě per- Navíc v případě, kdy dítě mívá
spektivní. Může jít o tábor na ko- problém se začleněním se do koních, sportovní, hravý, tematicky lektivu, je vhodnější, když pojede
zaměřený apod. Nejlepší je vybí- s kamarádem a nebude si v prvrat z maximálně pěti táborů, které ních dnech připadat samo. Už jen
rodiče zaujaly. Jakmile má rodič pocit, že při cestě na tábor bude
vybráno, měl by svůj výběr před- v autobuse sedět vedle kamaráda,
stavit dítěti a užší výběr nechat na dítěti značně pomůže.
něm. V okamžiku, kdy dítě řekne,
4. Náplň a program tábora
že mu to je jedno, je něco špatně.
Dítěti nesmí být jedno, kde bude. Určitě není dobré se spokojit jen
Pokud je dost velké na to, aby jelo s obecnými informacemi o zaměsamo na tábor, tak je dost zralé i na ření tábora. Dobré je se zeptat příto, aby si samo vybralo, co bude mo na program jednotlivých dnů.
pro něj nejlepší a kde ho to bude Pokud jsou v plánu celotáborové
hry, i ty by vám měly být sděleny
nejvíce bavit.
včetně jejich konceptů, časového
3. S kamarádem jde všechno líp rozložení. Důležité jsou i časové
S kamarádem jde všechno lépe, i režimy, jako svačiny, obědy, posamotný pobyt na táboře. Pokud lední klid, večeře a večerka, popř.
dítě vyráží na tábor poprvé, není večerní či noční programy. O tom
špatné se domluvit s rodiči jeho všem by vám měl organizátor

nebo hlavní vedoucí na přání povykládat. Rozhodně se nemusíte
obávat, že byste těmito dotazy
mohli obtěžovat. Organizátoři jsou
zvyklí na tyto dotazy s přehledem
odpovídat. Pokud by se vám však
zdálo, že program je nedomyšlený,
raději se podívejte po jiném táboře.
S programem dítě seznamte, vždy
je lepší, když ví, do čeho jde.

5. Návštěvy? Ne, raději
pohledy a dopisy
Úzkostlivé představy a pocity rodičů jsou mnohdy horší než u samotného dítěte. Nepláče? Líbí se mu
tam? Neubližuje mu někdo? Má
dost jídla a pití? To jsou nejčastější
otázky, které běží maminkám hlavou, když je jejich dítě z domova
pryč. Všeobecně není doporučováno děti na táborech navštěvovat.
Některé tábory sice mají i vyhraněné dny a hodiny na návštěvy, ale
pro dítě není dobré, když najednou
vybočí ze stanoveného a již zajetého režimu. Děti mají na táboře
úplně jiný život, hrají si, soutěží,
zkrátka se baví, tedy alespoň by

se bavit měly. Rodinné návštěvy
mohou vzbudit v dítěti rodinné
pohodlí, které s maminkou doma
mají. Nebo se naopak může cítit
kontrolováno, díky čemuž by se
mu mohly i ostatní děti smát. Nejlepší je dítěti napsat dopis, poslat
pohled, mms, občas sms či někdy,
ale jen krátce, zavolat. V případě,
že by dítě nemohlo na táboře vydržet, hlavní vedoucí by se jistě
rodičům ozval, takže se není čeho
bát. Velkou výhodou dnešní doby
jsou i kamery, některé tábory totiž
nabízí i možnost sledování táborníků pomocí online kamer, takže bez
obav můžete z domova sledovat,
co se na táboře děje.

Pokud se dítěti stýská
Snad na každém táboře se najde
dítě, které své rodiče bombarduje „smskami“ nebo dopisy, že si
přeje, aby si jej rodiče vyzvedli.
Je vhodné se nejdříve spojit s vedoucím nebo s člověkem, který
má vaše dítě na starosti, a zeptat se
ho, jak vážně situaci vašeho dítěte
vidí? Pokud vám sdělí, že již čtvrtý

den vaše dítě pláče, je bez zájmu
a energie, po konzultaci s vedoucím tábora a s vedoucím dítěte si
dítě raději odvezte z tábora domů.
Hlavně ho neobviňujte! Snažte
se ho POCHOPIT! Rozhodně se
vyvarujte výčitek. Řeči typu „víš,
kolik to stálo peněz nebo jak si to
představuješ, všichni to vydrželi
a ty ne, teď si kvůli tobě budu muset
vzít dovolenou“, si raději odpusťte!
V dítěti byste mohli zanechat traumata či dokonce psychické bloky,
které se pak stěží odstraňují. Pokud
je dítě smutné večer, je to logické,
po celém dnu se mu před usnutím
honí hlavou, že je bez rodičů, ale
tento pocit většinou ráno přejde.
Vzbudí se, smutné myšlenky jsou
pryč a dítě tak prošlo další důležitou vývojovou fází. V tomto případě odvozy domů nejsou na místě,
ale je to normální se ztotožnění
s tím, že dítě je samo. Dostává se
mu tak další důležitá zkušenost
k nezaplacení. Ale většinou se rodiče od svých dětí setkávají s pozitivními dojmy, které je třeba z vaší
strany povzbuzovat.

HELEN DORON EARLY ENGLISH-ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV:

Na letní tábor vyplouvá magického 13. července 2013
COOL SUMMER AND... I WAS ABOARD!

Prostějov/pr - ANGLIČTINA
PRO DĚTI PROSTĚJOV bude
během léta kotvit v novém přístavu, kterýžto se zove Tesák.
Tento bude domovským přístavem po dobu další letní dobrodružné výpravy za přírodními
živly, z něhož budou angličtináři
podnikat výbojné průzkumné
plavby po tajemných končinách
Hostýnska.
Letní námořnický tábor s angličtinou v Hostýnských vrších se uskuteční v termínu od 13. do 19. července, a to pro děti s větší či menší
znalostí angličtiny ve věku od šesti
let do (+-) dvanácti. Letní námořnický tábor si vzal za stěžejní téma
„živly - elements“, kterým se vedle
živelné angličtiny, budou mladí námořníci věnovat. Realizace tábora
v Hostýnských vrších skýtá široké možnosti pro trávení volného
času (Bečva, Rusava, poutní místo

Hostýn, ZOO Lešná, ...) a angličtináři toho rozhodně hodlají využít!
Těšte se na putování po řece, návštěvu džungle a deštného pralesa
Lešná, křížovou výpravu po svatém Hostýně, studium Morseovy
abecedy, kouřové signály, výrobu
mraků a nebude chybět ani námořnický bál a námořní bitva!
Aktuální informace o Angličtině
pro děti najdete na webu angličtiny na www.anglictinaprodetiprostejov.cz, a na www.helendoron.cz. Jednoduše napište a/nebo
zavolejte na tel. 604 792 446.
Pozor, pozor....
WARNING, WARNING
UDATNÍ NÁMOŘNÍ REKOVÉ A MOŘSKÉ PANNY: THE
BOARD IS WET AND SLIDY!!!!!!!!!! YOURS CAPTAIN
EVAAND SUPERINTENDANT
DANA AND…………………
CREW

Foto: archiv HDEE - Angličtina pro děti Prostějov
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8-9

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 27. května 2013

KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO

PROTIVANOVSKO Motorkář havaroval u Laškova

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
Dobrovolníícii pro
Dobrovolníci
prožijí
ožiijí
jí dden
en
pro přírodu
Plumlov/mls - V sobotu 1.
června se v Plumlově na náměstí sejdou všichni, kteří chtějí
pomoci přírodě. O tři čtvrtě na
devět společně vyrazí na brigádu v okolí města. Budou hrabat
seno, vytrhávat ovsík a rozrušovat drn. Nářadí a pracovní rukavice jim zapůjčí organizátoři z
Ekocentra Iris.
Hudební festival Haná
skončí ve Výšovicích
Výšovice/mls - Cyklus šesti
koncertů převážně klasické hudby festivalu Haná se uzavře v pátek 31. května v sále zámku ve
Výšovicích. Na programu bude
koncert nazvaný Clarinettino.
Koncert přinese tóny ebenového
dřeva a také nevšední povídání
o hudbě z úst renomovaného
hudebníka a básníka profesora
Jiřího Hlaváče.
V Čechách pod Kosířem
budou léčit hudbou
Čechy pod Kosířem/mls Vlastní karimatku a spacák by si
měli vzít všichni, kteří ve středu
29. května od 18.00 hodin vyrazí do multifunkční budovy pro
kulturu a sport v Čechách pod
Kosířem. Proběhne zde muzikoterapeutická relaxace, léčivou hudbu na přírodní nástroje
budou společně tvořit Jaroslav
Galáš a Lucie Čapková.
V Kostelci plánují dětský den
Kostelec na Hané/mls - V neděli 2. června od 14.00 hodin se
na sportovním areálu při základní
škole v Kostelci na Hané bude
konat dětský den. Pro děti zde
bude připravena skákací trampolína, nafukovací skluzavka a malování na obličej. Občerstvení a
hudba budou zajištěné, od 17.00
hodin se budou opékat špekáčky.

Na hrázi přehrady

se KRADLO!
Plumlov/mik - Ani dělníci pracující na rekonstrukci hráze plumlovské přehrady nezůstali ušetřeni nájezdu zlodějů kovů. Zatím
neznámý lapka jim ze stavby
„čmajznul“ vše, co bylo ze železa.
„Škodu za více než sedmdesát
tisíc korun způsobil zatím neznámý pachatel, který v době od
9. do 13. května ukradl ze staveniště hráze přehrady v katastru
Plumlova osmnáct kusů železných kolejnic, sedmimetrovou
železnou tyč, bronzové matice a
nerezová táhla. Policisté případ
šetří pro podezření ze spáchání
přečinu krádeže, za který pachateli, v případě jeho zjištění, hrozí
až pětiletý pobyt za mřížemi,“
informovala Irena Urbánková,
mluvčí Policie ČR v Prostějově.

Učitelé se potýkají s velkým počtem žáků ve třídách

NA KOSTELECKÉ ŠKOLE MUSELI ROZPUSTIT TŘÍDU RAUBÍŘŮ
Městský rozpočet to přišlo na třistapadesát tisíc korun

Některé třídy základních škol mají od loňského září
maximální počet dětí. Každý den v nich do lavic usedá čtyřiatřicet žáků. Nové kolektivy vznikly sloučením
méně početných tříd, důvodem byly finanční úspory
Ministerstva školství. Učitelé si ale stěžují, že v takových případech děti pouze krotí, nikoliv učí. Zkušenost
s vysokým počtem žáků ve třídě, a nutno podotknout,
že špatnou mají na základní škole v Kostelci na Hané.
Šestou třídu čítající právě maximální počet čtyřiatřiceti
školáků zde loni dokonce museli rozpustit. Městský
rozpočet to přišlo na dalších třistapadesát tisíc korun.
Kostelec na Hané/mls
Problém s nezvladatelnými
dětmi vychází také z toho, že
základním školám berou ty talentovanější žáky víceletá gymnázia. Na základkách pak často
zůstávají ti, které učení mírně
řečeno zrovna moc nebaví. Pokud se jich ve třídě sejde přes
třicet, je to pro učitele pořádný
„záhul“... „To si vůbec nedokážete představit. Bylo za trest
v takové třídě učit. Když jsme
měli na škole inspekci, inspektor říkal, že obdivuje kantory,

kteří to zvládají,“ vyjádřila se
pro Večerník zástupkyně ředitele ZŠ Kostelce na Hané Eva
Navrátilová.
Už v průběhu loňského roku
se přeplněnou třídu rozhodli
rozdělit na dvě. „Tím se nám
ovšem zvedly náklady. Jelikož
Ministerstvo školství dává peníze pouze na jednoho žáka a
předpokládá, že jich ve třídě
může být až čtyřiatřicet, museli
jsme rozdíl doplatit z rozpočtu
města. Jednalo se o částku ve
výši třistapadesáti tisíc korun,“
sdělil nám kostelecký místosta-

rosta František Horák. Poté,
co se třída rozdělila na dvě, se
ovšem situace výrazně zlepšila.
„Pokud žáků není tolik, tak se
s těmi samými dá celkem vyjít
bez větších problémů,“ potvrdila Navrátilová.

Dočká se stará škola opravy?
Základní školu v Kostelci na
Hané letos navštěvuje celkem
365 žáků, z loňské účetní uzávěrky vyplývá, že náklady na
její provoz se ročně pohybují
kolem čtyřiadvaceti milionů
korun. Město coby zřizovatel
přispělo částkou přes čtyři
miliony korun, zbytek šel z
rozpočtu ČR. Zařízení je rozděleno do dvou budov. Žáci
prvního stupně navštěvují „bílý
palác nad Romží“ na Jakubcově
náměstí, který je už více jak sto
let přirozenou dominantou města. Stará budova se v současné
době nachází v relativně dobrém
stavu. Objekt sice není zcela zateplený, před asi pěti lety se tu
ovšem vyměnila okna.
„Aktuálním problémem byly
hlavně záchody. Prasklo potrubí

Bílý palác nad Romží. Budova prvního stupně základní školy, která v roce 2009 oslavila století své existence, se nachází v relativně dobrém stavu. Opravy zde probíhají průběžně a naposledy se týkaly sociálního
zařízení.
Foto: Martin Zaoral
a tím pádem provlhly zdi. Chlapecké jsme již opravili, dívky se
lepších toalet dočkají po letošních prázdninách. V budoucnu
nás zřejmě čeká také oprava střechy a fasády této historické budovy,“ prozradil starosta Kostelce

na Hané Ladislav Hynek s tím,
že vše bude záležet na finančních
možnostech města. Město totiž
ještě následujících dvacet let má
splácet úvěr za dokončení kanalizace. „Kromě toho je ve hře i
třicetimilionová pokuta za chyby

v zadávací dokumentaci. Ta by
mohla rozpočet města rovněž
výrazně zatížit. O jejím udělení
bude rozhodovat Evropská komise v Bruselu. Kdy se tak stane,
to v tuto chvíli nevíme,“ uzavřel
starosta Kostelce.

Mladík z Pěnčína se stal králem BRNĚNSKÉHO MAJÁLESU
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nici. Letecky byl přepraven
do Fakultní nemocnice v Olomouci, podle lékařské zprávy
utrpěl lehká zranění. Doba
léčení nebyla zatím stanovena.
Alkohol byl na místě vyloučen
dechovou zkouškou, hmotná
škoda byla vyčíslena na 20
tisíc korun,“ uvedla k havárii Irena Urbánková, tisková
mluvčí Policie Olomouckého kraje. Nehodu policisté
i nadále šetří.

Na fesťáku v Mořicích tvrdly kožené bundy
Třináctý ročník Revival festu se opět potýkal s deštěm

Mořice/mls - Tvrdá muzika,
tvrdé podmínky a ztvrdlá kůže.
I tak by se dal také charakterizovat páteční a sobotní Revival
festival v Mořicích. Většina fanoušků třináctého ročníku kapel
hrajících rockovou a metalovou
muziky na sobě měla buď džínovou nebo koženou bundu. Kvůli
podmínkám udělal lépe ten, kdo
zvolil druhou možnou variantu. Po sobotním setrvalém dešti
kožené bundy pravověrných
rockerů ztvrdly „na šutr“. Tradičně výbornou atmosféru však
pokazit nemohl...
O uplynulém víkendu se v Mořicích konal třináctý ročník Revivalu festivalu. Tato akce patří nejen
počtem vystupujících kapel
k největším revivalovým festivalům v celé České republice.
Celkem jich na ní letos vystoupilo
třináct, což bylo o jednu více než
loni. Přehlídka opět potvrdila, že se
zvyšuje nejen počet revivalových
skupin, ale i jejich kvalita.
Do Mořic se v pátek a v sobotu
sjelo něco přes sedm stovek návštěvníků. Zastavit je nemohlo
ani deštivé a velmi chladné počasí.
Na nepřízeň rosniček a jsou však

v Mořicích už zvyklí. „Je to klasika, loni to tu také totálně propršelo.
Kdo je ovšem z cukru, ten tady
stejně nemá, co dělat. Hraje se tu
muzika pro tvrdé chlapy i odolné
ženské,“ vyjádřil se Jarek, který na
festival do malé vesničky na Prostějovsku dorazil až z Ostravy. „Stojí mi to za to. Podobných festivalů
moc není a já tu potkám spoustu
kamarádů, s nimiž se nevidím, jak
je rok dlouhý,“ doplnil Jarek.
Festival v Mořicích je známý
mimo jiné tím, že se na něm setkávají příslušníci snad všech generací. „Prodali jsme i pětadvacet dětských lístků,“ prozradily Večerníku,
který se přijel podívat, pořadatelky
přímo u vchodu. Zřejmě vrcholem
festivalu pak bylo sobotní vystoupení Kiss Czech Company z Opatova,
kteří představili nepřehlédnutelnou
americkou klasiku známou nejen
díky řadě hitů, ale také pro jejich
bizarní líčení a výstřední kostýmy.
Kapela vznikla v roce 2000, o pět let
později se v soutěži Skupina roku v
kategorii revival. „U Kissáků jsem
připravoval sunar pro synka. Dnes
už mu je jednadvacet let a do Mořic
jsme dorazili spolu,“ svěřil se nám
třeba Petr z Olomouce.
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Brno, Pěnčín/mls - Na brněnském výstavišti proběhl
nedávno desátý ročník velkolepých oslav studentského majálesu. Největší open
air festival na jižní Moravě,
který byl zcela vyprodán,
nabídl špičkové tuzemské
kapely, skvělou atmosféru
i ohňostroj. Ještě předtím
moderátor večera Jan Kraus
coby krále majálesu vyhlásil
J. L. Studocha. Za touto přezdívkou se skrývá pětadvacetiletý student Mendelovy
univerzity Jakub Studený. A
světe div se, je to kluk z Prostějovska!
Někdejší maturant konického
gymnázia si prožil okamžik slávy na pódiu, kde v ten samý den
vystoupily populární kapely
Horkýže Slíže, Chinaski, Kryštof či písničkář Tomáš Klus.
Na krále majáles ho navrhli
studenti Mendelovy univerzity,
na jejíž provozně-ekonomické
fakultě Jakub Studený zároveň
studuje a pracuje. „Objevila se
výzva pro všechny, kteří měli
zájem se přihlásit. V užším
kole jsme se sešli tři a dohodli
jsme se, že budu kandidátem
za univerzitu. Jsem extrovert,
tak jsem si chtěl i něco trochu

dokázat. A taky mě zajímalo
zákulisí celé akce,“ prozradil
Jakub Studený.
Při své kandidatuře coby J. L.
Studoch studentům mimo jiné
slíbil, že výuka ve středu a ve
čtvrtek bude začínat nejdříve v deset hodin, každý týden
proběhne velká studentská
seznamovací párty a ke každému druhému automatu na
kávu přidá výčep či vinotéku!
Popularitu si určitě získal také
svým návrhem, aby tzv. noční rozjezdy, tedy autobusy po
půlnoci rozvážející bujaré studenty z večírků, byly zdarma.
K vítězství mu dle přítomných
hodně pomohla sehraná skupina půvabných dívek, které mezi
návštěvníky majálesu usilovně
lobbovaly.
Ještě před tím, než převzal titul,
Jakub Studený coby dobrovolný hasič pomáhal uklízet trosky
hospody, která nedávno shořela
v Pěnčíně, kde žijí jeho rodiče a
kam se pravidelně vrací. V obci
totiž působí jako dobrovolný
hasič. „V Pěnčíně pomáhali
všichni, hasič nehasič...,“ zavzpomínal mladík, který by letos svá studia na vysoké škole
rád uzavřel dokončením diplomové práce a složením státnic.

v Protivanově, bude všechny
účastníky čekat vyhlášení výsledků a předání věcných cen,“
informoval Večerník majitel
penzionů Pavel Veverka.
Během závěrečného občerstvení budou vozidla v Protivanově
vystavena. Všichni milovníci
unikátních automobilů tak
dostanou možnost podrobné
prohlídky. Kromě pořízení fotografií si zájemci budou moci poslechnout odborný výklad o historii jednotlivých vozidel přímo
od jejich majitelů. Pro nejmladší
účastníky bude připraven dětský
koutek. Milovníci dobré kuchyně si budou moci „pošmáknout“
na grilované vepřové kýtě a jiných dobrotách přímo z ohně.

Brodek u Konice/mik – Lesníci
v pátek volali policii, v lesích
okolo Brodku u Konice totiž
našli podivný kovový předmět.
„Osmatřicetiletý muž oznámil
v pátek odpoledne policistům
na obvodním oddělení v Konici,
že při lesních pracích u Brodku
u Konice odkryli v půdě kovový
předmět připomínající dělostřelecký granát. Na místo nálezu

byli přivoláni policisté pyrotechnické služby, kteří uvedli,
že se jedná o německý dělostřelecký granát ráže 75 milimetrů
z období 2. světové války. Munici ihned na místě zneškodnili,“
informovala Marie Štrbáková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci.
Jak dodala, nedošlo ke zranění
osob ani ke škodě na majetku.

Soběsuky: opilý řidič chycen!
Soběsuky/mik – Dalšího
řidiče pod vlivem alkoholu
přistihli policisté v pátek
v Soběsukách. Muž ve
škodovce přiznal několik piv
a panáků!
„V pátek před polednem zastavili policisté před místní
prodejnou smíšeného zboží
v Soběsukách osobní vozidlo značky Škoda Fabia.
Řidič vozidla jevil známky

podnapilosti a následně při
provedené dechové zkoušce
nadýchal 1,9 promile alkoholu
v dechu. S naměřenými hodnotami souhlasil a přiznal se
k požití několika půllitrových
piv a destilátu,“ uvedla
Marie Štrbáková, mluvčí
krajské policie. Policisté
osmačtyřicetiletému muži na
místě zadrželi řidičák a zakázali další jízdu.

POLICEJNÍ HONIČKA
skončila v Držovicích
Prchající řidič se schoval v křoví!

Na jedné vlně. Muzikanti a publikum v Mořicích chvilkami splývali v jediný organismus
Rockovou muziku šířící se daleko
od pódia si „za plotem“ užívala
i dvojice policistů, kteří stáli nedaleko vjezdu do obce a všem projíždějícím řidičům dávali dýchnout.
Zastavení se nemohli ani příliš
divit. Kolona zaparkovaných aut
lidí, kteří do Mořic kvůli festivalu
dorazili, lemovala skoro celou silnicí protínající centrum obce. Pivo
a další alkohol pak k podobným

akcím neodmyslitelně patří asi
stejně jako špenát k Pepkovi námořníkovi.
„Každoročně se tu vytočí asi tak
sedmdesát beček piva,“ prozradil
nám Jan Fidra, starosta SDH Mořice, jehož členové se na organizaci úspěšné akce podíleli velmi
významnou měrou. Jasná většina
popíjejících však za volant nesedla.
Raději v Mořicích přespali, aby se

Foto: Martin Zaoral

v neděli probudili do hodně kalného rána. Snad si mnozí z nich v ten
okamžik slibovali, že už se alkoholu ani nedotknou a do Mořic už
nikdy nepojedou.
Navzdory jejich předsevzetím
pronesených v kocovině se dá
očekávat, že jim to za rok opět
nedá a všichni se opět sejdou
v Mořicích na 14. ročník oblíbeného Revival festu.

jaký byl revival fest v mořicích...

3x foto: Martin Zaoral

Ještě předtím Jakub Studený pomáhal jako dobrovolný hasič při požáru hospody

Držovice/mik - Bez dálniční
známky, se zákazem řízení a
navíc ujížděl policejní hlídce.
Takto lze shrnout chování
řidiče vozidla, který si v pondělí
20. května nedělal žádnou hlavu s dodržováním jakýchkoliv
dopravních předpisů.
„Ze spáchání přečinu maření
výkonu
úředního
rozhodnutí a vykázání je podezřelý
dvaatřicetiletý řidič vozidla Opel
Astra Caravan. V pondělí dvacátého května krátce před druhou
hodinou odpoledne, když sjížděl
z rychlostní komunikace na
ulici Konečnou v Prostějově, byl
zastavován policejní hlídkou.
Neměl totiž na vozidle dálniční
známku, ačkoliv to na komunikaci, kterou předtím použil,
je vyžadováno. Řidič však nezastavil a začal policejní hlídce

ujíždět,“ sdělila na úvod Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie
Olomouckého kraje.
Policisté neváhali a začali ho
pronásledovat. Honička netrvala
moc dlouho. „Hlídka jej dostihla
v Držovicích, kde auto zastavil v
protisměru a schoval se v nedalekém křoví. Tam ho také našli a
zajistili. Provedli u něj dechovou
zkoušku, která byla negativní.
Testu na přítomnost omamných
a psychotropních látek se odmítl
podrobit. Během šetření muži
zákona navíc zjistili, že řidič má
až do roku 2017 vysloven zákaz
řízení všech motorových vozidel.
Další jízdu mu zakázali,“ dodala
mluvčí s tím, že nyní muži hrozí
až tříletý pobyt za mřížemi a dále
je podezřelý ze tří přestupků
proti bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu.

Ve Vrbátkách přišel o Octavii

Byli na svém místě. Požár v hrdlech návštěvníků festiva- Muzika pro všechny generace. V publiku se k sobě tisk- Zamknutý klenot. Pokud chcete správné rockerce koupit
lu spolehlivě uhasili místní hasiči.
ly mladé dívky i zasloužilí rockeři.
šperk, musíte do železářství. Foto: Martin Zaoral.

První část exkluzivního rozhovoru s prvním mužem obce Mostkovice

Vrbátky/mik - O zánovní automobil za 251 tisíc korun přišel
pětatřicetiletý muž, který svoji
Octavii zaparkoval ve Vrbátkách. V noci mu auto někdo
ukradl.
„Zatím neznámý pachatel majiteli
z pondělí na úterý ukradl Škodu
Octavii Scout, kterou si zaparkoval před jedním z domů ve

Vrbátkách. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze
spáchání přečinu neoprávněného
užívání cizí věci, za který pachateli, v případě jeho dopadení, hrozí
až dvouletý pobyt za mřížemi.
Policisté na případu pracují
a po vozidle pátrají,“ ubezpečila
tisková mluvčí Policie ČR Olomouckého kraje Irena Urbánková.

Mostkovickou hospodu

„NA PODZIM BY PŘEHRADA MOHLA BÝT HOTOVÁ“ vykradl PRAŽÁK
Jaroslav Peška věří, že příští léto bude přehrada napuštěna do plna

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 minulém
čísle jsme přinesli první díl rozhovoru, nyní nabízíme
jeho druhou část věnující se letnímu kinu, přehradě,
škole i plánované cyklostezce z Prostějova.
Studentský panovník. Jakub Studený coby J.L. Studoch byl před tisíci lidmi korunován králem velkolepého brněnského majáles.
Foto: archiv J. Studeného

VETERÁNI VYRAZÍ Z OLTECU NA LONT. Dojedou až do Protivanova PŘEHRADA SE ZAPLNILA VODOU. Nečekaně
Mostkovice, Plumlov/mls - V Žádný z těchto speciálních stro- zbavená živin pro jedovaté siniuplynulého týdne jsme jů se však v průběhu posledních ce. Teprve po těchto krocích by
V sobotu se koná první ročník recesistické motoristické akce průběhu
zaznamenali několik telefonátů, dnů na přehradě neobjevil. Stejně se měla přehrada začít napouštět.

Protivanov/mls - Z Oltecu na
lont, v překladu z brněnského
hantecu ze Starého Brna na
venkov vyrazí v sobotu prvního června asi čtyřiadvacet
autoveteránů. Z Brna vyjedou
v devět hodin, kolem poledne
by se měly začít sjíždět do cíle,
jímž bude Pension U Veverků
v Protivanově.
Letošní první ročník jízdy z Oltecu na lont chce navázat na loňský velmi úspěšný nultý ročník
stejnojmenné akce. „Posádky
jednotlivých vozidel budou i
tentokrát oblečeny do dobových
kostýmů a po cestě Moravským
krasem budou plnit různé úkoly.
Po příjezdu do cíle, který je na
„lontu“ v restauraci u Veverků

776 159 120

Pěnčín, Laškov/mik - Lehké
zranění si vyžádala havárie
motocyklu, ke které došlo
předminulou neděli krátce po
páté hodině odpoledne mezi
Drahanovicemi a Laškovem
v katastru obce Pěnčín.
„Z dosavadního šetření vyplývá, že pětatřicetiletý řidič
motocyklu Suzuki při jízdě
levotočivou zatáčkou zřejmě
nezvládl řízení, dostal smyk
a spadl i s motorkou na sil-

Lesníci našli německý GRANÁT

Ať žije Morava! Veterány řízené lidmi v dobových kostýmech už loni
na trati z Brna do Protivanova poutaly velkou pozornost dalších řidičů.
Při akci panovala skvělá atmosféra prodchnutá moravským patriotismem.
Foto: archiv Pavla Veverky

které Večerník upozorňovaly tak dosud nebyla nainstalována Už nyní se dá odhadnout, že ani
na to, že plumlovská přehrada srážedla, která mají zajistit to, v průběhu příštího týdne to s velse začala napouštět vodou. Tak aby do přehrady přitékala voda kou pravděpodobností nebude...
tomu ovšem nebylo...
Za pohled na zaplavené dno
plumlovské přehrady jsme totiž
mohli vděčit dešťům z minulého
týdne. Jak se na jeho konci ukázalo, přehrada se dosud napouštět nezačala, dešťová voda spíše
zkomplikovala práci na probíhající rekonstrukci hráze. Voda
v nádrži rovněž znemožnila plánované sečení rostlin bujících na
jejím dně.
„Sečení by mělo bezprostředně
předcházet napuštění přehrady. Napuštěná nádrž? Neplánovaný přítok vody po deštích z průběhu miZajistit by ho měly obojživelné nulého týdne zkomplikoval práci na opravě hráze plumlovské přehrady.
bagry,“ uvedla již dříve Gabrie- Voda sice zalila podstatnou část dna nádrže, její plánované napouštění
Foto: Martin Zaoral
la Tomíčková z Povodí Moravy. však fakticky dosud nezačalo.

Jiří Možný
Mostkovice jsou známé
provozováním
letního
kina. Připravili jste pro letošek
nějakou novinku?
„Letní kino přechází na digitalizaci, shodli jsme se na tom, že koupíme novou promítačku. Bude
nás to stát kolem tří set tisíc, ještě
probíhá výběrové řízení, ale kdybychom na to nepřešli, mohli bychom pouštět pouze staré filmy.
Návštěvnost se nám pokazila již
s přehradou a takto by ještě poklesla. Reproduktory zatím necháme staré, ale postupně i zvuk
pprojde
j modernizací.“
Kdy zahájíte sezonu?
„Promítat začneme již
v půli června, zatím jen v pátek
a sobotu. Hlavní sezona bude
o prázdninách a podle loňských
zkušeností asi nebudeme promítat každý den, ale celý týden bez
úterků a čtvrtků. Kino se budeme
snažit za každou cenu udržet.
Návštěvy jsou závislé i na počasí, ale ovlivňuje nás i vypuštěná

přehrada. A příští rok při napuštěné přehradě se nám třeba naplní i
kemp. Mezitím můžeme všechny
mouchy vychytat.“
Takže nepočítáte s tím, že
by přehrada byla napuštěna již letos v létě?
„Podle mě to jsou jen plané řeči a
nevím, proč to pouštějí do novin.
Každý ví, že se to napustit nemůže, protože hráz ještě není hotová.
Chtějí to sice trochu napustit, ale určitě to nebude na koupání a sezonu
to nezachrání. V prvním roce mého
volebního období se nám podařilo
kemp udržet v nulové hodnotě, vloni se nám podařilo i nějaké peníze
vydělat. Stále je to ale čtvrtina toho
co dříve. Zisk ale ihned proinvestujeme, protože kemp chceme zmodernizovat. Každý rok vkládáme
peníze do chatek, letos budou nově
solární ohřívače.“
S jakými pocity pozorujete
postupující práce?
„Když se přehrada začala bagrovat, zvali nás starosty na kontrolní
dny. Pak uznali, že je to zbytečné,
a nevěděl jsem o tom nic. Teď nás

ale zvou každou středu, kde se dovídáme novinky. Dodržují harmonogram a věřím, že na podzim by
přehrada mohla být hotová a začít
se napouštět až do plna. Dělá se to
p
poctivě.“
V Mostkovicích se nachází
školka i škola. Jak se vám
je daří naplnit?
„Nejen že se tu staví nové domy,
ale máme tu i velkou chatovou
oblast, která se mění na trvalé
bydlení. Škola už nám nestačí,
takže plánujeme její modernizaci
a vystavění dvou tříd v podkroví,
aby nám rodiče i s dětmi neutíkali do města. Díváme se na dotace,
ale žádný vhodný titul jsme zatím
nenašli. Přes MAS můžeme získat
asi čtvrt milionu, ale projekt počítá s pěti a půl miliony. Musíme si
pomoci sami, možná vzít solidní
půjčku. Jakmile se něco objeví,
ihned budeme žádat.“
Takže volná místa nejsou?
Škola i školka jsou kapacitou na maximu, máme i jednu
dvojtřídku. Vydržíme ještě školní
rok 2013/14 a pak jsou dvě úvahy.
Buď místo končícího kadeřnictví
umístit do DPS provizorně druháky, nebo při nejhorším zrušit pátou
třídu. Pak by tu byl první stupeň
jen od první do čtvrté třídy. Počet
dětí stále narůstá a chceme stavět
dál, lidé by tedy mohli přibývat.
Navíc máme velkou chatovou oblast a snažíme se zasíťovat zbývající stavební pozemky.“

Zmínil jste i splácení úvěrů. Co vám ještě zbývá?
„Teď už jsme na tom celkem dobře.
Loni jsme doplatili vodovod, kanalizaci také doplácíme, a když mi
skončí volební období, budeme
splácet už jen dům s pečovatelskou
službou. Já jsem přebíral zadluženou obec, a pokud by po mně přišel
někdo jiný, tak bude v úplně jiné
situaci než já tehdy.“
Prostějov staví cyklostezku
kolem Hloučely, máte
v plánu pokračovat v ní i na vlastním území?

„Kino se budeme snažit za každou cenu
udržet. Návštěvy jsou závislé i na počasí,
ale ovlivňuje nás i vypuštěná přehrada.
A příští rok při napuštěné přehradě
se nám třeba naplní i kemp.“

Mostkovice/mik - Podívejte na
něj, na Pražáka! Mladý muž z
hlavního města vloni v červnu
vykradl hospodu v Mostkovicích. Policie ho po roce dopadla, chmatákovi nyní hrozí
až dva roky kriminálu.
„Policisté z obvodního oddělení
v Plumlově ve spolupráci
s prostějovskými kriminalisty objasnili případ krádeže
vloupáním do jednoho z
restauračních zařízení v Mostkovicích, ke kterému došlo ve
druhé polovině června loňského
roku. Tehdy neznámý pachatel vypáčil okno na objektu,
vnikl dovnitř a z jedné z místností ukradl schránku s penězi.

Celková škoda odcizením
a poškozením byla vyčíslena na
dvacet tisíc korun,“ uvedla Irena
Urbánková, tisková mluvčí Policie Olomouckého kraje.
Jak se při pátrání po pachateli zjistilo, zlodějem nebyl nikdo
z regionální kriminální galérky.
Do Mostkovic přišel krást
Pražák! „Na základě operativního šetření policistů byl jako
pachatel zjištěn třiatřicetiletý muž
z Prahy. Policisté případ šetří pro
podezření ze spáchání přečinu
krádež, za který podezřelému,
v případě prokázání viny, hrozí
až dva roky za mřížemi. Ve
věci probíhá zkrácené přípravné
řízení,“ dodala Urbánková.

Chlápek zpronevěřil

přes 200 tisíc
Prostějovsko/mik

-

Hned června roku 2011 jako ob-

starosta Mostkovic JAROSLAV PEŠKAo letním kinu v úvodu minulého týdne si sluha videoloterijního termia spojitosti s přehradou prostějovská kriminálka jela nálu v jednom ze sportbarů na

„Pravděpodobně to přivedou k
našemu katastru, a jelikož nyní
nebudeme mít dost peněz na vybudování asfaltky, plánuji tam
dočasně navézt alespoň recyklát,
ať je to z toho cyklotrasa. Díky
dobré spolupráci se Sokoly uvažujeme o protažení cyklotrasy
mezi sokolovnou a hřištěm.
V dalším volebním období to

bude jedna z priorit. Se starostou
Plumlova jsme rovněž chtěli vybudovat cyklostezku kolem přehrady, ale nesehnali jsme zatím
peníze. Zpracovali jsme na to již
projekt, stálo by to sedmadvacet
milionů. Nyní se zaměřuji na
špatné cesty v obci a doufám, že
v tomto volebním období se mi
podaří alespoň část vybudovat.“

do Brna pro muže, který
jako zaměstnanec herny na
Prostějovsku
zpronevěřil
pořádný balík peněz.
„V pondělí dvacátého května
zahájili prostějovští kriminalisté trestní stíhání osmapadesátiletého muže z Brněnska, který
byl obviněn ze spáchání přečinu
krádeže. Tohoto protiprávního
jednání se měl dopustit
v průběhu měsíců května a

Prostějovsku. Ve dvou případech
měl z pokladny bez vědomí majitele vzít větší obnosy peněz,
ponechat si je a použít pro
vlastní potřebu. Společnosti měl
způsobit škodu za více než 220
tisíc korun,“ sdělila Večerníku
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Policie ČR Olomouckého kraje.
Muži v případě prokázání viny
hrozí za přečin krádež až pětiletý
pobyt za mřížemi.

Kultura v Prostějově a okolí
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nejvýznamnější kulturní akce

Esence Francie v knize
prostějovské rodačky

LENKY HORŇÁKOVÉ CIVADE
I z nejnovější knihy spisovatelky, malířky a prostějovské rodačky
Lenky Horňákové Civade dýchne na čtenáře atmosféra sladké
Francie, plné croissantů, kvalitního vína, vtipných postřehů i neznámých zvyků, které cizince zaskočí i pobaví. Nejen to mohli prostřednictvím setkání s autorkou zakusit návštěvníci Městské knihovny v
Prostějově. Večerník u toho nemohl chybět....

Prostějov/peh
Pod střechou prostějovské
knihovny se sešli příznivci příjemně laděných knižních vyprávění Lenky H. Civade inspirovaných dlouholetým pobytem
autorky ve Francii, díky němuž
spatřily světlo světa už tři knihy,
Provence jako sen Lanýže a nejnovější Prioritaire Priority (Praha
- Paříž). Poslední jmenované dílo
vydala spolu se svou francouzskou přítelkyní žijící v Praze,
spisovatelkou Anne Delaflotte
Mehdevi a spolu s ní také přijela
knihu představit prostějovským
čtenářům.
Češka žijící ve Francii a Francouzka v Praze jsou hlavními
protagonistkami nejnovější
knihy zdejší rodačky, která nechává čtenáře nahlédnout do
jejích začátků života v cizí zemi
a zároveň v podání Francouzky
Anne nám umožňuje podívat na
naši zemi, zvyky a konvence tak,
jak je vnímají cizinci. Jazyková
bariéra, různé zvyky evropských
přesto až neskutečně odlišných
zemí, podstatné historické události obou zemí jako přijetí Eura,

Špitání v dopisech. Češka Lenka H. Civade a Francouzka Anne
D. Mehdevi společně představily knižní novinku o seznamování se
s cizí zemí, jazykem i zvyklostmi.
Foto: Petra Hežová
Stoletá voda v Praze v kontrastu la českou maminku, jak hubuje
s obyčejným nákupem melounu plačící dítě.
na tržnici, francouzskými polib- „Četla jsem obě předchozí knihy
kovými kódy nebo naším pře- a jsem moc zvědavá na tu nejnozouváním do pantoflí a nejen to vější,“ přiznala Večerníku nejmezaznělo při čtvrtečním autorském novaná učitelka zdejšího gymnáčtení mimo jiné i perfektní češti- zia, která si oblíbila styl někdejší
nou s půvabným francouzským absolventky. Kromě knižní nopřízvukem Anne D. Mehdevi, vinky se Lenka H. Civade přijela
která si získala posluchače i pochlubit i svými zdařilými obvzpomínkou na jedno z prvních razy, které budou k vidění v Gasetkání s češtinou. „Milá paní, lerii Na půdě Městské knihovny
nemůžete na tak malé dítě mluvit až do 17. června, a z těch na vás
tak složitým jazykem...,“ rozčilo- dýchne ta pravá snová atmosfévala se v duchu Anne, když vidě- ra sladké Francie.

na
video rnikpv.cz
ece
ww.v
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MARATÓN MEZI PROSTĚJOVSKÝMI SVATOSTÁNKY ANEB NOC KOSTELŮ
Prostějov/peh - Celkem
jedenáct svatostánků mohli
navštívit prostějovští poutníci
při letošní v pořadí již čtvrté
Noci kostelů. Prohlédnout
si skrytá zákoutí zdejších
chrámů, dozvědět se něco
víc o historii toho či onoho
kostela a vyslechnout si hned
několik koncertů přišly 24.
května stovky účastníků.
Od roku 2005, kdy ve Vídni
proběhla Noc kostelů úplně
poprvé, aby se následně rozšířila
i za hranice, uplynulo pět let
a k mezinárodní akci se připojil
i Prostějov. Letos jsme se mohli
už počtvrté porozhlédnout po
zdejších křesťanských modlitebnách a vzhledem k vysoké
návštěvnosti tomu tak snad
nebylo naposledy.

a obávali jsme se, jestli se vůbec
bude hlavní prostějovský
kostel moci zúčastnit Noci
kostelů. Nakonec to ale díky
malému božímu zázraku
a šikovným rukám opravářů
dobře dopadlo,“ usmívala se
prostějovská
organizátorka
akce Jana Tobolová.

rozezněl varhanní koncert
Prostějovanům dobře známého
varhaníka Ondřeje Muchy
k poctě Johanna Sebastiana Bacha. „Prozatím máme víc než
dvě stě návštěvníků,“ hlásí nám
dobrovolnice zdejšího kostela.
Nakonec se počet návštěvníků
vyšplhal ještě o stovku.

Prohlídka kostelní věže
Kostel Povýšení sv. Kříže si
letos pro návštěvníky připravil
i jednu opravdovou lahůdku,
která zaslouží zvláštní a samostatnou pozornost. Úplně
poprvé se v rámci této akce
mohli ti skutečně tělesně
zdatní vydat až na samý vrchol věže a dokonce si zazvonit na tamější zvon! Není
proto divu, že se před vstupními vrátky do věže tísnily davy
zvědavých
Prostějovanů,
kteří si za žádnou cenu
nechtěli nechat ujít unikátní
pohled na naše město. I tady
se průvodcovských baterek
chopili studenti SOŠ podnikání a obchodu, jmenovitě
pan Kryštof Halmo, který se
nad rámec svých povinností
věnoval opozdilcům z řad
přítomných návštěvníků.

Husův sbor
V křesťanském chrámu, stojícím na místě bývalé synagogy, se myslelo i na nejmenší
návštěvníky. Hned po krátké
modlitbě se na scéně objevilo
prostějovské Divadlo Plyšového
Medvídka, jehož herce měl
následně vystřídat se svým vystoupením klaun. Ten se sice omluvil, ale děti o zábavu rozhodně
nepřišly, navíc si každý mohl
vylosovat speciálně vyrobenou
hračku z balónků. „Vytáhla jsem
si meč,“ chlubila se rodičům
malá Eliška, která si podvečer
v kostele evidentně užívala.

Kostel Povýšení sv. Kříže
Nejbohatší program už
tradičně
nabídl
kostel
Povýšení sv. Kříže, kde celou akci zahájil primátor
statutárního města Prostějov
Miroslav Pišťák. Pak už ale
na návštěvníky kostela čekal
kytarový a následně varhanní
koncert a velkolepá noční
prohlídka kostela při svíčkách,
kterou si vzali na starost stuKostel sv. Petra a Pavla
denti prostějovské SOŠ podnikání a obchodu. „Po nedávné Římskokatolickým kostelem
bouřce jsme tu měli docela dvojice apoštolů Petra a Pavla
vážné problémy s elektřinou se s úderem osmé hodiny

Kostel sv. Cyrila a Metoděje
Kapucínský
kostel
dvojice věrozvěstů návštěvníky
rozhodně nepřipravil o možnost
komentovaných
prohlídek
málokdy přístupných zákoutí kostela. Navíc se tu
nezapomnělo ani na mládež,
svým vystoupením potěšila
mladé i starší studentská folková
skupina Chilly Weather.

Kostel sv. Jana Nepomuckého
a klášter Milosrdných bratří
Jediný prostějovský kostel, jehož
dveře zůstaly návštěvníkům pro
letošek uzavřeny. Z důvodu
probíhajících restaurátorských
prací se dveře kostela otevřou
návštěvníkům znovu až na
podzim.
Ani zbylé svatostánky se nenechaly zahanbit, a tak si
návštěvníci kostelů a kaplí
v blízkosti svých domovů
mohli vyslechnout skladby Bacha a Chopina (Sbor českých
bratří), něco málo o historii
a symbolice kostela (kostel sv.
Josefa) nebo si zazpívat při
kytaře (Kaple sv. Anny). Jen
ale málokterý z poutníků si
nechal ujít jízdu v historickém
kočáře v režii známého Muzea
historických kočárů v Čechách
pod Kosířem. „Přesně tímto
kočárem se za několik dní
poveze i olomoucký arcibiskup Jan Graubner,“ nechal se
slyšet Václav Obr, restaurátor
a zakladatel Muzea kočárů,
který mezi kostely svezl na
unikátním vozítku bezpočet
návštěvníků.
Letošní nabídka Noci kostelů
byla opravdu pestrá, ale
i krátká, proto se málo komu
povedlo sesbírat do poutnického pasu všechna dostupná
razítka. Tak snad příště...

jjaká
akká by
byla
ylaa nnoc
oc ko
kostelů...
osttelů....
3x foto: Petra Hežová

Skutečná BOMBA: ROZLUČKA

BRATŘÍ NEDVĚDŮ I NA PŘEHRADĚ
Předposlední koncert jejich kariéry
šokuje nejlevnější cenou vstupenek

Prostějov/peh, pk - Pláž plumlovské přehrady „U Vrbiček“
bude jednou z posledních zastávek legend české trampské
a folkové scény. Bratři Nedvědovi totiž právě letos končí
s koncertním vystupováním a
vy máte jedinečnou příležitost
být u toho! Agentura HITTRADE totiž slavnou dvojice přivede
do našeho regionu v termínu 15.
června. A fanouškům vychází
vstříc i cenou vstupenek. Půjde
totiž o vůbec nejlevnější koncert
z celého turné Jana a Františka
Nedvědů!
Léta koncertování dolehla i na
legendy českého country stylu,
bratry Jana (67) a Františka (66)
Nedvědovy. Po desetileté přestávce ve společném vystupování
a následném smíření se zpěváci
dohodli, že letošní koncertní tur-

né bude tím posledním. „Příznivci této legendární dvojice mají
vůbec předposlední možnost se
s písničkáři rozloučit, naposledy
si užít tu nádhernou pohodu čišící
ze všech jejich písniček a třeba si i
zavzpomínat, jak si známé songy
Stánky, Valčíček a mnoho dalších
v mládí zpívali u táboráku. Ceny
koncertu jsou zvýhodněny tak,
aby je mělo možnost vidět co
nejvíc fanoušků pohodové hudby, která nikdy nezestárne,“ zve
na jedinečnou akci majitel pořadatelské firmy HITTRADE Petr
Zlámal.
A co stojí za koncem kariéry Jana
a Františka? „Důvodem ukončení koncertní kariéry jsou podle
některých zpráv zdravotní potíže
Františka a Janova touha po klidnějším životě,“ doplňuje organizátor akce.

Bratři Nedvědové si na plumlovskou přehradu nepřijedou se
svými příznivci zazpívat poprvé,
ale téměř naposledy. Na unikátním předposledním koncertu turné 2013 bratrské dvojice Honzy
a Františka Nedvědových se kromě už zlidovělých písní můžete
těšit i na nejnovější skladby z posledního alba Souhvězdí jisker,
podle nějž získalo poslední turné
svůj název.
Nenechte si proto ujít vystoupení pěveckých legend bratrů
Nedvědových, které se uskuteční v sobotu 15. června na
pláži „U Vrbiček“ v Plumlově.
V případě nepříznivého počasí
proběhne rozloučení s folkovými legendami ve Společenském
domě v Prostějově.
Více informací na
www.hittrade.cz.

Poutníci na start. Prostějovský primátor M. Dávná elegance na kolech. Jízdě starodáv- Výstup na věž. Fyzicky zdatní návštěvníci
Pišťák zahájil akci v kostele Povýšení sv. Kříže. ným kočárem odolal jen málokdo z návštěvníků. si mohli za odměnu zahrát na zvoníka.

Hrátky smyčců v podání Škampova kvarteta
Prostějov/peh - Bleskurychlá náhrada za rakouské hudebníky Artis-Quartett Wien
posluchače nezklamala. Přednáškovým sálem Městského
divadla v Prostějově zaplněným příznivci klasické hudby
se tak rozezněly ušlechtilé tóny
v podání pražského Škampova kvarteta.
Data konání koncertů v rámci
Mezinárodního hudebního festivalu Haná si do diářů poznamenají především příznivci vážné
hudby. Při té příležitosti se do
Prostějova chystal i rakouský
Atris-Quartett Wien, do cesty
se jim ale postavila nehoda
jednoho z hudebníků. „Večer
před koncertem jsem se dozvěděl, že cellista O. Müller si ne-

TOUR NORDIC WALKING bude letos dvoudenní!
Akce v Kolářových sadech se uskuteční třetí červnový víkend

Prostějov/mls - S neobyčejným zájmem se setkal první
ročník Tour Nordic Walking
v Prostějově. Milovníci chůze
s holemi se na něj mohou těšit
i letos. Tour Nordic Walking
proběhne v celkem v patnácti
městech po celé České republice, ovšem pouze v Prostějově tato akce bude dvoudenní. Ve hře bude i deset párů
značkových holí, které budete
moci vyhrát!
Stejně jako loni se lidé zajímající se o nordic walking sejdou
u hvězdárny v Kolářových sadech. V pátek 14. června od 9
do 12 hodin se akce koná pro
žáky a studenty základních i
středních škol.
Následující sobotu je zvána široká veřejnost. Zahájení akce
proběhne ve 13.00 hodin, kdy
začne registrace účastníků.
Mezi čtrnáctou a šestnáctou hodinou bude počet chodců velmi
bedlivě sledován. I tentokrát
půjde o to, zda se Prostějovu
podaří „urvat“ návštěvnický
rekord v konkurenci dalších
čtrnácti míst ČR, kde se bude

tour konat. Po šestnácté hodině budou navíc všechny účastnické lístky slosovány a deset
šťastných účastníků vyhraje
hole značky Birki!
„Myslím, že nordic walking se
stále více dostává do povědomí lidí. Soudím tak mimo jiné
podle toho, že se třeba čím dál
méně setkávám s reakcemi,
kde jsem si zapomněla běžky,“
poznamenala instruktorka nordic walkingu Lenka Sehnalová,
která pro tuto aktivitu dokázala
nadchnout stovky lidí. Sama se
mu naplno začala věnovat před
dvěma roky. „Hlavní důvody,
proč lidé začnou s nordic walkingem, jsou věk, nadváha a
zdravotní problémy. Ve všech
případech jim tento druh sportu
pomůže. Mluvím z vlastní zkušenosti, kdy mi chůze s holemi
hodně pomohla při zotavování s
těžké nemoci. Navíc jsem díky
tomuto koníčku objevila spoustu
krásných míst nejen v našem regionu,“ vyjádřila se Sehnalová.
Sobotní akce tak nebude určena pouze pro zkušené chodce, ale i pro úplné začátečníky.

Padne rekord i letos? Na akci v prostějovských Kolářových sadech loni v červnu dorazilo 483 lidí, což bylo více než ve všech krajských městech ČR. Organizátoři doufají, že si příležitost protáhnout
se na čerstvém vzduchu lidé nenechají ujít ani letos.
Foto: archiv Lenky Sehnalové
Během ní si všichni příchozí
budou moci hole půjčit zdarma. Kromě toho pro ně bude
připraven zajímavý doprovodný program. Své stanoviště zde bude mít i zdravotnické
zařízení Medicom´s, kde vám
řada vyšetření odhalí, jak na
tom jste, a nutriční terapeutka
prozradí, jak zhubnout, případně si zlepšit kondici. Vyzkoušet
si budete moci i amma masáže,
lidé se seznámí i se SM systé-

mem k odstranění bolestí zad.
Na akci vystoupí také taneční
soubor BUĎ ZUŠ, svoji práci v Kolářových sadech bude
prezentovat i Městská policie
Prostějov.
Záštitu nad akcí převzala náměstkyně primátora statutárního města Prostějov Alena
Rašková. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník bude u toho, stal se
totiž hlavním mediálním partnerem této akce.

šťastnou náhodou poranil levou
ruku. Jsem moc rád, že se mi podařilo zajistit namísto toho pražský soubor Škampovo kvarteto,
protože jde o soubor mimořádné
kvality s dlouholetou tradicí,“
uvedl hlavní pořadatel festivalu
Tomáš Františ.
Posluchači si měli možnost vyslechnout několik skladeb z pera
Josepha Haydna, Bedřicha
Smetany a Antonína Dvořáka.
Výjimečný výkon hudebníků
ocenilo publikum vydatným potleskem a vytleskali si ještě dva
přídavky, z nichž v pořadí druhá
skladba „Ó, duše drahá jedinká“
doslova vyrazila posluchačům
dech. „To byla nádhera,“ hlesla
divačka v publiku po několika
vteřinách naprostého ticha po
INZERCE

skončení skladby.
Koncertní vystoupení bohužel
připadlo na dobu Noci kostelů, proto někteří návštěvníci
váhali, kterou akci upřednostnit. „S vídeňským kvartetem
jsme měli dohodnutý termín

už rok dopředu a termín Noci
kostelů se bohužel ustanovil až
někdy v prosinci,“ vysvětluje
pořadatel T. Františ, který byl ale
s návštěvností koncertu velmi
spokojen, stejně jako posluchači
s vynikajícím vystoupením.

Smyčcová lahůdka. Atmosféru prostoupenou tóny klasické
hudby zajistilo kvarteto H. Jiříkovská, D. Součková, P. Šporcl,
R. Sedmidubský.
Foto: Petra Hežová

Ze života města

11

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 27. května 2013

CENY MĚSTA PROSTĚJOVA BYLY PŘEDÁNY
Od roku 2006 už bylo takto oceněno osmačtyřicet osobností

Prostějov/mik - V úterý
21. května dopoledne byly
v obřadní síni prostějovské
radnice předány Ceny
města Prostějova za rok
2012. Mezi vyvolené se
stejně jako v předešlých
letech dostala šestice
osobností. Letos, teprve
podruhé v historii, byl oceněn i kolektiv umělců.

Prestižní ceny za loňský rok
obdrželi Jiří Kremla za dlouholetou podporu mládežnického sportu a tělovýchovy a dlouholeté působení v Komisi pro
mládež a tělovýchovu Rady
města Prostějova, Bohuslav
Pacholík za soustavné a dlouhodobé zaznamenávání života
v regionu, kdy čtyři desítky let
vystavuje a publikuje v regionu, Alena Spurná za působení
v oblasti školství a kultury, v
letech 2003 až 2013 byla ředitelkou Městského divadla v Prostějově, kdy navázala na tradici
vynikající moravské stagiony.
Cena dále byla předána Miroslavu Šmídovi za mnohaletou
činnost v oblasti muzejnictví,
archeologie a výtvarnou činnost
propagující Prostějov a Zdeňku
Vychodilovi za více jak pade-

sátiletou obětavou a nenapodobitelnou činnost pro veřejnost
našeho města v oblasti sportu,
osvětové práce a propagace
města Prostějova. Prestižní cena
patří i mužskému pěveckému
sboru Orlice Prostějov za šíření tradice mužských pěveckých
sborů. Orlice v letošním roce
oslaví 150 let od svého vzniku.
Ceny města Prostějova se udílejí od roku 2006. „Celkem bylo
už oceněno osmačtyřicet osobností a dva hudební subjekty.
Výběr těch, kteří si Cenu města
Prostějova zaslouží, je rok od
roku složitější. V našem regionu
působí mnoho kvalitních osobností, ale ocenění tohoto typu
může obdržet pouze šest z nich,“
sdělil Večerníku Miroslav Pišťák, primátor statutárního města
Prostějova.

Slátaný asfalt v Kramářské

Laureáti Ceny města Prostějova za rok 2012. Zleva Jiří Kremla, Miroslav Šmíd, Alena Spurná,
Zdeněk Vychodil, Bohuslav Pacholík, Stanislav Urban - starosta sboru Orlice. Foto: Jana Gáborová

EXPRES
Radní budou jjednat
Prostějov/mik - V úterý
28. května se uskuteční již
78. schůze Rady města Prosttějova
ějova v tomto volebním období. Naše radní čeká pořádný
maratón,
maratón, neboť v plánu mají
projednat
projednat přes tři desítky bodů
jednání.
jednání. Vedení našeho města
bude
bude například schvalovat výběrová
běrová řízení na rekonstrukci
nádvoří
nádvoří radnice či na rozšíření
botanické
botanické zahrady, diskutovat
se bude o mnohých rozpočtových
vých opatřeních na investiční
akce, včetně revitalizace centrálního
trálního náměstí. Své místo
při
při jednání budou mít určitě
i majetkoprávní záležitosti.
O jednotlivých rozhodnutích
prostějovských
prostějovských radních bude
Večerník informovat v příštím
čísle.

Cyklostezku do Žešova chtělo stavět devět firem

město opraví. Za půl milionu MAGISTRÁT UŠETŘÍ VÍCE JAK POLOVINU PENĚZ!
Prostějov/mik - Chodíte taky
často Kramářskou uličkou
a zakopáváte o díry v dlažbě?
Nebo si za deště pořádně naberete do bot? Pak máme pro
vás příznivou zprávu. Město
ještě letos nechá zdevastovanou spojku mezi náměstím
a Školní ulicí opravit!
Prostějovští radní navrhli
opravit Kramářskou uličku,
vedoucí z náměstí T. G. Masaryka směrem ke Školní ulici
a
Smetanovým
sadům.
Frekventovaná spojka pro
pěší má být podle návrhu
odboru rozvoje a investic magistrátu zadlážděna ve stejném
provedení, jaké je použito na
náměstí.

Bude to hezčí. Nedůstojnou komunikaci nechá město brzy opravit.
Foto: Magistrát města Prostějova
„Tento záměr vzešel v návaznosti
na letošní opravu plynovodu
v uličce. Zadlážděním dojde
k zásadní prospěšné změně
vzhledu komunikace, která je
hojně využívána k průchodu
mezi
Smetanovými
sady
a náměstím T. G. Masaryka,“

vysvětlil Večerníku Zdeněk Fišer,
náměstek primátora statutárního
města Prostějov.
Projektová dokumentace byla
provedena v loňském roce a na
stavbu je už vydáno povolení. Ta
by měla začít co nevidět a bude
stát 520 tisíc korun.

Radní pod palbou

Prostějov/mik - Výstavba
cyklostezky do Žešova po
všech dlouhodobých peripetiích s výkupem pozemků
konečně začíná, město navíc
ve výběrovém řízení opět
výrazně ušetřilo. Radní rozhodli o výběru nejvhodnější
nabídky v zadávacím řízení
a na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek
vybrala nabídku prostějovské stavební společnosti.
„Do zadávacího řízení předložilo nabídky devět uchazečů, do fáze hodnocení jich
postoupilo sedm. Hodnotícím
kritériem byla ekonomická
výhodnost nabídky s dílčími kritérii s váhou osmdesáti
procent a délka poskytnuté
záruky v měsících, ke které
hodnotící komise přihlížela
ze dvaceti procent. Komise
vybrala jako nejvýhodnější

nabídku společnosti Tomi Remont, která získala plný počet
bodů, nabídla nejnižší cenu
3 591 000 korun a nejdelší
záruku sto dvacet měsíců,“
seznámil Večerník s nejdůležitějšími fakty Zdeněk Fišer,
náměstek primátora statutárního města Prostějova.
Rada města rozhodla o zadání
zakázky v souladu s doporučením hodnotící komise. „I v
tomto zadávacím řízení město
výrazně ušetřilo. Předpokládaná cena byla 6,6 milionu
korun, čímž došlo k úspoře ve
výši čtyřiapadesáti procent,“
informoval o významné skutečnosti Zdeněk Fišer.
V letošním roce započne
první etapa výstavby cyklostezky do Žešova, se kterou počítá základní projekt
cyklistické dopravy ve městě. Jedná se o úsek vedoucí

Konečně. Brzy si už zvykneme, že cyklostezka do Žešova nekončí u prostějovského hřbitova.
Foto: Michal Kadlec
od městského hřbitova po
začátek zahrádkářské kolonie
o délce zhruba čtyři sta metrů. Město na tuto akci získalo

dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši
pětašedesát procent uznatelných nákladů.

VE VRAHOVICÍCH SE POSTUPNĚ ŘEŠÍ JEDEN PROBLÉM ZA DRUHÝM
Milada Galářová: „Cyklostezka by měla zamezit tragédiím, obavy mám ale z chátrání areálu Oděvního podniku...“

Prostějov - Vrahovice, před desítkami let okrajová
část Prostějova, byly v minulosti skutečně tak trochu na
okraji zájmu. V posledním období se ale do této lokality
investují z městské pokladny miliony korun. Přesto je
ve Vrahovicích neustále co zlepšovat. Ví to také předsedkyně zdejšího osadního výboru a zároveň radní
statutárního města Prostějova Milada Galářová (na
snímku), kterou si Večerník přizval do naší pravidelné
rubriky „Radní pod palbou“.
Michal Kadlec
Vrahovická ulice,
zejména úsek za
železničním přejezdem, byla
policisty vyhodnocena jako
nejnebezpečnější
lokalita
v Prostějově z hlediska počtu
nehod i jejich tragických
následků. Především jde o
cyklisty, dva z nich se vloni stali
oběťmi dopravních nehod.
INZERCE

Město se tady chystá vybudovat
cyklostezku, myslíte, že je to
dostatečné opatření?
„Záměr města vybudovat cyklostezku ve Vrahovické ulici vítám
jako rozumný a užitečný krok, zejména z důvodů, které jste zmínil.
Jestli to bude opatření dostatečné,
to ukáže až její zprovoznění. Jsem
členem pracovní skupiny města,
takzvaného aktivu BESIPu, který
pravidelně projednává statis-

d
tiku a příčiny dopravním nehod
st
v Prostějově. Mám tedy možnost
ní
přispět aktivně k vyřešení
případných dalších problémů.“
Doslechli jsme se,
e,
ké
že
vrahovické
koupaliště se potýká s probby
lémy ohledně hygienicky
u.
nevyhovujícího
bazénu.
m
Může
město
nějakým
m
způsobem místním sokolům
pomoci v rekonstrukci?
y
„Mezi vděčné návštěvníky
koupaliště ve Vrahovicích
patří v létě obyvatelé celého
města. Nejedná se o zařízení
určené jen pro naši městskou
část nebo pro místní sokoly.
Bude-li tedy rada města
požádána o pomoc, jsem
i jako předseda osadního výboru připravena doporučit zastu-o
pitelstvu, aby učinilo kroky pro
zachování koupaliště.“

Na konci loňského
roku jste řešili
problém s parkovacími místy
okolo vrahovického kostela,
hlavně v průběhu nedělních
mší. P
Podařilo se na této
neutěše
neutěšené situaci něco změnit
k lepším
lepšímu?
„Parkov
„Parkovací plochy jsou problémem i v centrální části
města, kde jsou věřící a ostatní
návštěvníci
kostelů
přece jen v lepší situaci
než my ve Vrahovicích.
Před
Předpokládám, že bohosluž
služby se účastní především
věř
věřící z naší městské části,
kte
kteří většinou chodí do
ko
kostela pěšky. Omezené
pa
parkování nabízí prostor
př
před místním hřbitovem
a vstřícný krok učinil i
Foto: archív Večerníku ppan farář a umožnil stání
aut na pozemku u místní

fary. Další řešení je potom otázkou finančních možností města
a plánu investic na příští roky, ale
vhodné místo pro vybudování
dalších parkovacích ploch tu
nevidím.“
Paní radní, jak
jste
spokojena
s plánem oprav chodníků,
který počítá i s rekonstrukcemi
některých těchto komunikací
ve Vrahovicích?
„K plánu oprav jsem měla
možnost se vyjádřit již v našem
minulém rozhovoru. Na jednání
rady města podporuji oprávněné
požadavky občanů Vrahovic
na opravu chodníků a řídím se
doporučením osadního výboru,
který přijaté podněty projednává. Každý z nás ví nejméně
o jednom chodníku, který by
se měl dle jeho názoru opravit,
a není proto snadné takový plán

oprav každým rokem schválit
a vzhledem k finanční náročnosti
i realizovat.“
Dovolte poslední
otázku, jak se
díváte na neutěšenou situaci
okolo Oděvního podniku?
Věříte, že areál někdo konečně
koupí a nabídne i vrahovickým
občanům pracovní místa?
„Žijeme v době, která nepřeje
podnikatelským záměrům vycházejícím z lepších podmínek,
než jaké nabízí opuštěný areál
Oděvního podniku. Samozřejmě
si přeji, aby ve Vrahovicích
vznikla nová pracovní místa
a našel se kupec, který bude
ochoten investovat. Současný
majitel areálu si určitě také
uvědomuje rizika, která jsou
spojena s dalším chátráním
nemovitosti a snaží se, aby koupě
proběhla co nejdříve.“

Večernice
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě

III. díl

VÝCHOVA DĚTÍ - znamení poradí!

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

Zdravím všechny příznivce naší skvělé rubriky Večernice,
opět se společně setkáváme a já už se těším, až vám prozradím nové rady a tipy, kte-ré jsem si pro vás připravila. A co vás tedy dnes čeká? Povíme si něco o andělských
h
trumpetkách, tedy durmanech, potom si společně pochutnáme na šťavnaté kuřecí roládě,
ě

příjemné chvíle a třeba se i něco nového dozvíte.

Lvi
N
Není
dobré dítě narozené ve
Lvu hlasitě obdivovat a nepřiměřeně chválit, protože pak by
to považovalo za své výsadní
právo. Je ale velmi důležité věnovat mu pozornost, jinak se
bude vztekat. Malé „lvíče“ je

Nikol Hlochová (na snímku).

Okrasný durman, často nazývaný andělská trumpeta,
je krásnou a zajímavou květinou. Svoje přízvisko dostal
zaslouženě. Jednak přímo
andělsky voní a tvar květů
trumpetku opravdu nápadně připomíná. Domovinou
durmanu je Jižní Amerika,
odkud se rozšířil činností člověka. Je to opravdu nádherná, ale také jedovatá rostlina
– zajímá vás, jak ji pěstovat
a na co si dát pozor?
Nejdříve je potřeba zvolit si
správné stanoviště. Ideálním
stanovištěm pro durmany je
slunné místo, ale pozor, nevyhovuje jim přímý polední úpal
ani vítr.

K vyšším rostlinám je potřeba připevnit oporu. Andělské
trumpetky jsou tzv. přenosné
rostliny. Co to znamená? Přes
léto, cca od konce května, je
možné zapustit durman v drátěném koši ven do záhonu.
Druhou možností je pěstování
v květináči na terase. Jde o velice odolnou rostlinu, a proto ji
můžete až do prvních mrazíků
pěstovat venku. Doporučenou
dobou k přemístění je polovina října. Teď se nabízí nerudovská otázka: „Kam s ním?“
Nejvhodnější je rostlinu umístit na stinné místo, například
do nemrznoucího sklepa nebo
chladné chodby s teplotou od
5 do 12 stupňů. V zimním ob-

tru (označení CAT). Čím je
stupeň filtru vyšší, tím méně vás
bude sluneční světlo oslňovat.
Víte ale, co by měly takové brýle
ještě splňovat a jak si vybrat ty
správné? Že ne, pak je následující článek právě pro vás!
Brýle musí na první vyzkoušení
stoprocentně sedět, nikde nesmí
tlačit, jinak vás bude při
dlouhodobějším nošení brzy
bolet hlava. Pokud rychle
kývnete hlavou vpřed, musí

Panny
Tyto děti v sobě mají smysl pro
pořádek a už od útlého věku velkou sebedisciplínu. Bývají klidné
a vyrovnané a málokdy se s nimi
dostanete do křížku. Pokud je však
pokáráte, stáhnou se do sebe. Jsou
to snílkové, kteří si kreslí růžovou
budoucnost. Problémem může
být vlastní sebekritičnost, kritika
rodičů vše ještě zhoršuje. Mají cit

pro umění a vysoký inteligenční
potenciál, ale sami ho v sobě nedovedou správně využít. Potřebují
vaše vedení a povzbuzování k lepším výsledkům.

Váhy
Váha se těžko rozhoduje a nesnáší spěch, potřebuje společnost
a ke každé činnosti vyžaduje společníka. Snažte se dítěti nedávat
na vybranou, co kdy udělat, spíše
mu opakovaně a jemně navrhněte řešení. Pro svou niternou
potřebu klidu a spravedlnosti
strkají malé váhy nos do věcí, po
kterých jim nic není, učte je tedy,
kdy to je vhodné a kdy ne. Mají
nevyhraněné zájmy, a tak vystřídají spoustu koníčků, než najdou
ten, který je bude skutečně bavit
V příštím díle Večernice se zaměříme na poslední trojici znamení, a to na malé Štíry, Střelce
a Kozorohy.

i prostějovským kráskám!

dobí také zmírníme zálivku
– zavlažujeme pouze kořeny,
aby zcela nevyschly.
Aby durman kvetl po celou
sezonu, je nutné odstraňovat
zavadlé květy a tím zabránit

Foto: internet
tvorbě semen. Asi v polovině
května lze rostliny seříznout
a tvarovat. Ve stejné době je
také přesazujeme, ty mladé
každoročně, starší jednou za tři
až čtyři roky.

Sluneční brýle - podle čeho vybírat?

Začala
sezona
nákupu
slunečních brýlí. Lidé je
používají v autech, při
běžném nošení nebo při sportovních aktivitách, odpočinku
u bazénu nebo na pláži.
Sluneční brýle by měly plnit
dvě nejzákladnější funkce,
a to pohlcovat viditelné světlo
a blokovat průchod ultrafialového záření do oka. Na
boku slunečních brýlí najdeme
tzv. kategorii slunečního fil-

přirozeně laskavé, velkorysé
a tvůrčí, proto může přitahovat
přátele. Vyžaduje přepychové
věci, aby mohlo udělat dojem.
Je dobré nejprve ho pochválit
a teprve pak mu něco vytknout.
Brzy se umí osamostatnit a rádo
dělá věci podle svého. Na okolí
mohou děti ve znamení Lva působit jako malí rozumbradové,
neustále totiž vymýšlejí nové
aktivity a sezení v koutě je pro
ně největším trestem.

VIZÁŽISTA CELEBRIT radil

Co potřebuje durman k životu?
* slunné stanoviště
* výživnou, dobře propustnou zeminu
* dostatek vláhy
* dostatek živin = časté přihnojování
Množení
* ze semen, která prodávají specializované prodejny, vyséváme
nejlépe v březnu
* vegetativní množení - na jaře odebíráme měkké řízky bez
květních pupenů a vrcholu; ve speciálním substrátu a pod mikrotenovým sáčkem řízky zakoření zpravidla za dva měsíce.
* podzimní řízkování – řízky necháváme zakořenit ve vodě,
kde pustí kořínky. Na jaře je pak zasadíme do substrátu.

Každé dítě je jiné a na každé musíme brát jiný metr. Záleží samozřejmě na výchově a prostředí,
ve kterém ratolest vyrůstá, avšak
hlavní charakter dostává do vínku
se svým narozením. Nemá cenu
se proto rozčilovat nad tím, jak
j
jsou
děti vašich známých klidné
a tiché, zatímco váš raubíř znovu
p koberec nebo pokreslil zeď.
polil
Pokud budete znát jeho vrozené
vlastnosti, tužby a temperament,
výchova vám půjde od ruky.
V dnešním předposledním díle tohoto seriálu se zaměříme na malé
Lvy, Panny a Váhy.

brýle zůstat bez pohybu na
hlavě. Nakonec se podívejte do zrcadla, brýle nesmí
nad obočím nechávat prostor,
kterým bude procházet slunce
a oslňovat vás. Brýle bychom
měli zároveň vybírat podle
toho, k jaké aktivitě se budou
používat. Například na sport
se nehodí kovové obroučky,
vhodnější je plast apod. Dalším
kritériem je i vhodně vybraná
barva brýlových skel. Tady po-

zor – neplatí, že čím více jsou
brýle tmavé, tím lépe. Při nákupu bychom se měli dívat na
hodnoty UV filtru, ne na barvu.
Polarizační filtr
Brýle s tímto filtrem odstraňují
odlesky od vodorovných
ploch (např. na vozovce,
vodní hladině) a ocení je tedy
především řidiči, rybáři nebo
sportovci, nosit je však může
kdokoliv, protože pohled přes
ně je přirozenější.

rozhovor se zajímavou osobností...

Prostějov/peh - Celebritami hojně vyhledávaný
stylista a vizážista dorazil do
prostějovského kadeřnického
a kosmetického salonu Naisy,
aby se podělil o své zkušenosti a znalosti v oblasti
nejnovějších trendů v líčení
a péči o pleť.
Do prostějovského kadeřnického a kosmetického salonu
Naisy dorazila vzácná návštěva.
Klientky i kosmetičky si mohly
vyslechnout profesionální rady
a nejnovější postupy v líčení od
toho nejpovolanějšího, vynikajícího stylisty a vizážisty
českých hvězd Káji Pavlíčka,
jehož usměvavý obličej jste
mohli zaznamenat mimo jiné
i v televizních pořadech Nahá
jsi krásná a Mladší o pár let,
kde působil jako odborník na
vzhled a módní trendy nejen
v líčení.
„V dopoledních hodinách
proběhlo pod vedením pana
Pavlíčka
školení
našich
kosmetiček, v odpoledních
hodinách byl potom k dispozici našim klientkám, kterým
individuálně poradil v oblasti
vizáže a stylingu,“ uvádí majitelka kosmetického salonu
Naisy Pavlína Vačkářová
a dodává: „Jsme moc rádi, že
se s našimi klientkami můžeme
setkat i v trochu jiné pozici
než té pracovní. Návštěva
pana Pavlíčka je mimořádnou
příležitostí trochu si popovídat a navíc se dozvědět něco
z profesionálních postupů
v líčení,“ usmívala se spokojená Vačkářová, která se
známým stylistou spolupracovala v Praze několik let.
Příležitost nechat si poradit nebo se nalíčit pod

dohledem odborníka na
slovo vzatého využilo hned
několik návštěvnic kosmetického salonu Naisy
a zklamané rozhodně nebyly.
„Do kosmetického salonu
chodím pravidelně, ale na
podobné akci jsem poprvé.
Vychytávky v líčení čerpám
především z časopisů, proto
jsem ráda, že jsem si mohla
vyslechnout rady přímo od
odborníka,“ přiznala jedna
z účastnic setkání.
A jaké jsou zásady dokonalého líčení v podání
Káji Pavlíčka? „Zásadní je
hydratace pleti, takže hodně
pít, v zimě i v létě. Důležitý
je také výběr používaných
přípravků, nemusí to být ty
nejdražší, ale koneckonců
obličej máme jen jeden na celý
život, takže se podle mého
vyplatí do něj investovat.
V současnosti je trendem jemné a přirozené líčení s pomocí
vitamínových, hydratačních
nebo kyslíkových make upů,

které nejen zakryjí případné
nedostatky pleti, ale nechávají
pokožku dýchat a vyživují
ji. Pokud možno vyhnout se
nápadnému
zvýrazňování
očí pomocí linek, mnohem
přirozeněji působí zvýraznění
očí pomocí stínů a vhodně
zvolené řasenky,“ doporučuje
čtenářkám Večernice přední
český vizážista. „Pokud si
necháte poradit v oblasti vzhledu od odborníka, vizážisty
nebo kosmetičky, měli by vám
své i doporučit. Ne že udělají
vše, o co si řeknete, ale spolu
s vámi pouvažují nad tím,
jestli by právě vám ten či onen
zákrok či postup vůbec slušel
nebo vyhovoval,“ uzavírá Kája
Pavlíček.
Pokud se vám zdá postup
líčení příliš komplikovaný,
neváhejte se přihlásit do Školy
líčení, kde vás profesionálky
kosmetického studia Naisy
naučí, jak se rychle, a přesto
stylově nalíčit. Žádný strach,
prý to zvládne každá z nás...

Návštěva profesionála. Vizážista celebrit Kája Pavlíček (na snímku) prozradil tajemství dokonalého líčení.
Foto: Petra Hežová

„V letním období je ideální dopřát nohám osvěžující koupel,“
říká o sezonní péči o naše chodidla pedikérka Anna Kožíšková

Prostějov - V dnešním exkluzivním rozhovoru
Večernice vyzpovídala mladou pedikérku a kosmetičku Annu Kožíškovou. Tato osmadvacetiletá sympatická slečna je maminkou dvouleté holčičky Nelinky
a mimo jiné také vášnivou amatérskou fotografkou.
Vyučila se kosmetičkou, udělala si pedikérský rekvalifikační kurz a oběma těmto činnostem se už několik
let soukromě věnuje. Zajímá vás, co přesně pojem
pedikúra pod svým názvem skrývá? Jak bychom měli
o nohy pečovat nebo které kožní choroby nám v létě
hrozí? Pokud ano, přečtěte si následující řádky...
Nikol Hlochová
Co se vlastně pod pojmem pedikúra skrývá?
„Jde o komplexní péči o nohy.
Ta zahrnuje speciální koupele,
změkčování kůže, masáže,
nanášení speciálních masek,

upravování, stříhání, lakování
a broušení nehtů na nohou. To
však nejsou jediné úkony, které
pedikérka provádí. Uvolňování
zarostlých nehtů a obrušování
ztvrdlé kůže na patách jsou další,
velice často využívané speciální
úkony našeho oboru. Možná se

budete divit, ale při pedikúře se
nesoustředíme pouze na chodidlo, ale na celou nohu. Zahrnuje totiž třeba i depilaci nohou.
Zkrátka jde především o zdraví
nohou a jejich estetický vzhled.“
Měli bychom o své
nohy nějak pečovat?
Můžete našim čtenářkám
poradit, jak se zbavit unavených nohou?
„O nohy bychom rozhodně
pečovat měli. V letním období
je nejideálnější dopřát jim každý
den patnáctiminutovou koupel.
Začněte si nohy oplachovat teplou
vodou, po asi dvou minutách
udělejte totéž se studenou vodou.
Tento proces ve dvouminutových
intervalech opakujte cca po dobu
patnácti minut. Podpoříte tak
nejen krevní oběh, ale také se
vám opravdu uleví. Skvělé je také

použití solí nebo vonných olejů.
O své nohy můžete také pečovat
speciálními masážemi nebo
uvolňujícími cviky.“
Zmínila jste i cviky,
můžete být konkrétnější?
„Ano,
určitě.
Jeden
z nejjednodušších je ten, že
si sednete na židli tak, abyste
měli před sebou trochu místa.
Zvednete nohy mírně ze země
a provádíte pohyby, jako byste
jeli na kole. Asi deset vteřin
´šlapete´ dopředu, pak si chvíli
odpočinete a potom dalších deset vteřin opět šlapete, ale tentokrát pozpátku. Kromě toho
vašim unaveným chodidlům
můžou prospět tzv. kroužková
cvičení, kdy chodidly opisujete dvacet kroužků po směru
a následně dvacet kroužků proti směru hodinových ručiček. “

Kromě pedikúry se
věnujete také fotografování, jde o profesionálního
koníčka nebo spíše volnočasovou
aktivitu?
„Zatím je to pro mě spíše
volnočasová aktivita, ale do budoucna bych ráda začala fotit
i profesionálně. Jsem na dobré
cestě... (smích)Letos v zimě jsem

dostala od přítelee k narozeninám
profesionální fotoaparát
oaparát a stativ,
v létě se chystám
ám na fotografický kurz, tak
ak uvidíme.
Každopádně zatím
atím je to
k a skvělý
pro mě koníček
ávit volný
způsob, jak trávit
čas. Vyrážím na procházky
otografuju
do přírody, fotografuju
o krajinu,
lidi, zvířata nebo

ale spíš se zatím učím.
Uvidíme,
co bude
dál…“

„Zatím je to pro mě spíše volnočasová
aktivita, ale do budoucna bych ráda začala
fotit i profesionálně. V zimě jsem dostala
od přítele k narozeninám profesionální
fotoaparát a stativ. Jsem na dobré cestě...“
Pedikérka a kosmetička Anna Kožíšková
slečna.
se touží stát i profesionální fotografkou. Renesanční
Foto: archiv Anny Kožíškové

Zpravodajství

Cyklista srazil malou holčičku

MATKA HLEDÁ DVANÁCTILETÉHO VINÍKA!

Prostějov/mik - Redakci Večerníku se ozvala se žádostí
o pomoc Eliška Pavelčíková
z Prostějova. Její pětiletou
dceru Dominiku před měsícem srazil a zranil v Tylově
ulici zhruba dvanáctiletý cyklista. Matka žádá ho, nebo rodiče, aby se jí přihlásili.
„Stalo se to ve středu čtyřiadvacátého dubna okolo páté hodiny odpoledne na přechodu pro
chodce v Tylově ulici. Přecházela jsem s Dominikou silnici
a v tom ji srazil zhruba dvanáctiletý kluk na horském kole.
Měl červenou žíhanou přilbu,
na očích brýle a kolo mělo stříbrnočervenou barvu. Jel strašně
rychle, dcera i on upadli na zem.
Zatímco kluk se rychle posbíral,
rychle se omluvil a ujel, Domi-

13

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 27. května 2013

nika plakala bolestí. Po nárazu
utrpěla zlomeninu nohy a byla
týden hospitalizovaná v nemocnici,“ popsala nám nešťastnou
událost Eliška Pavelčíková.
Matka malé Dominiky bohužel nehodu nehlásila policii,
přesto prosí chlapce nebo
jeho rodiče, aby se přihlásili
do redakce Večerníku, kde
bychom jim předali kontakt.
„Nechci tomu chlapci nic vyčítat, nebo ho či jeho rodiče
tahat někde po policii. Jde mi
o vyřešení pojistné události,“
dodala na vysvětlenou Eliška
Pavelčíková.

Přihlásí se? Malá Dominika má na noze stále sádru, její matka
Eliška Pavelčíková pátrá po dvanáctiletém chlapci, který dceru srazil
na přechodu v Tylově ulici.
Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOVAN SE UTKÁ S OKAMUROU

Co si myslí Petr Sokol o odvolatelnosti politiků?

Drozdovická májka v sobotu padla,
vydržela i slivovice schovaná v její koruně
Prostějov/mik - Během sobotního rána se k drozdovické kapličce začali scházet
lidé nejrůznějšího věku, od
nejmenších capartů až po ty
největší pamětníky historie
této části města. Všichni byli
slavnostně naladěni, vždyť
ohlášeno bylo kácení osmnáctimetrové májky!
Od deváté hodiny ráno byl pro
příchozí připraven tradiční žebřiňák tažený koňským dvojspřežím. Slavnostní jízdu městem využily desítky lidí, včetně
prvního náměstka primátora
statutárního města Prostějov Jiřího Pospíšila. Oči navrch hlavy
měly samozřejmě hlavně děti.
„Je to pro nás událost, přišli
jsme i se třemi dětmi. Nebudeme přece sedět doma, když se

tady na jednom místě při dobré
zábavě schází tolik známých.
A kácení májky, to je přece krásná tradice,“ svěřila se Večerníku
se svými pocity Jana Bočková.
V sobotu dopoledne se lidé
v Drozdovicích rozhodně nenudili. Bohaté občerstvení,
pivo teklo proudem a do tance
hrála řízná muzika. Navíc pro
děti byla připravena spousta
atrakcí a soutěží. „Letos je to už
třetí ročník kácení máje Spolku
na obnovu starých zvyků, který
byl v Drozdovicích založen už
v roce 1945. Dnes se snažíme
staré tradice obnovovat a udržovat. Stavění májky a následně
její kácení je jednou z akcí, která
od nepaměti vždy patřila k Drozdovicím,“ řekl Večerníku Pavel
Makový, hlavní pořadatel sobot-
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ní lidové veselice. Návštěvnost
této akce stále stoupá, což hlavní
organizátor jenom kvituje. „Je to
příjemný pohled, když vidíte lidi
se dobře bavit poté, co odhodí za
hlavu své každodenní starosti.
A o to jde, na co sedět doma,
když se tady můžete sejít
a u piva či opečené klobásy si
pokecat,“ dodal Pavel Makový.
Po poledni byla u kapličky zapálena tradiční vatra a místní chasa
se chopila stařičké pily, aby pokácela májku. Ta padla během
několika minut. Z její koruny
místní opatrně vyndali flašku
slivovice, která přežila bezmála
měsíc bez úhony. Nikdo ji neukradl, májku nikdo předčasně nepokácel. „Hlídali jsme ji
jako oko v hlavě,“ konstatoval
s úsměvem Makový.

jak májka padla...

Hodinářská práce. Pokácet
osmnáctimetrovou májku není
jenom tak. Musí se na to opatrně, aby kmen spad tam, kam
má.
Foto: Michal Kadlec
3x foto: Michal Kadlec

Prostějov - Vysokoškolský učitel z Prostějova Petr
Sokol byl nedávno osloven významnou debatní společností Evropské hodnoty, aby se jako odborník na
volby a komentátor časopisu Reflex ve veřejné debatě utkal se senátorem Tomio Okamurou na téma odvolatelnost politiků. Ta proběhne na začátku června
v Praze a 3. června od 17:00 hodin ji bude přenášet
Česká televize na portálu ČT24. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník proto položil Petru Sokolovi několik otázek...
Petr Kozák
Tomio Okamura zakládá novou stranu, jejímž hlavním
programem je odvolatelnost politiků. Co si o tomto nápadu jako vystudovaný politolog myslíte?
„Na první pohled to zní možná sympaticky, ale, jak se říká, cesta do pekla
bývá dlážděna dobrými úmysly. Už
dnes přece vidíme, že politici, kteří
ztratili důvěru, jsou vykroužkováni voliči. Když zavedeme odvolatelnost politiků, nebudeme mít už volby jako teď
každé dva roky, ale vlastně pořád....“

Jenže to si teď lidé neuvědomí a věří, že politici budou odpovědnější, když nad
nimi bude bič odvolávání.
„Máme tady ale už jeden podobný příklad, kdy lidé věřili, že se
něco ve státě změní a hned bude
lépe. Mluvím o přímé volbě prezidenta. Většina lidí věřila, že je
to skvělá věc. Teď už ale víme,
že kampaň před touto volbou
byla velmi špinavá a nakonec z ní
vzešel prezident, který má často
´virózu´... Politika se rozhodně
nijak nezlepšila.“

Takže odvolávání politiků,
jak navrhuje Okamura,
by dopadlo stejně?
Myslím, že ano. Politické strany
by se pak totiž věnovaly hlavně
tomu, jak odvolat politiky z jiných
stran, a nezbývalo by jim moc
času na to dělat něco pro občany. Žili bychom za stálé volební
kampaně. Podobně jako v dalších
návrzích pana Okamury jde proto
podle mého názoru hlavně o populismus, který moc nemyslí na
to, co by v praxi přinesla realizace
takovýchto nápadů.“

V Duze se chystají TANEČNÍ

Prostějov/mls - Nesporně charismatický Jiří Šindler je už
několik desítek let synonymem
pořádání tanečních kurzů
pro středoškoláky. Parketem
v Domě služeb v Olomoucké
ulici se protancoval snad každý
z Prostějovanů. Monopol jeho
taneční školy na pořádání tanečních kurzů však zřejmě po
letech skončí. Vše nasvědčuje
tomu, že kromě Domu služeb
v Olomoucké ulici se budou taneční pro studenty pořádat také
v Kulturním klubu Duha.

Projekt tanečních kurzů v Duze pod
záštitou magistrátu je v tuto chvíli zatím na svém počátku. Přesto se zdá,
že celá věc je hodně reálnou záležitostí. „Napadlo nás, že bychom pořádali taneční a nabídli tak středoškolákům určitou alternativu. Chceme,
aby si studenti mohli vybrat. Udělali
jsme si na školách průzkum, z něhož
vyplynulo, že zájem ze strany studentů by o taneční v Duze skutečně
byl. Pokud vím, tak zatím se podařilo obsadit dva kurzy. V takovém
případě se zde taneční v září letošního roku určitě rozjedou,“ vyjádřil

se František Říha, vedoucí odboru
školství a kultury prostějovského
magistrátu s tím, že v sále Duhy se
pravidelně tančí už nyní. „Jednou za
čtrnáct dní se tu pořádají taneční večery nejen pro seniory,“ doplnil Říha.
Kteří studenti nastoupí na parket
v Duze jako první? „Jsme domluveni se dvěma třídami z Gymnázia
Jiřího Wolkera, zájem by měly
i dívky ze zdravky a oděvky, k nim
však zatím stále hledáme chlapce,“
upřesnila Zuzana Kožnárková, která
s nápadem na pořádání tanečních
v Duze přišla.

Tradiční žebřiňák. O koníčky je vždycky Zapáleno! Manželé Martina a Pavel Makoví Opatrně! Než se místní chasa chopila pily
velký zájem, projížďka po městě nemohla těsně před kácením májky zapálili tradiční a májku pokácela, musela se velmi dlouze
poradit, jak na to.
táborák.
samozřejmě chybět.

Šéf strážníků Jan Nagy:
„K ničemu neobvyklému nedošlo!“
Prostějov/mls - Městští strážníci
jsou ve dvojím ohni. Občané po
nich chtějí, aby je přítomnosti
někdy otravných bezdomovců
zbavili, oni se však musí držet
zákona. A ten jim toho mnoho
neumožňuje. Pokud se ho drží,
pak jim také hrozí, že se jim opilý
bezdomovci přinejlepším vysmějí, v horším případě, že je fyzicky
napadnou. Udržet nervy na uzdě
bývá v takovém případě velmi
těžké...
Jak to bylo v konkrétním případě
u Kauflandu, o němž informujeme
na straně 3? Zatímco přiopilý bezdomovec celý konflikt poměrně
věrohodně popsal, velitel Městské

policie v Prostějově se k tomuto
konkrétnímu případu vyjadřovat
nechtěl.
„Mohu pouze potvrdit, že hlídka
strážníků po oznámení vyjela v úterý kolem půl jedenácté k obchodnímu domu Kaufland. Na místě
nezaznamenala žádné protiprávní
jednání. Podle informací, které
mám, nedošlo v tomto případě
k použití žádných donucovacích
prostředků. Pokud by strážníci použili slzotvorný prostředek, určitě
by věc nahlásili svému nadřízenému, jak jim velí povinnosti. Více se
k této konkrétní záležitosti nechci
vyjadřovat. Je-li v této věci podáno trestní oznámení, pak probíhá
šetření policie, do kterého nelze
zasahovat, a je třeba vyčkat na výsledek vyšetřování,“ reagoval ředi-

tel prostějovské policie Jan Nagy
s tím, že bezdomovci v minulosti
již podávali trestní oznámení, snaží
se tak o obhajování svého chování,
kdy nerespektují zásady veřejného
pořádku a chování ve společnosti.
Donucovací prostředky ovšem
strážníci využívají jen velmi zřídka,
činí tak asi pětatřicetkrát do roka,“
zmínil se Nagy. Prvořadým úkolem
strážníků je podle něj dohlížet na
pořádek po celém území katastru
města. S tím souvisí i zákroky proti
lidem budícím veřejné pohoršení.
„Pokud někdo z občanů na místo
přivolá strážníky, je jejich zákonnou
povinností situaci řešit dle zákona
například vyřešení přestupku, případně přivolat policii, jde-li o podezření ze spáchání trestného činu.
Věc může řešit blokovou pokutou či

pouze domluvou, je-li důvod, může
nařídit odvoz osoby na záchytku.
Přitom musí dbát cti a důstojnosti
nejen každého občana, ale i své
vlastní. Strážníci disponují oprávněním použít donucovací prostředky
stanovené taxativně zákonem, v zákonných mezích, rozsahu a případech,“ vyjádřil se obecně Nagy.
Potíže s bezdomovci jsou podle šéfa
prostějovských strážníků téměř na
denním pořádku. „Určitě nejde jen o
Kaufland. Problémy jsou i ve středu
města, na autobusových zastávkách
a řadě dalších míst. Bezdomovectví jako celek se asi nikdy nepodaří
zcela vyřešit, ovšem i osoby bez
přístřeší musí dodržovat zákon. Kdo
zákony porušuje, musí počítat s důsledky svého jednání,“ upozornil na
závěr Jan Nagy.

Jedna z dcer Roberta Kovaříka Barbora si vzala hokejistu
Otce už Američané přivezli do Čech, čekají ho Valdice nebo Mírov!

Jak prvotně informujeme na titulní straně, známá prostějovská rodina Kovaříkova
měla v uplynulých dnech zcela odlišné starosti či radosti. Zatímco třiadvacetiletá
někdejší tvář z pornofilmů Barbora Kovaříková předminulou sobotu slyšela zvony
svatební, jejího tátu Roberta (43) už Američané pomalu vypravovali na cestu do České
republiky. A ve středu 22. května také američtí Rangers momentálně bezesporu
nejznámějšího prostějovského lupiče dopravili na letiště Václava Havla v Praze! Na
svatební blahopřání své dceři však mohl zapomenout, po krátkém pobytu ve Vazební
věznici v Ruzyni ho česká justice vypakuje do Valdic nebo na Mírov! Zatímco Barboru
Kovaříkovou tak čeká svatební cesta s bývalým hokejistou prostějovských Jestřábů
Ivo Peštukou, otec Robert si po desetiletém útěku do USA začne kroutit stejně vysoký
trest za sérii dřívějších brutálních loupežných přepadení...
Praha, Prostějov/mls, mik, pk
Svatební hostina proběhla v restauraci u prostějovského aquaparku.
Nesla se ve znamení dvou barev:
bílé a fialové. Zatímco nevěstiny
šaty, stejně jako celá tabule měly
barvu čerstvě napadeného sněhu,
doplňky včetně ženichovy kravaty
byly fialové. Obě barvy mají svoji
symboliku. Zatímco bílá je symbolem nejen nevinnosti, ale i bohatství
a společenského postavení, fialová
je mystická barva se symbolem srdečnosti.
„Svatba byla krásná a my jsme si ji
se všemi zúčastněnými užili úplně
maximálně,“ svěřili se v exkluzivním vyjádření pro Večerník šťastní
novomanželé Ivo a Barbora Peštukovi. „Je to pro nás začátek nového
života,“ dodali svorně a odhodlaně.
Večerník také zajímalo, jak celá svatební veselice proběhla... „No, žádná
pikantnost se nestala, jestli máte
něco na mysli,“ usmála se Barbora
Kovaříková, dnes již Peštuková.
„Byli tam moji bývalí spoluhráči
nejen z Prostějova a všechno pro-

běhlo pod taktovkou Jirky Sklenáře, takže super. Akorát při focení
po okolí města se vybila baterka na
limuzíně a museli nás přijet nastartovat perličkou,“ bral malou patálii
s úsměvem Ivo Peštuka. „Na závěr
celého dne pak byl naplánován krásný ohňostroj, na který ovšem přijela
policejní hlídka s tím, že rušíme noční klid. I toto jsme však zdárně a bez
problémů vyřešili i ustáli,“ přidali
k dobru novomanželé Peštukovi.
Poblahopřát jim tedy přišla mimo
jiné řada prostějovských hokejistů,
bývalých spoluhráčů Ivo Peštuky,
který válel za místní Jestřáby v letech 2010 až 2012. „Byla to taková
klasická svatba, dobře jsme se na ní
bavili,“ uvedl k akci současný kapitán mužstva Lukáš Duba.
Barbořin otec se obřadu z pochopitelných důvodů zúčastnit nemohl.
Jak Večerník již několikrát informoval, bývalý prostějovský hokejista
Robert Kovařík byl za řadu loupežných přepadení odsouzen k deseti
letům vězení. Stalo se tak v jeho
v nepřítomnosti, neboť před spravedlností utekl do USA, kde se pod

přezdívkou „Robert van Damme“
prosadil v gay pornu. V uplynulém
týdnu se spravedlnost zase narovnala, když jej Američané po dlouholetém váhání konečně vydali a eskorta
jej ve středu přepravila z Los Angeles do Prahy.
Ještě svobodná Barbora Kovaříková se v minulosti živila vlastním
tělem, když nafotila sérii lechtivých
snímků a vystupovala také v pornobranži. „Je to už dřív, někdy kolem
roku 2008. Byly to necelé dva roky,“
přiznala.
Její vyvolený Ivo Peštuka s hokejem začal ve čtyřech letech,
mládežnické roky strávil v Havířově, kde hrál jak dorosteneckou,
tak i juniorskou extraligu a vůbec
poprvé okusil seniorskou soutěž,
konkrétně první ligu. Z Havířova
si odskočil do Orlové a slovenské
Lučence, aby se v létě 2010 stal
posilou LHK Jestřábi Prostějov.
V našem městě vydržel celé dvě sezóny a měl pokračovat i dál, avšak
k dohodě s jeho mateřským oddílem už nedošlo. Šestadvacetiletý
zadák si tak dal od hokeje pauzu

ROBERT KOVAŘÍK UŽ SEDÍ V RUZYNI
Ve středu ho Američané předali na letišti Václava Havla

Prostějov/mls - Uprostřed minulého týdne se po dlouhých
deseti letech vrátil do České republiky bývalý populární prostějovský hokejista Robert Kovařík. Do rodné země, kterou
tak narychlo opustil, přiletěl z
Los Angeles, kde coby „Robert
van Damme“ působil jako herec především v gay pornu. Po
přestupu v německém Frankfurtu nad Mohanem vystoupil
krátce po třinácté hodině v doprovodu ozbrojené eskorty na
letišti Václava Havla. Hned na
to putoval do vězení v Praze-Ruzyni. Zde dlouho nezůstane, čeká ho přesun do nejtvrdšího typu vězení, ocitnout by se
tak mohl v nedalekém Mírově,
případně ve Valdicích...
Po svém útěku byl Robert Kovařík v nepřítomnosti pravomocně
odsouzen k deseti letům vězení.
Kriminálu se nakonec nevyhnul.
„Robert Kovařík byl vydán na

I

základě mezinárodního zatykače vydaného Krajským soudem
v Brně pro trestné činy loupeže,
krádeže, porušování domovní
svobody a poškozování cizí věci
ve spolupachatelství se vzniklou
škodou přesahující pět milionů
korun,“ uvedla mluvčí policejního prezidia Pavla Kopecká.

ČR o Kovaříkovo vydání
požádala až po deseti letech
O navrácení Roberta Kovaříka
opět do republiky rozhodly americké soudy v březnu letošního
roku. Jeho vydání do republiky
nakonec proběhlo hladce. Proč se
ale podařilo zrealizovat až deset
let od jeho útěku? „O vydání Roberta Kovaříka Česká republika
zažádala teprve osmého března
letošního roku. Už předtím na
americké straně probíhalo řízení
o jeho vyhoštění, které však
zkomplikovalo, když Robert Ko-

vařík porušil podmínky kauce,
na kterou byl propuštěn z tzv.
imigrační vazby. To byl hlavní důvod, proč ČR následně požádala
o jeho vydání,“ reagoval Robert
Schuster, ředitel tiskového odboru
Ministerstva spravedlnosti ČR.

Můžeme se těšit
na nový proces?
Po svém návratu do republiky
putoval Robert Kovařík z letiště
Václava Havla do nedaleké věznice v Ruzyni. Přestože jsou zde
stovky vězňů, bývalý hokejista
a pornoherec vynikl i zde. „Ano,
vím, že k nám byl dodán. Mohu
vám prozradit, že dlouho u nás
nezůstane. Nejbližší eskortou
poputuje do nejostřejšího typu
vězení se zvýšenou ostrahou.
Pravděpodobně to bude buď
na Mírov, nebo do Valdic.
O konkrétní věznici, rozhodne
dispečerka vězeňské služby.

Předpokládám, že u nás zůstane
nejdéle do konce června,“ informoval Večerník ředitel ruzyňské
vazební věznice Ivan Horák.
Robert Kovařík má po svém
návratu do ČR šanci na obnovu procesu. Požádat si o ni
musí u brněnského soudu, kde
byl před lety odsouzen. Dá se
předpokládat, že tak brzy učiní.
V případě asi nejvyhlášenějšího prostějovského lupiče se tak
pravděpodobně dočkáme nového procesu. Během něj by nepochybně mohlo zaznít mnoho
zajímavých informací týkající
se řady lidí, kteří na spolupráci
s Robertem Kovaříkem vydělali
miliony korun. Jediným odsouzeným v této souvislosti zůstává
David Zach, který byl po čtyřletém vězení vloni propuštěn.
Večerník bude situaci kolem
Roberta Kovaříka nadále pečlivě sledovat a přinášet vám zprávy jako první.

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

A GRATULUJEME!!!

Lukáš Hladiš
21. 5. 2013 53 cm 3,95 kg
Čechy pod Kosířem
INZERCE

Michaela Horáková
19. 5. 2013 48 cm 2,80 kg
Prostějov

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

Vojtěch Chyška
20. 5. 2013 54 cm 4,10 kg
Vrbátky

Jiří Pospíšil
20. 5. 2013 50 cm 3,40 kg
Prostějov

Martin Zemánek
20. 5. 2013 54 cm 4,70 kg
Čelechovice na Hané

Na ZŠ Dr. Horáka se soutěžilo O pohár 7 klíčů
Prostějov/lv - Ve spolupráci učitelů prvního
stupně a SRPŠ vznikla před čtyřmi lety na
základní škole Dr. Horáka soutěž O pohár
7 klíčů. Letošní čtvrtý ročník proběhl
v úterý 21. května v prostorách školy a
školního dvora. Akce si u rodičů i dětí
našla své příznivce. Někteří se zúčastnili

již počtvrté, jiní jako nováčci. Sešlo se přes
70 rodičů se svými dětmi, aby bojovali o
vytoužený pohár, medaile a výborné dorty,
diplomy a další odměny.
Podmínkou soutěže je dvojice rodič a dítě.
Musejí překonávat společně 7 netradičních
disciplín, za které je odměnou klíč a cenné body do soutěže.
Nejoblíbenějším úkolem
v letošním ročníku byl
„Výstup na Himaláje“, kde
byla využita horolezecká
stěna. Dále také slalom
s popelnicí, či překonávání
bažiny.
Hlavním záměrem této
akce je, aby rodič podpořil
své dítě a pomohl tam, kde
na to ještě ne-stačí. Není
nic lepšího než vidět radost
dětí, když se jim to společně
s mámou či tátou podaří.
Jako novinka byla pro
děti připravena i zábavná
atrakce „nafukovací opičák“,
kde se děti vydováděly.
A šup do popelnice. Také s odpadkovými nádobami se mu- Dále také diskotéka a
sely děti co nejlépe popasovat.
Foto: archív ZŠ Dr. Horáka občerstvení.
INZERCE

Výstup na Himaláje. Takto se jmenovala
jedna ze sedmi disciplín netradiční soutěže.
Foto: archív ZŠ Dr. Horáka

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.

Lazariánský servis vás zve
opět i v roce 2013 na ozdravný
pobyt v Chorvatsku. Pobyt je
vhodný pro rodiče s dětmi, seniory i handicapované. Bližší
informace a přihlášky na tel. čísle
776 054 299 paní Zapletalová.
Akademie seniorů
OS Lipka, Tetín 1
úterý 28. května
13.30 Cvičení ČCHI-KUNG II.
DEN ZDRAVÍ - dne 29. května
2013 od 9.30 až 16.00 hod. na
Wolkerově ulici č. 37, naproti
Petrského kostela. Akce proběhne za příznivého počasí pod
širým nebem. Den Zdraví se
uskuteční pod záštitou odborníků, kteří se zabývají zdravotní ortopedickou obuví a jsou
přímo ze Zlína. Pro zájemce
ZDARMA odborné provedení
komplexní diagnostiky nohou
pomocí počítačové technologie
(nášlapná deska, počítač). Také
doporučí vhodný typ obuvi a odborně poradí.

SEMTAMNÍK
čtvrtek 30. května
9.00 až 12.00 Pletení z pedigu
Občanské sdružení Pomocv klubovně SONS.
ná ruka pořádá charitaMC Cipísek, Sídliště Svobody 6, tivní sbírku. Sbírka se koná
v pátek 14. června 2013 od 10.00
Prostějov
Individuální psychologické po- do 15.30 hod v ZŠ Jana Železnéradenství – s psycholožkou dle ho na Sídlišti Svobody a ZŠ a RG
objednání
Studentská ul. Sbírá se: oblečení,
Individuální výživové poraden- hračky, lůžkoviny, závěsy, utěrství po děti i dospělé – nově po- ky, ručníky, kabelky, knihy aj.
radenství s výživovou poradkyní Vše balené v sáčcích a pytlích.
dle objednání
Info: OS Pomocná ruka, Školní
Letní prázdninové programy pro 32, Prostějov. Tel.: 582 335 251,
rodiče s dětmi jsou obsazeny. Za- 734 575 711
pisujeme náhradníky.
Čertovy rybníky - sobota
Ekocentrum Iris, Husovo nám. 8. června 2013 od 6.00 hodin 67, Prostějov
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY. Více
sobota 1. června - Den pro pří- info na zavodycertaky@seznam.cz
rodu. Brigáda na loukách v okolí
Plumlova pro všechny, kteří chtějí V neděli 2. června 2013 v 9.00
pomoci přírodě. Nářadí a pracovní hodin se koná přednáška birukavice zapůjčíme. Drobné ob- otronika Tomáše Pfeiffera ve
čerstvení zajištěno. Sraz v Plum- Společenském domě na Kolově na náměstí v 8.45 hod.
menské ulici.

TIP Večerníku

PÍSNIČKOU KE SLUNCI

KDE: plumlovská přehrada, pláž U Vrbiček
KDY: PÁTEK 31. KVĚTNA 2013, OD 10:00 A 17:00 HODIN
Mezinárodní hudební festival
obnovuje svou tradici, a tak 16.
ročník festivalu nejen pro děti
a mládež se zdravotním postižením vypukne už tento pátek
na plumlovské přehradě.
Děti a mládež se zdravotním
postižením se opět mohou těšit
na den plný písniček a zábavy.
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 plumlovské přehrady,“
vysvětluje jeden z pořadatelů
akce Tomáš Jachník.
Přesto se i dle jeho slov má letošní ročník čím pochlubit. DoSVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI
V ČR, OKRESNÍ ORGANIZACE PROSTĚJOV oznamuje, že má ještě volná místa na autokarový zájezd na pštrosí farmu
a do zahradnictví do Doubravice
nad Svitavou. Výlet se uskuteční
ve středu 12. června 2013. Ještě
dvě místa jsou volná i na rekondiční pobyt do Beskyd na Horní
Bečvě v termínu 23.až 29. června
2013. Informace o obou akcích vám podá pan Pařízek, tel.
739 513 405. Obě akce jsou přístupny i nečlenům SPCCH.

I

Sbor dobrovolných hasičů vás
zve na 7. ročník soutěže Mladých hasičů, 21. ročník soutěže
hasičských družstev mužů a žen
a 8. ročník soutěže Veteránů i veteránek nad 35 let. Soutěže se konají v sobotu 8. června 2013 v parku
u Floriánka za hasičskou zbrojnicí v Prostějově-Vrahovicích.
Zahájení je v 9.45 hodin. Info na
www.hasicivrahovice.estranky.cz

počasí,“ slibuje majitel pořadatelské agentury HITTRADE Petr
Zlámal, takže si připravte pití,
svačinu a dobrou náladu na celý
den a přijďte se pobavit od 10
nebo 17 hodin na plumlovskou
pláž U Vrbiček.
Večerník tam bude určitě!
Přijďte se 31. května na plumlovskou pláž U Vrbiček pobavit i vy! Kompletní program
na www.hittrade.cz
Centrum BANKSIA
- Kramářská ulice, Prostějov
- pořádá v úterý 28. května
2013 od 18.00 hodin společné
harmonizační kreslení.

Veřejná debata na téma KASC
a plány města Prostějova se
koná ve středu 29. května 2013
v 18.00 hodin v hlavním sále
Společenského domu.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

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

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...
Držovice
Olga Chytilová 1943
Prostějov Svatoslav Strouhal 1945
Čehovice
Ludmila Hálová 1935
Otaslavice Marie Lamplotová 1924
Ladislav Navrátil 1947
Prostějov Eliška Kovaříková 1927 Klopotovice
Přerov
Jaroslav Kabilka 1935
Otaslavice Božena Kameníková 1928
Brodek u Pv
Květoslava Prosová 1941 Mostkovice Alena Začalová 1950
Tomáš Kovařík 1977
Prostějov Milan Sedláček 1931 Valašské Meziříčí

Rozloučíme se...
Pondělí 27. května 2013
Božena Běhalová 1927 Prostějov
Jiří Indrák 1953 Prostějov
Marie Kubešová 1924 Kelčice
Blažena Kvasničková 1939 Prostějov
Pátek 31. května 2013
Rostislav Bláha 1954 Přemyslovice
Jaroslav Kohout 1942 Zdětín
Sobota 1. června 2013
JUDr. Vít Novotný 1924 Prostějov
Pondělí 3. června 2013
Dagmar Šoustalová 1927 Konice

11.00 kostel Krasice
12.30 Obřadní síň Prostějov
12.40 Obřadní síň Olomouc
13.15 Obřadní síň Prostějov
12.00 Obřadní síň Mlýnská
14.30 kaple Zdětín
11.00 kostel C+M Prostějov
12.30 Obřadní síň Prostějov

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: Ludmírov
Dne: 10. 6. 2013 od 7:30 do 14:30
hod. Vypnutá oblast: celá obec
Ludmírov včetně podnikatelských subjektů v obci a Domova
seniorů.
Obec: Olšany
Dne: 11. 6. 2013 od 7:30 do
11:00 hod. Vypnutá oblast: část
obce Olšany od Studence celá
ulice oboustranně, ulice k MŠ
včetně novostaveb, od č. 189 a
71 po konec ulice sm. Třebčín,
celá pravá strana ulice za NS,
levá strana po č. 107, od č. 443,
214 135 a 143 celá ulice směr
Hněvotín, oboustranně ul. sm.
Lutín mimo č. 360, celá ul. Za
vodou, celá ul. s č. 456, dále uli-

ce k dálnici od č. 230 po konec
obce vč. ČOV, dále od č. 399 po
konec obce vč. č.432,436, 289,
290. Ulice k pile,od č.16 a 441
po pilu vč.
Obec: Polomí
Dne: 11. 6. 2013 od 10:30 do
12:30 hod. Vypnutá oblast: celá
obec Polomí vč. podnikatelských subjektů v obci.
Obec: Smržice
Dne: 11. 6. 2013 od 12:00 do
14:30 hod. Vypnutá oblast: část
obce Smržice vymezená ulicemi: celá ul. Koupelky od fa. Makovec, a od č. 154, kulturní dům,
hřiště, sokolovna, od sokolovny
po konec obce sm. Litovel, ul.
Josefa Kotka po hřbitov a od č.
178 po č. 283, celá ul. Podhájí
oboustranně.
Obec: Rakůvka
Dne: 11. 6. 2013 od 12:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast: celá
obec Rakůvka vč. podnikatelských subjektů v obci.

Kino Metro 70
pondělí 27. května
17.30 Velká svatba
americká komedie
20.00 Velká svatba
úterý 28. května
17.30 Hypnotizér
švédský thriller
20.00 Velká svatba
středa 29. května
17.30 Velká svatba
20.00 Hypnotizér
čtvrtek 30. května
17.30 Království lesních
strážců 3D
americká rodinný film
20.00 Rozkoš v oblacích
španělská komedie
pátek 31. května
15.30 Království lesních
strážců 3D
17.30 Království lesních
strážců 3D
20.00 Rozkoš v oblacích
sobota 1. června
15.30 Království lesních
strážců 3D
17.30 Království lesních
strážců 3D
20.00 Rozkoš v oblacích
neděle 2. června
15.30 Království lesních
strážců 3D
17.30 Království lesních
strážců 3D
20.00 Rozkoš v oblacích

v Prostějově
čtvrtek 30. května
19.00 SHIRLEY VALENTINE - Filmová a divadelní
agentura Praha

Kinoklub DUHA
středa 29. května
15.00 Jonáš a Melicharová
hudební, komedie
sobota 1. června
15.00 Motýlí čas
animovaný, fantasy
17.00 Atlas mraků
drama, mysteriózní
20.00 Atlas mraků

Kulturní klub DUHA
pondělí 27. května
14.00 Setkání jubilantů
města Prostějova
čtvrtek 30. května
9.20 a 10.30 Vítání občánků

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

Ve čtvrtek 30. května 2013 v 15.00
hodin proběhne 5. ročník oblíbeného soutěžního odpoledne pro děti
přímo v Knihovně Prostějov.

Trio pejsků
hledá páníčky!

pořadatelům letních akcí
pořádání neformální části festivalu Wolkrův Prostějov na
zahrádce Národního domu,
a to ve dnech 11. 6. 2013 a 14.
6. 2013 bude umožněn provoz
od 22.00 do 24.00 hodin a při
odklizení scény z představení
pořádaného na zahájení Wolkrova Prostějova na náměstí
T. G. Masaryka v úterý 11. 6.
2013 od 22.00 hodin do 24.00
hodin.
Ve dnech 21. a 22. června 2013
proběhnou na fotbalovém hřišti
v Čechovicích oslavy 100 let
TJ Sokol Čechovice spojené
s hudební produkcí. Radní vyhověli žádosti vedení jednoty
a udělili výjimku z vyhlášky
o nočním klidu po oba dny
v čase od 22.00 do 03.00 hodin.

polední 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.
Dopolední program 16. ročníku
hudebního festivalu Písničkou
ke slunci budou mít v režii děti
a mládež se zdravotním postižením, odpoledne vtrhnou na pódium kapely KATAPULT revival,
prostějovský PLUS, STRACENÉ RÁJ a další.
„Hlavně aby vyšlo počasí, ať
můžeme pořádně přivítat blížící
se léto,“ přejí si svorně organizátoři akce, kteří dodávají, že akce
proběhne za slunce i deště.
„Vše běží podle plánu, zpívat
a bavit se budeme za každého

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR – Základní organizace, Kostelecká 17, Prostějov, dveře
č. 109, oznamuje svým členům,
že si mohou každé úterý od 9.00
Výstava - Barevné opojení se koná hod do 11.00 hod do konce měsíce
ve čtvrtek 30. května 2013 ve 13.00 června zaplatit členské příspěvky
a informovat se o pořádaných akcích.
hodin v Galerii u Hanáka.

MAGISTRÁT vyšel vstříc
Prostějov/mik - Rada města
udělila výjimku z obecně závazné vyhlášky o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných
činností Kulturnímu klubu
Duha a TJ Sokol Čechovice
pro pořádání jednorázových
akcí v létě tohoto roku.
V rámci každoroční akce „Prostějovské léto 9+1,“ kterou pořádá Kulturní klub Duha, byla
udělena výjimka ve dnech: 4.
7., 18. 7., 1. 8., 15. 8. a 29. 8.
2013 od 22.00 do 24.00 hodin
na náměstí T. G. Masaryka.
V rámci promítání filmů na
zahrádce Národního domu,
a to ve dnech 11. 7., 25. 7.,
8. 8. a 22. 8. 2013, pak byla
prodloužena provozní doba
od 22.00 do 24.00 hodin. Při
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 27. května 2013

Obec: Hrochov
Dne: 12. 6. 2013 od 7:30 do 12:30
hod. Vypnutá oblast: celá obec
Hrochov včetně podnikatelských
subjektů v obci.
Obec: Ptenský Dvorek – chaty
Dne: 13. 6. 2013 od 12:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast: Ptenský Dvorek chaty od č.73 a 209
a 254 po chatu vedle č. 87 a č. 97
po chatu 250 dále po ch.č.50, od č.
139 a 353 po chatu 131ve Dvoreckém žlebu sm. Jednov.
Obec: Kladky
Dne: 14. 6. 2013 od 7:30 do 11:00
hod. Vypnutá oblast: celá obec
Kladky mimo farmu ZOD a lyžařský vlek
Dne: 14. 6. 2013 od 11:30 do
13:30 hod. Vypnutá oblast: farma
ZOD Kladky
Obec: Kladky Bělá
Dne: 14. 6. 2013 od 7:30 do 11:00
hod. Vypnutá oblast: celá osada
Kladky Bělá
E.ON Česká republika, s.r.o.

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 27. 5. DO 2. 6 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. Měsíc je v poslední čtvrti
31. 5. v 19:58 hodin. Večerní seskupení planet Merkuru, Venuše
a Jupitera nízko nad SZ obzorem, ve výhledu brání stromy.
Ve středu 29. 5. od 15:30 hodin pohádka Brněnská měsíční
pohádka.
Klub Hvězdárníček se schází 29. 5. v 16:30 hodin.
Výstavy „STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU“ a „Z DĚJIN
PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE“, expozici „OPTIKA“
lze shlédnout na začátku výše uvedených pozorování.

Blokové čištění
v Prostějově
Prostějov/red - Na tomto místě přinášíme pravidelný týdenní
harmonogram ulic, kde čistící práce společnosti .A.S.A. Technické služby budou probíhat.
Úterý 28. května 2013: Barákova II (Kotkova – nám. Odboje), V. Outraty (Kotkova – Arbesovo nám.), Kotkova, Arbesovo
nám., Zborov, Olomoucká, Olomoucká prává strana (Barákova
– Říční).
Středa 29. května 2013: křiž. 0462 – směr palírna k mostu 1/46,
křiž. 0462 – směr přes obec křiž. II/433, odbočka v centru obce
(nespokojenost), točna.
Čtvrtek 30. května 2013: Barákova I, Českobratrská, nám. Padlých hrdinů, Erbenova,
nám. U Kalicha, Kolárova, nám. Spojenců, Divišova, Slovenská,
Milíčova, Al. Krále,
Lužická, Bundovcova, Budovcova parkoviště, vnitroblok Olomoucká – Bundovcova.

Pošta v Dolní ulici

bude dočasně uzavřena

Prostějov/mik - Pošta Prostějov 8 v Dolní ulici v Prostějově
bude dočasně uzavřena v období od 1. července do 31. srpna 2013, tedy v době letních
prázdnin.
„Tato pobočka není ukládací, to
znamená, že zde nejsou ukládány oznámené listovní nebo balíkové zásilky, ty jsou ukládány na
poštách Prostějov 1 a Prostějov
2, pokud adresát nepožaduje
jinak. Příjemce důchodů, kteří
si určili poštu Prostějov 8 pro
výplatu, bude o této skutečnosti
informovat pracovnice pobočky

a současně jim nabídne možnost
dočasného převedení na jinou
poštu nebo jejich výplatu prostřednictvím listovního doručovatele,“ uvedl Luděk Coufal,
vedoucí Pošty prostějov 1.
Poštovní služby po dobu uzavření pošty Prostějov 8 zajistí
pošta Prostějov 1. Veřejnost
bude o této skutečnosti informována letákem rozměru
umístěným na vstupních dveřích do prostor pošty Prostějov
8 nejméně měsíc před plánovaným dočasným uzavřením
pobočky.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s dcerou jednoho z obyčejných lidí, kterým každý den hrozilo mučení

SEDM PROSTĚJOVSKÝCH KOCOURŮ ZA VÁLKY ŽILO NA HRANICI ŽIVOTA A SMRTI
Alena Strnadová promluvila o tajném odbojovém hnutí, působícím u nás za německé okupace

Prostějov - S vůní rozkvetlých šeříků se letos
osmdesátileté Aleně Strnadové každoročně vybavují vzpomínky na konec druhé světové války.
Teprve po jejím skončení se známá kostelecká
doktorka dozvěděla, že její otec byl členem tajné
protiněmecké skupiny. Tím bezprostředně ohrožoval život nejen svůj, ale i životy všech členů
své rodiny. Bylo jich sedm, proto si říkali Sedm
kocourů. Jména i velmi dramatické životní osudy
mnoha z nich už upadly v zapomnění. Při exkluzivním rozhovoru pro Večerník jsme se je pokusili
alespoň částečně oživit...
Martin Zaoral
Úvodem by nás zajímalo, kdo tajnou skupinu
tvořil?
„Velitelem byl známý odbojář
a ředitel prostějovské průmyslovky Josef Knoll. Mezi další členy
patřil majitel obchodu s rádii Karel
Friml, ředitel banky Havránek,
finanční úředník František Kravák, můj otec Vilém Brzica, jenž
za války pracoval jako úředník
okresní nemocenské pojišťovny,
a další dva muži, na jejichž jména
si už nyní nemůžu vzpomenout.“
Jak se vlastně dali dohromady?
„V den své maturity v roce 1916
musel otec narukovat jako voják
do první světové války. Po jejím skončení dostal válečný kříž
za uhájení Těšínska. Byl velký
vlastenec. Myslím, že i ostatní ze
Sedmi kocourů na tom byli stejně. Byli to často bývalí vojáci,
připravení pro svoji vlast riskovat
i zemřít. Dnes to zní možná omšele, ale skutečně to tak bylo. Něco
podobného si u většiny dnešních
lidí nedokážu představit. Přesto
to lidem aktivně vystupujícím
proti okupantům nebylo po válce nic platné. K moci se v mnoha
případech dostali hlavně ti, kteří
za války s Němci ochotně spolupracovali. Když to pro ně bylo
výhodné, převlékli kabát a stali se
z nich zanícení komunisté. Ostatně
po revoluci v roce 1989 se v tomto

směru historie de facto opakovala,
pouze z komunistů se zase stali
nadšení demokraté...(úsměv)“
Co bylo úkolem této odbojové skupiny?
„Jednalo se o prostějovskou partyzánskou organizaci, která vznikla
z nelegální organizace Obrana
národa. Ke spolupráci na odboji
získávali důvěryhodné občany, šířili zprávy zahraničního rozhlasu,
tiskli letáky a rozdávali je. Měli
i zbraně a zdravotnický materiál
potřebný pro ošetření zraněných
partyzánů. Spolupracovali se sovětskými partyzány, kteří působili
v lesích na Konicku a Drahanské
vrchovině. Také dělali sbírky na
podporu rodin postižených fašistickým terorem.”
Proč se jmenovali zrovna
Sedm kocourů?
„Bylo to podle tajného znamení,
kterým byl zapalovač. Tím se
prokazovali při jednání s dalšími
lidmi. Na rubu a líci tohoto zapalovače byl vyveden kocour. I po
válce jsem jej dlouho opatrovala
jako oko v hlavě, ač na něm už
žádný obrázek dávno
nebyl. Nakonec
se
někde
ztratil.“

Kde se těchto „sedm statečných” scházelo?
„Každý čtvrtek chodili do Litovelské restaurace na Pernštýnském
náměstí. Nejdůležitějším místem
však pro ně byla chata Jaroslava
Bokůvky, která stála na Kosíři.
Byl v ní chlívek, pod nímž se
skrývala tajná místnost. Tam se
ukládaly všechny tajné materiály
a zbraně i ošetřovali zranění. To
měl na starosti kostelecký doktor
Fiala. O tomto vzácném člověku
se od války nikdy nikdo nezmínil.
Dalším centrem vlastenců spolupracujících s partyzány byl zájezdní hostinec na Pohodlí, stojící
po levé straně silnice vedoucí do
Seče. Provozovali ho bratři Vítkovi. Když byli prozrazeni, fašisté je
popravili obzvláště krutým způsobem: přímo na Pohodlí je pověsili
za nohy...“
Velitelem Sedmi kocourů
byl Josef Knoll. Na jeho
příkladě je jasně patrné, že
opravdoví vlastenci neměli problémy pouze s fašisty, ale
i s komunisty...
„Tak tomu skutečně
bylo. Po roce 1948
začal Josef
Knoll organizovat protikomunistický odboj v
rámci skupiny Světlana.
Se svými
spolupracovníky však
byl v roce
1949
za-

tčen a po původním návrhu na
trest smrti odsouzen za velezradu
a vlastizradu na pětadvacet let do
kriminálu. Ve vězení potkal i Leopolda Färbera z Konice, kterému
své zážitky vyprávěl. Knoll si trest
odpracoval v uranových lágrech
na Jáchymovsku, propuštěn byl
na amnestii v roce 1960. Po návratu z vězení se odstěhoval ně-

kam na jižní Moravu, svými
zážitky se veřejně nikdy moc nechlubil. Podobný osud potkal také
řadu dalších lidí z protifašistického odboje. Po roce 1948 se totiž
s komunisty svezli i chameleoni,
kteří za války udávali české lidi.“
Co se vám osobně vybaví,
když se řekne konec druhé světové války?

„Při bombardování Prostějova
na konci dubna 1945 na zahradu
našeho domu dopadlo devět bomb,
které tam zůstaly trčet v záhoncích,
aniž by vybuchly. Bylo na nich napsáno
CCCP. Ještě štěstí, že tehdejší sovětská
technika nebyla příliš dokonalá, jinak
bych asi konec války nepřežila...“
Alena Strnadová o p
posledních dnech války,
které prožívala jako dvanáctile
dvanáctiletá holčička

„Byla jsem dvaná
dvanáctiletá holčička.
y
S rodiči jjsme by
bydleli
ve DvořáPro
kově ulici v Prostějově.
Živě si
vzpomínám, jak poslední neděli
v
v dubnu došlo k velkém
náletu na
Prostějov. Dodnes se mi vybavuje
ten zvuk letadel, st
stále mi z něčeho
m po zádech.
podobného běhá mráz
sha
Letadla začala shazovat
bomby na
hlav
město, jejich hlavním
cílem bylo
nálo dopadlo i na
letiště. Devět náloží
kd zůstaly ležet,
naši zahradu, kde
aniž by vybuchly
vybuchly. Bylo na nich
Je štěstí, že tehnapsáno CCCP. Ještě
voj
dejší sovětská vojenská
technika
nebyla tak zcela dokonalá,
to bych
do
asi konec války nepřežila.“
ne
Co bylo pak?
pak
barák byl částeč„Jelikož ba
přestěhovali jsme
ně poškozen, př
se do domu U Tří zajíců na
Pernštýnském náměstí.
Pernštýn
Sově
Sovětští vojáci byli
vítáni jako osvovítá
boditelé, ale byli
bo
s nimi i potíže.
Stopy paměti. Letos osmdesátiletá Alena Strnadová při našem vyprávění v Kostelci na Hané vzpomínala
Kradli, co vina dramatické životní osudy svého tatínka i temné dny z konce druhé světové války. Foto: Martin Zaoral
děli, hlavně

hodinky a kola. Věci pak skladovaly na našem dvoře, vím, že
jeden ze sovětských důstojníků
to pak vracel na prostějovskou
radnici. Byly s nimi ale i další
problémy. Hodně chlastali, jednou se opili a z děla vystřelili
na Schmauzův dům, kde jsou
nyní potraviny Modrý lev. Měli
z toho velký průšvih. V tomto
období jsme na Pernštýnském
náměstí bydleli u pana Vařeky,
který měl před druhou světovou válku palírnu a byl velice
bohatý. Za války spolupracoval
s partyzány, přesto mu po válce
komunisti všechno sebrali a on
se oběsil na stromě u prostějovského hřbitova.“
Jak jste válku prožívala
jako dítě?
„Když skončila válka, bylo mi
dvanáct, mému bratrovi sedm
let. Vzpomínám si třeba na to, že
jsme nechodili do školy, protože
se ze školních budov staly lazarety. Jednou týdně jsme pouze
navštěvovali hotel U Tří králů,
kde jsme dostali úkoly, které
jsme přes týden museli vypracovat.“
Věděla jste, že váš tatínek
působí v odboji?
„Jako dítě jsem něco tušila, ale
vůbec jsem nedokázala domyslet, jaké by to pro nás mohlo mít
následky. Vzpomínám si ale, že

jsme doma měli rádio. Tatínek
z něj v noci poslouchal zprávy
z Londýna. Slyšela jsem to přes
dveře, ač on si myslel, že o ničem nevím. Podobně to bylo
s našimi výjezdy na chatu na
Kosíři. Rodiče nám vždy dali
něco do batůžku a neřekli nám,
co to je. Pak jsme jeli vlakem
do Čelechovic a dál pokračovali
pěšky, jako by se jednalo o normální rodinný výlet. Teprve po
válce mi otec něco z toho objasnil. Nikde jinde mimo rodinu se
tím však veřejně nechlubil.“
Skončil i on po válce ve
vězení, jako třeba jeho
kamarád Knoll?
„Tatínek zavřený nikdy nebyl,
přestože STB u nás provedla
hned několik hodně drsných
domovních prohlídek. Jako zaměstnanec pojišťovny po válce
působil v pohraničí, kde se někteří Češi po odchodu Němců
chovali skutečně jako prasata.
To ho jako vlastence hrozně moc
trápilo. Stejně tak byl smutný
z toho, že i po válce o osudech
tisíců lidí rozhodovali ti, kteří za
války udávali české lidi. I Češi
byli vždy chameleoni, kteří jsou
za každého režimu ochotni udělat cokoliv, aby se oni sami měli
co nejlépe. Žádné svědomí, žádná čest či morálka, nic z toho jim
nic neříká...“

kdo je
mudr. alena
strnadová
Narodila se 20. února 1933 v rodině
Viléma Brzici a Anežky Brzicové. Měla
ještě mladšího bratra Jiřího. Na Gymnáziu
Jiřího Wolkera v Prostějově maturovala
v roce 1951, následně studovala medicínu na univerzitách
v Olomouci a v Brně. Promovala v roce 1957, od roku 1959
působila jako obvodní dětská lékařka v Kostelci na Hané. Do
důchodu odešla v roce 1992, i v penzi za své podstatně mladší
kolegy často zastupuje v různých ordinacích po celém regionu.

INZERCE

NEDVĚDI LEGENDY

se vrací VI.

Souhvězdí jisker

15. 6.

22. 6.2013

vstupné:

od

od 16.30 hod.!!!

20:00

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

PLUMLOVSKÁ PŘEHRADA PLÁŽ U VRBIČEK

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

www.hittrade.cz

STIHL FS 38
motor 2-mix: 27,2 cm3
výkon 0,65 kW/0,9K
hmotnost 4,2 kg

STIHL FS 87
motor 4-mix: 28,4 cm3
výkon 0,95 kW/1,3K
hmotnost 5,6 kg

&QRQTWéGP¾EGPC

&QRQTWéGP¾EGPC

-é

-é

#MéPÊUNGXC

-é
#MéPÊEGPC

-é

I

www.
vecernikpv
.cz

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

2TQFGLPCUGTXKU\CJTCFPÊVGEJPKM[
INTERFORST CZ s.r.o.
-RV0¾NGRM[
2TQUV÷LQX8TCJQXKEG
2TQFGLPC
5GTXKU
212

#MéPÊUNGXC

-é
#MéPÊEGPC

-é

STIHL FS 410 C-E
motor 2-mix: 41,6 cm3
výkon 2,0 kW/2,7 K
hmotnost 8,5 kg

&QRQTWéGP¾EGPC

-é
#MéPÊUNGXC

-é
#MéPÊEGPC

-é
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TRHÁK TÝDNE

FOTBAL
BOJE VRCHOLÍ...

Kompletní servis
z nejpopulárnějšího
sportu od A do Z
čtěte
na stranách

HLAVNÍM TRENÉREM JESTŘÁBŮ
BUDE JOSEF MÁLEK!

22 A 27

VOLEJBAL

„A“-týmu má šéfovat JAROSLAV LUŇÁK z Olomouce

AGELKY S PRVNÍ POSILOU

Překvapivá změna na
postu libera, odcházející
Chlumskou nahradí Jášová
čtěte
na straně

Prostějov/pk

PŘESTOŽE LIDÉ, KTEŘÍ MAJÍ V NOVÉ SEZÓNĚ ŘÍDIT PROSTĚJOVSKÝ HOKEJ,
JSOU TAJEMNÍ JAKO HRAD V KARPATECH, VEČERNÍKU SE PŘESTO PODAŘILO
ZJISTIT, ALESPOŇ PRVNÍ KONKRÉTNÍ INFORMACE. TOU NEJOČEKÁVANĚJŠÍ
JE OBSAZENÍ POSTU HLAVNÍHO TRENÉRA, KTERÝ PO TŘECH LETECH UVOLNIL
PETR ZACHAR. PŮVODNĚ ZAMÝŠLENÉHO KOUČE Z ČECH SE FANOUŠCI
NEDOČKAJÍ. NAOPAK KORMIDLA SE UJME PRAVÝ MORAVAN, KONKRÉTNĚ
JOSEF MÁLEK (NA SNÍMKU)!
MUŽ SPJATÝ PŘEDEVŠÍM S PŘEROVSKÝM HOKEJEM SLAVIL ÚSPĚCHY TAKÉ
SE ZNOJMEM A BRNĚNSKOU KOMETOU PŮSOBIL DOPOSUD PŘEDEVŠÍM U
Foto: internet
MLÁDEŽE, LOŇSKÝ ROČNÍK SI UŽ VYZKOUŠEL JAKO TRENÉR DRUHOLIGOVÉHO
VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ. MÁLKOVÝM ASISTENTEM BUDE PETR ZACHAR, KTERÝ BUDE ZÁROVEŇ VYKONÁVAT FUNKCI
SEKRETÁŘE. NOVÝM ŠÉFEM „A“-TÝMU A MUŽEM, KTERÝ BDUE MÍT HLAVNÍ SLOVO SE STANE JAROSLAV LUŇÁK Z
OLOMOUCE. STÁVAJÍCÍ PŘEDSEDA MICHAL TOMIGA SE PODLE PLÁNŮ PŘESOUVÁ K MLÁDEŽI. POSÍLENY A ROZŠÍŘENY
BUDOU I DALŠÍ POSTY VE VEDENÍ LHK JESTŘÁBI I JEHO REALIZAČNÍCH TÝMŮ. A POŘÁDNÝ PRŮVAN ZAŽIJE I SAMOTNÁ
KABINA „ÁČKA“. CÍLEM NOVĚ SKLÁDANÉHO TÝMU BY MĚL BÝT BOJ O PRVNÍ LIGU!

30

rozhovor
Z PROSTĚJOVA DO SPARTY

Jak se daří kondičnímu
trenérovi Tomáši Malému
po přechodu na Letnou?
čtěte
na straně

basketbal

32

STŘEDA 29. 5.
ČTVRTEK 30. 5.

18:00
18:00

MATTONI NBL- FINÁLE PLAY OFF – 3. A 4. ZÁPAS

COMEBACK Křupková s Rullovou jedou
JAKO na hokejbalové mistrovství světa
HROM

BK PROSTĚJOV
ČEZ BASKETBALL NYMBURK
Hala Sportcentra DDM Prostějov

atletika

ČTVRTEK 30.5

9:00

6. ROČNÍK MÍTINKU ŽÁKŮ A DOROSTENCŮ

PR OS TĚJ OV SK Á
VÝ ŠK A

Návrat doma. Prostějovská rodačka Petra Cetkovská, která žije
ve Francii, se na kurty vrátila po deseti měsících plných zdravotních trablů a v Paříži skvěle zvládla první kolo.
Foto: internet

Školní stadion ZŠ a RG Prostějov ve Studentské ulici

házená

SOBOTA 1. 6.

10:30

LIGA OLOMOUCKÉHO KRAJE MUŽŮ – 18. KOLO

SOKOL KOSTELEC NA HANÉ „B“
SK DROŽDÍN
Sportovní hala v Kostelci na Hané

nohejbal

NEDĚLE 2. 6.

12:00

BOTAS DOROSTENECKÁ LIGA – 10. KOLO

TJ SOKOL I PROSTĚJOV
TJ SOKOL SDS EXMOST MODŘICE
Dvorec u sokolovny na Skálově náměstí

boje na zelených trávnících aneb
KRAJSKÝ PŘEBOR – 28. KOLO
FC KRALICE NA HANÉ
TJ SOKOL LÁZNĚ VELKÉ LOSINY
SOBOTA 1. 6. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

Prostějov/jim – K jarnímu titulu
hokejové mistryně republiky
a stříbrné medaili z domácího
hokejbalového
šampionátu
může přemyslovická rodačka
Martina Křupková (na snímku)
přidat další velký úspěch. Dostala se totiž do nominace na
mistrovství světa v hokejbalu,
odkud si v minulosti přivezla
již tři bronzové medaile. Vrchol
sezony se uskuteční na počátku
června v kanadském městě St.
John's a do devatenáctičlenného
výběru se vedle Křupkové vešla
i Prostějovanka Michaela Rullová, která hokejbal kombinuje s
florbalem a tenisem.

Foto: archív M. Křupkové

Čuřík, Šebek a Šimo jedou na MS v in-line hokeji

Praha, Prostějov/jim – Obránce Michal Šimo a útočníci
Jakub Čuřík s Patrikem
Šebkem oblékali v minulosti dres prostějovských
hokejistů, na začátku června
budou reprezentovat Českou
republiku při mistrovství světa v in-line hokeji,
pořádaném
Mezinárodní
hokejovou federací IIHF.
Šampionát uspořádají od 2. do
9. června německé Drážďany
a hlavní trenér Petr Hemský
nominoval dvojici brankářů a
třináct mužů do pole, kromě
exprostějovské
trojice
ve
výběru
nechybí
nedávný

účastník mistrovství světa
v ledním hokeji Petr Tenkrát
a několik bývalých extraligových hráčů. Loni se čeští hráči
vrátili z Ingolstadtu s prázdnou,
o rok dříve ovšem v Pardubicích
získali dosud jediné zlato.

I.A TŘÍDA, SKUPINA „B“ – 24. KOLO
TJ SOKOL PLUMLOV
LIPNÍK
SOBOTA 1. 6. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Plumlově

I.A TŘÍDA, SKUPINA „B“ – 24. KOLO
TJ HANÁ PROSTĚJOV
HLUBOČKY
SOBOTA 1. 6. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál Za Místním nádražím

Nominace České republiky:
Roman Handl, Dan Brabec
– Michal Šimo, Vladimír
Kameš, Pavel Strýček, Patrik
Šebek, Petr Kafka, Luděk
Brož, Tomáš Demel, Jaroslav
Moučka, Jan Besser, Martin
Vozdecký, Marek Loskot, Petr
Tenkrát, Jakub Čuřík.
(Zdroj: www.inlinehokej.cz)

Michal Šimo

KAM ZA F TBALEM

KRAJSKÝ PŘEBOR – 28. KOLO
SOKOL KONICE
SOKOL ÚSTÍ
NEDĚLE 2. 6. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Konici

I.A TŘÍDA, SKUPINA „B“ – 24. KOLO
TJ SOKOL ČECHOVICE
TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
NEDĚLE 2. 6. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

Patrik Šebek

I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“ – 24. KOLO
TJ FC KOSTELEC NA HANÉ
TJ SOKOL MOSTKOVICE
SOBOTA 1. 6. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Kostelci na Hané

Jakub Čuřík

I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“ – 24. KOLO
SK LIPOVÁ
TJ SOKOL VRCHOSLAVICE
NEDĚLE 2. 6. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Lipové

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce



Poznáte, kdo je na fotografii?
Ani v posledním 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 poukázky
od firmy BRUTUS na
OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč!

Správná odpověď z č. 20:
na snímku byl dům v ulici Žeranovská 28 v Prostějově. Vylosovanou výherkyní je Zdeňka Havlíková, Finská 9, 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 30. KVĚTNA 2013, 16.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 3 . ČERVNA 2013.
Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma Profitex
Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.

449,-

9,-

499,-

V SOB
OT

275,-

U

DEN ZDRAVÍ
-

ZDARMA

poradna

v oblasti péče o nohy
- komplexní diagnostika nohou

šortky

149,-

- doporučení vhodného typu obuvi

www.profitexprostejov.cz

od

39,-

trička

VISAGE VÁS UČINÍ KRÁSNĚJŠÍ!

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

INTERNETOVÝ SERVER WWW.VIZAZ - JOLANTA
VÁM POSKYTNE VŠECHNY .....!

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

TIP
k obrazovce
SNĚŽENKY
A MACHŘI
FILM ČR (1982)

SOBOTA 1. 6. 2013

20:00 HODIN

COPAN, DOLAR, DRINK, DRNKOT, EMIRÁT, CHOCHOL,
KABANOS, KLARET, KŮZLE, MRZET, NEČISTO, ODBORY,
OCHRANKA, PAMIR, PRORVA, SÁZKA, SRPEK, STRACH,
TITÁNI, TRKAČ, VÁLEČ, VPICHY, VRKAČ, ZÁSEK
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 30. KVĚTNA 2013 do 16.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo „VACUPRESS“. Dalším vylosovaným výhercem se stal Radomír
JAKUBEC, Hloučelní 5, Prostějov, který se tak může těšit na lukrativní cenu od partnera soutěže, jímž se nedávno stalo STUDIO
VISAGE, sídlící na ulici Karla Svolinského. POUKAZ NA
SLUŽBY V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč čeká výherce
přímo v redakci Večerníku!
Ti, kdo tentokrát nevyhráli, však nemusí smutnit. Ba právě naopak,
nejšťastnější z vás si bude moci i tentokrát dopřát trochu toho
zkrášlení. Nejčtenější regionální periodikum totiž i tentokrát nabízí
do hry cenu od zmíněného nového partnera, kterým je STUDIO
VISAGE.Atak ti z vás, kdo správně vyluští tajenku, budou opětovně zařazeni do slosování znovu o POUKAZ NA SLUŽBY
V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč právě do tohoto studia!
Jméno šťastného výherce či výherkyně, jež obdrží tuto vskutku
ATRAKTIVNÍCENU,zveřejníme vpříštímvydáníPVVečerníku,
a to znovu v PONDĚLÍ 3. června.

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

Mobil: +420 604 543 308
E-mail: jolanta.cerna@seznam.cz
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Režie: Karel Smyczek
Hrají: Jan Antonín Duchoslav, Michal Suchánek, Eva
Jeníčková, Radoslav Brzobohatý, Veronika Freimanová,
Valentina Thielová, Boris
Halmi
Studenti druhého ročníku pražského gymnázia
odjíždějí na lyžařský výcvik. Vedoucím zájezdu
je profesor Karda, který s
sebou vzal dceru Mariku.
Pedagogický dozor zastupují ještě mladá učitelka
Hanka, zkušená Boženka a pohledný instruktor
Vláďa. Po příjezdu na
horskou chatu se začnou

V minulém, v celkovém součtu
stodesátém pokračování tohoto
originálního klání uspěli všichni ti, kteří správně poznali, že
se jedná o Jaromíra Prášila.
Oblíbeného kapitána úspěšných
basketbalistů Prostějova, kteří i v
oslabeném složení dosáhli na finále Mattoni NBL, avšak on sám
u samotného postupu nemohl být
přímo na palubovce skrze zranění,
které jej vyřadilo do konce sezóny,
poznala celá plejáda čtenářů, kteří
tak ukázali, že podkošová hra jim
není cizí...
Z porce 555 soutěžících, které jsme zařadili do osudí, se
tentokrát usmálo štěstí na
výherkyni, kterou se stala
Alena
HAVLENOVÁ,
Cvrčelka 483, Plumlov. Od Večerníku tak obdrží ZAJÍMAVOU CENU v podobě PRODUKTU od firmy PHYTO.CZ
V HODNOTĚ 1 160 Kč!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto čísla, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do politických vod a
graficky mírně poupravili tvář
jednoho z komunálních politiků.
Člen pravicové strany je současně
šéfem jednoho chytrého spolku v
rámci celé České republiky a není
tomu tak dávno, co vystupoval v
pořadu Karla Šípa Všechnopárty...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z již stojedenáctého kola čekáme v redakci
ZNOVU DO ČTVRTKU
30. 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
3. ČERVNA 2013.
Hodně štěstí při bádání!

odhalovat povahové rysy
účastníků výcviku. Viky
je tlučhuba, Radek velmi
citlivý, Karel mazánek.
Prostřednictvím recesí a
legrácek se odkrývají i
postoje dospělých a spadnou masky pokrytectví...
Hořkou komedii natočil
režisér Karel Smyczek.

VÍCE NEJEN O TOMTO FILMU
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

DO DRUHÉ STOVKY S DITTRICHEM!

Také v tomto vydání neporušujeme tradici a máme pro vás v
rámci tradičního klání připraveno již posedmé za sebou zápolení
o zbrusu chutnou výhru. V rámci
projektu nejčtenějšího regionálního periodika „JEŠTĚ VĚTŠÍ“
jsme totiž před časem 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 adresu
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olo-

moucká 10, Prostějov. Lze také telefonovat do redakce na číslo 582
333 433, a to do ČTVRTKU 30.
KVĚTNA 2013, do 16.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 7 - 2 - 2 - 4, načež v
pořadí celé historie tohoto klání
se už celkově jubilejní STOU
VÝHERKYNÍ stala Lenka
KUČOVÁ, Resslova 8, Prostějov, 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!
A od PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku navíc získává MIMOŘÁDNOU
PRÉMII
- PŘEDPLATNÉ NA STO
VYDÁNÍ ZDARMA V CELKOVÉ HODNOTĚ 1500 Kč!!!
Jméno nového výherce zveřejníme znovu v příštím čísle, které
vychází tradičně v PONDĚLÍ
3. ČERVNA 2013.

Nabídka realit a nemovitostí

REALITY
POHODA

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

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

Rostislavova
Rostislavova
8
8

BYTY- PRONÁJEM

 605 011 310

796 01796
Prostějov
01 Prostějov

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.

WWW.SRDCEREALIT.CZ

Kancelář: Vojáčkovo nám. 3, 79601 Prostějov

E-mail: info@srdcerealit.cz
BYTY PRODEJ

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

3+kk,PALACKÁ,cihla,OV, po rekonstrukci 1.390.000,-Kč

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz
NOVINKA!

BYTY - PRODEJ

3+1,MOZARTOVA , 75,m2,l odžie,šatna

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

1.050.000,-Kč

Prostějov, Kramářská ul. Pronájem obchodu na pěší zóně, 60 m2,
2 výlohy.
Cena: Kč 18.000,-/měsíc

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

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

Tel: +420 605 011 310

Prostějov, nám. Svat. Čecha. Pronájem nebyt. prostor vhodných na
obchod, dříve restaurace a bar, plocha 230 m2. Cena: Kč 19.000,-/měsíc

NOVINKY!!!

CHALUPA 2+1, ŠUBÍŘOV, ZAHRADA

399.000,-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.

Prostějov, Balbínova ul. Prodej RD 2x 2+1 s garáží. Zastavěná
plocha: 97 m2, zahrada 149 m2.
Cena: Kč 1.890.000,Prodej býv. zeměděl.usedlosti Vícov. RD
2x 3+1(plast. okna,plyn. vytápění) s dílnou,
chlévy, částí stodoly a velkou zahradou
2 846m2.
Cena 2 000 000 Kč

DOMY - PRODEJ
CHALUPA 3+1kk, CHOBYNĚ, VJEZD, ZAHRADA,
MOŽNOST TRVAL.BYDLENÍ,REKREACE
730.000Kč
RD 4+1,3+kk LEŠANY, zahrada
Cena k jednání
RD ČELČICE, 3+1, VJEZD, ZAHRADA
INFO V RK
RD 6+1 ,NĚMČICE NAD HANOU, zahrada,
velmi pěkný a udržovaný …S GARÁŽÍ
1.900.000,-Kč

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

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

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 820.000,Kč 819.000,Kč 999.000,Kč 1.200.000,Kč 2.575.000,Kč 2.775.000,Kč 2.895.000,-

BYTY – PRONÁJEM:

1+1, Olomoucká ul.
2+1, Biskupice, okr. Pv
2+1, Pv, Wolkerova ul.
3+kk, Kostelecká ul.
3+1, Tylova ul.
3+1, Pv, ul. Hvězda
4+1, Pv, ul. Hvězda

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!

Kč 3.500,-/měsíc + inkaso (cca 2.000,-)
Kč 2.000,-/měsíc + inkaso (cca 3.500,-)
Kč 4.000,-/měsíc + inkaso (2.000,-)
Kč 7.000,-/měsíc + inkaso (cca 2.000,-)
Kč 8.500,-/měsíc vč. inkasa
Kč 10.000,-/měsíc + inkaso (cca 2.500,-)
Kč 11.000,-/měsíc + inkaso (cca 2.500,-)

GARÁŽE - PRONÁJEM

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

Prodej posledních 2 pozemků na RD po 972m2
v Bedihošti.
Cena: 550Kč/m2

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

GARÁŽ - PRODEJ

Kč 69.000,-

Tel.: 606 922 838
KRUMSÍN - RD
3+1, vlastní studna, el. 220V/380V,
vyt. plynem, žumpa, pozemek celk. 1219m2, klidné
místo.
CENA: 750.000Kč.
DRŽOVICE RD 4+1, k demolici, veškeré IS,
zastavěná plocha
341m2, rozsáhlá zahrada o výměře
CENA: 1.800.000Kč.
2479m2.
M A L É
HRADISKO RD 3+1, pozemek celk. 320m2,
vodovod, el. 220V/380V, plynové
ÚT, garáž, klenutý sklep.
CENA: 480.000Kč.
PLUMLOV BYT 3+1, 72m2,
cihla, OV, 1.patro,
nové plynové ÚT,
neprůchozí pokoje, koupelna s rohovou vanou, sklep, vlastní zahrádka.
CENA: 770.000Kč.
PROSTĚJOV BYT 3+1, Finská
ul., 68m2, panel,
DB, 2.patro, byt
po rekonstrukci, balkon, sklep.
Převod do OV možný ihned.
CENA: 1.240.000Kč.
PROSTĚJOV BYT 3+1, Dolní
ul., 71m2, panel,
OV, 6.patro, byt
původní stav, udržovaný, sklep, komora na patře, dům po revitalizaci.
CENA: 1.080.000Kč.

www.reality-domino.cz

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

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

Prodej RD, Brodek u Prostějova

Prodej RD, Výšovice

o.cz
www.rkokn
BRNO•BOSKOVICE•BLANSKO•BŘECLAV • HODONÍN•KROMĚŘÍŽ
PROSTĚJOV • UHERSKÉ HRADIŠTĚ •VSETÍN •VYŠKOV•ZLÍN

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

RD PROTIVANOVBUKOVÁ

RD 4+1 se zahradou, garáží a bazénem po rekonstrukci, dům k bydlení i k rekreaci.

Prodej nadstandardního bytu 3+1, Prostějov ul. Krasická

Prodej RD, Čelechovice na Hané

1.500.000,- Kč

BYT 3+1 PLUMLOV

Cihlový byt 3+1 v OV se zahradou a garáží, klidné
prostředí, CP: 86 m2.

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

Prodej RD, Senice na Hané

Prodej bytu 2+1, Prostějov ul. U Spořitelny

1.000.000,- Kč

CHATA KONICE

Rekreační chata 3+1, oplocený pozemek, sklep, 2x
garáž, pěkné prostředí.

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

D+V Investing s. r. o.
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200.000,- Kč

RD PROSTĚJOV, UL. BRNĚNSKÁ

RD se dvěma bytovými jednotkami se dvorem a
dvěma garážemi, k bydlení nebo k podnikání.

Partyzánská 3, Prostějov
3.490.000,- Kč

Tel.: 582 330 058, 777 898 324, e-mail: avlk55@seznam.cz
Prodej řadových rodinných domů, Wichterlova ulice, Prostějov

CHATA SELOUTKY

RD 4+1 včetně garáže, užitná
plocha 145 m2 Cena Kč 3,400.000,Plocha pozemku 228 m2.

Zděná chata se zahradou na okraji lesa, velmi pěkná, ihned volná.
250.000,- Kč

RD 4+1 včetně garáže, užitná
plocha 156 m2, Cena Kč 3,970.000,Plocha pozemku 260 m2.

RD JESENEC

Menší samostatně stojící RD se zahradou k trvalému bydlení i k chalupaření.
449.000,- Kč

Prodej bytu 3+1 Západní ulice, Prostějov
Byt 108 m2
cena Kč 2,450.000,Domovní kotelna, krásný výhled z terasy.

RD STRAŽISKO

Udržovaný, samostatně stojící RD 4+1 s balkonem, předzahrádkou a zahradou.

Prodej mezonetového bytu 4+1 Krasická ulice, Prostějov.
Byt 153 m2, z toho 35 m2 terasa
cena Kč 3,600.000,Možnost dokoupení dvou kusů garážových stání, možnost
klientských změn.

RD PIVÍN

Pěkný, patrový RD 5+1 s uzavřeným dvorem a zahrádkou. Ihned volný.
800.000,- Kč/k jednání
Inz.: 5/13/162

Prodej bytů Havlíčkova ulice, Prostějov
Cena Kč 2,690.000,Byt 3+1, 100 m2,
Byt 3+1, 107 m2
Cena Kč 2,878.000,vlastní kotel na vytápění a TUV, možnost klientských změn.

900.000,- Kč/k jednání

Najdete nás: Prostějov, Kostelecká 5, budova České
pojišťovny • prostejov@rkokno.cz • tel.: 737 534 156

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
4+1 E.Králíka 93m2 OV
1.349.000Kč
Volejte: 723 335 940
1+1 Pv 40m2 cihla k rek.
550.000Kč
2+kk PV 60m2 cihla, garáž
650.000Kč
2+1 Vápenice
699.000Kč
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
930.000Kč
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
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
1+1 Mlýnská 50m2
6.500Kč 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
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

REALITY

FINANCE

PRÁCI NABÍZÍ

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

Pronajmu pěkný světlý byt 3+1
blízko centra Pv. Nájemné 6 800
Kč + inkaso. Volný od 1. 6. RK nevolat. Tel. 776 808 064

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

Pronajmu 2+1, poblíž centra, 5.000
Kč + ink. Kauce 2 nájmy. Volný od
června. Tel.: 603 503 366

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

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, 5+1, Čechovice 2.990.000 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 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
Pronajmu nebyt. prostory, 53 m2,
Padlých hrdinů. Tel.: 606 202 677
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
Pronajmu byt 1+1 v PV, nájemné
4 500 Kč + inkaso. NE RK. Tel.:
732 548 756

Pronajmu byt 3+1, Moravská, PV,
cena 9 000 Kč vč. ink., částečně
zrekonstruovaný. Tel.: 728 359 122
Pronajmu
byt
607 872 739

3+1.

Tel.:

Pronajmu byt 1+1, 6000 vč. inkasa.
774 409 430
Pronajmu garáž 3x9m, Wolkerova
ul. Pv. 800Kč/měs. T.: 724 206 536
Koupím chatu na Plumlovské
přehradě. T.: 736 513 759
Koupím byt 2+1 na sídl. Západ. T.:
602 551 878
Pronajmu garáž v Krasicích u Galy.
T.: 605 306 382

SLUŽBY
Ostření nástrojů: všechny druhy nůžek, zahradní, holičské, nože, řetězy,
závitníky, závitové očka, pily, pily TK
destičky, elektr. nůžky na živý plot –
keře, talíře kráječů, mlýnky masa, ultrazvukové ostření keramických nožů,
frézy na kov i dřevo, hoblov. nože. Tel.:
582 330 082, Slezská 9, PV.
Provádíme rekonstrukce bytových
jader od A do Z. Profesionální poklad
obkladů a dlažeb, renovace koupelen,
kuchyní, atd. Tel.: 774 062 253

Koupím byt 1+1, 2+1, hotovost
mám. Tel. 776 460 300

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

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

Prostějov
j 604 389 367.

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

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

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

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

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

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

Pronajmu 1+1 v PV. 602 860 298

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

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

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

Prodám RD Smržice – www.smrzice.
prodejce.cz T: 777 124 888
Prodám pěkný byt v os.vl. 2+kk v novostavbě, 51 m2, 1. patro, Prostějov
- Krasice, 1 300 000 Kč. RK nevolat.
Tel.: 602 570 658

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

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

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

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

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

Prodám pěkný dům po kompl.rekonstrukci, PV Západ. 774 409 430
Hledám pronájem bytu 2+1 nebo
2+kk s balkonem v PV. Bez RK.
Tel.: 775 331 694
Vyměním městský byt 2+1, 2 balkony, 80 m2, Krasice za menší,
Dohodou. Tel.: 604 389 367
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.
Prodám byt 1+1, cihla, 440.000,-.
Tel. 774 409 430
Prodám stav. pozemek, sítě v blízkosti, okolí PV. Cena dohodou.
Tel.: 720 492 795
Koupím byt 3+1 nejlépe v OV.
V Pv,ul. Kostelecká, Tylova a okolí. Bez RK. T.: 602 581 084
Pronajmu byt 1+1. 774 280 516
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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
Zednické práce, zateplení, nátěry fasád,
práce s plošinou. Tel.: 723 522 369
Zkušený lektor angličtiny nabízí výuku
na všech úrovních. Tel.: 773 961 269
Stříhání a úprava psů. Tel.:
606 166 853 Prostějov
Provádím práce zednické, rekonstrukce bytů, koupelen, zakázková
výroba nábytku. T.: 603 498 695
Malířské a natěračské práce
i s úklidem. T.: 777 818 463

Půjčka až 300 000 Kč pro
OSVČ, rychlé vyřízení. Tel.:
777 965 734. Pracuji pro více
věřitelů.
OSVČ POZOR!!! Konečně je tu
dostupná půjčka i pro vás. K vyřízení potřebujete pouze: OP, ŽL
6 měsíců a účet. Pracuji pro více
věřitelů. Tel.: 608 744 459
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Půjčka, kterou opravdu dostanete.
Tel.: 731 837 625
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.
Peníze snadno a rychle pro všechny bez poplatků. Ihned při podpisu.
Volejte 775 021 212

OZNÁMENÍ
Kosmetický salon Madona Atrium
otevírá novou pedikúru – mokrou i
suchou. Tel.: 733 587 352
POZOR NEODOLATELNÁ
NABÍDKA !
Akční dovolená u moře Řecko – parálie. 5. – 16.června 2013. Posledních
6 volných míst (možno i pro 2 muže
samostatně). Ubytování, strava, doprava za cenu 5.990 Kč. Info Ivana
Stopková 603 445 601

VZPOMÍNÁME

Tvou Ti můžeme dát?
Jen hrst krásných květů
a v slzách vzpomínat.
Dne 25. května 2013
jsme vzpomenuli
3. smutné výročí úmrtí

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

z Čechovic.
S láskou vzpomínají
Dne 1. června 2013
uplyne 5 let od úmrtí
maminka, sestra Ivana
s rodinou a Moravcovi.

Jsou lidé, kteří pro nás
v životě znamenají víc
než ostatní. O to těžší je
naučit se žít bez nich.
srdcích dál.

Přijmeme zkušeného kuchaře, praxe výhodou, restaurace U Templáře.
Tel.: 602 329 990
Restaurace Jadran přijme servírku
(vyučenou). Tel.: 604 890 305
Hledám paní v důchodu na opatrování maminky 8.00 – 13.00 hod.
Kostelec na Hané a blízké okolí.
Tel.: 606 672 711

Dne 17. května 2013
uplynulo dlouhých 20 let
ode dne, kdy nás navždy
opustila naše milovaná

Přijmu pracovníka do udírny. Praxe
nutná. T.: 775 780 045

paní Stanislava
ŠUSTROVÁ
z Vícova.

Přijmeme automechanika a pracovníka pneuservisu do autoservisu-pneuservisu v Pv praxe podmínkou, nástup možný ihned. Výhodné
platové podmínky. Info na tel. č.:
777 870 729
Přijmeme stolaře pro výrobu oken
a dveří. Praxe nutná. Nástup možný
ihned. T.: 605 710 365
Nabízíme přivýdělek, brigádu,
10 tis. Firma Konex. Osobám od
20ti do 50ti let. Studenti v doprovodu rodičů. Schůzka nutná. T.:
608 716 556

Za tichou vzpomínku
všem, kdo ji měl rád,
děkujeme.

Dne 18. května 2013
uplynulo 7 smutných let,
co nás navždy opustil
pan Václav BÁŠA
z Plumlova.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Dcery Vlasta a Jindra
s rodinami.
Dík za to, čím jsi nám
v životě byl, za každý den,
který jsi s námi žil.
Tvůj odchod stále bolí, na
Tebe zapomenout nedovolí.

s rodinami.
v minulém vydání.
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PRODÁM
DARUJI

KOUPÍM

Daruji poloperská koťátka. Tel.:
608 948 130

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

PRÁCI HLEDÁ
Vyučená prodavačka s praxí,
35 let, hledá práci v oboru. Tel.:
732 933 493
Hledám mladou rodinu s malými
dětmi, kde bych byla náhradní tetou. Pouze sms 606 425 313

SEZNÁMENÍ
65 letá hledá kamarádky k posezení u kávy pouze SMS 774 399 550

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

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ
INZERCE

Koupím starý nábytek, staré pohlednice do roku 1948, bytové
doplňky, lustry, lampy, hodiny aj.
i silně poškozené. I půdní veteš.
Platí stále. Tel.: 602 953 842

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

Koupím stav. kolečka, dveře, vařič, WC – combi, okna, lednici,
malé umývadlo. 608 539 783

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
Zdravotní prodejna Ivka,(přestěhovaná
na ul. Plumlovská), nabízí zákazníkům
nové vzory zdravotní obuvi i na velmi
problémové nohy – i větší velikosti. Stále
nové zboží. Otevřeno 10.00 – 17.30 hod.

Dne 29. května 2013
pan Miroslav
z Prostějova.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Vzpomíná dcera Dáša
s rodinou.

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.
Prodám motorovou benzínovou
koloběžku. Cena dohodou. Tel.:
606 366 701
R 19, rv 92, stříbrná, benzín, garáž.
závěs, druhý majitel, zachová. T.:
776 685 509
Prodám osobní automobil BMW
525 sedan, benzín, objem 2494ccm,
výkon 141kW, uvedení do provozu
08/2002, STK 06/2014, barva: zelená-metal, převodovka: manuál.
Větší spotřeba oleje, jinak zachovalé. Prodám za 50 000Kč. Kontakt: 777 694 358 pan Zbořil

www.
vecernikpv
.cz

Soutěže
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Chystá se UŽ SEDMNÁCTÝ ročník turnaje s věhlasnou tradicí i renomé
Pokoří „KRUMSÍNSKÝ HANÁ CUP 2013“ pověstnou „šedesátku“?

Prostějov/pk - A je to opět
tady! Rok se opět sešel
s rokem a v zákulisí se znovu pilně chystá největší
turnaj v malé kopané na
Prostějovsku „KRUMSÍNSKÝ HANÁ CUP 2013“,
který letos napíše již svůj
sedmnáctý
díl!
Populární klání tak podobně
jako v předcházejících
šestnácti letech ani letos nechybí v kalendáři
prázdninových akcí a už
nyní na sebe poutá velkou pozornost. Pořadatelé
z TJ Krumsín evidují po
prvních dnech otevření
startovní listiny první trojici přihlášených týmů. Na
další z vás pak netrpělivě
čekají! Hlavním mediálním partnerem je prakticky
od samotného počátku
vzniku
historie
Haná
Cupu PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, nejinak je tomu
i v tomto roce, kdy se
všichni sejdou v Krumsíně

ve dnech 5. a 6. července
2010. Hrát se bude opět pod
záštitou senátorky Boženy
Sekaninové. Novinkou je
přidružené konání dvou
turnajů pod mládež JUNIOR HANÁ CUP!
Sedmnáctý ročník krumsínského klání bude mít
začátek ve pátek 5. července
2013 (státní svátek) v 9:00
hod. Finále se hraje v sobotu 6. července v odpoledních hodinách. Stejně jako
v letech minulých i letos je
připraveno pět travnatých
hřišť, na kterých se odehrají zápasy jednotlivých skupin. Na regulérnost budou
dohlížet po celou dobu turnaje výhradně profesionální
rozhodčí.
„Ubytování si zajišťuje každý
tým samostatně. Po dohodě s
pořadateli lze stanovat přímo
v areálu v bezprostřední blízkosti fotbalového hřiště TJ
Krumsín. V areálu hřiště se
bude prodávat čtyřiadvacet

hodin denně teplé jídlo
a občerstvení. Navíc se
účastníci turnaje mohou těšit
na páteční večer, kdy bude
na hřišti uspořádána taneční
zábava. Letos vystoupí opět
živá rocková kapela,“ říká
Martin Ošťádal, hlavní organizátor turnaje. „Snažíme
se každým rokem na turnaji
něco vylepšovat. Opět jsme si
dali záležet na propagačních
materiálech.
Veškeré
informace
postupně zveřejňujeme na
oficiálních
internetových
stránkách turnaje na adrese www.hanacup.cz. Na
těchto stránkách budeme
zveřejňovat dosud přihlášená
družstva, propozice, rozlosování a jiné aktuální
informace k turnaji. Také
areál TJ Krumsín doznal opět
mnoho změn k lepšímu, jsme
připraveni na cokoliv. Máme
kryté posezení, taneční parket a venkovní i vnitřní sprchy. V areálu fotbalového

hřiště bude k dispozici po celou dobu turnaje zdarma internet od společnosti PLNET.
Na turnaji bude deset profesionálních rozhodčích, každý
zápas budou pískat dvasudí,
tedy i na pomezí. Kontaktovali jsme mladé rozhodčí,
kteří mají zkušenosti z turnajů
v malé kopané. Opět existuje
možnost platit startovné na
turnaj přímo v Prostějově
a sice ve firmě TONERMARKET s.r.o. (bývalá
firma Gamasoft s.r.o.), která
sídlí na Plumlovské 77. Stačí
tam nahlásit jméno týmu,
poštovní adresu, telefon a
zaplatit startovné,“ vzkazuje
všem zájemcům Ošťádal.
Přípravy na turnaj jsou již
měsíc v plném proudu.
V současné době bylo rozesláno bezmála 500 pozvánek
pro týmy z Prostějovska,
Vyškovska, Blanenska, Zlínska, Brněnska, ale i pro týmy,
které sem každoročně zavítají
z různých koutů naší repub-

Termín konání:

sobota 29.6. 2013

Termín konání:

nedř le 30.6. 2013

Místo konání:

travnaté fotbalové hřiště TJ Krumsín, okres Prostějov

Místo konání:

travnaté fotbalové hěištř TJ Krumsín, okres Prostř jov

sobota 29.6.2013 – prezentace mužstev 8.00 – 8.45 hodin,
slavnostní zahájení turnaje v 9.00 hodin.

Závěr + předání cen:

sobota 29.6. 2013 cca v 17.00 hodin.

Startovné:

1500,- Kč / mužstvo
(zahrnuje oběd a nápoje pro 12 hráčů a 2 dospělé)

Hrací systém: mužstva rozlosována do 4 základních skupin, ve kterých sehrají zápasy každý
s každým, mužstva na 1.- 4 místě v základní skupině postoupí do vyřazovacích bojů (play-off)
–osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a finále, hrací systém bude upřesněn podle počtu
přihlášených týmů, nejpozději 1 týden před začátkem turnaje bude mužstvům rozeslán přesný
časový program turnaje.
Pravidla: hraje se podle pravidel fotbalu FAČR, rozměry hřiště: 40 x 20 m, hraje se souběžně
na 4 hřištích, počet hráčů na hřišti: 4 + 1, rozměry branek: 2 x 3 m, hokejové střídání, hrací
doba: 2 x 8 minut (základní skupiny), 2 x 10 minut (play-off), ve vyřazovací části turnaje se při
nerozhodném stavu na konci utkání kopou pokutové kopy (série 3 penalt, pak po 1 kopu do
rozhodnutí, musí kopat všichni hráč ze soupisky !!).
Ceny:

poháry a medaile pro mužstva na 1.-4.místě, věcné ceny,
diplomy a věcné dárky pro další zúčastněná mužstva,
oceněn bude rovněž nejlepší hráč, střelec a brankář turnaje.

Rozhodčí:

budou delegováni OFS Prostějov

Další informace: v případě zájmu o účast na tomto turnaji si Vás dovolujeme požádat, aby
jste svoji účast potvrdili telefonicky či e-mailem nejpozději do 31.5.2013, upřednostněno bude
24 účastníků, kteří v termínu do 15.6.2013 uhradí startovné, informace k platbě startovného
budou sděleny telefonicky p. Radkem Kocourkem, telefon: 777 301 936 popř. na e-mailu:
kocourek.radek@seznam.cz.
Doprovodný program:

po celou dobu turnaje bude otevřeno bohaté občerstvení.
Těšíme se na Vaši účast.

Účastníci turnaje: maximálnř 24 mužstev v kategorii U-11 - starší pěípravky , (hráči
narození po 1.1.2002 a mladší), pro prokázání totožnosti je nutné mít s sebou registrační
průkazy nebo průkaz zdravotní pojišťovny), pěed začátkem turnaje odevzdá vedoucí mužstva
soupisku, na které může být uvedeno maximálnř 12 hráčů + 2x doprovod hráčů (trenér,
vedoucí týmu).
Začátek turnaje:

nedř le 30.6.2013 – prezentace mužstev 8.00 – 8.45 hodin,
slavnostní zahájení turnaje v 9.00 hodin.

Závěr + předání cen:

nedř le 30.6. 2013 cca v 17.00 hodin.

Startovné:

1500,- Kč / mužstvo
(zahrnuje obř d a nápoje pro 12 hráčů a 2 dospř lé)

Hrací systém: mužstva rozlosována do 4 základních skupin, ve kterých sehrají zápasy každý
s každým, mužstva na 1.- 4 místř v základní skupinř postoupí do vyěazovacích bojů (play-off)
–osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a finále, hrací systém bude upěesnř n podle počtu
pěihlášených týmů, nejpozdř ji 1 týden pěed začátkem turnaje bude mužstvům rozeslán pěesný
časový program turnaje.
Pravidla: hraje se podle pravidel fotbalu FAČR, rozmř ry hěištř : 40 x 20 m, hraje se soubř žnř
na 4 hěištích, počet hráčů na hěišti: 4 + 1, rozmř ry branek: 2 x 3 m, hokejové stěídání, hrací
doba: 2 x 8 minut (základní skupiny), 2 x 10 minut (play-off), ve vyěazovací části turnaje se pěi
nerozhodném stavu na konci utkání kopou pokutové kopy – (série 3, pak po 1 kopu do
rozhodnutí (musí kopat všichni hráč ze soupisky !!).
Ceny:

poháry a medaile pro mužstva na 1.-4.místř , vř cné ceny,
diplomy a vř cné dárky pro další zúčastnř ná mužstva,
ocenř n bude rovnř ž nejlepší hráč, stěelec a brankáěturnaje.

Rozhodčí:

budou delegováni OFS Prostř jov

Další informace: v pěípadř zájmu o účast na tomto turnaji si Vás dovolujeme požádat, aby
jste svoji účast potvrdili telefonicky či e-mailem nejpozdř ji do 31.5.2013, upěednostnř no bude
24 účastníků, kteěí v termínu do 15.6.2013 uhradí startovné, informace k platbř startovného
budou sdř leny telefonicky p. Radkem Kocourkem, telefon: 777 301 936 popě. na e-mailu:
kocourek.radek@seznam.cz.
Doprovodný program:

po celou dobu turnaje bude otevěeno bohaté občerstvení,
atrakce a turnaj EON rodinného fotbálku v místř .
Těšíme se na Vaši účast.

Zápasové
meníčko
MORAVSKOSLEZSKÁ
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
DOROSTENECKÁ LIGA – U19:
28. kolo: Třinec – 1.SK Prostějov (sobota 28. kolo: 1.SK Prostějov – Vyškov (neděle
1.6., 10.15, hřiště Rudolfa Labaje, rozhodčí: 2.6., 10.15, Adamec – Ol KFS, Ol KFS).
Ogrodník – Miko, Vojkovský).
MORAVSKOSLEZSKÁ
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
DOROSTENECKÁ LIGA – U17:
28. kolo, sobota 1. června, 16.30: Kra- 30. kolo: 1.SK Prostějov – Znojmo (sobota
lice na Hané – Velké Losiny (Slabý – 1.6., 10.15, Lakomý – Ol KFS, Ol KFS).
Motal, Knoll), Oskava – Určice (Horák
– P. Dorušák, Polanský), Konice – Ústí
MORAVSKOSLEZSKÁ
(neděle 2. června, 16.30, Motlíček –
DOROSTENECKÁ LIGA – U16:
Krobot, Vičar).
30. kolo: 1.SK Prostějov – Znojmo (sobota
1.6., 12.30, Ol KFS – Lakomý, Ol KFS).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS –
24. kolo: Bludov – Konice „B“ (sobota 1.6.,
starší dorost:
16.30, Kreif – Podhajský, Pivoňka).
26. kolo: Čechovice – Šternberk (neděle 2.6.,
12.00, Petrů – OFS, OFS), Nemilany – KoI.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
24. kolo, sobota 1. června, 16.30: Plum- nice (sobota 1.6., 14.00, Knop – OFS, OFS).
lov – Lipník (Boháč – Tomeček, Reich),
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS –
Haná Prostějov – Hlubočky (Chládek –
mladší dorost:
Šebesta, Lepka), Čechovice – Klenovice
na Hané (neděle 2.6., 16.30, Silný – Ja- 26. kolo: Nemilany – Konice (sobota 1.6.,
12.00, Knop).
nuš, Svačina).

III. TŘÍDA:
Dohrávky 20. kola, pátek 31. května,
17.30: Horní Štěpánov – Vrahovice
„B“, Zdětín „B“ – Kostelec na Hané
„B“, Pavlovice – Pivín „B“ (sobota
1.6., 10.00).
28. kolo, neděle 2. června, 16.30: Dobromilice – Kostelec na Hané „B“, Pivín „B“
– Mostkovice „B“, Vrahovice „B“ – Ptení, Brodek u Konice – Ivaň, Nezamyslice
„B“ – Bedihošť (neděle 2.6., 10.00), Tištín
– Němčice nad Hanou, Horní Štěpánov –
Vícov, Pavlovice – Zdětín „B“.
IV. TŘÍDA:
Dohrávka 18. kola: Brodek u Prostějova
„B“ – Skalka (pátek 31.5., 18.00).
28. kolo, neděle 2. června, 16.30: Skalka
volno, Přemyslovice „B“ – Plumlov „B“,
Želeč – Malé Hradisko, Kladky – Tvorovice, Hrubčice – Otaslavice „B“, Jesenec
„B“ – Brodek u Prostějova „B“ (sobota 1.6.,
16.30), Protivanov „B“ – Doloplazy (sobota
1.6., 16.30), Čechy pod Kosířem – Biskupice
(sobota 1.6., 16.30).

KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV
– skupina „B“:
DOROSTU:
24. kolo: Kostelec na Hané – Doloplazy (ne- Dohrávka 15. kola: Pivín – Smržice (úterý
děle 2.6., 11.00, Vachutka), Horní Moštěnice 28.5., 17.00).
– Určice (neděle 2.6., 14.00, OFS).
18. kolo: Dobromilice – Protivanov (sobota 1.6., 10.45), Nezamyslice – Němčice nad
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – II. TŘÍDA: Hanou (sobota 1.6., 13.30), Přemyslovice
Dohrávka 25. kola: Kralice na Hané „B“ – – Plumlov (sobota 1.6., 14.00), Vrahovice
Otaslavice (pátek 31.5., 17.30).
– Pivín (neděle 2.6., 10.30).
28. kolo, neděle 2. června, 16.30: Čechovice „B“ – Hvozd (sobota 1.6., 16.30), Pře- MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE ŽEN,
myslovice – Otinoves, Vrahovice – Olšany
SKUPINA „B“:
(sobota 1.6., 16.30), Brodek u Prostějova 22. kolo: Kostelec na Hané – Brumov
„B“ – Kralice na Hané „B“, Smržice – 1.SK (neděle 2.6., 13.30, Lakomý – Ol KFS,
Prostějov „B“ (neděle 2.6., 10.00, hřiště Ol KFS).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
Bedihošť), Haná Prostějov „B“ – Držovice
24. kolo: Protivanov – Drahlov (neděle 2.6., (umělá tráva Za Místním nádražím), Otasla- !zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na
vaši návštěvu!
-jim16.30, Dokoupil – I. Antoníček, Milar).
vice – Určice „B“, Výšovice – Zdětín.

I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
Dohrávka 21. kola: Pivín – Nezamyslice
(středa 29.5., 17.30, Petr – Vyroubal, Tomášek).
24. kolo, neděle 2. června, 16.30: Horní
Moštěnice – Pivín (sobota 1.6., 16.30, Štětka – Navrátil, Zaoral), Kostelec na Hané –
Mostkovice (sobota 1. června, 16.30, Straka
– Langhammer, OFS), Hranice „B“ – Jesenec (neděle 2.6., 15.00, Pumprla – Kulička,
Kouřílek), Nezamyslice – Radslavice (sobota 1. června, 16.30, Oulehla – Sigmund, Lasovský), Lipová – Vrchoslavice (Krutovský
– Majer, Lasovský).

bude každému týmu telefonicky potvrzena účast.
Nejpozději
týden
před
začátkem turnajem dají
pořadatelé k dispozici hrací
listinu s vylosovanými skupinami a přesným začátkem
jednotlivých utkání. Pro
kompletní
zpracování
výsledků
je
připravena
výpočetní technika.
Veškeré informace o turnaji
budou k dispozici na internetových stránkách www.
Po zaslání startovného ve hanacup.cz. Tyto stránky
výši 1000 Kč na tuto adresu jsou denně aktualizovány.

hřiště TJ KRUMSÍN, okres PROSTĚJOV
1.ročník neděle 30. 6. 2013
fotbalový turnaj starších přípravek

hřiště TJ KRUMSÍN, okres PROSTĚJOV
1.ročník sobota 29. 6. 2013
fotbalový turnaj mladších žáků

Začátek turnaje:

na dva dny místo tradičních
tří, protože máme stále větší
problémy shánět tak velké
množství spolehlivých lidí do
výčepů, kde se obsluha střídá
na tři směny. Navíc čtyřicítka
týmů, které hrály loni, se v
pohodě vejde do dvou dnů a
turnaj se zbytečně neprotahuje. I tak to bude určitě parádní
podívaná plná krásného fotbalu. Už se moc těším a jistě
nejsem sám,“ uzavřel Martin
Ošťádal.
Uzávěrka přihlášek do turnaje je 30. června 2012. Na
přihlášky zaslané po tomto
datu již nebude brán zřetel.
Týmy, které mají o účast
v turnaji zájem, se mohou
hlásit na kontaktní adrese:
Martin Ošťádal
Krumsín 211
798 03 Plumlov
mobil: +420 774 825 285
email: hana.cup@seznam.cz

JUNIOR HANÁ CUP 2013

YOUNG BOYS HANÁ CUP 2013

Účastníci turnaje: maximálně 24 mužstev v kategorii U-13 – mladší žáci, (hráči narození po
1.1.2000 a mladší), pro prokázání totožnosti je nutné mít s sebou registrační průkazy nebo
průkaz zdravotní pojišťovny), před začátkem turnaje odevzdá vedoucí mužstva soupisku, na
které může být uvedeno maximálně 12 hráčů + 2x doprovod hráčů (trenér, vedoucí týmu).

liky. „Snažím se dostat na turnaj hodně kvalitní týmy, takže
se bude jistě na co dívat,“
avizuje hlavní organizátor,
který se svým týmem pracuje
i na zajištění tolik potřebného
zázemí. „Byli osloveni zajímaví sponzoři, kteří pomohou
zajistit velké množství kvalitních věcných a peněžitých
cen. Generálním partnerem
turnaje se stal Pivovar Černá
Hora, a.s., což zajišťuje
účastníkům přísun kvalitního piva. Mediálním partnerem turnaje je již řadu let
Prostějovský Večerník. Stejně
jako loni bude k dispozici
textový online z turnaje a na
internetu se budou objevovat okamžitě také fotky. Loni
ale byla návštěvnost stránek
během turnaje obrovská,
takže v tom budeme určitě
pokračovat. Doufám, že se internetové stránky budou líbit
a návštěvníci turnaje tam najdou vše potřebné. Letos jsme
se rozhodli uspořádat turnaj

zprávy od
zeleného stolu...
Sportovně-technická komise OFS Prostějov
na svém zasedání dne 22 . května 2013 rozhodla:

1. Změny termínů utkání:
II. třída 20. kolo Sokol Určice „B“ – TJ Otinoves bude
sehráno 31.5.2013 v 17.30.
IV. třída 12.kolo SK Jesenec „B“ – FC Hrubčice bude
sehráno 24.5.2013 v 17.00.
Dohoda oddílů.
IV. třída 17.kolo SK Jesenec „B“ – Sokol Protivanov
„B“ bude sehráno 22.6.2013
v 13.30. Dohoda oddílů.
IV. třída 22.kolo Sokol Brodek u PV „B“– FC Hrubčice
bude sehráno 12.6.2013 v
17.30, dohoda oddílů.
Dorost 14. kolo Sokol Přemyslovice – Sokol Vrahovice bude sehráno 15.6.2013 v
14.00. Dohoda oddílů.
Dorost 15. kolo Sokol
Plumlov – FC Dobromilice bude sehráno 7.6.2013
17.30. Dohoda oddílů.
Mladší žáci 14. kolo Sokol Čechovice – Sokol
Otaslavice, původní termín

22.5.2013, bude sehráno
22.6.2013 v 9.00. Dohoda
oddílů.
Mladší žáci 19. kolo Sokol
v Pivíně – TJ Jiskra Brodek u Konice bude sehráno
24.5.2013 v 18.00. 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. Dohoda
oddílu.
Mladší žáci 20. kolo Sokol
Čechovice – Sokol Pivín,
původní termín 18.5.2013,
bude sehráno 20.5.2013 v
16.30. 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. Dohoda
oddílů.
Mladší žáci 20. kolo 1.SK
Prostějov – TJ Haná Ne-

zamyslice, původní termín
18.5.2013, bude sehráno
12.6.2013 v 16.00. Dohoda
oddílů.
2. SK Jesenec odhlašuje ze
soutěže starší přípravku z
důvodu nedostatku hráčů.
STK uděluje dle rozpisu soutěže, článek 23., bod 1 pokutu ve výši 6 000 korun.
3. Různé:
Na svém řádném zasedání legislativní rada FAČR
rozhodla, že kluby můžou
uvádět do zápisu o utkání
a ve zprávě delegáta název
oddílu ve zkrácené formě.
Příklad: Tělovýchovná jednota Biskupice – TJ Biskupice, Tělocvičná jednota Sokol
Olšany – TJ Sokol Olšany,
Fotbalový klub Výšovice –
FK Výšovice.
Zapsal Pavel Peřina,
sekretář OFS,
odsouhlasil Roman Minx,
garant STK

Disciplinární komise OFS Prostějov
na svém zasedání dne 23. května 2013 rozhodla:
1. Nepodmíněně:
Plumlov Miroslava Navrátila, vedoucího družKašík Štefan (Sokol Tvorovice) 2 SU od stva TJ Sokol Držovice Milana Prokeše, oddílo18.5.2013, DŘ1/7a.
vého rozhodčího Jana Krištofíka a hráče oddílu
Novotný Ondřej (FC Kralice na Hané "B") 2 SU TJ Sokol Držovice Davida Křupku. Oddíl TJ
od 20.5.2013, DŘ1/6a.
Sokol Držovice doveze s sebou registrační průZapletal Pavel (FK Němčice nad Hanou) 2 SU kaz hráče.
od 18.5.2013, DŘ1/5a.
Dále zve na příští zasedání 30.5.2013 od 16.15
Pitner Kamil (TJ Horní Štěpánov) 2 SU od hlavního rozhodčího Lukáše Hubeného, asisten18.5.2013, DŘ1/6a.
ta rozhodčího číslo 1 Jiřího Němce a hráče oddíPospíšil Antonín (TJ Sokol Olšany) 2 SU od lu TJ Sokol Držovice Michala Pavláta z utkání
18.5.2013, DŘ1/7a.
20.kola II.třídy mezi kluby TJ Sokol Držovice –
Pavlát Michal (TJ Sokol Držovice) – odloženo TJ Sokol Olšany k vyjasnění skutečností ohledně vyloučení pana Pavláta z důvodu nedostatečna příští zasedání DK, tedy 30.5.2013.
ného popisu v zápise o utkání..
2. Žádost o prominutí zbytku trestu 1 SU:
Zapsal Pavel Peřina,
Hošák Jaroslav (TJ Smržice) – žádosti se vyhosekretář OFS,
vuje, DŘ VII/31.
souhlasil Jaroslav Čížek,
Zapletal Pavel (FK Němčice nad Hanou) – žápředseda DK
dosti se vyhovuje, DŘ VII/31.
Horák Martin (FC Ptení) – žádosti se nevyhovuVeškeré úřední zprávy a další aktuality
je, DŘ VII/31.
mohou zástupci jednotlivých oddílů
3. Různé:
DK zve na příští zasedání 30.5.2013 od 16.00
i jejich příznivci nacházet
k dořešení neoprávněného startu hráče v utkání
na internetových stránkách
starších žáků 26. kolo TJ Sokol Plumlov – TJ
WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!
Sokol Držovice vedoucího družstva TJ Sokol
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

Brankové hody v I.B třídě nekončí, 23. kolo skupiny „A“ odstartovala sedmigólová přestřelka

JESENEC DÁL TÁPE, NEZAMYSLICÍM POVOLIL OBRAT ZE STAVU 2:0
Domácí pykali za neproměňování šancí, horké hlavy i zbytečné ztráty míče, hosté se po pauze výrazně zlepšili

Premiérové letošní výhry v I.B třídě se fotbalisté
Jesence nedočkali ani na osmý pokus. Proti hostům
z Nezamyslic se sice domácí hráči ještě v prvních deseti minutách dostali do vedení 2:0, o dvoubrankový
náskok ale po přestávce stejně jako s Radslavicemi
a Býškovicemi přišli. A nebyla z toho ani remíza, obrat
dokonal proměněným pokutovým kopem Jiří Přidal.
Jesenec tak i po dvaadvaceti odehraných utkáních zůstal na osmnácti bodech, Nezamysličtí jich mají přesně
o deset víc.
Dzbel/jim

H

ráči Jesence se sice trápí
v koncovce, první minuty
tomu ovšem nenasvědčovaly. Zahřívací pokus z hranice vápna sice
ještě mířil mimo, o několik desítek
sekund si ale na střílený centr Davida Čížka z pravé strany naběhl
Bronislav Burian, a přestože první
střelu Buriánek vyrazil, na dorážku z bezprostřední blízkosti neměl
nárok – 1:0. Jen dvě minuty nato
vystřelil z dvaceti metrů Jiří Tichý
a potvrdilo se, že každé zakončení
mířící mezi tři tyče může skončit
gólem. Střela doprostřed totiž přeletěla brankářovi přes rukavice a
navzdory zpomalení doputovala
za čáru – 2:0.
esenečtí nepřestávali útočit, centr Petra Tichého ale našel pouze
prvního protihráče a míč propadený na Luboše Burgeta přinesl
domácím jen blok a rohový kop.
To hostům se ani přes změnu rozestavení nedařilo, při snaze o dlouhé
míče do běhu i přejití
jití jedenn na jednoho naráželi zejména
ména na Michala
M
Takáče, jenž vše s jistotou odebíral
o
a konstruktivně rozehrával.
zehrával.
ávěr poločasuu byl ve
v znamení spousty nepřesn
nepřesností
ností
na obou stranách, těžkýchh
přihrávek, nepovedených
vedenýchh
zpracování, spoustyy zbyteč
zbyteččného běhání a neefektivního
fektivníhho
zakončování. Nejblíže
brance
líže bran
nce
le z
byl domácí Čížek po střel
střele
pětadvaceti metrůů vedle levé
hráč Jiří Tichý,
tyče a jeho spoluhráč
rém úhluu a góljenž se ocitl v ostrém
n roh.
man jeho hlavičku vyrazil na
přestávce takk měl důrazný
d
ým hráč
čům zeproslov ke svým
hráčům
jména hostující trenér
Drahomír
renér Dr
rahomír
Crhan. Při promlouvání
ouvání do
d duší
upozorňoval na chybějící
hybějící snahu,
abádal kee hře po
pohyb, střelbu a nabádal
tupem ča
asu pozemi, hráči ho postupem
času
auze naš
šel centr
slechli. Hned po pauze
našel
riánka, ale
a jeho
z levé strany Mariánka,
ykopl Kýr,
Kýýr, jenž
střelu famózně vykopl
žkou, poo níž se
si poradil i s dorážkou,
pískal ofsajd.
omácí ovšem stejně tak
taak mohkolikrát
li svůj náskok hned něk
několikrát
rávce odd Jiřího
zvýraznit. Po přihrávce
prrázdnou
Tichého se sám před prázdnou
bránou ocitl Petr Tichý, lečč místo
acetiletý
střely z první dall třiadva
třiadvacetiletý

J

útočník přednost zasekávačce a
střele pravou, před níž se již gólman stačil vrátit a odrazit míč na
roh.
rátký úsek oboustranného
chaosu poté mohl ukončit
Burian, ale sám před brankářem
nezpracoval balon, ještě blíže
brance byl blonďatý záložník o
chvíli později, kdy nebyl v ofsajdu, dokázal přehodit gólmana,
ale nastřelil jen břevno. Hostům se
tak podařilo dotáhnout, byť jim v
tom pomohla i nedisciplinovanost
domácích.
hvilkovou nekoncentrovanost na hru řešil Luboš Burget
faulem poblíž postranní čáry, na
přesný centr do vápna si vyskočil
Mariánek a hlavičkoval přesně ke
vzdálenější tyči – 2:1. Vrátit zpět
dvoubrankový náskok se vzápětí

K

C

D

J

Chyběl krok. Domácí (v modrém) sice nad Nezamyslicemi dlouho vedli, bodů se však nedočkali.
Foto: Jiří Možný.
ze spousty protihráčů, s míčem se
lehce otočil a poslal ho přesně do
levého dolního rohu z gólmanova
pohledu.
hned po vyrovnání se Jesenečtí
opět začali výrazněji tlačit do
útočení a velice brzy se dočkali odměny. Hostující obránce se snažil
tak důkladně obejmout soupeře, až
zahrál rukou a nebylo o čem diskutovat. Penaltou nepohrdl Michal
Takáč, jenž poslal míč k levé tyči
a navrátil svému týmu vedení.
le rovněž hosté měli
odpověď.
Dalekonosnou
střelu z levé strany zblokovali hráči

I

jen k Tomáši Mariánkovi, jenž si
i z oblasti malého vápna věděl rady
a zamířil přesně k tyči. Jen velmi
těsně z opačné strany ji o nedlouho
později minul míč po elegantně se
točící střele ze střední vzdálenosti,
na níž se gólman pouze koukal.
Rozhádanosti domácích tak využil
až Jiří Přidal, když dostal možnost

A

Z

I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“ – 23. KOLO

SK Jesenec:
střídání: : 68. Továrek za L. Burgeta
g
ttrenér:
é
JOSEF TAKÁČ

Z

O

penalty po faulu uvnitř šestnáctky.
A nepohrdl, po zemi vypálil opět k
pravé tyči – 3:4.
eseneckým tak nezbývalo, než
v závěrečných minutách vrhnout všechny síly do útoku. Jiří
Tichý sice při centru od koncové
čáry zaváhal a trefil jen prvního
hráče, po rohu však bylo vyrovnání blízko, když hosté odvrátili míč
až na brankové čáře. Brankáře zastoupil hráč v poli a zřejmě rukou
dostal míč do bezpečí. Domácí
protestovali marně, rozhodčí nic
neviděli a hosté nedostali v zápalu
boje dostatek odvahy k tomu, aby
se v duchu fair play přiznali.
a záchranou od pádu do okresního přeboru tak musí Jesenečtí razantně vykročit v posledních čtyřech utkáních. První krok
je čeká v neděli od patnácti hodin
na hřišti hranického „béčka“. To
hosté již mohou v poklidu hájit
pozici v horní polovině tabulky,
v tradičním domácím čase o sobotní půl páté odpoledne přivítají
Radslavice.

Kýr

Branky: 7. Burian, 9. J. Tichý, 82. z penalty Takáč
Branky:
– 64. a 75. Mariánek,
M
70. a 82. z penalty J. Přidal
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nepodařilo Jiřímu
Tichému, který před
křižujícím obráncem
z hranice šestnáctky vystřelil jen doprostřed a byl
z toho roh, což potrestal vyrovnávací brankou Jiří Přidal.
A bylo to velice jednoduché.
Na okraji vápna si nic nedělall

 7. VYUŽITÁ STANDARDKA. Bronislav Burian nadvakrát
propasíroval střílený centr Bronislava Buriana do brány – 1:0.
 9. LACINÝ GÓL. Gólman podcenil střelu Jiřího Tichého doprostřed brány a míč mu přepadl přes rukavice do brány – 2:0.
 47. Po centru z levé strany zakončoval Mariánek a Kýr výtečným
zákrokem uhájil Jesenci dvougólové vedení.
 48. Domácí Petr Tichý selhal v koncovce, když místo střely z první
do prázdné brány zvolil kličku a následné zakončení gólman vyrazil
na roh.
 58. Burian dostal míč do běhu, přehodil i vybíhajícího gólmana, ale
v oslavě mu zabránilo břevno.
64. ZBYTEČNÝ FAUL. Zkrat Luboše Burgeta využil Tomáš
Mariánek, jenž si naskočil na centr z pravé strany a snížil na 2:1.
 70. VYROVNÁNÍ Z NIČEHO. Jiří Přidal vystřelil z otočky
a z necelých šestnácti metrů poslal míč přesně do levého dolního
rohu – 2:2.
 72. RYCHLÁ ODPOVĚĎ. Ruku bránícího hráče potrestal Michal Takáč s jistotou proměněným pokutovým kopem – 3:2.
 75. ŠŤASTNÝ ODRAZ. Zblokovaná střela z levé strany doputovala k Mariánkovi, jenž z malého vápna nezaváhal a po zemi zacílil
navzdory snaze gólmana k pravé tyči – 3:3.
 82. ROZHODLA PENALTA. Po sražení uvnitř vápna si postavil míč na bílý puntík Jiří Přidal a vybral si pravý dolní roh Kýrovy
brány – 3:4.
 86. Domácí se marně dožadovali penalty a červené karty, hru rukou na brankové čáře rozhodčí přehlédli. zaznamenal Jiří Možný

Pavelka

Musil

JOSEF TAKÁČ – SK Jesenec:
„O poločase jsem klukům říkal, že šance nesmíme zazdívat. Soupeř
si za první půli nic nevytvořil a byl zcela jalový, zdůrazňoval jsem
ale, že když sníží na 2:1, tak se vzchopí. Hned ve druhé minutě jsme
ovšem málem dostali gól, opět jsme diskutovali s rozhodčím. Jako v
Býškovicích a Radslavicích jsme vedli 2:0, s Všechovicemi to bylo
1:0 a hráli jsme proti deseti. Kluci se ale zatáhnou, začnou bránit, bojí
se o výsledek. Nemáme ale nacvičené standardky a bránění, protože
chybí tréninky, když vám přijde pět hráčů. Přišlo mi, jako by z našeho
mančaftu hráli tři hráči a zbytek proti nám. Chybí nám sice Lukáš Václavek na pravé straně obrany, Erik Tyl ale splnil požadavky. Vypouštěli
jsme ale střed, nešli jsme do balonu, nenapadali jsme a nechali jsme
soupeře hrát. Chybí tomu srdce. V závěru to byla jasná ruka, pomezní
to musel vidět. I soupeř to přiznal a upozorňoval spoluhráče, že by
měl být charakter a přiznat se. Tato situace nám ale zápas neprohrála,
pokazili jsme si to sami.“

DRAHOMÍR CRHAN – TJ Haná Nezamyslice:
„Za první poločas mi vypadaly všechny vlasy. Nástup do zápasu i celá
první půle byla katastrofa, herně to bylo úplně stejné jako před týdnem
s Mostkovicemi. Bez výjimky od všech to byla úroveň IV. třídy, dokonce si myslím, že nejlepším hráčem byl člen béčka Zdeněk Moravec, který jako jediný podržel míč v útoku. O přestávce jsme hráčům
domluvili a pak už to bylo lepší. Všichni začali bojovat, dřít a naštěstí
Mariánkova branka na 1:2 padla poměrně brzo. To nás ještě nakoplo
a pak už kluci hráli dobře. Nahrávky byly přesnější, dařil se nám přechod do útoku, ale zejména hráči bojovali. S Mostkovicemi mi přišlo,
jako by se jim ani nechtělo. Spadnout bychom neměli, i kdybychom
tady prohráli, teď už je to tutovka. Budeme hrát střed tabulky a přetahovat se s Kostelcem, zda skončíme sedmí, nebo osmí.“

Kapitán Jesence
David Čížek:

„Je to hodně v hlavách...“
Jesenec – Přesně rozehranou
standardkou se podílel na vedení 1:0, přesto nakonec nebylo kapitánu Jesence Davidu
Čížkovi (na snímku J. Možného) do skoku. Domácí ztratili
vedení 2:0 i 3:2, po čtvrté za
sebou prohráli a sestupovým
příčkám neunikají. Třicetiletý
záložník se pokusil pojmenovat
příčiny již několikátého jarního
kolapsu mužstva a vyjádřil se i
k momentu těsně před koncem,
který mohl znamenat vyrovnání na 4:4.
Jiří Možný

Návrat
T. Přidal

TJ Haná Nezamyslice:

Buriánek

střídání: : 68. Frgál za Kratochvíla
trenér: DRAHOMÍR CRHAN

DOKONALÝ POČIN
TTOMÁŠ
O M Á MARIÁNEK
NEK

TJ HANÁ NEZAMYSLICE
Úspěšnou hlavičkou půl hodiny před koncem dal Nezamyslicím naději na bodový zisk, uklizením odraženého míče k
pravé tyči dorovnal čtvrthodiny před koncem stav na 3:3. Penaltu přenechal kolegovi ze záložní řady Jiřímu Přidalovi a
připravil se tak o šanci na hattrick, i tak právě jeho dva zásahy vrátily hosty zpět do utkání. Dvaadvacetiletý fotbalista se
ještě během podzimní části potýkal s následky vážného zranění a téměř celou ji vynechal, od startu jarní části má opět
pevné místo v základní sestavě Nezamyslic a proti Jesenci
dosáhl i svých prvních dvou branek v tomto ročníku I.B třídy.

Je tomu již poněkolikáté,
co jste neudrželi dvoubrankový náskok...
„Náš klasický jarní zápas. Vedeme
2:0, ale nepotvrdíme to třetím gólem. Měli jsme tam další tři čtyři
tutovky, ale opět jsme dostali gól,
stáhli jsme se a soupeř srovnal.
Ani štěstí není, obránce nám to na
brankové čáře vykopl stejně jako
s Lipovou. Nedaří se nám dát rozhodující gól, proto prohráváme.“
Co za tím podle vás vězí?
„Je to hodně v hlavách, ale
i tím, že tréninky nejsou kvalitní,
protože nás chodí poměrně málo.
Nedokážeme to potvrdit třetím
gólem, neprosadíme se, nedotlačíme to tam. Nevyužité gólovky
jsou náš standard, tak je to na jaře
stále. Kromě Tovačova, který nás
přehrál. Již proti Všechovicím či
Lipové jsme mohli dát gól, ale
nedali.“

Co to znamená pro boj o
záchranu?
„Potřebovali jsme vyhrát, byl to
záchranářský zápas o šest bodů.
To mluví samo za sebe, trápení až
do konce. Když nezískáme body
doma, venku se nám hraje těžko.“
Přišlo mi, že i za stavu 2:0
jste působili rozhádaným
dojmem. Jaká je v mužstvu atmosféra?
„To je právě ta psychika. Nemáme
body, víme, že musíme. Když už
saháme po dobrém výsledku, zbytečně se zatáhneme a nepotvrdíme
to, nerozhodneme to.“
Těsně před koncem za
stavu 3:4 jste u rozhodčího reklamovali situaci před
brankou soupeře. O co šlo?
„Balon skončil na čáře, směřoval
do branky, ale tuším kapitán Nezamyslic ho vyhodil rukou z brány.
Jasná penalta a červená.“

www.
vecernikpv.cz
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a další...
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Víkend v číslech
seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS
dohrávka 22. kola: Kralice - Zlaté Hory 3:0
(1:0). Branky: Cibulka 2 (1p.k.),Kopečný.
* Určice - Kozlovice 3:1 (2:0). Branky:
Vodák,Los,Holly - Kaďorek.
27. kolo: Ústí - Želatovice 2:0 (1:0). Branky:
Sencovici Pa. 2. * Určice - Konice “A” 2:1
(0:0). Branky: Javořík,Skopalík - Dostál M.
* Velké Losiny - Oskava 0:2 (0:2). Branky:
Barcal,Šalamon. * Šternberk - Kralice 1:2
(1:0). Branky: Hlaváček - Petrásek,Lehký. *
Dolany - Litovel 2:1 (1:1). Branky: Novák,Svozil
- Šrom. * Troubky - Zlaté Hory 2:2 (1:1).
Branky: Stoklásek,Jakubec - Charalambidis
2. * Kozlovice - 1. HFK “B” 2:2 (0:1). Branky:
Kaďorek 2 (1p.k.) - Holásek,Jíša. * Hněvotín Opatovice 1:1 (0:1). Branky: Novák - Hostaša.
1. Určice
26 18 4 4 73:33 58
2. Oskava 25 16 1 8 60:40 49
3. 1. HFK ‘”B”’ 25 13 6 6 54:29 45
4. Kozlovice 26 14 3 9 50:36 45
5. Konice ‘”A”’26 12 5 9 37:35 41
6. Šternberk 26 12 3 11 49:42 39
7. Hněvotín 26 10 6 10 29:30 36
8. Kralice 26 11 2 13 39:48 35
9. Velké Losiny 26 9 7 10 58:57 34
10. Želatovice 25 9 4 12 38:51 31
11. Zlaté Hory 25 8 6 11 32:41 30
12. Litovel
24 7 8 9 36:38 29
13. Ústí
27 7 7 13 34:50 28
14. Dolany
26 6 8 12 28:48 26
15. Troubky 26 6 8 12 34:57 26
16. Opatovice 27 6 6 15 33:49 24
I.A sk. „A“ muži:
dohrávka 17.kola: Mor. Beroun - Jeseník 0:1
(0:1) Keltner.
23. kolo: Loštice - Mor. Beroun 1:0 (1:0)
Dluhý-Smith. Písečná - Štěpánov 4:6
(2:4) Sogel Pa. 2,Hložánka,Strejček - Vrba
2,Donda,Hubáček,Tuška,Rak. Troubelice Mohelnice “B” 3:0 (2:0) Vlček.Lolek T.,Kráčmar
P.. Medlov - Jeseník 2:2 (1:1) Skopal 2 - Kubík
2. Štíty - Bludov 3:0 (1:0) Verner,Lakomý,Teffer.
Konice “B” - Šumvald 4:0 (3:0) Kryl 2,Řehák T.
2. Leština - Jindřichov 4:1 (2:0) Puchr 2,Volek,Král
- Zimolka.
1. Medlov
22 16 5 1 65:19 53
2. Jeseník
22 14 3 5 66:33 45
3. Bludov
22 11 3 8 43:41 36
4. Leština
22 10 5 7 37:33 35
5. Mor. Beroun 22 10 4 8 55:49 34
6. Mohelnice ‘”B”’ 22 9 7 6 38:35 34
7. Štíty
22 9 4 9 46:36 31
8. Troubelice 21 7 6 8 43:38 27
9. Štěpánov
21 8 3 10 45:44 27
10. Loštice
22 5 9 8 32:40 24
11. Jindřichov
22 7 3 12 42:60 24
12. Šumvald
22 7 3 12 30:62 24
13. Konice ‘”B”’ 22 5 3 14 29:48 18
14. Písečná
22 4 4 14 31:64 16
I.A sk. „B“ muži:
dohrávka 21. kola: Bohuňovice - Nové Sady
0:5 (0:3) Papica 3,Melichárek,Škoda.
23. kolo: Klenovice - Bělotín 1:1 (0:1)
Sigmund - Juřica. Kojetín - Čechovice 3:2
(2:1) Bosák,Krčmář,Lízal - Kolečkář,Suchomel.
Hlubočky - Dub nad Mor. odloženo na 31.5..
Bělkovice - Haná Prostějov 0:1 (0:1) Mašík.
Náměšť na Hané - Nové Sady 2:3 (2:1) Šoupal
V.,Kvapil - Novotný,Papica,Škoda. Lipník
- Slatinice 3:2 (3:0) Lošťák,Kolařík,Zelenay
- Pavlík,Prucek T.. Bohuňovice - Plumlov
4:1 (4:0) Beneš,Štýbnar,Veselský,Fryčák A. Matoušek.
1. Nové Sady 22 19 2 1 81:21 59
2. Kojetín
22 17 2 3 64:27 53
3. Lipník
22 10 5 7 50:33 35
4. Čechovice 22 10 5 7 44:28 35
5. Dub nad Mor. 21 10 4 7 41:38 34
6. Hlubočky
21 8 5 8 33:40 29
7. Klenovice 22 8 5 9 38:46 29
8. Haná Prostějov22 6 7 9 26:38 25
9. Slatinice
22 6 6 10 30:45 24
10. Bělotín
22 5 9 8 31:52 24
11. Bohuňovice 22 6 5 11 37:47 23
12. Bělkovice
22 6 4 12 30:39 22
13. Náměšť na Hané22 6 1 15 36:62 19
14. Plumlov
22 2 8 12 22:47 14
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Zkrat konického gólmana daroval Určicím všechny body
„Jestli si to budou hráči dovolovat, můžeme hrát okres,“ pronesl zklamaný kouč hostí Roman Jedlička

Určice/jim – Nepochopitelné zatmění Pavla Mühlhausera spolu
s absencí náhradního brankáře
na konické lavičce stálo za tím,
že hosté nedotáhli vedení nad
Určicemi až do konce a nakonec
nechali lídrovi krajského přeboru všechny tři body. Stejně jako
v předchozích třech derby tak
Konice odcházela z trávníku se
sklopenými hlavami.
Konici přitom patřila většina duelu, což přiznal i trenér Určic Evžen
Kučera. Již v úvodu zahrozili z konické strany Cetkovský s Tomášem
Řehákem a hostům se navíc dařilo
držet domácí zkrátka. „Měli jedinou
střelu za poločas, a to ještě pokus
Losa ze třiceti metrů. Nepustili jsme
je do ničeho, měli jsme více šancí a
byli jsme pohyblivější,“ chválil své
hráče kouč Roman Jedlička.
První poločas sice skončil bez branek, hned zkraje toho druhého ale
poslal hosty do vedení Martin Do-

Do brány zamířil stoper Ladislav
Bílý a zhruba čtvrt hodiny držel
čisté konto. Pak ovšem dvakrát
inkasoval a domácí vedení 2:1
nepustili. O vyrovnání se střelou
z dálky zasloužil Javořík, vítězné
branky dosáhl po rohovém kopu
na zadní tyči ukrytý Michal Skopalík.
„Hosté si to prohráli sami vlastní
nedisciplinovaností. Hráli jsme
ještě hůře než druhý poločas proti Kozlovicím, ovšem poté, co šel
do brány obránce, tak jsme ze tří
střel dali dvě branky,“ upozornil
Kučera i na fakt, že jeho hráči se
téměř vůbec nedostávali do zakončení a jen sporadicky ohrozili
bránu.
To ostatně potvrdil i kouč Konice
Roman Jedlička, jemuž se s realitou těžko smiřovalo. „Měli jsme
v klidu vést a čekat na brejky,
nebýt vyloučení, museli bychom
vyhrát. Poté už s tím moc dělat

nešlo, pokynem bylo nenechat
domácí vystřelit. Při Javoříkově
střele Bílý podklouzl, Skopalíka
jsme měli hlídat osobně,“ vrátil
se k oběma obdrženým brankám.
Jak ale s trochou černého humoru
a nadsázky dodal, Bílý dostal jen
dvě branky, zatímco při vyloučení Kmecika proti Kralicím inkasoval Petr Vydržel hned pětkrát.
Konici se navíc nepodařilo dohrát ani v deseti hráčích, ještě v
nastaveném čase byl vyloučen za
řeči Tomáš Řehák. Pro něj jde již
o druhou červenou kartu v krátké době a návrat po zranění měl
pouze dvouzápasové trvání – v
sobotu dvě branky v dresu „béčka“, v neděli dvě žluté karty v
dresu „áčka“. „Musí si pusu zalepit. Tento rozhodčí ho vyloučil už
v Hněvotíně, tak by si spolu měli
promluvit mimo hřiště mezi čtyřma očima,“ poradil mu Jedlička.
Na Konici nyní čeká domácí

utkání s Ústím, které vypukne
v neděli o půl páté odpoledne,
Určice zakončí sérii s mužstvy z
čela tabulky výjezdem do Oskavy. Právě před ní drží devítibo-

dový náskok „Musíme se dobře
připravit, dostat se do pohody a
bojovat. Útlum může přijít, ale
teď nám chyběl i pohyb,“ konstatoval Evžen Kučera.

poté se trápili v koncovce a pětp
krát prohráli, aby po Dolanech
a Zlatých Horách zvítězili i nad
Šternberkem a vrátili se tak
(1:0)
zzpět do horní poloviny tabulky.
„Poslední tři zápasy jsme konečně
Branky Kralic: 47. Petrásek, 77. Lehký. Rozhodčí: Štětka –
ppotvrdili herní převahu a dočkali
Částečka, Motlíček.
se gólové třešničky. Tak by to mělo
vypadat,
musím kluky pochválit a
v
Sestava Kralic:
jen
j tak dál,“ potěšilo trenéra Petra
Gottwalda.
Krejčí – Valtr, Martinka, Neoral, Jamrich (76. Vybíhal) – Kopečný,
První
půle přitom lépe vyšla domáP
Dočkal, Petrásek, Nečas, Cibulka – Lehký. Trenér: Petr Gottwald.
cím hráčům, kteří se coby nováček
Kralic. Do stabilně drží mezi nejlepšími. Po náŠternberk
Šternberk, Prostějov/jim
Prostějo /jim – připadat fotbalisté Kralic
Jako na houpačce si musejí jara vstoupili dvěma výhrami, kopu do vápna si David Krejčí sice

s první střelou poradil, na dorážku
už ale neměl – 1:0. Hosté se také
dostávali do šancí, ale na rozdíl od
středečního duelu se Zlatými Horami si museli počkat déle.
„Sledoval jsem statistiky Šternberka, porazil všechny tři nejlepší
celky, tedy Určice, Kozlovice i
Oskavu. Šli jsme tedy do duelu s
respektem, ale současně i vědomím,
že nás žádné mužstvo nepřehrálo,“
věřil v zopakování stejného stylu i
proti šestému týmu tabulky. „Taktika nebýt zalezlí a nečekat nám vyšla, opět jsme byli lepší,“ pochválil.

Obrat tedy přišel po pauze, kdy
nejprve Kopečný nacentroval na
Petráska, jenž na zadní tyči nezaváhal, v závěru se dočkal i Jaroslav Lehký, když pod tělem brankáře dosáhl vítězné branky.
„O přestávce jsme kluky hecovali, že
hrají dobře a pálí nás jen koncovka. I
po vyrovnání jsme měli tlak a otázkou bylo, kdy druhá branka přijde.
Jarda už předtím tři nájezdy nedal,
ale pak mu to vyšlo,“ udělalo Gottwaldovi radost.
Ve všech jarních zápasech, snad pouze s výjimkou Hněvotína, tak Kralič-

tí měli herní převahu a vytvářeli si i
více šancí. „Je to hodně o psychice,
vyložených střelců je totiž minimum.
Díky za to, že se do šancí dostávají,“
upozornil na podstatný fakt.
Nyní přivítají jeho hráči Velké
Losiny a v sobotním odpoledním
duelu se jim chtějí revanšovat za
podzimní debakl 2:6. „Máme jim
co vracet. Na podzim jsme byli
do šedesáté minuty jasně lepší, vedli jsme 2:1, ale pak přišel
zkrat. Snad jim nadílku oplatíme,“ věří v pokračování vítězné
série Petr Gottwald.

Prostějov/jim – Pouze šestačtyřicet minut se vznášel otazník nad
tím, zda dokáží hráči Hané Prostějov „B“ zkomplikovat cestu
fotbalistům 1.SK Prostějov „B“
v cestě za třemi body a potvrzením vedoucí pozice v okresním
přeboru. Pak přidal druhou
branku Ondra Dostál, brzy po
něm uspěl i Miroslav Ovčáček.
Domácí hráči se mohli spolehnout
na pomoc Tomáše Mazoucha i již
zmíněného Ondřeje Dostála, oba
dva se nakonec zapsali i mezi střelce. Mazoucha sice ještě za stavu
2:0 výborně vychytal Vladimír
Krč, když tváří v tvář třetiligovému
hráči vyrazil míč na roh, v samot-

na deset bodů, může za určitých
okolností slavit i postup do I.B třídy.

stál, když ve spolupráci s Krylem
dostal míč do brány – 0:1. „Soupeř
byl až do sedmdesáté minuty lepší a
zaslouženě vedl. Nehráli jsme moc
dobře, oni byli u všeho dřív. Ničím
nás nepřekvapili, ale vycházelo
jim to a pouštěli nás maximálně k
centrům,“ uznal po utkání Evžen
Kučera.
Konická pohoda ovšem trvala jen
zhruba do šedesáté minuty, kdy
dostali domácí možnost přesilové
hry. Po ataku Dominika Bokůvky
na obránce, kdy rozhodčí správně
odpískal faul, neudržel nervy hostující brankář a poslal domácí pravé
křídlo k zemi. Nemohlo následovat
nic jiného než červená karta.
„To byl zkrat a nevím, co mi k tomu
řekne. Bylo to zcela nesmyslné a
jestli si to budou dovolovat, tak
můžeme hrát okres. Nerozumím
tomu,“ ranilo konického trenéra,
jemuž se tak rozpadla do té doby
kompaktní obrana.

2:1

TJ Sokol Určice
Sokol Konice

(0:0)

Branky: Javořík, Skopalík – Dostál. Rozhodčí: Kubec – Slota, Jelínek. ŽK: Hochman, Skopalík, Bokůvka - Václavek, Drešr, Cetkovský, T. Řehák. ČK: Mühlhauser, T. Řehák (oba K)

Sestava Určic:
Nejezchleb – Pospíšil, Peka, Skopalík, Javořík – Bokůvka, Los
(55. Halouzka), Vaněk, Hochman – Vodák, Holly (90. Dreksler).
Trenér: Evžen Kučera.

Sestava Konice:
Mühlhauser – Václavek, Bílý, Klobáska, F. Drešr – Schön, T. Řehák, Cetkovský – Dostál, Novotný, Kryl. Trenér: Roman Jedlička.

Kralicím se podařil obrat a zvítězily potřetí v řadě
1:2

FK Šternberk
FC Kralice na Hané

Drama se nekonalo, městské derby ovládla rezerva 1.SK
ném závěru ovšem na kluzkém
terénu propustil spíše nenápadnou
střelu stejného hráče ze střední
vzdálenosti a míč doskákal až za
čáru.
První branky dosáhl na konci
úvodní půlhodiny Ovčáček, krajní
záložník 1.SK pak navíc v úvodu
druhé půle vymetl střelou z hranice šestnáctky pravý růžek Krčovy
brány. Mezitím se prosadil i Dostál, jenž dokopl z pár metrů míč
do prázdné brány.
Na výsledku a jen malé hrozbě ze
strany hostů se promítly i jejich
trable při skládání sestavy, vždyť
chyběli Hlávka, Rek, Křížek, Ondráček, Frnka, Jančiar, Křížek,

kvůli účasti na tenisovém French
Open chyběl i Jaroslav Levinský.
Haná se navíc v průběhu jara dostala z podzimních trablů a bohaté
bodové přísuny ji v jednu chvíli
pasovaly i na nejlepší tým druhé
poloviny soutěže, takže se z poklidných pozic mohla koncentrovat na souboje proti celkům z dolní
poloviny tabulky a nepotřebovala
nutně bodovat.
Tento víkend přivítá „béčko“ Hané
v neděli od půl páté o bod lepší Držovice, eskáčko jede taktéž v neděli
do Bedihoště, kde jsou nuceny hrát
své domácí duely Smržice. A protože druhý Hvozd prohrál s Přemyslovicemi a náskok 1.SK se zvýšil

1.SK Prostějov „B“
TJ Haná Prostějov „B“
4:0 (1:0)

Branky: 28. a 54. Ovčáček, 47.
Dostál, 85. Mazouch. Rozhodčí:
Němec. Sestava 1.SK: Hubál –
Krátký, Olejník, Ballek, Martínek
– Ovčáček, Mazouch, Zelina (65.
Fabiánek), Sedláček – Dostál, Komárek (46. Merdita). Trenér: David
Mezuliánek. Sestava Hané „B“:
Krč – Hupšil, Sedláček, S. Ociepka,
Burget – D. Kolář, Bartoš, P. Ociepka
(Holomek), Gábor – Varga, Vybíhal.
Trenér: Pavel Ociepka.

DAVID MEZULIÁNEK
– 1.SK Prostějov „B“:
„Odevzdanějšího soupeře jsem na
jaře neviděl, hrálo se prakticky na
jednu branku. Mohli jsme jim dát minimálně deset gólů, naše převaha pramenila jednoznačně z pohybu. Jejich
kluci potom fyzicky odpadli a jen stáli
v deseti lidech na vápně, takže jsme
se tam už jen těžko dostávali. O třech
bodech nebylo pochyb, chybělo mi
jen více střelby, hráli jsme to až moc
kombinačně do kuchyně. Je pravda,
že dva góly padly po chybě brankáře,
ale střílet se musí. Doufám, že výhru
potvrdíme již proti Smržicím, abychom se co nejdříve přiblížili našemu
cíli, tedy postupu do I.B třídy.“

PAVEL OCIEPKA
– TJ Haná Prostějov „B“:
„Těžko jsme dávali dohromady
sestavu, soupeř naopak nastoupil v
kvalitním složení a od počátku bylo
jasné, že to bude těžké. První poločas jsme byli malinko zataženější,
než jsme chtěli být, ale i s troškou
štěstí jsme drželi stav 0:1. Poté jsme
chtěli být malinko aktivnější, ale
hned jsme dostali zbytečnou branku
a pak už to bylo těžké. Sami jsme
hrozili spíše ze standardek, moc
toho ale nebylo. Tento zápas pro nás
ovšem nebyl až tak důležitý, bodovat potřebovalo hlavně 1.SK. Zkusíme zabrat v jiných utkáních, která
jsou pro nás významnější.“

v neděli od půl druhé pak hanácká
děvčata nastoupí proti Brumovu.
Petru Mertovi bude zcela jistě chybět Martina Křupková, která odjíždí
na hokejbalové mistrovství světa,
přesto věří, že bude mít k dispozici
opět zhruba patnáct hráček včetně
brankářky.

Řezníčková. Sestava Kostelečanek:
Křupková – Václavková, Zapletalová, Hrazdilová, Synková – Adamová
(35. E. Píchalová, 86. Drápalová) –
Knápková, Hájková (76. Haluzová),
Vykopalvá (58. Kučerová), Urbanová – Řezníčková (89. A. Píchalová).
Trenéři: Petr Merta a Mojmír Drápal.

Kostelečanky napůl úspěšné, „áčko“ vyhrálo, „béčko“ ne
Hovorany, Kohoutovice, Prostějov/jim – Prvních jarních bodů
se o víkendu dočkal A-tým kosteleckých děvčat. Série pěti porážek
skončila v Hovoranech, kde se
díky dvěma brankám Řezníčkové radovali hosté. Kostelečanky si
díky posunu na devatenáct bodů
pojistily osmou pozici a přiblížily
se trojici Mutěnice, Podivín a Velké Pavlovice na pátém až sedmém
místě. Nedařilo se naopak „béčku“, které se ani jednou nepro-

sadilo a v Kohoutovicích u Brna
prohrálo těsně 0:1.
Kostelecký výběr měl před sebou
nedělní dvojzápas. Jako první nastoupily od deseti dopoledne hráčky
„áčka“. Po vyrovnaném průběhu a
šancích na obou stranách byly malinko šťastnější a proměnily o jednu
možnost více než soupeřky.
„Oni měli tři vyložené šance, my o
jednu stoprocentní více. Mohli jsme
klidně i prohrát, ale stálo při nás štěstí
a podržela nás i Marťa Křupková,“

těšilo kouče Petra Mertu vítězství i
jistota na brankářském postu.
Od úvodní minuty vsadil na rozestavení 4-1-4-1, jehož cílem bylo
zahustit střed a zaměřit se zejména
na defenzivu, protože nevěděl, co na
jeho hráčky čeká. „Potřebujeme sbírat body. Od pětatřicáté minuty jsem
se vrátil ke stylu 4-4-2, obraz hry se
ale nezměnil. Byl to spíše boj, žádný
zázrak, jako před týdnem v případě
„béčka“ proti Kunštátu,“ podotkl
Merta.

První půle tak byla ve znamení spíše
nakopávání, kombinovalo se velmi
těžce. „Byl to samý souboj, soupeř
byl velmi důrazný a veškerou naši
snahu o technický fotbal bortil,“ posteskl si kostelecký trenér. I navzdory
tomu ale mohl být spokojen s body,
na domácí vyrovnání zareagovala
velice rychle Gabriela Řezníčková.
Tento týden má „béčko“ volno, naopak „áčko“ sehraje hned dva duely.
V pátek od 17 hodin čeká na Kostelečanky domácí dohrávka s Březnicí,

I.B sk. „A“ muži:
23. kolo: Všechovice - Hor. Moštěnice 0:1
(0:1) Fabián. Beňov - Lipová 5:2 (2:1) Greč
2,Nesňal,Zbořilák,Schlehr - Petržela 2. Pivín Kostelec 0:0. Mostkovice - Hranice “B” 5:4
(2:3) Zapletal O. 2,Dadák,Chmelař,Šlambor
- Ferenc 2,Holoubek,Zdražil. Vrchoslavice Býškovice 4:1 (2:0) Holub 2,Lacina,Fousek
M. - Kočnar. Jesenec - Nezamyslice 3:4
(2:0) Burian,Tichý J.,Takáč - Mariánek 2,Přidal
2. Radslavice - Tovačov 3:2 (0:1) Matyáš
P.,Dolák,Šimeček - Tvrdý,Nemrava.
1. Beňov
22 16 4 2 76:29 52
2. Vrchoslavice 22 15 2 5 62:33 47
3. Hranice ‘”B”’ 22 14 2 6 58:36 44
4. Lipová
22 12 3 7 58:45 39
5. Všechovice 22 11 3 8 47:39 36
6. Tovačov
22 9 5 8 42:38 32
7. Nezamyslice 21 8 4 9 30:37 28

8. Kostelec
22
9. Radslavice 22
10. Hor. Moštěnice 22
11. Mostkovice 22
12. Pivín
21
13. Jesenec
22
14. Býškovice 22

1. Chválkovice 21
2. Maletín
21
3. Slavonín
22
4. Černovír
22
5. Kožušany 22
6. Velký Týnec 22
7. Brodek u Př. 22
8. Doloplazy 22
9. Červenka 22
10.Velká Bystřice21
11. Haňovice 22
12.Lutín
21
13.Protivanov 22
14.Drahlov
22

dohrávka 22.kola: Mohelnice Nemilany 6:0 (2:0) Přikryl 2,Najman,Ryba
J.,Knýf,Marák.
25. kolo: Konice - 1.FC Vikt. Přerov
1:2 (0:0) Franc - Dlouhý,Rytíř J..
Černovír - Šternberk 1:4 (0:2)
Šrámek - Vaněk 2,Sláma 2. Velký
Týnec - Mohelnice 1:1 (0:1) Charvot
- Muller. Čechovice - Nemilany 3:4
(1:4)
Nejedlý,Pytela,Suchánek
Ďurina,Kadlec,Zdařil,Dvorský.

Krajský přebor mladší dorost

Krajská soutěž skupina “B”- dorost

dohrávka 22.kola: Mohelnice - Nemilany 7:0 (3:0) Pauliny 2,Šincl
2,Marák,Blažek,Šafář.
25. kolo: Čechovice - Nemilany 10:0 (5:0) Jančík 3,Weinlich
3,Wolker,Pluháček,Kiška,Bílý. Konice
- 1.FC Vikt. Přerov 0:7 (0:4) Koutný
2,Hradilík 2,Zwesper,Chuda,Chudoba.
Velký Týnec - Mohelnice 6:3 (2:2)
Fabiš 2,Hrudník 2,Šváček,Coufal Srdýnko,Šincl,Schon.

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

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

23. kolo: Litovel - Brodek u Př. 1:4 (0:2)
nehl.. Lipník - Mor. Beroun 11:1 (5:0) Pospíšil
3,Bureš
2,Vasiljev,Caletka,Miko,Kajík,Bouda,
Šeda - Malinovský. Náměšť na Hané - Nové
Sady 3:1 (2:0) Dostál,Blaha,Hynek - Augustin.
Hlubočky - Hor. Moštěnice 2:1 (0:0) Šperka 2 Hluší. Určice - Želatovice 2:3 (1:1) Pavel,Trajer
- Caletka,Klézl,Wágner. Doloplazy - Tovačov 5:2
(3:0) Krejčí,Dreksler,Chumchal,Dočkal,Petr Zajíc,Mezulianík. Opatovice - Kostelec 3:0 (1:0)
Rolnic 2,Číhal L..
1. Opatovice 23 17 4 2 90:38 55
2. Doloplazy
22 15 5 2 94:44 50
3. Litovel
23 15 2 6 106:54 47
4. Nové Sady 22 12 4 6 73:46 40
5. Kostelec
22 11 4 7 82:55 37
6. Hlubočky
22 11 2 9 65:54 35
7. Lipník
22 9 3 10 55:55 30
8. Želatovice 22 9 1 12 66:70 28
9. Brodek u Př. 22 8 4 10 63:72 28

8
7
8
6
4
4
4

3
5
2
5
7
6
3

11
10
12
11
10
12
15

40:50 27
40:45 26
32:50 26
28:47 23
29:49 19
32:52 18
32:56 15

I.B sk. „B“ muži:
23. kolo: Černovír - Protivanov 3:1 (2:0)
Havelka 2,Kuba - Sedlák D.. Brodek u Př.
- Červenka 3:2 (0:1) Složil 2,Pískovský Mrňka,Mikeska. Slavonín - Haňovice 1:1
(0:0) Florián - Dostál. Drahlov - Kožušany
0:2(0:2) Thomas 2. Chválkovice - Velká
Bystřice odloženo. Velký Týnec - Lutín
4:2 (3:0) Ehrenberger 2,Majda,Pospíšil Klicpera 2. Doloplazy - Maletín 1:0 (1:0)
Drábek J.

12
12
11
11
12
11
10
10
8
7
7
5
4
3

7
4
6
6
1
2
4
4
4
4
3
6
4
3

2
5
5
5
9
9
8
8
10
10
12
10
14
16

55:24
59:37
51:31
51:32
32:41
46:42
44:39
48:49
53:58
41:38
39:49
24:42
34:48
31:78

43
40
39
39
37
35
34
34
28
25
24
21
16
12

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

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ !

TJ Zemas Hovorany
TJ FC Kostelec na Hané
1:2 (0:1)
Branky Kostelečanek: 35. a 53.

Krajský přebor starší dorost

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

24
24
24
25
24
24
25
24

20
15
12
12
9
7
7
4

1
1
2
2
4
3
2
5

3
8
10
11
11
14
16
15

96:25
69:46
65:48
49:43
42:58
42:71
58:84
45:97

61
46
38
38
31
24
23
17

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

21
22
21
20
21
20
21

17
15
10
8
6
3
2

2
5
8
4
2
0
1

2
2
3
8
13
17
18

99:21 53
74:27 50
55:24 38
46:35 28
45:60 20
15:98 9
26:101 7

TJ Tatran Kohoutovice
TJ FC Kostelec na Hané „B“
1:0 (0:0)

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

I.A třída: Konice „B“ si polepšila, Haná pokračuje na vítězné vlně

Plumlov míří do I.B třídy

jsem měl pouze jednoho hráče a asiProstějovsko/jim – Druhá jarní výhra pomohla fotbalistům stenta Jaroše. Zpočátku jsem tedy
Konice „B“ opustit poslední příčku v „A“ skupině I.A třídy a zvý- byl příjemně překvapen, měli jsme
šila jejich šanci na záchranu, naopak nad Plumlovem se sta- míč pod kontrolou a dostávali jsme
hují hustá mračna. Zdá se sice, že by opět mohl sestupovat se do vyložených šancí. Prokop šel
pouze poslední celek tabulky, ovšem v Bohuňovicích nezvládli sám, poté z malého vápna nedal, nePlumlovští hned úvod duelu a na předposlední Náměšť ztrácí i uspěl ani Borovský. Po chybě jsme
čtyři kola před koncem pět bodů. Na dvanácté Bělkovice je to již dostali gól na 0:1, jinak nás hosté
osm bodů. V jarní mizérii pokračují i hráči Čechovic, kteří ještě neohrozili. Po přestávce se hrálo
budou muset o třetí místo tvrdě zabojovat. Naopak v poklidném spíše mezi šestnáctkami a přitvrdilo se, hosté měli dostat tak tři
středu se drží Klenovice a výrazně nahoru se posunuje i Haná červené karty. Po samostatné akci
Prostějov, která již počtvrté za sebou neprohrála
vyrovnal Jan Sigmund, když utekl
po levé straně, přešel přes dva hráSokol Konice „B“
Hodnocení trenéra Čechovic
če a brankář jeho střelu pustil. Od
SK Šumvald
Jaroslava Lišky:
„Jedno z našich nejpovedenějších šestašedesáté minuty jsme hráli
4:0 (3:0)
Branky: 10. a 20. Kryl, 40. a 84. T. jarních utkání. Potvrdilo se, že přesilovku, ale nevyužili jsme ji a
Řehák. Rozhodčí: Koláček – Motal, venku hrajeme lépe než doma, a téměř nevystřelili.“
Grečmal. Sestava Konice „B“: Na- první poločas jsme měli vyhrát 5:2.
TJ Sokol Bohuňovice
kládal – Václavek, Rus, Bílý, Burget Projevily se změny v sestavě a roTJ Sokol Plumlov
– M. Drešr (75. Gottwald), Franc (85. zestavení, hráči nastoupili uvolněně
Machač), Kaprál, F. Drešr (55. Schön) a dostali se do spousty šancí. Hráči
4:1 (4:0)
– T. Řehák, Kryl. Trenér: Roman Jed- odvedli maximum, hrálo se na krás- Branka Plumlova: Matoušek.
ném velkém hřišti. Jahl šel dvakrát Rozhodčí: Dömisch – Kučera,
lička.
sám na brankáře, Zacpalovu hlavič- Ráb. Sestava Plumlova: Piták –
ku gólman reflexivně vyrazil, dařilo Plajner (83. Majánek), Mlčoch,
Hodnocení trenéra Konice „B“
se nám kombinovat. I domácí si Kutný (60. Bureš), Kiška – Vitásek
Romana Jedličky:
„Vedli jsme si suverénně, brzy jsme vytvářeli šance, nezasloužili jsme si (71. Grulich), Gryglák, Ševcůj,
dali dva góly a soupeř neměl žádnou ale prohrát. Rozhodla druhá branka. Křupka – Matoušek – Hladký.
šanci. V útoku nastoupili dva kluci z Sice jsme brzy vyrovnali na 1:1, ale Trenér: Lubomír Keluc.
áčka a Kryl dal obě své šance, Tomáš poté jsme hloupě inkasovali a chyještě další dvě nevyužil. Celé mužstvo bělo nám i štěstí. Nebýt podzimu,
Hodnocení sekretáře Plumlova
hrálo dobře, soupeř působil odevzda- měli bychom asi velké starosti.“
Františka Kocourka:
ným dojmem a my jsme se vyvarovali
„Je to prakticky konec nadějí. PrvTJ Sokol Klenovice na Hané
zbytečných faulů. Do brány se po zraní poločas hovoří za vše, to ještě
TJ Sokol Bělotín
nění vrátil Vojta Nakládal, ale žádný
Milan vychytal řadu gólů. Do hlav
1:1
(0:1)
vážný zásah neměl.“
hráčům nevidím, něco si ale řekneBranka Klenovic: 59. Sigmund. me a již ve druhé minutě po rohu
Rozhodčí: Zavřel – Oulehla, Sig- prohráváme 0:1. Do páté minuty
FK Slavoj Kojetín-Koválovice
mund. Sestava Klenovic: Rec – se nesoustředili, domácí měli dalTJ Sokol Čechovice
Frys, Šlézar, T. Cetkovský, Liška ší dvě tři šance. Kolem patnácté
3:2 (2:1)
Branky Čechovic: 34. Kolečkář, – R. Cetkovský, Rozehnal, Hladík minuty přišel druhý gól, po třiceti
50. Suchomel. Rozhodčí: Krpec – (48. Přikryl), Sigmund – Prokop, minutách to bylo 3:0 a do poloSilný, Polanský. Sestava Čechovic: Borovský. Trenér: Petr Navrátil.
času 4:0. Náš výkon už horší být
Brablec – Hatle, Vinklárek, Šťastný,
nemohl, musíme se smířit s tím,
Prášil – Jansa (88. Pytela), Zacpal, Hodnocení trenéra Klenovic Petra že na I.A nemáme, a řešit kádr pro
Kolečkář, Suchomel (85. Žídek) –
Navrátila:
I.B třídu. Máme čtyři zápasy na to,
Matula – Jahl (75. Chmelík). Trenér: „Jsem rád za bod, je to jako výhra. abychom soutěž důstojně dohráli a
Byli jsme nekompletní a na střídání připravili se na podzim.“
Jaroslav Liška.

Tři záchranářské body vystřelil MAŠÍK

Bělkovice/ol, pk – Ve dvaadvacátém kole skupiny „B“ I.A
třídy Olomouckého KFS se
Haná Prostějov střetla s dalším sousedem v tabulce, a to
s SK Bělkovice-Lašťany. Při
příjezdu do Bělkovic se strhla průtrž mračen a obyvatelé
vesnice se snažili uvolnit kanály, které se ucpávaly valícím
se blátem. Na kvalitu trávníku
to však kupodivu nemělo vliv
a těsně před zahájením zápasu
vysvitlo slunce.
Už v první minutě vyzkoušel
pozornost domácího gólmana
Vidrmana hostující Zatloukal,
ale ten byl připraven. Bělkovičtí
odpověděli ve 3. minutě střelou
Jančíka z hranice vápna, tu však
brankář Pastyřík zneškodnil.
V 9. minutě byl závar v obraně
Hanáků, ale po sérii odražených
střel „hasil“ dlouhým odkopem
Mašík. O čtyři minuty později
střílel hostující Chum a Vidrman zachraňoval na brankové
čáře. Z následujícího rohu se
snažil Chum hlavou poslat míč
do branky, ale obránce jej vytlačil až do autu. V 16. minutě se
napřáhl ke střele domácí Vrána a Pastyřík ji musel pomocí
konečků prstů vytáhnout nad
břevno. Ve 20. minutě šla střela
domácího Kluky mimo hanáckou svatyni. Po půlhodině hry
šel do brejku hostující Kolkop,
ale jeho prudkou střelu vyrazil
Vidrman na roh. V 37. minutě
se domácí útočník Jančík, který svou rychlostí dělal hostující
obraně problémy, dostal k dlouhému centrovanému míči, avšak
střílel na hanáckého brankáře z
autu. Stejně tak dopadl domácí
Vrána, který zblízka zbrkle překopl hostující branku. V závěru
prvního poločasu zahrával Krupička trestný kop, který domácí
obránce odhlavičkoval přímo

SK Bělkovice-Lašťany
TJ Haná Prostějov

0:1
(0:1)

Branka: 45. Mašík. Rozhodčí: Benda - Jílek, Lepka. Žlutá karta:
Tureček (B). Diváků: 50.

Sestava TJ Haná Prostějov:
Pastyřík - Martin Kolář, Zbožínek, Krč, Vyskočil – Varga (68.
Šindler), Krupička, Mašík, Chum – Zatloukal (90. Bartoš), Kolkop (83. Strouhal).
Trenér: Daniel Kolář
před volného Mašíka a ten nekompromisně napnul síť za Vidrmanovými zády - 0:1.
Druhý poločas pokračoval ve
stejném tempu jako první, pouze hlavní arbitr byl benevolentní k zákrokům domácích hráčů
a udělil pouze jednu žlutou
kartu. Největší šanci ve druhém
poločase měli domácí v 71. minutě, ale ostrou střelu Miroslava
Sklenáře vyrazil brankář Pastyřík na roh. Stejný hráč domácích
zahrával vzápětí trestný kop,
který však Pastyřík pohodlně
na čáře chytil. V závěru zápa-

su se opět spustil prudký liják,
který zejména domácím hráčům
komplikoval zpracování míče
na mokrém trávníku. Hanáci do
konce zápasu svůj jednogólový
náskok uhájili.
V posledních čtyřech zápasech
získali deset bodů a míří ze sestupových vod. V příštím kole
přivítají 1. června od 16.30 hodin v areálu SCM Za místním
nádražím fotbalisty Hluboček
a chtěli by nejen svoji formu
potvrdit, ale především definitivně si zachránit příslušnost
k soutěži.

Michal SKLENÁŘ st. - SK Bělkovice-Laštany:
Trenér domácích byl plný emocí ze skončeného zápasu a odmítl se
k němu vyjádřit.

Daniel KOLÁŘ - TJ Haná Prostějov:
„Odehráli jsme podobný zápas jako před čtrnácti dny v Lipníku, s tím
rozdílem, že tentokrát jsme se zejména v prvním poločase dostávali více
do zakončení a jednu z šancí se nám podařilo proměnit. Ve druhé půli
měli domácí územní převahu, ale všechny závary jsme přežili a tím pádem si z Bělkovic odvážíme tři body.“

I.B třída: Jesenec klesl na předposlední post, Mostkovicím se zdařil obrat
Prostějovsko/jim, tok – Důležitý posun směrem k
udržení I.B třídy učinili hráči Mostkovic. Tým vedený
Jiřím Kamenovem nastřílel třetím Hranicím hned pět
branek a od předposledního místa je dělí pět bodů,
od posledních Býškovic pak hned osm. Polepšil si i
Pivín po bezbrankové remíze s Kostelcem, naopak
jesenecké soužení nekončí. Pomohly mu alespoň
druhé Vrchoslavice výhrou právě nad Býškovicemi.
Ke čtvrtému místu míří Lipová, poklidný střed si hlídají Nezamyslice. Ve druhé skupině se nezměnila
situace Protivanova, na předposledním místě má
ještě o dva body méně než Jesenec a teď potřebuje
porazit poslední Drahlov.
TJ Sokol Pivín
TJ FC Kostelec na Hané
0:0
Rozhodčí: Krutovský – Milar,
Lasovský. Sestava Pivína: Pluhařík – R. Švéda, P. Zbožínek ml.,
Vláčilík, Martinec – Šišma (50.
Novák, 62. V. Švéda), Vrba, Svozil, Tydlačka – Fialka, Labounek.
Trenér: Pavel Zbožínek starší.
Sestava Kostelce na Hané: L.
Menšík – Chytil, Začal, J. Walter,
Gréza – Móri, T. Menšík, Grepl,
10. Hor. Moštěnice 22
11. Určice
23
12. Tovačov
23
13. Náměšť na Hané22
14. Mor. Beroun 22
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45:60
36:62
41:99
46:89
51:115

28
24
18
17
11
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27. kolo: Vítkovice 1919 - HFK Olomouc 1:0 * SK
Líšeň - 1.SK Prostějov 0:3 (0:1) * Vyškov - Hodonín
1:3 (1:2) * HFK Třebíč - MSK Břeclav 2:2 (0:2) * MFK
Karviná - 1.SC Znojmo FK 5:1 (2:1) * Sigma Olomouc
- Fotbal Třinec 1:0 * FC Hlučín - Kroměříž 3:1 (0:0).
1. MFK OKD Karviná 25 23 1 1 102:20 70
2. MFK Frýdek-Místek 25 21 0 4 69:23 63
3. SK Sigma Olomouc 25 18 4 3 92:23 58
4. 1.SK Prostějov 25 13 2 10 54:47 41
5. 1.SC Znojmo FK 25 10 7 8 46:48 37
6. SKH Slavia Kroměříž 25 11 2 12 39:51 35
7. MFK Vyškov
26 10 4 12 38:47 34
8. RSM Hodonín
24 9 4 11 37:49 31
9. FC Vítkovice 1919 24 8 4 12 26:48 28
10. SK Líšeň
25 9 0 16 33:67 27

jen v posledních deseti minutách
čtyři trestné kopy a mnoho rohů,
ale bohužel. Jediné pozitivum
je, že jsme přeskočili Jesenec, s
ním to bude za dva týdny klíčové
utkání. Chceme se připravit již na
středeční dohrávku s Nezamyslicemi, ale nevím, zda budeme
kompletní.“

Hodnocení trenéra Kostelce
na Hané Petra Waltera:
„Jsme s bodem velice spokojeni, jeli
jsme do Pivína v dost slátané sestavě. Šli jsme do zápasu s cílem hrát
pozorně, nedostat gól a spoléhat na
brejky, to se nám v první půli dařilo.
Ve druhé nás ale domácí přitlačili,
Vařeka – Hon (80. Kastner), Da- podržel nás brankář. Všechny šanněček (90. Doležel). Trenér: Petr ce jsme odvrátili, takže jsme si bod
zasloužili. Paradoxně v devadesáté
Walter.
minutě jsme z brejku mohli skórovat, ale Vařeka přestřelil. Z posledHodnocení trenéra Pivína
ních čtyř kol hrajeme třikrát doma,
Pavla Zbožínka:
„Je to pro nás zklamání. Chtěli takže chceme své bodové konto
jsme vyhrát, udělali jsme pro to rozšířit a skončit sedmí.“
vše, ale nedařilo se nám v zakonTJ Sokol Vrchoslavice
čení. Šancí jsme měli dost, ovšem
FK Býškovice/Horní Újezd
hosté měli organizovanou obranu
4:1 (2:0)
a dobře jim zachytal gólman. Měli
jsme spoustu standardních situací, Branky Vrchoslavic: Holub 2,
11. FC Hlučín
26
12. 1.HFK Olomouc 25
13. FK Fotbal Třinec 25
14. Horácký FK Třebíč 25
15. Městský SK Břeclav 24
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39:54 25
25:42 24
21:38 20
25:51 20
22:60 13
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29.kolo: SFC Opava - Fotbal Třinec 2:2 (1:1) *
Kroměříž - MFK Karviná 0:3 * Hodonín - MSK
Břeclav 0:2 (0:1) * HFK Olomouc - Vyškov 2:0
(1:0) * 1.SC Znojmo FK - 1.FC Slovácko 2:0 (1:0)
* FC Hlučín - 1.SK Prostějov 6:3 (5:1) * Zbrojovka
Brno - Sigma Olomouc 1:2 (0:2) * Baník Ostrava
- Frýdek-Místek 3:1 (2:0) * Fastav Zlín - Vysočina
Jihlava 3:1 (1:0).
1. FC Baník Ostrava 28 25 1 2 147:24 76
2. SK Sigma Olomouc 30 22 1 7 83:30 67
3. FC Fastav Zlín 29 21 3 5 119:38 66
4. FC Zbrojovka Brno 29 20 3 6 87:37 63
5. 1.FC Slovácko 28 20 2 6 127:22 62
6. FC Vysočina Jihlava 28 20 2 6 80:33 62

M. Fousek, Lacina. Rozhodčí:
Navrátil – Sigmund, Oulehla. Sestava Vrchoslavic: Jurčík – Trávníček, Novák, Zatloukal, Spiller
– P. Horák st. (60. Coufalík), M.
Fousek (65. Olšanský), Polášek,
P. Horák ml. – Lacina, Holub.
Trenér: Roman Šmíd.
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Romana Šmída:
„Podle postavení obou mužstev
v tabulce jsme měli povinnost
získat tři body, odpovídal tomu
i obraz hry. Soupeř nebyl příliš
nebezpečný, těžil z ojedinělých
protiútoků, jediný gól jsme obdrželi po jedné z našich několika
chyb v rozehrávce. Jinak jsme i
přes lehce ospalý výkon měli průběh utkání pod kontrolou a mohli
jsme klidně vyhrát i vyšším rozdílem. Na naší hře se podepsala
drobná zranění hráčů, přece jen
už je na jejich zdravotním stavu
znát závěr sezony.“

FC Beňov
SK Lipová
5:2 (2:1)
Branky Lipové: Petržela 2. Roz-

Brodek u Konice 5:1, Plumlov-Pivín 1:0 (1:0).
1. Čechovice
22 19 1 2 130:23 58
2. 1.SK Prostějov 20 16 2 2 134:35 50
3. Olšany
22 15 3 4 110:52 48
4. Haná Prostějov 21 13 4 4 100:45 43
5. Nezamyslice
21 12 4 5 105:85 40
6. Pivín
21 11 1 9 88:56 34
7. Kralice
22 9 2 11 72:84 29
8. Přemyslovice 20 8 2 10 62:74 26
9. Plumlov
21 8 1 12 48:58 25
10. Brodek u PV
20 7 2 11 42:63 23
11. Otaslavice
20 6 0 14 34:99 18
12. Klenovice
22 4 2 16 54:107 14
13. Brodek u Konice 21 3 1 17 27:116 10
14. Bedihošť
21 3 1 17 41:150 10
Okresní přebor mladších žáků
Kanonýři: 47 - Ježek Jan (Pivín), 45 - Soldán Radek
M n (Kralice), Pátek Tomáš
dohrávka 12.kola: Plumlov-Haná Prostějov. dohrávka (Nezamyslice),), 26 - Balák Marti
14.kola: Nezamyslice-Plumlov 6:3 (6:1), Haná Prostějov- (Klenovice).
Přemyslovice. dohrávka 18.kola: 1.SK Prostějov-Haná
Prostějov 1:2 (1:0). dohrávka 20.kola: Čechovice-Pivín 5:0.
21.kolo: 1.SK Prostějov-Čechovice 5:0, NezamysliceBedihošť 7:0, Olšany-Klenovice 5:0, Haná ProstějovOtaslavice 13:0, Přemyslovice-Brodek u PV 0:3, Kralice-

7. MFK OKD Karviná 29 16 5 8 64:49 53
8. Slezský FC Opava 30 12 5 13 56:62 41
9. 1.SC Znojmo FK 29 12 3 14 64:87 39
10. MFK Frýdek-Místek 29 11 4 14 57:69 37
11. FC Hlučín
29 10 4 15 51:73 34
12. 1.HFK Olomouc 29 9 5 15 36:78 32
13. SKH Slavia Kroměříž 28 8 4 16 32:84 28
14. RSM Hodonín
28 6 5 17 36:99 23
15. FK Fotbal Třinec 31 6 4 21 38:83 22
16. 1.SK Prostějov 29 6 2 21 35:10820
17. Městský SK Břeclav 29 5 3 21 32:96 18
18. MFK Vyškov
28 2 2 24 18:90 8
Zdeněk (Dobromilice), 14 - Milar Ondrej (Protivanov).

hodčí: Kulička – Zavřel, Hohnová. Sestava Lipové: Jelínek – Žilka, Ohlídal, Barák, P. Koudelka
– Bross, Macourek, Růžička, Z.
Koudelka (75. Přikryl) – Petržela,
Vlček (70. Šmíd). Trenér: Jaroslav Ullmann.

li jsme 1:0 i 2:1, těsně před poločasem soupeř otočil ze standardky
na 2:3. V přestávce jsme si řekli,
že to ještě zkusíme, a po deseti
minutách druhé půle jsme otočili
na 4:3. Hosté sice srovnali, ale poslední slovo patřilo nám. Fanoušci
byli maximálně spokojeni, znovu
Hodnocení trenéra Lipové Jaro- se ukázalo, že nám vyhovují kvaslava Ullmanna:
litní soupeři, kteří chtějí hrát fot„Výsledek zápasu je pro nás tro- bal. Jsme jediný tým, který vyhrál
chu krutý, protože jsme byli jed- v Hranicích i teď doma.“
nak oslabeni v základní sestavě,
TJ Slovan Černovír
jednak jsme neodehráli špatné
TJ Sokol Protivanov
utkání. Dostali jsme se do vedení,
3:1 (2:0)
soupeř vyrovnal krásnou střelou
z trestného kopu do šibenice, po Branka Protivanova: 50. D.
naší chybě pak domácí definitivně Sedlák. Rozhodčí: Pivoňka –
otočili vývoj zápasu. V této fázi Zemánek, Valouch. Sestava Projsme měli dvě stoprocentní šan- tivanova: R. Vybíhal – Sekanina,
ce, jenže jsme je neproměnili a J. Vybíhal st., Dvořák, M. Bílek
soupeř nás potrestal třetí brankou. – D. Sedlák (65. T. Pospíšil), F.
Po chybě gólmana jsme obdrže- Pospíšil, M. Pospíšil, Šindelka –
li čtvrtý gól a sporně odpískaná Kropáč, R. Sedlák. Trenér: Lipenalta uzavřela brankový účet bor Bílek.
zápasu.“
Hodnocení trenéra Protivanova
TJ Sokol Mostkovice
Libora Bílka:
SK Hranice „B“
„V první půli nás Černovír pře5:4 (2:3)
hrával, z toho vyplývaly i šance.
Branky Mostkovic: O. Zapletal Po kombinaci a špatném přebrání
2, Dadák, Chmelař, Šlambor z hráčů jsme hned v osmé minupenalty. Rozhodčí: Knoll ml. – tě inkasovali do prázdné brány,
Vachutka, Majer. Sestava Most- poté Radek Vybíhal chytl nájezd,
kovic: Lukáš – P. Zapletal, Kara- ale po dalším průniku jsme v
fiát, Milar, V. Vojtíšek – Šlambor, patnácté minutě dostali druhou
P. Musil (Škobrtal), O. Zapletal branku. Soupeř byl pohyblivější,
– Chmelař (Všetička), Hanák – byli jsme u nich pozdě a ne dost
Dadák (Pospíšil). Trenér: Jiří agresivní, pak jsme ale začali hrát
lépe, převzali iniciativu a vyplyKamenov.
nul z toho Šindelkův gól z ofsajdu. Do druhé půle jsme vstoupili
Hodnocení trenéra Mostkovic
o hodně lépe než domácí, brzy
Jiřího Kamenova:
„S utkáním jsem velmi spokojen, jsme snížili, ale další střely brannejen s výsledkem, ale hlavně kář chytl, nebo jsme minuli. Třetí
s předvedeným výkonem. Soupeř branku jsme již dostali do otepatřil k těm silnějším, prezentoval vřené obrany a i soupeř uznal, že
se velmi dobrou hrou, my jsme jsme hráli dobře.“
se tomu museli přizpůsobit. Tým
SK Jesenec
předvedl vysoké nasazení, góly
TJ Haná Nezamyslice
padaly po vypracovaných akcích
3:4 (2:0)
z jedné i druhé strany. Skóre se
přelévalo ze strany na stranu, vedPodrobněji na straně 23

Přebor OFS Prostějov II.třída
dohrávka 20.kola: Čechovice „B“-Smržice 6:2 (2:1),
branky: 2, Klimeš 2, Haluza, Pospíšil - Klus, Kuchař,
Haná Prostějov B-Brodek u PV 3:0.
27.kolo: Zdětín-Čechovice „B“ 1:1 (0:1), branky:
Řehůlka - Klimeš, Určice B-Výšovice 1:0 (0:0),
branky: Dolák, Držovice-Otaslavice 1:5 (0:0), branky:
Popelka - Rieger 4, Drmola, 1.SK Prostějov B-Haná
Prostějov B 4:0 (1:0), branky: Ovčáček 2, Dostál,
Mazouch, Kralice B-Smržice 4:0 (2:0), branky:
Dvořák, Dvořák, Losman, Répal, Olšany-Brodek u
PV 2:0 (0:0), branky: Pavlinský, Poupera, OtinovesVrahovice 3:2 (1:0), branky: Zapletal 2 - Bednařík,
Němec, vlastní, Hvozd-Přemyslovice „A“ 2:3 (0:2),
branky: Bílý V., Bílý J. -, Grulich, Tyl.
1. 1.SK Prostějov B 25 19 3 3 74:17 60
2. Hvozd
25 16 2 7 77:46 50
3. Zdětín
26 13 7 6 51:42 46
4. Otaslavice
25 13 5 7 62:49 44
5. Čechovice „B“ 26 12 6 8 49:35 42
6. Smržice
26 12 4 10 55:49 40
7. Určice B
25 13 1 11 47:56 40
8. Vrahovice
25 12 3 10 56:42 39
9. Olšany
26 10 4 12 49:55 34
10. Přemyslovice „A“ 25 8 6 11 52:52 30
11. Držovice
26 8 6 12 42:62 30
12. Haná Prostějov B 26 8 5 13 40:57 29
13. Brodek u PV 26 7 5 14 52:80 26
14. Otinoves
25 7 3 15 52:69 24
15. Kralice B
24 6 4 14 35:51 22
16. Výšovice
23 4 4 15 24:55 16
Kanonýři: Kanonýři: 20 - Zapletal Petr (Otinoves), 17
- Kaláb Michal (Otaslavice), 15 - Poles Zbyněk (Hvozd).
III. třída
dohrávka 20.kola: Vícov-Mostkovice B 1:2 (1:1).
dohrávka 25.kola: Ptení-Tištín 2:3.
27.kolo: Zdětín B-Dobromilice - nehráno, VícovPavlovice 1:0, Němčice-Horní Štěpánov 0:0,
Bedihošť-Tištín 0:4, Ivaň-Nezamyslice B 1:2, PteníBrodek u Konice 2:2, Mostkovice B-Vrahovice B 3:1
(2:0), Kostelec B-Pivín B 2:3.
1. Němčice
25 18 2 5 78:20 56
2. Horní Štěpánov 25 16 4 5 60:24 52
3. Dobromilice 25 15 6 4 72:39 51
4. Bedihošť
26 15 4 7 66:48 49
5. Pavlovice
25 13 5 7 49:32 44
6. Tištín
25 13 3 9 59:38 42
7. Nezamyslice B 25 13 3 9 60:42 42
8. Ptení
25 9 10 6 49:42 37
9. Pivín B
25 11 2 12 53:73 35
10. Mostkovice B 26 8 5 13 43:58 29
11. Vícov
26 8 3 15 34:54 27
12. Zdětín B
24 7 5 12 36:42 26
13. Brodek u Konice 25 6 7 12 48:60 25
14. Vrahovice B 25 7 4 14 42:65 25
15. Kostelec B
25 7 2 16 43:64 23
16. Ivaň
25 2 1 22 21:112 7
Kanonýři: 26 - Bosák David (Němčice), 21 Musil Martin (Bedihošť), 16 - Vozihnoj Luboš
(Dobromilice).
IV. třída
dohrávka 12.kola: Jesenec B-Hrubčice 5:3.
dohrávka 20.kola: Biskupice-Skalka 2011 1:3,
Doloplazy-Plumlov 0:2.
dohrávka 22.kola: Brodek u PV B-Hrubčice.
dohrávka 24.kola: Protivanov B-Malé Hradisko
6:1 (2:1).
27.kolo: Biskupice-, Doloplazy-Čechy pod Kosířem
5:6, Brodek u PV B-Protivanov B 1:1, HrubčiceJesenec B 1:1, Tvorovice-Otaslavice B 13:1, Malé
Hradisko-Kladky 2:2, Plumlov-Želeč 4:2, Skalka
2011-Přemyslovice B 5:0 (3:0).
1. Plumlov
25 21 4 0 83:26 67
2. Skalka 2011 24 21 1 2 118:29 64
3. Protivanov B 23 16 5 2 74:24 53
4. Biskupice
24 13 5 6 67:36 44
5. Tvorovice
23 10 4 9 66:53 34
6. Otaslavice B 22 10 3 9 65:64 33
7. Doloplazy
23 11 0 12 59:64 33
8. Jesenec B
23 8 6 9 36:41 30
9. Čechy pod Kosířem24 8 4 12 61:68 28
10. Malé Hradisko 23 7 4 12 41:61 25
11. Přemyslovice B 23 6 4 13 20:58 22
12. Kladky
22 5 4 13 41:62 19
13. Brodek u PV B 21 5 1 15 34:82 16
14. Hrubčice
22 3 4 15 33:79 13
15. Želeč
24 3 3 18 36:87 12
Kanonýři: 21 - Kolečkář Petr (Tvorovice), 18 Kučera Jakub (Plumlov), 17 - Křeček David (Kladky).
Okresní přebor dorostu
17.kolo: Volno-Dobromilice, Plumlov-Smržicenehlášeno, Němčice-Přemyslovice 11:0 (5:0), PivínNezamyslice 4:1, Protivanov-Vrahovice 7:0.
1. Němčice
13 11 2 0 68:10 35
2. Protivanov
12 9 2 1 59:26 29
3. Smržice
14 8 0 6 51:24 24
4. Plumlov
12 6 2 4 24:17 20
5. Pivín
13 6 1 6 28:25 19
6. Dobromilice 14 6 0 8 32:39 18
7. Nezamyslice 15 5 2 8 30:45 17
8. Vrahovice
13 2 1 10 11:41 7
9. Přemyslovice 14 2 0 12 15:91 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

21.kolo: Volno-Vyšovice, Držovice-Určice 0:1, ProtivanovDobromilice 1:0, Kralice-Kostelec 2:0 (0:0), Pivín-Brodek
u PV - nehráno, Volno-Smržice, Volno-Plumlov.
1. Protivanov
16 14 1 1 90:16 43
2. Dobromilice
17 13 2 2 69:21 41
3. Pivín
17 12 2 3 72:16 38
4. Určice
17 10 2 5 43:19 32
5. Smržice
17 8 2 7 33:49 26
6. Kostelec
17 7 1 9 50:38 22
7. Kralice
16 6 2 8 23:39 20
8. Plumlov
17 5 1 11 32:52 16
9. Vyšovice
17 4 1 12 29:80 13
10. Držovice
16 3 2 11 26:60 11
11. Brodek u PV
14 1 0 13 10:78 3
Kanonýři: 22 - Makoš Josef (Pivín), 20 - Blumenstein
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Fotbalisté 1. SK Prostějov vytěžili z "anglického" týdne pouze tři body

V průměrném utkání vyhrál Frýdek-Místek nad Prostějovem 2:0
Eskáčko nezopakovalo výkon z Uničova

MFK Frýdek-Místek

1. SK Prostějov

2:0
(1:0)

Branky: 26. Teplý, 60. Švrček. Rozhodčí: Santarius – Priesol,
Nesrsta; ŽK: Ceplák – Zelenka, diváků: 750.

MFK Frýdek-Místek:
Hlaváč – Švrček, Coufal, Korneta, Žídek - Literák, Mozol (86.
Skotnica), Talián, Ceplák – Gulajev (70. Bačík), Teplý (80. Pešek). Trenér: Milan Duhan.
Sestava 1.SK Prostějov:
Bureš – Hloch, Hunal (67. Zatloukal), Zbožínek, Krejčíř – Pančochář, Pavlík, Zelenka (82. Svozil), Kazár – Machálek (60. Hirsch), Pospíšil. Trenér: František Jura.

Rosice/tok - V odloženém 18.
kole MSFL se potkali sousedé v tabulce – druhý Frýdek-Místek hostil třetí Prostějov.
V divácky průměrném utkání
si domácí zajistili důležité tři
body a vzhledem k zakolísání
vedoucího Třince ve Žďáru
může být ještě souboj o čelo
tabulky docela dramatický.
Přestože hosté z Prostějova nastoupili v identickém složení
jako v neděli v Uničově, herní
projev totožný rozhodně nebyl.
Úvod utkání nebyl kdovíjak
zajímavý ani na jedné straně,

první střelecké pokusy skončily
vysoko nad oběma brankami,
z úvodního tlaku vytěžili domácí pouze sérii tří rohových kopů
s nulovým efektem. Ve slibné
pozici před Burešem se objevil
až v 11. minutě Mozol, obrana
Prostějova jej ale k zakončení
nepustila. Hra se přelévala od
jedné šestnáctky ke druhé, ani
jeden ze soupeřů se do brány
příliš netlačil. Pančochářův individuální pokus o průnik do
šestnáctky domácích v 21. minutě měl také jepičí život, a tak
vytrvale povzbuzující skupinku

domácích fandů potěšil až rychlý výlet Teplého po levém křídle,
klička do středu hřiště a utěšená
střela k Burešově levé tyči,
kterou prostějovský gólman
nadvakrát zneškodnil. Útočné
choutky hostí většinou uvadaly
už na půlící čáře, a tak uhodilo
na opačné straně: Teplý obdržel v 26. minutě přesný pas na
hranici šestnáctky, míč si z něj a
vybíhajícího Bureše udělal živé
kuželky a pomalu se dokutálel
do brány. O dvě minuty později
se k dorážce Burešem zachyceného centrovaného míče dostal
Gulajev, obrana eskáčka ovšem
zafungovala bezchybně.
Po změně stran stála v první
desetiminutovce za zmínku
jen příležitost Gulajeva, Bureš
byl na místě. V 59. minutě se
dostal do výborné pozice před
brankou domácích Kazár, nabídku ke srovnání skóre ovšem
nevyužil, a tak (nejen) fotbalové pravidlo zaúřadovalo znovu. Prakticky z protiútoku měl
luxusní prostor na zadní tyči k
zužitkování centrovaného balonu Švrček a mazácky ho využil.
Trenér Jura reagoval posílením
zálohy o rychlonohého Hirsche
a výměnou stopera Hunala za
útočníka Zatloukala, což mělo

František JURA - 1. SK Prostějov:
Bohužel jsme nenavázali naším výkonem na nedělní vydařené utkání v Uničově. Za soupeřem jsme zaostávali ve všech herních činnostech, to je nutné
přiznat. Domácí byli rychlejší, dobře kombinovali na jeden dva doteky, z toho
si vytvářeli šance. Do prvního gólu to bylo takové neslané, nemastné utkání,
pak jsme museli více otevřít hru. Místo vyrovnání po dobré Kazárově šanci jsme ale dostali druhý gól, s tím už se dnes nedalo mnoho dělat. Nejsem
spokojený s dnešní bojovností týmu, kterou naopak prokázal v minulém kole.
Slova trenéra Jury potvrdil také Lukáš Zelenka. „Prohráli jsme dnes s jednoznačně lepším soupeřem. Byl organizovanější, běhavější, věděl přesně, co
chce hrát, v čemž jsme my bohužel tápali. Hráli jsme dost roztaženě na „dlouhé hřiště“, z toho rezultovaly nepřesné přihrávky, které nás brzdily v útočném
snažení.“

Milan Duhan – MFK Frýdek-Místek
Výkon kluků se mi velmi líbil, navázali na dobrá představení doma se Zlínem
a v Olomouci. Šli víc za vítězstvím, kterého využitím dvou z mnoha šancí
dosáhli. Musíme tým dobře namotivovat na nadcházející dva zápasy, aby
v duelu s Třincem v předposledním kole bylo ještě o co hrát.

za následek zvýšení procenta
držení míče na prostějovských
kopačkách, ovšem bez náznaku
gólového efektu. Naopak v 74.
minutě Bureš vyškrábl mimo tři
tyče Mozolovu střelu z hranice
velkého vápna, podobná situace
se opakovala o dvě minuty později, když stejnému hráči „nabil“
Švrček. A tak do konce zápasu
zaujal už jen Hirschův pokus
v 78. minutě a další Švrčkova

nebezpečná střela z dobré pozice
v šestnáctce, mířící v 85. minutě
vedle tyče svatyně hostí.
Prostějov tedy zůstává na třetím
místě neúplné tabulky po 26
odehraných kolech, s šestibodovým náskokem před čtvrtou
Břeclaví, se kterou uzavře tento
ročník před domácím publikem
8. června. Už v sobotu přivítá na
stadionu Za Místním nádražím
poslední Rosice.

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

Výsledky MSFL:
Dohrávka 18.kola: Orlová – Sigma Olomouc B 3:0 (1:0). Branky:
7.Kopel, 56.Kovář, 71.Žižka * Zlín B – Uničov 0:2 (0:0). Branky:
47.Tögel, 71.Hrubý * Hulín – Rosice 3:0 (1:0). Branky: 17.Otruba,
61.Ševela, 79.Krhut * Žďár nad Sázavou – Třinec 1:0 (0:0). Branka: 77.Nedvěd * Hlučín – Břeclav 2:3 (1:2). Branky: 21.Hanus,
52.Dostál – 6.Simandl, 13. a 64.Kotol * Zábřeh – Kroměříž 3:0
(0:0). Branky: 63.Michalčák, 80.Šichor, 86.Zeher * Frýdek-Místek
– 1. SK Prostějov 2:0 (1:0). Branky: 26.Teplý, 59.Švrček.
27.kolo: Baník Ostrava B – Sigma Olomouc B 1:4 (1:2). Branky: 9.Pyclík – 4., 40. a 49.Zahradníček, 71.Klesnil * Žďár nad Sázavou – Orlová 1:0 (0:0). Branka: 84.Sedláček * Hlučín – Hulín 0:2
(0:0). Branky: 25. a 33.Dvořáček * Zábřeh na Moravě – Zlín B
0:1 (0:0). Branka: 55.Holík * Frýdek-Místek – Uničov 3:1 (1:1).
Branky: 6.Mozol, 54.Talian, 62.Teplý – 9.Juřátek * 1. SK Prostějov
– Rosice 3:1 (2:0). Branky: 26. a 50.Pospíšil, 31.Hloch – 82.Šilinger
* Slovácko B – Třinec 1:2 (1:2). Branky: 11.Lukáš – 24.Čtvrtníček,
32.Malíř * Kroměříž – Břeclav 1:0 (0:0). Branka: 49.Šturma.

průběžná TABULKA MSFL

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

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

Z
27
27
27
27
27
26
25
26
27
25
27
27
27
27
27
27

V
20
18
15
13
12
12
10
11
10
9
9
8
8
6
7
5

R
2
4
6
5
6
2
7
3
5
7
6
8
3
7
4
5

P
5
5
6
9
9
12
8
12
12
9
12
11
16
14
16
17

S
71:23
52:23
64:46
51:31
47:31
51:49
35:28
46:49
40:41
38:38
35:42
35:46
31:60
32:53
27:60
26:61

B
62
58
51
44
42
38
37
36
35
34
33
32
27
25
25
20

kam PŘÍŠTĚ na MSFL?
28.kolo: neděle 2.června.2013, 10:15 hodin: 1.SK Prostějov – Zábřeh na
Moravě, Uničov – Baník Ostrava B, Zlín B – Hlučín (10:30), Rosice – Frýdek-Místek (16:30), Orlová – Kroměříž (sobota 1.6., 10:15), Třinec – Prostějov (sobota 1.6., 10:15), Břeclav – 1.FC Slovácko B (sobota 1.6., 16:30), Hulín
– Žďár nad Sázavou (sobota 1.6., 16:30).

Příští víkend s lídrem MSFL

aneb v neděli do Třince!
PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK - hlavní mediální partner klubu

Tři góly, břevno a tyč = důležité tři body zůstaly eskáčku doma
Hra na jednu bránu mezi kapkami deště...

1. SK Prostějov

FC Slovan Rosice

3:1
(2:0)

Branky: 27., 51. Pospíšil, 32. Hloch – 82. Selinger
Rozhodčí: Ondráš – Ogrodník, Batík; ŽK: Pospíšil – Šenk,
Pšikal, diváků: 290

Sestava 1.SK Prostějov:
Bureš – Hloch, Hunal, Zbožínek, Kazár – Pančochář, Pavlík,
Zelenka, Hirsch – Zatloukal (81. Krejčíř), Pospíšil (65. Fládr).
Trenér: František Jura.
FC Slovan Rosice:
Hoda – Odehnal, Šilinger, Živný, Lukáš (75. Mičko) – Havlásek, Lang (87. Touška), Selinger, Pšikal – Malata, Šenk (63.
Chlup). Trenér: Petr Čejka

Prostějov/tok - Do jisté míry
podobný průběh jako první
vzájemné měření sil na podzim
mělo sobotní druhé setkání Prostějova s týmem Rosic. Rozdíl
mezi oběma poločasy sice nebyl tak markantní, přesto se
dá říci, že první poločas patřil
jednoznačně domácím, zatímco
v tom druhém se hra opticky
vyrovnala a v závěru Rosice dokonce hrozily snížením na rozdíl
jediné branky.
K úvodnímu hvizdu rozhodčího
Ondráše nastoupila v modrých
dresech mírně pozměněná jedenáctka. Útočník Tomáš Machálek nebyl ani mezi náhradníky a

utkání sledoval v příjemné společnosti na tribuně, důvodem byl
natažený sval z 35. minuty utkání
ve Frýdku, kvůli čemuž po hodině
hry střídal. Příští týden ale začne
opět trénovat a na prestižní utkání
v Třinci by měl být připraven. Na
kraji obrany nenastoupila ani stálice Pavel Krejčíř, ten ale je v pořádku a v průběhu zápasu se dostal
na hřiště.
Utkání začali domácí pěkně od
podlahy, výsledkem čehož byla
sporná situace hned ve 2. minutě,
kdy se Hirsch v šestnáctce dostal
do kontaktu s obráncem Rosic. A
zatímco příznivci eskáčka měli
jasno o penaltě, rozhodčí zachoval

v souladu s panujícím počasím
ledový klid... O minutu později
začalo být v hledišti lehce dusno, když naopak na druhé straně
byl dle rozhodčího faulován na
hranici velkého vápna Pšikal a
přímý kop realizoval rosický kapitán Malata nad břevno. To bylo
na hodně dlouhou dobu jediné
přiblížení hostů na dohled Burešovy branky, ten si jinak mohl do
přestávky pročíst celý Večerník.
Zato na druhé straně se vršily
šance a čekalo se jen na první gól:
v 7. minutě se k Zatloukalově nabídce před bránu nikdo skluzem
nedostal, ve 14. hlavičkoval po
Zelenkově rohu Zbožínek pouze
do břevna, o dvě minuty později
po Zelenkově přistrčení Pospíšilovu střelu zblokovala obrana,
následovalo ostřelování Hirschem
a Pavlíkem, ale jen slepými patronami. Na efektní slalom mezi
rosické obránce se vydal i Pančochář, rezultoval z toho jen rohový kop. Až ve 27. minutě Kazár
vybojoval u postranní čáry téměř
ztracený balon, Zelenka načechral
do šestnáctky a Pospíšil hlavou
krásně zavěsil – konečně 1:0! Ve
29. minutě si zopakovali dobrou
spolupráci při standardce Zelenka
se Zbožínkem, ve 32. minutě po
celé sérii rohových kopů se k odraženému míči na hranici pokutového území dostal obránce Hloch
a nekompromisní křížnou střelou
prostřelil vše. Do poločasu stihl

Roman Popelka – asistent 1. SK Prostějov
Po celý zápas jsme byli lepším týmem, jen škoda, že jsme nerozhodli zápas
už v prvním poločase, mohli jsme ten druhý poločas hrát trošku jinak. Mohli
jsme výrazně vést už po půlhodině hry, třetí gól ale padl až po přestávce,
věděli jsme, že ten nám hodně pomůže. V závěru jsme nechali soupeře tak
trochu vstát z mrtvých, ale jsem rád, že jsme to zvládli a máme tři body. Viděli jsme zajímavý fotbal, dvě tyče, vykopnutí z prázdné brány, výhra mohla
být výraznější, ale počítají se body do tabulky. Po prohře ve Frýdku jsme se
potřebovali dostat na pozitivní vlnu a to vyšlo.

Petr Čejka – FC Slovan Rosice
Prostějov byl lepším týmem, my jsme se dostali ke slovu až kolem 80.
minuty. Mysleli jsme, že soupeř na tom bude kondičně hůř, podobně jako
v podzimním zápase, ale i kdybychom proměnili ten únik na 2:3, byl by vzápětí konec. Do 25. minuty jsme poctivě bránili, i když jsme byli pod tlakem,
pak jsme se vlastní chybou, které se neustále opakují, dostali do jednogólového deficitu, po druhém gólu už těžko šlo se zápasem něco udělat. Dokud
bude šance, o udržení se ještě popereme.

nastřelit ještě tyč Pavlík z přímého
kopu po Kazárově přiťuknutí.
Přestávka evidentně neproběhla
v rosické kabině v poklidném
duchu, neboť po ní se hosté přece
jen víc snažili prozkoumat také
svoji útočnou polovinu. Přesto
to byl opět Pospíšil, který utekl
v tandemu se Zatloukalem a jeho
centr zleva umístil tentokrát po
zemi ke vzdálenější tyči Hodovy
branky. Hattrick mu dnes ovšem
nebyl přán, o tři minuty později
ve vyložené šanci přehodil vybíhajícího gólmana a míč směřující do rosické svatyně vykopl

z brankové čáry Odehnal. Pavlík
byl dnes také při střelecké chuti,
další výživnou pumelici vytěsnil
jen konečky rukavic Hoda těsně
mimo tři tyče. Bylo to v době,
kdy rozjel tři dobré akce ze středu
hřiště Zelenka, ani jednu ale spoluhráči nedotáhli do úspěšného
konce. V 82. min. se při ojedinělém hemžení před Burešovou
bránou dostal k míči Selinger a
překvapivou střelou pokazil prostějovskému brankáři čisté konto.
Do konce zápasu jsme evidovali
po jedné dobré šanci na každé
straně, ale skóre se už nezměnilo.

Slepé kuře potkalo zrno aneb co řekl Kazár o Hlochově gólu

Prostějov - V domácí šatně
dnes bylo nezvykle humorně, tak jsme vyzpovídali
několik hráčů, kteří zasáhli
do vývoje utkání. Prvním
byl Michal Pospíšil (na
snímku) kterému se dnes
opět po několika zápasech
střelecky dařilo.
Tomáš Kaláb

Dnes jste měl vydařený
zápas, dva góly, každý
jiný, a ještě málem hattrick...
„Na tu první hlavičku mně
pěkně nacentroval Lukáš Zelenka, druhý byl zase klasicky

po rychlém brejku ve dvou.
Škoda té třetí příležitosti, měl
jsem do toho víc jít. Ale důležité jsou ty tři body a fakt,
že jsme dali první gól, to nás
uklidnilo a položilo základ
dnešnímu vítězství.“
Bylo trochu nezvyklé
od trenéra vystřídat
oba útočníky?
„Nestává se to často, ale v okamžiku, kdy byl zápas prakticky
rozhodnutý, jsem potřeboval
trochu pošetřit síly. Byl to třetí
zápas v sedmi dnech a už jsem
trochu cítil sval, tak jsem raději
střídal.“
Velké pozdvižení v pozitivním
slova smyslu znamenala trefa
svátečního střelce – krajního

beka Pavla Hlocha, který jinak tvoří jeden z pilířů prostějovské obrany.
Pavle, dnes jste měl
vzadu poměrně klid,
tak jste se zapojil v útoku?
„No chyběl nám dnes Tomáš
Machálek, tak jsem ho musel
zastoupit (smích). Ale vážně –
jeden gól jsem dal ještě v divizi
v Konici, ale to bylo hlavou,
takhle nohou po zemi je to poprvé. Stál jsem v pravou chvíli
na pravém místě u odraženého
balonu po rohovém kopu, jsem
rád, že mi to tak pěkně vyšlo.“
V té chvíli kolemjdoucí Tomáš
Kazár nadhodil přísloví, které
jste si přečetli v úvodu, lépe to
vystihnout asi nešlo...

Svůj stín nepřekročili. Hráči 1.SK nebodovali proti Frýdku-Místku
ani napodruhé v sezoně a na druhé místo ztrácejí už sedm bodů.
Foto: Tomáš Kaláb.
Prostějov/tok - První červno- ko po velkém úsilí nakonec vyvou sobotu jedou prostějovští dřelo tři body. Hostům v tomto
fotbalisté dopoledne na hřiště případě zcela selhala koncovka,
Třince, suveréna současného zatímco Žďas byl v podstatě
ročníku MSFL. První vzájem- stoprocentně efektivní. O víkenný zápas v rámci 13. kola po- du si ovšem na Slovácku Třinec
čátkem listopadu na domácím napravil reputaci a především
stadionu Za Místním nádra- nepotěšil druhý Frýdek-Místek.
žím nedopadl pro domácí vů- Pikantní na nedělní výhře jsou
bec dobře. Byť byli aktivní po gól a nahrávka Čtvrtníčka, který
celý zápas, góly stříleli pouze přišel do Slezska v zimě na hoshosté a odvezli si domů vítěz- tování právě z 1. FC Slovácko.
ství 3:0, čímž si už před zimní Mezi pravidelné střelce, na které
pauzou pojistili první příčku. si bude muset dát prostějovská
Třinec v dosavadním průbě- obrana pozor, patří kromě dvou
hu prohrál pět mistrovských útočných hrotů Gavláka a Čtvrtzápasů, z toho na jaře byl neú- níčka také středopolaři Motyčka
spěšný hned ve svém prvním a Malíř. Post gólmana převzal
vystoupení doma, když prohrál od konce dubna dlouholetý člen
s rezervou Sigmy 0:1. Dluž- třineckého kádru Václav Bruk
no podotknout, že se domácí od zkušeného internacionála
představili v neúplném složení, Martina Lipčáka, který má za
a přestože si několik šancí vy- sebou angažmá v Maďarsku a
pracovali, pokulhávala koncov- na Kypru, ten se ale v neděli do
ka, což eskáčko ostatně zažilo brány opět vrátil.
na svou kůži také. Od tohoto V zápase 27. kola v neděli tedy
zápasu však Třinec ani jednou nastoupil Třinec v tomto slonezávahal a z následujících osmi žení: Lipčák - Joukl, Hupka,
zápasů si připsal plný bodový Švec, Eismann - Malíř (88. Kyzisk a impozantní skóre 22:3! selý), Matoušek (90. Samek),
Poté však přišlo v uplynulém Čtvrtníček, Motyčka, Juřena
týdnu nečekané zaváhání ve (83. Klimas) - Gavlák. Trenér:
Žďáru nad Sázavou, kde eskáč- Miroslav Kouřil.

Outsider nepřekvapil. Proti posledním Rosicím potvrdilo eskáčko
roli favorita a získalo očekávané tři body. Foto: Tomáš Kaláb.
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Další středa patřila fotbalovým dohrávkám, v hlavní roli byl Přebor O KFS. Večerník navštívil také duel čechovického "béčka" se Smržicemi

Určice zdolaly Kozlovice a navýšily vedení Fotbalové oddíly
TJ Sokol Určice
Fotbalový klub Kozlovice

3:1
(2:0)

Branky: 21. Vodák, 39. Los, 56. Holly – 85. Kaďorek.
Rozhodčí: Štětka – Částečka, Koláček. ŽK: 71. Javořík, 79. Vaněk
– 83. Martin Král. ČK: 83. Michal Král (K). Diváků: 90

sestava Určic:
Nejezchleb – Petržela, Kocourek, Skopalík, Javořík – Bokůvka
(74. Pospíšil), Vaněk, Los (72. Halouzka), Hochman – Vodák,
Holly (90. Peka). Trenér: Evžen Kučera.
sestava Kozlovic:
Mánek – Střelec, Michal Král, Martin Král, Heger – Kaďorek,
Petráš (72. Řehák), Tomčík, Šolin – Pola (57. J. Dohnal), Zezula.
Trenér: Tomáš Martínek.

Určice/jim – Sokolové z Určic
mohou opět vesele kroužit v
oblacích. Zdá se, že střemhlavý pád dolů skončil a mužstvo
se navrací k velké podzimní
jízdě. Proti Kozlovicím vyhrálo
čtvrtý z posledních pěti duelů,
a přestože domácí opět alespoň
jednou inkasovali, díky třem
bodům zvýraznili svůj náskok
na devět bodů před Oskavou
a jedenáct před Holicí a právě
Kozlovicemi.
„Potkala se dvě velmi kvalitní
mužstva, i fotbal tomu odpovídal.

První půlka byla fotbalově lepší
nejprve z naší strany, pak z jejich
strany. Fotbal se musel divákům
líbit, nám se podařilo dát dva góly,
zatímco oni gólovku nedali,“ pustil se do hodnocení určický trenér
Evžen Kučera.
O vedení 1:0 se po dvaceti minutách postarala domácí ikona Petr
Vodák, stejný hráč navíc hned
na kraji utkání nastřelil břevno.
Brzy po první změně skóre došlo
i na druhou korekci výsledku, pod
kterou se podepsal Tomáš Los.
Dlouhán v bílém dresu nastoupil

po jednozápasové zdravotní přestávce a místo na hrot se postavil
do středu zálohy, přesto se dokázal
gólově prosadit.
Po pauze se dostávali do brankových příležitostí zejména hosté.
Započal to ve třiapadesáté minutě
Zezula, když obešel uvnitř vápna
brankáře, ale v záklonu minul o
fous levý horní růžek.
Domácí kontrovali brejkem na
3:0, když Holly využil při rychlém postupu přihrávku zprava,
krátce poté putovala hlavička po
rohu kousek nad. Ze strany Určic
to ovšem směrem dopředu bylo
přes další náznaky prakticky vše
a v plné koncentraci se musel
udržovat zejména jejich gólman
Nejezchleb.
„Věděli jsme, že nás ve druhé půli
budou chtít zatlačit, aby srovnali.
Bylo to stále velmi kvalitní utkání,
soupeř mohl snížit na 2:1, naštěstí
se nám podařilo z protiútoku dát
na 3:0, čímž jsme tlak soupeře
opět trošku otupili,“ oddychl si
Kučera.
Krátce po zvýšení na 3:0 vystřelil
hostující Tomáš Petráš po přihrávce zleva z hranice šestnáctky
těsně nad, po přímém kopu z levé
strany Michal Král míč jen lehce
lízl a nedokázal ho umístit mezi tři
tyče. V osmasedmdesáté minutě

dokázal David Střelec skluzem z
malého vápna na zadní tyči skórovat, leč z ofsajdu, o minutu později
po žlutém faulu Vaňka nastala ve
vápně skrumáž, ale Nejezchleb
byl u levé tyče nepřekonatelný.
I v poslední desetiminutovce se
to podstatné odehrávalo zejména
před bránou Určic. Po rohovém
kopu vystřelil ze šestnácti metrů
k levé tyči Šolin, získal ale opět
pouze roh.
Hosty nepřibrzdilo ani vyloučení, kdy po ostrém skluzu zepředu dostal přímo červenou kartu
Michal Král, a pět minut před
koncem dokázal Lukáš Kaďorek
po přihrávce mezi beky obstřelit
gólmana a snížit.
A nemuselo zůstat u jediné branky. Minutu před koncem Šolin
pronikl z pravé strany do vápna,
zamířil na zadní tyč, ale o fous ji
minul, v nastaveném čase vypálil
střídající Jan Dohnal těsně nad.
„Snažili jsme se držet balon co
nejvíce na kopačkách, abychom
jim neumožnili dát gól. Bohužel
se nám to nepodařilo. Soupeř
zvýšil tlak, začal chodit ve více lidech, posouval tam až čtyři útočníky a měl po našich chybách
nějaké šance,“ vracel se určický
trenér k uplynulým devadesáti
minutám hry.

Vítězství ale považoval za zasloužené, mimo jiné proto, že
jeho hráči dokázali příležitosti
využít. Mrzel ho ale fakt, že
Určice opět inkasovaly. „Řekli
jsme si, že by už bylo záhodno nedostat gól, bohužel jsme
ho dostali. Kromě toho jsme
soupeře pustili ještě do dalších
tutovek. Nedaří se nám dohrávat koncovky zápasů, to stejné
v Ústí, kde z jasného zápasu a
skóre 3:0 jsme to nechali zdramatizovat. Není to podcenění,
ale uvolnění,“ podotkl.
Trenérovi hostí Tomáši Martínkovi neudělalo radost prakticky
nic, mrzely ho zejména velké
chyby, po nichž Kozlovice dostaly první dvě branky. „Položily
nás do kolen. Bylo ovšem vidět, že proti sobě stála mužstva
z vrchu tabulky, hrál se slušný
fotbal. Určice však měly větší
hlad po vítězství, nám se nedařila rozehrávka, byli jsme pozdě
u hráčů, neudrželi jsme míč pod
kontrolou,“ domníval se.
Dobře si pamatuje zápasy jako ten
středeční, kdy si jeho hráči vytvoří
spoustu možností, ale málokterou promění. „To je náš problém.
Kdybychom proměnili pětadvacet procent šancí, tak vyhráváme
každý zápas,“ posteskl si.

Kraličtí válcovali Zlaté Hory a dočkali se vysoké výhry
Kralice na Hané/jim – I dvouciferným výsledkem mohli ve
středeční dohrávce vyprovodit
fotbalisté Kralic hosty ze Zlatých Hor. Hned v první minutě
načal soupeře po Valtrově akci
a Cibulkově tyči Kopečný, další
tutovky domácí dlouho zahazovali a pojistky se dočkali až ve
druhé půli. To hostující hráči
žádný z brejků nedotáhli do
konce a nad Kralicemi ani napodruhé v ročníku nezvítězili.
„Je to naše specialita. Máme tlak,
gólovky, ale nepotvrdíme to brankami a strachujeme se, abychom
neobdrželi náhodnou branku.
Zejména první poločas jsme ale
odehráli velmi aktivně, škoda, že
jsme to dříve nepojistili,“ mísily se
v kralickém trenérovi Petru Gottwaldovi smíšené pocity, ovšem s
převahou těch pozitivních.
Již po pár vteřinách se vyhnul
ofsajdové pasti Pavel Valtr, jenž
rád i z pozice krajního beka útočí,
zprava přihrál pod sebe do vápna,
kde Cibulka z první trefil pravou
tyč. O dorážku se postaral Vít Kopečný a mířil přesně do protějšího
dolního rohu.

Kralické tato branka povzbudila
a hnali se i dál do jednoho útoku
za druhým. Ve třetí minutě nebyl
v ofsajdu Jan Nečas, sám si ovšem
nebyl jist a o nadějnou pozici přišel. Brzy po něm pronikl opět Valtr do vápna a vystřelil těsně nad.
Hosté po prvním překročení půlící
čáry získali výhodu přímého kopu
z asi dvaadvaceti metrů. Plhák sice
zamířil doprostřed, ale i tak měl
Krejčí v domácí bráně problémy a
napoprvé míč neudržel ani nevyrazil do bezpečí.
Domácí však v útočení nepřestávali. Lehký na dlouhou nohu
přestřelil a ještě se bolestivě srazil
s gólmanem, Petrásek si to na pravé straně namířil mezi tři hráče, v
další gólovce vysoký míč z pravé
strany trefil Lehkého, na brankové
čáře však hosté odvrátili. Unikajícího Cibulku pak na pozici posledního zezadu skopl Filip Škoda, překvapivě však viděl pouze
žlutou, a nikoliv červenou kartu.
O převaze domácích svědčí i statistiky. Po dvaceti minutách platilo
skóre 1:0, na střely mezi tři tyče
to bylo 3:1, poměr střel mimo byl
6:1, na rohové kopy vedly Kralice

3:0. A tým Petra Gottwalda pokračoval v ofenzivě i nadále. Petrásek
prošel zprava do vápna, nevystřelil
ovšem a bek ho skluzem připravil
o balon. Další nadějnou možnost
táhl Nečas, nacentroval ovšem
pouze do prvního hráče.
Hráči Zlatých Hor se oklepali až
krátce před pauzou. Po brejku,
přenesení na pravou stranu a přihrávce pod sebe zamířili hosté
vedle, při krátké sérii standardek
byl v permanenci i Krejčí, když
po centru z levé strany na brankové čáře vyrazil střelu útočníka
číhajícího na zadní tyči.
„Standardky jsou vždy ožehavé,
navíc na konci poločasu přišel
hustý déšť, kdy se může stát
všechno. Přišel propadený míč,
kdy zaspal Petrásek, ještě předtím Kopečný špatně rozehrál
standardku a šli do polobrejku.
Škoda individuálních chyb,“
zmínil Gottwald.
O navýšení se až dvacet minut
před koncem po faulu na Lehkého a červené kartě postaral
Cibulka, hráč s číslem 11 o dvě
minuty později přidal po střele
levačkou podél gólmana třetí

FC Kralice na Hané
TJ Zlaté Hory

3:0
(1:0)

Branky: 1. Kopečný, 70. (p) a 72. Cibulka. Rozhodčí: Hampl –
Straka, Motlíček. ŽK: 18. Nečas – 16. Škoda.

sestava Kralic:
Krejčí – Valtr, Martinka, Neoral, Jamrich – Petrásek, Nečas, Dočkal (71. Vybíhal), Kopečný (73. Chvojka) – Lehký (82. Šín),
Cibulka. Trenér: Petr Gottwald.
sestava Zlatých Hor:
Svrčina – Kyška, Škoda (27. Burian), Pluhařík, Karlík – Charalambidis, Křepelka, Hoffmann, Plhák – Brückner, Minka.
Trenér: Jiří Silný.

branku. „Pepa se potýká s neformou. Nedaří se mu, ale je to
bojovník, který celých devadesát minut odjezdí. Penalta ho
ale nažhavila a další šanci již
dal,“ vyjádřil se domácí trenér k
dvougólovému střelci.
Do dalších šancí se dostali Lehký, Kopecký i Petrásek, stejně
tak se občas vyskytovala okýnka
v domácí defenzivě. „Pokračovali jsme v nátlakové hře a

všechna přečíslení se nám podařilo zastavit včas,“ těšilo Gottwalda udržení výkonnosti.
Pět kol před koncem se tak
Kralicím podařilo vytáhnout
na devátou pozici a dvaatřicet
bodů značí záchranu. „Na poslední Opatovice máme dvanáct
bodů náskok a můžeme být relativně v klidu. Hrajeme ovšem
o co nejlepší umístění,“ touží po
horní polovině.

nahlašují falešné střelce

Prostějovsko/jim – Stává se
prakticky každý víkend, že
se v nedělních výsledkových
listinách rozesílaných sekretářem Okresního fotbalového svazu Prostějov Pavlem
Peřinou objevují chyby ve
střelcích. Na vině jsou lidé
hlásící svazu na záznamník
výsledky, k opravě jejich
omylu dochází v polovině
následujícího týdne.
„Ti, co to hlásí, bývají často
opilí a v neděli pak vznikají
zmatky. Někdy vůbec neznají
střelce soupeře a řeknou jen
jméno, aby nedostali pokutu,“
vysvětlil důvod nepřesností
Pavel Peřina.

Těsně před uzávěrkou vydání již není v redakci čas
zjišťovat, zda jsou uvedená jména správná. Třeba
v minulém čísle tak v přehledu zápasů II. třídy vyšlo,
že střelcem jediné branky
duelu Otaslavice – 1.SK
Prostějov „B“ byl Michal
Fabiánek, ačkoliv ve větším
článku na předchozí straně
správně stalo, že gólu dosáhl Martin Hirsch.
„Do středy mi přicházejí
zápisy o utkání podepsané
kapitány a podle nich to
během čtvrtku a pátku aktualizujeme,“ ozřejmil Peřina
opravnou proceduru.

Josef Klváček: „Soupeře

budeme chtít drtit jako dneska“

Čechovice – Dvěma brankami se pod výhru Čechovic
„B“ podepsal Josef Klváček
(na snímku J. Možného).
Třiadvacetiletý útočník nejprve přesnou dorážkou zvyšoval na 2:0, ve druhé půli si
ještě naběhl na centr z pravé
strany a z bezprostřední blízkosti nezaváhal. Jeho první
branka se nakonec ukázala
být vítěznou a Čechovičtí tak
po dohrávce přeskočili svého
soupeře a polepšili si na průběžnou čtvrtou příčku.
Jiří Možný

Čekal jste až takovou
kanonádu?
„Doufal jsem v to, že si konečně zastřílíme. Dnešek potvrdil,
že na to máme, a takových zápasů by to chtělo víc. Nebylo
nás hodně, museli nám pomoci kluci z dorostu, ale zapojili
se perfektně. Příští sezonu, až
postoupí z dorostu, budou ještě kvalitnější. Běhají, makají,
jeden z nich dal dokonce gól.“
Oplývali jste velkou
ofenzivní silou, kde se
vzalo takové množství šancí
a zakončení?
„Trenér nám před zápasem
říkal, ať hodně střílíme, protože nám to na tréninku šlo.
Říkal, že gólman třeba bude
vyrážet a my budeme moci dorážet. Padli z toho dva góly, je
to skvělé. Výkon byl celkově

super, druhý poločas jsme hráli
tak, abychom si náskok 2:1 nenechali vzít.“
Jak vidíte šance mužstva ve zbytku sezony?
„Budeme se snažit postoupit,
co nejvýše to půjde, na první
příčky to už ale nevidím. Na
začátku sezony jsme třikrát
po sobě remizovali, byla tam
i jedna prohra. Tento výkon
nás ovšem ještě nakopne a
soupeře budeme chtít drtit jako
dneska.“
Takže není na atmosféře
v mužstvu nijak znát, že
áčku se nedaří?
„Rozhodně ne. Jak všichni
vědí, jsme obrovská parta, která si vypomůže v každé situaci.
Pomáhají nám hráči z áčka i
dorostu, je to paráda.“

ČECHOVICE NEMĚLY SLITOVÁNÍ A V DOHRÁVCE „OKRESU“ SMRŽICÍM NADĚLILY ROVNÝ PŮLTUCET
Domácím hráčům pomohla po zmařených šancích chyba soupeře a ve druhé půli již předváděli exhibiční akce

TJ SOKOL ČECHOVICE „B“ 6:2
TJ SMRŽICE

(2:1)

Branky: 31. Haluza, 33. a 53. Klváček, 47. Pospíšil, 49. a 86. Klimeš – 40. Kuchař, 86. Klus. Rozhodčí: Milar – Kopecký, Motal.
Bez karet. Střely na branku: 19:4. Střely mimo branku: 7:7.
Rohové kopy: 6:4. Diváků: 100.

sestava Čechovic:
Martínek – Pospíšil, Chmelík, Drešr, Jansa – Kolkop (67. Pytela), Haluza, Nakládal, Pírek – Klváček, Klimeš. Trenér: Tomáš
Bilík.
sestava Smržic:
Suchý (46. Procházka) – V. Studený, Martiňák, Doseděl, T. Studený – Hubáček, Kotlár, Klus, Ježek (64. Suchánek) – Hošák,
Kuchař. Trenér: Jaroslav Řehák.

Čechovice/jim - Podruhé v
sezoně dokázali fotbalisté
Čechovic „B“ zvítězit 6:2.
Poprvé se jim to podařilo
na podzim s Držovicemi,
zopakovali to ve čtvrtek
proti Smržicím. Na vlastním hřišti tak zvítězili potřetí za sebou a celkově si
připsali již osmou domácí
výhru, navíc s náskokem
hájí pozici druhého nejlépe bránícího týmu soutěže. Naopak hostům jaro i
vlivem nuceného azylu v
Bedihošti nevychází a po
čtvrtém místu na podzim se
nováček II. třídy propadá.
Domácí začali s dobýváním
hned od úvodního hvizdu a
Smržičtí si chvílemi museli
připadat jako při utkání s nizozemskou reprezentací. Hrá-

če v oranžových dresech zdobily
nápady i technická vyspělost,
jako první to dokázal již v páté
minutě David Pírek. Z pravého
okraje šestnáctky namířil šajtlí
přesně ke vzdálenější tyči, ale
překonaného brankáře zastoupil
obránce, jenž míč směřující do
brány vyhlavičkoval. Jen o minutu později hlavičkoval po centru z pravé strany Jansa a Čechovičtí tak prokazovali, že jim není
cizí hra po zemi ani vzduchem.
Smržický gólman Jiří Suchý
musel vyrážet na roh i střelu z
levé strany na přední tyč, Klimešovo uvolnění na levé straně
a střelu k protější tyči hasil reflexivním vykopnutím. Kolkop
poté využil špatného odhadu
beka a nasměroval si to do vápna, střelu z úhlu opět brankář
zpacifikoval.

Z vedení se tak při lepším
zakončení mohly radovat
Smržice, to by ovšem Tomáš
Ježek po pěkném pasu za
obranu musel vystřelit razantněji a přesněji. Domácí ihned
kontrovali a po centru Haluzy
a hlavičce Klimeše zasáhl na
brankové čáře dobře stojící Martiňák. Právě hostující
obránce s číslem 3 se ovšem
stal i hrdinou v opačném
smyslu, když sice sebral míč
na levé lajně, ale při snaze o
přenesení na pravou stranu
nastřelil pouze spoluhráče a
Haluza měl otevřenou dálnici do šestnáctky. Volil střelu
na první tyč, brankář skok na
druhou stranu a bylo to 1:0.
Neuběhly ani dvě minuty a
domácí svůj náskok navýšili.
Klimeš vystřelil levačkou do
pravého horního růžku, gólman míč vytáhl jen do prostoru před sebou a Klváček
nekompromisně dorážel –
2:0. Za hosty odpověděl Hošák, ale z levé strany minul,
na opačné straně nepotrestal
chybný odkop brankáře Kolkop a míč se mu z téměř poloviny hřiště do odkryté brány
uklidit nepodařilo.
Hostům se ale přece jen podařilo ještě do přestávky snížit,
konkrétně se o to zasloužil
Viktor Kuchař. A vyrovnání
odmítl Hošák, když po brejku tři na dva a přihrávce z
pravé strany sice zvládl položit obránce i gólmana, ale
po zemi změť těl neprostřelil
a získal pouze rohový kop.

Zajímavé akce první půle
uzavřel v poslední minutě
Kolkop, když z pravé strany
vystřelil vedle bližší tyče.
O přestávce vystřídali hosté
gólmana a Přemysla Procházku přivítali domácí velkolepě. Nejprve se po rohu
z pravé strany vznesl Martin Pospíšil a hlavou umístil
míč nechytatelně, jen o dvě
minuty později se divákům
naskytl velmi nezvyklý úkaz.
Ofsajdové pasti Smržic unikla hned trojice fotbalistů a
Petr Nakládal, David Pírek
a Richard Klimeš šli spolu s
míčem navštívit soupeřova
brankáře. Akci tři na nikoho

zakončil po přihrávce zleva
Klimeš, jenž tak zvýšil na
4:1.
Jen čtyři minuty nato přidal
pátou branku Josef Klváček,
když využil centru z pravé
strany a hlavičkoval pod břevno – 5:1. Po kombinační akci
se do vápna dostal i Kolkop,
první střelu na zadní tyč mu
gólman vyrazil, druhou zase
zblokoval hostující kapitán
Martiňák.
Hosté si byli vědomi, že zápas
již neotočí, přesto se o několik
zakončení pokusili. Dlouho se
jim ale nevedlo lépe než Viktoru Studenému, jenž z pětadvaceti metrů napálil pouze

 5. Domácí Pírek vystřelil šajtlí ze šestnácti metrů na zadní tyč, z

brány míč vyhlavičkoval jeden z hostujících obránců.

 26. Hostující Ježek dostal pěkný míč za obranu, ale slabě z prv-

ní vystřelil na bližší tyč do připraveného gólmana, na opačné straně
zastavil smržický obránce na brankové čáře Klimešovu hlavičku na
vzdálenější tyč.
 31. OSUDOVÁ CHYBA. Petr Haluza využil chyby Martináka a
z pravé strany překonal střelou na bližší tyč gólmana – 1:0.
 33. PŘESNÁ DORÁŽKA. Klimešovu střelu pod břevno Suchý
vyrazil, na dorážku Klváčka byl krátký – 2:0.
 40. NEČEKANÉ SNÍŽENÍ. Viktor Kuchař využil důrazu ve
vápně a upravil na 2:1.
 47. ÚDER SHORA. Na rohový kop z pravé strany si naskočil
Martin Pospíšil a nechytatelně zamířil – 3:1.
 49. TŘI NA NIKOHO. Nakládal, Pírek a Klimeš šli sami na gólmana, po přihrávce zleva zvýšil Klimeš na 4:1.
 53. RUKAVIČKA. Centr z pravé strany umístil Klváček pod
břevno – 5:1.
 63. PŮLTUCET. Po efektně i efektivně sehrané akci přidal šestý
zásah střelou zpoza vápna do pravého dolního rohu Klimeš.
 86. KOSMETICKÁ KOREKCE. Akci po levé straně zakončil
střelou na bližší tyč Lubomír Klus – 6:2.
zaznamenal Jiří Možný

okraj zdi. To na druhé straně
po přenesení a přenechání
míče vymetl Klimeš ze dvaceti metrů pravý dolní růžek.
Domácí již v závěrečných třiceti minutách předváděli exhibiční akce a mezi šestnátkami

se jim dařil fotbal na krásu.
Sedmou branku už ale nepřidali, trefil se jen smržický Lubomír Klus, když v šestaosmdesáté minutě zakončil akci z
levé strany přízemní střelou k
bližší tyči.

TOMÁŠ BILÍK – TJ SOKOL ČECHOVICE „B“:
„Výkon i výsledek mi udělaly velkou radost. Scházeli jsme
se až na poslední chvíli a protože Smržice hrají vyšší třídu
okresního přeboru, tak jsme měli menší obavy. Chtěli jsme
k utkání přistoupit co nejlépe a dobře to dopadlo. Poločas
byl 2:1 a máme tendenci to vypouštět, naštěstí jsme zabrali,
dali dva rychlé góly a to rozhodlo. Se střelbou máme docela
velké problémy, hráči se ovšem zápas od zápasu zlepšují.
Mají naordinováno, že ve vápně nesmí přihrávat, ale za každou cenu střílet. Je to okresní přebor a každá střela k tyči
může skončit gólem. A každý gól může rozhodnout. Takže
mě těší, že tolik stříleli a trefovali bránu. Kluci jsou mladí,
pomohli nám navíc dva hráči z áčka, kteří jsou kvalitní technicky i takticky. Jeden hrál v obraně, druhý ve středu zálohy
a tvořil hru. Ještě jsme měli tři velmi schopné dorostence,
vůbec nezklamali, již několikátý zápas po sobě dokázali, že
na to mají.“

JAROSLAV ŘEHÁK – TJ SMRŽICE:
„Vypadalo to jako celé jaro. Bída, protože nemáme natrénováno. Skládáme se, netrénujeme půl roku, protože máme
hřiště v rekonstrukci. Navíc nám chyběli Vychodil, Štěpánek, Filgas či Blažek. Soupeř byl běhavý a měl posily z
áčka, my to plácáme, jak to plácáme. Není to jen o fyzičce,
trápíme se i v koncovce, to jsou vše důsledky zimní přípravy. Nedostaneme se pořádně na velké hřiště, to je základ.
Každý nás tlačil na postup, ale věděli jsme, že se bude dělat
hřiště a tak horké to s námi nebude. Chtěli jsme být v nejlepší šestce, a co bude navíc, to je k dobru. Na podzim jsme
těžili z toho, že jsme měli natrénováno.“

Basketbal
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Prostějovští basketbalisté to dokázali, postoupili do boje o zlato!

ROZHODNUTO: ORLI UKONČÍ SEZONU

P
86 BK PROSTĚJOV
64 NH OSTRAVA

KONEČNÝ STAV SÉRIE: 3:2

poločas: 42:41

čtvrtiny: 26:19, 16:22, 21:13, 23:10
Střelba 3 b.:
Střelba 2b.:
Trestné hody:
Doskoky:

17/7:28/8
42/26:33/13
20/13:22/14
35:30

Osobní chyby:
Asistence:
Získané míče:
Ztracené míče:

21:26
19:13
5:9
15:15

Rozhodčí: Vyklický Robert, Hošek Jan, Vondráček Marek
Diváků: 700

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

DOMA UŽ VE STŘEDU PO TŘETÍM ZÁPASE
Ani bezbřehý optimista nemohl očekávat, že
ligové basketbalové finále přinese vyrovnanou
sérii. Prostějovský lazaret zkrátka nemůže stačit na nymburskou mašinu, což potvrdily také
úvodní dva zápasy. Celá série nakonec bude
trvat pouze tři zápasy. Vedení klubu oznámilo
řediteli Mattoni NBL, že hráči bez ohledu na výsledek do čtvrtého utkání nenastoupí. Důvodem
je velká marodka a vyčerpání. Ve středu od 18
hodin bude v hale Sportcentra DDM odehráno
poslední utkání celého ročníku.
Prostějov/lv

Sestava a body Ostravy:
Wilson Jeremiah 18, Číž Adam 12, Dufault Austin Lee 11, Ames Rahsaan
Edward 6, Barnes Chadwick Farrell 5, Zbránek Filip 5, Gniadek Martin 4,
Stehlík Jan 3, Jurečka Luděk 0, Pelikán Rostislav 0
Trenéři: Dušan Medvecký a Marek Stuchlý

„Je to realita. Po několika zraněních nám zůstalo šest hráčů a
s tímto počtem se zkrátka hrát
nedá. Kluci odvedli maximum a
vydali že sebe všechny své síly.
Víc už nemají,“ řekl generální

manažer BK Prostějov Petr Fridrich.
Po středečním střetnutí proběhne
tradiční loučení Orlů s fanoušky.
Klub věří, že závěrečný duel
přiláká do haly co největší počet
příznivců. „V průběhu celé sezony hráči odvedli ohromný kus

práce. Poděkování si zaslouží,“
zve fanoušky Fridrich.
Především v nadstavbě a play-off překypovali Orli nasazením
a bojovností. Nastupovali přes
zdravotní problémy, dokázali
se dostat na druhé místo před
začátkem vyřazovací části a následně vydrželi postup do finále.
Na úspěchu nemůžou nic změnit
ani stesky některých klubů, že
by si finále zasloužily více než
Prostějov. Finálového soupeře
se zastal také MVP celé soutěže
Radoslav Rančík, který připomenul semifinálovou sérii Orlů
s Novou hutí.
„Ostrava nebyla lepší. Prohrála
s Prostějovem, který byl prostě
úspěšnější. Její největší chybou
v posledním utkání bylo, že její
hráči chodili. Nehráli protiútoky,
rozehrávač Ames po hřišti jen

Už nemůžou... Zdecimovaní Orli jsou vysáklí jak fyzicky, tak psychicky
a proto chtějí skončit sezónu o zápas dřív!
Foto: Josef Popelka
chodil, stříleli samé trojky a netlačili se pod koš,“ poznamenal
Rančík.
Není žádným tajemstvím, že v
posledních sezonách se v Mattoni NBL hraje pouze o druhé

místo. Nymburk šířkou kádru a
výší rozpočtu hraje vlastní soutěž. „Nymburk je zkrátka jinde.
My už jsme českou ligu vyhráli,“ říká kouč Zbyněk Choleva.

Nezdolní Orli už svůj boj vyhráli. Finále má cenu zlata
108ČEZ BASKETBALL
NYMBURK
PROSTĚJOV
51 BK PROSTĚJOV
STAV SÉRIE: 1:0

poločas: 46:27

čtvrtiny: 19:14, 27:13, 36:16, 26:8
Střelba 3 b:
Střelba 2 b.:
Trestné hody:
Doskoky:

12/6:20/3
59/36:43/16
25/18:15/10
43:30

Osobní chyby:
Asistence:
Získané míče:
Ztracené míče:

17:18
29:4
7:3
8:17

Rozhodčí: Vyklický Robert,, Lukeš Václav, Hošek Jan;
Diváků: 700

Sestava a body Nymburku:
Houška Pavel 18, Hruban Vojtěch 12, Rančík Radoslav 11, Benda Petr 10,
Efevberha Michale James 10, Palyza Lukáš 10, Naymick Andrew 9, Nečas
Radek 9, Carter Demond 8, Pomikálek Tomáš 5, Welsch Jiří 4, Pavkovic Miljan 2
Trenéři: Ronen Ginzburg a Oren Amiel
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Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

Prostějov/lv – Před nece- finále. Basketbalová pohád- du na to, jak dopadne jejich I jedno vítězství ve finále by
lými pěti měsíci pomalu ka prostějovských Orlů má závěrečný boj s Nymbur- bylo velkým překvapením,“
vyklízeli kabinu, teď hrají skvělý happy end. Bez ohle- kem. „Musíme být realisté. uvědomuje si kouč Zbyněk
Choleva.
Výhradně česko-slovenská
sestava si v průběhu nadstavy
i ve vyřazovací části vydobyla velký a zasloužený respekt.
Všichni hráči, kteří zůstali na
Hané, chytili svoji šanci na
zvýšenou minutáž pěkně za
pačesy a hráli jako o život.
Překonali fyzickou únavu a
zdravotní problémy. Ve druhé
části sezony se jim podařilo
v tabulce poskočit na druhé
místo a tuto pozici potvrdili
také v play – off.
„Můžeme být hrdí, že jsme
tohoto úspěchu dosáhli i bez
cizinců. Doufám, že tohle
bude návod pro ostatní týmy
Ovace vestoje. Basketbalisté Prostějova se v úterním večeru cítili jako mistři světa. Zdolali Ostravu
a mladí čeští hráči budou dozpůsobem hodným uznání
Foto: Dominik Drmola
stávat více příležitostí, což

FAMÓZNÍ! Před Orly klobouk dolů
Prostějov/Petr Kozák

73 ČEZ BASKETBALL
NYMBURK
PROSTĚJOV
49 BK PROSTĚJOV

STAV SÉRIE: 2:0

poločas: 29:22

čtvrtiny: 10:7, 19:15, 20:10, 24:17
Střelba 3 b:
Střelba 2 b.:
Trestné hody:
Doskoky:

14/2:23/5
50/27:37/15
18/13:13/4
11:7

Osobní chyby:
Asistence:
Získané míče:
Ztracené míče:

16:13
16:11
6:7
10:12

Rozhodčí: Vyklický Robert, Macela Miloslav, Hruša Petr
Diváků: 700

Senzační jízda dokonána. Ti z
vás, kdo fandíte prostějovskému basketbalu, jásejte radostí. Ti z vás, kdož jste jim teď
nebo v minulosti nepřáli, vyslovte uznání. To, co předvedli
členové současného týmu BK
Prostějov totiž zaslouží jediné: asbolutorium a klobouk
dolů! Svěřenci trenéra Zbyňka Cholevy totiž zvládli pátou
partii po čtvrtfinále také v semifinálové sérii play off Mattoni NBL, což znamená, že i
po roce si Orli zahrají finále
nejvyšší soutěže!

Sestava a body nymburka:
Houška 17 (10 doskoků), Hruban 11 (3 zisky, 4F+), Welsch 10, Efevberha
10 (5 doskoků), Carter 8 (5 asistencí), Nečas 8 (8 doskoků), Naymick 4,
benda 4, Rančík 1, Pomikálek, Palyza
Trenéři: Ronen Ginzburg a Oren Amiel

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

FINÁLE
3. ZÁPAS, středa 29. května, 17.35 hodin:
ČEZ Basketball Nymburk - BK Prostějov/NH Ostrava
4. ZÁPAS, čtvrtek 30 května, 18.00 hodin:
ČEZ Basketball Nymburk - BK Prostějov/NH Ostrava
Případné další termíny: sobota 1.6.,, neděle 2.6., středa 5.6.,
pátek 8.6.

I

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Kdybyste někomu ještě před
dvěma měsíci řekli, že si basketbalisté Prostějova zahrají o mistrovský titul, asi by vás kdokoliv
považoval za fantastu, snílka
nebo člověka, který o nejrozšířenější týmové hře světa slyšel
leda tak z rychlíku Pendolino...
Jenže, píše se 21. května 2013 a

přelomu roku přežili klinickou
smrt. Klub, který tížily dluhy
vůči hráčům, realizačnímu týmu
i třetím subjektům, byl totiž tak
dvě hodiny od chvíle, kdy by jej
vedení muselo z Mattoni NBL
odhlásit. Naštěstí se tak nestalo.
Namísto společnosti Prostějovský basketbal s.r.o. pod velením Milanem Matzenauera se
vlády ujalo občanské sdružení
BK Prostějov v čele s prezidentem Ivanem Pospíšilem, které
dokázalo zajistit prostředky na
velký sen jedné nažhavené party zbytek soutěže a tím přivát do
města další basketbalovou hose stal skutečností.
Orli si museli v letošní sezoně rečku. Přestože totiž v mužstvu
projít očistcem a dá se říct, že na zůstala nakonec jen sedmička

Poznámka

hráčů, kteří přestáli veškeré tíživé situace, ukázalo se, že kabinu
problémy spíše ještě víc semkly,
než by jakkoliv rozložily... A to
si zaslouží všichni od trenéra
po kustoda velké poděkování a
uznání. Postup do finále play off
Mattoni NBL se dá označit minimálně jako ZÁZRAK ROKU
a v ankletě za rok 2013 nějakou
zvláštní cenu... „Děláme, co
můžeme...,“ oglosoval bezprostředně po finále s nadsázkou
úspěch týmu předseda klubu
Ivan Pospíšil.
V úterním střetnutí začali hráči
Prostějova lépe, vytvořili si až
jedenáctibodový náskok a měli

zápas pod kontrolou. Jenže, Ostrava se jen tak vzdát nehodlala. Její hráči zapnuli a do šaten
se odcházelo za nejtěsnějšího
vedení 42:41. O přestávce se
ovšem Orli uklidnili a přestože
jim ubývaly síly, pořád nacházely poslední pokladnici energie.
Třetí desetiminutovku tak znovu ovládli (22:13) a v té čtvrté
si udělali z ostravské defenzívy
doslova trhací kalendář. Poslední minuty se tak změnily v
exhibici bílomodrých. Tým BK
Prostějov dovedl utkání k výhře
86:64, celkově v sérii 3:2 na zápasy, což značí jediné:
POSTUP DO FINÁLE!

Exkluzivní rozhovor s pivotmanem BK Prostějov

„Stříbro nám sluší,“ je přesvědčen Švrdlík
Prostějov - Nepřehlédnutelným způsobem přispěl
Kamil Švrdlík k postupu Prostějova do ligového finále. V rozhodující bitvě proti Ostravě přispěl k výhře pětadvaceti body a mohl se radoval z jistého
stříbra. „Je to úžasné,“ jásal po postupu Švrdlík.
Ladislav Valný

KAM za play off

by do budoucna pomohlo i
české reprezentaci,“ uvedl
po úspěšné semifinálové misi
křídelník Pavel Slezák.
Úspěch svých svěřenců ocenil trenér Zbyněk Choleva,
podle něhož je postup do finále nejlepší náplastí na těžkou sezonu. „Je to velké zadostiučinění. Už to, že jsme
ve finále je něco obrovského,“ tvrdil po poslední výhře
nad Ostravou Choleva.
Velkou poklonu celému týmu
složil rovněž generální manažer Petr Fridrich, který prohlásil, že finále má cenu zlata. „Je to fantastický úspěch,
ale zasloužený. Je mi ctí, že
můžu být u takového týmu.
Všichni udělali pro postup
maximum a hráli fantasticky,“ chválil celý tým prostějovský manažer.

Byli jste po semifinále
hodně unavení?
„Unavení, ale šťastní. Bojovali jsme o společný úspěch. A
přišla odměna. Troufnu si říct,
že zasloužená.“
Stříbro asi bude vrcholem tohoto týmu v
probíhající sezoně…
„Každý sportovec chce vyhrávat, ale co si budeme povídat.
Je nás málo, zranění nás oslabila a průběh play-off vyčerpal. Navíc Nymburk je v plné
síle.“

Projevilo se to už v
prvních dvou zápasech. Jak jste se cítil?
„V pěti lidech se to s Nymburkem prostě odběhat nedá. Ke
konci zápasů jsme už tlačili
čas dopředu, ale ubíhal nějak
pomalu.“
Sezonu ukončíte na
stříbrné pozici. Jak si
ceníte tohoto úspěchu?
„Všichni ví, jaké jsme měli
problémy. Úspěch je to obrovský. Způsob, jakým jsme
zvládli nadstavbu a první dvě
kola play-off, si stříbro zaslouží.“

Foto: www.bkprostejov.cz
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Páté semifinále: Skvělé vstupy do obou poločasů zajistily postup Druhé finále: připomínalo
Očima trenérů to pochodové cvičení...
Prostějov/lv - Až poslední páté
utkání určilo finalistu basketbalové ligy. Čtvrtý postup v řadě
do bitvy o titul vydrželi hráči
Prostějova. Stejně jako v 1. kole
play - off neprohráli jediné domácí utkání a po výsledku 86:64
vyřadili Ostravu v poměru 3:2
na zápasy.
Oslabené domácí sestavě po porážce ve čtvrtém utkání sázkové kanceláře nevěřily, přesto Orli vstoupili
do utkání skvěle a ujali se vedení
9:0. Hosté pak sice díky Wilsonovi,
ke kterému se přidali i další, pomalu začali stahovat svoji ztrátu,
překlopit výsledek se jim přesto ani
v jenom případě nepovedlo. Orlům

se už v průběhu úvodní čtvrtiny podařilo rozdělit bodovou zátěž mezi
všechny hráče a právě díky nebezpečnosti každého z aktuální pětice
na hřišti vyhráli první desetiminutovku 26:19.
Po krátké pauze zásluhou Slezáka Hanáci Ostravě odskočili až
na jedenáct bodů (33:22). Tento
náskok domácí chvíli udrželi, pak
ale museli po třetím faulu vystřídat Pandula a Bohačík a náskok
se pomalu začal tenčit. Úsek těsně před přestávkou navíc vyšel
exprostějovskému Dufaultovi
a jeho zásluhou Nová huť snížila
až na 41:42.
Po návratu z kabiny Orli udeřili.
Skvělé kombinace, zakončení
z bezprostřední blízkosti koše a na
druhé straně kvalitní obrana vedla
k dílčímu vítězství 14:4 a jedenáctibodovému vedení 56:45. Hosté
v tu chvíli nevěděli kudy kam.

Bohužel v sedmé minutě byl hanácký nápor na soupeře zastaven
technickou chybou pro Pandulu
a soupeř šesti body v řadě snížil
náskok téměř o polovinu. Prostě-jovští hrdinové se naštěstí ani tohoto snížení nezalekli a díky Bohačíkovi ještě před závěrem třetí
periody upravili na 63:54.
Závěrečný kvartál sice začal za
hosty Stehlík tříbodovou střelou,
ale pak už to byli opět domácí
Orli, kteří diktovali tempo. Šesti
body v řadě odskočili na dvanáct
bodů 69:57 a následně díky Švrdlíkovi bod po bodu toto vedení ještě zvyšovali. Když v osmé minutě
vypálil úspěšnou trojku Bohačík,
bylo vedení šestnáctibodové a o
postupu do finále už bylo prakticky rozhodnuto. Závěrečná osmibodová série Orlů už znamenala
jen konečnou úpravu na 86:64
a odstartovala postupové oslavy.

Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
„Myslím si, že jsme měli koncentrovanější výkon
než soupeř. Vstupy do poločasů se nám povedly.
Pak jsme se sice trochu propadali, nedali jsme
tam nějaké koše a mohlo to tam být úplně jiné.
Do poločasu jsme se tak nadřeli, ale mělo to svá pozitiva do druhé
poloviny. Ve třetí části jsme hráli znovu sebevědomě, pustili jsme
si balón, dobře jsme bránili a narůstala nám křídla. Všichni hráči
byli pro tým prospěšní jak v obraně i v útoku.“

Marek STUCHLÝ - asistent NH Ostrava:

„Chtěl bych pogratulovat domácím k postupu do finále.
Obecně jsme v této sérii měli velmi špatné vstupy
do utkání a to se opět potvrdilo. I když jsme se na to
připravovali, tak jsme to nezvládli a to nás sráželo. Z
obou stran to byl nervózní zápas, ale po rozehrání se to
nakonec na obou stranách rozběhlo. Jeli jsme sem pro
vítězství. Hodně jsme si věřili, že zde můžeme uspět a že zde uspějeme.
Strašně mě mrzí tato porážka a zejména kvůli mladým klukům, kteří si
mohli zahrát finále.“

První finále: Hanáci vydrželi s dechem pouze čtyři minuty
Nymburk/lv – Pouze v první
čtvrtině drželi Orli v prvním finále vyrovnanou partii na půdě
Nymburka. Podle předpokladů
se prosadil jejich soupeř, který
bez potíží získal v sérii první bod
po výsledku 108:51.
Orli měli dobrý vstup do zápasu, když proměnili první tři střely a vedli 6:2. Jejich náskok ve
4. minutě narostl až na osm bodů
(13:5), pak ale domácí přitlačili
v obraně a zavřeli vlastní koš. Po
sérii 12:0 otočili výsledek. Jediný

bod do konce první čtvrtiny přidal
na prostějovskou stranu Kohout,
když proměnil jeden trestný hod. Po
deseti minutách tak Nymburk vedl
19:14.
Cestu za první bodem v sérii si
obhájci mistrovského titulu pořádně umetli v dalším pokračování poločasu. Po necelé minutě
vedli dvouciferným rozdílem
a v 18. minutě Rančík upravil už na
42:21 ve prospěch domácího celku.
V té době už Orlům scházel Filip
Šmíd, který v 15. minutě odkulhal
z palubovky s nakopnutým palcem.
Do kabiny odcházeli unavení hosté
za stavu 27:46, když téměř polovinu
bodů obstaral Bohačík. Pivotům se
naopak nedařilo. Dohromady zaznamenali pouhé tři body a Švrdlík

neproměnil ani jeden ze šesti pokusů
z pole.
Na Orlech bylo také v druhém poločase vidět, kolik sil je stálo semifinále
proti Ostravě. Nymburk rychle zvýšil na rozdíl pětadvaceti bodů (54:29)
a naprosto bez problémů kontroloval průběh střetnutí. Ve 27. minutě
už Houška zvyšoval na 69:38 a
mistři i nadále protivníka drtili. V závěru třetí periody už vedli o čtyřicet
bodů a jedinou otázkou zůstávalo,
jestli Prostějov udrží svého soka pod
hranicí sta bodů.
Tuto tajenku vyluštil ve 37. minutě Houška, který z trestných hodů
upravil na 100:47. V poslední čtvrtině zatavení Orli zaznamenali pouze
osm bodů a museli se smířit s krutou
porážkou.

Očima trenérů

Nymburk/lv – Druhé finále bylo
výsledkově vyrovnanější, Prostějovu ovšem pomohlo rekreační
nasazení domácího výběru. Pohodové utkání téměř bez kontaktu Nymburk vyhrál 73:49 a
získal v sérii druhé vítězství.
První čtvrtina probíhala spíše
v tréninkovém tempu. Domácí se
v obraně příliš nenadřeli, v útoku
ale neproměnili několik otevřených střel a díky tomu Orli drželi
přijatelné skóre. Úvodní desetiminutovku prohráli pouze 7:10, ani
v jednom případě se však nedostali
do vedení.
Ve druhé části byla zajímavá především 16. minuta. Po sérii 6:0
domácí odskočili po koši Houšky
na 20:9 a o chvíli později hosté pokořili zásluhou Švrdlíka dvoucifer-

Očima trenérů

Ronen Ginsburg - ČEZ Basketball Nymburk:
„Na začátku na nás bylo vidět, že jsme během
pauzy před finále trochu vyšli ze cviku. Pak jsme
začali hrát lépe. I přes výsledek nejsem spokojený
úplně na sto procent. Udělali jsme nějaké chyby v
obraně i v útoku, ale zase nemohu chtít od hráčů víc. Především
musíme udržet naši soustředěnost a pak to bude dobré.“

Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
„Chtěli jsme odehrát slušný zápas, ale naše
možnosti nejsou takové, abychom se dokázali
Nymburku vyrovnat. Dokud jsme ještě měli
nějakou energii, drželi jsme s ním krok, tedy
než se probudil. Potom se nám zranil ještě Filip, který teď
bude muset na rentgen. A když nevidíte ani naději, hraje se
už hrozně špatně.“

nou hranici. Konec poločasu Orli
zvládli slušně. Pomohla jim k tomu
také horší muška soupeře. Hosté
se přiblížili až na sedm bodů a po
dvacet minutách prohrávali 22:29.
Rozdíl ve fyzické kondici obou
soků dokumentovala 23. minuta.
Domácí si třikrát po sobě doskočili v útoku než skórovali, na druhé
straně Orli nedokázali vystřelit ve
stanoveném limitu a zaznamenali
desátou ztrátu. Švrdlík zkraje druhé půle dosáhl na double-double,
přesto nikdo nepochyboval o tom,
že hostitel svého soupeře šetří a nehraje naplno. I tak natáhli své vedení na 49:32 po třiceti minutách.
Ve 34. minutě to už bylo o dvacet
po přesné trefě Cartera. Hanáci už
v té době po palubovce spíše pochodovali a snažili se držet míč co
nejdelší dobu ve své moci. Tímto
způsobem komplikovali Nymburku cestu za dalším navýšením
náskoku. Výsledkem bylo spíše
dorostenecké skóre na konci střetnutí.

Ronen Ginsburg - ČEZ Basketball Nymburk:
Hráli jsme, co bylo zapotřebí. Soupeř opravdu
nekladl žádný velký odpor. Bylo to hodně zvláštní
utkání. Zahrála si celá střídačka, máme druhý bod,
který nás ani nestál moc sil. Musíme to brát, jak to
je. Další krok k titulu máme za sebou.

Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
Vlastně není moc co hodnotit. Především
jsme chtěli zápas dohrát. Hrát dva zápasy
za sebou v takovém počtu hráčů dost dobře
nejde. Navíc jsme se v závěru museli obejít
bez Ondy Kohouta, který má naražený bok. Ve
středu snad bude schopen nastoupít

Michal Tomiga: "Ke změnám dochází ve vedení, u trenérů, v realizačních týmech i v A - mužstvu!"
Prostějov - K dalšímu z řady exkluzivních rozhovorů si Večerník pozval Michala Tomigu. Odcházející
předseda LHK Jestřábi, který by měl od nového
ročníku zastávat pozici generálního manažera pro
mládež, nám prozradil opět něco málo o vývoji
kolem budoucnosti prostějovského hokeje, který
hodlá bojovat o lepší zítřky...
Petr Kozák
Co je nového v případě
vstupu
strategických
partnerů? A co si od něj slibujete?
„Očekávám od toho větší zájem
diváků a sponzorů. Víte, tři roky
jsme se pohybovali stále na špici druhé ligy, hráli jsme s vlastními odchovanci, ale přesto
jsme stále zápolili se stejnými
soupeři, proti stejným hráčům a
podobně. Proto jsem uvažoval,
jak zatraktivnit divákům hokej.
Bylo několik variant. Přejít hrát
do skupiny Střed, vyměnit hráčský kádr, nebo trenéra. Ve všech
případech se vždy musela zvažovat ekonomická podpora

klubu z regionu a podpora od
města a oproti tomu ekonomická náročnost dojíždění, platu
hráčů, trenéra a jiné. Nakonec
jsme po dohodě s pány Nagym,
Pospíšilem a Sokolem vytvořili
pracovní skupinu, a zvažovali
jsme veškeré varianty. Dostali
jsme několik nabídek od jiných
subjektů, z nichž jsme nakonec
vybrali variantu spolupráce s
panem Luňákem z olomouckého Olpranu. Ostatní nabídky,
které jsme dostali, byli pro nás
nepřijatelné, i když jedna z nich
byla od člověka, který hokej v
Prostějově dělal, ale bohužel
jeho kolektiv spolupracovníků
to vzal trochu likvidačním způsobem, což nás překvapilo. Ale

taková je doba...“
Kdo tedy bude tvořit vedení klubu? A kdo a jak
se starat o „A“-tým a mládež?
„Vedení klubu se nemění. Jen
vytvoříme post hlavního manažera, který bude mít na starost
propojení manažera mládeže
a mužů. U mužů bude styčnou
osobou právě pan Luňák a u
mládeže já. To celé by měl propojovat a odpovídat za spolupráci Bořek Nagy.“
Jaké jsou novinky u mládeže?
„Začala letní příprava, budeme
organizovat den dětí pro školky,
nábory aj. Angažoval jsem dva
nové trenéry k mládeži, kde budeme více pracovat jak na ledě,
tak na suchu. No, prostě je toho
hodně a proto zveme všechny
rodiče s dětmi, aby nás navštívili.“
Jsou již jasná nějaká
jména?
„Manažerem tedy bude Bořek
Nagy, marketing bude mít na
starosti pan Blaťák, sekretářem
klubu bude Petr Zachar. Co se

Křupková s Rullovou jedou
na hokejbalové mistrovství světa
(dokončení ze strany 17)
„V nominaci jsem příliš nevěřila, protože nás v širším
výběru bylo hned pět centrů,
ale vyšlo to. Zatím mám tři
třetí místa, letos se tak chceme
dostat do finále. To znamená
vyřadit někoho z dvojice Kanada - Slovensko,“ neklade
si nízké cíle jednadvacetiletá
sportovkyně.
K letence na Newfoundland
pomohly hráčce fotbalového
Kostelce na Hané a hokejové
Karviné výkony na nedávném
mistrovství republiky v hokejbale. Několika brankami
i přihrávkami totiž pomohla
karvinskému družstvu až k
postupu do finále proti pražské Slavii.
Ve čtyřčlenné základní skupině Slezanky nejprve po výsledcích 7:0 a 9:0 deklasovaly týmy Esa Praha a Písku, v
bitvě o první místo podlehly
Slavii 2:3. Pro semifinále to
tak znamenalo vítěze druhé
skupiny Horní Břízu, přes niž
ovšem Karviná po samostatných nájezdech přešla. V klání
o zlato tak došlo k repríze duelu ze základní skupiny. I odveta ovšem vyšla lépe Slavii,

a tak titul připadl Pražankám.
Celkem třinácti kanadskými
body za čtyři branky a devět
asistencí k tomu pomohla i
Michaela Rullová.
„I stříbro je pro nás velkým
úspěchem, nečekaly jsme,
že někoho porazíme. Chtěly
jsme si to zejména užít, což
se povedlo. Měly jsme pouze jedenáct hráček do pole a
spoustu nováčků, takže je to
velké překvapení,“ radovala
se Křupková ze stříbrných
medailí i spousty krásných zážitků. Slavia byla podle ní lepší, více střílela, navíc ji hodně
držela gólmanka.
Nyní se již připravuje na cestu
do Kanady, kam se díky hokejové reprezentaci už v minulosti podívala. „Je to úžasná
země se super lidmi a nejraději bych tam zůstala. Předtím jsme byli několik týdnů
v Ottawě, teď to bude trochu
změna, ale moc se tam těším,“
prozradila.
V základní skupině „F“ se
česká reprezentace utká s Kanadou, Velkou Británií a Řeckem, obhájkyně titulu Slovenky narazí na USA, Švýcarsko
a Itálii.

Nominace ženské
reprezentace na MS
v St. John’s (4. až 9. června):
Brankářky: Bečevová Kateřina
(Slavia Praha), Tydlitátová Alena
(Litvínov). Náhradnice: Jandová
Denisa (Horní Bříza), Peslarová
Klára (Karviná).
Obránkyně: Fričová Jana (Karlovy Vary), Herzigová Petra
(Slavia Praha), Krauzová Martina (Horní Bříza), Lásková Dominika (Slavia Praha), Němcová
Kateřina (Slavia Praha), Tejralová
Aneta (Slavia Praha), Volková
Veronika (Horní Bříza/Vlašim).
Náhradnice: Pelikánová Dana
(Karviná).
Útočnice: Hyksová Linda (Slavia
Praha/Česká Třebová), Křížová
Denisa (Slavia Praha), Křupková
Martina (Karviná), Lédlová Aneta
(Litvínov), Manhartová Lucie (Slavia Praha), Nárožná Andrea (Horní
Bříza), Povová Lucie (Slavia Praha), Přibylová Vendula (Karviná),
Rejlová Lucie (Slavia Praha/Hradec Králové), Rullová Michaela
(Slavia Praha/Česká Třebová).
Náhradnice: Bukolská Kateřina
(Slavia Praha), Kubátová Hanka
(Slavia Praha/Česká Třebová),
Němcová Daniela (Karviná).
Zdroj: www.hokejbal.cz

týká trenérů, tak juniorku povede dvojice Horák - Směták,
starší dorost Zachar s Filipem
Smejkalem a Martinem Kužílkem, mladší dorost pak trio
Kužílek, Smejkal, Pezda Miroslav. Starší žáci, mladší žáci, a
první až čtvrtá třída - tam budou
trenéři dost rotovat,budeme vytvářet nový projekt. Trenéry budou Šebek David, Majer Lukáš,
Marák Petr a nově Venkrbec
Matouš a Půček Martin. Trenérem brankářů u mládeže by
měl být Mlčoch.“
Víme, že proběhla první oficiální schůzka nového vedení s hráči. Co se na ní událo?
„Ano, máte pravdu. Jak informují
naše klubové stránky, v pátek 24.
května se po dlouhé době opět
proháněli po zimním stadionu
hráči A-týmu Prostějova. Nejednalo se však o trénink, nýbrž
první setkání mělo pouze seznamovací a organizační charakter.
Hráči se sešli s novým vedením
A-týmu, byli představeni členové
realizačního týmu a posily, které
budou příští rok v týmu působit.

I

Jelikož kádr čeká velká obměna, trvalo představování o něco
déle než v předešlých sezónách.
Ve VIP prostorech stadionu pak
následovalo zhruba půlhodinové
představení nového generálního
manažera A-týmu, který uvedl
svoje vize a plány na nejbližší
sezóny. První společné setkání
zakončil kompletní A-tým společným obědem v prostorách
hotelu TK PLUS.“
Je tedy jasné, že končíte
jako stávající předseda
klubu Michal Tomiga. Kdy
budou oficiálně oznámeny
další změny?
„Jak oznámil pan Luňák, stane
se tak tento pátek jednatřicátého
května. Ve stejný den pak začne
představování
realizačního
týmu a hráčského kádru. Část
týmu se poprvé sejde 3. června,
kdy bude zahájena letní příprava a účastnit se jí budou především domácí hráči. Zbytek
týmu se připojí 22. července,
kdy už bude celý kádr pospolu a začne přípravy na začátek
druhé ligy.“

Poznámka Večerníku:

Podle klubového webu www.lhkjestrabi.cz se příznivci se mají určitě na co
těšit, jelikož na oficiální schůzce byli k vidění hráči extraligové Sparty Praha,
Mladé Boleslavi či hokejisté ze slovenské extraligy. Tým také posílí hráč,
jenž byl v minulé sezóně členem kádru HC Lev Praha, hrající nejprestižnější
evropskou soutěž KHL. Podle několika na sobě nezávislých zdrojů Večerníků by z loňského kádru měli zůstat jen zkušení Pavel Kumstát, Michal
Černý a Lukáš Duba. Do branky se údajně počítá s Daliborem Sedlářem
a hvězdnou posilou má být navrátilec z Velké Británie Lubomír Korhoň!

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

POZVÁNKA

Krajský svaz chystá proměnu

mládežnických soutěží
Olomouc, Prostějov/jim –
Sportovně technická komise
Olomouckého krajského fotbalové svazu (STK O KFS)
navrhla pro soutěžní ročník
2013/14 hned několik změn
týkajících se mládeže. Nejzásadnější je zrušení krajského
přeboru mladšího dorostu
a s tím související rozšíření
nejvyšší krajského dorostenecké soutěže, více účastníků si funkcionáři přejí i v
krajském přeboru starších a
mladších žáků.
„Musí se tak stát již od příští
sezony, jinak bychom neměli
s kým hrát. Máme problémy s
naplněním a již teď v I. třídě,

skupině „A“ máme minimálně
jednu kontumaci týdně,“ vysvětlil sekretář krajského svazu
Jiří Lužný příčiny.
O návrhu STK teď bude podle
něj jednat na svém pravidelném zasedání výkonný výbor
a 3. června by měl rozhodnout.
STK navrhla krajský přebor
dorostu v jedné věkové kategorii o čtrnácti účastnících,
krajskou soutěž dorostu dle
přihlášek, krajský přebor starších a mladších žáků o dvanácti týmech a krajskou soutěž
starších a mladších žáků podle
přihlášek. Přihlášky mohou
oddíly podávat na sekretariát
do pátku 14. června.

Vedení pivnice „U brouþka“
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:
Zahájení 1. kolo 09:20 – 09:50 hodin

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
Vyhodnocení:
13:30 hodin
PoĜadí: Rozhoduje 1.) Dosažený poþet bodĤ
2.) Sonneborn
3.) Buchholz
4.) VČtší poþet výher
5.) Vzájemné utkání
6.) Los
Startovné: Mládež ( roþník 1995 a mladší ), dĤchodci (roþník 1953 a starší) 50.-Kþ
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

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

"PROSTĚJOVSKÝ VOLEJBAL
OPĚT POZLACEN"

Volejbalistky jsou sice na odpočinku, ale vedení už skládá kádr na novou sezónu

ODCHÁZÍ MARKÉTA CHLUMSKÁ, MÍSTO NÍ JULIE JÁŠOVÁ!
Libero bylo v ženském týmu Prostějova nejstabilnějším postem,

ke změně došlo po dlouhých pěti letech

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.

První z probíhajících změn v hráčském kádru
volejbalistek VK AGEL Prostějov prozradilo vedení hanáckého oddílu. A je to vcelku nečekané
střídání stráží na pozici, která byla v uplynulých
pěti letech naprostou jistotou. Odchází totiž libero Markéta Chlumská, velká opora našeho
družstva během všech mistrovských sezón.
Druhá polovina května je ženských párů hlavní soutěže Náhradu však „vékáčko“ našlo srovnatelnou,
každoročně dobou, kdy v České probojovala mezi osmičku neboť přichází současná reprezentantka České
republice naplno startuje nová nejlepších a ve dvojici s Ter- republiky Julie Jášová.

Začala beachvolejbalová

sezóna, Veselá sedmá v Brně

sezóna plážového volejbalu. Ani
letošek není výjimkou a hned
jeden z prvních turnajů roku
2013 přinesl solidní výsledek
hráčce z Prostějova.
Šlo o Kateřinu Veselou, členku
druholigového týmu žen TJ OP
(byť nyní už bývalou – čerstvě
ukončila šestkovou kariéru).
Na Českém poháru v Brně
o minulém víkendu se Katka
v konkurenci čtyřiadvaceti

ezou Jarošovou nakonec obsadila dělené 7. až 8. místo, což
byl solidní vstup do sezóny.
Ta momentálně pokračuje
řadou dalších turnajů a na
zajímavou akci se může
těšit i naše město. V sobotu
22. června jí bude celostátní
klání Českého poháru juniorek, které proběhne v areálu
Beach Sport Prostějov vedle
Aquaparku Koupelky.

Kapitánka žen přála mládeži. Solange Soaresová se osobně zúčastnila volejbalového Večera mistryň mládežnic VK Prostějov, takhle
se na pódiu sešla s Jaroslavem Matějem.
Foto: Radek Váňa.

se těšíme na kvality nové posily
Julie Jášové, která je zástupkyní
„Vždy platilo a nadále platí, že mladší generace a jistě ne násložení týmu je plně v kompe- hodou patří do základní sestavy
tenci hlavního trenéra Miroslava národního výběru ČR,“ řekl
Čady. Samozřejmě musí od- předseda správní rady VK Petr
povídat finančním možnostem Chytil.
klubu i filozofii, které se snaží- Provést takovou výměnu neme držet. V tomto případě kouč bylo pro lodivoda Agelek
přišel s návrhem na oživení jinak vzhledem k desetileté spoludlouhodobě stabilního postu a práci s Chlumskou vůbec jedmy jsme s ohledem na průběh noduché. „Působili jsme spolu
posledního soutěžního ročníku v Králově Poli, potom jsem si
souhlasili. Markétě Chlumské ji vzal s sebou do Prostějova.
moc děkujeme za vynikající Markéta je stoprocentní profeslužby, jež našemu oddílu po sionálka, vždy odváděla macelou dobu svého prostějovské- ximální práci a svými výkony Během letošní sezóny ve mně
ho působení odváděla. A teď už patřila k tahounkám mančaftu. ale rostl vnitřní pocit, že by asi
nebylo špatné jít po tak dlouhé
době každý vlastní cestou. VěPohled Markéty Chlumské
řím, že Markéta svůj odchod
„Nějakou dobu už jsem tušila, že asi v Prostějově nebudu jinam nebude brát špatně a
dál pokračovat. Vedení VK mi ani s blížícím se koncem naopak se pro ni stane výzvou
sezóny nenabídlo novou smlouvu a postupem času bylo zkusit to jinde, získá novou mojasné, že mé působení na Hané se uzavře. Na jednu stranu tivaci. Z mé strany zaslouží abmě to moc mrzí, neboť jsem tady prožila krásných pět let solutorium, velice jí za všechno
plných úspěchů i spousty výborných utkání jak na české, děkuji,“ zdůraznil Miroslav
tak na mezinárodní scéně. Na stranu druhou je sportovní Čada k plejerce, jíž na Hané
život takový, že přináší změny a člověk s nimi musí počí- skončila smlouva a nedostala
tat. Takhle se svůj odchod snažím brát, momentálně řeším nabídku nového kontraktu.
své nové působiště. Na Prostějov budu každopádně strašně Ten s naším klubem podepsala
ráda vzpomínat a přeji mu co nejvíc dalších volejbalových Julie Jášová. Narodila se 14.
úspěchů.“
září 1987 v Českých BudějoMarek Sonnevend

Mládežnice VK si užily

Střídání stráže. Po pěti letech se
dočká kádr prostějovských volejbalistek
změn na postu libera.
Foto: koláž Večerníku
vicích, má tedy pětadvacet let.
Měří 179 centimetrů, volejbalově vyrostla ve Slavii PF České
Budějovice a po svém prvním
přestupu (2003) působila do
roku 2008 ve Slavii Praha.
Další dvě sezóny strávila v KP
Brno, kde získala dvě extraligová stříbra a dvakrát postoupila do finále Českého poháru.
V létě 2010 následoval odchod
do VK Aurubis Hamburk, německou bundesligu Julie hrála
tři roky až do aktuálního příchodu do VK AGEL Prostějov.
Už jako juniorka Jášová patřila
do české reprezentace, od roku

2009 je součástí národního
týmu žen ČR. S ním postoupila
do čtvrtfinále mistrovství Evropy 2011 a vyhrála Evropskou
ligu 2012 (navíc byla vyhlášena
nejlepším liberem této soutěže).
„S Julií jsem se v Brně minul,
přesto její hru z extraligy i nároďáku samozřejmě dobře
znám. Považuju ji za velmi
kvalitní volejbalistku, která má
to nejlepší ještě před sebou.
A rozhodně v ní vidím potenciál, aby na liberu zachovala
hodně vysoký standard, na nějž
jsme si v Prostějově za poslední
roky zvykli,“ doplnil Čada.

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

Večer mistryň

Zahraje si mladá Agelka Michaela Zatloukalová
na blížícím se mistrovství světa juniorek v Brně?
Mistryně v gala. Na společném snímku se se zlatými staršími žákyněmi VK AGEL nechali zvěčnit i šéf prostějovského klubu Petr Chytil (vlevo) a majitel TK Plus Miroslav Černošek (druhý zleva).
Foto: Radek Váňa.
Loni založená tradice slavnostního rozloučení s uplynulou
sezónou volejbalové mládeže
VK AGEL Prostějov zůstala
zachována. Tentokrát se talentované naděje našeho oddílu
sešly v pondělí 20. května odpoledne v Hotelu Tennis Club,
kde jim klubové vedení vzdalo
hold za skvělé výkony i výsledky
v čerstvě skončeném soutěžním
ročníku 2012/13.
Akce znovu proběhla po vzoru
dlouholetých tenisových Večerů
mistrů, jen slavil jiný z prostějovských top sportů. Na úvod
promluvil šéf marketingové
agentury TK Plus Miroslav Černošek. „Holky, máte za sebou
krásnou a velmi úspěšnou sezónu. Společnost TK Plus je zvyklá na úspěchy, ale i v tenisu jsme
k nim museli dospět postupnými
kroky. Totéž se posledních pět
let daří ve volejbalu, který jde
naprosto správným směrem.
Ženy VK jsou v České republice
už půl dekády nejlepší a vy, děvčata, se jim teď ve svých věkových kategoriích vyrovnáváte.

K čemuž vám gratuluji a moc za
to děkuji,“ řekl Černošek směrem k mladým Agelkám.
Slovo si poté vzal předseda správní rady vékáčka Petr Chytil. „Chci
říct jedno velké děkuji vám všem
za výtečnou reprezentaci našeho
klubu. Již pět let jsme v ČR nejlepší mezi ženami a pevně směřujeme k tomu, abychom byli
oddílovou jedničkou také v dívčí
mládeži. Ostatně když sečteme
výsledky všech kategorií za uplynulý ročník 2012/13, byli bychom
asi opravdu první. Oceňuji váš
přístup a věřím, že z vás vyroste
co nejvíc adeptek pro náš ženský
A-tým,“ prohlásil Chytil.
Několik vět k přítomným teenagerkám vzápětí připojil též sportovní ředitel VK Peter Goga. „Přeji vám, ať vydržíte v maximálním
nasazení a píli, další úspěchy se
potom určitě dostaví. Za všechny
dosažené v letošní sezóně moc
děkuji a blahopřeji k nim, udělaly
jste nám svými výkony, výsledky
i hrou velkou radost,“ pravil Goga.
Na pódium pak vystoupaly téměř
všechny mládežnické kolektivy

našeho klubu. Zasloužené ocenění postupně převzaly mladší
žákyně C, mladší žákyně B,
mladší žákyně A, starší žákyně
D, starší žákyně C, starší žákyně
B, starší žákyně A, kadetky B,
kadetky A a juniorky. Největší
aplaus po právu sklidily výběry
starších žákyň jako obhájce mistrovského titulu z loňska a kadetek coby stříbrných extraligových
medailistek. „Velké uznání však
zasloužíte úplně všechny, holky.
Včetně děvčat z početně rozsáhlé
přípravky, jež se sem z kapacitních důvodů už nevešly. Já bych
rád na závěr zdůraznil jednu
nesmírně důležitou věc: bez výborně fungujícího trenérského
týmu u všech mládežnických
družstev by to absolutně nešlo a
jde o nezbytný klíč ke všem dosaženým úspěchům. Když k tomuhle i nadále budete vy hráčky
přidávat svůj maximální zápal
pro volejbal, můžeme společně
pokračovat v nastoupené cestě.
Ještě jednou všem moc děkuji,“
uzavřel šéftrenér mládeže VK
Jaroslav Matěj.

Už za necelý měsíc odstartuje v jihomoravské metropoli nejvýznamnější mezinárodní volejbalová akce
letošního roku na území
České republiky. Půjde o
juniorské mistrovství světa
dívek do 20 let, jež v Brně
proběhne od 21. do 30.
června. A existuje naděje,
že u dostaveníčka dvaceti nejlepších týmů planety v dané věkové kategorii
nebude chybět zástupkyně
VK AGEL Prostějov.
V širší nominaci na MS
totiž figuruje nahrávačka
našeho oddílu Michaela
Zatloukalová,
která
se
s výběrem juniorek ČR
nyní intenzivně připravuje
tak, aby domácí šampionát
skončil pro mládežnický
kolektiv pořádající země co
nejlepším výsledkem. Jestli
však Hanačka vrcholný turnaj skutečně absolvuje, to je
zatím ve hvězdách. Aby se
tak stalo, musí se vejít do užší
nominace, jež bude oznámena až před mistrovstvím.
„Momentálně jsou v družstvu
tři nahrávačky, na konečnou
soupisku se přitom dostanou dvě. Záleží tedy, koho
trenéři Ondra Marek se

Standou Mitáčem vyberou.
Čistě matematicky má Míša
sedmašedesátiprocentní
šanci, že se pro ni světový
šampionát stane skutečností.
Já bych jí to samozřejmě
moc přál, získala by cenné
zkušenosti i krásné zážitky,“
řekl šéftrenér mládeže VK Jaroslav Matěj.
Jeho klubové svěřence může
pomoci, že v průběhu uplynulé
sezóny několik týdnů trénovala s hráčsky našlapaným Atýmem žen Agelek a dokonce
si střihla zápasovou premiéru
v UNIQA extralize dospělé
kategorie proti SG Brno.
„Tahle šance v nesmírně silném ženském áčku mi určitě
pomohla jak herně, tak psychicky, moc si jí vážím. Snad
ji ve své další kariéře dokážu
zúročit,“ přála si teprve osmnáctiletá Michaela Zatloukalová v zimě s tím, že jejím
nejbližším snem je právě start
na červnovém mistrovství
světa juniorek. Tak přejeme,
ať se jí splní!
Páteční los MS rozhodl,
že se mladé Češky v základní skupině A střetnou
s Dominikánskou republikou, Peru, Tchajwanem
a Portorikem.

Foto: archív Večerníku

Sport

Jezdci SKC stoupali až do zasněžených Pyrenejí

Francie, Prostějov/oš,jim – Šest
jezdců vyslala stáj SKC TUFO
Prostějov do etapového závodu
Ronde de l’Isard. Podniku
kategorie UCI 2.2U pro kategorii do třiadvaceti let, jehož
trasy provázely peloton pyrenejskými kopci na hranicích
Francie a Španělska, se pod
vedením trenéra Michala
Mráčka zúčastnili Jakub Filip,
Viktor Vrážel, Jan Svorada,
Jan Stöhr, Pavel Stöhr a Jiří
Matoušek. Do cíle se dostala
rovná polovina z nich, cestu
náročným terénem si našla
poslední trojice jmenovaných.

Po prvních dvou rovinatějších
etapách přišly na řadu typické
horské etapy se stoupáním
na zasněžené pyrenejské vrcholky. V silné konkurenci
nejen domácích týmů, ale
také třeba španělské formace
Euskadi nebo 4-72 Colombia,
si závodníci prostějovské formace nevedli špatně.
Ve druhé etapě sice ze závodu
odstoupil Honza Svorada,
kterého dostihly zdravotní problémy, a namále měl i Pavel
Stöhr, když o den později v
náročném sjezdu uklouzl na
vodě z tajícího sněhu a ošklivě

se dotloukl. Honza etapu
dokončil, přišel však o naději
na dobrý výsledek, který se
pro něj vyvíjel velmi dobře.
Nadmíru aktivně si počínal i
Jakub Filip, který obsadil osmadvacáté místo.
V závěrečné etapě přišla krize
na Jakuba Filipa a Viktora
Vrážela, kteří slezli z kola a
závod nedokončili. Pro Viktora to bylo obzvláště náročné,
po celý závod se musel rvát
se stále bolavým tělem, které
viditelně neslo známky pádu
z brněnského závodu 500+1
kolo.

Celkové pořadí 36. ročníku závodu
Ronde de l‘Isard Ariége Pyréneés:
1. Juan Ernesto Chamorro Chitan (4-72 Colombia) 16:34:40, 2. Maxime Le
Lavandier (Chambery Cyclisme Formation) +9 s, 3. Dylan Teuns (Ventilair –
Steria) +20 s, 23. Jan Stöhr +14:36, 44. Pavel Stöhr +39:58, 49. Jiří Matoušek (všichni SKC Tufo Prostějov) +42:36.

Do celkové klasifikace tedy
nakonec
promluvili
jen
Honza Stöhr, Pavel Stöhr a
Jirka Matoušek, kteří v celkovém hodnocení náročného
závodu obsadili třiadvacáté,
čtyřiačtyřicáté a devětačtyřicáté
místo. Z vítězství se radoval
Juan Ernesto Chamoro Chitan

z Kolumbie, druhý se umístil
Maxime Le Lavandier z Francie a třetí Dylan Teuns z Belgie.
Závodní program prvního
týmu pokračuje účastí na
domácím podniku Závod
míru U23, který odstartoval prologem již v sobotu
25. května.

Jan Svorada si v dresu SKC vyjel první pódium
Brno, Prostějov/jim,oš
– Zatímco se
většina
závodníků SKC
TUFO Prostějov chystala na dráhový podnik 500+1 kolo, Jan Svorada
startoval na prvním dílu série
nazvané XCR Specialized cup
2013. Jedná se o druhý ročník
populárního seriálu, který
se jezdí na automotodromu.
Úvodní podnik se konal na

Masarykově okruhu v Brně,
jeden z dílů série se pojede i na
Slovakiaringu v Bratislavě.
Ve slušně nabitém startovním
poli měl prostějovský tým jediného zástupce, avšak výsledek
byl velmi dobrý. Jan Svorada
se většinu závodu pohyboval
v úniku společně s Matějem
Lasákem a Pavlem Žákem,
aktivním pojetím se podílel na
vysokém tempu skupiny.
Únik této trojice se nakonec
ukázal jako úspěšný a mla-

dý jezdec, reprezentující od
letošní sezony SKC TUFO
Prostějov, nestačil v závěrečném spurtu pouze na Matěje Lasáka. Dojel si tak pro
druhé místo, třetí se umístil
Pavel Žák.

dety nenašla konkurenci a zvítězila.
Sobota a neděle patřily omniu.
Bodovací omnium sestávalo z
bodovacího závodu jednotlivců a
dvojic, stíhací omnium pak z pevného kilometru (v případě kadetů
poloviční vzdálenost), dále stíhacího závodu jednotlivců a stíhacího
závodu družstev.
Dařilo se všem prostějovským kadetům, nejvýrazněji pak Danovi
Chytilovi, který opět předvedl, že
výborné výsledky posledních dnů
nejsou dílem náhody. V bodovacím omniu se umístil na třetím místě a ve stíhacím omniu na pátém
místě celkového hodnocení. To
mu bronz unikl o pouhý jeden bod.
Matyáš Strupek skončil jedenáctý
v bodovacím a šestý ve stíhacím
omniu, Martin Šmída zaznamenal
desáté a deváté místo, Dominik
Bušina dvacáté a jednadvacáté.
V juniorech Pavel Vik zvítězil ve
stíhacím omniu a bodovací dokončil jako devátý. Luděk Helis byl
naopak druhý v bodovacím omniu,
ale ve stíhacím zkreslila jeho výsledek neúčast v pevném kilometru.
Mezi kadetkami se Kristýna Mráčková umístila na třetím místě ve stíhacím omniu, Ema Cetkovská byla
mezi žákyněmi pátá.
p

Letošním mistrem se stal tým

DD Sport Dubany!
1. OKRESNÍ LIGA MUŽŮ
2012/13
Hřiště Vrbátky: Sokol Dubany – SK Griffins 98 Prostějov 2:10, SK Amatér 1993 Hluchov – MK Brodek u Prostějova 2:4, SK Tomek Dobrochov – DD Sport Dubany 1:8.
1. DD Dubany
2. Chaloupka PV
3. Dobrochov
4. Griffins PV
5. Brodek u PV
6. S. Dubany
7. A. Hluchov

Konečná tabulka:
10
2
0
8
2
2
6
0
6
5
1
6
5
0
7
3
1
8
0
2
10

75:29
60:36
38:36
78:59
46:73
41:62
33:76

32
26
18
16
15
10
2

Titul přeborníka okresu získal DD Sport Dubany. Do druhé ligy sestoupil Ariston Prostějov, který odstoupil ze soutěže.

Hřiště Prostějov: FC Zavadilka Prostějov – Béci Smržice 2:1, Medvědi Prostějov –
1.FC Betis Prostějov B 1:2, FC Ladzimil Čehovice B – KRS Abrahám Prostějov 3:2,
FC Semos Juniors Hluchov – KMK Katastrofa Prostějov 1:2.

Celkové výsledky:
1. Matěj Lasák (Max Cursor), 2. Jan
Svorada (SKC TUFO Prostějov),
3. Pavel Žák (Bike triatlon Morkovice)

Výsledky a tabulky soutěží
v malé kopané na Prostějovsku

3. OKRESNÍ LIGA MUŽŮ
2012/13

Prosadil se. Jan Svorada dojel v Brně druhý a letos poprvé vystoupal na stupně vítězů
Foto: Jan Brychta

Mladí cyklisté přivezli z Prahy sedm medailí
Praha, Prostějov/oš, jim – Pražský velodrom Na Třebešíně
ožil minulý víkend druhým pokračováním Českého poháru
mládeže v dráhové cyklistice.
Prostějovský trenér Martin Cetkovský do Prahy přivezl osm
mládežníků, kteří se utkali ve
sprinterských disciplínách i stíhacím a bodovacím omniu. Dres
SKC TUFO Prostějov vozili
mezi juniory Pavel Vik a Luděk
Helis, dále šlo o kadety Daniela
Chytila, Matyáše Strupka, Martina Šmídu a Dominika Bušinu,
kadetku Kristýnu Mráčkovou a
žákyni Emu Cetkovskou.
Na pátek pořadatelé připravili
sprinterské disciplíny, ve kterých
se tradičně dařilo Pavlu Vikovi.
Obsadil čtvrté místo, když rychlejší byli jen závodníci Dukly Brno.
Martin Šmída obsadil totéž místo
v kategorii kadetů a Kristýna Mráčková brala mezi kadetkami rovněž
„brambory“.
Ve sprintu družstev se prostějovská
sestava Pavel Vik, Luděk Helis,
doplněná o Luďka Lichnovského
z Mapei cyklo Kaňkovský, umístila na druhém místě a modro-žlutá
sestava Martin Šmída, Matyáš
Strupek a Daniel Chytil mezi ka-
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Výsledky:
200 metrů – junioři: 1. Jiří Janošek, 2. Jaroslav Snášel, 3.
Jiří Fanta (všichni ASO Dukla Praha), 4. Pavel Vik, 6. Luděk
Helis (oba SKC TUFO Prostějov).
200 metrů – kadeti: 1. Lukáš Holub (TJ ZČE Cyklistika Plzeň), 2. Josef Maxmilián Junek (Bikrosclub Řepy), 3. Daniel
Chytil, 4. Matyáš Strupek, 5. Martin Šmída, 25. Dominik
Bušina (všichni SKC TUFO Prostějov).
200 metrů – kadetky a žákyně: 1. Sára Kaňkovská (Mapei
Cyklo Kaňkovský), 2. Natálie Šrůtková, 3. Tereza Neumanová
(obě TJ Favorit Brno), 5. Kristýna Mráčková, 6. Ema Cetkovská (obě SKC TUFO Prostějov).
Sprint – junioři: 1. Jaroslav Snášel, 2. Jiří Janošek, 3. Jiří
Fanta (ASO Dukla Praha), 4. Pavel Vik, 6. Luděk Helis (oba
SKC TUFO Prostějov).
Sprint – kadeti: 1. Josef Maxmilián Junek (Bikrosclub Řepy),
2. Lukáš Holub (TJ ZČE Cyklistika Plzeň), 3. Michal Brázda
(Mapei Cyklo Kaňkovský), 4. Martin Šmída, 5. Daniel Chytil, 6. Matyáš Strupek, 21. Dominik Bušina (všichni SKC
TUFO Prostějov).
Sprint – žákyně a kadetky: 1. Natálie Šrůtková (TJ Favorit
Brno), 2. Sára Kaňkovská (Mapei Cyklo Kaňkovský), 3. Tereza Neumanová (TJ Favorit Brno), 4. Kristýna Mráčková, 6.
Ema Cetkovská (obě SKC TUFO Prostějov).
Sprint družstev – junioři: 1. ASO Dukla Brno, 2. SKC TUFO
Prostějov + Mapei Cyklo Kaňkovský (Luděk Helis, Pavel
Vik + Luděk Lichnovský), 3. TJ ZČE Cyklistika Plzeň+Author
Team Stupno.
Sprint družstev – kadeti: 1. SKC TUFO Prostějov (Daniel
Chytil, Matyáš Strupek, Martin Šmída), 2. TJ Stadion Louny +
TJ Lokomotiva Beroun, 3. TJ Kovo Praha +Apache Loko Trutnov.

Sprint družstev – žákyně a kadetky: 1. TJ Favorit
Brno+Mapei Cyklo Kaňkovský, 2. SKC TUFO Prostějov
+ TJ Uničov (Kristýna Mráčková, Ema Cetkovská +
Hana Heřmanovská).
Stíhací omnium – junioři: 1. Pavel Vik (SKC TUFO
Prostějov), 2. Michal Schlegel (TJ Favorit Brno), 3. Michal
Macko (Dukla Praha), 7. Luděk Helis (SKC TUFO Prostějov).
Stíhací omnium – kadeti: 1. Michal Brázda (Mapei Cyklo
Kaňkovský), 2. Matěj Ruffer (TJ Lokomotiva Beroun), 3.
Lukáš Slavík (Apache Loko Trutnov), 5. Daniel Chytil, 6.
Matyáš Strupek, 9. Martin Šmída, 21. Dominik Bušina
(všichni SKC TUFO Prostějov).
Stíhací omnium – žákyně a kadetky: 1. Natálie Šrůtková, 2. Tereza Neumanová (obě TJ Favorit Brno), 3. Kristýna Mráčková, 5. Ema Cetkovská (obě SKC TUFO
Prostějov).
Bodovací omnium – junioři: 1. Luděk Lichnovský (Mapei
Cyklo Kaňkovský), 2. Luděk Helis (SKC TUFO Prostějov), 3. Michal Schlegel (TJ Favorit Brno), 9. Pavel Vik
(SKC TUFO Prostějov).
Bodovací omnium – kadeti: 1. Lukáš Slavík (Apache
Loko Trutnov), 2. Josef Bařtipán (TJ Stadion Louny), 3.
Daniel Chytil, 10. Martin Šmída, 11. Matyáš Strupek,
20. Dominik Bušina (všichni SKC TUFO Prostějov).
Bodovací omnium – žákyně a kadetky: 1. Natálie
Šrůtková (TJ Favorit Brno), 2. Sára Kaňkovská (Mapei
Cyklo Kaňkovský), 3. Tereza Neumanová (TJ Favorit
Brno), 5. Kristýna Mráčková, 6. Ema Cetkovská (obě
SKC TUFO Prostějov).

Konečná tabulka:
1. Katastrofa PV
12
2
0
54:19
38
2. Abrahám PV
8
3
3
59:29
27
3. J. Hluchov
8
1
5
37:20
25
4. Zavadilka PV
6
3
5
34:37
21
5. Čehovice B
5
2
7
31:40
17
6. Medvědi PV
3
3
8
29:50
12
7. Smržice
3
2
9
35:42
11
8. Betis PV B
3
0
11
22:64
9
Do druhé ligy postoupili KMK Katastrofa Prostějov a KRS Abrahám Prostějov.
Statutární město Prostějov podporuje malou kopanou.

Hlaste se do příští sezóny!
Všechny týmy (stávající účastníci i nová mužstva), které
chtějí hrát okresní soutěže v malé kopané Prostějovska
2013/14, se musí přihlásit do pátku 28. června (11.00 hodin)
v sídle OS ČSTV Prostějov (Česká ulice 15). Podmínkou je
odevzdání správně vyplněné písemné přihlášky i soupisky a
zaplacení jak startovného, tak vratné kauce 600 korun (jen
ty celky, které dosud kauci v minulosti neplatily). Pracovní
doba OS ČSTV Prostějov je nově každé pondělí a středu od
8.00 do 15.00 hodin a každý pátek od 8.00 do 12.00 hodin.
Na přihlášky podané po 28. 6. nebude brán zřetel!

I

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

French Open: Veselý zvládl kvalifikaci,
Cetkovská s Hájkem jsou již ve 2. kole
Paříž, Prostějov/jim – Celkem
sedm zástupců TK Agrofert
Prostějov zasáhne do hlavní
části tenisového French Open.
Tomáš Berdych, Jan Hájek,
Petra Kvitová, Lucie Šafářová
a Petra Cetkovská byli nalosováni přímo do 1. kola dvouhry,
Jiřímu Veselému se podařilo
postoupit z tříkolové kvalifikace
a Jaroslav Levinský nechybí v
rozlosování mužské čtyřhry.
Nejvýše nasazeným z prostějovských hráčů je Tomáš Berdych.
Coby číslo 5 se v dolní polovině
pavouka vyhne Novaku Djokovičovi i Rafaelu Nadalovi, až v
semifinále se může potkat se Švýcarem Rogerem Federerem. I tak
ho nečeká nikterak snadná cesta.
Na úvod musí zdolat Fracouze
Gaela Monfilse, jenž od pořadatelů dostal divokou kartu, ve
druhém kole se může střetnout s
nevyzpytatelným Lotyšem Ernestsem Gulbisem, v dalších dvou
kolech jsou jeho potenciálními
soupeři Španělé Tommy Robredo
a poté i antukový specialista Nicolas Almagro. A pokud všechny
čtyři duely zvládne, podle papírových předpokladů dojde ve čtvrtfinále na souboj nasazené pětky a
čtyřky, tedy Tomáše Berdycha a
Davida Ferrera.
O kolo dál, tedy již ve druhém
kole je jeho parťák z daviscupové
reprezentace Jan Hájek. Několikanásobný vítěz prostějovského
challengeru UniCredit Czech
Open sice s Američanem Denisem Kudlou prohrál druhý set,
ve zbylých třech ale nezaváhal.

Začal výborně. Jan Hájek si v úvodním kole French Open poradil s Američanem Kudlou, jemuž dokonce ve třetím setu nadělil „kanára“.
Foto: Jiří Vojzola
Jednou mu dokonce nadělil „kanára“ a po sadách 6:2, 5:7, 6:0 a
6:4 prošel dál. Teď ho čeká další
Američan Sam Querrey, jenž v
prvním kole hladce porazil Slováka Lukáše Lacka.
Hned tři zápasy pak stihl v
Paříži absolvovat Jiří Veselý.
Devatenáctiletý tenista úspěšně prošel kvalifikačním sítem
a vybojoval si premiérovou
účast v hlavní grandslamové
soutěži. Nasazená sedmnáctka
kvalifikační části nejprve po
setech 7:6 a 6:2 zdolala Ukrajince Denyse Molchanova,
poté dvakrát 6:3 poslala domů
Tunisana Maleka Jaziriho, ve
finálovém třetím kole pak Veselý při skóre 6:2 a 6:2 přehrál
domácího Stephana Roberta.
V prvním kole hlavní části ho
čeká zkušený Němec Philipp
Kohlschreiber.

Nejvýše nasazenou z prostějovských žen je Petra Kvitová. Sedmička turnaje by ráda navázala
na předchozí účast v semifinále,
na úvod musí zdolat nyní až 187.
Francouzku Aravane Rezaiovou.
Stejně jako Berdych je i Kvitová
součástí dolní poloviny pavouka
a teprve ve finále může narazit na
Serenu Williamsovou, Agnieszku
Radwanskou či Saru Erraniovou,
až v semifinále by se utkala s Běloruskou Victorií Azarenkovou.
Potvrdí-li se postavení ve světovém žebříčku, dojde ve třetím
kole na prostějovský duel Petra Kvitová – Lucie Šafářová.
Starší z obou hráček a hrdinka
loňského fedcupového finále
musí nejprve porazit Američanku Jamie Hamptonovou, poté
vyzrát i na lepší z dvojice Anna
Karolina Schmiedlová – Yanina
Wickmayerová.

Vstup do Roland Garros má již
naopak za sebou Petra Cetkovská
a byl to vstup úspěšný. Rusce Pučkovové povolila jen dvě hry a po
setech 6:0 a 6:2 je mezi nejlepší
čtyřiašedesátkou. Nyní ji čeká
Ruska Pavljučenková, která taktéž
v neděli porazila Andreu Hlaváčkovou.
V mužské čtyřhře spojil Jan Hájek
síly s Radkem Štěpánkem a jako
první vyzvou nasazenou polskou
dvojici Fyrstenberg – Matkowski,
Jaroslav Levinský vytvořil dvojici
s taiwanským tenistou Lu a los jim
poslal do cesty Španěly Granollerse s Lopezem, tedy turnajové
dvojky.
Ženského deblu se zúčastní
Lucie Šafářová se svou stabilní partnerkou Pavljučenkovou,
v prvním kole budou stát na opačné straně sítě Rusky Duševinová
a Panovová.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s bývalým kondičním trenérem prostějovských volejbalistek

TOMÁŠ MALÝ: „VOLEJBAL A FOTBAL MAJÍ DOST SPOLEČNÉHO, ALE I MNOHO ROZDÍLŮ...“
Vyhlášený odborník ve svém oboru už druhým rokem pracuje pro fotbalovou Spartu Praha

Praha, Prostějov - Lepšího specialistu na kondiční
trénink byste v České republice hledali jen těžko, byť
Tomáš Malý coby rodilý Slovák paradoxně nepochází z
naší země. Tři roky, do jara 2012, byl nedílnou součástí realizačního týmu volejbalového klubu v Prostějově,
jenže pak díky své maximální odbornosti dostal nabídku
na ještě atraktivnější džob. Nedalo se očekávat, že by
fotbalové Spartě Praha, která je bez debat největším
sportovním klubem na území ČR, dal košem. Rudé barvy Tomáš oblékl už loni na jaře a Večerníku teď navzdory velké pracovní zaneprázdněnosti ochotně odpověděl
na několik otázek.
Marek Sonnevend
Na co z práce pro
„vékáčko“ nejraději vzpomínáte? A zažil jste na Hané
naopak i něco špatného, negativního?
„Je toho víc, na co rád vzpomínám. Na výbornou partu v
realizačním týmu i sportovním
kolektivu, na pracovní prostředí,
na zázemí VK. Samozřejmě na
úspěšně zvládnuté zápasy v Lize
mistryň a opakované cesty k ligovým triumfům. Negativní vzpomínku nemám žádnou. Jsem
celému vékáčku, jeho trenérům
i majitelům vděčný, že jsem v
Prostějově mohl působit.“
Stíhal jste aspoň trochu
sledovat počínání VK
AGEL v uplynulé sezoně?
„Jeho výsledky sleduji stále.
Celkem pravidelně navštěvuji i
webové stránky klubu, s členy
realizačního týmu jsem často
v kontaktu. Prostějovská volejbalová stopa zůstala ve mně. Mrzí
mě ale, že jsem osobně nenavštívil
žádné utkání v posledním ročníku.
Bohužel zrovna v čase finálového
zápasu v Praze jsem byl pracovně
v Německu.“
Udělal vám radost další
extraligový titul, byť už
v Prostějově nejste?
„Samozřejmě. Jsem rád, že to
holky zvládly, potvrdily svou
výkonnost. Věřil jsem, že stratégové Mirek Čada a Ľuboš Petráš

dovedou děvčata k dalšímu titulu.
Je to super. A navíc mě těší, že oba
trenéři zůstávají na svých pozicích,
což svědčí o koncepční práci vep
dení prostějovského
klubu.“
Pro volejbal jste dělal
al
ní
externě, vaší hlavní náplní
byla práce na fakultě tělesné
né
zvýchovy a sportu Univerzity Karlovy. Stíháte tohle i ve
Spartě?
je
„Fungování ve Spartě si vyžaduje
značné penzum času, ale při
u´
dobrém ´time managementu´
dokážu fungovat jak na fakultě,
ě,
bě
tak v klubu. Myslím, že pro obě
instituce to může být přínosem.
m.
de
Podobné je to i ve světě, kde
lidé z univerzit paralelně fungují
ují
díve špičkových sportovních oddílech. Z akademického prostředí
dí
lze přinést užitečné informace do
o
tréninkového procesu a naopak,
k,
ze sportovní praxe lze pro změnuu
abstrahovat zajímavé poznatky
y
do výuky.“
ý
Byly začátky v nejsledoovanějším klubu českého
ho
sportu těžké?
„K fotbalu jsem měl blízko.
o.
Už na Slovensku jsem nasbíral
al
zkušenosti s individuálním i skuupinovým tréninkem fotbalistů,
ů,,
v České republice jsem zasstával funkci kondičního trenéra
ra
mládežnických reprezentačních
ch
výběrů. Strach jsem tedy neměl,
ěl,
obavy však ano. Ale hráči,
či,
realizační tým i lidé z vedení
ní
klubu mě přijali skvěle. To mi

ulehčilo začátek a mohl jsem se
plně věnovat své pracovní náplni.
I když se nám sezona nedaří úplně
podle představ, je to lekce, kterou
musíte zažít, protože v učebnicích
jij nenajdete.“
Můžete podrobněji popsat, co všechno pro Spartu
děláte?
„A-tým AC Sparta Praha má
dva kondiční trenéry. S kolegou
máme na starosti především komponenty fyzické připravenosti
hráčů. Do naší náplně patří hlavně
plánování tréninkových jednotek,
respektive cvičení s kondičním
zaměřením, rozcvičky týmu,
strečinkové a kompenzační
cvičení, regenerační postupy po
zápasech, individuální tréninky
a značnou část tvoří
rekondiční
i
složka, to znamená práce
s hráči po
zranění s cílem jejich akcelerovaného
návratu.“

Určitě se liší kondiční
trénink volejbalistek a
fotbalistů. V čem konkrétně a
nejvíc?
„Z hlediska druhu zatížení sa
jedná o různé sporty, což je velký
rozdíl. Musíte respektovat charakter zatížení, význam hlavních
komponentů a jejich afinitu
čili blízkost k individuálnímu
i týmovému hernímu výkonu.
Z hlediska technické stránky je ve
volejbalu povolený jediný dotyk

u mužů, tak u žen. Myslím si ale,
že muži jsou k sobě víc upřímní a
pokud něco nefunguje, dokážou si
to okamžitě říct do očí bez toho,
y se někdo urazil.“
aby
Fotbalisté Sparty jsou
přece jen známější a
slavnější než volejbalistky
Prostějova. Setkal jste se
u některých s pověstnými
hvězdnými manýry?
„Chlapci jsou mediálně známí
a uvědomují si, že jsou takzvaně

„Vzpomínám na výbornou partu
v realizačním týmu i sportovním
kolektivu, na pracovní prostředí,

má na Prostějov jen slova chvály

s míčem, zatím
zatímco ve fotbalu
neomeze množství.
neomezené
Momentálně
př
v přípravě
pracuji
v
s vyšším
počtem
hr
hráčů,
což je
n
náročné
na
logistiku a
organizaci
tréninků.
Z hlediska
profesionálního přístupu
hrá i hráček
hráčů
jsou nároky podobné. Je si
však potřeba uvědomit, že
profesionálem dnes nestačí
ý jjen tři hodiny
hod denně!“
být
Pracuje se lépe
s
ž
ženami
či
s muži? Nebo
Ne je kooperace z vaš
vašeho pohledu
bez ohledu na
srovnatelná b
pohlaví?
„Z mého po
pohledu nechci
dělat rozdíly. Status profeFoto: www.sparta.cz sionála se musí dodržovat jak
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na očích. Avšak od mého
nástupu jsem se v AC Sparta
nesetkal s nepřiměřeným egem,
respektive přístupem. Pod vedením trenérů Hřebíka v minulé
sezoně i Lavičky v té současné
se klukům vštěpoval význam
slov jako pracovitost, pokora,
disciplína, týmová jednota,
zodpovědnost a ochota. Pověstné
manýry hvězd jsem zaregistroval spíš u některých mládežníků
během svého dřívějšího působení
p
u reprezentačních
výběrů...“
Je někdo, s kým se ve
Spartě nejvíc přátelíte,
kamarádíte?
„V realizačním týmu máme dobrou partu. Vycházím dobře jak
se zkušenějšími hráči (Jarošík,
Matějovský, Švejdík), tak s těmi
mladšími. Hlubší vztahy vznikají například v období rekonvalescence hráče po zranění,
kdy se denně někomu věnujete.
Momentálně je to třeba Mário
Holek.“

Jak náročné je v pražském
oddílovém kolosu zvládat jistě enormní psychický tlak? Doléhá i na vás
osobně?
„Tlak je součástí naší práce.
V klubu, kde je druhé místo
neúspěchem, s tím musíte
počítat. Nutí vás to o práci,
tréninku i rozhodnutích víc
přemýšlet. Hlavní trenér
a asistenti to mají těžší,
ale snažíme se všichni pro
úspěch dělat maximum. Paralelu mezi ACS a VK vidím
v tom, že všichni soupeři se
chtějí proti vám ukázat a vytáhnout. Proto musíte být
stejně připravení na každého
a dát vážnost všem přípravám
i detailům, které úspěch
aproximují.“

V minulosti jste pracoval i pro mládežnické
reprezentační týmy fotbalistů
ČR. Jste i nyní součástí
některého národního výběru?
„Během
svého
angažmá
ve Spartě jsem činnost
v mládežnických reprezentačních
výběrech ukončil. Z časových
ani profesních důvodů se to už
nedalo zvládnout. Závěrem chci
poděkovat všem zúčastněným v
oddílu VK za spolupráci, které
si velmi vážím. Holkám přeji
do nové sezony hodně zdraví,
optimismu, víry i sportovních
úspěchů. Region Haná na mě
udělal hodně pozitivní dojem
za celou dobu mého tamního
působení a rád se tam budu
vracet. Prostějovskému volejbalu
moc držím palce.“

kdo je

tomáš malý
Bývalý kondiční trenér ženského A-družstva volejbalistek VK Prostějov se narodil
17. června 1979 v Bratislavě.
V mládí hrával aktivně fotbal, ale nikdy to nedotáhl na
vrcholovou úroveň. Přednost
dostalo studium na Univerzitě Karlově v Praze, kde
zdárně absolvoval Fakultu tělesné výchovy a sportu a
získal titul doktora pedagogiky. Posléze se stal zaměstnancem UK, kde přednáší na výše zmíněné FTVS,
Katedře sportovních her. Současně se věnuje i výzkumu v Laboratoři sportovní motoriky.
Vedle svého působení na Univerzitě Karlově Tomáš
Malý tři roky (2009 až 2012) spolupracoval s VK Prostějov. Kromě toho dělal čtyři sezony (2007 až 2011)
kondičního trenéra volejbalové reprezentace žen Slovenska a stejnou funkci poté zastával u fotbalových
reprezentačních výběrů České republiky do 16, 17 a
19 let. S posledně zmíněným týmem získal v roce 2011
stříbro na mistrovství Evropy této věkové kategorie.
Zkraje minulého roku se stal kondičním koučem fotbalistů AC Sparta Praha a svou činnost v prostějovském volejbalu musel ukončit.

