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NÁSILNÉ PŘEPADENÍ PŘED BANKOU!
Motorkáři drasticky oloupili podnikatele,
TRŽBA
mydlili
se
hlava
nehlava!
íc

300 tis
JE FUČ!
Prostějov/mik

Jepátekodpoledne,párminutpo
šestnácté hodině. Prostějovský
podnikatel vystupuje ve Vodní
ulici z auta a v plátěné tašce
nese do Komerční banky na
Poděbradově náměstí tržbu
ze své firmy. V tom u něho na
chodníku prudce zabrzdí motorka. Zatímco řidič sedí za
řídítky nehnutě, spolujezdec se

snaží muži vytrhnout tašku
s penězi. Dojde k nebývalé
rvačce, podnikatel se nechce
svých vydělaných peněz
jenom tak vzdát. Jednomu z
lupičů dokonce strhne z hlavy
černou přilbu, ale nakonec
podlehne. Při rvačce se všichni
aktéři dostanou až přes celé
Poděbradovo náměstí k zastávce před Moděvou. Motorkáři,
pravděpodobně na stroji
Yamaha, ujíždějí Žeranovskou
ulicí i s ukradenými penězi pryč
z místa činu. Policie okamžitě
zahajuje rozsáhlé pátrání...

Tady se loupilo! V pátek odpoledne došlo na tomto místě k drsné loupeži.
Dva muži na černé motorce obrali podnikatele o jeho tržbu. Muž se bránil a
jednomu z lupičů strhl z hlavy černou přilbu se stříbrnými ornamenty. Nevíte,
komu patří?
2x foto: Michal Kadlec, 1x foto: internet

více čtěte na straně 13!
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TRIČKA, ŠORTKY, SANDÁLY, POLOBOTKY, SPORTOVNÍ OBUV

Wolkerova
W
olkerova 3
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V
www.profitexprostejov.cz

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Zraněné sovy i káně
Během předminulé neděle
skončili hned tři opeřenci na
služebně. První byl nahlášen
v poledne na letišti. Jednalo se
o zraněné káně. To mělo poraněné křídlo, které mu nálezci
provizorně ošetřili. Vzápětí
bylo přijato sdělení o mladé
sově, jež spadla ze stromu v
ulici V polích. Po třiadvacáté
hodině byl ohlášen nález sovy
v Brněnské ulici. Všechny tři
živočichy si převzal pracovník ze stanice handicapovaných zvířat v Němčicích nad
Hanou.

Pálili dráty
Předminulý pátek po poledni bylo přijato oznámení
na linku 156 o osobě, která
rozdělává oheň s úmyslem
opalovat dráty. Hlídka v biokoridoru Hloučela zjistila dva
muže. Jeden z nich držel nad
plamenem svazek měděných
drátů. Touto jeho činností
vznikal hustý a štiplavý dým.
Přistižený přiznal, že záměrem je zpeněžení mědi ve
sběrných surovinách. Odkud
dráty pocházely, se strážníkům nepodařilo na místě objasnit. Vzhledem k podezření
z přestupku proti majetku a
porušení zákona o ochraně
ovzduší byla událost postoupena správnímu orgánu.

Chtěl se zabít!
Rovněž předminulý pátek po
desáté hodině večerní vyjížděla hlídka na ubytovnu, kde se
měl podle sdělení matky pokusit její dvaadvacetiletý syn
skoncovat se životem. Strážníci dorazili na místo současně se záchrannou službou.
Mladík ležel na chodbě v silně
podnapilém stavu. Zranění na
rukou nebyla vážná. Po ošetření lékařem byl převezen za
doprovodu hlídky na záchytnou stanici do Olomouce.
Jakmile u něj odezněla intoxikace, následovalo vyšetření na
oddělení psychiatrie.

Zloděj s marihuanou
V pondělí, několik málo minut před půlnocí, spatřili strážníci občana, jak kráčí po ulici
Floriána Nováka s okapy pod
paží. Jakmile ho hlídka mínila
zkontaktovat, odložil svod na
chodník a šel dál. Své počínání vysvětlil tak, že okapy měl
najít na Kostelecké ulici a vzal
si je s úmyslem dát je do výkupny. Jelikož nebyl schopen
předložit doklad totožnosti,
následovalo jjeho ppředvedení
na služebnu Policie ČR. Při
kontrole, zda nemá u sebe
zbraň, byly zjištěny v jeho batohu dvoje kleště, šroubovák,
sekyra, poškozený měděný
plech a plastová krabička, v
níž byla marihuana a skleněnka na inhalaci. Sedmadvacetiletý muž uvedl, že marihuanu
kouří a má ji jen pro svoji potřebu. Věci mu byly na místě
odebrány a celý případ bude
řešit správní orgán.
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ze soudní síně...

VLADO ROŽIČ KRÁDEŽE AUT U SOUDU POPÍRÁ
V brněnské vazbě čeká na Roberta Kovaříka...

V průběhu uplynulého týdne proběhlo první hlavní
líčení s prostějovským „králem hanáckého podsvětí“ Vlado Rožičem. Na nebezpečného chorvatského
mafiána byla podána žaloba kvůli patnácti kradeným
autům, čímž měl způsobit škodu přesahující šest milionů korun. Přestože byl nějakou dobu na útěku, nakonec se čtyřicetiletý Rožič policii sám přihlásil.
Prostějov/mls
„Na uvedenou osobu jsme
podali žalobu kvůli trestným
činům krádeže a poškozování
cizí věci. Celková škoda přesáhla šest milionů korun,“ potvrdil Večerníku informaci Jan
Petrásek, tiskový mluvčí Městského státního zastupitelství v
Brně. Vlado Rožič byl přitom
za krádeže aut odsouzen už v
minulosti v sousedním Rakousku. A jak se tedy dalo očekávat,
při hlavním líčení u Městského

soudu v Brně svoji vinu zarputile popíral. Usvědčuje ho však
řada důkazů, mimo jiné fakt, že
měl přístup do garáží, ve kterých policie našla kradené vozy.
Tyto garáže byly rozesety různě
po Prostějově, jedna z nich se
nacházela například v Močidýlkách nedaleko výrobního družstva Cíl v Olomoucké ulici.
Velmi obezřetný Vlado Rožič,
na něhož měla policie spadeno
už hodně dlouho, proslul především svým divokým útěkem.
Začátkem loňského září pláchl

služebnu brněnské policie. Od té
doby je v brněnské vazební věznici, kde se už brzy může setkat
s dalším prostějovským zlodějem
aut a svým „dávným známým“

speciálnímu zásahovému komandu, které si pro něj přišlo do
jeho bytu v prostějovské Krasické
ulici. Po necelém půlroce na útěku se Rožič sám přišel přihlásit na

Robertem Kovaříkem... Rozsudek v jeho věci dosud nepadl,
hlavní líčení bylo odročeno na
12. června. A Večerník bude
i toho!

EX-MANŽELKU!

Trojlístek feťáků kradl vše, na co přišel. Hlavně kola

Prostějovsko/mik - To je ale
hnus! Z přečinu nebezpečného
vyhrožování je podezřelý pětatřicetiletý chlápek z Prostějovska, který předminulou sobotu kolem poledne
v domě v jedné z obcí na
Prostějovsku brutálně napadl
svoji bývalou ženu. A nechybělo
mnoho, aby došlo k VRAŽDĚ!
„Nejdříve velmi vulgárně nadával
své bývalé manželce a nakonec ji
i fyzicky napadl. Nejenže ji shodil
na zem a klekl na ni, ale když žena
utekla do jiné místnosti a chtěla
mobilem přivolat policii, začal jí s
nožem v ruce vyhrožovat zabitím.
Přidal k tomu i kopanec do břicha.
Krátce před příjezdem policejní
hlídky se dal na útěk,“ popsala
situaci Večerníku Irena Urbánková, tisková mluvčí policie Olomouckého kraje.

Bude vráceno. Jedno z ukradených jízdních kol, které bylo nalezeno při domovní prohlídce u jednoho ze zadržených pachatelů.
Foto: Michal Kadlec
vat soudce,“ sdělil Večerníku zdroj
obeznámený s vyšetřováním.
Jak jsme se dále dozvěděli, prostějovským kriminalistům se
v některých případech podařilo
zajistit i ukradená jízdní kola ještě
dřív, než jejich majitelé stihli přijít na policejní služebnu nahlásit
jejich ztrátu! „Kola budou obča-

nům po nezbytných procesních
úkonech vrácena. Tito pachatelé
je kradli proto, aby je vzápětí
prodali hluboko pod cenou a za
utržené peníze si koupili drogy.
Ukradené kolo v hodnotě deseti
či dvanácti tisíc korun dokázali
prodat za pár stovek,“ dodal zdroj
Večerníku.

Rabiátl
skonči tce
y
na zách
Policisté však „těžkého frajera“
dostihli kousek za domem, zadrželi ho a eskortovali na policejní
služebnu. „Tady u něj provedli
dechovou zkoušku, která byla
pozitivní, naměřili mu 2,87 promile alkoholu v dechu. Na základě lékařského vyšetření byl
eskortován do protialkoholní
záchytné stanice v Olomouci k
vystřízlivění. Hned v pondělí si
pak vyslechl sdělení podezření.
U soudu mu hrozí až tříleté odnětí svobody,“ dodala Urbánková.

TO SNAD NE! „Energetici“okradli další stařenku

Prostějov/mik - Podvody
spáchané na bezmezně všemu věřících seniorech v Prostějově a okolí pokračují dál.
Už v minulém vydání Večerník informoval o případu,
kdy bezmála devadesátiletá
stařenka sedla na lep falešným distributorům energie,
kteří ji obrali o šest tisícovek.
Podle popisu se mělo jednat
o muže a ženu mezi dvaceti
až pětadvaceti lety. A stejná
dvojice udeřila znovu! Podaří se policii podvodné duo
vypátrat?
„V pátek čtyřiadvacátého
května využili opět dva zatím
neznámí pachatelé obehraného triku. V jedné obci na Prostějovsku zazvonili u domu
jednaosmdesátileté paní. Pod
smyšlenou záminkou přechodu na jiného distributora a
údajného doplatku za inkasní
poplatky za plyn vylákali od
seniorky přes šest tisíc korun.

„Obeslali jsme všechny starosty,
aby v obcích zveřejnili varovnou
výzvu. Uděláme všechno pro to,
abychom podvodníky brzy dopadli,“

sdělil exkluzivně Večerníku Pavel Novák,
šéf Policie ČR v Prostějově
Policisté případ šetří pro podezření ze spáchání přečinu podvodu, ze který pachatelům v
případě jejich zjištění hrozí až
dvouletý pobyt za mřížemi,“
potvrdila Večerníku Irena Urbánková, tisková mluvčí policie Olomouckého kraje.
„Podle popisu poškozené se
mělo skutečně znovu jednat o
muže a ženu, oba ve věku kolem dvaceti až pětadvaceti let.
Oba byli velmi slušně oblečeni,
vystupovali velmi slušně a mluvili plynule česky, bez jakéhokoliv přízvuku. Žena byla vysoká kolem 170 centimetrů, štíhlé

postavy, bílé pleti. Měla tmavé
vlasy v délce po ramena, přirozeně zvlněné. Na sobě měla
rifle a triko nezjištěné barvy.
Muž byl vysoký kolem asi 185
centimetrů, štíhlé postavy, bílé
pleti. Měl tmavé, krátce střižené
vlasy, česané dopředu. Na sobě
měl rifle a tmavé triko,“ uvedla
k nejčerstvějšímu popisu obou
podvodníků mluvčí s tím, že
policisté na obou případech intenzivně pracují a po pachatelích pátrají. Prověřují také, zda
spolu případy nesouvisí.
Vedení Policie ČR v Prostějově minulý týden kon-

Nevěřte nikomu! Další seniorka z Prostějovska naletěla falešným
distributorům energie. Kdy tomu bude konec?
Ilustrační foto
taktovalo starosty všech
obcí celého regionu včetně
prostějovského primátora.
„Je zapotřebí, aby představitelé obcí a měst Prostějovska
všemi dostupnými prostředky
varovali své občany. Poslali
jsme jim podrobný manuál, jak
se chovat v případě návštěvy
cizích a tím pádem naprosto
neznámých lidí. Především se-

nioři jsou podvodníky nejvíce
vyhledáváni a často se díky své
naprosté a bezelstné důvěřivosti stávají jejich obětmi. My
jako policisté zase uděláme
všechno pro to, abychom oba
mladé podvodníky co nejdříve vypátrali a dopadli,“ řekl
exkluzivně Večerníku Pavel
Novák, vedoucí Územního odboru Policie ČR v Prostějově.

po kvartetu hledaných
Prostějov/mik

inzerce

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

Strhl jí kabelku
Ve čtvrtek patnáct minut po
dvacáté hodině šla jednapadesátiletá žena po ulici Vrahovická v Prostějově. Náhle k ní přistoupil neznámý muž a strhl jí z
levého ramene kabelku a utekl.
Odcizením kabelky s osobními
věcmi jí způsobil škodu za osmset korun.

Čmajznul sud piva
Čeká na rozsudek. „Prostějovský Chorvat“ Vlado Rožič (na snímku s přítelkyní) je od února
v brněnské vazební věznici. Jaký bude jeho další osud?
Foto: archiv Večerníku

Kriminálka zatkla zlodějský gang GRÁZL málem ZABIL
Prostějov/mik - Zásah do černého! Přesně tak lze charakterizovat velmi tvrdý zásah prostějovské policie vůči třem mužům ve
věku od osmnácti do pětadvaceti let, kteří mají na svědomí
krádeže s celkovou škodou v řádech desetitisíců korun.
Kriminalisté po bleskových a
hlavně pro pachatele nečekaných
domovních prohlídkách našli
hromadu kradených věcí. „V poslední době se v Prostějově množily krádeže jízdních kol, přibyla
i vykradená auta. Zjištění tři muži
způsobili škodu za desetitisíce
korun, v současné době jim bylo
sděleno obvinění ze třinácti skutků. Jeden z nich byl již eskortován
do věznice, protože byl soudem
potrestán za jinou trestnou činnost, ale nástupu trestu se vyhýbal.
Zbývající dva mladí muži jsou zatím v policejní cele a o případném
umístění do vazby bude rozhodo-

ČERNÁ KRONIKA

Grilovací sezona začíná a tak
někteří lapkové se na ni již připravují. Ze čtvrtka na pátek se
zatím neznámý pachatel vloupal do jednoho z restauračních
zařízení na ulici Cyrila Boudy a
ze skladu ukradl ppadesátilitrovýý
nerezový sud plný piva. Škoda
byla vyčíslena na 3 000 korun.

Vybrakoval automat
V Prostějově došlo k vloupání
i do jednoho z restauračních
zařízení na ulici Tylova. Tady
se zatím neznámý lapka zaměřil na výherní automat. Vypáčil
na něm dvířka a z mincovníku
ukradl peníze. Celková škoda
byla vyčíslena na devětadvacet
tisíc korun.

Zlodějský fígl
Předminulý pátek v Brněnské
ulici zatím neznámý pachatel
propíchl zadní pneumatiku na
vozidle Volkswagen Passat.
Defekt na vozidle třiašedesátiletý majitel zjistil, až s
vozidlem ujel několik desítek
metrů. Na ulici Dolní zastavil,
z vozidla vystoupil a hodlal situaci řešit. Neznámý pachatel
však toho využil a z vnitřních
prostor neuzamknutého vozidla ukradl pánskou kabelu s
celým obsahem. Poškozený v
ní kromě peněz s penězi měl
i osobní doklady,
y, doklady
y od
vozidla a platební kartu. Škoda byla vyčíslena na dvanáct
tisíc korun.

Nesvědomité matky
Ze spáchání přečinu ohrožování výchovy dítěte si vyslechly
obvinění hned dvě ženy z Prostějovska. První je jednačtyřicetiletá matka, která od února do
května neposílala do školy svého nezletilého syna, čímž zanedbala jeho povinnou školní
docházku. Ačkoliv byla na tyto
skutečnosti opakovaně příslušnými orgány upozorněna,
nesjednala nápravu a její syn
tak k dnešnímu dnu zameškal
227 hodin. Ze stejného přečinu
byla obviněna i čtyřicetiletá
žena, jejíž syn má ze stejného
důvodu již 250 zameškaných
hodin. V případě prokázání
viny oběma obviněným ženám hrozí až dvouletý pobyt
za mřížemi.

Demontoval chatku!
Ze spáchání přečinu krádeže
je podezřelý zatím neznámý
pachatel, který někdy v době
od pátku do neděle předminulého týdne stačil demontovat
a následně ukrást ze zahradní
chatky na ulici Za drahou část
hliníkových obvodových stěn.
Majitelce vznikla škoda za deset tisíc korun.

Rozbil okno na autě

JAROSLAV KULHAN

JOZEF KADELA

JAROSLAV ŠOBR

PAVEL SEKANINA

se narodil 26. října 1963 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 21. května 2013.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 50 do 53 let, měří 175 centimetrů, má střední postavu, zelené oči a hnědé vlasy. Nosí knír.

se narodil 15. února 1973 a
trvalé bydliště má hlášeno v
okrese Prostějov. Na hledaného
vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 15. května
2013. Jeho zdánlivé stáří je 40
let, měří mezi 170 až 180 centimetry, má hubenou postavu,
hnědé oči a hnědé vlnité vlasy.

se narodil 30. prosince 1970 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 22. března 2013. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 35
do 37 let, měří mezi 175 až 185
centimetry. Bližší údaje k hledanému nejsou k dispozici.

se narodil 19. září 1968 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 4. února 2013. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 44
do 45 let, měří mezi 170 až 180
centimetry. Bližší údaje k hledanému nejsou k dispozici.

Ze spáchání přečinu poškození cizí věci je podezřelý zatím
neznámý pachatel, který v
průběhu včerejšího dne rozbil
na vozidle Mercedes, které
bylo zaparkované na ulici Olomoucké v Držovicích, zadní
okno s nalepenou reklamou.
Poškozené firmě způsobil
škodu za třináct tisíc korun.

Zpravodajství
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NOVÝ KULTURÁK je na světě
Zatím jen na papíře, ale vyberte si...

HROZNÉ! UŠKRTIL MATKU,

DOSTAL TŘINÁCT LET
Vraždu v Dolní ulici odhalili až patologové

Bude to takhle? Jeden z návrhů nového multifunkčního centra od architekta Františka Frömla. Na jeho i studie
dalších tří architektů se můžete podívat už teď na www.vecernikpv.cz!
Zdroj: Magistrát města Prostějova.
Prostějov/mik - Čtyři renomovaní architekti už prostějovskému magistrátu předali
požadované studie nového multifunkčního centra, které má
vyrůst v areálu bývalých jezdeckých kasáren. Radní všechny kompletní návrhy zveřejnili
na webu města, jejich ukázky
pak najdete i na internetových
stránkách vecernikpv.cz!

„Očekáváme k jednotlivým návrhům připomínky občanů. Ty budou shromažďovány v listinné podobě v Regionálním informačním
centru na zámku na Pernštýnském
náměstí,“ uvedla Jana Gáborová,
tisková mluvčí Magistrátu města
Prostějova. „Osobně jsem sám
zvědavý na reakce Prostějovanů.
Pokud se pro nějaký návrh rozhodneme, bude mít názor občanů

velkou váhu,“ sdělil exkluzivně Večerníku primátor statutárního města
Prostějov Miroslav Pišťák.
Bude město opravdu stavět nový
kulturák, nebo vrazí desítky milionů do rekonstrukce Společenského
domu? I to je totiž ve hře! A co
Manthellan a jeho plánované obchodní centrum?
Vše podstatné se dočtete
na straně 6!

V průběhu uplynulého týdne byl vynesen
verdikt nad Pavlem Smělým z Prostějova.
Devětatřicetiletý muž byl za uškrcení vlastní
matky odsouzen Krajským soudem v Brně
ke třinácti letům vězení! K vraždě došlo v
dubnu loňského roku v prostějovské Dolní
ulici. Večerník o hrůzném činu informoval
nejen jako první, ale dlouho také jako jediné
médium v republice...
Prostějov/mls
V době úmrtí třiašedesátileté matky obýval Pavel Smělý byt v Dolní ulici společně
se svými rodiči. Rodina byla
dosti uzavřená, chodilo

k nim poměrně málo návštěv. Přesto podle řady
svědků z protilehlého domu
v Jezdecké ulici se v bytě
odehrávaly tajemné „satanistické“ rituály.
(pokračování na straně 13)

Nepřiznal se. Pavel Smělý svoji vinu u soudu, stejně jako předtím
Večerníku, opakovaně popřel.
Foto: archiv Večerníku

HAZARD dostal od prostějovského magistrátu první tvrdou ránu
„Rušit herny nebudeme, provozovatelé ale musí odstranit vše,
co láká ke hře...,“ vysvětluje podstatu nové vyhlášky primátor

zdarma, případně se slevou, včetně
reklamy na jakékoliv benefity,“
dodal Miroslav Pišťák, primátor statutárního města Prostějov. „Provozovatel bude dále povinen zajistit
zneprůhlednění výlohy, vstupu,
oken a jiných otvorů provozovny
tak, aby nebylo umožněno nahlížet do vnitřních prostor provozov-

Už nelákat! Nová městská vyhláška nařizuje provozovatelům heren odstranit z výloh vše, co láká
kolemjdoucí k pokušení zkusit hazardní hry.
Foto: Michal Kadlec a internet

Navrhovaná vyhláška, pokud
bude schválena na červnové
schůzi zastupitelstva, nabude
účinnosti dne 1. července 2013.
Provozovatelé tak mají co dělat,
aby provedli veškeré úpravy
odpovídající této nové vyhlášce.
V Olomouci přitom tato vyhláška začala platit už uplynulou
sobotu.
„Podle návrhu mají provozovatelé přechodnou dobu šesti
měsíců na to, aby provozovnu
a okolí upravili v souladu s touto vyhláškou. Ta tedy musí být
upravena nejpozději k 1. lednu 2014. Tato obecně závazná
vyhláška navazuje na opatření
vedení města z loňského roku,
kterým jsme regulovali počet
výherních zařízení na území
Prostějova taxativním určením

i dál v průběhu celého roku,
bude to znát na omezení finančních podpor sportovním, sociálním i kulturním organizacím,“
konstatoval prostějovský primátor
Miroslav Pišťák.
V roce 2012 obdržel prostějovský
magistrát od ministerstva financí
v rámci výtěžků z provozu výherních automatů a jiných loterií
celkem 45,8 milionu korun. Podle
předběžných odhadů by tedy letos
mělo putovat do městské kasy
o dvacet milionů méně…

KOLIK MĚSTO VYDĚLALO NA HAZARDU?
Zdroj: Magistrát
města Prostějova

7.030.325

První muž magistrátu MIROSLAV PIŠŤÁK
zmiňuje nepříliš povzbudivý fakt pro pokladnu

„Zatímco v prvním čtvrtletí loňského roku bylo v Prostějově
evidováno dohromady sedmsetsedmdesát výherních automatů,
ve stejném období letošního roku
už jich majitelé či provozovatelé
heren přihlásili jen šestsetšedesátosm kusů. A bylo to znát na
výtěžku z hracích automatů, který
dostáváme z ministerstva financí.
Letos jsme za první kvartál obdrželi takřka o pět milionů korun
méně než za stejné období loňského roku. Pokud to tak půjde

9.642.273

„Počet výherních automatů ve městě
klesá, čímž ovšem na druhé straně
PŘICHÁZÍME O MILIONY KORUN!“

míst, kde lze takové zařízení
provozovat,“ doplnila Alena
Rašková.
Boj s hazardem tak v Prostějově zřejmě vzplál naplno. I když
opatření nejsou tak tvrdá jako
v jiných městech, kde působení
heren a kasin zakázali úplně, přece jen se radní k problému s hazardem neotáčejí zády. Ovšem na
druhé straně nelze přehlédnout
významný fakt, že městská pokladna poklesem počtu výherních automatů ve městě trpí.

15.318.744

„Předkládaný návrh obecně závazné vyhlášky stanovuje opatření, jejichž účelem je omezit
propagaci hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her. Provozovatelé budou
povinni upravit vzhled provozoven, kde jsou sázkové hry, loterie
a jiné podobné hry provozovány.
Cílem vyhlášky je zabezpečit
ochranu před negativními jevy,
včetně ochrany dětí, mladistvých

a sociálně vyloučených. Úpravy
by měly odradit potencionální
zájemce o hru před vstupem do
provozovny. Herny rušit nebudeme, ale tímto chceme omezit
hazard na území města Prostějova,“ vysvětlila Alena Rašková,
náměstkyně primátora statutárního města.
„Vzhled provozovny musí být
upraven tak, aby vnější plášť
budovy, ve které se provozovna
nachází, ani sousedící nemovitosti neobsahovaly statické

ny, popřípadě do místností, kde jsou
provozovány sázkové hry, loterie
a jiné podobné hry,“ přidala další
část znění nové vyhlášky města
Ivana Hemerková, náměstkyně
primátora.

9.105.984

Prostějov/mik

a dynamické světelné reklamy
s herními symboly, upozorňující
na existenci provozovny, jackpoty
a jackpotové displeje. Budou také
zakázány veškeré reklamy na podávání alkoholických nápojů ke hře

11.717.468

Zbrusu novou vyhláškou budou stanovena
opatření, která povedou k omezení hazardu
a heren na území Prostějova. Její návrh vznikl na
základě diskuze a shody pracovní skupiny, složené
ze zástupců všech politických stran Zastupitelstva
statutárního města Prostějova. Regulativy projednala rada města na své poslední schůzi
a doporučila novou vyhlášku zastupitelstvu schválit!

Částka
v korunách

KOVAŘÍKŮV ROZSUDEK BUDE ZRUŠEN: Chystá se nový proces!
Navrátilec z USA je připraven promluvit u soudu. Kdo se může bát?

Odsedí si bývalý prostějovský hokejista Robert Kovařík
deset let vězení za krádeže aut a ozbrojené loupeže?
Tak to v tuto chvíli není úplně jisté... Krajský soud v Brně je
totiž připraven zrušit svůj sedm let starý rozsudek, kterým
v nepřítomnosti poslal Kovaříka na . Neznamená to
ovšem, že by byl Kovařík propuštěn na svobodu.
Jak Večerník zjistil, nikoliv ve Valdicích či Mírově, ale
v brněnské vazební věznici si počká na nový proces!
INZERCE

Prostějov, Brno/mls
Z pražské Ruzyně, kam byl Robert Kovařík deportován ze Spojených států
amerických, poputuje již brzy do Vazební věznice v Brně. A není vyloučeno,
že brzy se postaví před Krajský soud
v Brně. „Trestní řízení proti uprchlému
Robertovi Kovaříkovi jeho zatčením
a vydáním zpět do České republiky

skončilo. Odsouzený má nyní právo
navrhnout zrušení rozsudku, jímž byl
odsouzen k desetiletému nepodmíněnému trestu. Pokud tak učiní, proběhne
nové hlavní líčení, které se bude konat
tentokrát již v jeho přítomnosti. V tomto
hlavním líčení budou opět provedeny
všechny důkazy proti obžalovanému
a vyslechnuti svědci. V rámci své obhajoby může uvádět nové skutečnosti

stějovského podsvětí z doby před deseti
lety. Zatímco Kovařík nikdy nepopíral,
že se podílel na krádežích aut, svoji
účast na loupežných přepadeních navzdory předloženým důkazům i výpovědím svědků vždy popíral.
Hlavním kouskem Roberta Kovaříka
Na koho Kovařík u soudu ukáže?
a jeho bandy, za který byl její vůdce odRobert Kovařík u soudu v rámci své souzen, mělo být přepadení bankovního
obhajoby zřejmě poodhalí zákulisí pro- vozu v březnu 2000. Osmapadesátiletého řidiče tehdy pachatelé střelili do
hlavy a do hrudníku. Následně z auta
ukradli 2,3 milionu korun. Kromě tohoto případu měl Kovařík s dalšími kolegy
okrást realitního makléře o téměř dva
a půl milionu korun a uloupit dodávku
s riflemi za téměř milion a tři čtvrtě.
Kovařík v těchto loupežích nepochybně nejel sám. Po jeho útěku do USA nebyl pro všechny jeho bývalé kumpány
problém svést veškerou vinu právě na
něj. „Nejsem anděl, ale nevoní mi, když
ze mě dělají lupiče. Loupežná přepadení,
za která jsem byl odsouzen, jsem nespáchal. Přepadení pana K. zorganizoval Karel Menyház, který si od jakési Moniky,
co pracovala v bance, zjistil, kdy bude
vybírat peníze a kolik. Já jsem pak zkontaktoval Menyháze s člověkem, který
to provedl,“ vyjádřil se už dříve Robert
Kovařík v internetové diskusi.

svědčící v jeho prospěch. V obnoveném řízení už nemůže dostat vyšší trest,
než jaký mu byl udělen,“ prozradila
Večerníku Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Krajského soudu v Brně, kde
by měl proces s Kovaříkem proběhnout.

Více se dozvíte na
straně 13!
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Barometr

Číslo týdne

+

140 000

K l j zmizely.
Koleje
i l Už přespříliš
ř říliš ddlouho jezdili řidiči po dálnici z Prostějova do OloPočasí pod
mouce takřka na vlastní nebezpečí. Nyní
psa. Tak dlouse ale do komunikace plné hrbolů
ho jsme čekali na
a vyjetých kolejí konečně zakousteplo a hlavně sluníčly frézy. Nový asfalt bude
ko... A teď mokneme a teurčitě pro všechny motelíme se zimou. Vrásky na čele
toristy balzámem
začínají přibývat i provozovatelům
na duši.
aquaparku, který je od 17. května
otevřen. Jenomže jak naschvál by
od tohoto dne ani psa ven nevyhnal!

Jakoby se staré kriminální
časy z dob první republiky vrátily. Minulou středu navštívil areál firmy ve
Vranovicích nezvaný host
a pod rouškou noci ukradl
z kanceláře bytelný trezor.
A v něm 140 tisíc korun!

-

Osobnost týdne

Výrok týdne
„LEPŠÍ
ŠÍ JE MÍT
Í
SÉGRU
V BORDELU
NEŽ SVÝHO
BRÁCHU VE SPARTĚ!“

STRACENÉ
RÁJ

Oblíbená kapela pros
slula
svými texty v „tvrd hanáčtině“ a stejně
dé
tak svým moravským
bigbítem nadchla v
pátek návštěvníky obnoveného festivalu Písničkou ke
slunci na Plumlovské přehradě

Jeden ze štamgastů
suchdolské hospůdky
se nechal slyšet
před partou svých
věrných kamarádů

JEN TAKOVÉ MALÉ PŘEDLETNÍ POSTŘEHY...

Analýza
Martin Mokroš

Přece jen jak se nám
už na vše dívá občas
i letní sluníčko, tak je
nějak na všechno více vidět. Přidám tedy
pár postřehů, které
jsem zaznamenal
já. Pokud se přidáte,
můžeme dát společně dohromady naše
zážitky...

fejeton
Petra Hežová
Většina
letošních
úspěšných maturantů
si užívá
zaslouženého odpočinku
po zdárně přetrpěném maturitním
martyriu. Ta hromada vědomostí, která je měla zastrašit
a zmást, je neudolala, a tak
po prázdninách nastoupí do

Mám možnost prakticky jako
na talíři sledovat revitalizaci
Smetanových sadů. Ze začátku to vypadalo, že po zásahu
bagrů nic moc nezbude, ale
teď už vidím jakous takous
ideu. Nejsem tak naivní, abych
vzal staré pohlednice našeho
města a začal srovnávat, zda ta
současná revitalizace udělá ze
sadů tak fantastické místo odpočinku, jako bylo tenkrát, ale
pár postřehů bych měl.
Zcela zásadní rozdíl vidím
v tom, že většina cest v sadech
je teď z asfaltu. Už se objevily
názory, že hrůza na to pohledět,
takhle by to přece nešlo. No já
se domnívám, že je v tom nějaká hlubší myšlenka, kterou
kdybych měl obhajovat já, tak
řeknu, že zřejmě v parku bude
povolen in-line provoz a i kočárky po asfaltu lépe kloužou,
zámková dlažba nebo písek či
kostky možná vypadají estetičtěji, ale údržba je složitější a nebezpečí zakopnutí či uklouznutí
je daleko větší, osobně bych ten
asfalt tedy až tak nezatracoval.
Bojím se pouze jedné věci, že

asfaltových stezek využije prostějovský mor, tedy pro mne
kolaři, kteří jsou prostě schopní
v našem městě snad jezdit i po
střechách domů. Bude docházet ke kolizím a vyhroceným
scénám, pokud hned na začátku
nebudou stanovena jasná pravidla, která bude někdo hlídat. No
tady se ale bojím, kdo to bude...
Asi těžko bych očekával, že
se v sadech někdy objeví, tak
jako na starých pohlednicích,
palmy a jiné podobné cizokrajné stromy, které tehdy před
lety zapůjčovala botanická zahrada, případně je zajišťovali
místní mecenáši, vím, jak by
to dopadlo. Buď by zašly neodbornou péčí (Kdo by platil
odborníky, že? A systém stříhej
a zalívej, který vidím neustále,
asi nestačí...), nebo by je zdevastovalo místní vandalstvo, kterého je tady bohužel stále plno.
Leda zas hlídat, hlídat, hlídat.
A doufám, že se v sadech neobjeví ona zhůvěřilost, tedy
lavičky, u kterých lze sedět na
opěradle. Lavička má být standardní a sedět se na ní má sluš-

Maturitní elegie

dalšího vzdělávacího procesu
nebo rovnou do práce, kde
všechny ty ještě čerstvé znalosti o Máchově Máji a oxygenní i anoxygenní fotosyntéze dozajista bohatě využijí.
Sice si právě nevzpomínám,
kdy naposledy mi pošťačka
nebo řidič autobusu citovali
některou z matematických
pouček, se kterými ve většině
případů stojí a padá výsledek jedné z nejobávanějších
částí zkoušky z dospělosti,
ale stále tak trochu doufám,
že současné školní osnovy
jsou sestaveny tak, aby mohli studenti většinu nabytých
vědomostí zužitkovat i mimo
školní lavice. Těžko vysvětlit,

proč je nutné si v mladém
věku zaplácat mozek i fakty,
které jsou v nejrůznějších
příručkách snadno dohledatelné, v reálném životě často
zcela nepoužitelné, přesto se
mohou stát právě tím mezníkem, který do té doby bezstarostného teenagera dělí
od úspěchu či neúspěchu při
zkoušce, která má s dospělostí jen velmi málo společného.
Je otázkou, jestli obavy
z toho, že při zkoušce nerozpoznám báseň Jaroslava
Vrchlického od veršů Jaroslava Seiferta, nestojí za
rostoucím počet sebevražd
náctiletých právě v důsledku
maturitního běsnění.

Konstelace hvězd Prostějova

Ve městě se jako by zastaví život, lidé otrávení z pokaženého
počasí najednou nebudou vědět, co s volným časem. Nebude
divu, že do letargie upadnou úředníci, obchodníci i hospodští.
Čekání na slunečné dny bude nekonečné.

Berani - 20.3.- 18.4. Vám tento týden budou zvonit zvony přímo svatební. Buď se obřadu zúčastníte jako přímý aktér, nebo budete nejlepšími přáteli
vyzváni, abyste svědčili. Nevyhýbejte se tomu,
takových krásných okamžiků bude málo.
Býci - 19.4.-19.5. Konečně se vám dostane pochvaly, o kterou tak stojíte. Vaše mravenčí práce
bude konečně oceněna, byť jste možná čekali více.
Nesmíte ale upadat do letargie, už tento týden budete postaveni před vážný úkol.
Blíženci - 20.5.-19.6. Stále zkoušíte prorazit, ale
zatím si vás moc lidí nevšímá. Zkuste přijít s něčím, co by obohatilo vaše okolí. Uprostřed týdne
se můžete těšit na skvělou zprávu od některého
z potomků nebo sourozenců. Budete slavit.
Raci - 20.6.-21.7. Budete mít obrovské štěstí
v sázkových hrách, včas podaný tiket může velmi
ovlivnit váš současný život. Nebojte se riskovat,
ale všeho s mírou. Před víkendem se neuhoňte,
čeká vás velký mumraj v zaměstnání.
Lvi - 22.7.-21.8. Dáte na radu svých přátel a pustíte se do něčeho, co jste dlouhá léta odkládali.
Konečně se rozhýbete, ale nezapomínejte na zadní vrátka. Pokud se vám něco nepodaří, vždycky
musíte mít v záloze někoho, komu si postěžujete.
Panny - 22.8.-21.9. Děláte si zbytečné problémy
v partnerském vztahu. Až příliš koketujete s ostatními lidmi, což je ze strany vašeho protějšku bráno
jako zrada. Všímejte si více svého miláčka a zkuste s ním trávit daleko více času.

...ještě

+

Váhy - 22.9.-21.10. Děláte si starosti s věcmi, 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. Nemáte se za co stydět, pro
úspěch v práci jste udělali maximum a také rodina nemůže říct, že byste ji zanedbávali. Jenomže
nějaký hmatatelnější výsledek stále chybí. Chce to
nápad, zajděte si za kartářkou.
Střelci - 21.11.-20.12. Nelamte si hlavu s maličkostmi, ty vás jenom brzdí ve vaší činorodé práci.
Uprostřed týdne se seznámíte s důležitým člověkem, kterým vám přinese inspiraci i trochu toho
potěšení. Prožijete romantické dny.
Kozorohové - 21.12.-19.1. Životní stereotyp se
vám začne zajídat a budete toužit po změně. Jenomže sami nevíte, co na svém dosavadním způsobu
života změnit nebo s kým novým se seznámit. Od
toho ale máte plno přátel, aby poradili.
Vodnáři - 20.1.-18.2. Jste až příliš zahleděni do
sebe a unikají vám věci, které okolo vás každý den
proletí. Chybí vám přehled, což se vymstí hned
na začátku týdne. Naproti tomu se vám nebudou
vyhýbat lidé opačného pohlaví, láska jen pokvete.
Ryby - 19.2.-19.3. Nehledejte na životě jen to nepěkné, naučte se vnímat věci pozitivněji. Pokud
budete stále nabručení, odradíte si všechny potencionální přátele i obchodní partnery. Finanční
krize se nesmí odrazit na vašem chování.

ně. To bychom měli naši omladinu učit od mateřské školky
a ne se jí podbízet podobnou
nesmyslností, tečka!
Ať to vezmu, z které chci
strany, nějak se nám v poslední době nedaří v našem
městě tendry, tedy výběrová
řízení. Naposled mne zaujalo výběrové řízení na ředitele
divadla, neboť se považuji
kapku za kulturního člověka a zajímalo mne tudíž, kdo
náš stánek kultury povede,
a ejhle, ono nic. Prý došlo
k superpatu, kdy tři kandidáti
si byli absolutně rovni úplně
ve všem, snad i ve velikosti bot. No nevím, nevím, ale
všude přece musí být stanovena kritéria tak, aby k tomuhle
nemohlo dojít, a pokud dojde, tak je chyba v kritériích.
A nebo? Nejsem příznivec
konspiračních teorií, a tak
vůbec nechci domýšlet, že
za nepovedeným konkurzem jsou nějací „kapříci“,
„jabka“, „Ivánci kamarádi“,
či snad moderněji „mazánci“, „kolíbříci“ a „koťátka“

nebo dokonce „krabice od
bot“... Bylo by myslím dobré
druhé kolo konkurzu uzavřít
rychle a v souladu se zákonem, aby bylo jasno, neboť
nový ředitel či ředitelka by
se již během prázdnin, které
jsou v divadlech také v létě,
měl seznamovat s prostředím
a připravovat novou sezonu
a utnula by se tím možnost
ony výše zmíněné konspirační
teorie vůbec rozvíjet.
Nepovedl se ani již druhý tendr
na radary, a tak zatím to, bohužel, vypadá na můj nápad, který
jsem na tomto místě prezentoval zhruba před rokem, že by
se z oněch radarů mohly udělat
pěkné ptačí budky. Ty je potřeba samozřejmě natřít, možná
i ptáčkům zateplit a krmítka přidat
a máme tu zajištěn přísun ptactva do města, které by mohlo
prolétávat i nově zrekonstruovanými Smetanovými sady
a mohlo by i cvrlikat na okně
nově zvoleného divadelního šéfa.
A tak koukám, všechno se nám
to vlastně pěkně propojuje a pomalu míříme do takové jakési

letní pohody, kterou jsem mimochodem objevil na oněch starých pohlednicích našeho, tehdy
ještě ne statutárního, města. No
ale bylo by dobré se nenechat
onou pohodou a nostalgií uchlácholit. Myslím, že naopak je potřeba stále sledovat, co se okolo
nás děje a postřehy skládat do
mozaiky a v pravou chvíli si na
ně vzpomenout.
Takže vám přeji pěknou
předletní pohodu a všímejte si
a mějte postřehy, ony se vám
neztratí, až se budete chtít
jako občan a volič projevit, na
což máte svaté právo.

O věrnosti aneb můžete
chytit zpívající rybu?
Existují pouze
dva druhy nevěry. Nezávazná,
nicotná,
malicherná, veselá,
osvěžující, trošku
dobrodružná,
ale jinak úplně bezvýznamná
MOJE nevěra. A pak je tu ta
druhá. Hnusná, odporná, šokující, nechutná, úplně nepochopitelná a hlavně naprosto
proradná TVOJE nevěra. Zatímco po té první zůstává chuť
prázdninového rošťáctví, po té
druhé nepopsatelně hluboká
rána v duši. Kterou z nich byste
si vybrali?
Nevěra je něčím, co se může
dotknout úplně každého z nás.
Zatímco ve středověku mohla
nevěrná žena počítat minimálně s

pár ranami karabáčem přímo na
nahé hříšné tělo, v současnosti jí
kromě odsouzení, pomluv či závisti nic tak hrozného nehrozí.
Duchaplní cynici přitom dělí lidi
na ty, kteří by chtěli být věrní a
nejsou, a na ty, kteří by chtěli být
nevěrní, ale nemohou. Pakliže
člověk pozoruje život kolem
sebe, musí mu být jasné, že s
věrností se snad dá počítat u psa,
automaticky ji očekávat i u svého protějšku je velmi ošemetné.
Existuje dokonce staré cikánské
přísloví, podle něhož je žena,
která nikdy nebyla svému muži
nevěrná, zpívající rybou.
Spisovatel Guy de Maupassanta
také upozornil, že otázka věrnosti
často závisí hlavně na vybavení pokoje. Podle něj je pro ženu
těžší zůstat věrnou v pokoji s gaučem než v místnosti, kde jsou
jenom křesla. Obzvláště složitá

je pak situace u pohledných žen,
které o nejrůznější nabídky nemají nouzi. Anglický spisovatel
(a homosexuál) William Somerset Maugham krásnou a věrnou
ženu považoval za jev tak vzácný, jako dokonalý překlad poezie. I překlad, stejně jako žena,
obvykle není pěkný, je-li věrný, a
není věrný, je-li pěkný.
Mohlo by se zdát, že člověk má v
životě pouze dvě možnosti. Buď
podvádět, nebo být podváděn. Je
logické, že kdo může, volí raději
tu první možnost.
Záleží však na každém z nás. Tak
tomu totiž vždy být nemusí. Stačí
si uvědomit, co byste svoji nevěrou způsobili milovanému člověku, na kterém vám záleží nejvíce
na světě. Vždyť většině z nás jde
po celý život skutečně jen o jediného člověka na světě. Bohužel
obvykle jsme to pouze my sami...

VELKÝ BRATR na radnici!
půl desáté dopoledne v jednom
z prostějovských supermarketů
při nákupu.
Naopak proti kamerám byla jeho
stranická kolegyně, náměstkyně Ivana Hemeráková. „By mě
zajímalo, komu by nevadilo být
většinu dne v televizi, aby ho někdo očumoval. Já jsem zvyklá dát
si po obědě hodinového šlofíka,
ale pod kamerou v kanceláři já
prostě neusnu,“ litovala náměstkyně.
Určité obavy Agentuře Hóser
vyjevil také primátor Prostějova.
„To je velké porušení osobní svobody. Když si budu chtít dát štamprli, to abych kameru vypnul.
A plácat sekretářky po zadnici
už taky nebudu moct. Na druhé
straně, pro občany všechno!,“
uvedl první muž radnice Miroslav Nakaseseděl s tím, že nakonec i on sám pro návrh umístit do
všech kanceláří „Velkého bratra“

Nedá mi, abych nereagovala
na váš článek o koupališti ve
Vrahovicích. Byla jsem v šoku
po zjištění, že toto koupaliště by
správně mělo být snad zavřené!
Naprosto nechápu, z jakého důvodu? Bydlím v jeho blízkosti,
celé léto jsem pravidelnou návštěvnicí a vždy jsme byli celá
rodina naprosto spokojeni. Jak
s kvalitou bazénu samotného, tak
s kvalitou vody, sociálního zázemí, občerstvení i dětských bazénků (je ale pravda, že by dětské
hřiště mohlo být opravené). Je to
prostě klasické starší koupaliště,
jaké pamatuji ze svých mladších
let, a určitě nám vyhovuje daleko
více než ty moderní předražené
super aquaparky plné toboganů, řvoucích dětí. A navíc si tam
člověk ani pořádně nezaplave.
Nejvíc nerozumím tomu, proč
se město snaží sehnat peníze na
opravu totálně zdevastovaného
koupaliště na Kostelecké, když
by daleko více ušetřilo opravou
ve Vrahovicích! Přijde mi také
logické, aby bylo koupaliště
i na této straně města, opačně
od aquaparku v Krasicích. A
samozřejmě je nutné zmínit, že
na Kosteleckou ani nejezdí slušně MHD a je to pro nás velice
z ruky! Prosím tedy redakci o sledování tohoto případu, a kdybyste nám, obyvatelům Vrahovic,
kteří chtějí své koupaliště, mohli
poradit, jak to udělat, aby nás radnice vyslyšela.
Jana z Vrahovic

Samoobsluha

Přímo před naším domem je hned
vedle běžných popelnic velký kontejner na staré obnošené šatstvo.
Jsem už důchodkyně, takže hodně
času trávím koukáním z okna, co
bych to nepřiznala. A hodně často
mám o zábavu postaráno! Skoro
každý den se k tomuto kontejneru
sjíždějí tlupy romských občanů,
kteří se sem lidově řečeno chodí
oblékat. Většinou ty nejmenší děti
prolezou úzkým otvorem dovnitř
plechové nádoby a ven vyhážou
všechny staré svetry, kabáty či
kalhoty, které sem lidé naházejí.
Tak mě napadlo, že jde vlastně
o nejlevnější second hand na světě.
Libuše Páleníková, Prostějov

Stálé spory

Agentura
Prostějovští konšelé se rozhodli pro totální transparentnost a
v rámci této snahy se sami zřekli svého soukromí. Tedy hlavně
toho pracovního. Rada města totiž většinou hlasů rozhodla o tom,
že ve všech kancelářích budou
zabudovány sledovací kamery!
Prostějované tak doslova budou
moci sledovat práci jak radních,
tak všech pracovníků magistrátu
v přímém přenosu. Ten poběží
LIVE na prostějovské kabelové
televizi!
Agentuře Hóser to vyžblebtal
první náměstek primátora Jura
Nikamneposíchal. „Tož tak, je to
pravda. My, kdo nemáme co tajit,
kdo v rachotě neluštíme křížovky
ani nečučíme na porno na internetu, se nemáme čeho obávat.
Ty kamery jenom přesvědčí naše
voliče, že makáme do roztrhání
těla,“ prozradil Hóserovi první
náměstek primátora ve středu o

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...

Vyslyší nás radnice?

komentář redaktora

Martin Zaoral

aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

hlasoval. „A mně je to úplně šumafuk! Jsem čupr ženská, tak
ať jsem v televizi! Akorát se občané budou muset smířit s tím,
že občas mi při nějakém jednání
uklouzne nějaké to ostřejší slůvko. No, snad se s televizí dohodneme na tom, že některé výroky
budou ´vypípány´,“ dodala další
z náměstkyň primátora Alena
Prášková.
Radní, ale i všechny úředníky
magistrátu můžete v přímém přenosu sledovat na kabelové televizi
už od 1. července tohoto roku.
Za Agenturu Hóser Majkl
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Kolářovy sady protíná cyklostezka, která je společná pro
kolaře i chodce. Chápu, že tady
zřejmě žádná přednost v jízdě
neexistuje, ale co se tady kolikrát děje, to je skutečně děsné!
Chodci naprosto nerespektují,
že by měli cyklistovi uhnout,
ustoupit jen o dva kroky bokem,
aby mohl projet. Jindy přesně
naopak cyklisté schválně narážejí
na pěší, většinou se to neobejde
bez křiku, nebo dokonce malého
pošťuchování. Společné komunikace pro tyto dvě sorty lidí jsou
hodně nepodařeným kouskem.
Ale zřejmě to jinak nejde.
Michal Povýšil, Prostějov

Konečně někdo!

Velice děkuji za článek
o neskutečných naschválech,
které chodci dělají řidičům
při výjezdu z Žeranovské ulice na Poděbradovo náměstí.
I mně se několikrát stalo, že
mi, byť po přechodu, vběhlo
do silnice několik lidí zrovna
v době, kdy jsem se rozjížděl
na zelenou do křižovatky. Konečně na tento problém někdo
upozornil.
Jan Musil, Prostějov

...ještě
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Hamburgery, kuřecí kousky, hranolky, stripsy, barbecue
omáčka či kuřecí křidýlka, to je jen malý výčet toho, co
nabízejí dvě nadnárodní společnosti, které pravděpodobně
budou „zdobit“ naše město. Řeč je o celosvětově oblíbených
fastfoodech KFC a McDonald’s. Máte rádi jídlo z těchto
fastfoodů? Jste rádi, že Prostějov bude patřit mezi další města, kde bude McDonald’s a patrně i KFC? Na to jsme se ptali
v prostějovských ulicích…

Dnes už pošesté 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.

Policisté doplňují

CHCETE V PROSTĚJOVĚ
KFC A MCDONALD‘S?
Jiří PRAUS
Prostějov

Zdenka VICHTOVÁ
Prostějov

ANO

NE

výstroj v Supershopu
Ministerstvo vnitra musí radikálně šetřit. Jen loni od Kalouska dostalo
za úkol uspořit 1,7 miliardy korun. Snímek pořízený nedávno na prostějovském náměstí T. G. Masaryka napovídá, že tento trend pokračuje i
letos. Policisté vyrazili doplnit svoji výstroj o sluneční brýle. Nakupovali
v Supershopu nedaleko prostějovského Prioru.
Prostějov/mls

„Já jsem pro KFC i McDonald’s.
Ať v Prostějově stojí oba fastfoody. Každý nabízí jiný sortiment,
takže uplatnění určitě najdou
obě zmíněná rychlá občerstvení.
I když záleží, kde budou
umístěna. Už se o tom mluví
spoustu let a nyní se konečně
dočkáme. Pokud ale bude některé z občerstvení v Prioru,
tak možná klesne návštěvnost
ostatních restaurací ve městě.
Osobně tato občerstvení navštěvuji jen párkrát za měsíc
v jiných městech. Není dobré
se pravidelně živit něčím, co
není skutečné jídlo. Ale určitě
jsou lidé, které výstavba těchto
občerstvení potěší.“

„Já bych raději byla pro výstavbu dětského zábavního parku,
třeba jako je Bongo v Brně
či ve Zlíně. Nic takového tady
není. Rodiče s dětmi v Prostějově nemají kam jít a o víkendech už vůbec ne. Namísto
toho se zde postaví fastfoody,
které děti budou lákat k nezdravému životnímu stylu. Je
však na každém, aby uvážil,
zda je tohle jídlo plné chemie
vhodné pro děti, ale vůbec
i pro nás dospělé. Navíc mi vadí
klamavá reklama obou občerstvení. Nabízí v nich obrovské,
šťavnaté porce a ve skutečnosti dostanete jakousi štíhlou
a suchou miniaturu...“

I

Také jste si
zamilovali
naše stránky?

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Policie ČR často čelí kritice, že její příslušníci nejsou
v ulicích města Prostějova
příliš často vidět. Našemu
zuřivému reportérovi se jednu policejní hlídku podařilo
přistihnout při doplňování
služebního stejnokroje o sluneční brýle. Dvojice policistů
nakupovala v Supershopu na
prostějovském náměstí T. G.
Masaryka. Z fotografie není
jasně patrné, že se jedná o obchůdek v centru Prostějova.
Podobný výjev byste mohli
zachytit v kterémkoliv městě
ČR, od Chebu až po Český
Těšín. Takže vám nezbývá než
nám věřit.
Podle neoficiálních a naprosto neověřených informací souvisí doplňování
policejního
stejnokroje
o „speciální” vietnamské
brýle za osmdesát korun
s dalšími škrty na Ministerstvu vnitra. Proslýchá se,
že kromě benefitů, na které
policisté coby státní zaměstnanci mají nárok, strážci zákona nedávno dostali i stokorunový kupón na nákup
služebních slunečních brýlí.
Kroky policejní hlídky by
v takovém případě byly naprosto logické. Sluneční brýle do stovky totiž seženete
jenom v Supershopu!

To pravé léto ještě ne a ne přijít, takže není nad to naložit
se do voňavé teplé vany plné pěny. Může to být ale ještě
příjemnější – když tam s sebou zatáhnete svého miláčka.
Dát si společnou sprchu už jste možná zkusili. Ať už kvůli hygieně jako příjemnou předehru, nebo jako mazlivé
osvěžení po promilované noci. Co se ale tentokrát naložit
společně do vany a užít si romantickou relaxaci?
Možná to zní jako klišé z romantických filmů, jenže kdo to
jednou zkusí, ví, jaká je to lahoda. Horká voda, voňavá pěna,
hebký olejíček, vzájemné tulení, mazlení, otlapkávání...
K tomu intimní světlo svíček a příjemná hudba. To přímo
vybízí k realizaci vašich sexuálních fantazií. Klidně si do
koupelny s sebou vezměte i nějaké dobroty. Drobné ovoce, jahody s obligátním šampaňským nebo želé bonbony.

Foto: internet

Návrat ke

„starým” případům

ZÁHONKY V KOLÁŘOVÝCH
SADECH LETOS VYKVETLY.
Pořídí zde i nové uniformy? Hlídka Policie ČR vyrazila do prostějovských ulic a byla přistižena při nákupu „služebních” slunečních brýlí.
Foto: Martin Zaoral
Zda je na tomto „šprochu pravdy trochu“, to už se zuřivý fotoreportér zjišťovat neobtěžoval.
Ono je totiž celkem jedno, zda
policisté v práci nosí své vlastní
či služební sluneční brýle.

Skutečnou „bombou“ by bylo,
pokud by Ministerstvo vnitra
v rámci úspor navrhlo, aby
policisté v podobných supershopech nakupovali také své
služební uniformy a zbraně....

jak šel čas Prostějovem ...

Kollárova ulice

Bývalo tu pole. Ulice nese svůj název od 13. června 1902
podle Jána Kollára (1793 až 1852), významného slovenského básníka, jazykovědce a historika, propagátora slovanské
vzájemnosti. V období nacistické okupace se v letech 1940
až 1945 ulice nazývala německy Kollár-Gasse. V rohovém
stavení č. 1 sídlilo okresní hejtmanství. O kousek dále stojí naproti sobě dvě školy – Gymnázium Jiřího Wolkera z roku 1901
a budova základní školy z roku 1904. Za gymnáziem původně
ulice končila a dále bylo pole. Foto: SOkA a Martin Zaoral

JAK DLOUHO VYDRŽÍ?
Prostějov/mls

28. KVĚTNA 2012
V rámci rozsáhlé revitalizace Kolářových sadů byly na podzim roku
2008 u cyklostezky vysázeny květinové záhony. Na jaře následujícho
roku krásně rozkvetly, ale už po třech letech jsou v katastrofálním stavu.
„Je to bordel. Původní myšlenka byla určitě dobrá, ale nechápu, proč se
o ty čtyři záhony teď nikdo nestará. Daří se na nich pouze bodlákům,“
postěžoval si Večerníku Miroslav Zatloukal, který Večerník na celou
situaci upozornil. Firma, která revitalizaci prováděla, si je nelichotivé
situace vědoma. „Některé trvalky jsou drahé, a tak nám je lidé rozkradli.
Druhým důvodem je svlačec, který rostliny i přes naši snahu zahubil,“
vysvětlil Libor Tandler, který zároveň přislíbil, že dá trvalky v Kolářových sadech do pořádku.
KVĚTEN 2013
Letos je situace se záhonky v Kolářových sadech podstatně lepší.
„Loni na jaře jsme je opět dosadili a následně předali městu. Jelikož krátce poté vypršela tříletá záruční doba, jejich současný stav už
neřeším. Pravděpodobně se o ně nyní stará ASA,“ reagoval na náš
dotaz majitel zahradnické firmy Libor Tandler. Lidem, procházejícím či projíždějícím po cyklostezce, se letošní stav záhonků zamlouvá. „Když se to tu před čtyřmi roky vysadilo, byla to velká paráda.
Je vidět, že se rostliny za ty roky vyměnily. Ale i teď to tu pěkně
kvete, přijde mi to jako dobré oživení celých sadů,“ prohlásila při
středeční procházce Kolářovými sady naše čtenářka Pavla. Uvidíme
tedy, zda si rostliny v parku Prostějované opět nerozkradou.

Příště: Na Hrázi

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

MLÉČNÉ VÝROBKY
Y

Mléko polotučné
1,5%, 1l

Šlehačka 33%,
250ml

Máslo
250g

Kefírové mléko
nízkotučné 450g

Florian jahoda
150g

Tvaroh polotučný
250g

19,90

17,50

32,90

17,90

9,90

15,90

14,90

16,90

31,90

19,90 (950g)

10,90

10,90

14,90

-

31,90

13,90 (500g)

-

15,90

16,90

14,90 (200g)

32,90

17,90

9,90

15,90

16,90

17,90

38,90

14,90

9,90

10,90

16,90

17,90

32,90

14,90

10,90

15,90

Naše RESUMÉ
Mléko pijeme prakticky už od
narození a mléčné výrobky nás
provází v nejrůznějších podobách
po celý život. Proto jsme tentokrát
zavítali k regálům právě s tímto
zbožím. Litr polotučného mléka
zakoupíte nejlevněji v Bille, pro
čtvrtlitrovou šlehačku zajděte do
Lidlu, v obou těchto marketech pak
s klidem na duši můžete vzít i máslo. Naopak kefírové mléko nabízí
nejvýhodněji Tesco a Interspar,
v Lidlu či Tesku se vyplatí nákup
polotučného tvarohu a hned na
třech místech (Albert, Kaufland,
Tesco) jahodového Florianu.
Rada na závěr: Pijte mléko,
a nepijte rum!

napsáno před

10
lety

Zbitá a pořezaná stařenka

zahnala lupiče na útěk!

Hrdinkou minulého víkendu
se stala pětaosmdesátiletá
důchodkyně ze Žárovic, která
v neděli vyhnala ze svého
domu lupiče. Přestože neznámý pachatel ji chtěl okrást
a při tom stařenku pořezal,
musel nakonec vzít nohy na
ramena!
„V neděli došlo k loupežnému
přepadení
pětaosmdesátileté
ženy ze strany neznámého pachatele. Ten vnikl do domku
v Žárovicích a za použití násilí
požadoval po majitelce vydání
peněz nebo jiných cenností.
Poškozená žena se však zachovala chladnokrevně a odmítla
lupiči cokoliv vydat. Podařilo se

jí utéct před dům a přivolat pomoc.
Před blížícími se sousedy pachatel
utekl, aniž by v domě něco odcizil.
Při loupežném přepadení utrpěla
stará žena řeznou ránu na ruce
a pohmožděniny v obličeji,“ uvedla tisková mluvčí prostějovské
policie Alena Slavotínková.
Případ svědčí o tom, že brutalita kriminálníků se zvyšuje
i v našem okrese. Neznámý lupič
neváhal napadnout starou ženu,
několikrát ji udeřit do obličeje,
a navíc ji nožem pořezat na
ruce. Snažili jsme se napadenou
ženu během minulého týdne
kontaktovat, ale podle jejích
sousedů utrpěla značný šok
a nyní je v péči své rodiny ve
vzdálené obci.

Zpravodajství
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Rada města se vyjádřila ke zjišťovacímu řízení „Galerie Prostějov“

ODPŮRCI VÝSTAVBY OBCHODNÍHO CENTRA „KRMÍ“ OBČANY DEMAGOGICKÝMI ARGUMENTY
Prostějovští radní na svém jednání mimo stanovený program schválili text vyjádření k oznámení o zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění
informace o zahájení zjišťovacího řízení záměru
Galerie Prostějov. K vyjádření město vyzval Odbor
životního prostředí a zemědělství Olomouckého
kraje. Statutární město Prostějov jako dotčený samosprávný celek ve zjišťovacím řízení správnímu
orgánu sdělilo, že je podle jeho názoru nutné posuzovat tento záměr podle zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí. Současně pak definovala
oblasti, na které by se při posuzování záměru na
životní prostředí měl klást zvýšený důraz.
líčku společností Manthellan
a samozřejmě následná demoZáležitosti okolo výstavby vel- lice Společenského domu i pokého obchodního centra u Špa- tažmo výstavba zbrusu nového
Prostějov/mik

multifunkčního zařízení na místě bývalých jezdeckých kasáren
se vyvíjejí už nějakou dobu.
Odpůrci více než miliardové investice společnosti Manthellan
sdružení okolo prostějovského
aktivisty Jana Navrátila a opozičního zastupitele Aleše Matyáška však neustále „krmí“ občany naprosto demagogickými
argumenty, soudně napadají
smlouvy mezi městem a Manthellanem. Zatímco ale jejich
všechny žaloby na neplatnost
smlouvy o prodeji pozemků
a další výstavbě soudy smetly
ze stolu, stále se z jejich strany
lidé dozvídají dezinformace.
Například to, že město navždy
přijde o největší sál na střední Moravě pro tisíc lidí, který
nebude dostatečně nahrazen.

Co musí Manthellan splnit? Město dalo jasné vyjádření
1. Vyřešení prostupnosti území pro pěší, cyklistickou, individuální automobilovou a veřejnou hromadnou dopravu v průběhu i po realizaci záměru.
2. Posouzení dopadů záměru na okolní stavby a možné změny proudění podzemních vod, včetně
posouzení možnosti menšího hloubkového založení stavby (jedno podzemní podlaží).
3. Provedení statického posouzení staveb v okolí záměru a vlivu záměru na ně.
4. Posouzení vlivu odčerpávání podzemních vod ze stavební jámy na stokovou síť a dořešení postupu při přerušení stavby.
 5. Posouzení maximální přípustné hmotnosti nákladních automobilů podílejících se na realizaci
záměru a stanovení přesné trasy odvozu odpadu po demolici a výkopu s ohledem na možné poškození
pozemních komunikací a okolních staveb. Obdobně i u zásobování stavebním materiálem.
6. Posouzení narušení krajinného rázu a panorama městské památkové zóny umístěním VZT jednotek o výšce 3,5 metru a chladících věží o výšce 6 metrů + o 1 metr přesahující protihlukovou zástěnu
na střeše záměru.
7. Provedení variantního posouzení dopravního napojení záměru, včetně jeho vlivu na vnitřní městský okruh.
8. Ověření a nezávislé posouzení odhadu počtu návštěvníků z pohledu přiměřenosti kapacity parkovacích míst a dopravní obslužnosti.
9. Posouzení vlivu záměru na městskou památkovou zónu a také zásah do jejích podzemních částí.

Proč ta lež? Současná vytíženost Společenského domu je
v průměru pro dvacet akcí za
rok, magistrát ročně doplácí
na provoz dva miliony korun. Navíc je dnešní „kasko“
využitelné jen jednoúčelově,
dají se zde pořádat pouze plesy nebo koncerty. Ovšem plánovaný nový „kulturák“ bude
multifunkční, pro kulturu, plesy, koncerty, výstavy a hlavně
během několika hodin se bude
dát změnit na sportovní halu!
A co je nejzásadnější argument, nové multifunkční
centrum bude na rozdíl od
starého Společenského domu
využito každý den v průměrné provozní době dvanácti
hodin. Počítá se totiž s tím, že
sál budou pro sportovní účely
využívat i základní a střední
školy v Prostějově, sportovní
kluby a další organizace!
Stejně tak nemůže uspět ten argument odpůrců výstavby Galerie Prostějov, že město zabráním
pozemků přijde až o stopadesát
parkovacích míst v prostoru
u bývalé sodovkárny. A proč
pánové Navrátil s Matyáškem
lidem tvrdí, že výstavbou nových
parkovišť, tržnice a kulturáku
radnice zbytečně utratí 250 milionů korun? Copak paměť jim
už neslouží? Zaprvé, ještě dávno
předtím, než se vůbec uvažovalo prodat pozemky u Špalíčku,
bylo město rozhodnuto vybudovat vedle dřívější sodovkárny
velký parkovací dům pro 300 až
400 vozidel nákladem zhruba šedesáti milionů. Tento úkol však
následně převzala společnost
Manthellan, čímž město tuto

Tak to má vypadat! Obrovské obchodní centrum u Špalíčku má jednoznačně přispět k oživení
centra Prostějova.
Foto: archiv Večerníku.
obrovskou sumu jednoznačně století, hlavně pak pro vybrané Proč neustále brojit proti něušetřilo. O výstavbě nové tržnice stavební firmy. Troufáme si však komu, kdo do Prostějova míří
nebo jejím přemístění se už dis- tvrdit, že žádná z prostějovských s více než miliardovou inveskutovalo rovněž před drahnou stavebních společností nebude ticí? Navíc společnost Mandobou a polemizovat nad tím, obrovskou obchodní galerii sta- thellan nebude na lukrativních
že radní vyhodí zbytečně osm- vět, protože na miliardovou in- pozemcích v centru města stadesát milionů za stavbu nového vestici žádná z nich určitě nemá vět nic pro sebe, ale bude tady
multifunkčního centra? O víceú- kapacity. Už podle prvotního centrum, které počítá s denní
čelovosti nového zařízení už řeč zjištění Večerníku si má společ- návštěvností až tří tisíc osob.
byla. Pokud by však měl být nost Manthellan vybrat jednu Zapomněli pánové Navrátil
zachován stávající Společen- nadnárodní stavební firmu. Ta s Matyáškem na věčné diskuze
ský dům, muselo by do jeho však zcela jistě dá možnost vy- o tom, jak oživit centrum města
totální rekonstrukce město dělat prostějovským občanům, a proč náměstí s jeho okolím se
investovat zhruba 50 až 60 mi- po dobu výstavby by se tak ra- neustále vylidňují? Nyní je před
lionů! Není pro to lepší za tyto pidním způsobem měla snížit námi jedinečná možnost tenpeníze postavit něco nového už tak drastická nezaměstnanost to problém vyřešit jednou pro
vždy. Navíc bude mít Prostějov
a hlavně mnohem účelnějšího? v našem regionu.
Aktivisté včetně některých Těžko v tuto chvíli ještě říct, jak nový multifunkční dům, který
opozičních zastupitelů nemo- se celá situace okolo výstavby na rozdíl od stávajícího Spolehou mít pravdu ani v tom, že obchodního centra bude vy- čenského domu bude hoden poze strany města jde prý o kšeft víjet. Ale jedno je jisté už teď. třebám jednadvacátého století.

Staré veřejné WC v parku Lidé si začínají vybírat nový kulturák

ROZDRTILY BAGRY „Dám na hlas lidu,“ říká primátor M. Pišťák

Prostějov/mik - Jak si kolemjdoucí určitě všimli, radnice už
definitivně nepočítá v rámci
rekonstrukce Smetanových
sadů také s opravou podzemního veřejného WC. Záchodky minulý týden definitivně
rozdrtila těžká technika.
„Pokud bychom ještě uvažovali
poblíž centra vybudovat veřejné
záchodky, určitě to nebude v
podzemí. Ty ve Smetanových
sadech už před lety byly velmi
málo využívané a navíc nevyhovovaly hygienickým předpisům.
Jsem ale přesvědčen o tom, že
veřejné WC v Knihařské ulici
bohatě stačí, navíc je občanům
běžně přístupné sociální zařízení
přímo na radnici,“ vysvětlil
Večerníku změnu původního
záměru Miroslav Pišťák, primátor statutárního města Prostějova.

Prostějov/mik - Jak předesíláme na straně 3 dnešního
vydání, prostějovský magistrát již disponuje podrobnými studiemi od čtyř renomovaných architektů, kteří
byli před časem osloveni se
žádostmi o zpracování architektonických studií plánovaného nového multifunkčního
centra.
To by mělo vzniknout v areálu
bývalých jezdeckých kasáren
v Prostějově. „Kompletní studie jsme zveřejnili na webu

Za dva dny bylo po WC. Staré veřejné záchodky ve Smetanových
sadech byly zbourány.
Foto: Michal Kadlec
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O víkendu si motoristé před nákupem v Tesku zanadávali
Prostějov/mik - Během uplynulého víkendu byl částečnou uzavírkou omezen průjezd okružní křižovatkou
na silnici u čerpací stanice
OMV v Olomoucké ulici v
Prostějově. Řidiči však příliš nebrali v potaz varování
a houfně se vydávali především na nákup do Teska.
Průjezd rondelem byl umožněn neuzavřenou částí a byl

řízen semafory. „Jedu tudy
dnes už potřetí a potřetí nadávám, protože tady čekám na
průjezd zhruba dvacet minut.
Ty zácpy jsou šílené,“ postěžoval si Večerníku v sobotu
v podvečer řidič škodovky.
Dlouhé kolony aut od rondelu
až po železniční přejezd však
vyvolávaly otázku, proč Prostějované nejezdili do Teska
přes estakádu Haná…

Potíže. Kvůli stavbě nového Kauflandu byl o víkendu omezen provoz
na rondelu v Olomoucké ulici. Řidiči byli v kolonách hodně otráveni.
Foto: Michal Kadlec

ČERNÉ PŘEDSTAVY se naplnily

Rekonstrukce radnice se prodraží. A FEST!
Prostějov/mik - Prostějovští
radní minulý týden řešili dokončení rekonstrukce přístavby radnice, takzvané budovy
B. Již na sklonku léta minulého roku upozorňoval ve Večerníku náměstek primátora
statutárního města Prostějov
Zdeněk Fišer, že stav dřevěného trámoví v podlahách může
zapříčinit podstatné zvýšení
objemu oprav. Došlo na jeho
slova, původně milionová investice se zvýší více než DESETKRÁT!
Před zahájením rekonstrukčních prací odborníci změřili,
že průhyb podlah v kancelářích
na budově B je větší než pět
centimetrů. Po odstranění betonového podkladu podlah bylo
zjištěno, že důvodem je tech-

nický stav dřevěné konstrukce,
která byla vinou nedostatečné
izolace a pronikání vlhkosti napadena dřevokaznými houbami
a parazity.
„Předpokládali jsme, že tento
stav souvisí s takřka stoletou
historií budovy a příčinou jsou
stavební prvky za hranicí životnosti. Ovšem v nejhorším
stavu byly dřevěné prvky, které se vyměňovaly pouze před
jednadvaceti lety. Jak jsme
zjistili z dokumentace, tehdejší prováděcí firma zkrachovala a opravu zajišťovali jednotliví řemeslníci. Nebyl dodržen
technologický postup, vlhkost
zdiva se neřešila a nákaza dřevokaznými houbami během
relativně krátké doby napadla
veškeré dřevěné prvky v kon-

města a lidé se k nim mohou
vyjadřovat. Jejich hodnocení či
další náměty budou shromažďovány v listinné podobě v Regionálním informačním centru
na zámku na Pernštýnském
náměstí. Občané však mohou
psát názory k novému kulturáku i v elektronické podobě
na adresu jana.gaborova@
prostejov.eu,“ uvedla Jana Gáborová, tisková mluvčí Magistrátu města Prostějova. Studie
plánovaného multifunkčního
centra předložila firma Ca-

dprojekt a dále architekti
Petr Gottwald, Jan Přikryl
a František Fröml.
„Už i já jsem si předložené
studie prohlédl a musím se
přiznat, že k nim zatím žádný
osobní názor nemám. Dám
však na hlas lidu, stejně jako
následně celá rada města při
vybírání toho nejlepšího návrhu, který se nakonec bude
realizovat. Netvrdím, že výsledkem rozhodování bude
ten návrh, pro který se vyjádří nejvíce občanů, ale jejich

soud bude mít opravdu velkou
váhu,“ řekl exkluzivně Večerníku Miroslav Pišťák, primátor
statutárního města Prostějov.
„Bude třeba zvažovat nejenom
to, jak se nám ten či onen navržený kulturák líbí, ale posoudit se musí všechny odborné
aspekty a hlavně finanční náročnost,“ dodal primátor.
Studie nového multifunkčního centra od čtyř významných prostějovských architektů můžete zhlédnout na
www.vecernikpv.cz!

ROMOVÉ v Prostějově mohou zůstat v klidu
Prodej „jejich“ domů se odkládá, není o ně ale zájem
Prostějov/mik - Před půldruhým měsícem se magistrát
chystal vyhlásit záměr prodeje hned několika městských
nemovitostí. Mezi nimi jsou
i dva domy v Rozhonově ulici
a jeden ve Vodní ulici. Je ale
všeobecně známo, že ani
o jeden z domů, ve kterých
bydlí početné romské rodiny,
neprojevuje nikdo zájem.
„Rada města schválila záměr
prodeje, ale vzhledem k tomu,
že podle zákona musíme mít
při prodeji takzvaný energetický štítek, jsme nemohli záměr
prodeje zveřejnit. Energetické
štítky v tuto chvíli odborníci
připravují, jakmile je budeme
mít k dispozici, tak záměry
zveřejníme,“ vysvětlil zdržení
nabídky domů Jiří Pospíšil, první
náměstek primátora Prostějova.
Před časem město již ale domy
s bydlícími romskými rodinami kupcům nabízelo, ale nebyl
o ně zájem. Hlavním důvodem

Co s ním? Dům ve Vodní ulici číslo 11 je v katastrofálním technickém stavu. Nikdo ho nechce koupit, bydlí v něm romské rodiny.
Foto: Michal Kadlec
bylo to, že obchodníci s reali- rali,“ pokrčil rameny Jiří Pospíšil.
tami mají obavy právě z Romů. Co se týká domu ve Vodní ulici
„V současné době se tyto nemo- číslo 11, ten je doslova v havarivitosti skutečně neprodávají jním stavu. Jestliže ho město nesnadno, to lze říci všeobecně. prodá, bude otázkou, jak s ním
Nemohu vyloučit i tu skutečnost, naloží. Bydlí tady pět romských
že nemovitosti zůstanou v majet- rodin. „Budeme se snažit jej proku města. Ovšem ideální by bylo, dat, pokud se nám to nepodaří, pak
kdyby se do záměru přihlásili budeme zvažovat další postup, jak
stávající nájemníci a nemovitosti s domem naložit,“ uvedl neurčitě
si odkoupili a sami se o ně sta- první náměstek primátora.

Jak aquapark v květnu rychle OTEVŘEL,

tak zase ZAVŘEL

Největší problém. Dřevěné podlahy v budově B prostějovské radnice napadly houby a paraziti. Foto: Magistrát města Prostějova.
strukci budovy,“ vysvětlil náměstek Zdeněk Fišer.
Všechny podlahy tak byly demontovány, trámy a desky se
musely vyměnit. S totální rekonstrukcí je spojena úplná

výměna rozvodů elektrické
energie a dalších inženýrských sítí v budově. „Investiční objem víceprací dosáhl
částky deseti miliónů korun,“
potvrdil Fišer.

Prostějov/mik - Aby to škaredé počasí už čert odnesl! Přesně 17. května se vší slávou zahájila Domovní správa letní
sezonu otevřením aquaparku. Jako naschvál však pár
dní nato se výrazně ochladilo
a proudy vody padající z nebe
ne a ne přestat…
„Moc nás to mrzí. Když jsme
toho sedmnáctého zahajovali
provoz, bylo krásné slunečné

počasí s teplotou okolo pětadvaceti stupňů. Tenkrát přes
víkend první návštěvníci skutečně přišli, napočítali jsme
jich pětaosmdesát. Pak se ale
rapidně počasí změnilo a my
jsme byli nuceni koupaliště
zase uzavřít. Otevřeme ho až
podle vývoje počasí,“ sdělil
v sobotu Večerníku Vladimír
Průša, jednatel Domovní správy v Prostějově.

Stop! Návštěvníky nepustí dovnitř tato cedule. Foto: M. Kadlec
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Prostějov - obchod a služby
Zdravíme všechny čtenáře Večerníku,
stejně jako v minulých týdnech vám i dnes přinášíme další zajímavou tematickou stranu, která je
tentokrát věnována širokému prostředí obchodu a
služeb. Nejdříve společně porovnáme kamenné
a internetové obchody, potom vám poradíme několik služeb, které napomohou vaší relaxaci, a na
závěr vám přinášíme pár tipů pro nákup, ale i várku
vtipů pro zpříjemnění pracovních dní. Věříme, že
se při čtení pobavíte a třeba i trochu poučíte.
Přejeme vám krásný a úspěšný první červnový týden!
Připravila: Aneta Křížová

OPRAVY ZBOŽÍ
Necháváte si opravovat
poškozené nebo porouchané věci?

Nákupy: přes internet nebo v obchodě?
V dnešní době je nabídka obchodů velice široká. Víte ale,
zda je lepší nakupovat v kamenném obchodě nebo na internetu? E-shopy mají oproti
kamenným obchodům mnoho pozitiv i negativ. Podívejte
se na krátký přehled toho, co
je v tom kterém obchodě lepší
a co zase horší, ve výsledku
pak bude záležet jen a jen na
vás, co si vyberete…

Kamenné obchody
Když si chcete koupit třeba novou bundu nebo kolo, zajdete si
do obchodu a tam si nějaké vyberete - scénář, který zná každý
z nás. Kamenné obchody nás
provázejí odjakživa. Kromě odborného poradenství máte při
nákupu možnost si výrobek prohlédnout, osahat, případně i vyzkoušet. Jedná-li se o elektroniku

nebo sportovní vybavení, můžete zkušený personál poprosit
o krátkou instruktáž nebo radu, jak
s věcí zacházet. Nevýhodou tohoto způsobu nakupování může
být snad jen vyšší cena nebo nedostatek zboží, které požadujete
- barva, velikost, atd.

E-shopy
V posledních několika letech
se u nás velice rozmohly také
nákupy přes internet, v takzvaných e-shopech. A jaké jsou jejich výhody? V první řadě určitě
pohodlí při nákupu a nižší cena.
Celou objednávku totiž vyřídíte v
klidu z domova a během pár dní
(někdy i během několika hodin)
už vybrané zboží zvoní u vašich
dveří. Velkou výhodou je také
množství. Pokud například konkrétní vyhlédnutou ledničku neseženete v jednom obchodě, není

Ilustrační foto
nic jednoduššího než několika
kliknutími prohledat druhý, třetí,
případně i čtvrtý e-shop. Objíždění kamenných obchodů by
vám zabralo mnohem více času
a možná byste se ani toho určitého typu v jednom městě nedo-

hledali. Nevýhodou je, že zboží
si neosaháte, nevyzkoušíte, problém je také s konzultací - počítač
vám neporadí, jestli je pro vás
lepší ten nebo onen typ lyží nebo
ta která značka a typ notebooku,
musíte si to vyhledat sami.

Ať už nakupujete osobně
v obchodě, nebo dáváte přednost pohodlnějšímu internetovému řešení, přejeme vám,
abyste si vždy dobře vybrali
a zboží odpovídalo vždy vašim
představám.

Odpočinek a klid... KAM JÍT RELAXOVAT?
Většina oslovených
Prostějovanů si nenechává
opravovat poškozené nebo
pokažené výrobky.
Opraváře vyhledávají
převážně starší respondenti.
Záleží také, o jaký výrobek
se jedná.
Střední odborná škola
vzorek: 186 mužů
podnikání a obchodu, spol. s r.o. a 214 žen starších 18 let
Rejskova 4, 796 01 Prostějov
realizace: studenti školy

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

V dnešní uspěchané době je
dobré si čas od času „dáchnout“, dopřát si trochu toho
klidu a odpočinku. Že nevíte, kam jít? My vám v následujícím článku přinášíme
tipy, jak a kde můžete nejlépe zrelaxovat, odpočinout
si a zahodit každodenní
starosti a stereotyp alespoň
na chvíli za hlavu. Co byste
řekli masážím, solné jeskyni
nebo lázním?

Solné jeskyně
Návštěva solných jeskyní
má blahodárný vliv na naše
zdraví, působí pozitivně na
astma, ekzémy a jiné kožní
problémy, navíc povzbuzuje
imunitní systém a celkově
zklidňuje organismus. Pří-

jemná hudba navodí pocit
klidu a pohody, který vás
jistě na chvíli příjemně vytrhne z každodenního stresu.

Lázně
Lázní je mnoho druhů. Třeba
i jen víkendový pobyt vám
může ulevit od některých problémů. Jde o zařízení, která
slouží k léčbě nebo rehabilitaci lidí. Hlavními procedurami
jsou především koupele nebo
zábaly. S lázněmi jsou neodmyslitelně spojeny také léčivé
prameny, tradiční promenády nebo lázeňské oplatky.
Masáže
Jde v podstatě o určitý typ terapie, kdy za pomoci tlaku na
svaly a použití masážní emul-

ze, příp. vonného oleje nebo
hřejivých kamenů dochází ke
zmírnění stresu a bolesti, zlepšuje se krevní oběh a uvolňuje
se napětí ve svalech. Masáže
mohou také napomáhat rekonvalescenci po úrazech apod.

Sauna a pára
Sauna je procedura, jejíž princip spočívá v přehřátí organismu a jeho následném rychlém
zchlazení. Vhodná doba pobytu v saunovacím zařízení je
pro děti pěti až osmi minut a
pro dospělé maximálně patnáct minut. Po uplynutí dostatečné doby saunu opustíme
a jdeme se zchladit. Ohřátí a
ochlazení opakujeme třikrát
(vždy alespoň s deseti až patnáctiminutovými pauzami). V

Ilustrační foto
sauně dochází nejen ke svalové, ale i psychické relaxaci.
Pára je podobná sauně, ale
se zcela jiným klimatem.
Není tak horká (40-50°C)
a je mnohem vlhčí. Vysoká
vlhkost (až 100%) napomáhá uvolnění svalů, průdušek, podporuje lepší prokrvení, čistí a oživuje pokožku.

Všeobecným pravidlem je,
že pobyt v páře by neměl
překročit dvacet minut.
Existuje mnoho dalších služeb, které nám zajistí relaxaci a uvolnění organismu,
například fitness centra,
termální koupaliště a podobně. Je jen na vás, co si
vyberete!

A pak že to nejde dvakrát po sobě...

Již dva roky po sobě je nejlepším wellness hotelem

Olomouckého kraje Wellness hotel Kolštejn*** v Branné
Branná/pr - Vyhlášený a oblíbený Wellness hotel
Kolštejn*** vyhrál po loňském vítězství i letošní soutěž
Czech Hotel Awards 2013. Wellness hotel Kolštejn tak obhájil 2 vítězství loňskéhoročníku soutěže o nejlepší hotely
v České republice (nejlepší tříhvězdičkový a nejlepší wellness hotel Olomouckého kraje).
„Je to úžasná zpráva! Jsem velmi pyšný na to, že jsme mezi
hosty stále oblíbenější. Vysoké obliby mezi hosty se nám dostává především díky přístupu k práci. Neustále vymýšlíme
nové a nové věci, které jsou stále originálnější. Zcela se vymykáme nabídce služeb hotelů nejen v Olomouckém kraji,
ale i na celorepublikové úrovni. Při tom všem nešetříme
úsměvem,“ uvedl ředitel hotelu Tomáš Drápal na otázku, co
říká na další ocenění hotelu Kolštejn.
Pro nejlepší hotel Olomouckého kraje hlasovala široká
veřejnost na internetových stránkách soutěže Czech Hotel Awards. Záštitu nad soutěží převzalo Ministerstvo pro
místní rozvoj.
„I po tomto krásném ocenění nečekám, že by se v provozu
hotelu událo něco mimořádného. Jak jsem již několikrát řekl,
je to další krásné ocenění, které pro nás všechny znamená
především zpětnou vazbu od našich hostů. Hosté se k nám
vracejí ve velké míře. Právě oni pro nás v soutěži hlasovali
inzerce

v takovém počtu a bereme to jako poděkování za práci, kterou
pro každého z nich každý den děláme,“ dodal Drápal.
Wellness hotel Kolštejn se během velmi krátké doby dostal
na špici mezi wellness hotely v republice, v Olomouckém
kraji je již druhým rokem hotelem nejlepším. Není divu,
za čtyři roky provozu hotelu se Kolštejn jasně vyprofiloval
a nabízí mnoho originálních služeb, za kterými se do Branné
jezdí z celé republiky po celý rok. Namátkou jmenujme
například wellness čajovnu (první v republice), okouzlující
wellness centrum Vitální svět (neopakovatelná atmosféra,
design, přístup k detailům, na který se jezdí dívat zvědavci
z celé republiky), bylinné procedury a masáže (bylinná
parní káď Fitodar, vlastní bylinné směsi v koupelích a při
masážích), jedinečný celkový koncept komplexu v duchu
keltské kultury (materiály, symboly a malby ve wellness
provozu), saunové ceremoniály (pracovníci hotelu reprezentují v saunových ceremoniálech dokonce i ČR na světových
soutěžích), krytý bazén se slanou vodou, vlastní minipivovar
s krásným příběhem a výtečné pivo, které až neuvěřitelně
příjemná obsluha čepuje přímo z tanků.
„Mnoho návštěvníků očekává, že za vysokou kvalitou
služeb, které poskytujeme, musí stát vysoká cena pobytů. Je
to předsudek, že vše kvalitní musí být cenově nedostupné.
V našem komplexu nabízíme vysoce nadstandardní
a jedinečné služby za zcela dostupné ceny. Jezdí k nám přes
všední dny senioři, o víkendech většinou manželské páry, přes
prázdniny rodiny s dětmi. Výjimkou nejsou dámské jízdy, korporátní klienti. Zkrátka jsme cenově dostupní všem cílovým
skupinám, jen je potřeba se podívat na naši nabídku pobytů
a porovnat ji s cenou jiných zařízení. Obrovskou devizou našeho
hotelu je široká nabídka služeb, které jsou již v ceně pobytu.“
Ocenění přichází měsíc před letní sezónou. Na řadě jsou tedy
letní a podzimní pobyty. Pokud si chcete vyzkoušet či zopakovat pobyt v nejlepším wellness hotelu Olomouckého kraje,
pak zamiřte do okouzlující a klidné podhorské obce Branná
uprostřed Jeseníků. Jste srdečně zváni!

Region

8-9

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 3. června 2013

KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO

PROTIVANOVSKO

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
V Tištín
Tištíně
í ě vyra
vyrazí
azíí na
Lotranda a Zubejdu
Tištín/mls - V Tištíně lákají
na romantickou pohádku pro
děti i dospělé, kterou budete
moci zhlédnout pod modrou
oblohou. Divadelní představení amatérské společnosti
Větřák z Pivína Lotrando
a Zubejda se bude konat v sobotu 8. června 2013 v 17.00
hodin v Tištíně v přírodním
areálu Malý háječek.Připraveno bude občerstvení, vstupné
na akci je dobrovolné.
V Konici si zatančí na
1. country bále
pod širým nebem
Konice/mls - Sbor dobrovolných hasičů Konice zve
všechny příznivce dobré
nálady na 1. konický country bál. Akce se bude konat
v sobotu 8. 6. 2013 v 16.00
hodin na hřišti u sokolovny
v Konici. K tanci hraje známá country kapela Poslední
kovboj. Předtančení a výuku
tance v průběhu večera zajistí
renomovaní učitelé z country
line dance klubu a členové
Spolku Josefína Prostějov.
Čeká vás zajímavá tombola,
jídlo a pití, co hrdlo ráčí. Stylové country oblečení vítáno,
nejlepší bude ohodnoceno
zvláštní cenou.
V Mořicích pořádají
mezinárodní hasičské
závody
Mořice/mls - Sbor dobrovolných hasičů Mořice srdečně zve na hasičskou soutěž
s mezinárodní účastí. Akce se
bude konat v sobotu 8. června
od 13.00 hodin na fotbalovém
hřišti v Mořicích. Po slavnostním přivítání budou závody
zahájeny v 14.00 hodin.
Iris zve na setkání
s Loupežníkem
Plumlov/mls - Vycházku
nejen pro rodiče s dětmi
v rámci celostátní akce Setkání s přírodou pořádá
v sobotu 15. června prostějovské Ekocentrum Iris. Cestou
z Plumlova do Domamyslic
můžete spolu s ním navštívit
lokalitu Loupežník (bývalý
lom s jezírkem) a nejméně
dvě studánky na Záhoří. Pro
děti i jejich rodiče budou
připraveny hravé aktivity.
Délka trasy bude asi 6 km,
sraz na autobusové zastávce
v Plumlově, vhodný autobus
z Prostějova jede v 8:25 ze
stanoviště č. 11 na hlavním
autobusovém nádraží.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

V Pěnčíně propukla aféra, která nabrala nebývalých obrátek

POLICIE ŠETŘÍ ÚDAJNOU ŠIKANU V MATEŘINCE
Co stojí za stížnostmi matky tříletých dvojčat?

V Pěnčíně to vře. Na jedné straně vášnivého sporu
stojí maminka, která tvrdí, že její tříletá dvojčata byla
ze strany personálu školky opakovaně šikanována.
Vedení zařízení to popírá a na svou stranu získalo
i ostatní rodiče dětí navštěvujících školku.
Pěnčín/mls
Celou záležitostí týkající se údajné
šikany v MŠ Pěnčín se už zabývá
Česká školní inspekce i Policie ČR.
Impulzem jim bylo oznámení ze
strany matky tříletých dvojčat. Ta
se obrátila i na redakci Večerníku.
„V mateřské školce v Pěnčíně dochází k šikaně. Začalo to úrazem
ve školce, který ovšem její personál popřel. Skončilo to nedávným
sprostým nadáváním, pošťucho-

váním a následným útokem na
děti na chodbě mateřské školky.
Na všechny události jsou svědkové,
bohužel se jedná pouze o děti. Jejich
výpověď je však podle mě plnohodnotná. Veškeré informace jsou
vedením školy popírány s tím, že
dětem se nemá věřit. Nakonec jsem
byla obviněna, že si vše vymýšlím,“
napsala nám Michaela Továrková.
Vedení školky vidí celou situaci
docela jinak. „Paní si stěžuje na
základě výpovědi svých dětí, která

se nezakládá na pravdě. O žádném
zranění ve školce nevíme, v případě údajného útoku na chodbě vyšlo
najevo, že paní učitelka s dětmi na
chodbě nikdy sama nebyla. Ničeho
špatného se nedopustila,“ stojí za
svojí zaměstnankyní ředitelka ZŠ
a MŠ v Pěnčíně Vladimíra Studená.
Na škole však kvůli stížnostem
paní Továrkové panuje hodně
dusná atmosféra. „Uvedená maminka celou záležitost rozvířila
nevídaným způsobem. Přitom
ona sama následně dosti nevybíravě napadla naše učitelky,“ pokračovala Vladimíra Studená.
V pondělí minulého týdne se kvůli tomu zaměstnanci školky sešli
s rodiči. „S paní učitelkou jsme se
jim snažili celou záležitost vysvětlit.

Plumlov: policie chytila opilého řidiče dodávky
Plumlov/mik - Jel s naloženým
nákladem a sám měl naloženo!
Policisté v Plumlově v pátek
večer zastavili řidiče dodávky,
který sotva mohl mluvit.
Bodejť by ne, když byl opilý
jako kára!
„Z trestného činu ohrožení
pod vlivem návykové látky

je podezřelý sedmatřicetiletý
muž z Karviné, který byl
v pátek 31. května po
dvacáté
hodině
kontrolován v Plumlově jako řidič
dodávkového vozidla Citröen
Jumper. U muže byla provedena dechová zkouška, která
skončila s pozitivním výsled-

kem 2, 55 promile alkoholu
v dechu. Řidič se k požití
alkoholu doznal a dobrovolně
podstoupil lékařské vyšetření
spojené s odběrem krve. Muži
byl zadržen řidičský průkaz,“
uvedl Josef Bednařík, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR v Olomouci.

Myslím, že máme jejich důvěru.
Z osmnácti přítomných rodičů si
na chování zaměstnanců mateřské
školky nestěžoval ani jeden. Paní
Továrková byla rovněž pozvána,
nakonec však nedorazila,“ sdělila
nám Studená s tím, že Česká školní
inspekce ve školce žádné pochybení nezjistila. „A výsledek vyšetřování Policie ČR zatím není znám,“
dodala Studená.
O sporu už ovšem mluví celý Pěnčín. „Slyšela jsem o tom, ale raději
bych se k tomu nevyjadřovala. Řeknu
jen jedno, pokud si nějaká maminka
myslí, že jejím dětem ve školce tak
hrozně ubližují, nechápu, proč je nedá
někam jinam. Všichni si pak oddechnou,“ reagovala v sobotu na náš dotaz
jedna z místních obyvatelek.

Pěnčín na nohou. Místní malá školka a vlastně i celá obec žije velkou
aférou...
Foto: Martin Zaoral

Do Pohádkového lesa si našlo

cestu téměř osm set dětí

Dzbel - Tak jako se podle pověstí
v magické dny otevírají skály,
aby vydaly své poklady, tak se
pravidelně na začátku června
nabízí dětem i dospělým vstup
do Pohádkového lesa ve Dzbelu.
Letos 1. června se tak stalo již
pojednadvacáté a přes zataženou
oblohu a hrozící déšť zavítalo na
tradiční místo do tábořiště Borová přibližně 780 dětí, tedy asi
o třicet více než loni.
Na začátku pouti uvítal všechny midy ze špulek i chytání ryb na
účastníky Krakonoš, poté již dostali udici. Jakmile soutěžící úspěšně
hosté možnost prokázat své znalosti a s úsměvem absolvovali všechny
i dovednosti a prožít zábavný úkoly, vyměnili nasbírané pohádden. Křemílek s Vochomůrkou kové bankovky za odměnu od
vyzkoušeli, zda děti poznají organizátorů.
zvířátka a jejich mláďátka, Králíci Před vydáním se za pohádkovými
z klobouku si s nimi dali rozcvičku. bytostmi či po návratu od nich se
Berušky z Ferdy Mravence všichni příchozí mohli kochat dopronabídly nejmenším složit puzzle, vodným programem. Zejména
hodné čarodějnice jim pro změnu kluky potěšila možnost vyzkoušet si
zapůjčily kouzelné koště, aby středověkou výstroj, potěžkat meč a
se také mohly kolem stromů vystřelit si z historického luku, stejně
proletět. Cestu za dalšími úko- jako prohlídka historické vojenské
ly zpestřilo setkání se čtveřici a hasičské techniky či vystavené
Teletubbies, Maková panenka zemědělské stroje.
a motýl Emanuel prověřili, zda děti Sokolníci představili za velkého
poznají kytičky.
aplausu několik dravců, přítomné
Pohybovou zdatnost prozkoušeli hasičské sbory předvedli zásah
Poslední vrstva. Dělníci už pokládají kamenné obložení návodního líce Šmoulové při prolézání tun- při požáru, mladí i starší bez roopravené a vyztužené hráze plumlovské přehrady.
Foto: Martin Zaoral elu, o správném odhadu, přesnosti zdílu věku si s chutí zatančili s
i trpělivosti se děti přesvědčili country skupinou z Vendolí, dorazil
hrázi voda zaplaví nejdříve nou technologii jsme již dříve při házení kroužků, šišek i čepků i sovětský osvoboditel maršál
v září. „Další zvedání hladiny použili například na rybníku od PET lahví, při stavění pyra- Malinovskij.
bude souviset s pracemi na Bidelec,“ vysvětlil Macík.
hrázi přehrady. S dokončení Plumlovská přehrada se začala
těchto prací počítáme nejpozději vypouštět na podzim 2009, bez
v srpnu,“ dodal Macík.
vody je tedy už tři roky. K její
Kompletnímu zaplavení pře- revitalizaci se přikročilo kvůli
hrady brání také zeleň na jedovatým sinicím, které bránily
jejím dně. Ty by měla před koupání a výrazně tak omezily
začátkem napouštění zmizet. turistický ruch v okolí nádrže.
„Připravujeme
harmonogram Celá akce za celkem více jak
na odstranění této vegetace. dvě stě padesát milionů korun
Budeme to řešit se special- se však kvůli nedokonalé koorizovanou firmou za využití dinaci i náročné administrativě Vojenská technika. Pozornost menších i větších na sebe poutaly
také armádní stroje.
Foto: Jiří Možný
obojživelných sekaček. Podob- pořádně protáhla.

Přesný TERMÍN NAPOUŠTĚNÍ

přehrady stále NENÍ ZNÁM
Srážedla by tu měla být nejpozději do poloviny června

Mostkovice, Plumlov/mls - Kdo
si myslel, že se s napouštěním
přehrady začne už koncem
května, ten se mýlil. Aktuálně
zahájení brání minimálně dvě
věci. Na dně nádrže se nachází
spousta zeleně a na přítocích do
nádrže dosud nebyla umístěna
avizovaná srážedla. Ta mají
zajistit, aby voda přitékající do
přehrady neobsahovala živiny
pro jedovaté sinice.
Očekávané napouštění plumlovské přehrady se sice blíží,
kdy přesně k němu dojde, to
stále není jisté. Teprve začátkem
minulého týdne byly zahájeny
práce na úpravách ploch pro osazení všech srážedel na přítocích
do plumlovské přehrady. „Na
tato srážedla jsme už obdrželi
všechna potřebná povolení.
Na přítocích do nádrže budou
umístěna nejpozději do poloviny června. Následně dojde
k postupné obměně vody přes
tato srážedla, jak při napouštění
Podhradského rybníku, tak
i přehrady,“ sdělil Jiří Macík
z Povodí Moravy.
Téměř jisté je, že dno nádrže
v části od Plumlova až ke staré

Prostějovsko/mls - Již po
dvanácté se obce v regionu
utkají o titul Vesnice roku
Olomouckého
kraje.
O
prestižní Zlatou stuhu bude
za Prostějovsko bojovat trio
Mořice, Skalka a Stražisko.
Devatenáct přihlášených obcí
v polovině června navštíví
hodnotitelské komise soutěže
O vesnici roku Olomouckého
kraje. Zajímat je bude hlavně
společenský život v obci,
občanská vybavenost, péče
o veřejné prostranství, zeleň

v obci i připravované záměry
pro další rozvoj vesnic.
Z Prostějovska se letos do
soutěže přihlásily Mořice a
Skalka, které si tak zopakují
účast z minulého roku. Skalka
loni získala oranžovou stuhu
za spolupráci s místními
zemědělci.
„Letos to chceme vyhrát celé.
Věřím, že si to naši činorodí
lidé zaslouží,“ prohlásil starosta Skalky Antonín Frgál.
Podobné ambice mají určitě
i Mořice, které v předchozích

letech kromě oranžové už získaly všechny možné stuhy. Do
soutěže se po několika letech
vrací také Stražisko. Jaké má
záměry jsme se však stejně jako
v případě Mořic od jeho starosty nedozvěděli.
Letošní novinkou soutěže je
dobrovolná kategorie o video Vesnice roku. „Všechny
přihlášené obce mohou natočit
krátká videa do dvou minut,
která
umožní
veřejnosti
nahlédnout do života jejich
obce, seznámit se s jejími oby-

vateli, projekty a zároveň s její
neopakovatelnou atmosférou,“
uvedl Ivan Rašťák, tiskový
mluvčí Olomouckého kraje.
Oceněné obce si mezi sebe
rozdělí půl milionu korun.
Vítěznou obec vyhlásí hejtman
Olomouckého kraje Jiří Rozbořil
v pátek 21. června. Slavnostní
předání ocenění v krajském kole
soutěže se uskuteční v pátek 26.
července ve vítězné obci. Vítěz
pak postoupí do celostátního
finále, jehož výsledky budou
známy v září.

V poli se převrátil na střechu, nehodu nahlásil později

Dobromilice/mik – Hned
první den uplynulého týdne
vyjížděli policisté k závažné
nehodě, ke které došlo na silnici mezi Dobromilicemi a Pivínem. Havárie měla bohužel
alkoholový podtext...
„V pondělí sedmadvacátého
května kolem půl šesté večer došlo na uvedené silnici k dopravní
nehodě osobního vozidla Citroën
Xsara. Dvaačtyřicetiletý řidič při
průjezdu levotočivou zatáčkou

I

zřejmě nezvládl řízení vozidla.
Dostal smyk, vyjel mimo silnici do pole, kde se převrátil na
střechu. Po nehodě řidič sám
vyhledal lékařské ošetření a nehoda byla nahlášena dodatečně,
ještě téhož dne. Podle lékařské
zprávy utrpěl lehké zranění,“
sdělila Večerníku Irena Urbánková, tisková mluvčí policie
Olomouckého kraje.
Přestože policisté začali prověřovat nehodu až ppo několika ho-
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Hvozd, Ponikev/mik - Lehké
zranění motorkáře si vyžádala
dopravní nehoda, ke které
došlo v sobotu 25. května krátce po čtvrté hodině odpoledne
na silnici v katastru obce Ludmírov.
„Z dosavadního šetření vyplývá, že jednadvacetiletý
řidič motocyklu Honda, který
jel od Hvozdu na Ponikev, při
průjezdu zatáčkou zřejmě
nepřizpůsobil rychlost jízdy
a najel do protisměru, kde

se střetl s osobním vozidlem
Renault Megane. Motocyklista byl sanitním vozidlem
převezen do prostějovské nemocnice na vyšetření. Podle
lékařské zprávy utrpěl lehké
zranění, doba léčení nebyla zatím přesně stanovena. Alkohol
byl na místě vyloučen dechovou zkouškou, hmotná škoda
byla vyčíslena na 60 tisíc korun,“ uvedla k havárce Irena
Urbánková, tisková mluvčí
policie Olomouckého kraje.

Veterány zvládly štreku z Oltecu do Protivanova
Lékárničky v nablýskaných krasavcích kontrolovala Veřejná bezpečnost

Protivanov/mls - V sobotu se
do Protivanova sjelo celkem
pětadvacet krásných automobilových veteránů. Zdejší
restaurace „U Veverků“ se
stala cílem prvního ročníku recesistické motoristické
jízdy Z Oltecu na lont, což
v překladu z brněnského
hantecu znamená ze Starého
Brna na venkov. Kdo o víkendu dorazil, měl se určitě
na co dívat...
Než přijeli do Protivanova,
profrčeli účastníci jízdy Z Oltecu na lont Moravským krasem.
Posádky jednotlivých vozů
přitom mezi sebou soutěžily
při plnění úkolů na čtyřech
stanovištích. Mezi ně patřilo
srovnání modelů značky Škoda
podle roku výroby, pojmenování starých lokomotiv či slalom
na invalidním vozíku. Na silnici vyrazil i automobil Veřejné
bezpečnosti, jejíž příslušníci
všem účastníkům (a nejen jim)
s poctivostí sobě vlastní kontrolovali lékárničky.

„Do cíle v Protivanově dorazilo
pětadvacet historických vozidel,
jedno cestou potkaly technické
problémy, takže jeho posádka
musela soutěž vzdát,” prozradil Večerníku hlavní organizátor akce Jan Šmíd. Ten všem
účastníkům připravil perfektní
itinerář, který trasu z Oltecu do
Protivanova popisoval v jadrném
hantecu. „Chtěl jsem, aby štingec z véfuku byl ještě dlóho cétit
na našich štrekách,“ vysvětlil
například Šmíd v milovaném
hantecu důvody, proč se do organizace takto náročné akce pustil.
Zatímco posádky vozů si po
náročné cestě pošmákly na grilované vepřové kýtě a jiných
dobrotách přímo z ohně, nablýskané krasavce mohli po dojezdu
na dvůr Penzionu u Veverků
obdivovat všichni „lonťáci“. Od
vstřícných řidičů se pak každý
příchozí mohl ledacos o vozidlech dozvědět. A kdo to letos
nestihl, dostane šanci i příští
rok. „Přijedeme zase,“ přislíbil
na závěr Jan Šmíd.
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i Stařechovicích...

Stařechovice, Mostkovice/mik
- Motorová nafta je stále ve
velkém kurzu. Soudě alespoň
ze zájmu zlodějů, mezi zloději. Naftoví upíři v minulých
dnech řádili na dvou místech
na Prostějovsku.
„Škodu za více než stošedesát
tisíc korun způsobil zatím neznámý pachatel, který se vloupal do
jednoho z areálů ve Stařechovicích. Ze dvou pracovních strojů
ukradl třistapadesát litrů nafty a
ze stavební buňky svářečku, vrtací kladivo, motorovou pilu, kompresor, úhlovou brusku, vrtáky,
pět desítek brusných kotoučů a
dva desetilitrové plastové kanystry i s benzínem,“ popsala první

případ Irena Urbánková, tisková
mluvčí policie Olomouckého
kraje s tím, že pachateli hrozí až
pět let kriminálu.
Nafta ale láká neustále. Nejraději ji však zloději získávají
krádeží z nákladních vozidel.
„Tak tomu bylo i v noci z pondělí
na úterý. Zatím neznámý zloděj
poškodil plot na oplocení jednoho z areálů v Mostkovicích, vnikl
na pozemek, odstranil zámky na
nádržích dvou zde zaparkovaných nákladních vozidel a ukradl
z nich celkem dvěstěpadesát litrů
nafty. Poškozené firmě způsobil
škodu za téměř devět tisíc korun,“ sdělila k druhému případu
mluvčí policie.

Vranovice: ČMAJZNUL

TREZOR plný peněz!

Vranovice/mik - Jako kasaři
za starých časů první republiky! Zatím neznámý zloděj si
z kanceláře vranovické firmy
odnesl rovnou celý trezor. S
bezmála 140 tisíci korunami…
„Neznámý pachatel se v nočních
hodinách z úterý osmadvacátého na středu devětadvacátého
května vloupal do jednoho z
areálů ve Vranovicích. Přelezl
plot, otevřel bránu a následně
vypáčil dveře jedné z hal. Z
kanceláře ukradl trezor i s
penězi, klíče od nákladního vo-

zidla a další firemní věci. Během
krádeže stačil poškodit i dlažbu,
zábradlí a zdivo,“ informovala
Večerník Irena Urbánková,
tisková mluvčí Policie ČR
v Prostějově. „Policisté případ
šetří pro podezření ze spáchání
přečinů krádeže a poškození cizí
věci, za které pachateli v případě
jeho dopadení hrozí až pětiletý
pobyt za mřížemi
Na případu kriminalisté pracují a po pachateli intenzivně
pátrají. Ten po sobě zanechal
škodu za 140 tisíc korun.

V Hrubčicích řádili

U Veverků. Na dvůr restaurace a penzionu v Protivanově z Brna dorazila i tato nádherná červená Tatrovka.
Foto: Martin Zaoral

kuriozity ze srazu veteránů v Protivanově...

3x foto: Martin Zaoral

Rybáři. Návštěvníci Pohádkového lesa se mimo jiné pokoušeli
ulovit kapříka. Foto: Jiří Možný
Zájemce o střelbu ze současného
luku i polní kuše zavedli do tajů
těchto
sportovních
disciplín
dlouholetí mistři republiky ze Savany Kostelec na Hané, nejmenší
se vyřádili ve skákacím hradu Tříkolka. Skutečnou raritou bylo auto značky Reliant po- Žena za volantem. Při pohledu na krásu starých aut se Kocour v botách. Na kapotě této krásné škodovky se
a na trampolíně, zájemce povo- cházející z Velké Británie. Druhé takové byste na českých tep nezvyšuje pouze mužům. Nicméně ženy jsou při po- nad okřídleným šípem skvěla postavička známá z obrázků
Josefa Lady.
dobných akcích stále ještě velkou vzácností..
zil historický kočár a odpoledne silnicích hledali marněi.
po uzavření pohádkového lesa se
dočkali i milovníci tradiční recesistické spartakiády.
Organizace
jednadvacátého
ročníku se za podpory Olomouckého kraje i dalších sponzorů i letos
ujali dobrovolní hasiči ze Dzbele
a vynaložené úsilí se opět vyplatilo. „Snažíme se vždy přinést něco
nového. Sokolníci byli senzační
a pro příští rok připravíme opět něco
nového, u nás se nesmí nikdo nu- Kralice na Hané - Již deset let uplynulo od okamžiku, ho dotačního programu z ROPu,
Jaké pozitiva a starosti Pan místostarosta si plně převzal
vám velikost obce přináší? investiční výstavbu a rovněž díky
dit,“ potěšilo průvodce celým pro- kdy kraličtí zastupitelé zvolili ze svých řad jako nového z MMR. Budeme se snažit získat
gramem Bohumila Nováka, alias starostu Pavla Koláře. Za tu dobu prošlo městečko na- alespoň třetinu nebo polovinu pe- „Příjmy máme jako každá obec ostatním zastupitelům konečně
Pepka námořníka. Nepříznivého
něz, zbytek jsme schopni zajistit. šest a půl tisíce na obyvatele, to administrativní zátěž zvládáme
počasí se nebál a skutečně, oproti cházející se několik kilometrů východně od Prostějova U zbylých dvou staveb to také znamená roční přísun do obecní bez problémů.“
Zmínil jste mimo
předešlým dnům nespadla ani rozsáhlou proměnou, v nadcházejících měsících závisí na tom, jaká bude výzva. kasy kolem deseti milionů kojiné spolky. Jak
kapka a chvílemi i vysvitlo a letech by starosta uvítal rovněž vznik denního staci- Myslím si, že denní stacionáře run. Polovinu z toho nám ovšem
y opravdu budou chybět.“
hodnotíte jejich činspolknou veškeré náklady na
sluníčko. „Počasí vyšlo nádherně, onáře, kulturáku a obecního domu se zhruba desítkou brzy
Nedávno jste dokončili provoz. Ať je to údržba
nost?
dobré lidi má pán bůh rád,“ doplnil bytů. Dnes přinášíme první díl rozhovoru, ten druhý si
provoz
úřadu
a
s úsměvem.
zasíťování
pozemků
ve
„Všechny nezeleně
či
budete moci dočíst v příštím vydání.
Radost a spokojenost byla patrná
směru na Prostějov a Bedihošť. příspěvkových organizaziskovky hodcí, pomáháme i místním
notíme velice
ze všech přítomných, mimo jiné Jiří Možný
náměstí, kde vznikla klidná zóna Jaký je o ně zájem?
kladně. Fotbai starostky Dzbele Jany Konečné.
pro občany, a z Regionálního ope- „Zůstalo nám pouze čtrnáct spolkům. Na úřadu je
S jakými pocity se může- račního programu (ROP) jsme volných parcel ze čtyřiapade- hospodářka, matrikářka
listé reprezen„Je to perfektní, ani jsme nepočítali,
te za uplynulými roky získali peníze na místní komu- sáti... Kralice jsou prostě ´VIP a asistentka starosty v
tují v krajském
že tolik dětí dorazí. S přípravou
přeboru,
nikace, takže každý občan může dědinou´, co se týče kulturního jedné osobě, takže jsme
jsme začali již na počátku roku a již ohlédnout?
teď se těšíme na příští rok,“ nechala „Bylo to úspěšné období. Kaž- přes Kralice přejít suchou nohou. programu, dobrého žití, dobré in- tu byrokracií někdy zadým rokem jsme získali nějaké Pouze jedna ulice to nesplňuje, frastruktury. Máme tu mateřskou valeni od rána až
se slyšet.
dotace a vždy se uskutečnilo něco tam se nám ještě nepodařilo se- školu, základní školu, Hanácký do večera.
p
z investiční výstavby. Současně se hnat peníze.“
soubor písní a tanců Klas, na dálJe stále něco, co vám v nici to jsou jen tři kilometry. To je
toho ale dost změnilo. Když jsem
Kralicích na Hané chybí? největší devíza obce pro zaměstzačínal, končily okresy, začínal
kraj a administrativy tolik nebylo. „Přál bych si vedle úřadu postavit nanost mladých lidí.“
dinách, řidič auta byl ještě pod Musím ale pochválit spolupráci obecní dům s deseti až dvanácti
Znamená to, že se stále
značným vlivem alkoholu. „Byla s úřady v Prostějově i Olomouci, bytovými jednotkami. Dále tu
rozrůstáte?
u něj dodatečně provedena decho- velice nám vycházejí vstříc.“
chceme vystavět denní stacionář, „V územním plánu byla skryvá zkouška, která byla pozitivní
Co konkrétního se poda- takzvanou mateřskou školu pro ta rezerva pro výstavbu těchto
a bylo mu naměřeno 1,04 promile
řilo realizovat?
důchodce, a to, co nás nejvíce trá- domů. Šlo o pozemek v majetku
alkoholu v dechu. Řidičský prů- „Kompletně jsme zrekonstruovali pí, je kulturák, tedy víceúčelové pozemkového fondu, který pokaz mu policisté zadrželi. Nyní mateřskou školu, kde jsme udělali sportovní a kulturní zařízení. Sou- stupně přešel pod obec. Zastuje muž podezřelý ze spáchání nové sociální zařízení, provedli časná stavba je již ze sedmdesá- pitelstvo si udělalo anketu mezi
přečinu ohrožení pod vlivem ná- zateplení a výměnu oken a dveří. tých let a konstrukčně ani po ener- občany, z níž vyplynulo, že mají
vykové látky, za který mu hrozí V základní škole jsme vyměnili getické
g
stránce již nevyhovuje.“
největší zájem o řadovou zástavtrest odnětí svobody až na tři roky, veškerou infrastrukturu, okna,
Lze odhadnout, kdy bu a dvojdomky. Skutečnost ale
peněžitý trest nebo zákaz činnos- dveře, dále jsme vybudovali nové
byste se i do těchto plá- ukázala, že nejvíce se staví sóti,“ dodala Urbánková.
víceúčelové hřiště, cyklostezku nů mohli pustit?
lodomky, pak řadová zástavba,
mezi Kralicemi a Prostějovem. „U kulturního domu máme téměř nakonec dvojdomky. Celkově
Společně s Olomouckým kra- hotovou projektovou dokumenta- jsme se již přehoupli přes hranici
jem jsme provedli rekonstrukcí ci a čekáme na vyhlášení vhodné- patnácti set obyvatel.“

VESNICE ROKU : Mořice, Skalka nebo Stražisko? U Dobromilic havaroval opilý šofér
Soupeřit budou s dalšími šestnácti obcemi Olomouckého kraje

776 159 120

Motorkář to napálil do auta Naftu kradli v Mostkovicích

zloději kovů

Hrubčice/mik – Policisté z
Prostějovska bleskurychle dopadli jednačtyřicetiletého chlápka, který z bývalého kravína v Hrubčicích ukradl vše,
co bylo z kovu. Šrot posléze
samozřejmě zpeněžil.
„V úterý osmadvacátého května
odcizil zloděj z areálu bývalého
kravína v Hrubčicích různé kovové konstrukční prvky kruhového průřezu. Celková hmotnost
byla čtyři sta kilogramů. Dále
odnesl různé hliníkové profily
o hmotnosti 140 kilogramů. To

vše odevzdal do sběrny druhotných surovin v Prostějově, kde
za odcizený šrot dostal šest tisíc
korun. Celková škoda, kterou
majiteli způsobil, však činila
třicet tisíc korun,“ řekla Irena
Urbánková, tisková mluvčí
policie Olomouckého krajel. Jak
ještě dodala, šetřením policistů
bylo zjištěno, že do areálu měl
vniknout
jednačtyřicetiletý
muž z Prostějovska a kovové
díly odcizit. Pokud se mu vina
prokáže, hrozí mu za trestný čin
krádeže až dva roky vězení.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

První část exkluzivního rozhovoru s kralickým starostou

„KRALICE NA HANÉ JSOU VIP DĚDINOU,“ směje se Pavel Kolář
Starosta městyse vyzdvihuje bohatý kulturní program, kvalitní infrastrukturu a obecně dobré žití
Klas nejen v kraji a republice, ale
i v celé Evropě. Smekám před
nimi, protože chodí do práce, na
zkoušky, každý víkend mají nějakou akci. Je to obrovský nátlak
na volný čas. Sokol je také velmi
úspěšný, v loňském roce se muži,
ženy i děti zúčastnili XV. všesokolského sletu v Praze ve čtyřech
skladbách a reprezentovali nás i na
14. světové Gymnaestrádě ve švýcarském Laussane. Dále tu máme
hasiče, chrámový sbor, taneční

Kralecky klebety, dvoudenní kralické hodové slavnosti s jarmarkem,
kde se schází na dva a půl tisíce návštěvníků.“
Takžeseuvásstáleněcoděje?
„Ano. Dále to jsou slavnostní rozloučení s páťáky při odchodu
na jinou školu, svatby, besedy s
důchodci, vítání občánků. Na konci roku bývá adventní posezení,
slavnostní rozsvěcení vánočního
stromu, každoročně rovněž připravujeme zájezd jako odměnu pro

„Příjmy máme jako každá obec
šest a půl tisíce na obyvatele,
to znamená roční přísun do obecní
kasy kolem deseti milionů korun.
Polovinu z toho nám ovšem
spolknou veškeré náklady na provoz.“
První muž Kralic PAVEL KOLÁŘ
o strastech financování městyse

skupinu Druhý dech a občanské sdružení Vitonice.
Z akcí tak mohu jmenovat
čarodějnice, kolečkiádu,
drakiádu, Vitonské hody,

ty, kteří ve svém volném čase spolupracují s neziskovkami. První byl
do Českého Krumlova, loni jsme
byli na Kunětické hoře a před pár
týdny v Lednicko-valtickém areálu.
Dále je to ples MAS Prostějov venkov či hudební festival Haná, díky
němuž jsme tu loni uvítali Lenku
Dusilovou. Nedávno se u nás konalo výjezdní zasedání Rady Olomouckého kraje.“

Kultura v Prostějově a okolí
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nejvýznamnější kulturní akce

U VRBIČEK ŘÁDIL
NÉ RÁJ muzikou
I STRACE
přehradu pohodovou

Hudební festival naplnil

Přestože se počasí v páteční podvečer umoudřilo, na plumlovskou pláž U
Vrbiček dorazilo jen několik desítek skalních příznivců hudebních festivalů.
Přítomní návštěvníci ale v žádném případě nepřišli o lahůdkový hudební
nášup v podání kapel Plus, Katapult revival, Pauli a Slavoj a Stracené ráj.
Prostějov/peh
Možnosti vyrazit si na nedalekou
pláž U Vrbiček a poslechnout
si kvalitní songy zdejších kapel
využilo kvůli celodennímu dešti
jen několik desítek návštěvníků.
Přestože podvečerní oblohu na
pár hodin prozářilo slunce, jen
málokdo se vydal navštívit odpolední písničkový program 16.
ročníku mezinárodního hudebního festivalu Písničkou ke slunci.
„Šli jsme se projít a slyšeli hudbu,
tak jsme tady,“ směje se sympatická dvojice z nedalekých Mostkovic, která se obávala, že bude
celý festival vlivem nepříznivého
počasí zrušen.
Odpolední program si kromě
nově příchozích návštěvníků
užívali i klienti a vychovatelky
Domova Větrný mlýn Skalička.
„Program se nám moc líbí, jen
by mohlo být tepleji,“ usmívali
se návštěvníci ze Skaličky. Přesto
se letošní ročník festivalu nemůže bohužel rovnat těm uplynulým, které se mohly pochlubit i
více než tisícovkou návštěvníků.
„Nízkou účast má na svědomí pochopitelně počasí a také
katastrofický stav Plumlovské

PÍSNIČKOU KE SLUNCI: ZPÍVALO SE I TANCOVALO
Prostějov/peh - Mezinárodní
hudební festival pro děti a mládež
se zdravotním postižením opět
stihla nepřízeň počasí. Atmosféru plnou písniček a scének i letos
kazil déšť... Ten ale nezabránil
přítomným náv-štěvníkům, vyzbrojeným deštníky, pláštěnkami
a gumáky, aby se na pláži „U
Vrbiček“ příjemně pobavili.
Dopolední program šestnáctého
ročníku mezinárodního hudebního festivalu Písničkou ke slunci
byl už tradičně v režii dětí a
mládeže se zdravotním postižením
z celé republiky. Bohužel počasí
nebylo právě v nejlepší náladě, a
tak se festival nesl především ve
znamení dešťových přeháněk.
Sluníčko vykouklo jen několikrát,
zřejmě aby si vyslechlo pěvecká

vystoupení
kapely
„Kluci
z Víceměřic“ nebo klientů
Domova osob se zdravotním
postižením, kteří na festival dorazili až z Brna. Naprosto brilantně
secvičeným vystoupením se ale
mohly pochlubit i děti ze ZŠ Vrbátky, za svou originální Noc na
„Karlaštejně“ si u přítomného
publika vysloužily nadšený potlesk. Škoda, že díky deštivému
a větrnému počasí zhlédlo jednotlivá vystoupení jen několik
desítek návštěvníků. „Tradice
nevlídného počasí se nás drží
zhruba od roku 2004, kvůli dešti
a problémům s dopravou dokonce letos vzdalo účast několik
škol. O to víc bych rád poděkoval
těm, kteří i přes nepřízeň počasí
dorazili z okolí Prostějova,

A TO NAVZDORY DEŠTI
Třince, Jeseníku, Olomouce, Kojetína i Prahy,“ ocenil předseda
pořadatelského sdružení Tomáš
Jachník.
„Počasí by mohlo být teplejší,
ale jinak se nám tu líbí,“ shodly
se děvčata Adriana (10) a Sandra
(14) ze ZŠ Litovel. Na počasí si
postěžovala i vychovatelka Vrbová, která s klienty Domova
Větrný mlýn dorazila na festival
už popáté. „Určitě přijedeme i
příště,“ slibují děti i vychovatelka.
Nad dalším ročníkem festivalu ale visí otazník. „Musíme
to ještě prodebatovat, vzít v potaz současný stav plumlovské
přehrady i návštěvnost jednot-

livých ročníků. Festival pořádáme
od roku 1996 a do dnešních dnů
jsme tuto tradici udržovali kvůli
těm dětem, které se tu mohou pobavit, vyřádit se na pódiu i mimo
něj, najít si nové kamarády, vychovatelky a pedagogičtí pracovníci si
tu mohli vyměňovat zkušenosti.
Nejsem si jistý, jestli je možné
obnovit tu skvělou atmosféru
předcházejících ročníků,“ uvedl
Tomáš Jachník.
Doufejme, že se mračna stahující
se nad festivalem do příštího roku
protrhají a nejen děti i mládež
se zdravotním postižením si na
Plumlovské přehradě opět zatancují a zazpívají...

jjak
ak bbylo
yllo nnaa fe
festivalu
estiivaluu U VVrbiček...
rbičeek...
2x foto: Petra Hežová

Duo Pauli a Slavoj na scéně. I předskokani bratrů Nedvědových představili návštěvníkům festivalu několik svých písní.
Foto: Petra Hežová
přehrady, za který vděčíme panu
inženýrovi Radimu Fialovi. Ten
sliboval znovuobnovení přehrady již před několika lety, ale dle
současného stavu je jasné, že se
tam hned tak někdo nevykoupe,“
uvedl na adresu prostějovského
poslance majitel pořadatelské
agentury Petr Zlámal. „Chybu vidím také v tom, že v době konání
festivalu probíhaly současně dvě
akce pro děti a mládež a vzhledem
k počasí si pochopitelně většina
zvolila akci pěkně pod střechou,“
doplnil Zlámal.

Přestože potencionální návštěvníky neobměkčilo odpolední slunečné počasí, výkonům zpěváků
na pódiu a účinkujícím kapelám
přišlo zatleskat několik desítek
pravověrných příznivců dobré
hudby. Kromě prostějovské kapely PLUS se na pódiu objevila
především mezi Hanáky oblíbená kapela STRACENÉ RÁJ a
duo PAULI A SLAVOJ, které si
budete moci poslechnout, pokud
zavítáte na předposlední koncertní
vystoupení bratrů Nedvědových
plánované na 15. června 2013.

Když na hradě vládnou ženy. Ve vystoupení malých zpěváků z Vrbá- Kluci z Víceměřic. Kapela s jednoduchým a výstižným názvem předtek nechyběly známé písničky ani humor. Foto: Petra Hežová.
vedla publiku své pěvecké umění. Foto: Petra Hežová

Předprodej vstupenek na Keltskou noc 2013 zahájen! ROZLUČKA NEDVĚDŮ SE PŘIBLÍŽILA!
Ahoj všichni Kelti,
Keltky a také všichni Vikingové, Slovani,
Frankové, Germáni i
další spřízněné národy!
Prostějov/pr
Občanské sdružení Keltská
noc spolu se všemi svými
partnery vás zve na mezinárodní hudební festival
KELTSKÁ NOC 2013, který
letos proběhne ve dnech
26. a 27. července 2013 v
kempu Žralok na Plumlově.
Předprodej vstupenek se
rozběhl už 21. května, a
to prostřednictvím internetového portálu TICKETSTREAM.CZ.
Podrobné
informace naleznete na
stránkách festivalu www.
keltska-noc.cz
a také
pravidelně v tištěném vy-

dání PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku i na internetových
stránkách www.vecernikpv.
cz , což jsou hlavní mediální
partneři letošního ročníku.
Dvanáctý ročník tohoto krásného festivalu a skvělého
svátku všech, kdo mají rádi
hudbu vycházející z keltských
tradic, irský tanec, stará
keltská řemesla, bojová umění
a nefalšovanou keltskou spiritualitu, se poctivě připravuje
na vaši hojnou návštěvu.
Jak je již tradičně na
Keltské noci zvykem, i letos se vám v programu
představí umělci nejen z
Česka a Slovenska, ale i z
jiných evropských zemí,
například z Irska, Dánska či Velké Británie. „V
programu se objeví mnoho
novinek a souborů, které na
Keltské noci doposud ještě
nehrály. Budou mezi nimi
irsko-anglický
písničkář

J.Eoin, dále Cheers!, Curlies, Goblin, Clamortis, po
několika letech přijedou opět
dánští Tradish a v neposlední řadě mnoho hvězdných
stálic na nebi Keltské noci,
jako například Sliotar z irského Dublinu, Bran, Tomáš
Kočko, Hakka Muggies, Vintage Wine, Happy to meet,
Poitín a další,“ prozradil za
celý tým Keltské noci starý
Viking Tom Somr.
Velkým překvapením pro
mnohé bude jistě Pepa Janíček
(bývalý člen skupiny The Plastis People of The Universe),
který hraje skvěle irskou
hudbu a vystoupí společně
se skupinou Goblin během
sobotního
festivalového
odpoledne. Tancovat budou skupiny irských tanců
Seamróg a Démáirt, bojová
umění předvedou Bellators a
skotský 77. Highland Regiment - Scottish living history.

Stašová
onemocněla,

OKEM „ŠÉFKY”
prostějovské kultury

Shirley Valentine

Padesát odstínů prostějovské kultury
V dnešním „kulturním okénku“ bych se chtěla zaměřit na
různorodost prostějovské kulturní scény. Ostatně ji potvrzuje i sled událostí, jak je zažilo
naše město v měsíci květnu.
Kdo fandí kultuře v různých
podobách, mohl během několika dnů obdivovat krásné grafiky, cestovat pomocí reportážních fotografií, vyslechnout si
kvalitní koncert vážné hudby
a ještě si „zapařit“ v klubu se
známým DJ...
Výtvarným vrcholem posledních čtyř týdnů se bezpochyby
stala výstava předního českého
výtvarníka Tomáše Bíma, která byla otevřena pod patronací
společnosti TK PLUS v prostějovské galerii N7. Bím má
k Prostějovu umělecky netradiční vztah, jelikož již dlouhé
roky spolupracuje s místním
tenisovým turnajem, jemuž
propůjčil výtvarnou tvář.

odehraje 18. června

Hudební záskok i nářez
Na poli klasické hudby se bohužel nekonalo koncertní vystoupení významného Vídeňského
kvarteta, které se proslavilo hraním na historicky cenných hudebních nástrojích. Naštěstí se
divadlu podařilo zajistit kvalitní
„záskok“ v podobě koncertu
Škampova kvarteta.
Ke kultuře ovšem patří nejenom vážná hudba, ale také koncerty konané v hudebních klubech. Zejména mladší generaci
proto jistě potěšilo vystoupení
špičkového dýdžeje „DJ Pixie“
v klubu Apollo 13.
Tradičně silnou prostějovskou
fotografickou scénu v květnu
reprezentovala například výstava Davida Kolby v Metru
70, kde vystavil své reportážní
portréty z exotických zemí pod
trefným jménem „Exotické
tváře“.

„Dále pro vás připravujeme
různé ohňové show a příznivce
spirituality jistě zaujme naše
keltská čarodějka Erika Bábková. Skupina Boiové a Fergunna předvede stará keltská
řemesla, jako například tkaní
látek, šití oděvů a bot, výrobu šperků, odlévání a ražení
mincí, i keltské zbraně,“ vyčetl
z programu Tom Somr.
Na sobotní odpoledne je pak
zařazena tradiční výuka irských tanců pod taktovkou
tanečníků skupiny Seamróg.
„Nebude chybět ani dobré
jídlo a pití, pravá keltská medovina a také spousta stánků s
upomínkovými a uměleckými
předměty,“ dodal starý Viking.
Celý organizační tým Keltské
noci 2013 se velice těší na
vaši hojnou účast, protože bez
skvělého publika by festival
nebyl tím, čím je - jednou z
nejlepších akcí svého druhu v
celé České republice.

Plesání s Kristinou
i bluegrass
Po nabitém květnu je tu určitě neméně bohatý červen. V
rámci snahy oživit náměstí zažije centrum města například
28. června zajímavou kombinaci charitativního plesu pod
otevřeným nebem občanského sdružení „Pomáháme tancem“ a následného koncertu
známé slovenské zpěvačky
Kristiny. A již 8. června se na
stejném místě uskuteční další
ročník bluegrassového festivalu, přičemž o den dříve bude
otevřena U Hanáka výstava
fotografií z loňského ročníku
festivalu. Dobře, že náměstí
bude v červnu žít kulturou.
Milada Sokolová, radní
a předsedkyně kulturní komise při Radě města Prostějova

Prostějov/eze - Z důvodu náhlého onemocnění herečky
Simony Stašové se ve čtvrtek
30. května od 19.00 hodin
neuskutečnilo představení
Shirley Valentine, které mělo
prostějovské divadlo uvést
pro abonentní skupinu 5N.
„Jsme rádi, že se nám v rekordním čase podařilo vyjednat náhradní termín,“ uvedla
ředitelka Městského divadla
v Prostějově Alena Spurná
s tím, že představení herečka
odehraje v úterý 18. června
opět v 19.00 hodin. „Lidem,
kteří si zakoupili doprodejové vstupenky a náhradní
termín jim nevyhovuje, vrátí
divadelní pokladna vstupné,“
doplnila Spurná.

I
www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Prostějov/pk - Jak Večerník
již podvakrát informoval, pláž
plumlovské přehrady „U Vrbiček“ bude derniérou legend
české trampské a folkové scény.
Bratři Nedvědovi se totiž právě
letos loučí s fanoušky a na svém
turné zavítají i k nám! Agentura HITTRADE slavnou dvojice
přilákala v rámci svých akcí
„Plumlovské léto“ a tak již příští
sobotu 15. června se přehradou
rozezní hity jako Na kameni
kámen, Stánky, Zvony zvoní jen
chvíli, Růže z papíru, Podvod a
mnoho dalších. A fanouškům
vychází vstříc i cenou vstupenek.
Půjde totiž o vůbec nejlevnější
koncert z celého turné Jana a
Františka Nedvědů!
„Příznivci této legendární dvojice
mají tak jednu z posledních možností se s písničkáři osobně rozloučit, naposledy si užít tu nádhernou
pohodu čišící ze všech jejich písniček a třeba si i zavzpomínat. Ceny
INZERCE

koncertu jsou zvýhodněny tak,
aby je mělo možnost vidět
Na pláž U Vrbič
co nejvíc fanoušků pohodové hudby, která nikdy
dostanete auto ek se
bu
nezestárne,“ zve na jedidopravou ZDA sovou
nečnou akci majitel pořaRMA
datelské firmy HITTRADE
Petr Zlámal.
A aby toho nebylo málo, připravil
si Zlámal pro hudební příznivce Na našich webovkách je také
ještě jedno překvapení. „Podařilo spuštěna SOUTĚŽ O VSTUse nám zajistit kyvadlovou dopra- PENKY, jejíž druhé kole
vu speciálně pro koncerty na pláži proběhne i v rámci tištěného
u Vrbiček. Z důvodů nekonečných vydání. Nezapomeňte si tak
průtahů stavby, opravy a čištění tajistit příští číslo Večerníku!
plumlovské přehrady jsme se tak A hlavně nenechte si ujít vyrozhodli i díky vstřícnému kroku stoupení pěveckých legend
majitele autobusové dopravy pana bratrů Nedvědových, které se
Františka Konečného. Na všechny uskuteční v sobotu 15. června
koncerty tak budou jezdit autobusy na pláži „U Vrbiček“ v Plumse sběrnými místy v Prostějově a lově. V případě nepříznivého
Mostkovicích. Datumy, časy a mís- počasí proběhne rozloučení
ta najdete během nadcházejícího s folkovými legendami ve
týdne na stránkách www.hittrade. Společenském domě v Proscz a www.vecernikpv.cz,“ prozra- tějově.
dil nám aktuální novinku Zlámal.
Více informací na www.hittrade.cz.

Ze života města
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Další POCTA tragicky zemřelému zastupiteli

BOTANICKÁ ZAHRADA PETRA ALBRECHTA BUDE ROZŠÍŘENA

Srdce bývalého prostějovského zastupitele, který
v roce 2001 tragicky s rodinou zahynul při autonehodě, by dnes zaplesalo radostí. Petr Albrecht za svého
života dlouho bojoval o rozšíření botanické zahrady
v Lidické ulici. Jeho sen se však splnil až v těchto
dnech, kdy se magistrát rozhodl do rozšíření zahrady
investovat bezmála šest milionů korun. Škoda jen, že
se toho urputný ochránce přírody nedožil…
Prostějov/mik
Rada statutárního města Prostějov na svém úterním jednání
schválila podmínky zadávacího
řízení podlimitní veřejné zakázky na rozšíření Botanické
zahrady Petra Albrechta v Lidické ulici. Na tento projekt získalo město dotaci z Operačního
programu Životního prostředí,
o kterou opakovaně žádalo.
Předpokládaná hodnota investi-

ce je 5,8 milionu korun, dotace
z fondu Evropské unie činí rovný milion korun.
Základním hodnotícím kritériem nabídky stavebních prací
bude cena a dále délka záruky
za kvalitu díla. Město počítá se
zahájením prací v letošním roce
a termínem dokončení v květnu
2014. „Botanická zahrada v Lidické ulici bude rozšířena o více
než třetinu stávající plochy. Jedná
se o dnes nevyužívané pozemky

směrem na jih a východ. V těchto
prostorách bude provedena kultivace území výsadbou veřejné zeleně a vybudováním zpevněných
chodníků a cestiček, navazujících
na stávající síť,“ prozradil Zdeněk
Fišer, náměstek primátora.
V rámci výsadby budou instalovány podpůrné konstrukce pro
pnoucí rostliny a směrové tabule.
Nově rozšířený areál bude oplocen. Terénní a sadové úpravy na
jižní straně budou zahrnovat úpra-

Zima byla dražší o 2,5 milionu!
mimořádných klimatických
podmínek byl proti plánu
prodloužen termín zimní
údržby a poslední zásah
pracovníků technických služeb
probíhal dokonce i v období
velikonoc od 1. do 4. dubna,

statutárního města Prostějov.
„Mě samotnému po obdržení
této výsledné zprávy ztuhnul
obličej. Budeme se muset zamyslet nad rentabilitou zimní
údržby,“ podotkl první muž
radnice.

Kolik stála zima?
Plán:

3 094 002 Kč

Realita:

5 625 869 Kč

vu pro nevidomé a slabozraké
s popisem rostlin a vyvýšenými
záhony. „V rozšířené části směrem k Jezdecké ulici vznikne
růžová zahrada s výsadbou převážně růží a okrasných dřevin,“
přidala náměstkyně primátora
Ivana Hemerková. K nově osazeným plochám bude prodloužen
zavlažovací systém.

kdy bylo město zasypáno
zhruba patnácti centimetry
těžkého sněhu,“ vysvětlil tak
dramatické navýšení nákladů
Miroslav Pišťák, primátor

Prostějov/mik - Rozsáhlá oprava prostějovského zámku jde
pomalu, ale jistě do konečné
fáze. Konšelé na své poslední
schůzi doporučili zastupitelstvu
schválit rozpočtové opatření,
kterým se z rezervy města na
škodní a havarijní události
zabezpečí rekonstrukce přístupového můstku přes příkop na
vstupu do zámku.
Investiční náklady jsou odhadovány na 1,2 milionu korun, se
zahájením rekonstrukčních prací
je počítáno ještě v tomto roce.
Statika přemostění přes zámecký
příkop je totiž narušena vlivem
zatékání dešťové vody do nosné
konstrukce. „Již v minulosti bylo
přemostění podepřeno ocelovými nosníky, ale celá konstrukce
je natolik v havarijním stavu, že

BEZDOMOVCI začínají být PROBLÉMEM
„Město se neobrací zády, to stát selhává...,“
konstatuje náměstkyně Alena Rašková

Michal Kadlec
Paní náměstkyně, rozhodli jste letos už
o druhé finanční pomoci azylovému
domu. Proč?
„Občanské sdružení sociální pomoci
provozuje v Prostějově azylový dům,
noclehárnu a domov pro osamělé
rodiče s dětmi. Sociálně potřebným
občanům nabízí také nízkoprahové
denní centrum a zajišťuje terénní program pro lidi bez domova. Zatímco v
minulých letech byla činnost sdružení
financována prostřednictvím dotací ze
strany státu a jím vyhlašovaných grantů,
v letošním roce je pokrytí rozpočtu velmi obtížné. Stát selhal, ale my se k problému s prostějovskými bezdomovci
nemůžeme stavět zády.“
Znamená to také, že
vnímáte
skutečnou
potřebu služeb tohoto zařízení?

Foto: koláž Večerníku
„Počet lidí bez domova kvůli ekonomické situaci rapidně stoupá, přístup
centrálních orgánů je obtížně pochopitelný. Vzhledem k tomu, že programy
sdružení sociální pomoci jsou úspěšné
a jejich terénní pracovníci se v ulicích
snaží lidi bez přístřeší motivovat, nechceme je nechat na holičkách.“
Jaká je vůbec kapacita
služeb azylového centra za Určickou ulicí a kolik zde
pracuje lidí?
„Provoz celého centra zajišťuje osmnáct pracovníků, azylový dům za
Určickou ulicí má kapacitu čtyřiatřicet
míst, noclehárna slouží k přespání devatenácti lidem, nízkoprahové denní
centrum nabízí zázemí jednadvaceti
klientům. Azylový dům pro osamělé
rodiče s dětmi v Pražské ulici pak
ubytovává deset rodičů a až třicet dětí.
V terénním programu jen za loňský rok
nabídli pracovníci centra pomoc více
než stovce lidí.“
Jaký je vůbec rozpočet
„azyláku“?
„Náklady na jeho provoz jsou v celkové
výši sedmi milionů a sedmi set tisíc korun.“
Zmíněných dvěstě tisíc
od města vyzní tedy
jako kapka v moři…

úspěšně bojoval za její udržení.
Z pozice člena zastupitelstva
a předsedy komise životního
prostředí, jímž byl od roku 1998,
usiloval o její rozvoj a rozšíření.
Krátce po svých čtyřicátinách se
11. listopadu 2001 stal obětí tragické dopravní nehody, při níž
zahynul společně se svojí ženou
Magdou a starším synem Janem.

Most přes příkop projde
úplnou rekonstrukcí

Radní pod palbou

Prostějov - Prostějovští radní
svým usnesením z úterní schůze
doporučují zastupitelstvu schválit veřejnou finanční podporu
Občanskému sdružení sociální
pomoci v Prostějově ve výši dvě
stě tisíc korun na dofinancování
provozu azylového centra. Není
to první letošní podpora, už na
začátku roku zastupitelé tomuto
sdružení přiklepli ještě o stošedesát tisíc vyšší finanční částku.
Vedení magistrátu si je totiž podle
slov náměstkyně primátora statutárního města Aleny Raškové (na
snímku) vědomo toho, že bezdomovců v Prostějově přibývá a
stále více jich hledá pomoc právě
v azylovém domě. A protože toto
sociální zařízení neobdrželo od
státu požadované peníze, pomohla prostějovská radnice...

Botanická zahrada v Prostějově
si v tomto roce připomíná 80.
výročí od svého založení. Od minulého roku nese jméno Petra
Albrechta, který celý svůj život
zasvětil ochraně přírody. Již za
komunismu, kdy měla být botanická zahrada zlikvidována kvůli
připojení pozemku k sousedním
armádním kasárnám, několik let

Oprava zámku už FINIŠUJE

ZDĚŠENÍ na radnici

Prostějov/mik - Odbor správy
a údržby majetku města
předložil radním vyhodnocení
nákladů na zimní údržbu všech
komunikací za období od ledna
do dubna letošního roku. I samotný primátor statutárního
města se zděsil, tato zima se
totiž prodražila o dva a půl milionu korun!
Finanční prostředky na zimní
údržbu místních komunikací
jsou plánovány na základě
vyhodnocení
průměrných
nákladů za minulé roky. „V
období od ledna do dubna
2013 došlo ve třech případech
ke kalamitním situacím, kdy
v průběhu dvou dnů napadlo až dvacet centimetrů
sněhové pokrývky. Z důvodu

Před rokem. Když vloni v červnu radní slavnostně otevírali botanickou zahradu, nově pojmenovanou
po Petru Albrechtovi, jednání o jejím rozšíření byla teprve na začátku. Nyní se vše přetavuje v realitu.
2x foto: archiv Magistrátu města Prostějova

„Jak ale také bylo řečeno, už začátkem
roku jsme schválili podporu ve výši
třistašedesáti tisíc korun. Toto je už
druhá pomoc magistrátu. V situaci, kdy
selhává státní podpora, je nezbytné těm
nejpotřebnějším napomáhat při jejich
opětovném začlenění do společnosti
a minimalizovat jejich závislost na systému sociální pomoci.“
Paní náměstkyně, je
problém s bezdomovci
v Prostějově skutečně tak velký?
„Rok od roku je lidí, kteří přijdou
o střechu nad hlavou, více a více. O tom
není sporu. Potíž je v tom, že ne všichni
bezdomovci mají zájem o pomoc. Mezi
nimi je řada problémových osob, které
začínají ohrožovat veřejný pořádek.
Oni se totiž nepohybují například
jen po Hloučele nebo v lokalitách na
okraji města. Stahují se čím dál tím
častěji přímo do centra, kde způsobují
často pohoršení, tropí výtržnosti či kradou... Toto je problém, který se musí
urychleně řešit, městská policie proti
nim zasahuje stále častěji! Ale těm lidem bez domova, kteří si váží pomoci
a využívají služeb azylového centra,
nedělají nepořádek a chtějí se vrátit zpět
do normálního života, těm rozhodně
pomoc neodmítneme.“

INZERCE

ZPRÁVY
z Rady
města

Chodníkyy jjako nové
Prostějov/mik - Rekonstrukce
komunikací
komunikací pro pěší jsou v plném
pproudu.
roudu. Před dokončením je opravvaa chodníku na Vojáčkově náměsttíí a z poloviny jsou hotovy práce
nnaa opravě chodníků v ulici Karlov.
Dále
D
ále pak byla zahájena přípravvaa staveniště k opravě chodníku
nnaa ulici J. B. Pecky. „V nejbližší
době budou následovat opravy
chodníků v Plumlovské ulici, a to
od kruhového objezdu u Billy po
Legionářskou,
L
egionářskou,
g
dále ve Foersterovvěě ulici v Krasicích, v Čechovické
ulici
ulici a ve Smetanově ulici ve Vrahovicích
hovicích podél mateřské školy,“
upřesnil
upřesnil první náměstek primátora
Jiří Pospíšil.

Problém: koupání
p
Prostějov/mik - Na čtvrteční
tiskové
tiskové konferenci Rady města
Prostějova
Prostějova se diskutovalo také o
problému,
problému, který přímo aktuálně
postihuje
postihuje celý Prostějov. „Už jsme
tento
tento problém cítili po vypuštění
přehrady
přehrady a rok od roku je to horší.
Prostějovu
Prostějovu viditelně chybí kapacita
pro
pro milovníky koupání. Aquapark
nestačí
nestačí potřeby pokrýt, koupaliště
tě za Kosteleckou ulicí je dávno
mimo
mimo provoz a to vrahovické zase
v dezolátním stavu. Tento problém
nemůžeme
nemůžeme hodit pod stůl, ale je
potřeba
potřeba ho okamžitě řešit. Když
ne
ne letos, tak určitě hned příští rok,“
uvedl
uvedl Miroslav Pišťák, primátor
statutárního města Prostějov.

Havárie ve školce
Dolů s ním! Mostek přes zámecký příkop, po kterém nyní chodí
také zaměstnanci i klienti Domovní správy, je v havarijním stavu.
Foto: Magistrát města Prostějova
bylo nutné všechny ocelové profily znovu podepřít dřevěnými hranoly. Dezolátní stav neumožňuje
provést jejich opravu. Projektová
dokumentace počítá s kompletní
demolicí a postavením nového
přemostění vstupu do zámku,
včetně nového schodiště dolů do
příkopu. Vzhledem k tomu, že
v prostoru nádvoří prostějovského
zámku byly již ukončeny činnosti

související s rekonstrukcí prostor
pro základní uměleckou školu,
doporučujeme práce zahájit co
nejdříve,“ vysvětlil Zdeněk Fišer,
náměstek primátora statutárního
města Prostějov.
Rekonstrukční práce počítají s restaurováním všech historických
prvků zámeckého mostu, vizuální podoba objektu bude zcela
zachována.

Prostějov/mik - Radní na svém
zzasedání
asedání urychleně řešili havarijní
stav střešního pláště na jednom z
pavilonů
pavilonů objektu Mateřské školy v
Partyzánské
Partyzánské ulici. „Byli jsme informováni
mováni ohledně zatečení srážkové
vody
vody do objektu. Ještě v tomto
týdnu
týdnu jsme bez prodlení zajistili
opravu, aby nedošlo k rozsáhlejším
škodám,“ informoval náměstek
primátora
primátora Zdeněk Fišer. Stávající
živičná
živičná krytina přestala plnit svoji
funkci, střešní plášť nešlo opravit
pouze
pouze lokálně, ale bylo nutné provést
vést celkovou opravu položením
nového
nového modifikovaného asfaltového
ho pásu. Celkové náklady na opravu
vu činí stočtyřicet tisíc korun.

Večernice
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
Hledáte informace ze světa módy?
H
Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?
Chcete vědět, jaké jsou nejnovější poznatky ve světě zdravého
životního stylu?
Potřebujete poradit, jak správně pečovat o své tělo i duši?
Pak jste na správné adrese!

Učiněný všelék? Ano!
ČAJ ZE SEDMIKRÁSEK

Milé kamarádky Večernice,

s tenkým střevem. Samozřejmě ani dnes nechybí zajímavý rozhovor.
Příjemné čtení přeje Aneta Křížová (na snímku).

rrady
d a tipy ppro
r vaše zahradničení...
hr
í

S PET lahví na krtka...

Krtek obecný je sice zákonem chráněný, není však chráněný ve smyslu
zvláštní ochrany, lze ho tedy likvidovat jako škůdce a jeho zabití není žádný přestupek. Krtek svým způsobem
nepatří ke škůdcům, protože zbavuje
zahradu hmyzu a žížal, kterými se
živí. Je to zvíře užitečné, ale dokáže
nás pořádně vytočit svým věčným
a vytrvalým vytvářením kopečků hlíny (krtinců), kde ho jen napadne...
Proti krtkovi můžeme zkusit hnojit
draselnými hnojivy, takovému záhonu
se pak krtek sám rád vyhne. Z technických pomůcek se doporučuje například
odpuzovač - krabička s kolíkem, který
se zapíchne do země a vibruje. Vytváří
zvuky o frekvenci pro člověka neslyšitelné, která je ovšem krtkovi nepříjemná
a raději se odstěhuje mimo vaši zahradu.
Na stejném principu funguje i jednoduchá a levná pomůcka, kterou vyrobíte
z tenké železné tyče a PET lahve. Nejprve zastrčte tyč asi sedmdesát centimetrů do země. Lahev na několika místech
nařízněte a ohněte tak, aby vám vznikl
mlýnek, a nasaďte ji na tyč. Vítr bude
mlýnek pohánět a otáčet. Zvuky, které
se přes tyč přenesou pod zem, se krtkovi nelíbí a měl by se odstěhovat. Pokud
máte kočku nebo psa, problém s krtkem
je vyřešen.

Při výsadbě okurků
pozor na hloubku

Domácí ovesné
müsli hrudky

čaje při onemocnění horních cest
dýchacích, kdy usnadňuje vykašlávání při suchém a dávivém
kašli a působí protizánětlivě. Čaj
z květů sedmikrásky pomáhá také
při bolestech hlavy a zmírňuje
i menstruační bolesti. Pokud trpíte
onemocněním kůže, je možné si

Jste příliš sebekritičtí?
Pak si dejte pozor na tenké střevo!
Foto: internet
které jsou obnoveny, nakladete jedovatou
návnadu. Návnada by neměla být přístupná pro drůbež a ptactvo, které by se mohly
jejím pozřením otrávit. Zlikvidovat je nutné i otrávené škůdce tak, aby je nepozřela
například vaše kočka. Pasti se kladou do
obnažených nor, které je nutné zakrýt. Zároveň je vhodné je i zafixovat, aby je hryzec neodtáhl. Pro obojí platí, že je nutné
dbát na to, aby návnada nebo pasti nebyly
cítit člověčím pachem. Při jejich aplikaci je
proto vhodné používat gumové rukavice.

kulinářský
koutek
aneb tip do kuchyně...

Ingredience:

Hera, 150 až 200 g ovesných vloček, 24 g mouky, 20 g cukru, 4 vajíčka, ½ prášku do
pečiva, špetka soli, nasekané oříšky, ovoce dle uvážení (jahody, maliny…)

Postup:
Ovesné vločky opražíme na Heře, necháme vychladnout a smícháme
s ostatními ingrediencemi, případně s ovocem, dobře promícháme. Vytvoříme dle fantazie hrudky či tyčinky a klademe je na plech. Dáme péct do
vyhřáté trouby. Pečeme dozlatova. Po upečení můžeme ozdobit například
oříšky a následně dáme vychladnout.
Přejeme dobrou chuť!

Foto: internet

z hlaviček sedmikrásek připravit
bylinkovou koupel nebo obklad.
V neposlední řadě je možné čerstvé květy sedmikrásek použít na
dochucení a dozdobení letních
zeleninových salátů. Léky z přírody jsou to nejlepší, co můžeme
svému tělu dopřát. Pamatujte
však, že aby našemu tělu léčivky
prospívaly, je potřeba sbírat je na
čistých místech! A také bychom
neměli při sběru léčivek a bylinek
rozhodně zapomínat na souznění
s přírodou a fakt, že za to, co nám
příroda v podobě svých léčivých
schopností dává, bychom jí měli
být vděčni. Tudíž přistupujme
k okolní přírodě jako ke své zahrádce, kterou si léta s chutí a velkým úsilím budujeme.

zdraví nade vše...
e

Nyní je nejvyšší čas na výsadbu okurků nejen do skleníků, ale i na venkovní
stanoviště. Hloubka výsadby se přitom
řídí tím, zda jde o rostliny roubované na
podnož z dýně fíkolisté nebo o rostliny
z výsevu. Pokud se jedná o první případ,
tak vysazujeme tak, aby roub nebyl pod
zemí, zapustil by kořeny a okurka by
méně plodila. Naopak v případě okurek
z výsevu vysazujeme hlouběji, aby spodní část stonků pustila kořeny a rostlina
mohla lépe přijímat vláhu a živiny.

Pryč s hraboši
Hraboši a zejména hryzci, kteří jsou ostražitější, jsou skutečně velmi nepříjemní.
Hraboš sice škodí více na poli, ale i na
zahradě dokáže zpustošit s láskou vypěstovanou zeleninu. Hraboše můžeme vyhnat ze zahrady vysazováním rostlin, které
nemá rád, např. řebříčku nebo česneku.
Platí na něj i rušivé předměty vydávající
zvuky, které hraboš slyší, i když má malé
uši. Jinak na něj, stejně jako na krtka nebo
hryzce platí kočka a pes. Pokud jsou již
přemnožení, k jejich hubení můžete použít
jedovaté návnady nebo pasti. Při použití
jedovatých návnad postupujte tak, že nejprve zadupete všechny kopečky a do těch,

Sedmikráska je jedna z nejhezčích polních květin, koneckonců, má to i ve svém jméně. Věděli jste však, že tahle žlutobílá
drobnokvětá rostlinka, na kterou narazíte při každé procházce, je i výrazná léčivka? Spolehlivě dovede vyléčit dlouhodobý
kašel, ale nejen to. Sedmikráska
vás zkrátka vyléčí raz, dva…
Vydejte se o víkendu na procházku do přírody a natrhejte si do
plátěného sáčku hlavičky sedmikrásek, které si pak doma nasušte.
Z nasušených květů můžete přelitím vroucí vodou a několikaminutovým vyluhováním připravit
velice ozdravný čaj. Ideální je pít
jej teplý a neslazený. Prokazatelné
účinky má pití sedmikráskového

Foto: internet

rozhovor se zajímavou osobností...

S dalším měsícem přichází i další
orgán, který je v tomto měsíci
nejslabší. Podle čínské medicíny
jím tentokrát je tenké střevo.
Mezi negativní faktory, které
oslabují tenké střevo, se řadí
špatná strava, tedy nadmíra bílého cukru a mléčných výrobků,
sladkosti, kravské mléko a sýry,
káva s mlékem, balené ovocné
šťávy, výrobky z kysané smetany a velkou měrou oslabují
tenké střevo i pozdní večeře.
Ovšem největší vliv má na oblast
tenkého střeva STRES.
Všichni určitě známe situace, kdy
se nám stáhne břicho a pociťujeme
jakoby neschopnost se pořádně
nadechnout. A to je přesně ten stav,
který když se dlouhodobě opakuje,
tak tenké střevo značně poškozuje.
Pokud máme problémy s tenkým
střevem, mohou se začít objevovat potíže, které s tímto orgánem

souvisí, a to zažívací potíže, různé
druhy plísní, překyselení organismu, ale i bolesti v bederní páteři.
Bederní páteř je s tenkým střevem
úzce propojena. Časté blokace bederní páteře mohou zhoršit správnou funkci tenkého střeva, čímž
pak nedochází k dostatečnému
vstřebávání důležitých vitamínů
a minerálů. Tenké střevo je totiž
vstupní bránou pro výživné látky
pro organismus, a tak nedostatek
těchto látek může vést ke svalovým
křečím. Kromě bederní páteře je
spjato s dvanáctníkem a srdcem.
Se srdcem tvoří párový orgán, který
pomáhá analyzovat všechny naše
prožitky. Dysfunkce tenkého střeva
se projevuje právě i neúměrným
analyzováním, přílišnou kritikou
a puntičkářstvím či až nezdravě
vysokými nároky na sebe i své
okolí. Mezi základní opatření, jak
mít tenké střevo naprosto v pořádku,

patří: vyhýbání se stresu a správné
dýchání, což znamená, že se vám při
nádechu břicho nafukuje a naopak.
Vnímavější mohou pociťovat, jak
při nádechu bránice klesá dolů a při
výdechu se opět vrací nahoru.
Dalším významným opatřením
je vše, co se nám děje, přijímat
s klidem a pochopením. Z nešvarů
a nepříjemných životních situací
je vždy nutné vstřebat to, co nám
do budoucna pomůže a z čeho
se poučíme. Nedílnou součástí
opatření je i zdravá, pestrá a hlavně
pravidelná strava. Raději jíst často,
ale po menších dávkách. Podstatné
je nejíst pozdě večer, nejlépe již
po sedmnácté hodině. Na potíže
v oblasti tenkého střeva pomáhá
ajurvédská medicína, kůry od
Naděje, kopretina řimbaba, psyllium, zelený jíl, lněné semínko,
ginkgo biloba a také reflexní masáž
bodů na chodidlech i nártech.

S
Styll a svět módy...
d

Také vás obtěžuje nakupování oblečení?
Také nesnášíte dlouhé brouzdání po obchodech? Chodíte
pořád dokola a ne a ne si nějaké
to tričko vybrat? A když už si vyberete, nesedí vám velikost, takže
jste vlastně celou dobu výběrem
trička ztráceli čas?
Ano, tento případ potkává při nakupování nejednoho z nás, a že
nás to dovede pěkně otrávit, to
všichni dobře víme. Za pár let již
nebudeme muset navštěvovat
obchody kvůli tomu, abychom
si koupili oblečení. V budoucnu
bude totiž možné si oblečení
vybírat virtuálně přímo z domu,
dokonce si ho budeme moci

i vyzkoušet virtuálně, počínaje
tričky a konče obuví.
Tohle ale ještě chvíli potrvá.
V současné době vědci testují
technologie, kdy si namísto trička
koupíte sprej, který nastříkáte
přímo na tělo. Během patnácti
minut máte hotové tričko přesně
na míru. Už se tedy nestane, že si
koupíte oblečení, které vám bude
malé nebo velké, stejně tak se nestane, že byste ve stejném tričku potkali někoho dalšího, a nejvíce nás
může těšit to, že si už nebudeme
muset tahat velké kufry na dovolenou, nýbrž jeden sprej, popřípadě
více sprejů. Struktura oblečení se

totiž může lišit i materiálově, k dostání budou spreje s obsahem vlny,
akrylu, plátna atd.
Stejně tak bude možné zvolit si
různé barvy. Celé kouzlo spočívá
v tom, že uvnitř spreje se nachází
tenká vlákna smíchaná s polymery,
která po nastříkání během patnácti
minut ztuhnou. Pokud se ptáte, zda
to bude oblečení na jedno použití,
tak nebude. Oblečení bude možné
prát v pračce společně s dalšími
věcmi. Kromě módy se uvažuje, že
by se látky ve spreji mohly používat
i ve zdravotnictví (obvazy) či v automobilovém průmyslu, kdy by se pomocí spreje vypolstrovaly sedačky.

„V létě je nutné chránit naše vlasy a nejen je, protože UV

záření je stále silnější,“ upozorňuje vlasová stylistka Michaela Kubešová
Prostějov - V dalším dílku seriálu zajímavých rozhovorů Večernice tentokrát navštívila vlasovou stylistku
Michaelu Kubešovou. Jelikož léto je za dveřmi, je totiž
nejvyšší čas se zeptat odborníka, jak se v tomto období starat o naše vlasy. Jaké jsou letní trendy v účesech a barvách? Jak chránit vlasy před mořskou či
chlorovanou vodou? To vše a ještě více se dozvíte
v následujícím exkluzivním interview...
Aneta Křížová
Slečno Kubešová,
jaké jsou letní
trendy v účesech a barvách?
„Nedávno jsem absolvovala
školení u předního českého
kadeřníka
Jana
Špilara
a v podstatě se nosí jak krátké,
tak i dlouhé střihy. Já se se svými klientkami na léto zkracuji
a barvím jak přirozenými, tak i
pestrými odstíny. Vše provádím

co nejšetrněji, protože v létě
jsou vlasy nejvíce namáhány.
Všeobecně se ale preferuje
v
přirozenýý vzhled
vlasů.“
Jak všichni dobře
víme,
sluníčko
pomáhá,
ale
zároveň
i poškozuje. Jaké negativní
účinky má UV záření na naše
vlasy?
„Sluníčko, tedy UV záření,
které je stále silnější, nám vlasy vysušuje, jsou dehydrované

a mají sklon k lámání. UV
záření způsobuje i stárnutí
pokožky hlavy a snižuje normální obsah tuků ve vlasových strukturách. Proto je
důležitá domácí péče v podobě

Stejně jakoo slunce
i mořskáá voda
naše vlasy značně poškozuje.
škozuje.
Je možné nějak zabránit
narušení vlasových struktur
mořskou vodou?

„V létě není určitě vhodné používat
vlasová stylistka Michaela Kubešová
radí, jak správně v teple šetřit vlasy
profesionálních
přípravků
jako šampon či kondicionér
a samozřejmě pokrývka hlavy.
Po létě vlasům určitě prospěje
bahenní maska a ultrazvukové ošetření v kadeřnickém
salonu.“

„Mořská, ale i chlorovaná voda vlasy opravdu
y
poškozuje. Je dobré tedy
používat speciální
sluneční řady, a to
například produkty s výtažkem

ibišku, které skvěle chrání
v
zdraví vlasů
během slunění
koupá
a koupání.
Jsou obohaceny
inosito chitosany, pšeničné
o inositol,
mléčn bílkoviny, rýžový
a mléčné
Vl
olej. Vlasy
nejen hydratují
vyživu ale i chrání proti
a vyživují,
stárnutí vlivem slunce. Ihned
koup
po koupání
v mořské nebo
chlorova
chlorované
vodě je vhodné
um ve sladké vodě
vlasy umýt
zmín
výše zmíněnými
přípravky.“
Co žehličky na vlasy, kulmy a fény?
Je dobré
dobr je v letním období
používat?
používa
„V
letním
období určitě nic
z
vámi
uvedeného.
Klientkám nedoporučuji
vůbec žehlit ani
vlasy,
Foto: archiv Michaely Kubešové kulmovat
protože je to další

nadměrné narušení vlasů
teplem. Fén bych používala
v tomto období co nejméně,
když mohou vlasy samovolně
přirozeně uschnout.“
Pokud se stane, že
jsou vlasy vlivem
slunce či vůbec nesprávné
péče a ochrany silně
poškozeny, je možná jejich
regenerace?
„Ano, to určitě je, ale je
samozřejmě lepší poškození
vlasů předcházet, a to výše uvedenými radami i přípravky. Pokud
se stane, že jsou vlasy poškozené,
vysušené, dehydrované, je dobré navštívit kadeřníka, který
vám vlasy odborně ošetří i za
pomoci přelivů bez použití amoniaku. Tyto přelivy jsou velmi
regenerační, dodají vlasům vitalitu a lesk. Domácí ošetření nebývá
tak účinné.“

Zpravodajství

Na Poděbradově náměstí oloupili podnikatele

Policie žádá veřejnost o spolupráci. Lidi, POMOZTE!
Prostějov/mik - Jak Večerník
exkluzivně informuje na straně
1 dnešního vydání, došlo v pátek odpoledne na Poděbradově
náměstí k loupežnému přepadení prostějovského pachatele
dvěma muži na silničním motocyklu. Policie žádá veřejnost
o pomoc při pátrání, lidé mohou především poznat zajištěnou přilbu, kterou přepadený
při rvačce strhnul z hlavy jednomu z lupičů.
„V pátek 31. května v 16.05 hodin došlo ve Vodní ulici v Prostějově k loupežnému přepadení
muže dvěma pachateli, kteří
přijeli inkriminované místo na
silničním motocyklu. Poškozený
muž vystoupil ze svého vozidla
ve Vodní ulici před domem číslo
3, přičemž si okolo ruky omotal
bílou plátěnou tašku. Po chodníku mířil do Komerční banky, kde
chtěl uložit firemní peníze uložené v tašce. V tom k němu zezadu
přijela motorka se dvěma muži,

kdy spolujezdec muži nastříkal
do očí slzný plyn ze spreje a chtěl
mu z rukou vytrhnout tašku s finanční hotovostí. Muž se však
bránil a útočníkovi se tak první
pokus vzít mu tašku s penězi
nepodařil,“ sdělil exkluzivně Večerníku nadporučík Leo Haluza,
zástupce vedoucího oddělení
obecné kriminality Územního
odboru Policie ČR v Prostějově.
Boj o peníze podnikatel nevzdával, strhla se rvačka, které přihlížely desítky lidí. „Při
tomto zápase řidič s motorkou
neustále popojížděl a přepadenému muži se podařilo dokonce naskočit k útočníkům na motorku.
Společně tak vrávoravou jízdou
vjeli do křižovatky Vodní ulice s
Poděbradovým náměstím, načež
vjeli přes autobusovou zastávku
až na chodník před prodejnu Hellia sport. Tady se podařilo muži
strhnout spolujezdci na motorce
přilbu, lupič měl však na hlavě
ještě černou kuklu, přes kterou
mu nebylo vidět do obličeje.
Útočník nechal strženou přilbu
ležet na zemi, ovšem při zápase

POPIS
pachatelů

Lupiči přepadli podnikatele ve Vodní ulici před domem číslo 3.
Přijeli na motorce, pravděpodobně značky Yamaha typu R6,
černé barvy, výroby okolo roku 2005. Řidič měl na hlavě černou
přilbu, přičemž nelze vyloučit, že byla vybavena stříbrnými ornamenty, stejně jako u spolujezdce. Řidič měl štíhlou postavu a na
sobě měl černou bundu i černé kalhoty. Spolujezdec byl rovněž
štíhlé postavy, měří okolo 175 centimetrů a na sobě měl černé
oblečení. Na hlavě měl černou přilbu se stříbrnými ornamenty,
při zápase byla poškozena.

Stopa. Přilba jednoho z lupičů zajištěná policií. Nevíte, komu patří? Volejte policistům!
se mu nakonec podařilo poškozenému tašku s tržbou vytrhnout
z ruky. Poté ihned nasedl za řidiče
na motorku a oba odjeli směrem
k Žeranovské ulici,“ popsal zbytek zápasu Leo Haluza z prostějovské policie.
Kriminalisté okamžitě po
tomto činu zahájili rozsáhlé
pátrání. Zároveň vyšetřovatelé
žádají veřejnost o spolupráci.
„Mohou nám pomoci svědci celé
události, ale také motorkáři, kteří
mohou poznat zajištěnou přilbu

a vědět, komu patří. Zároveň
zjišťujeme všechny informace o
černé motorce značky Yamaha,
na které pravděpodobně pachatelé přijeli na místo činu,“ dodal
Leo Haluza.
Policie zatím nechce sdělit,
kolik peněz motorkáři prostějovskému podnikateli ukradli.
Podle jiných zdrojů Večerníku
mělo jít o sumu ve výši zhruba
300 tisíc korun. „K výši odcizené částky se policie zatím nebude
vyjadřovat,“ uzavřel Leo Haluza.

ŽÁDOST
Policie ČR

Prostějovská policie žádá občany, kteří byli svědky loupežného přepadení v pátek v 16.05 hodin ve Vodní ulici a postupně
pokračujícím na Poděbradově náměstí, aby se s jakýmikoliv
poznatky obrátili na Službu kriminální policie a vyšetřování Policie ČR v Prostějově. Volat můžete na telefonní linky
974 781 320, 974 781 321 nebo na tísňovou linku 158. Jakákoliv maličkost může vést k co nejrychlejšímu dopadení
pachatelů!

Policisté se honili s opilým

NADÝCHAL TŘI PROMILE!

Vitčice/mik - Policejní honičkou skončil pokus strážců
zákona zastavit ve Vitčicích
šoféra podezřele klikatě jedoucího osobního auta. Řidič
začal policistům ujíždět, ti ho
ale nakonec dohonili na lesní
cestě. Muž za volantem měl
proč ujíždět, byl totiž opilý
jako Dán!

„Z trestného činu ohrožení
pod vlivem návykové látky
je podezřelý čtyřiačtyřicetiletý muž z Prostějovska,
který v pátek 31. května
před jednadvacátou hodinou
projížděl mezi obcemi Vrchoslavice a Vitčice ve vozidle Opel Vectra. Policisté
vozidlo zastavovali pomocí
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modrých výstražných světel
s nápisem stop. Řidič na tento pokyn nereagoval a snažil
se ujet,“ řekl Večerníku Josef Bednařík, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie
ČR v Olomouci. Policisté se
rozhodli piráta silnic okamžitě dopadnout. Začala honička
jako z akčního filmu. „Řidič

Opelu velkou rychlostí projel
Vitčicemi a zamířil do lesa,
kde na lesní cestě musel zastavit před padlým stromem.
U muže byla provedena dechová zkouška s pozitivním
výsledkem 3, 00 promile alkoholu v dechu. Řidič byl na
místě zadržen,“ popsal Josef
Bednařík.

SPĚCHÁTE DO OLOMOUCE?
Tak pomalu, dálnice se opravuje…

Prostějov/mik - Zácpy, kolony aut plné nadávajících
řidičů a také série nehod.
To je současný obrázek na
rychlostní komunikaci mezi
Prostějovem a Olomoucí.
Příčinou je rekonstrukce
povrchu vozovky a svedení
dopravy do jednoho pruhu.
Na druhé straně ale jako
všichni řidiči jsme rádi, že
Ředitelství silnic a dálnic
úsek z Prostějova po Olšany
konečně začalo opravovat.
Hrboly, díry a vyjeté koleje
už byly skutečně životu
nebezpečné. Podle mluvčí
ředitelství Niny Ledvinové
bude rekonstrukce vozovky
v délce něco málo přes
pět kilometrů trvat do 31.
července.
Během minulého týdne situ-

Policie
si došlápla
na rybáře.
Hledala
pytláky!
Prostějovsko/mik - Ve středu
v podvečerních a večerních
hodinách provedli policisté po
celém Prostějovsku razii na
rybáře. Nikoliv na ty registrované, ale u různých vodních
nádrží hledali pytláky. A ve
třech případech byli úspěšní!
„Ve středu devětadvacátého
května v době od sedmnácti do
dvaceti hodin proběhlo na teritoriu
celého Prostějovska bezpečnostní
opatření, které bylo zaměřeno na
zajištění dodržování zákonného
lovu ryb, na předcházení nelegálního způsobu lovu a dodržování
zákona o rybářství. Kontrolní
akce proběhla v součinnosti
s pracovníky rybářské stráže
Českomoravského rybářského
svazu. Na deseti vodních tocích,
devíti rybnících a jedné řece
policisté zkontrolovali celkem
pětadvacet rybářů. Ve třech
případech bylo zjištěno porušení
povinností
vyplývajících
z rybářského řádu. Řešení je
v kompetenci členů rybářské
stráže,“ uvedla k akci Irena
Urbánková, tisková mluvčí policie
Olomouckého kraje.

KOVAŘÍKŮV ROZSUDEK BUDE ZRUŠEN: Chystá se nový proces!

Navrátilec z USA je připraven promluvit u soudu. Kdo se může bát?
Někdejší prostějovský podnikatel Karel Menyház, jehož společnost Meny skončila v dluzích, se k celé
záležitosti vyjadřovat nechtěl. Při své krátké osobní
návštěvě v redakci Večerníinzerce

ku pouze popřel, že by se s
Robertem Kovaříkem kamarádil...
Kromě výše uvedeného u Roberta Kovaříka policisté našli
rifle z dalšího loupežného přepadení. „Kamion s riflemi přepadli Rudolf Ulrich, Patrik Galeta, Jan Radič a Marek Lipold.
A protože mi Ulrych dlužil přes

milion korun, dal mi místo toho
rifle,“ tvrdil dále v minulosti
Kovařík.
Jediným odsouzeným Prostějovanem v kauze série loupežných
přepadení byl David Zach, ten
se však k celé záležitosti vyjadřovat nechce. „Nemusíte tomu
věřit, ale Zach šel sedět, přestože
to neudělal. Moje důvěra ve spra-

vedlnost tak vzala za své,“ tvrdí v
této souvislosti Robert Kovařík.
Pokud by se chtěl u soudu očistit, musela by jeho výpověď být
přesvědčivější než vyjádření
jeho někdejších kamarádů, na
které nyní ukazuje! Následně
bude záležet na senátu Krajského
soudu v Brně, zda Kovaříkovi
uvěří a ke které z obou verzí se

nakonec přikloní. Od toho se
bude odvíjet také to, dočká-li se
Robert Kovařík zmírnění trestu, či
jestli bude někdejší prostějovský
hokejista dokonce zcela zproštěn
obžaloby...
Večerník bude Kovaříkův případ
nadále sledovat a třeba již příště
vás seznámíme s aktuálními novinkami...

Komplikace. Ve středu se na dálnici z Prostějova do Olomouce, kromě
série nehod, frézoval i starý povrch komunikace. Foto: Michal Kadlec
aci na rychlostní komunikaci ještě více zkomplikovaly
menší nehody. „Především
ve středu policisté tady řešili
havárie několika vozidel.
Rychlostní
komunikace
tak byla zablokovaná, poli-

cisté odkláněli provoz přes
Olšany a Držovice,“ uvedla
Irena Urbánková, tisková
mluvčí policie Olomouckého kraje.
Holt, do konce července to
budeme muset vydržet!

MDD = „Modrý“

dětský den

Foto: ODS Prostějov
Prostějov/red - Desítky dětí a
jejich rodičů navštívili v sobotu odpoledne oslavu dětského
dne, kterou na sídlišti C. Boudy uspořádala prostějovská
ODS. Děti se bavili na skákacím hradu, u několika soutěžící

nebo při malování na obličej.
Organizátorům zázračně přálo
počasí: „Měli jsme obavy z počasí, ale během celé akce naštěstí vůbec nepršelo,“ uvedla
jedna z organizátorek Milada
Sokolová.

HROZNÉ! UŠKRTIL MATKU,

DOSTAL TŘINÁCT LET
(pokračování ze strany 3)
Obžalovaný Pavel Smělý u brněnského soudu svoji vinu zarytě popíral. Činil tak i před svým
zatčením a vzetím do vazby, kdy
se nám ho podařilo zkontaktovat. V oněch dnech po vraždě s
ním Večerník strávili relativně dost
času. Přestože jeho výpověď, kterou nám poskytl, působila celkem
logicky, jeho chování bylo od počátku mírně řečeno zvláštní. Hned
na úvod se například nepříliš obratně snažil zapírat svoji identitu. I
posléze působil velmi nejistě.
Pavel Smělý u soudu tvrdil, že
v době její smrti nebyli s otcem
doma a matku po návratu domů
našli ležet v ložnici v bezvědomí.
O její vraždě se prý dozvěděl až
od policie. Své vztahy k rodičům

popsal jako normální. I k soudu
přišel s tím, že netuší, jak matka
zemřela. Upozornil pouze na to,
že se jí celkem část stávalo, že se
začala dusit, načež se měla bouchat do krku.
Hlavním argumentem pro
rozsudek byl podrobné zkoumání ostatků zemřelé. Podle
soudních patologů totiž matka
musela zemřít po intenzivním
rdoušení. „Mohu potvrdit třináct
let odnětí svobody pro obžalovaného v tomto případě. Pan Smělý
se na místě odvolal, takže rozsudek dosud nenabyl právní moci a
bude postoupen Vrchnímu soudu
v Olomouci k rozhodnutí,“ uvedla
pro Večerník Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Krajského
soudu v Brně.

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

A GRATULUJEME!!!

Ondřej Hečko
26. 5. 2013 53 cm 3,60 kg
Určice

Sarah Beníšková
26. 5. 2013 53 cm 4,00 kg
Protivanov

Aneta Držálková
27. 5. 2013 48 cm 3,40 kg
Hruška

Jaromír Texl
27. 5. 2013 48 cm 3,05 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!

Prostějovský veletrh zábavy
si vysloužil jedničku s hvězdičkou
prostějovští hokejisté. Tamní
stánek se po dva dny plnil až
po strop dětmi z mateřských
i základních škol, ty se mohly
dosyta vydovádět v připravené
Aréně her.
„Jde o prezentaci volnočasových
aktivit pro děti i dospělé, navazující na několikaletou tradici Bambiriády, které Sportcentrum DDM
pořádá od roku 2004,“ upřesnila
Večerníku účel akce zástupkyně
Sportcentra DDM a současně
koordinátorka
prostějovského
veletrhu Tereza Zajíčková. „Pro
děti byla připravena zábavná
naučná stezka Svazu ochránců
přírody a Ekocentra Iris, policisté,
hasiči, záchranáři a studenti zdravotní školy nachystali pro malé
návštěvníky záchranářský víceboj,
děti soutěžily v hodu na cíl, mohly
si zaskákat na trampolíně nebo nafukovacím hradu,“ prováděla nás
s úsměvem po celé hale Zajíčková,
která byla s návštěvností akce
právem spokojená. Ostaně,
bodejť by ne. Vždyť už během
čtvrtečního prvního dne se Veletrhu zábavy účastnilo více než patnáct set příchozích od nejmenších
po ty dospělé, na druhý den
v pátek tomu bylo obdobně.

Na položené palubovce
ve Víceúčelové hale-ZS
dostaly koncem uplynulého týdne děti předčasný dárek ke svému sobotnímu svátku. Po celý
čtvrtek a pátek právě zde
probíhal „Prostějovský
veletrh zábavy“, který navázal na každoroční festival dětí a mládeže, známý
pod názvem Bambiriáda,
ve velkém stylu a děti se
tak pořádně vyřádily...
Prostějov/peh

Bambiriádu, každoroční přehlídku činnosti sdružení dětí
a mládeže a středisek volného času, letos v Prostějově
vystřídal bombastický Veletrh
zábavy. Pořadatelská organizace Sportcentrum DDM
se zřejmě držela hesla „když
zábava, tak pořádná“, a tak měli
malí návštěvníci po dva dny
kde řádit. Dějištěm akce se stala
hala, v níž mají domovské sídlo

Eliška Fajtová
27. 5. 2013 47 cm 2,50 kg
Prostějov

LANÁČEK JE HIT!

Zábava na každém kroku. Schválně, kterou z atrakcí byste vyzkoušeli vy?
Prostějov/peh - Nově otevřené dětské lanové centrum Lanáček za místním
nádražím se okamžitě
stalo hitem mezi malými
návštěvníky. Děti si pobyt
v několikametrové výšce
oblíbily natolik, že dopravní hřiště pod barevnými sítěmi Lanáčku zeje
prázdnotou...
Řídit kolo, koloběžku nebo
šlapací kárku jistě vyzkoušelo každé dítě, které dosáhne na řídítka nebo volant. Na
dětském dopravním hřišti

Foto: Petra Hežová

a nemohly se dočkat. Lanáček je super nápad,“ hodnotí
projekt vychovatelka ZŠ
Melantrichova. „Nejlepší
jsou ty sítě a taky trampolína,“ pochvalují si desetiletí
kamarádi Vojta a Petr.
Kromě jízdy na kole, koloběžce nebo poskakování
na trampolíně si mohou
zahrát na Tarzana i vaše
děti, a to od pondělí do
pátku od 15:00 do 18:00
hodin a v sobotu už od
14:00 v prostějovském dopravním centru.

jjaký
aký b
byl
yl vveletrh...
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Aréna her praskala ve švech. Pro děti bylo v rámci Veletrhu zábavy
připraveno bezpočet volnočasových aktivit.
Foto: Petra Hežová
„Nejvíc se mi líbila střelba z pistole na terč,“ přiznala na dotaz
Večerníku desetiletá Liliana ze
ZŠ Valenty. Jedenáctiletého Adama naopak nadchla obrovská
trampolína.
Zatímco první část veletrhu
byla určena především dětem
z mateřských a prvního stupně
základních škol, páteční dopoledne
pokračovalo soutěže-mi o hodnotné ceny, o které se v Aréně her
utkaly školní týmy jednotlivých

škol. Odpoledne pak byla aréna
zpřístupněna široké veřejnosti,
která si mohla dosyta užít všech
připravených atrakcí, a to i přesto,
že byla akce kvůli nepřízni počasí
přesunuta z náměstí T. G. Masaryka znovu na zimní stadion.
A protože program veletrhu byl
opravdu bohatý a malí účastníci se
už určitě nemohou dočkat dalšího
ročníku, dá se pouze dodat, škoda
jen, že se veletrh pořádá jen jednou
ročně...

Záchranářský víceboj. Střelba na terč, masáž srdce a umělé dýchání, to vše si mohli malí
návštěvníci vyzkoušet pod dohledem těch nejpovolanějších.
Foto: Petra Hežová

INZERCE

Na snímky z rentgenu už pacienti

prostějovské nemocnice čekat nemusí
ku ocení nejen lékaři, ale také
pacienti, kterým digitalizace
přinese hlavně zkrácení celkové doby vyšetření.
Digitalizace přináší zkvalitnění
diagnostiky a následně i léčby
pacientů. Rentgenové vyšetření
zůstává základní zobrazovací
metodou zejména v oborech
ortopedie a traumatologie,
chirurgie a vnitřního lékařství.
„Výhodou digitalizace je čas,
během kterého je snímek zpracován a odeslán indikujícímu
lékaři, a také zvýšená kvalita
obrazu s možností jeho další
úpravy. Jedná se o zkvalitnění
a urychlení léčebně-diagnostického postupu,“ říká primář
radiodiagnostického oddělení
MUDr. Martin Folprecht s tím,

ale mají něco, co si vaše děti
jen tak nevyzkouší. Už víc
než dva týdny mohou malí
návštěvníci využívat dětské
lanové centrum Lanáček.
„Od zahájení provozu je tu
plno,“ usmívá se pracovnice
dětského dopravního centra,
která bedlivě střeží dodržování bezpečnosti v dopravním i lanovém centru. Že
jde opravdu o hit mezi dětmi, potvrzují i návštěvníci.
„Děti jsou nadšené, moc se
sem těšily, protože slyšely
od jiné skupiny, jaké to tu je,

F o t o ree p o rtt á ž

Z NEMOCNICE ...

Prostějov/Radka Baková (PR
oddělení skupiny Agel) - Radiodiagnostické pracoviště
prostějovské nemocnice, která je členem skupiny AGEL,
přešlo na digitální zpracování
rentgenových snímků. Snímky se tak už nevyvolávají na
speciální fotografické fólie,
ale zpracovávají se a ukládají
digitálně, podobně jako se to
děje například u digitálních
fotoaparátů. Lékaři si nyní
mohou prohlédnout snímek
přímo na monitoru svého počítače, aniž by pro fotografii
museli někoho posílat na radiologické oddělení. Celková
investice do digitalizace skiagrafického pracoviště přišla
na šest miliónů korun. Novin-

Pavlína Lošťáková
27. 5. 2013 48 cm 3,10 kg
Ptení

že skiagrafie je základní radiologické vyšetření prováděné
v ambulantních i lůžkových
zdravotnických zařízeních.
Kromě výrazného posunu ve
zvyšování kvality péče o pacienta přinese digitalizace skiagrafie
také řadu výhod pro zdravotnický personál. „Výhodou je i to, že
snímek je téměř okamžitě k dispozici, lze jej digitálně upravovat a rozesílat na další destinace
v síti, což navíc zkracuje celkovou dobu vyšetření - to je přínos
jak pro pacienty, tak pro lékaře.
Než pacient dorazí do ordinace,
může mít lékař snímek prostudován a může bezprostředně
začít s léčbou,“ sdělil primář
ortopedicko-traumatologického
oddělení MUDr. Pavel Pilař.

Přínosem digitální skiagrafie je
i spolehlivá dostupnost snímku
všem - radiodiagnostickým pracovníkům, klinikům a účastníkům na síti i mimo nemocnici,
což umožní bezproblémové konzultace s odborníky z jiných pracovišť. „Pokud je potřeba odeslat
dokumentaci mimo nemocnici,
je možné záznam vypálit na CD
nebo umožnit přístup přes zabezpečený prohlížeč,“ uvádí lékařský ředitel nemocnice MUDr.
Jiří Ševčík s tím, že snímek lze
navíc kdykoliv bez potíží vyhledat. Pro pacienty je důležité, že se
materiál ukládá a není zapotřebí
snímkování opakovat v případě
nedostupnosti snímků, čímž by
se zvyšovala radiační zátěž pacientů. „Další výhoda spočívá v

možnosti online porovnávání nových i starších snímků v elektronickém archivu PACS,“ doplnil.
Digitalizace
skiagrafického
pracoviště představovala pořízení dvou panelů přímé digitalizace FUJI ve dvou vyšetřovnách na centrálním rentgenu.
Detašovaná
rentgeologická
vyšetřovna na poliklinice je vybavena novým jedním panelem
přímé digitalizace FUJI. Mobilní skiagrafické přístroje v celé
nemocnici jsou vyřešeny nepřímou digitalizací pomocí CR
systému CAPSULA. Součástí
dodávky bylo i pět diagnostických stanic pro rentgeologická
oddělení nemocnice a vybavení
vybraných oddělení klinickými
stanicemi.

Generalita zastoupena. Slavnostního zahájení
se chopila náměstkyně primátora Alena Rašková.
Na vše dohlíželi další čelní představitelé městských
samospráv a organizací.
Foto: Martin Mokroš

Co, kdy, kde, kam ...?


Svaz tělesně postižených v ČR,
o. s. v Prostějově, Kostelecká
17, nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky, např. polohovací
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC křesla aj. Služby jsme
rozšířili i o rozvoz pomůcek.
Bližší informace v kanceláři č.
106 nebo na tel. č. 588 000 167
Půjčovna rehabilitačních a
kompenzačních pomůcek LAZARIÁNSKÉHO SERVISU
PV, Hacarova 2,
zajišťuje ortopedické vozíky, WC
křesla, chodítka – pevná, pojízdná, podpažní, servírovací stolky
a polohovací lůžka (mechanická,
elektrická). Kontakt po telefonu
pí. V. Zapletalová 776 054 299
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále
poskytuje služby nevidomým a
slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
SEMTAMNÍK
4. 6. úterý - výlet „za zdravím
a poznáním“ do firmy NADĚJE k Mgr. Jarmile Podhorné do
Brodku u Konice. Odjezd z PV
busem od Alberta, stan.č.6 v 8.35
h (9.25), zpět ve 12.45h.!!! Pojedeme pouze v případě předem
nahlášené účasti. !!!
6.6. čtvrtek – 13.00 – 16.00 Pletení z pedigu v klubovně SONS.

Ekocentrum Iris, Husovo nám.
67, Prostějov
Pondělí 3. června - tvořivá dílna,
Keramika. Kovárna Ekocentra
Iris, Husovo nám. 67, Prostějov.
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 100 Kč za osobu.
Sobota 8. června od 9:00 do 12:00
Den životního prostředí
Oslava Dne životního prostředí
na náměstí TGM v Prostějově ve
spolupráci s Okrašlovacím spolkem města Prostějova a Zdravým městem Prostějov. Představí
se řada organizací zabývajících se
přírodou či ochranou přírody. Pro
děti i dospělé budou připraveny
aktivity zaměřené na ochranu životního prostředí.
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.

Občanské sdružení Pomocná ruka pořádá charitativní
sbírku. Sbírka se koná v pátek
14. června 2013 od 10.00 do 15.30
hod v ZŠ Jana Železného na Sídlišti Svobody a ZŠ a RG Studentská ul. Sbírá se: oblečení, hračky,
lůžkoviny, závěsy, utěrky, ručníky,
kabelky, knihy aj. Vše balené v sáčcích a pytlích. Info: OS Pomocná
ruka, Školní 32, Prostějov. Tel.:
MC Cipísek, Sídliště Svobody 582 335 251, 734 575 711
6, Prostějov
Cestujeme s dětmi
SVAZ POSTIŽENÝCH CIVI4. 6. beseda v rámci Mimiklubu LIZAČNÍMI CHOROBAMI
pro maminky s miminky
V ČR, OKRESNÍ ORGANIIndividuální psychologické po- ZACE PROSTĚJOV oznaradenství – s psycholožkou dle muje, že má ještě volná místa
objednání
na autokarový zájezd na pštroVolné herny pro rodiče s dětmi sí farmu a do zahradnictví do
- vždy v pondělí 15.00-17.00., až Doubravice nad Svitavou. Výlet
do 24.6.
se uskuteční ve středu 12. června
7. 6. Individuální výživové pora- 2013. Ještě dvě místa jsou volná
denství po děti i dospělé - nově i na rekondiční pobyt do Beskyd
poradenství s výživovou porad- na Horní Bečvě v termínu 23. až
29.června2013.Informaceoobou
kyní dle objednání
Letní prázdninové programy pro akcích vám podá pan Pařízek,
rodiče s dětmi jsou obsazeny. Za- tel. 739 513 405. Obě akce jsou
přístupny i nečlenům SPCCH.
pisujeme náhradníky.
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TIP Večerníku

FESTIVAL MEDart

KDE: plumlovská přehrada, pláž U Vrbiček
KDY: STŘEDA 5. až NEDĚLE 9. ČERVNA 2013

Ve dnech 5. až 9. června 2013
Prostějov již pošestnácté ožije
divadlem. Základní umělecká
škola V. Ambrose ve spolupráci
s Městským divadlem Prostějov a Divadlem Point pořádá
přehlídku divadelních souborů
a jejich hostů - MEDart.
Tento malý festiválek každoročně
probíhá na prknech prostějovských divadel. Letos poprvé využijí organizátoři i domácí prostory
- sál prostějovského zámku. A tak
se divákům nabídne příležitost
shlédnout nejen zajímavá představení, ale i nové prostory literárně
dramatického oboru Základní
umělecké školy v Prostějově.
Silonstory - to je název představení, kterým náš MEDart zahájíme 5. června 2013 právě v
divadelním sále prostějovského
zámku. Hrát nebude nikdo jiný
než nejstarší dramaťácký soubor
Ženy v tísni. Čeká nás autorské
zpracování životního příběhu
Otty Wichterleho, prostějovského rodáka, který změnil život
milionů lidí.
Čertovy rybníky - sobota
8. června 2013 od 6.00 hodin RYBÁŘSKÉ ZÁVODY. Více
info na:zavodycertaky@seznam.cz
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

Středeční podvečer bude patřit
divadelnímu souboru Na štaci
z Němčic nad Hanou, který je
na festivalu již tradičním hostem.
Letos se nechal inspirovat komedií Zdeňka Podskalského Žena v
trysku století.
Ve čtvrtek 6. června 2013
otevře
druhý festivalový
den olomoucké divadlo Na
cucky. Především děti a rodiče se mohou těšit na Koníka
příběhu, který má ve světě
fantazie jeden opravdu velký
úkol – představit dětem knihy
pohádek. Odpoledne bude sál
prostějovského zámku otevřen programu Zuškoviny.
S krátkými divadelními kousky přijedou hosté z ostatních
základních uměleckých škol.
Představení Jana Eyrová v
podání olomouckého divadla

Tramtárie je připraveno na čtvrteční večer za oponou Městského divadla v Prostějově.
V pátek 6. června 2013 se můžeme těšit na zpracování příběhu Jacka Londona Tulák
po hvězdách a na hosty z Bratislavy, kteří nás pobaví svým
Kabaretem.
V sobotu odpoledne vás čeká pohádkový příběh Kubula a Kuba
Kubikula Divadla Hanácké obce
a v podvečer jedno z nejvyprodanějších představení divadla Point
- Testosteron.
V neděli 8. června 2013 budou
sehrány spektákly Jak se dělá divadlo souboru 5+2 z Plumlova a
Koupačka divadla Point.
Kompletní program festivalu,
který podpořilo města Prostějov,
najdete na našich internetových
stránkách www.vecernikpv.cz!

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 hod do 11.00 hod
do konce měsíce června zaplatit
členské příspěvky a informovat
se o pořádaných akcích.

Léčivé vibrace – přednáší Mgr.
P. Nedbal. Hudební ukázky, Bhagavadgíta, ochutnávka lahůdek.
Čtvrtek 6. června. v 18:30.
Jitřenka,
Šafaříkova
49.
Tel: 731 445 474. Č.: 22
á 125,- P. Nedbal

Izraelská hudební skupina Hava Nagilla vystoupí
Hanácký
soubor
písní 10. června 2013 v 18 hodin na
a tanců Klas společně se svý- nám. T.G.Masaryka v Prostějově.
mi dětskými soubory Klásek
a Kláseček z Kralic na Hané Cesta pohádkovým parkem
vás srdečně zve dne 8. června - dětská diskotéka se koná
2013 v 17.00 hodin do areálu v sobotu 8. června 2013 ve
zámeckého parku u Kulturního 14.00 hodin v areálu MFB
domu v Kralicích na Hané.
v Čechách pod Kosířem.

Řidiči, nechte se změřit!

I

Strážníci v sobotu pořádají již tradiční preventivní akci

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

Prostějov/mik - Už tuto sobotu
se uskuteční tradiční a mezi
řidiči velmi vyhledávaná akce
Městské policie v Prostějově
a organizace BESIP. Strážníci pomocí mobilního radaru
změří danou rychlost vašeho
vozidla, čímž si můžete ověřit
spolehlivost svého tachometru.
„Preventivní akce věnovaná
řidičům motorových vozidel
je nazvána Na prázdniny bezpečně. Následující šestý ročník
uspořádá Městská policie v
Prostějově v sobotu 8. června
v době od 9.00 do 13.00 hodin.
Místo konání je již tradičně severní obslužná komunikace ve
směru od ulice Josefa Lady po
Hacarovu ulici,“ uvedla Jana
Adámková z Městské policie
v Prostějově.

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...
JUDr. Vít Novotný 1939
Prostějov
Blažena Kvasničková 1924 Prostějov
Jaroslav Pilař 1923
Prostějov
Jiří Nutil 1947
Prostějov
Rostislav Bláha 1954 Přemyslovice
Božena Běhalová 1927
Prostějov

Jiří Indrák 1953
Prostějov
Marie Kubešová 1924
Kelčice
Jaroslav Kohout 1942
Zdětín
Stanislava Mádrová 1952
Smržice
Ivanka Burgetová 1944 Brodek u Konice
Marie Hořáková 1919
Držovice

Rozloučíme se...
Pondělí 3. června 2013
Dagmar Šoustalová 1927 Konice
Středa 5. června 2013
František Slepánek 1960 Buková
Pátek 7. června 2013
Cecílie Petrásková 1929 Mostkovice

12.30 Obřadní síň Prostějov
14.00 kostel Protivanov
14.00 Obřadní síň Prostějov

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!
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Na startu za rondelem u nové nemocnice budou řidičům předány
informace, jakým způsobem se
měření uskuteční. „Je totiž zapotřebí v daném úseku označeném
dopravními kužely udržet konstantní rychlost. Naměřené údaje
poté nahlásí strážníci další hlídce,
která opodál na stanovišti v cíli
předá řidiči lístek s hodnotou
naměřenou mobilním radarem.
Všichni účastníci obdrží drobný
dárek od BESIPu,“ dodala Jana
Adámková.
V minulém roce si přijelo změřit
rychlost 143 motoristů. U šesti
řidičů jejich ukazatel rychlosti
naměřil nižší hodnotu než mobilní radar. V těchto případech je
doporučen servis, neboť ne svoji
vinou mohou řidiči překročit zákonem danou rychlost.

Obec: Kostelec
Dne: 17. 6. 2013 od 7:30 do
10:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce Kostelec na Hané
ulice Smržická od č. 518 a 93
po konec obce č. 905 vč. bočních uliček.
Dne: 17. 6. 2013 od 7:30 do
10:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce Kostelec na Hané s
ulicemi: Za humny od č. 125
po ul. sm. Stařechovice, Rynk
po č. 124 pravá strana + č. 138
a 552, Pod Kosířem č. 163 sýpka, bývalá škola, šicí dílna č.
97, NS, restaurace, Tyršova od
č. 28 po č. 305 a 243.
Dne: 17. 6. 2013 od 12:00 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce Kostelec na Hané Cihelna s č. 505 a 589 + Trněnka
č.648 a 879.
Dne: 17. 6. 2013 od 12:00
do 15:00 hod. Vypnutá ob-

pondělí 3. června
17:30 Tísňová linka
americký thriller
20:00 Na dřeň
drama Francie
úterý 4.června
17.30 Tísňová linka
20.00 Život s Kašparem
Art film
středa 5. června
17.30 Tísňová linka
20.00 Na dřeň
čtvrtek 6. června
17:30 Star Trek:
Do temnoty 3D
americké sci fi
20.00 Star Trek:
Do temnoty 3D
pátek 7. června
17.30 Star Trek:
Do temnoty 3D
20.00 Star Trek:
Do temnoty 3D
sobota 8. června
17.30 Star Trek:
Do temnoty 3D
20.00 Star Trek:
Do temnoty 3D
neděle 9. června
17.30 Star Trek:
Do temnoty 3D
20.00 Star Trek:
Do temnoty 3D

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

v Prostějově
středa 5. června
18.00 ŽENA V TRYSKU
STOLETÍ - DS Na štaci
Němčice nad Hanou
čtvrtek 6. června
18.00 JANA EYROVÁ
- Divadlo Tramtárie Olomouc
pátek 7. června
18.30 BAR U ETKA/-Y
- Kabaret - DS Lano z Bratislavy
20.00 CANDRBÁL DIVADELNÍKÚ – předávání cen
APO
sobota 8. června
16.00 KUBULA A KUBA
KUBIKULA - Divadlo
Hanácké obce Prostějov
neděle 9. června
16.00 JAK SE DĚLÁ
DIVADLO - Podle
K. Čapka - DS 5+2 Plumlov

Kinoklub DUHA,
Prostějov
sobota 8. června
15.00 Za kamarády z TV II.
pásmo pohádek
17.30 Záblesky chladné
neděle
thriller, ČR 2012
20.00 Záblesky chladné
neděle

Letní kino Mostkovice
sobota 8. června:
21.30 Madagaskar 3
animovaný

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 3. 6. DO 9. 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 22:30 hodin.
Vhodná k pozorování je planeta Saturn. Měsíc je v novu 8. 6. v
17:57 hodin LSEČ. Merkur a Venuše nízko nad severozápadním
obzorem, ve výhledu brání stromy.
Ve středu 5. 6. od 15:30 hodin Vyprávění o Sluníčku.
Klub Hvězdárníček se schází 5. 6. 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

Zkušebně! V sobotu vám strážníci bez jakýchkoliv pokut změří
rychlost vašeho vozidla!
Foto: archiv Večerníku

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

Kino Metro 70

last: část obce Kostelec na
Hané s ulicemi Sportovní
od Kovovýroby č. 894 celá
pravá strana po č. 851, celá
ul. Okružní vč. bývalé ČOV,
celé ulice Luční a Nová./ZŠ
nebude omezena/
Obec: Mostkovice
Dne: 18. 6. 2013 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
ulice Prostějovská od č. 221 po
č. 250 včetně
Obec: Prostějov
Dne: 19. 6. 2013 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast: ČS
Prostějov Knihařská ul.
Obec: Nezamyslice
Dne: 19. 6. 2013 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
ulice Nádražní od zámečnictví
Košař po č. 293
Obec:Nezamyslice
Dne: 19. 6. 2013 od 7:30 do
10:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce Nezamyslice s celými ulicemi:1. máje, Tjabinova,
nám. děkana Kvapila, ul. k
ČOV, Nezamyslova, Vyškovská, ul.30. dubna
Dne: 19. 6. 2013 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:

celé sídliště Trávníky, Pazderna od č. 108 ač.145 (ZUŠ) po
konec ulice vymezené čísly
462, 165, 143 a č. 92.
Dne: 19. 6. 2013 od 10:00 do
12:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Nezamyslice s ulicemi: Nádražní od č. 287 a 257
po č. 332 a 188 ul. 1. máje, ZS
a objekty za ZS (č.412), šatny
hřiště a celé sídliště Mlýnská.
Dne: 19. 6. 2013 od 10:00 do
12:30 hod. Vypnutá oblast:
celá ul. Komenského oboustranně.
Obec: Hvozd
Dne: 20. 6. 2013 od 7:30 do
10:00 hod. Vypnutá oblast:
Hvozd č. 76 a farma ZD
Obec: Smržice
Dne: 21. 6. 2013 od 7:30 do
10:30 hod. Vypnutá oblast:
RD č. 359, 275, 608.
Obec: Seč
Dne: 21. 6. 2013 od 7:30 do
11:30 hod. Vypnutá oblast:
chatová oblast Seč vymezená
č. 44, 10, 25, 41, 40, 32, 13, 47,
37, 17, 1, 64, 80, 75, 81, 95,
100, 94.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Prostějov/red - Na tomto místě přinášíme pravidelný týdenní
harmonogram ulic, kde čistící práce společnosti .A.S.A. Technické služby budou probíhat.
4. června 2013: Svatoplukova, Třebízského, Přemyslovka, Vrahovická – autobusové nádraží, Janáčkova, V. Ambrose, Karlov,
Vrchlického.
5. června 2013: Anenská – parkoviště u sběrného dvora, Anenská – parkoviště aquapark.
6. června 2013: Hvězda, Trávnická, Jihoslovanská, Na Příhoně,
Winklerova, Sokolská, Švabinského, Rozhonova, Pražská.

Invalidé, máte vyměněn

parkovací průkaz?
Odbor sociálních věcí Magistrátu města Prostějova opětovně informuje zdravotně
postižené občany o nutnosti
výměny parkovacího průkazu. Zvláštní označení pro
parkovaní O1 AA (+ šestimístné číslo) bylo zapotřebí
nejpozději do 31. 12. 2012
vyměnit za nový parkovací
průkaz označující vozidlo
přepravující osobu těžce
zdravotně postiženou - nové
označení O7 CC (+ šestimístné číslo).
V současné době je již tedy
původní označení neplatné a
nelze tak využívat výhody z
průkazu plynoucí. Občané,
kteří výměnu neprovedli, by
tak měli učinit co nejdříve. Pro
vyřízení této záležitosti je třeba
předložit: fotografii o rozměru
35 x 45 mm odpovídající jejich
současné podobě, průkaz ZTP

nebo ZTP/P, případně rozhodnutí o přiznání mimořádných
výhod, dále stávající zvláštní
označení pro parkování a občanský průkaz.
K výměně parkovacího průkazu je nutná přítomnost zdravotně postižené osoby. Pouze
u nezletilých osob a osob zbavených způsobilosti k právním
úkonům může výměnu zajistit
zákonný zástupce nebo opatrovník. Zákonný zástupce se
prokáže občanským průkazem,
opatrovník pak občanským průkazem a listinou opatrovníka.
Výměnu parkovacího průkazu
zajišťuje Magistrát města Prostějova, odbor sociálních věcí,
oddělení sociálních služeb pro
seniory a zdravotně postižené
občany ve Školní ulici číslo 4,
2. patro, dveře číslo 320, popřípadě 315 a 312. Magistrát města Prostějova.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview se zdejší právničkou, autorkou detektivek a společenských románů

„CHUŤ PSÁT JSEM V SOBĚ MĚLA ODJAKŽIVA, ALE NA ČERVENÉ KOBERCE JSEM NEMYSLELA...“
Prostějovská „Jessica Flatcher“ Jarmila Pospíšilová znovu zasahuje

Prostějov - Prostějovská právnička Jarmila
Pospíšilová pokřtila na konci loňského roku svou
v pořadí již devátou knihu, čímž však svou spisovatelskou kariéru rozhodně nekončí. Koneckonců
obliba jejích textů byla znatelná i podle vysoké
účasti čtenářů na zmíněném posledním křtu.
Pokud jste si ale jako autorku detektivních příběhů představovali spíše někoho věkem blízkého Agátě Christie nebo Jessice Flatcher, byli
byste překvapeni. Jarmila Pospíšilová má do důchodu ještě hodně daleko a smíchem
em rozhodně
nešetří, i když náměty jejích literárních
ch děl nejsou
právě veselé. Co ji vlastně vedlo k tomu, že se
chopila pera a dala se do psaní detektivních
ektivních příběhů a společenských románů? Kdo
do a co je její
inspirací? Na tyto a další otázky odpovídá
ovídá v exkluzivním rozhovoru pro Večerník sama
a autorka...
Petra Hežová
Co bylo prvním impulsem k tomu, abyste začala psát?
„To vlastně ani nevím..
(úsměv). Tuhle otázku mi
čas od času někdo položí a já
vždycky odpovím, že touhu
psát jsem v sobě musela mít
asi odjakživa.“
Máte svůj spisovatelský
vzor či oblíbeného autora?
„Oblíbených autorů mám hodně, těch je opravdu celá řada,
a to jak v oblasti detektivek,
tak ostatní beletrie. Je pro mě
těžké vybrat jedno jméno,
protože bych nerada někoho
opomněla. Vzor jako takový
přímo nemám, hlavně proto, že
každý autor má svůj specifický
styl, který by bylo obtížné napodobit. Osobně se mi moc líbí
detektivky severských autorů,
které jsem začala číst ještě před
tím, než se jejich příběhy staly
populární i tady u nás. Líbila se
mi hlavně ta ponurá atmosféra.
Z těch zahraničních se mi hodně líbí práce autorky, která píše
pod pseudonymem Fred Vargas. Píše s velkou odbornou

ně. Měla jsem potřebu něco napsat, nechtěla jsem to nechávat
jen tak v šuplíku, doufala jsem,
že se to vydá a že si ty příběhy
najdou své čtenáře. Ale v těch
představách jsem nikdy nešla
až tak daleko, abych se viděla
na nějakém tom pomyslném
červeném koberci, jak se podepisuji zástupům fanouškům,
i když představa by to byla
hezká... (smích)“
Váš prozatím poslední
literární počin Šaty
z duhy je vaší v pořadí devátou knihou. Jaký to byl pocit
poté, co vám vyšla
vaše prvotina?

„Když ta první kniha skutečně vyšla s mým jménem jako
autorky a já jsem ji viděla poprvé v regálu knihkupectví,
přestože samozřejmě nikdo
nevěděl, že tou autorkou jsem
já, dostala jsem v tom obchodě
tak strašnou trému, že jsem odtamtud musela odejít...(úsměv)

„Když jsem v knihkupectví
poprvé viděla svoji knihu,
dostala jsem takovou trému,
se smíchem
smí
na své začátky

erud
erudice.
Myslím si, že ten, kdo
tent žánr píše tak, aby to bylo
tento
opra
opravdu
dobré, musí být histoesto s nadsázkou
rike nebo se o tuto problemarikem
erudicí, a přesto
a vtipem. Alee mám v oblibě
tiku zajímat opravdu do hloubV že je to velmi oblíbený
samozřejmě i české autory
ky. Vím,
utorky, například
žánr který má své čtenáře, ale
a zejména autorky,
žánr,
erace Evu Kačírty ambice nemám. Hlavně
ze starší generace
já tyhle
prot že nemám takové znaloskovou, Milenuu Brůhovou, z té
proto,
ace třeba Michahi
novější generace
ti historie
a dobových reálií, aby
ou, ta je velmi
elu Klevisovou,
ten výsledný příběh nebyl jen
nesm
dobrá. Co mě teď naposlenesmyslný
spletenec. Romanlo mimo dedy moc zaujalo
tický žánr mě, abych se přiznatektivní žánr, byl
y román
n
la, nijak
neláká. Já vidím život
hyně Kata
Žítkovské bohyně
v takové
nějaké realitě, nechci
vé a pak
teřiny Tučkové
říct přímo tvrdě, ale moje příběhy přestože jsou všechny
také výborná věc od
běhy,
ka Rybí
smy
Jiřího Hájíčka
smyšlené,
musí budit dojem,
s mohou teoreticky v reálu
krev...“
že se
Jak těžké
žké je
stát, musí být uvěřitelné. Na
prosaditt se
rom
romantické
příběhy asi nejsem
jako autorkaa deten pravý člověk.. (smích)“
Vyhovuje vám při psatektivek u nás
ní více muž nebo žena
v Česku?
v pozici hlavního hrdiny
av„Ono je hlavva
vašich
příběhů?
ně otázkou, co
„V tom posledním románu to
á,
to
znamená,
by žena a jinak se to tak trobyla
prosadit se. Jáá
jsem ani ne-ch míchá. V detektivkách je
chu
začínala psátt
v
vyšetřovatelkou
žena a pak
s cílem přímo
o
js tam i dva muži. Jinak
jsou
se prosadit,,
js
jsou
protagonisty příběhů
že bych předd
rů
různě
muži i ženy, tak jak si
sebou vidělaa
to příběh vyžaduje. Hlavní
Prostějovská Jessica Flatcher. Jarmila Pospíšilová má díky svému povolání k závažty autogramije příběh, ne charaktery poným trestným činům proklatě blízko.
Foto: Petra Hežová
st
ády a podobstav.
Samozřejmě bych asi

INZERCE

I

Jste autorkou detektivních příběhů a společenských románů. Nemáte chuť
zkusit si i jiný žánr? Například romantický nebo detektivní děj zasazený do historického prostředí?
„Na historické prostředí bych
musela mít hodně odborné

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Potom jsem se tam
tedy vrátila a od té
doby jsem si už
trochu zvykla, že
se tam ty knížky
objevují, ale u té
první a vlastně
i u té druhé jsem
byla tak trochu
v napětí.“

víc rozuměla tomu ženskému
světu a stylu chápání, ale ani
s mužskými postavami jsem
neměla zatím problém. Možná
je to i tím, že v těch detektivkách nemusí psychologie postav dostávat tolik prostoru, jak
by tomu bylo ve společenském
románu...“
Vy jste povoláním právnička. Nesetkala jste se
ve své kanceláři s fanouškem
vašich knih? Něco ve smyslu:
„To je ale náhoda, vy se jmenujete přesně jako autorka
mých oblíbených knih!“
„To se zatím nestalo, ale po
dnešku, když vidím, kolik čtenářů přišlo, se to možná stane..
(smích). Zájem fanoušků mě
opravdu moc potěšil a dojal,
takže bych jim chtěla i tímto
způsobem moc poděkovat za
jejich přízeň a podporu.“

Vaše poslední kniha vyšla teprve před několika
měsíci. Máte už přesto v hlavě
nějaký nový příběh, nebo si
dáte menší přestávku?
„Vzhledem k tomu, že mi to
poslední dobou vychází tak na
střídačku, jednou detektivka
a potom společenský román,
jsou to přece jen rozdílné žánry,
a proto ta přestávka mezi psaním
nemusí být tak velká, ale pár
měsíců to vždycky je.“
Takže letos pro své fanoušky nechystáte žádné knižní překvapení?
„Možná by se něco našlo
(smích). Před začátkem prázdnin proběhne křest mé nejnovější detektivky s názvem Vražda
v lázních Skalka, jejíž děj se
odehrává v nedaleké Skalce.
Na křtu bude pochopitelně každý příznivec vítán...“

kdo je
judr. jarmila
pospíšilová
Od roku 1993 pracuje v Prostějově jako
advokátka a už několik let se snaží své povolání skloubit s psaním románů, protože
si svůj život bez vlastní tvorby už nedovede
představit. Vydala celkem devět knih: šest detektivních příběhů a tři společenské romány. Tím posledním jsou právě Šaty
z duhy, stejně jako ostatní autorčiny knihy vyšel v brněnském
nakladatelství MOBA. Její povídka s detektivní zápletkou Ani
pes neštěkne byla zařazena do sborníku Nejlepší detektivní povídky roku 2005 a nominována na cenu Havrana (cena udělovaná Asociací autorů detektivní a dobrodružné literatury za
nejlepší detektivní povídku - pozn. red.). Stala se také spoluautorkou scénáře připravovaného televizního detektivního seriálu. Přestože Jarmila Pospíšilová pracuje jako advokátka a má
tak relativně velké množství inspiračních zdrojů pro své detektivní příběhy, všechny postavy a zápletky jejích knih jsou pouze
výplodem její fantazie. Kromě práce v advokátní kanceláři je
také starostkou v nedaleké obci Vincencov a v tom nepatrném
zbytku volného času si ráda užije dlouhou procházku v přírodě, je nadšenou houbařkou a za relaxaci považuje i práci na
zahradě a pletení.
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sportovní menu
www.tkplus.cz
Prostějovský

VEČERNÍK

Ročník
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Pondělí

Číslo

3. června 2013

TRHÁK TÝDNE

FOTBAL
DEBAKL ESKÁČKA

Fotbalisté Prostějova
utržili na půdě lídra
KRUTOU LEKCI!
čtěte
na straně

KRACH V PAŘÍŽI = TENISOVÉ
HVĚZDY V PROSTĚJOVĚ

26

VOLEJBAL
PROSTĚJOV MĚNÍ KÁDR

Paříž (Francie), Prostějov/jim

VK AGEL oznámil
další dva odchody:
kdo KONČÍ?
čtěte
na straně

30

tenis

PONDĚLÍ 3. 6.
od 10h
ÚTERÝ - SOBOTA od 11h

UNICREDIT CZECH OPEN
Areál TK Prostějov - VSTUP ZDARMA!

nohejbal

SOBOTA 8. 6.

10:00

2. LIGA MUŽŮ, SK. B – 10. KOLO

TJ SOKOL I PROSTĚJOV
TJ SOKOL ŘEPORYJE

KROMĚ TOMÁŠE BERDYCHA CELÁ DOMÁCÍ TENISOVÁ ŠPIČKA PŘEDVEDE SVÉ
UMĚNÍ NA PROSTĚJOVSKÉM CHALLENGERU UNICREDIT CZECH OPEN. JUBILEJNÍHO
DVACÁTÉHO ROČNÍKU TURNAJE SE TOTIŽ DÍKY BRZKÉMU KONCI V PAŘÍŽI ZÚČASTNÍ
NEJENPROSTĚJOVŠTÍTENISTÉJIŘÍVESELÝSJANEMHÁJKEM,ALENADIVOKOUKARTU
ROVNĚŽ LUKÁŠ ROSOL S RADKEM ŠTĚPÁNKEM (NA SNÍMKU). POZICI NASAZENÉ
JEDNIČKY BUDE HÁJIT OBHÁJCE LOŇSKÉHO PRVENSTVÍ FLORIAN MAYER, ČTVRTOU
VSTUPENKU DO HLAVNÍ SOUTĚŽE DOSTAL OD ORGANIZÁTORŮ NIEMINEN Z FINSKA.
HVĚZDOU ZE STARTOVNÍHO POLE BY PAK MĚL BÝT ŠPANĚL MONTAŇES.
V HLAVNÍ FÁZI TURNAJE NECHYBÍ ANI DUŠAN LOJDA A OD POSTUPU Z KVALIFIKACE
DĚLÍ JEDINÁ VÝHRA JAROSLAVA POSPÍŠILA, ADAMA PAVLÁSKA, MICHALA
KONEČNÉHO I SYNA OLYMPIJSKÉHO VÍTĚZE ZE SOULU 1988 MILOSLAVA MEČÍŘE.
PONDĚLNÍ PROGRAM STARTUJE HNED V DESET DOPOLEDNE, OD ÚTERÝ DO SOBOTY
SE ZAČÍNÁ O HODINU POZDĚJI. VSTUP DO AREÁLU JE PO CELÝ TÝDEN ZDARMA.
TŘEŠNIČKOU NA DORTU KE DVACETINÁM PAK BUDE SOBOTNÍ EXHIBICE MEZI
CARLOSEM MOYOU ZE ŠPANĚLSKA A DOMÁCÍ LEGENDOU JIŘÍM NOVÁKEM! I NA
TENTO DUEL JE VSTUP VOLNÝ.
VŠE O TENISOVÉM TURNAJI UNICREDIT CZECH OPEN 2013 NAJDETE NA STRANÁCH
31 A 32!

Orli získali nového sponzora DRUHOLIGOVÍ JESTŘÁBI
a jednají s hráči o smlouvách MAJÍ NOVÉ VEDENÍ!

Dvorec u sokolovny na Skálově náměstí

TENISOVÁ EXHIBICE
Carlos Moya

vs.

Jiří Novák

sobota 8. červn
a
10.00 hodin
ntrální
Agrofert Aréna - ce

dvorec

Foto: Jiří Vojzola

Prostějov/lv
Udržet
co největší počet hráčů
z úspěšné sezony se v
nejbližších dnech pokusí
vedení prostějovského basketbalu. K tomu má pomoci
také smlouva s novým generálním sponzorem, která je
podle exkluzivních informací
Večerníku těsně před podpisem!
„Jméno ještě neřeknu, protože
smlouva ještě nebyla podepsaná. Můžu ale naznačit, že
se jedná o jednu v největším
firem v Prostějově. Vstupuje
do basketbalu s představou
delší spolupráce,“ uvedl Ivan

Pospíšil předseda občanského
sdružení BK Prostějov.
Orly také v příští sezoně
povede dvojice Zbyněk
Choleva, David Hájek. S
trenéry se klub již dohodl.
„Bylo by skvělé, kdyby se
v Prostějově pokračovalo,“
řekl již dříve Choleva. „Teď
je na vedení, aby se pokusilo
udržet co nejvíce hráčů. Po
úspěšné sezoně je prakticky o
všechny zájem také v jiných
týmech,“ uvědomuje si kouč
stříbrných Orlů.
Tato slova potvrdil také Pospíšil.
Přesto již basketbalistům
předložil návrhy nových smluv
na dvě sezony. „Hráči se ale
můžou sami rozhodnout a
podepsat nový kontrakt i na
rok,“ dodal šéf občanského
sdružení.
Úspěšné tažení týmu skutečně
neušlo prostějovským soupe-

řům. O opory týmu je zájem
například v Děčíně, Ostravě,
Opavě, ale také třeba na Slovensku. „S tím jsme museli
počítat. Přesto už jsme domluveni, že zůstane Jaroslav
Prášil, Roman Marko a
Vojtěch Bratčenkov. S dalšími
budeme sedět v průběhu tohoto týdne a doufám, že se
domluvíme,“ věří Pospíšil.
Klub bude sestavu také
doplňovat. Už tak nedojde k situaci, díky níž Orli
v závěru sezony složitě
lepili sestavu kvůli řadě
zraněných. „Předpokládám,
že budeme mít dvanáct hráčů.
Chceme jít cestou československého týmu. Model
se v minulé sezoně osvědčil.
Dáme šanci českým mladým
hráčům a to je pro budoucnost celého basketbalu jedině
dobře,“ dodal Pospíšil.

Prostějov/pk - Jak Večerník
avizoval již v minulém čísle, tak
bylo stvrzeno. V pátek 31. května
bylo oficiálně představeno nové
vedení klubu LHK Jestřábi
Prostějov. Po dlouhých jednáních, která trvala více jak tři
měsíce, se stal novým generálním
manažerem „A“-týmu Dr. Jaroslav Luňák, který kompletně
přebírá kompetence týkající se
mužů. Stávající předseda oddílu
Michal Tomiga, zůstává ve funkci, nicméně se bude soustředit
především na mládež.
Společně s Dr. Luňákem přichází
i nový trenér k druholigovému
celku. Petr Zachar, který tři roky
působil v roli prvního muže
prostějovské střídačky, se posune
na post asistenta, a rozhodující
slovo bude mít hlavní trenér Josef
Málek, který bude zároveň plnit
funkci sportovního manažera.
„Jsem moc rád, že se nám podařilo

jednání dotáhnout do úspěšného
konce. Prostějovský hokej má
obrovskou tradici, mým úkolem
je, posunout jej ještě více nahoru.
S novým vedením a trenéry pro
to uděláme maximum. Od teď je
celý klub i fanoušci s týmem na
jedné lodi,“ uvedl při nástupu do
funkce generální manažer Dr. Jaroslav Luňák.
Jelikož vedení klubu intenzivně
jedná a dolaďuje záležitosti okolo
hráčů, jsou zatím zveřejněna
pouze dvě jména hokejistů, kteří
budou v Prostějově působit i
v další sezóně. Zůstává stávající
kapitán Lukáš Duba a ikona Michal Černý.
Představení vedení a realizačníhiho „A“-týmu LHK Jestřábi Prostějov pro sezónu 2013/2014 najdete na straně 31 dnešního vydání,
rozhovory s Josefem Málkem i
Michalem Tomigou pak máme
připraveny do příštího čísla!

První exkluzivní rozhovor s novým šéfem „A“-týmu

Jaroslav Luňák: „Druhá liga Prostějovu nesluší...“
Prostějov/pk - Den po oficiálním nástupu do funkce
Večerník požádal nového
prvního muže druholigového
týmu Jestřábů o rozhovor.
Jaké jsou vaše plány s
Jestřáby?
„Do hokeje v Prostějově jsem
vstoupil po dlouhých jednáních, nyní už jen dolaďujeme

boje na zelených trávnících aneb
KRAJSKÝ PŘEBOR – 29. KOLO
SOKOL KONICE
FC ŽELATOVICE
SOBOTA 8. 6. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Konici

KAM ZA F TBALEM

KRAJSKÝ PŘEBOR – 29. KOLO
TJ SOKOL URČICE
FC KRALICE NA HANÉ
NEDĚLE 9. 6. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

I.A TŘÍDA, SK. „A“ – 25. KOLO
SOKOL KONICE „B“
SOKOL ŠTÍTY
NEDĚLE 9. 6. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Konici

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 25. KOLO
SK JESENEC
FC KOSTELEC NA HANÉ
SOBOTA 8. 6. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál ve Dzbeli

detaily. Cílem mého vstupu
do hokeje je pozvednout jeho
úroveň, jelikož Prostějov
je hokejové město a druhá
liga mu, podle mne, nesluší.
Dalším důležitým úkolem je,
abychom zvedli návštěvnost
na domácích zápasech a i celkový zájem o hokej. Uděláme
s celým týmem maximum, aby
fanoušci byli spokojeni.“
Je
nadcházející
ročník ekonomicky
zajištěn?

„V hokeji a dnes i ve sportu
obecně není ekonomická situace jednoduchá. V minulých
letech tady dělali dost práce,
aby klub zajistili, bohužel se
to ne vždy úplně povedlo. Já
věřím, že se mi podařilo sehnat
dostatek financí na nadcházející sezónu, a prostějovský
hokej pozvedneme nejen tuto,
ale i další sezónu.“
Co byste rád vzkázal prostějovským
fanouškům?

„Předem bych jim chtěl
poděkovat, že měli tu trpělivost
a vydrželi při nekonečných
jednáních. Dále je chci požádat
o chvíli strpení u jmen z
hráčského kádru. Není vše tak
jednoduché, jak se může na
první pohled zdát. Máme v jednání několik hráčů, ale jejich
jména nemůžeme v tuto chvíli
ještě vypustit pro veřejnost.
Nicméně v nejbližších dnech
představování kádru začne a to
na našem klubovém webu.“

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 25. KOLO
TJ SOKOL MOSTKOVICE
TJ SOKOL PIVÍN
NEDĚLE 9. 6. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

II. TŘÍDA – 29. KOLO
1.SK PROSTĚJOV „B“
TJ SOKOL BRODEK U PROSTĚJOVA
NEDĚLE 9. 6. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Olympijské ulici

IV. TŘÍDA – 29. KOLO
TJ SOKOL PLUMLOV „B“
SK SKALKA 2011
SOBOTA 8. 6. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál ve Výšovicích

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

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

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



Správná odpověď z č. 21:
na snímku byl dům v ulici Sladkovského-místní nádraží v Prostějově. Vylosovaným výhercem je Jiří Zelinka, Česká 26,
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 6. ČERVNA 2013, 16.00 hodin.
Jméno výherce zveřejníme v pondělí 10. ČERVNA 2013.
Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma Profitex
Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.

9,-

V SOB
OT

275,-

U

449,499,-

šortky

149,-

www.profitexprostejov.cz

od

39,-

trička

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.

KDYŽ CHCETE BÝT KRÁSNÁ, POMŮŽE VÁM .....!

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

TIP
FILM ČR/N (1973)

SOBOTA 8. 6. 2013

20:00 HODIN

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

Mobil: +420 604 543 308
E-mail: jolanta.cerna@seznam.cz

ní tohoto originálního klání
uspěli všichni ti, kteří správně
poznali, že se jedná o Tomáše
Blumensteina. Tvář jednoho
z komunálních politiků a člena
Zastupitelstva města Prostějova
za pravicovou stranu ODS, který je současně šéfem chytrého
spolku MENZA v rámci celé
České republiky a nedávno byl
dokonce hostem pořadu Karla
Šípa Všechnopárty, poznala celá
plejáda čtenářů.
Z porce 652 soutěžících, které
jsme zařadili do osudí, se tentokrát usmálo štěstí na výherkyni, kterou se stala Dobromíra
KOVAČÍKOVÁ,
Drozdovice
58, Prostějov. Od Večerníku obdrží chutnou a lahodnou cenu
v podobě poukázky od firmy
BRUTUS na OBČERSTVENÍ
V HODNOTĚ 500 Kč!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do kulturních vod
a mimořádně graficky mírně
poupravili hned dvě tváře. Dvojice bratrů totiž již brzy zavítá
na Prostějovsko v rámci svého
vůbec posledního koncertního
turné kariéry... A vy můžete být
u toho! Vedle poukázky od
PHYTO.CZ se totiž výherce
tohoto dějství může těšit i na
dvě vstupenky zmíněného
koncertu!
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z již stodvanáctého
kola čekáme v redakci ZNOVU
DO ČTVRTKU 6. ČERVNA
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 10. ČERVNA 2013.
Hodně štěstí při bádání!

Režie: Václav Vorlíček
Hrají: Libuše Šafránková, Pavel Trávníček, Carola
Braunbock, Rolf Hoppe, Karin Lesch, Dana Hlaváčová,
Jan Libíček, Vítězslav Jandák,
Jaroslav Drbohlav, Vladimír
Menšík

k obrazovce
Už se stalo zvykem, že si nedoVánoce bez pohádky
TŘI OŘÍŠKY vedeme
režiséra Václava Vorlíčka předO její setrvalé divácké
PRO POPELKU stavit.
oblibě ostatně svědčí i umístění

ACHIÁŠ, ANÁLY, ARTIKL, AULY, CENÍK, CHROM, CHTÍT,
JEANS, JEHLY, KORA, KORSO, LÁKY, LOUH, MNICH,
OPAL, PALACKÝ, PRYŽE, STATKÁŘ, SUMA, TCHYNĚ, TÍŽE,
TOUHA, TRÁM, ÚPAL, VAZOUN, VRUT
Zněnítajenkynámzašletenae-mailSOUTEZE@VECERNIKPV.CZ
či na známou adresu PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká
10, Prostějov. Můžete také telefonovat do redakce na číslo
582 333 433, avšak POUZE DO ČTVRTKU 6. ČERVNA2013
do 16.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„INFORMACE“. Další vylosovanou výherkyní se stala Hana
STEJSKALOVÁ, Libušinka 4, Prostějov, která 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, avšak UŽ NAPOSLEDY, dopřát trochu toho zkrášlení. Nejčtenější regionální
periodikum nabízí i dnes do hry cenu od zmíněného nového
partnera, kterým je STUDIO VISAGE. A tak ti z vás, kdo
správně vyluští tajenku, budou opětovně zařazeni do slosování znovu o POUKAZ NA SLUŽBY V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč právě do tohoto studia!
Jméno šťastného výherce či výherkyně, jež obdrží tuto vskutku
ATRAKTIVNÍ CENU, zveřejníme v příštím vydání PV Večerníku, a to znovu v PONDĚLÍ 10. června.
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v divácké anketě o veselohru
století. Usedněte tedy dnes,
v čase vánočním, se svými ratolestmi k televizoru, a dejte
se znovu vtáhnout do příběhu

krásné a vtipné dívky a zavzpomínejte na dětství, kdy každý
oříšek mohl skrývat kouzelné
překvapení. Třeba se tentokrát konečně dozvíte, kde má
hnízdo onen ptáček z ústřední
písně filmu v podání Karla
Gotta. V roli Popelky uvidíte
půvabnou Libuši Šafránkovou,
prince ztvárnil Pavel Trávníček.

VÍCE NEJEN O TOMTO HITU
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

NAPOSLEDY S DITTRICHEM!

Taktéž v dnešním vydání neporušujeme tradici a máme pro
vás v rámci tradičního klání připraveno již poosmé za sebou zápolení o zbrusu chutnou výhru.
V rámci projektu nejčtenějšího
regionálního periodika „JEŠTĚ
VĚTŠÍ“ jsme v posledních
týdnech soutěžili s partnerem,
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 ještě dnes naposledy restaurace
„U Dittrichů“. Již od příště vás
pak čeká další milé překvapení...
A tak protože pravidla zcela jistě všichni znáte, můžete se bez
zbytečného ostychu pustit do
bádání a současně začít usilovat
o motivační prémii, kterou je
v dnešní derniéře 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 zná-

mý e-mail:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ
či na adresu PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, Olomoucká 10, Prostějov. Lze také telefonovat
do
redakce
na
číslo
582 333 433, a to do ČTVRTKU
6. ČERVNA 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 stoprvním výhercem stal
Jaroslav LUKÁŠ, Waitova 11,
Prostějov, jež si tak už dnes přímo
v sídle redakce může vyzvednout
cenu od partnera soutěže, kterou
je dnes naposledy již zmiňovaná
dárková poukázka od RESTAURACE U DITTRICHŮ v CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč!
Jméno nového výherce zveřejníme znovu v příštím čísle, které vychází tradičně v PONDĚLÍ 10.
ČERVNA 2013. Nezbývá tedy,
než abyste se opět vrhli na nějakou tu zábavu, soutěžit s námi
o dobré jídlo je ideální příležitostí...

Nabídka realit a nemovitostí

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

BYTY- PRONÁJEM

Pro svého klienta hledáme garáž ke koupi
v Prostějově. Nabídněte!
2+kk s lodžií, Krasická, PV, zařízený architektem
10 000Kč/měs. vč. ink.
3+kk s terasou, Česká, PV,nadstand.
2
podkrov.,100m , 2.patro 10000Kč/měs. + ink.
3+1, 98m2, Palackého, PV 5 300Kč/měs. + ink.
3+1 Šárka, PV 75m2, nadstand. po celk. rekonstr.,
kompletně zařízený
8400Kč/měs. + ink.

Lenka Dokládalová

Kvalitní
služby
od roku
1992

realitní a pojišťovací kancelář

800 107 014

e-mail: lenka.dokladalova@seznam.cz
adresa: U stadionu 1 (hotel Gól), Prostějov
Lenka Dokládalová  777 952 027
Ladislav Dudík  777 192 434

Rostislavova
Rostislavova
8
8
796 01796
Prostějov
01 Prostějov
☎ 582 ☎
341
582
705
341 705
☎ 608 805 659, 775 341 705

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

BYTY - PRODEJ

Hledáme:
 RD 2+1, 3+1 s menší zahrádkou do 1.000.000,v okolí Prostějova
Byty v osobním vlastnictví 1+1, 2+1, 3+1
Pronájem bytu 1+1, 2+1
Zeměd. usedlost v okolí Prostějova, cena a stav
nerozhoduje
Orná půda k.ú. Výšovice, Vřesovice, Skalka, Pivín
Prodejní prostory v centru 70-100 m2
Byty – pronájem

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

1+1 s lodžií, dr. ul. Okružní, PV 550 000Kč
3+kk s terasou, Česká, PV, os. vl., nadstand.,
podkrov.,100m2, 2.patro
2 500 000Kč
Pronájem zpevněné plochy 1341m2, ul.
Kojetínská, PV
Cena: 80 Kč/m2/rok
Pronájem obchodu 150m2 + 50m2 sklad
u centra PV. Vhodné i na kanceláře, lehkou
výrobu. Cena: 12 500Kč/měs. + DPH + ink.
Prodej RD 2+1 v Nezamyslicích, zahrádka.
Cena: 600 000 Kč

volný ihned.

Cena: 6.300,- Kč/měs. vč. inkasa

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

Prostějov, nám. T. G. Masaryka. Pronájem obchodu v centru
vedle radnice, 42 m2, 2 moderní výlohy. Cena: Kč 27.000,-/měsíc

Byty – prodej

SLEVA! Byt dr./panel,
3+1 (možnost předělání na 4+1) Okruž2
ní ul., 2. NP, 68 m , volný ihned. Zajistíme financování koupě bytu.
Cena: 890.000,- Kč

SLEVA! Byt OV/cihla,3+1KralicenaHané, 1.NP,67m2.Bytpo

kompletní rekonstrukci, v ceně garáž.
Cena: 1.150.000,- Kč
NOVINKA!
Byt OV/cihla, 3+1 , 6 km od Prostějova směr Brno,
2. NP, 87 m2, v ceně garáž.
Cena: 990.000,- Kč

Rodinné domy

Prostějov, Košická ul. Novostavba RD 5+kk (132 m ) s garáží,
pozemek 288 – 344 m2. K bydlení 10/2013.
Kč 3.490.000,2

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

Plumlov, okr. Prostějov. Prodej RD 3+1 po část. rek., s garáží.
Pozemek 206 m2.
Cena: Kč 1.590.000,PRONÁJEM SKLAD. AREÁLU v PV Domamyslicích, 415m2 sklad.prostor, 255m2 dvůr.
Ihned volný! Cena: 12 000 Kč/měs. + ink.

BYTY – PRODEJ:

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 1.100.000,Kč 2.575.000,Kč 2.775.000,Kč 2.895.000,-

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

Kč 3.500,-/měsíc + inkaso (cca 2.000,-)
Kč 2.000,-/měsíc + inkaso (cca 3.500,-)
Kč 4.000,-/měsíc + inkaso (cca 2.000,-)
Kč 5.000,-/měsíc + inkaso (cca 2.000,-)
Kč 5.000,-/měsíc + inkaso (cca 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,-)

BYTY - PRONÁJEM:

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

GARÁŽE - PRONÁJEM

Pv, za Tylovou ul.
Pv, Olomoucká ul

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

Pv, Močidýlka

Kč 1.000,-/měsíc
Kč 1.000,-/měsíc

GARÁŽ - PRODEJ

Kč 69.000,-

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

NOVINKA! Samostaně stojící ,

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

VELKÁ SLEVA! Samostat-

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

Pozemky

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

Komerční prostory

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

777 251 878

Rodinné domy:

KONICE - RD typu
OKAL5+1sgarážíabazénem(25m3).Důmjepo
rekonstr., zatepl. fasáda,
plast. okna, nové rozvody,
vytápění kond. kotlem na zemní plyn s ohřevemTUV, nová střešní
krytina.
Celkovávýměrapozemku237m2.CENAvR
Nabízíme nízkoenergetické domy
podle Vašich představ, např. dům typu
bungalow 4+1 s
možností dostavby podkroví, má velmi atraktivně vyřešený exteriér i interiér.
Cena od 1.650.000,-Kč
PROSTĚJOV-RD 2+1 s garáží a
zahradou na ulici
Javoříčská. Při rekonstrukci je nožno ve 2.NP vybudovat další pokoj. ZP je 107 m2,
zahrada 96 m2.
CENA 1.600.000 Kč
URČICE - RD
3+1 s garáží a zahradou, výměra pozemku 818 m2.
Cena: 730.000 Kč
Runářov RD 2+1, k rekreaci nebo trvalému
bydlení, 3 km od Konice v pěkném prostředí.
CENA: 280.000,-Kč
(úvěrcca 2.000,-Kč/měs.)

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

VÍCE NEMOVITOSTÍ NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

D+V Investing s. r. o.
Partyzánská 3, Prostìjov
Tel.: 582 330 058, 777 898 324,
e-mail: avlk55@seznam.cz
3URGHMĜDGRYêFKURGLQQêFKGRPĤ
:LFKWHUORYDXOLFH3URVWČMRY

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

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

Prodej RD, Čelechovice na Hané
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Prodej nadstandardního bytu 3+1, Prostějov ul. Krasická

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

Prodej bytu 2+1, Prostějov ul. U Spořitelny

Prodej RD, Senice na Hané

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

5'YþHWQČJDUiåHXåLWQiSORFKDP2

&HQD.þ
Plocha pozemku 260 m2.
3URGHME\WX=iSDGQtXOLFH3URVWČMRY
%\WP2
FHQD.þ
Domovní kotelna, krásný výhled z terasy.
3URGHMPH]RQHWRYpKRE\WX.UDVLFNi
XOLFH3URVWČMRY %\WP2]WRKRP2
WHUDVD
FHQD.þ
0RåQRVWGRNRXSHQtGYRXNXVĤJDUiåRYêFK
VWiQtPRåQRVWNOLHQWVNêFK]PČQ
3URGHME\WĤ+DYOtþNRYDXOLFH3URVWČMRY
%\WP2 &HQD.þ
&HQD.þ
%\WP2
YODVWQt NRWHO QD Y\WiSČQt D 789 PRåQRVW
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Leničko sluníčko,
k Tvým krásným kulatinám
Ti přejeme hodně štěstí,
pevné zdraví,
ať Tvůj život je ráj pravý,
kde nechybí Ti vůbec nic
a lepší je to čím dál víc.
To vše Ti přeje celá rodina.

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

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

tel.: 607 915 184

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

SUPERNOVINKA:
1) Chata Ochoz - zaříz., samota
2) RD Brodek u Konice - 338 m2, zahr., i jako chalupa
3) RD 4+1 Čelechovice - 397 m2, zahr.
4) RD 3+1 Dřevnovice - 298 m2, zahr., garáž

990 tis.Kč
540 tis.Kč
660 tis.Kč
540 tis.Kč

NOVINKY:
1) RD 5+1 Jesenec - velká zahr.
1.499 tis.Kč
2) RD 4+1 Hvozd - i jako chalupa
680 tis.Kč
3) RD Bousín - i jako chalupa
990 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
820 tis.Kč + prov.
7) 2+1 OV Kollárova, 50 m2
8) 2+1 DR Šárka, v pův.st.
680 tis.Kč
9) RD Smržice, zahr.
2.500 tis.Kč
1.700 tis.Kč
10) RD 5+1 v Obědkovicích - 2 tis.m2 pozemek
11) 2+kk v OV v Krasicích, novostavba
1.500 tis.Kč
12) RD Českobratrská, pěkná vilka se zahr.
3.650 tis.Kč
13) 3+1 OV, cihla, na Sídl.E.Beneše
1.500 tis.Kč
14) 1+1 Joštovo nám.
300 tis.Kč + provize
PRONÁJMY:
1+1 Libušinka
5,5 tis.Kč/měs. vč.ink., bez kauce, trv.pob.
1+kk Pujmanové
5,5 tis.Kč/měs. vč.ink.
1+1 Vodní, zvýš.příz.
4,5 tis. + ink.
6 tis.Kč/měs.
2+1 Západní, 44 m2
2
8 tis.Kč/měs.
2+1 Vrchlického, 78 m
6,5 tis.Kč + ink.
2+1 Olomoucká - 80 m2, podkroví
2
7 tis. + ink.
3+1 Daliborka - 105 m
3+kk Olomoucká, po rek.
7 tis.Kč + ink.
6,5 tis.+ ink.
3+1 Nám.Spojenců, 150 m2
10 tis.Kč/měs., vč.ink.
3+1 Bulharská, 72 m2 - luxusní, zaříz.
8 tis.+ ink., bez kauce, trv.pobyt
4+1 Partyzánská - 95 m2

Výběr nemovitostí z naší nabídky:
BYTY:
1+1 Joštovo nám.
300 tis.Kč + provize
2+1 OV Špály
750 tis.Kč
2+1 OV Wolkerova
650 tis.Kč
820 tis.Kč + prov.
2+1 OV Kollárova, 50 m2
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
750 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.
1.250 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
1.880 tis.Kč
RD Přemyslovice, 2x 2+1, 406 m
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

Křenůvky, 58 m2, 3+kk, chatová osada

240.000,-Kč

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

800.000,-Kč
335.000,-Kč

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

6.300,-Kč
6.500,-Kč
7.500,-Kč

KOMERČNÍ PROSTORY:
Novinky: Sklad.prostory - možno i výr.prov., 872 m2 200 tis.Kč
1.560 tis. + provize RK
- Hostinec Otinoves, 676 m2, 2 byty
- Hostinec Ptení, 2 byt.jedn.,hospoda, 2 garáže, stodola, zahr.
3.600 tis.Kč
- 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
2
790 tis.Kč
Zeměd.usedlost Určice - 1000 m
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
- Pronájem v dalších lokalitách: Šmeralova, Vrahovice, viz. web RK.
- Prodej v lokalitách: Močidýlka, Držovice, u nové nemocnice, aj.
CHATY A CHALUPY:
Novinky: 3+1 Ochoz - 50 m2, zaříz., luxus.
990 tis.Kč
330 tis.Kč
1+kk Ochoz - 42 m2, zahr., studna
2
540 tis.Kč
RD Brodek u Konice - 338 m , zahr.
2
460 tis.Kč
2+1 Seč, skalka, kůlna, 380 m
2
689 tis.Kč
2+1 Studnice (okr.Vyškov), 84 m , zahr.
650 tis.Kč + provize RK
3+1 Seč, zděná, 102 m2
840 tis.Kč
2+1 Raková, zahr. 300 m2
680 tis.Kč
4+1 Hvozd - 364 m2, zahr.
2
990 tis.Kč
3+1 Bousín - 282 m , zahr., kachl.kamna
POZEMKY:
Novinky: Jesenec - 1567 m2, zahrada
70 tis.Kč
200 Kč/m2
Lešany - 2400 m2,
Alojzov
4 tis. m2, sítě v dosahu - 490 Kč/m2
Mostkovice - 1600 m2
1.093 Kč/m2
Kostelec n/H - 1160 m2
1.137 Kč/m2
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
2
1280 Kč/m2
Domamyslice - 6000 m ,
Čechovice - zasíťov., 3300 m2
2200 Kč/m2
Držovice - 856 m2,
935 Kč/m2
- 3300 m2,
450 Kč/m2
2
Pv u Kauflandu - 3500 m ,
2.000 Kč/m2
Bělecký mlýn - 2.532 m2,
350 Kč/m2
- 1000 m2
240 tis.Kč
375 Kč/m2
Alojzov - 3000 m2,
Vícov - 25 parcel 797 - 1578 m2,
450 Kč/m2
Otonovice - 3050 m2,
295 Kč/m2
Disponujeme pozemky v oblasti: Prostějov, Vrahovice,
Ohrozim, Plumlov, Stražisko, Otonovice, Ohrozim, Alojzov,
Otinoves,Olšany, Zdětín, Hrubčice, atd. - viz. web RK

POPTÁVÁME PRO KLIENTY VŠECHNY TYPY NEMOVITOSTÍ,

OSTATNÍ NEMOVITOSTI VČETNĚ FOTOGRAFIÍ

BYTY, DOMY, CHATY, POZEMKY! NABÍZÍME PRODEJ,

NA WEB.STRÁNKÁCH RK, INFO ZODPOVÍME

PRONÁJEM, FINANCOVÁNÍ, ZNALECKÉ POSUDKY, …

TEL. ČI V NAŠÍ KANCELÁŘI.

BYTY – PRODEJ:

5'YþHWQČJDUiåHXåLWQiSORFKDP2

&HQD.þ
Plocha pozemku 228 m2.

REALITY
POHODA

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

3+1, Nezamyslice, OV, 86 m2, 1.patro
850.000,-Kč
3+1, Hlubočky, DB, 72 m2, 6.patro
999.000,-Kč
3+1, Náměšť na Hané, OV, 86 m2, 1.patro, 3xsklep, garáž, zahrádka, vlastní topení, krb, po kompletní rekonstrukci 1.300.000,-Kč
3+1, Západní, DB, 78 m2, 3.patro, garáž, zahrada 1.350.000,-Kč

KOMERČNÍ PROSTORY – PRODEJ:

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

DOMY2 – PRODEJ:

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

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

CHATY – PRODEJ:

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

POZEMKY
– PRODEJ:
2
PRONÁJEM – BYTY:

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 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
1.089.000Kč
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
Chata Plumlovská přehrada zděná
1.289.000Kč
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 Vrchoslavice
445.000Kč
RD 3+1 Rozstání i na splátky 400.000Kč
RD 3+kk Kostelec po rek.
730.000Kč
RD Plumlov
800.000Kč
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
1+kk Lidická po rek.
5.500Kč vč.ink
1+kk M.Pujmanové
6.500Kč vč.ink
2+kk Milíčova cihla po rek.
5.500Kč +ink
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+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
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REALITY

REALITY

FINANCE

PRÁCI NABÍZÍ

SLUŽBY

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

Pronajmu garáž v Krasicích u Galy.
T.: 605 306 382

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

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

VAŠE NOVÉ BYDLENÍ
* realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
* Byt 1+1, cihla, Šárka 440.000 Kč
* Byt 1+1, cihla, centrum 450.000 Kč
* Byt 2+1, cihla, Šárka 650.000 Kč
* Byt 2+kk, cihla, Raisova 699.000 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, 4+1, Česká
cena v RK
* 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, E.Beneše 4.400/měs.
* Pronáj.byt 1+kk, Krasická 4.700/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

Prodám v katastru Dolní Otaslavice staveb. parcelu o výměře 1277 m2 s přípojkou vody
a elektriky. Prosím ozvěte se na
mobil 731 014 776 nebo na email
alikubac@seznam.cz Prodej za
odhadní cenu.
Pronájem garáže ul.Tylova (vedle
kotelny), cena dohodou. Tel:
602532316

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

Prodám chatu v rekr. obl. Stražisko – Maleny. Parcela 820m2, voda,
plyn, el. 380V. 728 331 530

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

Pronajmu nebyt. prostory u centra,
vhodné pro služby, kadeřnictví, ordinaci, obchod. 607 872 739
Pronajmu byt 2+1 na ul. Šárka, Pv.
Cena dohodou. Tel: 608 715 938

Pronajmu nebyt. prostory, 53 m2,
Padlých hrdinů. Tel.: 606 202 677

Pronajmu pokoj 1+1 v RD 5km od
PV. Nájem 3000 Kč. 776 465 579

Pronajmu garáž nebo parkovací
místo v garáž. dvoře na ul. Svatoplukova 56, PV. 777 01 03 23

Pronajmu RD a 1+1, 723565897

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
Koupím byt 1+1, 2+1, hotovost
mám. Tel. 776 460 300
Pronajmu byt po rekonstrukci 1+1.
774 409 430
Pronajmu byt 2+1, ul. Okružní, úplná rekonstrukce, balkon, 64 m2, cena
6 000 Kč + ink. Tel.: 724 702 939
Hledám RD nebo pozemek v Prostějově a okolí, stav, cena nerozhoduje. Rychlé jednání. Děkuji.
T.: 605 011 310 i SMS.
Pronajmu velmi pěkný podkr.
byt 2+kk. Tel.:773 993 675
Pronajmu 1+1 v PV. 602 860 298
Koupím pozemek na stavbu rod.
domu, Prostějov – blízké okolí.
Tel.: 605 577 062
Prodám byt 1+1, cihla, centrum. Tel.
774 409 430
Hledám ke koupi byt v Prostějově a
okolí. Tel.: 602 570 658
Prodám pěkný dům po kompl.rekonstrukci v Prostějově.
774 409 430
Hledám pronájem bytu 2+1 nebo
2+kk s balkonem v PV. Bez RK.
Tel.: 775 331 694
Hledám ke koupi RD. Prostějovsko. Tel.: 602 570 658
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.
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
Pronajmu pěkný světlý byt 3+1
blízko centra Pv. Nájemné 6 800
Kč + inkaso. Volný od 1. 6. RK nevolat. Tel. 776 808 064
Pronajmu byt 3+1, Moravská, PV,
cena 9 000 Kč vč. ink., částečně
zrekonstruovaný. Tel.: 728 359 122
Pronajmu byt 3+1. Tel.: 607 872 739
Koupím byt 2+1 na sídl. Západ. T.:
602 551 878

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

Pronajmeme garáže na Olomoucké
ul., cena 1000 Kč měsíčně. Tel:
608 811 174
Pronajmeme 2+kk, nový, pěkný v centru města. Info. na tel.:
777 344 507
Pronajmu parkovací místo v garážovém dvoře na Svatoplukově ul.,
tel: 777 010 323
Prodám garáž u rybníka. Tel:
774 664 966
Pronajmu 2+1 cihla 60m2, zahrádka. Náj. 5 000 Kč + služby. Tel.:
608 776 089
Prodám zahradu v chatové oblasti
Ptení – Paseky. Možnost stavby
chaty 120 Kč/m2. RK ne. Tel.:
775 758 828
Pronajmu dlouhodobě zahradu na
Běl. mlýně. T.: 775 758 775
Pron. byt 1+1+balk. Ul. Šlikova
Pv, 47m2, náj. 4 500,-+ink. T.:
604 820 358
Pronajmu byt ve středu města, cihlový 2+kk. T.: 774 170 275

PRODÁM

Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000 Kč
se zástavou nemovitostí. Tel.:
774 965 730. Pracuji pro více věřitelů.
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.
Osobní bankrot – oddlužení.
Máme mnoho spokojených klientů. Konzultace zdarma. Volejte
608 911 761
Mála půjčka 10 000 až 80 000
Kč. Pracuji pro více věřitelů. Tel.:
608 911 761
VyplatímevšechnyvašeEXEKUCE
a poskytneme vám jednu půjčku.
Volejte: 777 551 492
Peníze snadno a rychle pro všechny bez poplatků. Ihned při podpisu.
Volejte 775 021 212

OZNÁMENÍ

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.
Tel.: 731 979 998
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
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
Přijmu pracovníka do udírny. Praxe nutná. T.: 775 780 045
Přijmeme automechanika a pracovníka pneuservisu do autoservisu-pneuservisu v Pv praxe
podmínkou, nástup možný ihned.
Výhodné platové podmínky. Info
na tel. č.: 608 824 136
Přijmeme stolaře pro výrobu oken
a dveří. Praxe nutná. Nástup možný ihned. T.: 605 710 365
Přijmeme brigádníky na roznos
letáků ve vašem okolí. Pro bližší
informace nám volejte na telefon:
607 401 737

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.
Prodám patrovou postel 90/200, kovová, málo používaná. Cena dohodou.
Tel:728 519 887

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro další číslo je v PÁTEK
7. června 2013 v 10.00 hodin

Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Stavby plotů, zídek, oplocení. Ceny
roku 2012. Volejte 723 522 369
Čištění hrobů z terasa, přebroušení přímo na místě. Tel.:
721 817 009
Je dobré vědět!!!
- opravy vodovodních baterií
- WC, průtokových plyn. ohřívačů
vody ( karmy po 35 - 370 - 371)
- otvírání zaklapnutých dveří
- zabudování bezp. zámků
Tel.:777 135 540, 603 818 856
Kompletní pokládka zámkové dlažby, kvalitně za rozumné ceny. Nacenění zdarma. Tel.: 723 522 369
Provádíme veškeré zednické práce,
rekonstrukce, stavba RD., zateplení
fasád 280 Kč/m2. Tel.: 776 036 750

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

Kosmetický salon Madona v Atriu
nabízí: akce červen, indická masáž
hlavy 100,- Tel: 731 271 113

Bistro ROUTE 66 Konice
přijme kuchaře/kuchařku. Tel:
777 729 149
Přivýdělek od 3 000 Kč/týdně.
Tel.: 601 576 064
Přijmeme kuchaře s praxí na
restauraci v Prostějově. Tel.:
775 127 642

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

Provádím práce zednické, rekonstrukce bytů, koupelen, zakázková
výroba nábytku. T.: 603 498 695
Malířské a natěračské práce
i s úklidem. T.: 777 818 463
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
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SKUBI – okrasné dřeviny Hrdibořice. Prodej jehličnatých a listnatých
keřů, menších stromků. Po - So
13.30-18.00, www.okrasnedreviny.cz
T.: 604 826 753

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

a vyklízecí služby. Rychle, levně.
ně.

Pila Žešov hledá brigádníka.

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

Prodej palivového dřeva štípané polena délka 35 cm - nebo dle
dohody). Cena měkkého 790 Kč/
prms. Tvrdé 990 Kč/prms. Doprava
zajištěna. Rozvoz v 8 kubíkovým
kontejnerem. Tel.: 734 481 013

Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343

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

Přijmu servírku (brigádnici).
Nástup možný ihned. Myslejovice
okr. PV. Dobré platové podmínky.
Tel.: 736 295 822

Daruji poloperská koťátka. Tel.:
608 948 130

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

Úklidová firma přijme uklízečky
na Dohodu o pracovní činnosti.
Vhodné jako přivýdělek i pro
důchodkyně. Volejte denně od
8 do 11 hod 774 149 221

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

DARUJI

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

AUTO - MOTO

Odkoupím a v hotovosti ihned proplatím starožitnosti, umělecké a sběratelské předměty. Pohlednice, mince,
vyznamenání, obrazy, zbraně, hodiny,
fotoaparáty, rádia, gramofony, nábytek, lustry, lampy, kamna, porcelán,
keramiku, sklo, stříbro, šperky, staré
hračky a další. Nabídněte, přijedu.
Tel.: 605 138 473

Koupím jakoukoli Š - Felicii. Tel.:
604 118 269

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 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

I

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Ojeté osobní a užitkové vozy na zakázku, možnost výhodného financování a pojištění. T.: 777 291 296
ivozmeskal@email.cz.
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
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Vzpomínky, fotbal

zprávy od
zeleného stolu...

VZPOMÍNÁME
Nezemřela.
Spí, má-li sen,
je krásný, zdá se jí
o těch, které milovala
a kteří milovali ji.

Dne 9. června 2013
vzpomeneme
nedožitých 90 let
naší maminky
paní Ludmily
ŠUBČÍKOVÉ.
Stále vzpomínají
děti.

Prázdné místo tu zbylo
po Tobě jen, znovu spatřit
Tě, je náš velký sen, dále
žiješ v našich srdcích
den co den…

Dnes, 3. června 2013
by oslavila své
50. narozeniny
paní Ivana HIRSCHOVÁ
z Prostějova, která odešla
za svým tatínkem
14. dubna 2013.
S láskou a bolestí v srdci
vzpomínají manžel Pavel,
děti Martin a Veronika,
vnučka Sofinka, maminka,
bratr Luboš a všichni,
kdo Tě měli rádi.

Už nebudí Tě slunce,
ani krásný den, na tichém
hřbitově sníš svůj věčný sen.

Dne 9. června 2013
uplyne 3. smutný rok, co nás
navždy opustil
pan Vojtěch NEZVAL
z Krumsína.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka a synové
s rodinami.

Dne 4. června 2013
uplyne 10 let od úmrtí
pana Viléma MÜLLERA
z Prostějova.
Kdo jste jej znali, věnujte
mu spolu s námi tichou
vzpomínku.
Manželka a dcery s rodinami.

Dne 3. června 2013
uplyne 2. rok od úmrtí

Dne 8. června 2013
vzpomeneme 4. smutné
výročí úmrtí
pana Zdeňka
SKŘIVÁNKA.
Kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Stále s láskou vzpomínají
manželka a dcera Věra
s rodinou.

Jen svíci hořící a kytičku
na hrob Ti můžeme dát
a s bolestí v srdci stále
vzpomínat.

Dne 4. června 2013
by oslavil 58. narozeniny
pan Ladislav SOLDÁN
ze Soběsuk.
Za tichou vzpomínku
děkují a s láskou vzpomínají manželka Iva, dcera
Kateřina a synové Aleš a
Luděk s rodinami.

Dne 3. června 2013
uplyne jeden rok od úmrtí
pana Zdeňka PALATKY.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Rodina Palatkova

Dne 6. června 2013
by se dožila
paní Zdeňka JISKROVÁ
svých krásných 100 let.
Dne 15. února 2013 to byly
4 roky, co nás opustila.
Vzpomínají děti s rodinami.

Dne 7. června 2013
si připomeneme
2. výročí úmrtí

VZPOMEŇTE

z Domamyslic.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery a syn s rodinami.

www.vecernikpv.cz

NA ZESNULÉ

Dne 4. června 2013
tomu bude 5 let co
vzpomeneme na

A PŘIPOMEŇTE

Vzpomínají maminka,
Michal a Terezka.

JE ZNÁMÝM I PŘÁTELŮM
široká nabídka

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

Mladší žáci 22. kolo TJ Jiskra
Brodek u Konice – TJ Sokol
Přemyslovice. původní termín
1.6.2013, bude sehráno 5.6.2013
v 18.00. Dohoda oddílů.
12. Pokuty
III. třída 27.kolo Sokol Zdětín
B – FC Dobromilice, hosté se
nedostavili dle rozpisu soutěže
na utkání. Komise STK vzala na
vědomí dopis FC Dobromilice,
přes uvedené důvody uděluje dle
článku 23, bod 9 Dobromilicím
peněžitou pokutu ve výši 5 000
korun a zároveň utkání kontumuje na výsledek 3:0 a 3.body
ve prospěch Sokol Zdětín „B“
Mladší žáci 14.kolo Haná PV
– Sokol Přemyslovice, hosté se
nedostavili dle rozpisu soutěže.
STK uděluje dle článku 23, bod
9 Sokolu Přemyslovice peněžitou pokutu ve výši 1 500 korun
a zároveň utkání kontumuje na
3:0 a 3 body ve prospěch Hané
Prostějov

Disciplinární komise OFS Prostějov
na svém zasedání dne
30. května 2013 rozhodla:
1. Nepodmíněně:
Trnečka Jaroslav (TJ Sokol Vicov) – 1 SU od
25.5.2013, DŘ1/6a * Fládr Jiří (TJ Otinoves) – 1 SU
od 27.5.2013, DŘ1/1 * Pavlát Michal (TJ Sokol Držovice) – 6 SU od 18.5.2013, DŘ1/5b * Prokeš Milan
(vedoucí družstva žáků TJ Sokol Držovice) – 4 SU
od 31.5.2013, DŘ1/10d, zákaz výkonu všech funkcí a
pobytu na lavičce pro příslušníky družstev
2. Žádost o prominutí zbytku trestu 1 SU:
Krajíček Petr (FK Výšovice) – žádosti se vyhovuje,
DŘ VII/31 * Novotný Ondřej (FC Kralice na Hané
"B") – žádosti se vyhovuje, DŘ VII/31.
3. Pokuty:
500 korun – TJ Sokol Držovice, neoprávněný start
hráče, RS čl. 23, bod 11.
Zapsal Pavel Peřina,
sekretář OFS,
souhlasil Jaroslav Čížek,
předseda DK

www.
vecernikpv
.cz

Starší žáci 26.kolo Sokol Plumlov – Sokol Držovice, neoprávněný start hráče Držovic Davida
Křupky, na registrační průkaz
hrál Kristián Svoboda (není v
žádném klubu). Utkání se kontumuje na 3:0 a 3 body ve prospěch
Sokola Plumlov. Předáno DK.
3. Různé:
Žádost Sokola Vrahovice o snížení finanční pokuty z důvodu
neúčasti mladších přípravek se
předává VV OFS PV.
Losovací aktiv klubů se uskuteční 29.6.2013 v 9.00. Přihlášky
do soutěže pro soutěžní ročník
2013/2014 zašlou kluby na sekretariát OFS Prostějov nejpozději do 21.6.2013.
Zapsal Pavel Peřina,
sekretář OFS,
odsouhlasil Roman Minx,
garant STK

YOUNG BOYS HANÁ CUP 2013
hřiště TJ KRUMSÍN, okres PROSTĚJOV
1.ročník sobota 29. 6. 2013
fotbalový turnaj mladších žáků
Termín konání:

sobota 29.6. 2013

Místo konání:

travnaté fotbalové hřiště TJ Krumsín, okres Prostějov

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).
Začátek turnaje:

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.

Zápasové
meníčko

Jiří s rodinou, dcera
Renata s rodinou.

vzpomínky a s nimi žal.

babičky a prababičky,

1. Nesehraná utkání:
III. třída 27. kolo Sokol Zdětín
„B“ – FC Dobromilice, hosté se
nedostavili.
Starší žáci 21. kolo TJ Sokol v Pivíně – TJ Sokol Brodek u Prostějova, hosté se k utkání nedostavili.
Družstva se dohodla na termínu
5.6.2013 v 17.30.
Mladší žáci 14. kolo Haná Prostějov – Sokol Přemyslovice, hosté
se k utkání nedostavili.
2. Změny termínů utkání:
II. třída 20. kolo 1.SK Prostějov –
FC Kralice na Hané „B“, původní
termín 17.5.2013, bude sehráno
5.6.2013 v 16.30. Dohoda oddílů.
III. třída 17. kolo TJ Jiskra Brodek u Konice – TJ Sokol Zdětín
„B“, původní termín 23.6.2013,
bude sehráno 21.6.2013 v 17.00.
Dohoda oddílů.
Mladší žáci 14. kolo 1.SK Prostějov – TJ Sokol v Pivíně, původní
termín 30.5.2013, bude sehráno
13.6.2013 v 16.30. Dohoda oddílů.

Kdo s Tebou žil, ten ví, co
ztratil. Už nikdy nepohladíš,
nepomůžeš, neporadíš.

a 22. května 2013
by se dožil 71 roků.

Dne 5. června 2013
vzpomeneme smutné

Sportovně-technická komise OFS Prostějov
na svém zasedání dne 29 . května 2013 rozhodla:

I

s námi. Rodina

Patříš mezi Ty, kteří
neodcházejí. Zůstáváš mezi
námi ve všem a všude
a budeš mezi námi,
dokud my tu budeme.
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ozdobných rámečků
tel.: 582 333 433,
e-mail:
inzerce@vecernikpv.cz

MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
29. kolo: 1.SK Prostějov – Břeclav
(sobota 8.6., 16.30, rozhodčí: Tomanec – Miko, Batík).
PŘEBOR
OLOMOUCKÉHO KFS:
29. kolo: Konice – Želatovice (sobota 8.6., 16.30, Boháč – Svozil, Knoll),
Určice – Kralice na Hané (neděle
9.6., 16.30, Ráb – Boháč, Křepský).
I.A TŘÍDA O KFS,
SKUPINA „A“:
25. kolo: Konice „B“ – Štíty (neděle
9.6., 16.30, Jar. Šmíd – Hampl, Válek).
I.A TŘÍDA O KFS,
SKUPINA „B“:
25. kolo, sobota 8. června, 16.30:
Dub nad Moravou – Čechovice (Vachutka – I. Antoníček, Lizna), Kojetín
– Haná Prostějov (Silný – Hodaň, Svačina), Náměšť na Hané – Plumlov (neděle 9.6., 16.30, Oulehla – Sigmund,
Petrů), Bohuňovice – Klenovice na
Hané (neděle 9.6., 16.30, Grečmal –
Koláček, Kouřílek).
I.B TŘÍDA O KFS,
SKUPINA „A“:
25. kolo, neděle 9. června, 16.30:
Všechovice – Lipová (Pumprla – Baďura, Kulička), Vrchoslavice – Tovačov (Dömisch – Machala, Petr),
Beňov – Nezamyslice (Vojáček – Valouch, Svačina), Radslavice – Hranice
„B“ (Kubíček – Silný, Hodaň), Jesenec – Kostelec na Hané (sobota 8.6.,
16.30, hřiště Dzbel, Majer – Dokoupil, Milar), Mostkovice – Pivín (Kaňok – Tomášek, Vyroubal).
I.B TŘÍDA O KFS,
SKUPINA „B“:
25. kolo: Chválkovice – Protivanov
(sobota 8.6., 16.30, Křepský – P. Dorušák, Polanský).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U19:
29. kolo: Hlučín U18 – 1.SK Prostějov (neděle 9.6., 10.15, Mikeska – MS
KFS, MS KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U17:
31. kolo: 1.HFK Olomouc – 1.SK
Prostějov (sobota 8.6., 10.15, Adámková – Ol KFS, Ol KFS, Hodolany).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U16:
31. kolo: 1.HFK Olomouc – 1.SK
Prostějov (sobota 8.6., 12.15, Ol
KFS – Adámková, Ol KFS, hřiště
Hodolany).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO
KFS – starší dorost:
27. kolo: Konice – Šternberk (sobota 8.6., 10.00, Lizna – OFS, OFS),
Čechovice – Černovír (sobota 8.6.,
11.45, Přikryl – OFS, OFS).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO
KFS – mladší dorost:
27. kolo: Čechovice – Černovír (sobota 8.6., 9.30, Přikryl).
KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu
– skupina „B“:
25. kolo: Určice – Brodek u Přerova
(sobota 8.6., 14.15, OFS), Lipník –
Kostelec na Hané (sobota 8.6., 13.30,
Grečmal).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV
– II. TŘÍDA:
Dohrávka 17. kola: Brodek u Prostějova – Zdětín (pátek 7.6., 18.00).
Dohrávky 20. kola: 1.SK Prostějov
„B“ – Kralice na Hané (středa 5.6.,
17.30), Otaslavice – Vrahovice (pátek
7.6., 17.30).
29. kolo, neděle 9. června, 16.30:
Výšovice – Čechovice „B“ (sobota
8.6., 16.30), Zdětín – Otaslavice, Určice „B“ – Haná Prostějov „B“ (sobota 8.6., 16.30), Držovice – Smržice
(sobota 8.6., 16.30), 1.SK Prostějov
„B“ – Brodek u Prostějova (hřiště v
Olympijské ulici), Kralice na Hané
„B“ – Vrahovice, Olšany – Přemyslovice (sobota 8.6., 16.30), Otinoves
– Hvozd.
III. TŘÍDA:
Dohrávka 21. kola: Brodek u Konice
– Nezamyslice „B“ (pátek 7.6., 17.00).

29. kolo, neděle 9. června, 16.30:
Dobromilice – Pavlovice (hřiště Dobromilice), Zdětín „B“ – Horní Štěpánov (sobota 8.6., 16.30), Vícov – Tištín,
Němčice nad Hanou – Nezamyslice
„B“, Bedihošť – Brodek u Konice (neděle 9.6., 10.00), Ivaň – Vrahovice „B“
(sobota 8.6., 16.30), Ptení – Pivín „B“,
Mostkovice „B“ – Kostelec na Hané
„B“ (sobota 8.6., 16.30).
IV. TŘÍDA:
Dohrávky 20. kola: Čechy pod Kosířem – Přemyslovice „B“ (pátek 7.6.,
17.00), Hrubčice – Tvorovice (pátek
7.6., 17.30).
Dohrávky 21. kola: Kladky –
Otaslavice „B“ (středa 5.6., 17.30),
Malé Hradisko – Doloplazy (pátek
7.6., 17.30).
29. kolo, neděle 9. června, 16.30:
Čechy pod Kosířem volno, Biskupice – Protivanov „B“, Doloplazy
– Jesenec „B“, Brodek u Prostějova
„B“ – Otaslavice „B“ (sobota 8.6.,
16.30), Hrubčice – Kladky, Tvorovice – Želeč (sobota 8.6., 16.30), Malé
Hradisko – Přemyslovice „B“, Plumlov „B“ – Skalka (sobota 8.6., 16.30,
hřiště Výšovice).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV
DOROSTU:
Dohrávka 3. kola: Protivanov –
Plumlov (neděle 9.6., 11.00).
Dohrávky 10. kola: Němčice nad
Hanou – Vrahovice (sobota 8.6.,
10.00), Pivín – Protivanov (sobota
8.6., 10.00).
Dohrávka 15. kola: Plumlov – Dobromilice (pátek 7.6., 17.30).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE
ŽEN, SKUPINA „B“:
12. kolo: Velké Pavlovice – Kostelec
na Hané (sobota 8.6., 14.00, Šenkýř –
Jm KFS, Jm KFS).
OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN:
26. kolo: Lažany – Kostelec na Hané
„B“ (sobota 8.6., 16.30).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem
redakce na vaši návštěvu!
-jim-

Fotbal
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

Regionální derby 24. kola I.B třídy skupiny „A“ navštívil kromě diváků i hustý a neustávající déšť

MOSTKOVICE POTVRDILY VZÁJEMNOU BILANCI A OPĚT ZDOLALY KOSTELEC
Domácí potvrdili jarní mizérii a již pošesté prohráli, hosté mohou de facto slavit záchranu soutěže
Fotbalistům Mostkovic se v poslední době na kolegy
z Kostelce na Hané nebývale daří. Na podzim doma
vydřeli tři body za konečný stav 4:3, v minulé sezoně
k domácí remíze 1:1 přidali venkovní výhru 4:0. Čisté
konto si z Kostelce odvezli i nyní a díky tomu, že sami
zaznamenali hned dvě přesné střely, stalo se tak po
výsledku 2:0. O první branku se těžko napodobitelnou
ranou postaral Václav Dadák, krátce před koncem pak
pojistku přidal střídající Jan Pospíšil.
Kostelec na Hané/jim

P

rvní nebezpečnou střelu sice
z hranice šestnáctky vyslal Ivo
Grepl, s přízemním pokusem mířícím přesně k levé tyči si ovšem
hostující gólman Martin Lukáš
poradil na výbornou a od tohoto
okamžiku se dlouhé minuty dělo
to podstatné na opačné straně.
A to přesto, že Mostkovice postihl velmi brzy zdravotní problém
a již v sedmé minutě musel ze hry
odstoupit zkušený stoper Radim
Karafiát.
osté působili fotbalovějším
dojmem, domácím téměř
nepouštěli míč, dařily se jim kombinace po zemi i vzdušné souboje
a první branka tak byla jen otázkou
času. Dlouhý míč od poloviny
hřiště Dadák promáchl, přímý kop
z levé strany gólman pouze vyrazil
před sebe, ale dorážka ze šestnácti
metrů letěla tak vysoko, že překonala i síť nad brankou a míč zmizel
až na zahradě jednoho z přilehlých
domů.
třelecký apetitt ovšem
m hosty
dujících
nepřešel ani v násled
následujících
sekundách a na počátkuu druhé
ece jen dočkali.
d
čtvrthodiny se přece
rany míčč dopuPo rohu z pravé strany
ho vápn
na na
toval za linii velkého
vápna
Dadákovu nohu a jednatři
jednatřiicetiletý útočník se nijak ne
neepracovánní
rozpakoval. Bez zpracování
oleje a rán
na
vystřelil přímo z voleje
rána
áčů
proletěla kolem protihrá
protihráčů
i spoluhráčů až do vinklu – 0:1.
a 0:2 mohl zvýšit stejný
s
epotrestal
al prohráč, ale nepotrestal
cího obránce.
o
máchnutí domácího
citl sám
Když se totiž ve vápně oc
ocitl
dujícím
před gólmanem, v rozhod
rozhodujícím
a on.
okamžiku netrefil balon ani
A po pětadvaceti minutáchh a centru z pravé strany odd Hanákaa nestříakže ho
lel Dadák hned z první, ta
takže
hla zablok
kovat.
domácí obrana stihla
zablokovat.
dyž končila úvodní půlhodip
stelecký
na, začaly se na kos
kostelecký
pažit snášet první kapky a jemné kropení přešloo velmi rychle
v hustý déšť, jenžž neustall až do
a byla
konce duelu. Jako by to ale
mácí fot
tbalisty,
živá voda pro domácí
fotbalisty,
hu právě
najednou začali mítít převahu
tandardnní situaoni. Vytvářeli si standardní
pnu, zkou
ušeli to
ce, tlačili se k vápnu,
zkoušeli
žnějšího
i střelecky, ovšem bez váž
vážnějšího
ký terén
ohrožení. Mokrý a kluzký
začal dělat starostiti oběmaa mužnepřřesností
stvům a přibývalo tak nepřesností
omácím
m tak stái nedorozumění. Domácím
dokum
mentoval
le něco chybělo a dokumentoval
omáše Menšíka
M
to i přímý kop Tomáše

H

S

z pětačtyřicáté minuty, kdy sice
poslal míč po zemi kolem zdi, ale
také vedle bližší tyče.
ruhou půli začali domácí
stejně, jako skončili tu první,
a málem se velmi rychle dočkali
odměny. Michal Vařeka vystřelil z levé strany zhruba osmnáct
metrů od brankové čáry, donutil
soupeřova gólmana skočit ke své
levé tyči, míč ji však o centimetry
minul a skončil vedle. Bylo znát,
že Kostelečtí se budou snažit využít obtížných podmínek k častému
zakončení, buď však byl Martin
Lukáš na místě, nebo míč letěl
mimo, nebo dokázali ránu včas
zablokovat bránící hráči.
a nasáklém trávníku to ale
hráči neměli nikterak jednoduché, což doložila šestapadesátá
minuta. Slabá a neumístěná střela
sice Lukáše nevystrašila, hostu-

D

N

F

když Michal Straka naposledy
zapískal, odebrali se všichni
účastníci s úlevou pod střechu a
do sprchy.

D

omácím hráčům se po výsledku 0:2 zkomplikovaly
vyhlídky na nejlepší polovinu
a budou spíše bojovat o osmou

V

Bojovný duel. Domácímu Kostelci (v modro-bílém) patřila druhá
půle, duel však vyzněl pro hostující Mostkovice. Foto: Jiří Možný

I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“ – 24. KOLO

střídání: : 46. M. Doležel za Baláše, 85. Zatloukal za Hona
ttrenér:
é
PETR WALTER
L. Menšík

Baláš
Ba
B
a

Vařeka

Začal
Merta

T. Menšík

Chytil

Lužný

Grepl
Hon
Daněček

Musil
M. Vojtíšek

jící gólman
ovšem
při
výkopu uklouzl
a skončil na zadku, což doplnil peprným komentářem.
ostkovičtí čas
od času vyrazili do brejků a na pozoru
se tak musel mít i Lukáš
Menšík. V osmapadesáté minutě správně vyhodnotil situacii
a včas vyběhl proti dlouhému
míči, čímž Dadákovi ztížil pozici, a přestože byl útočník hostí
u míče první, nedokázal již muže
s rukavicemi překonat. Stejný

M

 16. VÝSTAVNÍ
Ý
TREFA. Václav Dadák vymetl bombou z voleje

levou šibenici a podtrhl úspěšný úvod hostí – 0:1.

18. Po promáchnutí obránce se v další gólovce ocitl Dadák, ale i on

sám před brankářem netrefil míč.

 38. Po sklepnutí pálil z pravé strany vápna Martin Vojtíšek, jeho

pokus těsně minul vzdálenější tyč.

 42. V další tutovce Mostkovic se ocitl Šlambor, ale než se odhodlal

ke střele, obránce poslal míč skluzem na rohový kop.

 48. Vyrovnání měl na kopačce Vařeka, jeho přízemní střele z osm-

nácti metrů chyběly jen centimetry.
 56. Slabá Menšíkova střela z přímého kopu na rozdíl od terénu
Lukášovi problémy nenadělala, při odkopu však skončil na zadku.
 58. Dlouhý míč z levé strany našel Dadáka, ten však z první nedokázal včas vyběhnuvšího gólmana přehodit.
 71. Domácí se prezentovali výtečnou ránou z pětatřiceti metrů,
Lukáš byl však na místě a lapil ji.
 81. Těsně za vápnem to z levé strany zkusil Martin Hon, hostující
gólman, byl ale u tyče včas.
 82. ÚSPĚŠNÝ BREJK. Další z dlouhých míčů za obranu využil
střídající Jan Pospíšil, když ho umístil přesně k pravé tyči mimo dosah
brankáře.
zaznamenal Jiří Možný

Branky: 16
Branky:
16. Dadák, 81. Pospíšil
St
S
Střely
řely na bra
branku:
9:9
Sttřely mimo branku:
S
Střely
7:5
Rohové
Rohové kopy
R
kopy:
3:8
Rozhodčí:
Rozh
Ro
z od Straka
S
– Langhammer,
W
Weiser
Žluté
Žluté karty: 26. T. Menšík,
Ž
Hanák
67. Grepl
Kapou
– 88. Kapounek
Šlambor
Diváků: 120

O. Zapletal

Dadák
Da
D
a
ad
dák
ák

pozici, to jejich soupeř si výrazně polepšil a díky celkem
šestadvaceti bodům je pouze
o jeden bod zpět. Díky výhře Pivína v Horních Moštěnicích je pak
mezi osmým a dvanáctým místem
pouze dvoubodový rozdíl.

O

nedělním odpoledni přivítají Mostkovičtí právě
pivínskou
delegaci,
přesně o den dříve nastoupí ve Dzbelu proti sobě domácí Jesenec a Kostelec
na Hané.

PETR WALTER – TJ FC Kostelec na Hané:

TJ FC Kostelec na Hané:

N

K

hráč jen o minutu později vystřelil z otočky, ale tentokrát to bylo
velmi nepřesné.
otbalistům domácího celku
se ani rychlými rozehrávkami nedařilo hosty zaskočit
a dopláceli buď na nepřesné
přihrávky, nebo včasné přistoupení, takže po jedné ztrátě musel za cenu žluté karty
hasit hrozící přečíslení Grepl.
Na středu se poté uvolnil opět
Dadák, napoprvé však míč pořádně netrefil a před opakovanou
střelou mu míč vypíchl protihráč, na druhé polovině prošel
rychlý Vařeka do šestnáctky, vystřelil ale vedle bližší tyče.
úvodu poslední desetiminutovky to nejprve zpoza vápna k pravé tyčce zkusil Hon, gólman byl ale na tomto místě včas,
ihned po přenesení míče přes
půlicí čáru pak hosté definitivně
rozhodli. Po dalším z dlouhých
míčů zleva se koncovky ujal
Pospíšil a dostatečně umístěnou
střelou k pravé tyči uspěl – 0:2.
O sedm minut později někteří
z hostujících diváků jásali potřetí, po ráně na opačnou stranu
se ale včas vrhl gólman a chytl
ji včas. Rozhodčí za celý duel
nemuseli řešit žádný sporný
okamžik a počínali si spolehlivě,

Karafiát

Všetička
Milar
V. Vojtíšek
Lukáš

TJ Sokol Mostkovice:

střídání: : 7. Kapounek za Karafiáta,
61. Pospíšil za Musila, 85. Škobrtal za Dadáka
trenér: JIŘÍ KAMENOV

„Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. V první půlce jsme se nechali přehrát, Mostkovice byly lepší, daly gól. Nedali jsme si pořádnou
přihrávku, oni nás dorazili a nenechali rozehrát. Ve druhé půlce jsme
byli zase lepší my, ale naše převaha byla bohužel pouze platonická,
hráli jsme jen po vápno a paradoxně nám osm devět minut před koncem dali pojišťovací gól. Zápas by vypadal jinak, kdyby Vařeka ve
druhé třetí minutě trefil bránu a dal gól. V šatně jsme si řekli, že to
musíme zkoušet, bylo to i vidět. Střelby bylo hodně, bohužel jsme ale
neohrozili bránu. Všechno nám létalo vedle a gól jsme nedali. S těžkým terénem se vyrovnaly oba mančafty, ale určitě by fotbalu slušelo
víc, kdyby se hrálo za sucha. Chyběli nám čtyři stabilní hráči a museli
nastoupit tři dorostenci, odkopali si svoje a s jejich výkonem jsem byl
velmi spokojen.“

JIŘÍ KAMENOV – TJ Sokol Mostkovice:
„Těšil jsem se, znám tu všechny kluky i areál, bylo to více o srdíčku.
Škoda jen počasí. I když jsme vyhráli minulý týden, tyto tři body by
pro nás byly zlaté a de facto znamenaly definitivu. Podle postavení
v tabulce i domácího prostředí pro mě byl Kostelec favoritem, na druhou stranu v derby není výsledek nikdy dopředu jasný. Chyběl nám
Mara Chmelař, který velkou mírou přispěl k poslednímu vítězství,
chyběl nám Petr Zapletal, brzy musel vystřídat Radim Karafiát, takže
i my jsme měli komplikace. Kluky jsem ovšem patřičně namotivoval,
do zápasu nastoupili dobře, drželi jsme balon, dařila se nám kombinace
a zaslouženě jsme vedli po rohu. Takový gól jsem od Vaška ještě neviděl. Umí si do toho naběhnout i vystřelit, minulý týden proti Hranicím
dal slabou levou z podobné situace angličana po zemi. Ve druhé půli
nám kombinaci zkazilo počasí, bylo to vyloženě o chybách. Vyrovnaný zápas, ale vypracovali jsme si více tutových možností. Proměnili
jsme je a soupeř nedal nic.“

Michal Vařeka:
„Vyhrál ten, kdo
měl více štěstí“

Kostelec na Hané – Celý zápas
dřel a nevypustil jediný míč,
přesto se po devadesáti minutách opět ocitl na straně poražených. Kostelci to na jaře nejde
a šestou letošní porážku neodvrátila ani snaha Michala Vařeky (na snímku J. Možného).
Jednadvacetiletý záložník se
sice několikrát protáhl až do
vápna a jeho střela zkraje druhé
půlky prolétla těsně vedle tyčky,
domácí i přesto ani jednou neskórovali a nad Mostkovicemi
již více než dva roky nevyhráli.
Jiří Možný

DOKONALÝ POČIN
VVÁCLAV
Á C L AV D
DADÁK
ADÁK

TJ SOKOL MOSTKOVICE
Jedním slovem nádhera. Vedoucí branka z kopačky mostkovického kapitána se jen tak nevidí a i domácí uznali, že to
byla překrásná střela. Zpoza šestnáctky se opřel do odraženého míče po rohovém kopu, z voleje ho nechytatelně poslal do
šibenice a pak už se jen mohl radovat. Právě tato trefa navíc
byla vítězná a jednatřicetiletého útočníka tak ani nemuselo
mrzet, že nevyužil žádnou z dalších slibných příležitostí, do
nichž se v průběhu zápasu dostal. Mostkovičtí jsou tak mnohem blíže záchraně, jen teoreticky skončí hůře než dvanáctí.

V čem byly Mostkovice
lepší?
„Měly určitě víc štěstí. Chyběla
nám i finální přihrávka, kterou
bychom je dokázali překvapit,
a málo jsme stříleli, v tom bych viděl příčiny naší prohry. Bylo vidět,
že chceme hrát, celý zápas jsme
byli lepším týmem, ale vyhrál ten,
kdo měl více štěstí.“
Říkáte málo střelby. Co
chybělo vašemu pokusu
hned po pauze, aby minul tyč z
opačné strany?
„Chybělo tomu trošku štěstí. Pár
centimetrů a spadlo by to tam.
Zápas by pak vypadal úplně jinak,
tlačili bychom se ještě víc do brány a výsledek by byl určitě jiný.“
Spoluhráči vám i vlivem
deště často adresovali příliš dlouhé a nedostižné přihrávky. Zaběhal jste si do sytosti?
„Dneska to bylo trošku fyzicky náročné, ale jsem tu od toho,
abych běhal (úsměv). Bohužel to

dneska nevyšlo. Bylo tam hodně
nepřesností, měli jsme problémy
s kombinací, ale v počasí bych
až tak velký důvod naší prohry
neviděl.“
Nedávno jste dal dvakrát gól hlavou, podle
kouče celkem kuriozita…
„Měl jsem holt štěstí, třeba
dneska ale tyto góly chyběly.
Vyměnil bych je ale za to, abychom dneska vyhráli, protože
jsme si to zasloužili. Přestože se
vyskytly i takové situace, kdy
jsme byli hodně pod tlakem.“
Stále se držíte uprostřed
tabulky s náskokem na
nejhorší týmy, jak hodnotíte
jarní vystoupení?
„Sice máme střed tabulky, ale
výsledkově to není vůbec dobré. Z devíti zápasů jsme vyhráli
snad jen dva a k tomu remizovali
v Pivíně, to je všechno. Ostatní
zápasy jsme sice prohráli po
hloupých chybách, ale výsledkově není jaro nijak oslnivé
oproti podzimu.“

Fotbal
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Víkend v číslech
seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS
dohrávka 20.kola: Želatovice - Litovel 0:3 (0:1)
Kučera,Dvorský,Krátký. Oskava - 1. HFK “B” 0:3
(0:2) Pezzotti 2,Grézl.
28. kolo: Opatovice - Kozlovice 1:1 (0:0) Gerhard
- Král M.. 1. HFK “B” - Troubky 1:1 (0:1) Pezzotti
- Němčák. Želatovice - Hněvotín 2:2 (2:0)
Dostál,Matušík T. - Křižan,Novák. Zlaté Hory Dolany 3:4 (3:1) Křepelka,Charalambidis,Burian
- Volf 2,Krzyžánek,Čech. Litovel - Šternberk 1:1
(0:1) Jindra - vlastní. Kralice - Velké Losiny 1:1
(1:1) Petrásek - Uvízl. Oskava - Určice 2:1 (0:0)
Mičunda,Masopust A. - Hořák. Konice “A” Ústí 1:1 (1:0) Řehák T. p.k. - Škařupa.
1. Určice
27 18 4 5 74:35 58
2. Oskava 27 17 1 9 62:44 52
3. 1. HFK ‘”B”’ 27 14 7 6 58:30 49
4. Kozlovice 27 14 4 9 51:37 46
5. Konice ‘”A”’27 12 6 9 38:36 42
6. Šternberk 27 12 4 11 50:43 40
7. Hněvotín 27 10 7 10 31:32 37
8. Kralice 27 11 3 13 40:49 36
9. Velké Losiny 27 9 8 10 59:58 35
10. Litovel
26 8 9 9 40:39 33
11. Želatovice 27 9 5 13 40:56 32
12. Zlaté Hory 26 8 6 12 35:45 30
13. Ústí
27 7 8 12 34:47 29
14. Dolany
27 7 8 12 32:51 29
15. Troubky 27 6 9 12 35:58 27
16. Opatovice 27 5 7 15 30:49 22
I.A sk. „A“ muži:
dohrávka 21.kola. Troubelice - Štěpánov 1:1
(1:0) Horák - Tuška.
24. kolo: Jeseník - Leština 2:6 (1:3) Novák,Glac
T. - Puchr 5,Volek. Jindřichov - Troubelice
3:1 (0:1) Petr 2,Prokop J. - Lolek T.. Mor.
Beroun - Medlov 2:4 (2:3) Vlček,Slížek Šmíd,Novák,Okrouhlý,Pospíšil. Štěpánov - Štíty
2:0 (0:0) Tuška,Rak. Bludov - Konice “B”
odloženo. Mohelnice “B” - Písečná 3:2 (0:2)
Šrot 2,Klimeš - Sogel,Slavík. Šumvald - Loštice
0:0. I.A sk. “B” muži: dohrávka 23.kola. Hlubočky
- Dub nad Mor. 2:1 (1:0) Dulin 2 - Smolka.
1. Medlov
23 17 5 1 69:21 56
2. Jeseník
23 14 3 6 68:39 45
3. Leština
23 11 5 7 43:35 38
4. Mohelnice ‘”B”’ 23 10 7 6 41:37 37
5. Bludov
22 11 3 8 43:41 36
6. Mor. Beroun 23 10 4 9 57:53 34
7. Štíty
23 9 4 10 46:38 31
8. Štěpánov
23 9 4 10 48:45 31
9. Troubelice 23 7 7 9 45:42 28
10. Jindřichov
23 8 3 12 45:61 27
11. Loštice
23 5 10 8 32:40 25
12. Šumvald
23 7 4 12 30:62 25
13. Konice ‘”B”’ 22 5 3 14 29:48 18
14. Písečná
23 4 4 15 33:67 16
I.A sk. „B“ muži:
dohrávka 23.kola. Hlubočky - Dub nad Mor. 2:1
(1:0) Dulin 2 - Smolka.
24: kolo: Slatinice - Náměšť na Hané 4:2 (3:2)
Prucek T. 2,Valsa,Pavlík - Zajíček,Šoupal. Bělotín
- Bohuňovice 0:1 (0:0) Juřčík. Plumlov - Lipník
2:1 (1:1) Mlčoch,Matoušek - Lošťák. Nové Sady
- Bělkovice 0:0. Haná Prostějov - Hlubočky 2:3
(1:0) Kolkop,Mašík - Stloukal,Henkl,Goldscheid
O.. Dub nad Mor. - Kojetín 2:0 (0:0)
Doseděl,Došlík. Čechovice - Klenovice 3:1
(0:1) Kolečkář,Jahl,Zacpal - Všianský.
1. Nové Sady 23 19 3 1 81:21 60
2. Kojetín
23 17 2 4 64:29 53
3. Čechovice 23 11 5 7 47:29 38
4. Dub nad Mor. 23 11 4 8 44:40 37
5. Lipník
23 10 5 8 51:35 35
6. Hlubočky
23 10 5 8 38:43 35
7. Klenovice 23 8 5 10 39:49 29
8. Slatinice
23 7 6 10 34:47 27
9. Bohuňovice 23 7 5 11 38:47 26
10. Haná Prostějov23 6 7 10 28:41 25
11. Bělotín
23 5 9 9 31:53 24
12. Bělkovice
23 6 5 12 30:39 23
13. Náměšť n. H. 23 6 1 16 38:66 19
14. Plumlov
23 3 8 12 24:48 17
I.B sk. „A“ muži:
dohrávka 21.kola: Pivín - Nezamyslice 3:2
(2:1) Svozil,Vrba,Fialka - Musil,Pavelka.
24. kolo: Býškovice - Všechovice 3:2 ( 1:2)
Vašina R. 2,Dostál - Derych,Fištrun. Hranice
“B” - Jesenec 3:2 (1:0) Dohnal,Zdražil,Ferenc
- Konečný,Tichý J.. Lipová - Vrchoslavice
4:1 (0:1) Bross 2,Liška,Přikryl - Polášek.
Nezamyslice - Radslavice 3:0 (1:0) Musil
2,Přidal T.. Tovačov - Beňov 0:1 (0:1) Vyhňák.
Hor. Moštěnice - Pivín 1:2 (0:1) Kovář M. Kadlec,Šišma. Kostelec - Mostkovice 0:2 (0:1)
Dadák,Pospíšil.
1. Beňov
23 17 4 2 77:29 55
2. Vrchoslavice 23 15 2 6 63:37 47
3. Hranice ‘”B”’ 23 15 2 6 61:38 47
4. Lipová
23 13 3 7 62:46 42
5. Všechovice 23 11 3 9 49:42 36
6. Tovačov
23 9 5 9 42:39 32

Určice prohrály v Oskavě, přesto mají titul na dosah

Oskava, Prostějov/jim – Poslední krok bývá nejtěžší. Přesvědčili se o tom i hráči Určic, jimž
proti Oskavě za určitých okolností stačila i remíza k tomu,
aby si s předstihem zajistili
celkové vítězství v letošním ročníku krajského přeboru. Tým
Evžena Kučery však na Šumpersku prohrál a na definitivu
si musí počkat minimálně do
nedělního derby s Kralicemi.
„Měli jsme mírnou převahu, byli
jsme herně lepší, ale zatímco
domácí využili dvě šance ze tří,
my jsme jich hned pět zahodili,“
pojmenoval příčiny konečného

stavu 1:2 kouč kostí s tím, že své
možnosti nevyužili hned třikrát
Radim Vaněk a jednou Dominik
Bokůvka se střídajícím Petrem
Halouzkou.
O snížení se až na počátku poslední čtvrthodiny postaral Petr
Vodák, s jeho případě ovšem nešlo o zakončení z vápna, ale netradičně o střelu zpoza šestnáctky.
„Měli jsme míč na kopačkách, ale
nezvládli jsme úvod druhé půle.
Nejprve nám utekli, poté jsme se
dopustili další hrubky a během
několika minut jsme tak inkasovali dvě branky,“ popsal rozhodující
momenty Kučera.

Oskava navíc nastoupila v kompletním složení, dokonce mohla
i třikrát střídat, a neopakovala se
tak situace ze středy, kdy kvůli
pouhým šesti zdravým fotbalistům
nedohrála svůj duel s rezervou Holice. Určicím naopak chyběl zraněný Tomáš Los, jenž se na trávníky
vrátí až v příští sezoně, jen na lavičce musel zůstat Michal Ján, jenž se
po otřesu mozku a zlomenině nosu
teprve zapojí do tréninku.
„Věděli jsme, že jsou velmi kvalitní.
Mají mezi sebou hráče, kteří si vyzkoušeli druhou i první ligu. Chtěli
jsme sice vyhrát, ale zakončení se
nám nedaří tolik jako na podzim,“

zmínil s tím, že pažit sice skrápěl
vydatný déšť, ale hřiště bylo velmi
solidně připraveno a oba týmy před(0:0)
vedly velmi kvalitní výkon.
Na Určické nyní čeká derby s Kralicemi a vědí, že pokud doma vyBranky: 51. Mičunda, 59. Masopust – 78. Vodák
hrají, bude to bez ohledu na ostatní
Rozhodčí: Horák – P. Dorušák, Polanský
výsledky znamenat celkové prvenství a právo postupu do divize. S
Sestava Určic:
druhou Oskavou, která zaostává o
Nejezchleb – Petržela, Peka, Skopalík, Javořík – Bokůvka, Kocoušest bodů, totiž mají lepší vzájemrek, Vaněk, Hochman – Holly (65. Halouzka), Vodák.
né zápasy a o téměř dvacet branek
Trenér: Evžen Kučera.
pozitivnější skóre.
„Derby nemá favorita, bude ale mít
ještě větší náboj. Na podzim se nám očekává žádný jasný průběh Evžen tom v tabulce lépe, navíc prohrály
velmi dařilo, pak ale přišla zranění Kučera. Statistika z posledních let jen dva z posledních jedenácti vzáa na výkonech se to projevilo,“ ne- favorizuje Určice. Nejen že jsou na jemných duelů.

2:1

TJ Jiskra Oskava
TJ Sokol Určice

Konice ztratila výhru a nemůže přijít na jméno rozhodčím
Konice, Prostějov/jim – Bez Pavla Mühlhausera, jenž od disciplinární komise dostal trest na dva
zápasy, ale opětovně s gólmanem
Vojtou Nakládalem, vyběhli koničtí fotbalisté k předposlednímu
domácímu utkání této sezony.
Pátý celek krajského přeboru
přivítal třinácté Ústí, ale na rozdíl
od podzimní výhry 1:0 se tentokrát musel smířit s dělbou bodů.
Konici vyšel úvod zápasu a ve
dvacáté minutě se díky Řehákově

1:1

Sokol Konice
TJ Sokol Ústí

(1:0)

Branka Konice: Řehák z penalty. Rozhodčí: Motlíček – Krobot, Vičar

Sestava Konice:
Nakládal – Václavek, Klobáska, Bílý (Směták), M. Drešr – Kryl
(Rus), Řehák, Cetkovský, Schön – Novotný, Dostál.
Trenér: Roman Jedlička.

pokutovému kopu dostali do vedení. Faulující hráč navíc dostal červenou kartu a na zhruba sedmdesát
minut tak dostali domácí možnost
hrát přesilovku. S ní však naložili
bídně a namísto zvýšení vedení
a pojištění skóre sami inkasovali.
Vyrovnat se hostům podařilo ihned
po přestávce a stav 1:1 se navzdory
dalším příležitostem nezměnil.
„Rozhodčí nás přitlačili a postarali
se o vyrovnání. Ve druhé půli zcela obrátili proti nám a pro mě jako

funkcionáře je to nepřijatelné. Červená karta byla jasná, byly tam i další
podobné zákroky,“ rozčiloval se jednatel konického Sokola Jiří Kučera.
Vadil mu zejména střet hostujícího
gólmana s Ladislavem Bílým, kdy
po zásahu rukavicí do obličeje musel
otřesený domácí obránce vystřídat i
další okamžiky, po nichž žádal buď
karty, nebo penalty.
Zlepšit náladu si mohou Koničtí
hned v neděli, kdy při domácí rozlučce přivítají Želatovice. Pod Ku-

Na vedoucí branku se nečekalo dlouho, již po pár minutách a
spolupráci Cibulky s Kopečným
na levé straně přišel centr do vápna, který hlavou uklidil do sítě
Petrásek. Domácí se tlačili i dále
do útoku, ale právě po jedné z nevyužitých možností sami inkasovali. To Jaroslav Lehký nevyřešil
situaci ideálně a z brejku hosté
srovnali.
Tímto se skóre uzavřelo a až do
závěrečného hvizdu se již nezměnilo. „Marně jsme čekali na druhý
gól. Hráli jsme nátlakově, měli
jsme výraznou převahu, spoustu

šancí, oni se za poločas dostali
snad dvakrát před naši bránu,“
mrzela Gottwalda dělba bodů.
Od druhého poločasu se na trávník i hráče začal snášet hustý déšť,
takže terén byl kluzký a kombinace obtížnější. To vyhovovalo
taktice hostí, kteří neměli v plánu
nic fotbalového vymýšlet. „V první půli se nám dařilo kombinovat
po zemi, dostávali jsme se i do
přečíslení po levé a pravé straně.
Hosté však byli v deseti lidech na
šestnáctce, vždy se to k nim nějak
odrazilo a míč odkopli,“ povšiml
si.

čerákem
čase
k se začíná v tradičním
di
od 16.30 a domácí mají hostům co
vracet. Na podzim totiž u nich při
jedné ze středečních předehrávek
prohráli 2:3

Kraličtí tak nepřidali čtvrtou výhru v řadě, i díky jednomu bodu
ale uhájili osmé místo právě před
(1:1)
Velkými Losinami. Při nedělním
derby v Určicích Gottwald očeBranka Kralic: Petrásek. Rozhodčí: Slabý – Motal, Knoll
kává, že půjde o jiný fotbal než v
sobotu, oba celky totiž praktikují
Sestava Kralic:
technický fotbal.
Krejčí – Valtr, Martinka, Neoral, Jamrich (70. Chvojka) – Petrásek,
„Derby nemá favorita. Domácí jsou
Dočkal (70. Vybíhal), Nečas, Cibulka – Lehký, Kopečný.
sice první a mají dobré hráče, ale
Trenér: Petr Gottwald.
my budeme hrát otevřenou partii a
chceme bodovat,“ věří v přerušení
černé série s tímto soupeřem. Kralicím se totiž na Určice v posledních „První zápas byl dlouho vyrovnaný, ho stopera. Teď jsme ještě víc komletech nedaří a Petr Gottwald za- při druhém jsem udělal chybu, že paktní a sehraní,“ věří v prodloužení
žil pouze dvě porážky – 1:4 a 0:2. jsem na trávník poslal nerozehrané- letošní šňůry neporazitelnosti.

1:1

FC Kralice na Hané
TJ Sokol Lázně Velké Losiny

Eskáčko do Bedihoště neodjelo a hrozí mu pokuta i kontumace

Prostějov/jim – Krátce po nedělním poledni mohlo být teoreticky
jasno, kdo se stane vítězem okresního přeboru mužů v ročníku
2012/2013. Kdyby totiž Hvozd s
Čechovicemi „B“ prohrál a naopak 1.SK Prostějov „B“ zvítězil
nad Smržicemi, byla by to právě
rezerva třetiligového oddílu, kdo
by si vybojoval možnost zahrát si
I.B třídu. Jenže Hvozd remizoval
a eskáčko ke svému duelu neodjelo a bude nyní čekat, jak rozhodne
Sportovně technická komise (STK)
Okresního fotbalového svazu Prostějov (OFS).

„Podle rozpisu se mělo hrát odpoledne a nikdo nám nenahlásil
změnu termínu. Soupeř nás musí
informovat, jenže my jsme žádnou
zprávu nedostali. Je to věc STK,
ale mělo by se hrát znovu,“ brání se
trestu předseda 1.SK Prostějov Petr
Langr.
Obdobně se vyjádřil i kouč mužstva David Mezuliánek, jenž hráče
připravoval až na půl pátou a jako
posily měl z áčka slíbenou trojici
Kofroň, Svozil, Dostál. „Neměl
jsem o tom tušení a mysleli jsme si,
že hrajeme až odpoledne. Oficiálně
se k nám nic nedostalo,“ vyjádřil se.

S touto verzí ale příliš nesouhlasí pořádající TJ Smržice, které jsou kvůli
rekonstrukci hřiště nuceny hrát v bedihošťském azylu. Kouči domácích
nešlo ani tak o body, protože se jeho
tým pohybuje v horních patrech mezi
čtvrtým a osmým místem, těšil se
však na krásný fotbal jako na podzim.
„Dali jsme jim vědět předem, STK to
odsouhlasila i rozhodčí přijeli. Čekali
jsme na ně až do půl dvanácté, nikdo
se ale nedostavil. Všude to bylo vyvěšeno, nevím, proč nedorazili. Ať o
tom rozhodne výkonný orgán OFS,“
nechal se slyšet Jaroslav Řehák.
Celá věc se tak uprostřed týdne dosta-

ne na stůl Sportovně technické komisi
v čele s Romanem Minxem, která na
základě tvrzení obou stran a příslušných paragrafů rozhodne. „Moudřejší
budu až ve středu, kdy se mi do rukou
dostane zápis o utkání. Pokud tam
však přijeli rozhodčí, zdá se, že je to
chyba klubu,“ nechtěl předjímat výsledek.
V zásadě jsou dva způsoby, jimiž
oddíly mohou v předstihu změnit plánovaný začátek duelu: „Pokud došlo
k dohodě klubů, tak vznikl změnový
protokol a musí na něm být razítka
obou. Pokud ke změně došlo minimálně jednadvacet dní předem, tak to

domácí pouze oznámí a nemusí čekat
na souhlas soupeře,“ osvětlil proceduru Minx.
Čas 10.00 místo 16.30 se na internetu
objevil s předstihem, na svém pravidelném jednání 15. května ho potvrdila i STK. V zápisu ze schůze se
píše, že se tak stalo po dohodě oddílů.
Eskáčku tak hrozí kontumace 0:3 a
pokuta pět tisíc korun, tedy trest, jenž
v minulém týdnu potkal za podobný
prohřešek Dobromilice. Ty si také
myslely, že hrají se Zdětínem „B“ v
jiném termínu. „Kluby nečtou zápisy
STK o změnách termínů,“ posteskl si
Minx.

S takovým trestem ovšem nesouhlasí vedení 1.SK. „Nejsme povinni
kontrolovat internet. Žádnou dohodu
jsme neuzavřeli, nikdo s námi nejednal. Smržice prý sice poslaly dopis,
ale vrátil se jim zpátky a byli jsme
nachystaní na půl pátou,“ upozornil
Langr.
Jak to tedy nakonec dopadne, to se
rozhodne až „u zeleného stolu“. I v
případě kontumace ovšem povede
1.SK Prostějov „B“ tabulku s pohodlným devítibodovým náskokem.
Do konce soutěže chybějí poslední
čtyři kola, ve hře je tedy posledních
dvanáct bodů.

Kostelečankám se nevedlo, utrpěly hned dva debakly

Kostelec na Hané, Prostějov/jim –
Nelichotivým skóre 1:17 skončilo
víkendové vystoupení kosteleckých
fotbalistek v moravskoslezské lize.
Dívčímu výběru se v tomto kalendářním roce příliš nevede a podtrhly to právě poslední dva výsledky. V

páteční dohrávce se stav 1:1 změnil
na konečných 1:8 a v neděli na
Hané vyhrál vedoucí Brumov ještě
výrazněji – 9:0.
Pro duel s Březnicí zvolil kouč
Petr Merta rozestavení 4-1-4-1,
kýžený efekt to ale nepřineslo. Ve

7. Nezamyslice 23
8. Kostelec
23
9. Radslavice 23
10. Mostkovice 23
11. Hor. Moštěnice 23
12. Pivín
23
13. Jesenec
23
14. Býškovice 23

Maletín - Brodek u Př. 4:4 (2:1)
Obšil 2,Havlík,Chudáček - Navrátil
2,Struška,Zatloukal. Velká Bystřice Velký Týnec 4:2 (2:0) Sekel M. 3,Wenzel
- Pospíšil 2. Lutín - Doloplazy 1: 1 (0:0)
Klicpera - Tomeček. Červenka - Slavonín
0:4 (0:3) Merten,Tandler,Večeřa,Grulich.
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I.B sk. „B“ muži:
předehrávka 15.kola: Velký Týnec Černovír 0:2 (0:0) Okleštěk,Havelka.
24. kolo: Protivanov - Drahlov
0:2 (0:1) Pluskal,Frank. Kožušany
- Chválkovice 1:3 (0:0) Thomas Zahrada,Toman,Koňarik.
Haňovice
- Černovír 4:9 (3:5) Přikryl T.
2,Vilímec,vlastní - Vyroubal 3,Pulkert
2,Okleětěk,Špička
J.,Kuba,Havelka.

1. Chválkovice 22
2. Černovír
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3. Slavonín
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vyrovnaném prvním poločase měli
malinko navrch hosté, kteří se také
hlavičkou po rohovém kopu ujali vedení. Domácím hráčkám ale
skvěle vyšel vstup druhého poločasu, rychle vyrovnaly, po zhruba
patnáct minut byly lepší a soupeře

zatlačily. Jenže druhou branku ne- jsme se ztrát a co tři minuty jsme inkapřidaly a závěr zápasu nezvládly.
sovali. Holky to zabalily a rezignova„Rozhodla druhá a třetí branka, kdy ly,“ smiřoval se s přídělem Merta.
nejprve Gabča Řezníčková nahrála
TJ FC Kostelec na Hané
útočnici, poté jsme brzy udělali další
SK Březnice
velkou chybu. Od té doby jsme se
1:8 (0:1)
absolutně nedostali do hry, dopouštěli
Branky: E. Píchalová – Gregorová

Krajský přebor starší dorost

26. kolo: Mohelnice - Černovír
1:1 (0:0) Hofman - Šrámek. 1.FC
Vikt. Přerov - Velký Týnec 2:0 (1:0)
Štibora,Mazur. Šternberk - Čechovice
2:3 (1:1) Kaluža,Sláma - Pospíšil
M.,Pytela,Pokorný. Nemilany - Konice
2:0 (1:0) Rumpál,Zdražil.
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Krajský přebor mladší dorost

Krajská soutěž skupina “B”- dorost

26. kolo: Nemilany - Konice 3:3 (1:1)
Hořava 2,Pírek - Sedlák 2,Juriga. 1.FC
Vikt. Přerov - Velký Týnec 5:0 (0:0) Sk
opal,Dostál,Hradilík,Chudora,Raška.
Mohelnice - Černovír 4:2 (2:1) Schon
2,Marák R.,Karas - Vysoudil,Roman.

24. kolo: Kostelec - Doloplazy 1:4 (1:3) Klemeš
- Dočkal J.,Dočkal M.,Tomeček,Novotný. Hor.
Moštěnice - Určice 0:3 (0:1) Hejduk,Bureš,Pospíšil.
Želatovice - Opatovice 2:4 (2:2) Vágner 2 Rolnic,Hostaša,Číhal,vlastní. Nové Sady - Litovel
2:1 (1:0) Balihar,Ministr - Kolář. Mor. Beroun
- Náměšť na Hané 1:2 (0:1) Kaluža - Dostál 2.
Tovačov - Lipník 2:3 (0:2) Černý,Ledvina - Pospíšil
2,Bureš. Brodek u Př. - Hlubočky 3:5 (1:3) Horák
I.,Němec,Mařák - Vavrys,Jirák,Bílek,Langr,Axman.
1. Opatovice 24 18 4 2 94:40 58
2. Doloplazy
23 16 5 2 98:45 53
3. Litovel
24 15 2 7 107:56 47
4. Nové Sady 23 13 4 6 75:47 43
5. Hlubočky
23 12 2 9 70:57 38
6. Kostelec
23 11 4 8 83:59 37
7. Lipník
23 10 3 10 58:57 33
8. Želatovice 23 9 1 13 68:74 28
9. Brodek u Př. 23 8 4 11 66:77 28
10. Hor. Moštěnice 23 8 4 11 45:63 28
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Veškeré úřední zprávy a další aktuality mohou zástupci jednotlivých
oddílů i jejich příznivci nacházet na internetových stránkách

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ !

103:23 56
74:27 50
60:24 41
48:39 28
45:65 20
18:10110
29:104 8

sport@vecernikpv.cz

3, Huťková 3, Kozmíková 2. Sestava
Kostelečanek: Řezníčková – Pavlíčková, Zapletalová, Hrazdilová, Václavková (27. Látalová) – Adamová
(46. Synková) – Knápková, Hájková,
Vykopalová, Urbanová – E. Píchalová.
Trenéři: Petr Merta a Mojmír Drápal.
11. Určice
24
12. Náměšť na Hané23
13. Tovačov
24
14. Mor. Beroun 23
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Moravskoslezská liga dorostu U-19
28. kolo: Hodonín - FC Hlučín 7:1 (3:1) * Kroměříž Vítkovice 1919 1:0 (1:0) * Fotbal Třinec - MFK Karviná
0:0 (0:0) * 1.SK Prostějov - Vyškov 4:5 (1:3) * HFK
Olomouc - HFK Třebíč 0:4 (0:3) * MSK Břeclav - Sigma
Olomouc 0:7 (0:4) * 1.SC Znojmo FK - Frýdek-Místek
2:4 (1:1).
1. MFK OKD Karviná 27 24 2 1 105:20 74
2. MFK Frýdek-Místek 27 23 0 4 75:25 69
3. SK Sigma Olomouc 27 20 4 3 103:24 64
4. 1.SK Prostějov 27 13 2 12 59:54 41
5. 1.SC Znojmo FK 27 11 7 9 51:53 40
6. SKH Slavia Kroměříž 27 12 2 13 42:54 38
7. RSM Hodonín
26 11 4 11 47:52 37
8. MFK Vyškov
28 11 4 13 44:54 37
9. FC Vítkovice 1919 27 9 4 14 28:55 31

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: Plumlov se nevzdává, Haná nedosáhla s Hlubočkami ani na bod
2:3
TJ Haná Prostějov
Čechovice po delším čase zabraly
FK Hlubočky
Prostějovsko/jim – Měsíc a půl to trvalo, než se fotbalisté
Čechovic dočkali druhé soutěžní výhry v tomto kalendářním
roce. Uspěli až v neděli odpoledne v regionálním derby s
Klenovicemi. Těm naopak skončila série čtyř duelů bez porážky. Vzchopili se i hráči Plumlova. Co se jim nepodařilo proti celkům z dolní poloviny tabulky, to dokázali proti třetímu Lipníku.
A výhra 2:1 tak znamená, že v Náměšti budou hrát o posun ze
čtrnáctého na třinácté místo v tabulce. To Konice „B“ cestovala
ke svému soupeři zbytečně, v Bludově rozhodčí usoudili, že
se hrát nedá.

SK Bludov
Sokol Konice „B“
Nehráno pro nezpůsobilý terén. Oddíly se na náhradním termínu neshodly,
určí ho tak až STK O KFS. „Na takovém terénu se hrát dalo, připomínalo
to podzimní duel „áčka“ v Dolanech.
Domácí ale hrát nechtěli a přesvědčili
rozhodčí. Udělali jsme si tak výlet za
šest tisíc,“ okomentoval odložení duelu jednatel Sokola Konice Jiří Kučera.

TJ Sokol Čechovice
TJ Sokol Klenovice na Hané
3:1 (0:1)

Kralice sice nevyhrály, přesto si pojistily horní polovinu
Kralice na Hané, Prostějov/jim
– Série tří kralických výher skončila, přesto tým Petra Gottwalda
alespoň částečně bodoval. Proti
Velkým Losinám se domácí hráči
opět dostali do množství šancí a
kdyby jen zlomek z nich proměnili, brali by všechny tři body, jenže
se tak nestalo a platí remíza 1:1.
„Stále platí, že nás na jaře žádné
mužstvo nepřehrálo a ztráty jsme si
zavinili svými chybami. Hosté byli
zalezlí na šestnáctce a pouze odkopávali, my jsme do nich neustále bušili,“ přiblížil průběhu duelu kralický
trenér.

608 706 148

Fotbalový klub TJ HANÁ PROSTĚJOV

Branky: Kolečkář, Jahl, Zacpal –
Všianský. Rozhodčí: Silný – Januš,
Svačina. Sestava Čechovic: Brablec
– Prášil (55. Mach), Vinklárek, Šťastný, Suchomel – Jansa (74. Chmelík),
Kolečkář, Zacpal, Hodulák, Klimeš
(55. Matula) – Jahl. Trenér: Jaroslav
Liška. Sestava Klenovic: Rec – Frys
(83. R. Cetkovský), Lakomý, T. Cetkovský, Liška – Rozehnal, Šlézar,
Všianský, Sigmund – Přikryl (63.
Prokop), Borovský (79. Šubrt). Trenér: Petr Navrátil.

Hodnocení trenéra Čechovic
Jaroslava Lišky:
„Ubojovali jsme to, hrálo se na těžkém podmáčeném terénu. Přišlo se
podívat snad čtyři sta lidí a potřebovali jsme protrhnout domácí smůlu.
První čtvrthodinu jsme drželi míč, ale
nevystřelili na bránu. Soupeř nás pak
přetlačil a dosáhl gólu do šatny po
hrubce Prášila. V šatně tak nastal větší
průvan a druhou půli hráči odmakali.
Chválím všechny, makali, dřeli. Po
černé práci Jahla a Jansy se do šibenice trefil Kolečkář, byl to náš nejlepší
hráč. Po asistenci Jansy přidal druhou
branku Jahl, po přihrávce Kolečkáře
se ještě trefil Zacpal. Za stavu 0:1 šli
hosté sami na gólmana, ale Brablec je
vychytal. Klenovice nedaly ani další
šance, měli jsme i štěstí.“
Hodnocení trenéra Klenovic
Petra Navrátila:
„Šlo o derby a nechtěli jsme otvírat
hru, ale roztahovat ji do stran. Atmosféra byla pěkná, diváci viděli útočný
fotbal. S první půlí jsem byl spokojen a poté šel ještě Borovský sám na
brankáře, ale nedal. Po výkopu jsme
výstavní trefou dostali na 1:1, během

deseti minut domácí otočili. Nepřehrávali nás, vesměs jsme měli převahu my, ale šance jsme nedali. Čechovice byly o dva góly lepší a gratuluju
jim. Díky jisté záchraně jsme dali šanci i jiným klukům, které zkoušíme na
příští sezonu. Teď se musíme soustředit na dva venkovní duely.“

TJ Sokol Plumlov
FK Spartak Lipník nad Bečvou
2:1 (1:1)
Branky Plumlova: Mlčoch, Matoušek z penalty. Rozhodčí: Boháč
– Tomeček, Reich. Sestava Plumlova: Piták – Bureš, Gryglák, Mlčoch,
Kiška – Hladký, Plajner – Vitásek,
Matoušek, Ševcůj – Ježek (81. Křupka). Trenér: Lubomír Keluc.
Hodnocení trenéra Plumlova
Lubomíra Keluce:
„Záchrana je opět mnohem reálnější,
protože asi budou padat tři mužstva ze
dvou skupin. Řekli jsme si, že pokud
nezískáme tři body, jsme jasní sestupující a kluci dokázali, že sestoupit nechtějí.
Takové nasazení jsem od nich ještě neviděl. Zpočátku byl sice Lipník živější a
vedl, my jsme ale za pět minut srovnali,
převzali jsme otěže a hosté se již k ničemu nedostali. Výhra je to zasloužená,
zařídil ji s přehledem kopnutou penaltou
Matoušek po faulu na Ježka. Pokud to
tak kluci odjezdí i v Náměšti a budou
hrát poctivě dopředu i dozadu, věřím,
že to zvládneme a nebudeme po dlouhé
době na chvostu tabulky.“

TJ Haná Prostějov
FK Hlubočky
2:3 (1:0)
Podrobněji na jiném místě vydání

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Prostějov/ol - Ve čtyřiadvacátém kole skupiny „B“ I.A třídy
Olomouckého KFS nastoupila
Haná Prostějov na hřišti v areálu SCM Za místním nádražím
proti mužstvu FK Hlubočky.
Oba týmy produkují kombinační, technický fotbal se spoustou
přihrávek lahodící oku diváka,
takže se očekávala poměrně líbivá podívaná.
A skutečně se bylo na co dívat.
V 10. minutě centroval domácí
Krupička do vápna hostí a Martin Kolář hlavičkoval ve výskoku do náruče gólmana Axmana.
O dvě minuty později už Haná
vedla. Krupička poslal Chuma
po křídle, ten odcetroval volnému
Mašíkovi, který otevřel skóre zápasu - 1:0. Hlubočtí hráči vyslali
první přímou střelu na Sedláčka v
17. minutě, ale Ferenčíkův pokus
domácí obrana tečovala přímo
k Sedláčkovi. Domácí gólman se
zaskvěl ve 27. minutě při střele
Ferenčíka, když robinzonádou
vyrazil jeho ostrou střelu mimo
branku. Z následujícího roku hostující Pecůch z „první“ napálil
míč, který minul domácí svatyni.
V 35. minutě se zase vyznamenal
hostující Axman, který kryl z levé
strany střelu Chuma. O čtyři minuty se řítil na branku hostí „rychlík“ Kolkop, ale dal si míč hodně
před sebe, vyběhnuvší Axman byl
u něj dřív a odkopl ho do autu. V
závěru poločasu měli šance hosté
, ale hlavička Krbečka šla nad a
při střele Ferenčíka se zase vytáhl
brankář domácích Sedláček.
O přestávce zpražil hostující hráče trenér Matuška tak, že jeho
hlas a bušení do taktické tabule
bylo slyšet až na místním nádraží. Hráči si slova trenéra vzali
k srdci, ve druhém poločase přidali a zle Hanákům zatápěli. Ve
49. minutě se dostal k míči na
hranici vápna hostující Stloukal
a jeho střelu pouze tečoval Sedláček do své branky - 1:1. V 57.
minutě vyrazil domácí Sedláček
střelu Dulina, avšak na následující

(1:0)

Branky: 12. Mašík, 79. Kolkop - 49. Stloukal, 57. Henkl, 73. Ondřej Goldscheid. Rozhodčí: Hampl - Šebesta, Lepka. Žluté karty:
Henkl, Ferenčík, Pudil (Hlub.). Diváků: 50

Sestava TJ Haná Prostějov:
Sedláček - Martin Kolář, Zbožínek, Krč, Vyskočil - Varga (46.
Šindler), Mašík, Krupička, Chum - Zatloukal, Kolkop.
Trenér: Daniel Kolář.
Sestava TJ Haná Prostějov:
Axman - Bahounek, Marek Goldscheid, Stloukal, Pudil - Pecůch,
Krbeček, Henkl, Ondřej Goldscheid - Ferenčík, Dulin.
Trenér: Dan Matuška
dorážku Henkla, která se odrazila od tyče byl už krátký - 1:2. V
73.minutě dostali Hanáci třetí gól,
když hosté z rychlého protiútoku
a centru z pravé strany se dostali
do dvougólového vedení po hlavičce Ondřeje Goldscheida - 1:3.
Tento gól kupodivu opět Hanáky
zvedl a na branku Hluboček se
valil jeden útok za druhým. V 79.
minutě zahrával domácí Krupička
trestný kop, obránci míč odrazili
před Kolkopa a ten k tyči snížil

na – 2:3. Domácí vsadili poté
všechno na útok, ale přesto se jim
ze tří slibných standartních situací
vyrovnat nepodařilo. Tři trestné kopy zahrával Krupička, ale
Chumova hlavička vedle (81.),
hlavičku Martina Koláře vrhnuvší
se Axman zachytil na čáře (84.) a
stejně nadvakrát chytil hlubočský
gólman i hlavičku Chuma (87.). V
samotném závěru vyslal Krupička
do brejku Kolkopa, ale ten si míč
příliš pokopl...

Daniel KOLÁŘ - TJ Haná Prostějov:
„Klobouk dolů před hosty, kteří přijeli pouze v jedenácti a měli včerejší utkání v nohách. Bohužel jsme Hlubočkám našim špatným výkonem
umožnili vstřelit tři góly a jelikož my dokázali vsítit pouze branky dvě, zaslouženě jsme prohráli.“

Dan MATUŠKA - FK Hlubočky:
„Dneska je to už druhý zápas ve dvou dnech. Máme pouze 11 hráčů,
protože zároveň hraje i naše béčko. Po hloupé chybě jsme dostali gól.
Šťastné vítězství, protože jsme nemohli střídat. Domácí byli první půli pasivní a tím nám pomohli. Byli jsme lepší i když domácí hrající podobným
stylem jako my, byli zdatným soupeřem.“

I.B třída: Lipová, Nezamyslice, Mostkovice ani Pivín nezaváhaly
Prostějovsko/jim – Přesně půl na půl si vedla osmička
regionálních zástupců ve třetí nejvyšší krajské fotbalové
soutěži. Lipová dokázala Vrchoslavicím oplatit podzimní porážku 0:5 a v odvetě brala tři body za výsledek 4:1,
Mostkovičtí stejně jako na podzim zdolali kostelecké hráče a sestupovým příčkách unikli na osm bodů. Z vítězství se radovaly i Nezamyslice doma nad Radslavicemi
a také Pivín v Horních Moštěnicích, čímž se stejně jako
Mostkovice přiblížil k udržení v I.B třídě. Naopak Jesenec
marně dotahoval manko v Hranicích a opět nebodoval,
nevedlo se ani Protivanovu, jenž doma podlehl poslednímu Drahlovu a zkomplikoval si pozici v „B“ skupině.
SK Lipová
TJ Sokol Vrchoslavice
4:1 (0:1)

Zatloukal, Novák, Spiller – P.
Horák st., Trávníček, Polášek, M.
Fousek – Holub, Lacina. Trenér:
Roman Šmíd.

Branky: 15. Polášek – Bross 2,
Přikryl, Liška. Rozhodčí: Fojtek
– Lizna, Majer. Sestava Lipové: Jelínek – Žilka, Ohlídal, Barák, P. Koudelka – Z. Koudelka
(70. Vlček), Macourek, Růžička,
Bross (75. Barták) – Petržela (46.
Přikryl), Liška. Trenér: Jaroslav
Ullmann. Sestava Vrchoslavic:
Jurčík – Coufalík (46. Olšanský),

Hodnocení trenéra Lipové
Jaroslava Ullmanna:
„Začali jsme dobře, za prvních
deset minut jsme měli dvě šance
a trefili jsme břevno, poté začal
být aktivnější soupeř. Byl pohyblivější, dařila se mu kombinace,
my jsme naopak kazili nahrávky
a byli daleko horší. Po přestávce
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Moravskoslezská liga dorostu U-17
30.kolo: Fotbal Třinec - Zbrojovka Brno 2:2
* 1.SK Prostějov - 1.SC Znojmo FK 0:3 (0:2) *
MSK Břeclav - Baník Ostrava 1:3 (1:1) * FrýdekMístek - Kroměříž 1:3 * Sigma Olomouc - FC
Hlučín 1:1 (1:1) * 1.FC Slovácko - HFK Olomouc
4:0 (3:0) * Vyškov - Hodonín 2:1 * MFK Karviná
- Fastav Zlín 1:1 (0:0) * Vysočina Jihlava - SFC
Opava 1:1 (0:1).
1. FC Baník Ostrava 30 27 1 2 157:27 82
2. 1.FC Slovácko 30 22 2 6 141:22 68
3. SK Sigma Olomouc 31 22 2 7 84:31 68
4. FC Fastav Zlín 30 21 4 5 120:39 67
5. FC Zbrojovka Brno 30 20 4 6 89:39 64
6. FC Vysočina Jihlava 30 20 3 7 83:41 63

7. MFK OKD Karviná 30 16
8. Slezský FC Opava 31 12
9. 1.SC Znojmo FK 30 13
10. MFK Frýdek-Místek 30 11
11. FC Hlučín
31 10
12. 1.HFK Olomouc 30 9
13. SKH Slavia Kroměříž 29 9
14. FK Fotbal Třinec 32 6
15. RSM Hodonín
29 6
16. 1.SK Prostějov 30 6
17. Městský SK Břeclav 30 5
18. MFK Vyškov
29 3

6 8
6 13
3 14
4 15
5 16
5 16
4 16
5 21
5 18
2 22
3 22
2 24

65:50 54
57:63 42
67:87 42
58:72 37
52:84 35
36:82 32
35:85 31
40:85 23
37:10123
35:11120
33:99 18
20:91 11

se to obrátilo, hodně nám pomohl
příchod Petra Přikryla. Podržel
míč, rozehrál, dostávali jsme se do
šancí. I soupeř měl nějaké možnosti, ale v koncovce jsme byli lepší a
přišlo mi, že hosté v závěru fyzicky
odpadli.“

Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Romana Šmída:
„Jsme pitomci. Byl to zápas dvou
zcela odlišných poločasů, tomu
prvnímu jsme kralovali, soupeři
jsme nepůjčili míč a zaslouženě
jsme vedli. Měli jsme ale přidat
další branky, bylo to o druhém
gólu. Ve druhé půli domácí vyrovnali po hloupé penaltě, která je povzbudila. Dopustili jsme se dalších
individuálních chyb v obraně a oni
zaslouženě vyhráli. Poslední dvě
branky jsme dostali v závěrečných
pěti minutách, kdy jsme již otevřeli
hru. Potýkáme se s řadou zranění,
ani základní jedenáctka není fit a
nevydržíme celý zápas.“

SK Hranice „B“
SK Jesenec
3:2 (1:0)
9. Výšovice
17 4 1 12 29:80 13
10. Držovice
17 3 2 12 26:70 11
11. Brodek u PV
14 1 0 13 10:78 3
Kanonýři: 24 - Blumenstein Zdeněk (Dobromilice), 22 Makoš Josef (Pivín), 15 - Hruban Dominik (Kostelec), Milar
Ondrej (Protivanov).

Okresní přebor mladších žáků
12.kolo: Plumlov-Haná Prostějov 0:3 (0:2), branky: - Tomak
2, Alexy.
14.kolo: Bedihošť-Brodek u Konice 4:4.
19.kolo: Plumlov-Brodek u PV.
22.kolo: Čechovice-Plumlov -odloženo, Pivín-Kralice, Brodek
u PV-Haná Prostějov 2:2, Otaslavice-Olšany 1:10, KlenoviceNezamyslice 1:6, Bedihošť-1.SK Prostějov 2:13.
1. Čechovice
22 19 1 2 130:23 58
2. Olšany
24 17 3 4 125:55 54
3. 1.SK Prostějov 21 17 2 2 147:37 53
4. Haná Prostějov 24 15 5 4 108:47 50
5. Nezamyslice
23 13 4 6 113:91 43
6. Pivín
22 12 1 9 93:57 37
7. Kralice
22 9 2 11 72:84 29

Branky Jesence: 70. Konečný,
87. J. Tichý. Rozhodčí: Pumprla
– Kulička, Kouřílek. Sestava Jesence: Kýr – L. Burget, M. Takáč,
H. Burget, Tyl – Konečný, Čížek,
J. Tichý, Burian – P. Tichý ml., Z.
Tichý (65. P. Tichý st.). Trenér:
Josef Takáč.

rážkou Švédovy střely svou první
letošní brankou Adam Kadlec.
Dále šel Svozil sám na gólmana,
ten ho ale vychytal, a Švédovu střeBranky: Musil 2, T. Přidal. Roz- lu lapil na brankové čáře. Ve druhé
hodčí: Oulehla – Sigmund, Lasov- půli zvýšil Šišma, domácí pak z peský. Sestava Nezamyslic: Buri- nalty snížili a začaly nám docházet
ánek – Hájek, Mariánek, Pavelka síly. Hru jsme ale měli pod kontro(75. Letocha), T. Přidal – Oulehla, lou a vyhráli zaslouženě. Jsme sice
Hodnocení trenéra Jesence
J. Přidal, Návrat, V. Fialka – Mora- stále třetí od konce, ale srovnali
Josefa Takáče:
vec (50. J. Přikryl), Musil (85. Do- jsme krok se soupeři. Do Mostko„Byl to výborný zápas, kluci po- koupil). Trenér: Drahomír Crhan. vic jedeme pro vítězství.“
dali velmi dobrý výkon. Přestože
se hrálo za sluníčka a na umělé
Hodnocení trenéra Nezamyslic
TJ Sokol Protivanov
trávě, nechybělo jim nasazení a
Drahomíra Crhana:
FC Drahlov
kdyby takto hráli i před týdnem „V první půli jsme hráli krásný
0:2 (0:1)
s Nezamyslicemi, věřím, že by- kombinační fotbal a završil to v
chom vyhráli. Soupeř se dostal desáté minutě po centru Kamila Rozhodčí: Dokoupil – I. Antonípět minut před pauzou do vedení, Oulehly hlavičkou do prázdné brá- ček, Milar. Sestava Protivanova:
které po hodině hry navýšil, za ny Musil. Dařily se nám nahrávky, R. Vybíhal – Sekanina, J. Vybíhal
nás snížil lob ze šestnáctky Pepa přenesení, soupeře jsme k ničemu st., Dvořák, M. Bílek – Šindelka
Konečný. Domácí z pětaosmde- nepustili. Ve druhé půli to již bylo (70. T. Pospíšil), F. Pospíšil, M.
sáté minutě přidali třetí branku, fotbalově horší, přesto jsme přidali Pospíšil, Ženata – R. Sedlák (46.
závěr ale z dorážky zdramatizo- další dvě branky. Nejprve se Musil Grmela), Kropáč. Trenér: Libor
val Jirka Tichý. Škoda, že nám trefil z velkého vápna pod břevno, Bílek.
rozhodčí neuznali jednu branku, pak Jiří Přidal přetáhl roh a Tomáš
sahali jsme po bodu. Týmy z Přidal skóroval hlavičkou. Soupeř Hodnocení trenéra Protivanova
Libora Bílka:
Hranicka drží pohromadě, musí- si vytvořil dvě tutovky, tentokrát
me ale soutěž dohrát a zabojovat ale Buriánek žádnou chybu neudě- „Soupeř byl lepší, hbitější, více si
o záchranu.“
lal a vše vychytal. Myslím si, že di- šel za výhrou. Je to pro mě zklamáváci mohli být po delší době s hrou ní. V první půli jsme sice měli více
ze hry, nedokázali jsme se ale prospokojeni.“
sadit před brankářem a hráli jsme
8. Přemyslovice 21 8 2 11 62:77 26
jen po velké vápno. Nedostávali
9. Plumlov
22 8 1 13 48:61 25
TJ Sokol Horní Moštěnice
jsme tak do šancí a soupeř chodil
10. Brodek u PV
21 7 3 11 44:65 24
TJ Sokol Pivín
11. Otaslavice
21 6 0 15 35:109 18
do rychlých brejků. Bál jsem se
12. Klenovice
23 4 2 17 55:113 14
1:2 (0:1)
terénu, ale dneska již u nás nepr13. Brodek u Konice 23 3 2 18 32:125 11
Branky Pivína: Kadlec, Šišma. šelo a hřiště bylo velice slušné. V
14. Bedihošť
23 3 2 18 47:167 11
Rozhodčí: Štětka – Navrátil, Za- osmapadesáté minutě jsme mohli
Kanonýři: 52 - Soldán Radek (Nezamyslice), 48 - Ježek Jan
oral. Sestava Pivína: Pluhařík – vyrovnat, ale Jan Vybíhal nedal
(Pivín), 28 - Balák Martin (Kralice).
Vláčilík, P. Zbožínek ml., Martinec penaltu, když brankář vystihl směr.
– R. Švéda (72. M. Sedlák), Svo- Pak jsme to již otevřeli a v závěru
zil, Vrba, Šišma – Labounek (85. jsme inkasovali podruhé. Zbývají
V. Švéda), Fialka – Kadlec (88. P. nám ještě tři zápasy, jde jen o fotSedlák). Trenér: Pavel Zbožínek bal. Nerezignovali jsme, zkusíme
to ještě, hodně se to podobá naší
starší.
situaci z předminulého roku.“
Hodnocení trenéra Pivína
Pavla Zbožínka:
TJ FC Kostelec na Hané
„Odehráli jsme zápas ve vysokém
TJ Sokol Mostkovice
nasazení, byl to jeden z nejlepších
0:2 (0:1)
výkonů na jaře. V první půli jsme
Podrobněji na straně 23
byli lepší, do vedení nás dostal do-

fotbalové
zpravodajství
hledejte na

www.
vecernikpv.cz

TJ Haná Nezamyslice
TJ Sokol Radslavice
3:0 (1:0)

Přebor OFS Prostějov II.třída
17.kolo: Olšany-Čechovice “B” 2:2 (2:1), branky:
Kryštofík, Valenta - Klvaček, Pytela.
20.kolo: Určice B-Otinoves 2:4 (1:0), branky: Dolák,
Křižák - Zapletal 3, Janeček.
25.kolo: Kralice B-Otaslavice 2:5 (1:4), branky:
Chvojka 2 - Kaláb 4, Vogl.
28.kolo: Čechovice “B”-Hvozd 1:1 (1:0), branky:
Klvaček - Muzikant, Přemyslovice “A”-Otinoves 1:1
(1:0), branky: Vlasák - Rychlík, Vrahovice-Olšany
2:2 (1:0), branky: Šedivý - 2, Brodek u PV-Kralice B
-Odloženo, Smržice-1.SK Prostějov B -Nehráno,
Haná Prostějov B-Držovice 2:4 (0:2), branky: Mašík
-, Fiferna, Vymazal, Zabloudil, Otaslavice-Určice B
4:2 (1:2), branky: Kaláb 2, Vlachynský 2 - Halouzka,
Kaprál, Vyšovice-Zdětín 5:3 (2:1), branky: Dudík 3,
Škultéty 2 - Řehulka 2, Keluc. Čechovice „B“-Smržice
6:2 (2:1), branky: 2, Klimeš 2, Haluza, Pospíšil - Klus,
Kuchař, Haná Prostějov B-Brodek u PV 3:0.
1. 1.SK Prostějov B 25 19 3 3 74:17 60
2. Hvozd
26 16 3 7 78:47 51
3. Otaslavice
27 15 5 7 71:53 50
4. Zdětín
27 13 7 7 54:47 46
5. Čechovice “B” 28 12 8 8 52:38 44
6. Vrahovice
26 12 4 10 58:44 40
7. Smržice
26 12 4 10 55:49 40
8. Určice B
27 13 1 13 51:64 40
9. Olšany
28 10 6 12 53:59 36
10. Držovice
27 9 6 12 46:64 33
11. Přemyslovice “A” 26 8 7 11 53:53 31
12. Haná Prostějov B28 8 5 15 43:63 29
13. Otinoves
27 8 4 15 57:72 28
14. Brodek u PV 26 7 5 14 52:80 26
15. Kralice B
25 6 4 15 37:56 22
16. Výšovice
25 6 4 15 31:59 22
Kanonýři: 21 - Zapletal Petr (Otinoves), 17 - Kaláb
Michal (Otaslavice), 16 - Šimeček Roman (Brodek u PV).
III. třída
20.kolo: Horní Štěpánov-Vrahovice B 3:2,
Pavlovice-Pivín B 6:3, Zdětín B-Kostelec B 2:2,
Němčice-Ptení 4:0 (2:0).
28.kolo: Dobromilice-Kostelec B 3:1 (1:0), Pivín
B-Mostkovice B 2:3, Vrahovice B-Ptení 3:1, Brodek
u Konice-Ivaň 3:1, Nezamyslice B-Bedihošť 6:2,
Tištín-Němčice 1:2 (1:0), branky:, Horní ŠtěpánovVícov 6:0, Pavlovice-Zdětín B 2:0.
1. Němčice
27 20 2 5 84:21 62
2. Horní Štěpánov 27 18 4 5 69:26 58
3. Dobromilice 26 16 6 4 75:40 54
4. Pavlovice
27 15 5 7 57:35 50
5. Bedihošť
27 15 4 8 68:54 49
6. Tištín
27 14 3 10 68:42 45
7. Nezamyslice B 26 14 3 9 66:44 45
8. Ptení
27 9 10 8 50:49 37
9. Pivín B
27 11 2 14 58:82 35
10. Mostkovice B 27 9 5 13 46:60 32
11. Brodek u Konice 26 7 7 12 51:61 28
12. Vrahovice B 27 8 4 15 47:69 28
13. Zdětín B
26 7 6 13 38:46 27
14. Vícov
27 8 3 16 34:60 27
15. Kostelec B
27 7 3 17 46:69 24
16. Ivaň
27 2 1 24 24:123 7
Kanonýři: 26 - Bosák David (Němčice), 22 - Musil
Martin (Bedihošť), 17 - Vozihnoj Luboš (Dobromilice).
IV. třída
18.kolo: Brodek u PV B-Skalka 2011 1:10.
28.kolo: Přemyslovice B-Plumlov 1:3, Želeč-Malé
Hradisko 2:2, Kladky-Tvorovice 5:1, Otaslavice
B-Hrubčice 7:3, Jesenec B-Brodek u PV B 2:0,
Protivanov B-Doloplazy 4:0, Čechy pod KosířemBiskupice 0:1, Sklaka 2011 - volno.
1. Plumlov
26 22 4 0 86:27 70
2. Skalka 2011 25 22 1 2 128:30 67
3. Protivanov B 24 17 5 2 78:24 56
4. Biskupice
25 14 5 6 68:36 47
5. Otaslavice B 23 11 3 9 72:67 36
6. Tvorovice
24 10 4 10 67:58 34
7. Jesenec B
24 9 6 9 38:41 33
8. Doloplazy
24 11 0 13 59:68 33
9. Čechy pod Kosířem25 8 4 13 61:69 28
10. Malé Hradisko 24 7 5 12 43:63 26
11. Kladky
23 6 4 13 46:63 22
12. Přemyslovice B 24 6 4 14 21:61 22
13. Brodek u PV B 23 5 1 17 35:94 16
14. Hrubčice
23 3 4 16 36:86 13
15. Želeč
25 3 4 18 38:89 13
Kanonýři: 24 - Kolečkář Petr (Tvorovice), 19 - Jozek
Jakub (Doloplazy), Kučera Jakub (Plumlov), Rieger
Roman (Otaslavice B), 17 - Křeček David (Kladky),
Spisar Ondřej (Skalka 2011).
Okresní přebor dorostu
15.kolo: Pivín-Smržice 0:1.
18.kolo: Dobromilice-Protivanov 6:5, VrahovicePivín 4:6, Nezamyslice-Němčice 1:4, PřemyslovicePlumlov 0:4, Smržice-Volno.
1. Němčice
14 12 2 0 72:11 38
2. Smržice
16 10 0 6 56:25 30
3. Protivanov
13 9 2 2 64:32 29
4. Plumlov
14 7 2 5 29:21 23
5. Pivín
15 7 1 7 34:30 22
6. Dobromilice 15 7 0 8 38:44 21
7. Nezamyslice 16 5 2 9 31:49 17
8. Vrahovice
14 2 1 11 15:47 7
9. Přemyslovice 15 2 0 13 15:95 6
Kanonýři: 14 - Crhák Petr (Němčice), Grmela
Marek (Protivanov), 13 - Bajer Dominik (Smržice),
Navrátil Jakub (Smržice), 12 - Petík Daniel
(Vrahovice).
Okresní přebor žáků

12.kolo: Kostelec-Určice 0:1.
14.kolo: Dobromilice-Brodek u PV.
22.kolo: Vyšovice-Volno, Plumlov-Volno, Smržice-Pivín 2:4
(2:2), Brodek u PV-Kralice -odloženo, Kostelec-Protivanov
0:5 (0:1), Dobromilice-Držovice 10:0, Určice-Volno.
1. Protivanov
17 15 1 1 95:16 46
2. Dobromilice
18 14 2 2 79:21 44
3. Pivín
18 13 2 3 76:18 41
4. Určice
18 11 2 5 44:19 35
5. Smržice
18 8 2 8 35:53 26
6. Kostelec
19 7 1 11 50:44 22
7. Kralice
16 6 2 8 23:39 20
8. Plumlov
17 5 1 11 32:52 16

Fotbal
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Fotbalisté 1. SK Prostějov nezvládli šlágr MSFL

VYROVNANÝ ZÁPAS A KRUTÝ VÝSLEDEK...

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Eskáčko si odvezlo z Třince debakl 1:5
5:1

FK Fotbal Třinec

(2:1)

1. SK Prostějov

Branky: 19., 74. Malíř, 43. Juřena, 78. Čtvrtníček, 86. Gavlák – 17.
Zatloukal. Rozhodčí: Ogrodník – Miko, Boček; Diváků: 632..

FK Fotbal Třinec:
Lipčák - Matoušek, Hupka, Švec, Eismann - Malíř, Kyselý
(87. Buryan), Čtvrtníček (81. Klimas), Motyčka, Juřena (89.
Samek) - Gavlák. Trenér: Miroslav Kouřil.
1. SK Prostějov:
Bureš – Hloch, Hunal (59. Mazouch), Zbožínek, Kazár – Pančochář (63. Machálek), Pavlík, Zelenka, Hirsch – Zatloukal, Pospíšil (81. Fládr). Trenér: František Jura.

Třinec/tok - „Kdo neviděl, neuvěří“, komentoval věcně trenér
Jura cestou zpět v autobuse dopolední utkání na komorním
hřišti už téměř opět druholigového Třince. Nápor hostů
na počátku obou poločasů ani
zasloužené vedení nakonec nebylo nic platné – domácí FK
nabídnuté šance beze zbytku
využil, a tak se zrodil výsledek,
který vůbec neodpovídá dění
na trávníku.
Základní sestava eskáčka se v ničem nelišila od té z posledního
domácího zápasu s Rosicemi.
S kapitánskou páskou opět nastoupil Tomáš Hunal, slavící
právě dnes kulaté narozeniny. Na
celý zápas nebyl stále připraven
Tomáš Machálek, kterého při
tréninku během týdne ještě bolel
natažený sval, takže na trávník
nastoupil až v průběhu druhého
poločasu. V sestavě domácích

chyběl na kraji obrany Petr Joukl,
prožívající svůj svatební den.
Domácí Třinec snad u vědomí
důležitosti zisku tří bodů začal velmi opatrně a toho se snažili hosté
patřičně využít. Uběhlo jen pár desítek sekund od úvodního hvizdu,
když Hirsch našel před bránou
hlavu Pospíšila, který vybídl gólmana Lipčáka k důkladnému protažení, kdyby mu snad rozcvička
před zápasem nestačila. Hlediště
zašumělo a následně zmlklo úžasem, a to byl jen začátek úvodní
prostějovské dvacetiminutovky.
Domácí se sice dostali ke dvěma
rohovým kopům, kdy z druhého
se zrodila hlavička do náručí Bureše, významně zahrozili pouze v 8.
min., kdy po výkopu brankáře se
dostal za záda prostějovské obrany Čtvrtníček a pálil těsně vedle
levé tyče Burešovy branky. Po
čtvrthodině hry přišly velké chvíle
Tomáše Zatloukala. Nejprve ho

Pavlík vybídl přesnou přihrávkou
středem hřiště ke střele, která jen
těsně minula spojnici břevna a
tyče, v 18. min. se vydal na delší
sólo Zelenka, který opět našel Zatloukala na hranici velkého vápna
a ten tentokrát podél vybíhajícího
Lipčáka poslal hosty do nečekaného, ale zaslouženého vedení. To
ovšem nemělo dlouhého trvání.
Prakticky z protiútoku si domácí
vypracovali přímý volný kop, který po přiťuknutí realizoval Malíř –
zeď se ovšem projevila jako notně
děravá a míč doplachtil asi deset
centimetrů od tyče překvapeného
Bureše. To samozřejmě domácí
nakoplo a obraz hry se začal překlápět na jejich stranu, ovšem bez
vyložených příležitostí. V 26. min.
domácí obrana zblokovala Pavlíkovu střelu těsně vedle vlastní
brány, o tři minuty později se zase
v chladném dopoledni zapotil
Bureš po zmatcích v prostějovské
obraně. V posledních zhruba deseti minutách první půle byl znatelný nárůst tlaku domácích, který
korunoval ve 43. min. Juřena po
centru střelce vyrovnávajícího třineckého gólu.
Do druhého poločasu vlétli
hosté s jasným cílem a chutí
srovnat skóre. Po Pospíšilově
přiťuknutí se vypracoval do čisté gólové pozice Hirsch a svou
ránou doslova sestřelil brankáře Lipčáka, který se z ní chvíli
vzpamatovával. V 53. min. opět
úřadoval Zatloukal, který po
Kazárově centru zleva mířil jen
do boční sítě. V 68. min. tentýž
hráč prověřil postřeh třineckého
brankáře, tentokrát hlavou. O

František JURA - 1. SK Prostějov:
Málokdy je k vidění podobný zápas, v němž průběh a předvedená hra obou
soupeřů naprosto neodpovídá konečnému výsledku. Zatímco ve Frýdku jsme
prohráli „jenom“ 0:2, ale s jednoznačně lepším soupeřem, s čímž se nedalo
nic dělat, dnes jsme byli třineckým naprosto vyrovnaným soupeřem. Bohužel
jsme se ze zaslouženého vedení dlouho neradovali, takovou hrubku ve zdi při
trestném kopu jsem snad zaznamenal naposled při trénování žactva. Když už
jsme se viděli v kabině, přišel druhý gól, na který jsme ale mohli hned po přestávce odpovědět, zase jsme ale vyložené šance nedokázali využít. Při třetím a
čtvrtém gólu byla patrná špatná komunikace v obraně, to je samozřejmě problém. Těžko ale budeme výsledek vysvětlovat někomu, kdo ten zápas neviděl.

Miroslav Kouřil - FK Fotbal Třinec
Pro nás to byl hodně důležitý zápas, možná nejtěžší zápas sezóny. Na soupeře
jsme se mimořádně pečlivě připravili, myslím, že jsem ho měl hodně dobře
přečteného a klukům to pomohlo. Zápas měl ale opačný průběh, kdy nám
Prostějov vstřelil po krásné Zelenkově akci fantastický gól, toho jsem se trochu
obával. Naštěstí se nám rychle podařilo srovnat krok a v následném čase potvrdit kvality, které máme. Myslím, že vyhrálo lepší mužstvo, ale Prostějov byl
velmi důstojným soupeřem, i když skóre tomu neodpovídá. Kluci si zaslouží
absolutorium, velmi si toho vážím. Do Frýdku pojedeme se čtyřbodovým
náskokem, ale dáme do toho všechnu sílu, kterou máme, abychom zvládli už
tento zápas, ne až ten poslední.

pět minut později dokázal ještě
Kazár likvidovat v šestnáctce
kombinaci Čtvrtníčka s Gavlákem, o minutu později ale při
závaru uvnitř velkého vápna
nešťastně přisunul míč k Malířovi, který se podruhé zapsal
do listiny střelců. V 77. min. se
Bureš vyznamenal po hlavičce nikým nekrytého Gavláka;
vzápětí pro něj jejich setkání už
nedopadlo tak dobře, když jeho
prudká střela vypadla prostějovskému gólmanovi z náruče
a dobíhající Čtvrtníček už měl
lehkou dorážku. V 86. min.
přidali domácí ještě pátý gól, u
půlící čáry byl pochybným způ-

sobem připraven o míč Fládr,
do brejku se dostal Malíř, který
sám před Burešem ještě vylepšil situaci parťákovi Gavlákovi,
který už měl před sebou jen síť.
Chvíli před koncem ještě vypálil těsně nad břevno střídající
Machálek, ale na výsledku se
již nic nezměnilo.
Třinec tak zásadně posílil své
druholigové naděje, protože o
prvním místě může rozhodnout
v přímém souboji s Frýdkem-Místkem na jeho půdě. Prostějov
zůstal s 51 body na třetí pozici a
musí v příštím kole bodovat naplno s Břeclaví, aby tuto pomyslnou bronzovou pozici uhájil.

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

Výsledky MSFL:
Dohrávka 25.kola:Hlučín – Orlová 3:0 (1:0). Branky:
35.vlastní, 75.Badalyan, 83.Hanus.
28.kolo:SK Sigma Olomouc B – Zábřeh na Moravě 0:0 *
Uničov – Baník Ostrava B 1:4 (1:1). Branky: 11.Nuc – 51.
a 79.Stránský, 36.Vengřinek, 53.Pyclík * Zlín B – Hlučín 2:1
(1:1). Branky: 24. a 60.Kurtin – 30.Badalyan * Rosice – Frýdek-Místek 0:3 (0:1). Branky: 18.Gulajev, 76.Bačík, 87.Švrček * Orlová – Kroměříž 2:2 (0:2). Branky: 47.Václavek,
90.Szarowski – 5. a 40.Dupkala * Třinec – Prostějov 5:1 (2:1).
Branky: 19. a 74.Malíř, 43.Juřena, 78.Čtvrtníček, 86.Gavlák –
18.Zatloukal * Břeclav – 1.FC Slovácko B 1:1 (0:0). Branky:
74.Kleiber – 63.Nestorovski * Hulín – Žďár nad Sázavou 0:1
(0:1). Branka: 38.Pohanka.
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kam PŘÍŠTĚ na MSFL?
Dohrávky 20.kola,středa 5.června 2013, 17:00 hodin: Orlová –
Uničov, Hlučín – Slovácko B. .
29.kolo, sobota 8.června 29013, 16:30 hodin:Hlučín – SK Sigma
Olomouc B, Hulín – Orlová, Prostějov – Břeclav, Žďár nad Sázavou
– Zlín B (neděle 9.6., 16:30), Zábřeh – Uničov (neděle 9.6., 16:30),
Baník Ostrava B – Rosice (neděle 9.6., 10:15), Frýdek-Místek – Třinec (10:15), Slovácko B – Kroměříž (neděle 9.6., 10:15).

PŘIJĎTE SE ROZLOUČIT
s premiérovou sezónou v MSFL

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK - hlavní mediální partner klubu

Tomáš Zatloukal: „Z výsledku jsem velmi zklamaný“
Třinec - Opět nastoupil od začátku a tentokrát se
dá bez nadsázky říct, že to byl jeho zápas. Vstřelil
důležitý úvodní gól, byť jeho význam pro vývoj
utkání vzápětí pohasl, a měl spoustu dalších dobrých šancí. Zkrátka Tomáš Zatloukal byl dnes na
třineckém pažitu vidět.
Tomáš Kaláb
Dnes jste navigoval řidiče autobusu směr
Třinec a stejný tah na bránu
jste si zachoval od počátku i
na hřišti…
„V té první minutě hlavičkoval
sice Michal Pospíšil, ale pak se

mi už začalo dařit. Jenže spadl tam jen jeden gól a to bylo
málo.“
Právě ten gól se mohl
ukázat jako zásadní a
zabrnkat na nervy domácích.
„Bylo patrné, že si jsou vědomi
důležitosti tří bodů, které chtěli
získat, takže by se mohli dostat

do nějaké herní křeče, kdybychom to vedení drželi déle.
Minuta byla strašně málo, ta
standardka se nám vůbec nepovedla.“
Asi se těžko odjíždí po
dobrém výkonu s takovým „nákladem“…
„Jsme z toho špatní, protože
prohrát čtyřgólovým rozdílem
je opravdu síla. Přitom jsme
mohli na začátku druhého poločasu srovnat skóre. Musíme
se z toho v průběhu týdne dostat a soustředit se na úspěšné
rozloučení před vlastním publikem.“

I

www.
vecernikpv.cz

Prostějov/tok - Poslední domácí utkání sezóny 2012/2013 se
uskuteční v sobotu 8. června na
stadionu v areálu SCM Za Místním nádražím. „Eskáčko“ přivítá MSK Břeclav, se kterým na
podzim ve 14. kole venku remizovalo bez branek 0:0. Výsledek
ovšem nebyl odrazem nudného
průběhu zápasu, který byl okořeněn dobrými šancemi na obou
stranách, takže i sobotní zápas
slibuje zajímavou podívanou.
Oproti podzimní části se kádr soupeře z Břeclavi podstatně obměnil.
V zimní pauze odešlo deset hráčů,
jeden do nizozemské ligy, dalších
pět do klubů první a druhé ligy.
Místo nich ulovili Jihomoravané
zajímavé akvizice, především exligového matadora Richarda Dostálka, který si polepšil z divizní Líšně,
a také dva hráče z exotické Brazílie.
Břeclav má na jaře zápasovou
bilanci čtyři vítězství, tři remízy
a pět porážek. Bylo evidentní,
že obměněný kádr se potřeboval
sehrát, protože zpočátku se týmu
příliš nedařilo. Mrzela jistě porážka v Hulíně a Rosicích, stejně jako

domácí remíza se Žďárem. V dalším průběhu však doma neodolala
Orlová ani Hlučín, kde se prosadili zejména záložníci Simandl
s Kotolem. Následně ale přišlo
vystřízlivění na hřišti zachraňující se Kroměříže, kde předvedla
Břeclav mizerný výkon, za nějž
se trenér Valachovič na hráče dost
zlobil. Ani v posledním kole Břeclavští na domácím trávníku příliš
nepřesvědčili, když pouze remizovali s rezervou Slovácka 1:1.
Břeclavská sestava obvykle vypadá
následovně: Prokop – Šenk, Krejčí,
Dobšíček, Levčík – Kotol, Dostálek,
Kleiber, Mariotti – Simandl – Sasín.
Na rozloučení s premiérovou
sezónou v třetí nejvyšší české fotbalové soutěži připravil
klub pro své fanoušky drobné
překvapení. Díky spolupráci
s předním českým rodinným
pivovarem budou mít diváci
rozšířenou možnost občerstvení
a také v tombole čeká na vítěze exkluzivní cena. „Eskáčko“
tedy doufá, že se ochozy zaplní
hojným počtem příznivců!

„Turci“ zvládli derby s Nezamyslicemi a jsou opět blíže záchraně
Pivínští hráči v odloženém duelu 21. kola I.B třídy třikrát vedli, napotřetí již hosté odpovědět nedokázali
3:2

TJ SOKOL PIVÍN

TJ HANÁ NEZAMYSLICE

(2:1)

Branky: 6. Svozil, 27. Vrba, 75. P. Fialka – 20. Musil, 60. Pavelka.
Rozhodčí: Vyroubal – Petr, Tomášek. ŽK: 29. Mariánek, 81. Musil
(oba N). Střely na branku: 7:6. Střely mimo branku: 5:5. Rohové
kopy: 3:3. Diváků: 200.

Sestava Pivína:
Pluhařík – P. Zbožínek ml., Vláčilík, Martinec, Vrba – R. Švéda,
P. Fialka, Tydlačka (60. Šišma), Svozil – Labounek (78. R. Pavelka), Kadlec (64. V. Švéda). Trenér: Pavel Zbožínek starší.
Sestava Nezamyslic:
Buriánek – Hájek, M. Pavelka, V. Fialka, T. Přidal – J. Přidal,
Návrat, Mariánek, Musil – Oulehla, Moravec (69. Letocha).
Trenér: Drahomír Crhan.
Pivín/jim – Pouze jedenkrát z
posledních pěti vzájemných duelů
ztratili fotbalisté Pivína s Nezamyslicemi všechny tři body. Na podzim si
z hřiště Hané odvezli remízu 1:1,
ve středeční dohrávce pak doma
zvítězili 3:2. Hosté sice zareagovali
na vedoucí branku z kopačky Jaroslava Svozila i tečovanou střelu
Tomáše Vrby, trefa Petra Fialky se
však ukázala být vítězná. Domácí

Pivín tak na jaře již potřetí zvítězil,
hosté naopak potřetí v tomto
kalendářním roku prohráli.
Domácím se podařilo skórovat hned
z první nebezpečné standardky, když
Svozilovu střelu hostující gólman propustil až do sítě, poté se však Tomáš
Buriánek několikrát vyznamenal.
Vyrazil Labounkův pokus z pravé
strany i další Svozilův pokus odpískané ruce ve zdi, před hrozící dorážkou

pak
p obránci odkopli míč do bezpečí.
Nezamysličtí
byli dlouho nevýrazní,
N
pak
p však slabým, ale dobře umístěným
pokusem
ze dvaceti metrů udeřil Mup
sil. Po zemi z kroku zacílil k tyči a
brankář
se jen koukal – 1:1. Hned
b
vzápětí
se hnal do brejku Labounek,
v
ale neměl rychlost ani se nerozhodl
ppro včasnou přihrávku, takže se hosté
uubránili.
T
To už ovšem neplatilo krátce před
ttřicátou minutou. Po přenesení na
levou
l
stranu vypálil Tomáš Vrba
a obránce jeho pokus tečoval tak
nešťastně,
n
že přeletěl bezmocného
gólmana
g
a zapadl do brány – 2:1.
Sotva o několik desítek vteřin opět
zahrozil
z
Svozil, po Mariánkově žluté
kartě
k vypálil těsně vedle.
H kontrovali Musilovým pokusem
Hosté
k pravé tyči, který Pluhařík vyrazil na
roh, následná střela zpoza vápna šla
nad. Nezamysličtí sice několikrát měli
možnost zrealizovat nebezpečný brejk,
ale v jejich hře chyběla myšlenka, hráči
se místo přenesení hry či vysunutí po
lajně odhodlali pouze k alibistickým
nahrávkám a domácí se vždy stačili
včas vrátit. Přesto se mohli dočkat vyrovnání, kdyby Hájkova hlavička po
centru z pravé strany byla přesnější.
Chybělo jí pouze několik decimetrů.

Druhá půle začala velmi zvolna, zajímavých situací ale začalo s postupem
času přibývat. Po faulu na Oulehlu
vyslal Vladimír Fialka svůj kop jen
doprostřed brány a se skákavou střelou
si gólman poradil, následně měli hosté
i trochu smůly. Po lehkém zisku na
pravé straně nedosáhl ulehla těsně na
centrovaný míč a po faulu na Mariánka těsně před šestnáctkou se nepískalo.
Srovnat se nepodařilo ani Oulehlovi,
k němuž propadl míč. Sedmadvacetiletý útočník šel sice sám na bránu,
jeho přízemní střelu na zadní tyč však
Pluhařík vystihl a vyrazil. Na dvaceti metrech pak dostal míč proti noze
Mariánek, do střely mu ale vstoupil
jeden z bránících hráčů a zablokoval ji.
Za stavu 2:1 se domácí bez trestu
uchylovali ke zdržování hry při každé
rozehrávce, teprve po hodině hry se
opět snažili zapnout naplno. To se totiž
Marek Pavelka prosadil nikterak prudkou střelou zpoza šestnáctky, která
doskákala k vzdálenější tyčce – 2:2.
Pivín byl jako opařený a obrat mohl
jen o dvě minuty později dokonat
Tomáš Přidal. Po centru z pravé strany
se do míče opřel z první, umisťoval
ho na zadní tyč, avšak brankář střelu
vyrazil. Po Mariánkově centru opět
z pravé strany hlavičkoval Jiří Přidal

slabě vedle první tyče a po dlouhém
autu propadený míč nevyužil právě
Mariánek, jenž rybičkou nezamířil
přesně.
Všechny tyto pokusy tedy domácí
přežili bez úhony a sami udeřili z
nenápadné akce. Do centru z levé
strany trkl hlavou na přední tyč
nabíhající Petr Fialka a míč prošel
mezi gólmanovým tělem a brankovou konstrukcí do sítě – 3:2. Od této
doby podnikali Pivínští jeden brejk
za druhým a ohrožovali Buriánkovu bránu zleva i zprava. Nejprve
byl Fialka při průniku z pravé strany
zakřižován a vystřelil mimo, poté
opět z pravé strany vystřelil na zadní
tyč, ale gólman ji vyrazil.
Uvedl se i Svozil rozehraným
signálem, kdy po zemi poslal
přihrávku do vápna, ale slabá střela
nemohla Buriánka ohrozit, poté technicky vybavený záložník vedl míč
po pravé straně, ale po přihrávce na
střed vápna si s zakončením nezamyslický gólman opět poradil. Velice
vyrovnaný duel tak vyzněl lépe pro
domácí, kteří po středeční dohrávce
sedm z osmi jarních duelů neprohráli,
hned třikrát zvítězili a čtyři kola před
koncem se dotáhli bod za jedenácté
Mostkovice.

PAVEL ZBOŽÍNEK
ŽÍ
STARŠÍ
Š – TJ Sokol Pivín:
„Byl to velice těžký zápas, ale my jsme chtěli vyhrát a šli jsme za vítězstvím. To se nám podařilo. K navýšení vedení chybělo málo, jejich brankář to dobře vychytal a my jsme nebyli důslední při dorážení, ale kluci
bojovali a šli za vítězstvím. Toho si cením. Jara Svozil tvořil hru, věděl,
kdy má podržet balon, kdy má rozehrát. To nám umožnilo vítězství.
Museli jsme třikrát střídat kvůli zranění, na Jesenec bychom ale chtěli
být kompletní. Ještě jedeme do Moštěnic, tam také budeme chtít získat
body. První i druhý poločas jsme hráli pod vysokým tlakem, soupeř byl
nebezpečný, ale my jsme dali rozhodující branku.

DRAHOMÍR CRHAN – Haná Nezamyslice:
„Chtěli jsme z Pivína odvézt body, abychom si upevnili sedmé místo. První polovina ale opět byla herně špatná, dvacet minut nás Pivín převálcoval,
pak jsme z náhodného protiútoku vyrovnali. Druhý poločas jsme si řekli,
že budeme hrát jinak, začali jsme být herně lepší, po obdržené brance jsme
stačili vyrovnat, vypadalo to, že už zápas zlomíme. Po otočeném faulu jsme
dostali gól a už jsme nedokázali zareagovat. Naše branky byly jediné dva
pokusy na branku, kdybychom to zkoušeli víckrát, mohlo to dopadnout jinak. Rozhodčí jim trochu pomohl, ale nebylo to zásadní. Toto mužstvo by
mělo hrát zcela jiný fotbal, než jaký předvádíme poslední tři zápasy. Vůbec
nevyužíváme naši tvořivou zálohu, přenesení hry žádné. V posledních třech
zápasech proti týmům ze spodku tabulky Nezamyslice ve všem propadly a
pouze dva poločasy jsme odehrály jakž takž slušně. Na mužstvo, které chce
hrát ve vyšších sférách tabulky, je to strašně málo.“

Házená
1. DÍL

Prostějov - Jsou tomu dva týdny, co skončila druholigová házenkářská sezóna 2012/2013. První díl ohlédnutí
přináší tabulky, statistiky Sokola II Prostějov a rozhovory s
předsedou a trenérem tohoto oddílu. Za týden dostanou
prostor hráči Prostějova a Kostelce na Hané, poté se o
své dojmy podělí trenér a předseda Kostelce na Hané.
Stranu připravil: Jiří Možný

házenkářská sedmička
aneb ohlédnutí za druholigovou sezónou 2012-2013

„Musíme více zapracovat na regeneraci,“

touží po nižší marodce hrající předseda Sokola II Jiří Hrubý
Prostějov – Ze dvou různých
perspektiv může na dění v házenkářském klubu Sokol II
Prostějov nahlížet Jiří Hrubý.
Navzdory svému nízkému věku
dlouholetá brankářská jednička mužstva se totiž po zimní
valné hromadě stala i předsedou oddílu a k hráčským povinnostem tak dobrovolně přijala
i funkcionářské starosti.
„Hrající předseda vidí sezonu úplně stejně jako hráč (úsměv). Na
podzim se nám nedařilo, začátek
jsme měli slabší. Hlavně porážka s
Kostelcem nás dostala trochu níž,
než jsme chtěli. Pak se to vleklo,
nasbírali jsme pár smolných proher a zlepšilo se to až poslední dva
zápasy,“ pustil se do ohlédnutí za
ročníkem 2012/13 pětadvacetiletý
předseda.
Naproti tomu jaro bylo zase úplně
jiné. Po úvodních dvou porážkách
se mančaft chytil v Ivančicích
a úspěšnou sérii ukončila až porážka v Kuřimi v závěru ročníku.
„Uvědomili jsme si, že máme
i na těžší soupeře, pokud trochu
zabojujeme. Vyburcovalo nás
ivančické prostředí, které je tradičně docela nepříjemné, diváci jsou
až fanatičtí. Semklo nás to, hráli
jsme týmově, bojovali jsme, co to
dá, a nakonec z toho byly potřebné
dva body,“ pochválil celý tým za
vytrvalost.
Hráče nepoznamenal ani nešťastný závěr následujícího duelu

v Kostelci, který domácí zremizovali až sedm desetin sekundy před
koncem. Právě Hrubý sice nařízený sedmimetrový hod vystihl,
na dorážku už však neměl „To už
byla smůla, to se může stát. Jsem
rád, že jsme dokázali, že nás něco
takového neovlivní. Dostali jsme
se do formy, která pak pokračovala,“ těšilo jej.
Přímo pro Hrubého bylo jaro specifické i v tom, že po delším čase
získal vedle sebe stabilní brankářskou dvojku. Místo Lukáše
Macha totiž zamířil na Chorásku
Michal Zacpal. „Je to jednoznačně
posila. Vím, že když se mi nedaří,
tak za mnou je někdo, kdo kluky
dokáže podržet i v rozhodujících
momentech,“ těší Hrubého menší
psychický tlak a možnost odpočinout si. „Navíc se i trochu zvýšila
konkurence. Je to dost motivační,
abychom na sobě makali a o svůj
post bojovali,“ dodal.
Svůj konec u družstva ohlásil
dosavadní kouč Josef Zedníček,
jenž hráče vyzdvihl na současnou
úroveň a jemuž se podařilo sestavit mladý, ale úspěšný kolektiv.
„Je to opravdu osobnost. Je dost
specifický svým stylem trénování,
vyznačuje se tím, že má vše pečlivě připraveno. Je dokonale připraven na každý zápas, na každý
trénink. Sleduje všechny soupeře,
taktickou přípravu měl vždy perfektně zvládnutou,“ smekl před
ním předseda oddílu.

Jméno jeho nástupce ani okruh
možných kandidátů ovšem nechtěl prozradit. „Jednání ještě probíhají. Každý trenér má jiný styl
trénování a hledáme kvalitního,
který by nás mohl posunout opět
výš,“ nespecifikoval adepty.
Radost mu dělá i začleňování
mladíků, dorostenci získávají
možnost postupně si zvykat na
přechod do vyšší kategorie. „To
je jen a jen dobře pro ně samotné
i pro tým. Hráči se trochu otrkají,
vědí, do čeho o rok později nastoupí. Máme hodně mladých
hráčů, je to i o sehrávání. To dá
týmu strašně moc a kolektivně jde
nahoru. Máme dorostence, kteří
na to mají,“ těší Hrubého kvalitní
práce s nastupující generací.
A jak hodnotí letošní vystoupení
dorostenců ve svých primárních
soutěžích? „Oba celky hrají moravskou druhou ligu, což je docela
dobrá soutěž. Důležité je, aby se
v ní udržely. Teď hrají klidnější
střed, což je dobře. Oceňuji, že
udržujeme starší i mladší výběry,
protože v klubech je obecně problém s hráči. Jedinou slabinou je,
že i mladší musejí hrát za starší,
protože nemáme v každém výběru šestnáct lidí,“ vysvětlil slabší
výsledky při souběžně hraných
venkovních utkáních.
Mnohem méně do smíchu mu
naopak bylo při pohledu na
zdravotní stav „áčka“, které se
po celou sezonu muselo vypo-

Dvojrole. Jiří Hrubý pomohl Prostějovu ke konečnému šestému místu coby brankář i předseda házenkářského oddílu. Foto: Jiří Možný
řádávat s výraznou marodkou.
„Téměř každý měl minimálně
drobnůstku, s níž se musel vyrovnávat. Na poslední utkání
jsme ani nevyužili maximální
prostor na soupisce. Musíme
více zapracovat na regeneraci
a šetřit klíčové hráče,“ pověděl a vyjádřil se i k absencím
z důvodu zaměstnání. „Pracovní povinnosti bohužel neovlivníme, všichni to děláme ve volném čase a snažíme se docházet
na tréninky, jak jen to jde. Když

se sejdeme na tréninku v plné
sestavě, je to skoro i zázrak,“
podotkl.
Předpokládá, že letní příprava začne v srpnu, nevylučuje ale ani dřívější start. „Nový trenér si ji udělá
tak, jak je zvyklý, a podle toho, co
bude považovat za vhodné. Možná
začne i dřív, protože loni v létě jsme
měli slabší účast a na podzim bylo
znát, že nám chybí síly v rozhodujících momentech utkání,“ upozornil
na startu letního volna hrající předseda Sokola II Prostějov Jiří Hrubý.

Kouče Sokola II těší, že v Prostějově vznikl perspektivní tým, který může být téměř deset let pospolu

Po podzimu jste byl velmi
nespokojen. Přineslo vám
jaro více radosti?
„Bylo to už jiné a byl jsem spokojen. Tento rok jsem nazval rokem
personální krize. Čerňa (Tomáš
Černíček – pozn. autora) skončil,
celý rok nemohli hrát Bečička,
Juráček, Münster, Tomáš Jurik, na
jaře nehrál Šestořád, dlouhodobě
zranění byli Procházka a Mikulka.
To máte osm lidí a zejména vypadly střední spojky. Musel jsem
družstvo přestavět, kluci si navíc
po podzimu uvědomili, že na tréninku musejí pracovat svědomitěji. Jaro už bylo dobré, přestože
jsme ani nyní pomalu nedali dvanáct hráčů na mistrák. Na druhou
stranu všechno zlé je pro něco
dobré a vykrystalizovala kostra
jedenácti dvanácti lidí, kteří jsou
výkonnostně dobří a mentálně
silní. Zvládli jsme i špatné vylosování, měli jsme doma Hustopeče
ohu
i Bohunice.“
V čem jste viděl rozdíl
mezi první a druhou polovinou?
„Podzim vzali kluci stylem „hrajeme na postup, trenére“, jaro už
bylo mnohem lepší. Zařadil jsem
Gazdíka na střední spojku, po pětileté pauze se k aktivní činnosti
vrátil zkušený Michal Jura, který
pode mnou hrál naposledy první
ligu, získali jsme stabilního druhého gólmana. Toho jsme na podzim postrádali a několikrát jsme
jeli jen s jedním gólmanem. Na
levé křídlo jsem přeřadil osmnáctiletého Procházku a před sezonou
jsme hráli čtyři turnaje (důrazně),
většino stačí dva, aby si to sedlo.“
většinou
Neznamenalo méně hráčů
nutně úbytek fyzických sil?

„Nemělo by to být výrazně znát.
Kondiční základ mají a je možnost vystřídat. Jde o to nastavit to
tak, aby najednou neodešlo pět
hráčů, že nemohou. Nedělám to
tak, že přijdu na utkání a hrajeme.
Mám dopředu promyšlená střídání rozepsaná po pětiminutovkách,
aby síly
síl byly obnovovány.“
Jak to se zraněnými hráči
nyní vypadá?
„Bečička se již zapojil, s Münsterem jsem hovořil v úterý a teď
maturuje, Tomáš Jurik trénuje
a míní se zapojit do letní přípravy stejně jako Pavel Šestořád,
Procházka by měl sundat sádru
z nohy, Mikulka předpokládám
taky, otazník visí pouze nad Martinem Juráčkem, který asi skončí. Je z Hranic a nevidí to dobře.
Předpokládám, že přípravný proces začne až v srpnu a měli by být
vš c zdraví.“
všichni
Hráči se již vyvarovali
jako
na
podcenění
podzim?
„Ano. Dostali za uši. Na podzim
jsme zbabrali první
vní čtyři utkání a už se to vezlo.
zlo. Všechno je
o hlavách, házenou
ou neumějí hrát
lépe než před půll rokem. Je
to psychologickáá práce
s klukama, aby sii uvěápase
domili, že v zápase
aždý,
udělá chybu každý,
obře
ale pokud budu dobře
dpotrénovat, je předpoělám
klad, že chyb udělám
ojeví
méně. To se projeví
jak v práci s míčem,
nických
tak v počtu technických
vce. Nechyb, tak koncovce.
jde netrénovat a pak dávat
cím pásu.
góly jako na běžícím
omili a jáTo jsme si uvědomili
nková účast
dro máklo. Tréninková
byla podmíněna zaměstnáělá na směny
ním, osm kluků dělá
mo Prostějov.
a dva jsou mimo
c, ale trénink
Nechodilo jich víc,
lem. Jsou to
pojali jiným stylem.
chytří kluci.“
Ale ani vstup
up do jara se
vám příliš nepovedl...
„Věděli jsme, že do Telnice
pojedeme bez Kosiny, který
měl trest, bez Gazdíka, který
byl nemocen, a bez Valacha,
ci. Zůstaly mi
jenž byl v práci.
tedy dvě spojkyy a na tomto
ostenci. Nešlo
postu hráli dorostenci.
nám to celkově, bylo to takové
ní. S Hustopeodevzdané utkání.
yli kompletní,
čemi jsme již byli
su jsme hráli
tři čtvrtě zápasu
dobře, vedli jsmee o čtyři góly,

ale potom přišla řada technických chyb a kolaps. V Ivančic c jsme
j
cích
se ale nastartovali.“
Událo se něco převratného
v týdnu mezi Hustopečemi a Ivančicemi?
„Přišlo dost kluků na trénink.
Když je jich osm, je to špatné,
když jich ale přijde čtrnáct, dá se
něco natrénovat. Zase to ale bylo
o hlavách. V poločase jsme padali
o dvě a závěr byl dramatický. Hrálo se čtyři na čtyři, Svaťa (Ordelt
– pozn. autora) dostal červenou,
Jura dostal červenou, čtyři sedmy

jsme nedali, ale nakonec nám to
vyšlo a štěstěna se k nám obrátila
čelem. Tam se zlomilo celé jaro.
Kluci si to srovnali hlavě a zjistili,
že lze hrát s každým. V Ivančicích
se nevyhrává, oni jsou navíc raubíři. Tam je obrovský tlak na rozhodčí, kteří to ale tentokrát ustáli.
Potom už to šlo a hlavně doma
jsme vvyhrávali o osm, o devět.“
Co vedlo k tak vysokým
výhrám?
„Sebevědomí kluků úžasně narostlo. Dařila se nám aktivní
obrana, vyvíjeli jsme tlak na jejich

„Hrálo se čtyři na čtyři, Svaťa dostal
červenou, Jura dostal červenou, čtyři
sedmy jsme nedali, ale nakonec nám
to vyšlo a štěstěna se k nám obrátila
trenér JOSEF ZEDNÍČEK

Foto: archiv Večerníku

tabulka CELKEM:

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

Mužstvo
Tatran Bohunice
SK Kuřim
Házená Legata Hustopeče
Handball KP Brno „B“
HK Ivančice
TJ Sokol II Prostějov
Sokol Velké Meziříčí
TJ Sokol Kostelec na Hané-HK
Sokol Sokolnice
Sokol Telnice

Z
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V
19
15
14
13
10
9
10
8
9
8

R
0
2
1
1
1
2
0
3
1
2

P
3
5
7
8
11
11
12
11
12
12

S
656:510
621:586
636:555
635:630
586:550
611:622
537:575
539:586
572:639
562:577

B
38
32
29
27
21
20
20
19
19
18

11.
12.

SHC Maloměřice
TJ Jiskra Havlíčkův Brod

22
22

8
1

2
1

12
20

595:582
545:683

18
3


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

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

Z
11
11
12
11
11
11
11
11
11
11

V
11
11
9
8
8
7
6
6
6
6

R
0
0
0
0
0
1
3
1
1
1

P
0
0
3
3
3
3
2
4
4
4

S
343:250
327:274
344:328
328:272
287:270
314:268
290:272
312:276
322:297
284:274

B
22
22
18
16
16
15
15
13
13
13

11.
12.

Sokolnice
Havlíčkův Brod

10
11

6
1

1
0

3
10

276:275
282:330

13
2


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

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

Z
11
11
11
10
11
11
12
11
11
11

V
8
6
4
4
4
3
3
2
2
2

R
0
1
2
1
0
1
0
1
0
0

P
3
4
5
5
7
7
9
8
9
9

S
313:260
308:283
294:312
291:302
274:274
289:325
296:364
278:303
250:305
249:314

B
16
13
10
9
8
7
6
5
4
4

11.
12.

Maloměřice
Havlíčkův Brod

11
11

1
0

1
1

9
10

281:314
263:353

3
1

tabulka DOMA:

Josef Zedníček: „Do dvou let má mužstvo na postup do první ligy“
Prostějov – Po dvou úspěšných
sezonách opouští lavičku A-týmu Sokola II Prostějov Josef
Zedníček. Zkušený kouč, jenž
před rokem přivedl hráče ke
třetímu místu v druhé lize, dokázal mužstvo i letos povznést
vzhůru a díky povedenému
jaru se prostějovští házenkáři
opět umístili v lepší polovině tabulky, navíc znovu před
okresním rivalem z Kostelce
na Hané. Kvůli přetrvávajícím
zdravotním potížím se však
musel s trénováním minimálně
na nějakou dobu rozloučit a těší
ho alespoň, že svému nástupci
předává konkurenceschopný
tým, který má na to poprat se
o vyšší soutěž.
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nu je k chybám a dáspojky, nutili
vali jsme góly z rychlých útoků.
op
Nejsem opatrným
trenérem, který
by začal s obranou 0-6 a čekal.
Vletíme nna ně s vysunutou obraprot
nou, protože
to každému vadí.
Třeba to nnejde, tak musíme zalézt.
os metrů a vyrážet proti
Ale na osm
střelci na devítku. Dáváme sice
moc gólů
gólů, jsme snad třetí čtvrtí v
ta jich hodně dostáválize, ale také
me. To ne
není o obraně, ale o technických chybách, nezakončení
ookamžitý
a
a okamžitých
trhácích.“
Navíc se vám podařilo rozN
Nav
ložit střelbu na více hráčů...
„Bylo to potřeba. Ať jsme hráli
doma, ne
nebo venku, na Kosinu
byla osob
osobka. Na podzim jsme
chvílemi byli bezradní, ale i na
tomto jsm
jsme zapracovali a zvládli
jsme to ppoměrně dobře. Kosina
devě deset branek za zápas
i tak devět
dal a stal se nejlepším střelcem
celé ligy. JJde o to, aby ostatní kluci
ochot vzít odpovědnost na
byli ochotni
sebe. Jirka Kozlovský ji vzal a byl
ve
na jaře velkou
osobností, Jurečka
taky. Sice nedali několik trháků,
ale ode m
mě slyšeli místo kritiky
pochvalu za to, že jdou s kůží na
trh, žádný alibismus. Vždy jsem
„Ho až budete mít třicet,
říkal: „Hoši,
bud dávat všechno.“ Je to
tak to budete
av a štěstí.“
š
o hlavě
Po p
P
podzimu jste říkal, že
muž
mužstvu
chybí lídr. Našel
se někdo takový během jara?

„Bohužel ještě ne. Chtělo to udělat
pořádek v kabině, od spoluhráče to
vezmou jinak než od trenéra. Ale
i po této stránce se to dalo trochu
dohromady a kolektiv se stmelil.
Musel to převzít Svaťa Ordelt,
i když je hrající asistent. Sice toho
moc neodehrál, ale dostal prostor
na lavičce. Je to mladý kluk, perspektivní trenér, všechno jsme
spolu konzultovali. A když se Davidovi (Jurečkovi – pozn. autora)
nedařilo, šel i na hřiště. David má
ale dlouhodobě nadprůměrnou
výkonnost, dal téměř sto gólů. To
je na křídlo slušné, i když dvacet
trháků nedal. O jeho kondici není
pochyb, koncovku má dobrou,
je to ggólový hráč.“
V zimě přišel do brány Michal Zacpal, jak si pochvalujete tento krok?
„To byl jeden z rozhodujících
faktorů pro úspěšné jaro. Stejně
jako příchod pivota Michala Jury,
Šestořád mi totiž šel na operaci.
To jsem po výboru chtěl rok a půl.
Mít dva spolehlivé a vyrovnané
gólmany pomohlo psychice celého mužstva. Jedničkou byl Jirka
Hrubý, gólman ale ví, že když mu
to nejde, tak tam jde ten druhý.
A když tam šel Zacpal, tak nám to
vychytal. V Brně i druhý poločas
s Bohunicemi. Na podzim jsme
žádali kluky, kteří rok netrénovali,
aby nám pomohli. Gólman to má
navíc těžké. Dvakrát ho to trefí
a chytne se, ale když má šest sedm
gólů bez zásahu, tak si musí jít odpočinout. Tuto možnost jsem na
podzim v podstatě neměl.“
Jaké byly vaše dva roky u
mužů Sokola II Prostějov?
„Měl jsem určitou vizi, v jakém
stavu družstvo předám svému
nástupci. Podařilo se nahradit
odcházející opory, jakými byli
Tomáš Flajsar, Tomáš Černíček, zapojit dorostence, už teď
pravidelně trénují s dospělými
a dostávají šanci i v zápasech,
Procházka hrál v základní sestavě. Sehnali jsme druhého
gólmana, umístili jsme se oba
roky v horní polovině tabulky.
Soukromě jsem si dal za cíl
skončit i před okresním rivalem, abychom byli králi okresu
(úsměv). Družstvo je konkurenceschopné a perspektivní, má
velkou budoucnost a sílu hlavně
v ofenzivě. Kluci už i mentálně
dozrávají. Kostra spolu může
hrát beze změny aspoň osm let
a do dvou let by se měli pokusit
hrát na postup do vyšší soutěže.“

tabulka VENKU:

tabulka 1. POLOČASY:
 Mužstvo
1. Tatran Bohunice
2. Hustopeče
3. Kuřim
4. Maloměřice
5. Sokolnice
6. Ivančice
7. Velké Meziříčí
8. Brno „B“
9. Kostelec na Hané
10. Telnice

Z
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V
18
16
12
12
10
9
9
9
9
8

R
1
3
2
1
1
2
2
2
0
1

P
3
3
8
9
11
11
11
11
13
13

S
315:247
324:276
298:270
285:276
279:310
288:283
261:266
307:312
258:276
280:280

B
37
35
26
25
21
20
20
20
18
17

11.
12.

Sokol II Prostějov
Havlíčkův Brod

21
21

8
3

1
0

12
18

271:299
251:322

17
6


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

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

Z
22
22
22
22
22
22
21
22
22
22

V
19
12
11
10
11
10
8
9
7
7

R
1
4
3
4
1
2
5
1
4
3

P
2
6
8
8
10
10
8
12
11
12

S
341:263
312:279
298:267
328:318
323:316
310:306
304:302
282:297
281:310
276:309

B
39
28
25
24
23
22
21
19
18
17

11.
12.

Sokolnice
Havlíčkův Brod

22
21

5
5

5
1

12
15

293:329
273:325

15
11

tabulka 2. POLOČASY:

STATISTIKY TÝMU SOKOL II PROSTĚJOV
Brankáři

Jiří HRUBÝ
Štěpán KAMENÝ
Lukáš MACH
Zdeněk MICKA
Michal ZACPAL

20
1
7
2
11

Michal BURGET
Štěpán GAZDÍK
Tomáš CHYTIL
David JUREČKA
Michal NEVRLÝ
Robert NEVRLÝ
Svatopluk ORDELT
Pavel PROCHÁZKA

15
18
13
22
8
5
18
8

Michal JURA
Tomáš JURIK
Jakub RAŠKA
Pavel ŠESTOŘÁD

11
3
20
13

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

10
64
5
91
3
2
13
10

4
9
4
10
0
1
1
1

0
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0

4
0
11
9

0
0
0
0

0
0
0
0

Křídla:

Pivoti:
18
1
7
17

Spojky:

Adam BUDÍK
5
0
3
Martin BEČIČKA
1
3
1
Tomáš ČERNÍČEK
3
17
3
Martin JURÁČEK
7
8
4
Michal JURÍK
17
21
12
Jiří KOSINA
19
173
7
Jiří KOZLOVSKÝ
21
110
18
Filip MIKULKA
9
1
2
Lukáš MÜNSTER
2
2
0
Tomáš VALACH
17
39
8
Poznámka: Za jménem následuje počet utkání, vstřelených branek,
trestů, červených karet po třetím vyloučení, přímé diskvalifikaci.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
1
2
0
0
0
0
0
0
dvouminutových
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Basketbalisté Prostějova slavili stříbro už po třech zápasech finále play off

70 BKČEZPROSTĚJOV
„PRO NÁS JSTE MISTŘI“, DĚKOVALI ORLŮM FANOUŠCI
BASKETBALL
NYMBURK
Šéf klubu Ivan Pospíšil: „Konečný výsledek je skvělý!“
95
Žádný smutek nebo zklamání. Basketbalisté
STAV SÉRIE: 0:3

poločas: 39:62

čtvrtiny: 17:34, 22:28, 18:18, 13:15
Střelba 3 b:
Střelba 2 b.:
Trestné hody:
Doskoky:

23/6:15/7
38/23:51/33
10/6:12/8
25:31

Osobní chyby:
Asistence:
Získané míče:
Ztracené míče:

13:16
9:22
5:10
15:9

Rozhodčí: Dolinek Ivo, Hošek Jan, Vondráček Marek
Diváků: 800

Sestava a body Prostějova:
Boohačík Jaaro
romí
mír
Slez
Sl
e ákk Pav
ez
avel
el
ŠŠvvrd
rdlílílíkk Ka
K mill
Kohout
ut Ond
ndře
řej
ře
Šmíd Filip
ipp

16
15
13
100
7

Mark
Ma
rkoo Rooma
rk
man
Poolá
l še
šek Rudo
Ruudo
dolf

5
4

Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

Sestava a body nymburka:
Carter Demond 12, Nečas Radek 12, Rančík Radoslav 11, Benda Petr 10,
Naymick Andrew 9, Welsch Jiří 9, Palyza Lukáš 8, Houška Pavel 7, Hruban
Vojtěch 6, Pomikálek Tomáš 6, Efevberha Michale James 5, Pavkovic Miljan 0
Trenéři: Ronen Ginzburg a Oren Amiel

0
20

BK PROSTĚJOV
ČEZ BASKETBALL
NYMBURK

Prostějova jsou po čtvrté finálové účasti v řadě
ti skuteční vítězové. Alespoň pro své příznivce... Ostatně skandování již v průběhu třetího a
nakonec posledního finále „Pro nás jste mistři“
to jen dokazovalo. Těžce zkoušený výběr Orlů
překonal v průběhu ročníku všechny problémy
a nejenže právem obhájil pozici korunního prince v Mattoni NBL, ale hlavně si vysloužil uznání fanoušků i odborníků napříč basketbalovým
spektrem. Nic na tom nemohlo změnit ani čtvrté
neodehrané střetnutí finálové série play off.
Prostějov/lv

„Stříbro je obrovským úspěchem. Celý tým odvedl v těžkých podmínkách perfektní
práci. Konečný výsledek je
skvělý. Hráči ukázali velké
srdce. Nic nevzdali, nikdy se
nešetřili a byli za to odměněni,“ chválil mužstvo šéf klubu
Ivan Pospíšil.
Finále play off Mattoni NBL
dopadlo podle předpokladů.
Našlapaný a ekonomicky nejlépe zajištěný Nymburk nemá

v tuzemsku konkurenci. Kluby mezi sebou prakticky celou
sezonu hrají o titul vicemistra. „Jsem hrozně rád, že máme
zase stříbro. Na finále si brousilo
zuby několik týmů, my jsme si
ho ale vybojovali, a proto se můžeme radovat,“ těšil se z úspěchu trenér Zbyněk Choleva.
Naprosto stejné pocity sdílel
také kapitán Jaroslav Prášil,
který musel v průběhu play off
odstoupit kvůli zranění a pro
pohár za druhé místo přiskákal
o berlích. „Ještě na začátku

Vicemistři. Zvláště v letošním ročníku je pro prostějovské basketbalisty obhajoba druhé pozice a zisk
stříbrných medailí obrovským úspěchem.
Foto: Josef Popelka
roku by nikdo netipoval, že
budeme druzí. Stříbro pro nás
v letošní sezoně znamená zlato,“ prohlásil Prášil.
Velký díl na úspěchu měli
trenéři Zbyněk Choleva a
David Hájek. Když před
časem přicházeli z Nového
Jičína, neměli v ochozech

žádnou velkou podporu. Po
posledním utkání sezony při
loučení týmu s fanoušky už
poslouchali uznalé skandování „Zbyněk a Bobo!“
„Je to příjemné. Bereme
to jako ocenění naší práce.
A současně věříme, že podobnou radost budeme zažívat

také v příští sezoně,“ řekl za
oba trenéry Choleva.
Budoucnosti Orlů se PROSTĚJOVSKÝ Večerník bude
podrobně věnovat v příštím
čísle, kdy také rozebere právě skončenou sezónu a přinese první část závěrečného
ohlédnutí.

jjaké
akké bbylo
yllo pprostějovské
roostěějoovskké ffinále
ináálee m
mattoni
atttonni nnbl...
bl....

KONEČNÝ STAV SÉRIE: 0:4

3x foto: Josef Popelka

NEHRÁNO

DOMÁCÍ TÝM K UTKÁNÍ NENASTOUPIL PRO VELKOU MARODKU

Start. Poslední zápas sezóny začal tradičním rozskokem, po kte- Tahoun. Kamil Švrdlík, v útočném průniku, patřil opět k nej- Nevzdali se. Pavel Slezák sleduje svého spoluhráče J.
rém míč získali symbolicky domácí.
lepším hráčům na palubovce.
Bohačíka, kterak proměňuje trojkový pokus.

Velkou jízdu Orlů ocenili také soupeři
Prostějov/lv - Malým, nebo
spíše velkým zázrakem je ligové stříbro prostějovských
basketbalistů v ročníku
2012/2013. Tým během celé
sezony srážela jedna rána
za druhou. Od zdravotních komplikací v průběhu
přípravy přes finanční potíže,
několikrát očekávaný krach
až po sérii zranění v průběhu
play off. Hráči odpadávali
jako hrušky, víra a touha po

úspěchu zůstávaly natrvalo
nastěhované v kabině ligového áčka. Mužstvo překonalo
všechny útrapy a dotáhlo
to až do vysněného finále.
A v průběhu vyřazovací části
sbíralo pochvaly od svých
soupeřů.
„Prostějov v play off potvrdil,
že druhé místo po nadstavbě
nezískal žádnou náhodou. Bojovali jsme my i oni. Je to sport,
nemůžou být spokojení oba

dva,“ prohlásil po čtvrtfinále
kouč Levic Oleg Meleščenko,
a to i přes velké zklamání po
vyřazení svého týmu hned
v prvním kole. „Myslím si, že
postoupí až do finále. Mají velký
charakter a ten v rozhodujících
zápasech rozhoduje,“ věštil
Orlům úspěch Meleščenko.
Hodně zklamaní byli po semifinálovém maratónu hráči Ostravy a také jejich trenér Dušan
Medvecký. Nová huť měla šanci

hrát finále po šestadvaceti letech,
rozhodující utkání ale prohrála
a musela se smířit z bronzem.
„Orli hráli moc dobře, řekl bych
na hranici svých možností,“
uznal Medvecký.
Postup do finále byl maximem,
což bylo jasné také při pohledu na prostějovskou lavičku
během zápasů proti Nymburku.
Ve druhém zápase na ní nezbyl
ani jeden hráč na střídání. Torzo
týmu se přesto snažilo odehrát co

nejdůstojnější partii a vysloužilo
si také obdiv Petra Bendy, kapitána nymburských šampionů
a českého reprezentačního výběru.
„Mám respekt k soupeři za to,
kam až došel i s tím počtem
hráčů a v situaci, v jaké byl
během sezony. Prostějov si
finále zasloužil, hráči si to
sami vybojovali, nic nedostali zadarmo a nikdo proti
nim nemůže nic říct,“ vysekl
soupeři poklonu Benda.

Exkluzivní rozhovor s generálním manažerem

KONEČNÉ POŘADÍ MATONI NBL
MUŽŮ 2012/2013
1. ČEZ BASKETBALL NYMBURK
2. BK PROSTĚJOV
3. NH OSTRAVA
3. BK JIP PARDUBICE
5. BK DĚČÍN
6. BC UNIKOL KOLÍN
7. BK ASTRUM LEVICE
8. USK PRAHA
9. BK OPAVA
10. LEVHARTI CHOMUTOV
11. SLUNETA ÚSTÍ NAD LABEM
12. QANTO TUŘI SVITAVY
13. BK LIONS JINDŘICHŮV HRADEC
C
Baráž o Mattoni NBL: Prvoligový Hradec Králové se práva účasti vzdal a jelikož nejvyšší soutěž má být rozšířena
na 14 týmů, nováčkem se automaticky stal tým BC Brno,
Svitavy a Jindřichův Hradec zůstávají.

„Nešlo o znevážení soutěže, ale o zdraví hráčů,“

obhajuje rozhodnutí vedení PETR FRIDRICH
Prostějov - Hodně ostré debaty na diskuzních fórech
vyvolalo rozhodnutí prostějovského klubu, že po třetím finálovém utkání již do dalšího zápasu nenastoupí. Často se mluvilo o znevážení celé soutěže. To
ale generální manažer BK Prostějov Petr Fridrich
jednoznačně odmítá. „Šlo nám o zdraví hráčů. V pěti
či šesti lidech se hrát nedá. Jen bychom zvyšovali
riziko dalšího zranění a samotný zápas by byl ještě
více nedůstojný,“ hájí rozhodnutí Orlů Fridrich.
Ladislav Valný
Jak těžké bylo rozhodnout, že finálovou účast
ukončíte po třetím zápase?
„Nebylo to jednoduché, ale opravdu nebyla jiná možnost. Jen v průběhu play off se nám zranili čtyři
hráči. Dušan Pandula navíc nastupoval se zraněným kolenem a musel na operaci. S něčím takovým
nemohl nikdo počítat. Podobná
situace by rozložila i jiné týmy!“
Nebyla možnost, že tým
dohraje finále třeba s dorostenci?

„Také jsem takové názory četl.
Něco takového je hloupost. Zápasy by končily rozdílem devadesáti bodů. A to by teprve bylo
znevážení finále...“
Vedení soutěže zřejmě
nebylo vaším rozhodnutím nadšené…
„Nikdo z celé situace neměl pochopitelně radost, ani náš klub.
Celou situaci jsme probírali už
po prvním zápase série. Hned
v tu chvíli s návrhem souhlasil
také šéf soutěže Zdeněk Rigsmuth. Chápe, že jsme situaci nezavinili úmyslně. Všechny strany

se shodly v názoru,
že tímto řešením zvítězil zdravý rozum.
Další přetěžování
zbytku kádru by
skutečně ohrozilo zdraví zbývajících hráčů.“
Na začátku roku
odešli
Dufault
a Venta. Došlo by
k současné si-

Foto: archiv Večerníku

„Jen v průběhu play off se
nám zranili čtyři hráči.
S něčím takovým nemohl nikdo
počítat. Podobná situace
by rozložila i jiné týmy...“

Generální manažer Petr Fridrich
odmítá kritiku na adresu Orlů
tuaci, kdyby tým tyto hráče
nahradil novými?
„Je to možné, ale na druhou stranu
bychom třeba nebyli ve finále...
S trenéry jsme možnost doplnění
sestavy probírali. Takový zásah
ale pokaždé ovlivní klima v kabině a nechtěli jsme naši týmovou
chemii nijak narušit. Ukázalo se,
že to bylo dobré rozhodnutí. Kluci dřeli a vybojovali finále. Kolik
zranění nás potkalo v průběhu
play off, nemohl opravdu nikdo
předpokládat. Já říkám, že rozhodnutí nehrát čtvrtý zápas bylo to
nejlepší ze všech špatných!“

Sport
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Třetí finále: Poslední zápas sezony odehrál BK Prostějov se ctí
Prostějov/lv - Předpokládaným vítězstvím hostů skončilo
poslední finálové utkání mezi
Prostějovem a Nymburkem,
které bylo na programu ve
středu v Městské hale Sportcentra DDM. Favorit série
vyhrál 95:70 a díky dopředu
zkontumovanému čtvrtému
zápasu vyhrál celou finálovou
sérii 4:0 na zápasy, čímž získal desátý český titul v řadě
za sebou. Orli pak berou již
čtvrté stříbro v řadě a takovou bilancí se v posledních letech nemůže pochlubit žádný
další tým Mattoni NBL!

Svěřenci trenéra Zbyňka Cholevy
nakonec nastoupili alespoň v sedmi lidech, když brněnský „pendl“.
Filip Šmíd alespoň na chvíli překonal bolesti zraněného palce u
nohy a v prvním poločase odehrál
několik minut. Orli do puntíku
slíbili, co řekli. Na nic se nešetřili
a do 7. minuty drželi vyrovnané
skóre (15:15). Závěr úvodní čtvrtiny přesto ovládli hosté. Trefovali
koš téměř neomylně ze všech pozic a po sérii 19:2 utekli na průběžný výsledek 34:17.
Ve druhé části pokračovali hosté ve své jízdě za titulem. Mezi
střelce se až na rozehrávače
Pavkoviče postupně zapsali
všichni hráči, Orli ale i tak neskládali zbraně a snažili se držet přijatelnou ztrátu. Činili se
pivoti, střelbu z pole obstarával
především Slezák a Bohačík.

Ztráta nijak tragicky nenarůstala a v poločase Prostějov
prohrával 62:39 po šesté trojce
nymburského výběru.
Další nápor protivníka Orli zastavili po přestávce. Hosté se užž
v útoku tolik neprosazovali a to
hrálo alespoň částečně do karet
hanáckému mužstvu. Několikrát se mu podařilo stáhnout
ztrátu pod dvacet bodů, i tak po
30. minutách svítilo na ukazateli nepříznivé skóre 57:80.
Závěrečná
desetiminutovka
probíhala v uvolněné atmosféře. Fanoušci obou týmů už
v ochozech začali slavit. Ani
jedno mužstvo se v posledním
kvartálu nedostalo přes dvacet
bodů, přesto hráči několika hezkými koši pobavili fanoušky a
po závěrečné siréně se dočkali
svých vybojovaných medailí.

Očima trenérů
Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
„První půle byla chvílemi docela frustrující.
Nymburk si držel úspěšnost střelby kolem
sedmdesáti procent a to bylo hodně
nepříjemné. Přesto se kluci nepoložili a pořád zkoušeli nápor
soupeře zastavit. Po přestávce se to částečně podařilo. Soupeř
nás nijak nešetřil, přesto jsme drželi přijatelné skóre a ukázali,
proč jsme se dostali až do finále.“

Ronen GINSBURG - ČEZ Basketball Nymburk::
„Hlavně v první půli jsme ukázali naši sílu.
Docela brzy jsme získali rozhodující náskok a
ten si hráči dokázali podržet. Na palubovku se
dostali všichni a mohli si užít poslední zápas
sezony, což bylo dobře. Konečné skóre není až
tak důležité. Přijeli jsme si pro pohár a ten máme. Splnili jsme
náš cíl a můžeme být spokojeni.“

Brno zpět v Mattoni NBL, mistr sehraje jen půlku základní části

a start slovenských Levic i počet týmů zůstává otázkou…

Praha, Prostějov/pk - Basketbalisté JBC Brno budou v
příští sezoně nováčkem Mattoni NBL, která by měla mít
místo současných třinácti
nově čtrnáct účastníků. JBC
si v minulých dnech vybojoval v druhé nejvyšší soutěži
účast v baráži o NBL spolu
s Hradcem Králové, ten se
ale práva startu vzdal a tím
spustil vlnu událostí. Jednou
z nich je i skutečnost, že mistrovský Nymburk se objeví
jen v polovině základní části
nejvyšší domácí soutěže. A
o účasti slovenského týmu i
konečném počtu účastníků
se však ještě povedou dis-

kuse. V zákulisí se totiž stále
více mluví o nutnosti snížit
počet startujících týmů, což
by mělo vést k vyšší kvalitě
samotných zápasů.
„Soutěžní výbor se rozhodl, že
na základě odstoupení Hradce Králové baráž zruší, a po
třech letech od schválení snad
konečně naplní ligovou soutěž
se čtrnácti týmy,“ uvedl sportovní ředitel soutěže Zdeněk
Ringsmuth. „Zatím ale nemám
jistotu, zda opravdu bude v
lize čtrnáct týmů. Do poloviny
června se musí kluby přihlásit
do příštího ročníku. Může se
stát, že z ekonomických důvodů někdo odstoupí,“ dodal.

Brněnský basketbal se vrátí do
nejvyšší soutěže po dvou letech.
V roce 2011 z ekonomických
důvodů odstoupil z ligy klub
Basketball Brno, který získal
licenci v dubnu 2009 z Liberce.
„Jsme rádi, že jsme si postup
do nejvyšší soutěže vybojovali sportovní cestou. Na návrat
jsme před sezonou pomýšleli,“
poznamenal manažer klubu
Jakub Koudelka. V slavné historii získal mužský basketbal v
Brně 23 mistrovských titulů, na
kterých měla hlavní podíl Zbrojovka. Jejím pokračovatelem
byl prvoligový klub A PLUS ŽS
Brno, který byl ale v září 2008
vyloučen ze soutěže. Vedení

dlužilo hráčům výplaty za několik měsíců a klub z ekonomických důvodů nedostal licenci.
Příští ročník ligy se bude hrát
čtyřkolově, vedení soutěže má
připravený i model s lichým
počtem týmů. Navíc se ještě
bude řešit start slovenských Levic. „Kluby NBL sice odsouhlasily, že chtějí Levice v české soutěži, problém ale je, že
Levice chtějí hrát pouze jednu
soutěž. Preferují českou ligu,
ale slovenský svaz je zřejmě
nebude chtít pustit, aniž by hrály Levice i jejich domácí soutěž. O všem teprve budeme jednat,“ objasnil Ringsmuth s tím,
že dnes již desetinásobný mistr

republiky Nymburk absolvuje
v nadcházejícím ročníku pouze
polovinu čtyřkolové základní
části, což znamená, že s každým soupeřem se utká jednou
doma a jednou venku. Druhou
část odehrají zbylí účastníci už
bez tuzemského giganta. Tato
novinka si vynutí nový systém
bodování, jaký platí například
v Litvě, kde taktéž nejlepší
týmy nehrají celou ligu. Tabulka se bude počítat nikoliv dle
získaných bodů ale na základě
koeficientu vzniklého z poměru výher a porážek. I průběžné
pořadí tak bude přehlednější,
přestože týmy nebudou mít
odehraný stejný počet zápasů.

Holubice, Prostějov/pk - Uplynulý víkend hráli muži i dorostenci své ligové zápasy a
potažmo příliš se neočekával
zisk nějakých bodů, ale při
stoprocentním výkonu mužů
i dorostenců to možné bylo.
Muži hráli v sobotu 1. června
od 10.00 hodin na půdě silných a nebezpečných Holubic,
dorostenci hostili v o den později na kurtu u sokolovny kandidáta na některou z medailí
družstvo Sokola SDS Exmost
Modřic. Ani jednomu týmu se
bohužel nepodařilo bodovat,
což je mírné zklamání.
Muži Sokola začali svůj zápas
v Holubicích nešťastně, neboť
hned první dvojku prohrála
uvodní set naše dvojice Valenta-Pírek o jediný míč a navíc si
Valnta zranil koleno a hrál již
další utkání s tímto handicapem.
Druhá a letos nejlepší dvojka
Prostějova Klaudy-Roba si se
svým soupeřem poradila a vyrovnala stav zápasu na 1:1. Za
rozhodující moment celého zápasu lze označit hned následující
trojku, v níž naše sestava Klaudy-Roba-Valenta bojovala, ale
vlastními chybami se připravila
o výhru a důležitý bod. Přesto
to bylo naše nejlepší utkání na
které jsme již v dalším průběhu
hry nedokázali navázat. Další
trojice Prostějova ve složení
Pírek-Omelka-Ftačník na svého soupeře nestačila a stav byl

rázem 3:1 pro domácí družstvo.
Vložená žákovská dvojka domácích Matkulčík-Ftačník zahrála celkem velmi solidně a až
v závěru se připravila o možné
vítězství. Na singl dostal přednost tentokrát Jakub Klaudy,
který s bývalým mistrem světa
Bubniakem prohrál až nečekaně
hladce oba dva sety. Hned následující trojka rozhodla o osudu
celého zápasu, neboť trojice
Klaudy-Roba-Matkulčík (Valenta pro zranění nehrál) prohrála a konečný výsledek Holubice
versus Prostějov tak zněl 6:1 pro
domácí celek.
„S výkonem mužů v sobotnímu
utkání nemohu být v žádném
případě spokojen a to zejména
s přípravou k tomuto utkání,
Rovněž tak nemohu tolerovat
odevzdaný výkon v průběhu
zápasu, takto bychom již mnoho
dalších bodů do konce soutě-

že neudělali. Doufám, že tento
zápas byl spíše výjimkou,“ láteřil po utkání Richard Beneš, šéf
prostějovských nohejbalistů.
Nedělním utkání dorostenců
s týmem Sokola SDS Exmost
Modřice se hrálo z důvodu nepříznivého počasí v tělocvičně
a bylo otázkou jak si mladý
tým Prostějova povede v zápase, v němž byli favority hosté z
Modřic.
Obě první dvojice hosté z Modřic vyhráli, když si poradili jak s
dvojicí Roba-Matkulčík tak i s
dvojicí Ftačník-Příhoda a Modřic šly do dvoubodového vedení 2:0.. Podobný průběh měla
i utkání trojic kde sice sestava
Ftačník-Příhoda-Deutsch dokázala přehrát druhou trojku hostů
a podařilo se snížit stav zápasu
na 1:2 ale vzápětí trojka Roba-Matkulčík-Karafiát své utkání
prohrála ve třech setech a soupeř

šel poprvé do dvoubodového
vedení 1:3. Vložená dvojka je
prostějovským trvalým problémem i se slabšími celky a i dnes
i přes podstatně lepší výkon než
v předešlých zápasech prohrála.
Zřejmě nejhodnotnějším mačem
celého více než tříhodinového
zápasu byl singl v němž domácí
Roba rozhodl až úplně posledním míčem ve svůj prospěch
2:4.
Po tomto utkání bylo otázkou
nakolik se podaří domácím
zvednout svoji hru, aby zápas
zdramatizovali. Bohužel hned
v první obrácené trojce jsme
prohráli rozdílem dvou míčů a
soupeř měl již jistý bod. Druhá
prostějovská trojka ovšem vyhrála i své druhé utkání a rázem
vysvitla šance na zisk alespoň
jednoho bodu. Bohužel hned
první ze závěrečných dvojic přinesla rozuzlení, prostějovský pár

Ftačník-Příhoda vedl v rozhodujícím setu již 8:6, ale nedokázal
utkání dotáhnout do vítězného
konce a soupeř mohl slavit cenné vítězství 6:3.
„Zápas byl opravdovým bojem, tak jak to má být. Soupeř
byl přece jen o něco vyhranější
a zkušenější a o výsledku rozhodly naše zbytečné chyby na
útoku. Pochvalu zaslouží tahoun
Tomáš Roba a celá naše druhá
trojka Ftačník-Příhoda-Deutch,
která vyhrála oba své zápasy,“
konstatoval zklamaný lodivod
Richard Beneš.
Další utkání sehrají muži ve
druhé lize v sobotu 8.června od
10.00 hodïn na kurtu u sokolovny s pražským celkem Sokola Řeporyje. Příjďte povzbudit
naše hráče ve veledůležitém
utkání soutěže, občerstvení pro
diváky je zabezpečeno včetně
nejlevnějšího piva v Prostějově.

Vedení federace se vyjádřilo

k situaci ve Finále NBL

„Česká basketbalová federace,
v zájmu zachování prestiže
tradičního olympijského sportu s
velkou tradicí v České republice,
tímto prohlášením reaguje na
negativní mediální interpretaci
finálové série Mattoni NBL mezi
ČEZ Basketball Nymburk a BK
Prostějov, která poškozuje nejen
všechny kluby Mattoni NBL a
obchodní partnery, ale i ostatní
složky ČBF.
ČBF, stejně tak i Asociace ligových klubů (ALK), si velice dobře
uvědomují, že zkrácení finálové
série je smutným vyvrcholením
celého letošního ročníku Mattoni
NBL. BK Prostějov nedokázal
dostatečně ekonomicky zajistit
chod klubu, čímž vážně poškodil
image nejvyšší basketbalové
soutěže mužů.
Tým se již v jejím průběhu
potýkal s vážnými existenčními
problémy, když z družstva odešlo
několik hráčů základní sestavy.
Bohužel pro BK Prostějov i celou
Mattoni NBL se složitost situace
projevila v plné míře v průběhu
play off, kdy postupně došlo ke
zranění pěti hráčů sestavy.
Ve světle ztráty sportovní kvality finálových utkání, která by
logicky měla být vyvrcholením
celé soutěže, a též hrozby dalších
zranění pouze šestičlenné sestavy
Prostějova, přistoupilo vedení
Mattoni NBL a ČBF po důkladné
úvaze a v rámci platné legislativy,

řádů a dokumentů, které doplnění
soupisky neumožňují, na oficiální žádost klubu BK Prostějov o
zkrácení finálové série.
Ekonomické problémy sportovních klubů, v horších
případech jejich úplné zániky,
jsou bohužel realitou této doby,
a to ve všech sportovních
odvětvích a nejen v České republice. Z toho důvodu zachování nejvyšší mužské soutěže v
Prostějově zůstává pozitivem z
pohledu ČBF pro rozvoj a zájem
o basketbal v příslušném regionu.
ČBF, ve spolupráci s ALK, již
připravuje nový ročník Mattoni
NBL, jeho formát a systém, který
bude daleko pružněji reagovat na
současnou ekonomickou situaci
klubů a povede k větší stabilitě.
Pevně věříme, že Mattoni NBL
již v následujícím ročníku
2013/2014, opět potvrdí svoji
kvalitu a taktéž diváckou atraktivitu.
Děkujeme všem obchodním
partnerům, médiím, příznivcům
za pochopení a těšíme se na
spolupráci při vrcholných basketbalových akcích - nejblíže již
při světovém šampionátu U19 v
České republice.“

Výsledky a tabulky soutěží
v malé kopané na Prostějovsku

malé kopané se hraje
Nohejbalisté Prostějova střídají dobré a špatné výkony Vsemifinále
okresního poháru

obchodní partneři nohejbalového oddílu TJ Sokol I Prostějov

Ligové soutěže Prostějovska v malé kopané už sice skončily, ale to zdaleka
neznamená úplný závěr
letošní sezóny v téhle
oblíbené odnoži velkého
fotbalu. Probíhající ročník
naopak dál pokračuje, a to
semifinálovou fází Poháru
města Prostějov mužů
2012/13. Hraje se v sobotu 8. června od 9.00 hodin
na hřištích ve Víceměřicích
a Vrbátkách.

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!
Statutární město Prostějov podporuje malou kopanou.

I
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Prostějovská výška 2013 Sokolové zahájili amatérskou ligu v nohejbale
Vícov, Prostějov/jim – Osm a nejde ani tak o výsledek, až dalšího turnaje. Hrálo se
nohejbalových trojic se při- ale o přístup hráčů, který byl systémem každý s každým a
bude až v září. Déšť byl proti hlásilo
do prvního ročníku příkladný. Po náročné cestě zbylá sedmička si tak připsala

Prostějov/jim - Nepříznivé
počasí v podobě hustého a
neustávajícího deště zabránilo
organizátorům v uspořádání
Prostějovské výšky 2013.
Šestý ročník atletického závodu, určeného pro základní
školy, střední školy i učiliště,
tak byla nucena komise pro
mládež a tělovýchodu při Radě
města Prostějova společně s
Atletickým klubem Prostějov

odložit. O diplom, medaili a
pohár si tak mladší žáci, starší
žáci a dorostenci zaskáčí až po
letních prázdninách.
„Bohužel, co se dá dělat.
Počasí nám nepřeje, děti by
byly mokré a v tělocvičně by to
uspořádat nešlo. Teď je navíc
termínový kalendář natolik
nabitý, že jsme se akci rozhodli přeložit až na září,“ sdělil
ředitel závodů Milan Čečman.

www.
vecernikpv
.cz

amatérské sokolské ligy O
pohár krále Ječmínka. První
z pětice turnajů se uskutečnila v sobotu 25. května v areálu TJ Sokol Vícov a maximální počet osmi bodů si do
průběžné tabulky připsalo
trio ze Ptení.
„Sokol Vícov se pořádání turnaje zhostil bez problémů, jedinou
vadou bylo počasí. Ale i to nás
od desáté hodiny nechalo hrát na
dvou kurtech, čímž se celý turnaj značně urychlil a již kolem
patnácté hodiny jsme mohli posedět a průběh turnaji při pivku
zhodnotit,“ pochvaloval si za
pořádající Odbor sportu Sokolské župy František Vlach.
Ten ještě připojil zážitek z nedávného duelu dorostu Sokola
I Prostějov, jenž v Karlových
Varech vyhrál 6:0. „Prostějovští žáci i dorostenci již dlouhou
dobu patří k domácí špičce

předvedli profesionální výkon
a moc potěšilo vidět, jak jeden
z nejlepších nohejbalistů ČR
Wanke s uznáním tleská výkonu našich hráčů,“ zmínil.
Do amatérské ligy se sice přihlásilo osm mužstev, jedno z
nich se ale na poslední chvíli
omluvilo s tím, že se zúčastní

minimálně jednu výhru.
Druhý turnaj se uskuteční již
tuto sobotu, 8. června od devíti hodin na kurtech Sokola
II U Kalicha v Prostějově, o tři
týdny později se pak ve Vícově bude konat turnaj VIP osobností, jehož hlavní hvězdou
bude Ondřej Vetchý.

Výsledná tabulka prvního turnaje:
1. Ptení
7
0
0
2. Imbaque
5
1
1
3. Loko Romže
5
0
2
4. Sokol II Prostějov
3
1
3
5. Vícov „B“
3
0
4
6. Vícov „A“
2
1
4
7. Sezako
1
1
5
8. XX
0
0
7

Semifinálová skupina A
(Víceměřice): SK Chaloupka
Prostějov, SK Tomek Dobrochov, MK Brodek u Prostějova,
Mexico Víceměřice.
Semifinálová skupina B (Vrbátky): DD Sport Dubany,
SK Griffins 98 Prostějov, SK
Amatér 1993 Hluchov, KMK
Katastrofa Prostějov.
Z každé grupy postoupí dva
nejlepší týmy do finálového
turnaje, který je na programu
v sobotu 22. června na novém
hřišti s umělým povrchem
v Dřevnovicích.

POZVÁNKA
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.

14 bodů
11 bodů
10 bodů
7 bodů
6 bodů
5 bodů
3 body
0 bodů

Průběžné pořadí amatérské ligy:
1. Ptení 8 bodů, 2. Imbaque 7 b., 3. Loko Romže 6 b., 4. Sokol II Prostějov 5 b., 5. Vícov „B“ 4 b., 6. Vícov „A“ 3 b., 7.
Sezako 2 b., 8. XX 1 b.

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

30

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 3. června 2013

l

Volejbalistky mění tým. Kouč s vedením hodlají vsadit na jiné cizinky

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

"PROSTĚJOVSKÝ VOLEJBAL
OPĚT POZLACEN"
který bude obsahovat veškerý sumář od "A"-družstva až
po přípravky včetně exkluzivních rozhovorů a fotografií
vám PROSTĚJOVSKÝ Večerník - hlavní mediální partner
VK AGEL - přinese v čísle 23,
které vychází PŘÍŠTÍ PONDĚLÍ 10. ČERVNA 2013.

Nepropásněte!
JIŽ ZA TÝDEN

Příprava prostějovských

mládežnic pokračuje
Prostějov/son - Zatímco
ženské družstvo VK Agel
Prostějov má momentálně
volno a jeho členky si
užívají buď dovolené, nebo
reprezentačních povinností,
všechny mládežnické výběry
volejbalového oddílu nadále
trénují. Příprava veškerých
nadějných Agelek bude
pokračovat až do začátku
letních prázdnin, tedy do
konce června.
„U mladých hráček každého
věku je nesmírně důležité,
aby vedle nutného odpočinku
soustavně pracovaly na svém
růstu jak herním, tak po všech
dalších stránkách. Klíčová je
hlavně technická vyspělost
jednotlivých úderů a činností,
kterou je nezbytné trvale pilovat. Z toho důvodu by příliš
dlouhá tréninková pauza byla
kontraproduktivní, proto se

týmy všech věkových kategorií VK každoročně scházejí k přípravě až do konce
června, byť soutěže už dávno
skončily,“ vysvětlil šéftrenér
mládeže v hanáckém klubu Jaroslav Matěj.
Nezbytný oddych přijde pro
děvčata na řadu o letních
prázdninách. „Ty nejmenší
začnou znovu trénovat od září,
kdežto juniorky, kadetky a
žákyně čeká po červencovém
volnu již počátkem srpna
tradiční soustředění, po němž
pak příprava poběží dál.
Naším dlouhodobým cílem je
holky nepřetěžovat a současně
dělat maximum pro jejich co
nejintenzivnější volejbalový
rozvoj,“ zdůraznil Matěj.
Pořád rostoucí výkonnost
i lepšící se výsledky našich
mládežnic dokládají, že systém
ve vékáčku funguje výborně.

VK AGEL HLÁSÍ DALŠÍ DVĚ HRÁČSKÉ ZMĚNY!
Kádr opouštějí smečařka Marina Miletičová a univerzálka Saskia Hippeová

V hodnoceních uplynulé sezóny předsedy
správní rady klubu Petra Chytila i hlavního trenéra Miroslava Čady zaznívaly jasné náznaky
o nespokojenosti s výkony, které odváděly plánované tahounky ženského týmu VK AGEL
Prostějov. Nyní se tyto indicie promítly do skutečnosti a přeměnily v ukončení spolupráce se
dvěma zahraničními volejbalistkami.
Prostějov/lv
V prostějovském oddílu tudíž
nadále nepočítají s třicetiletou
chorvatskou smečařkou Marinou Miletičovou ani s dvaadvacetiletou německou univerzálkou Saskií Hippeovou.
Objektivním pohledem měly
obě cizinky jednu polovinu
soutěžního ročníku vcelku solidní (Mari druhou, Sasi první),
zatímco zbytek sezóny znamenal zklamání z jejich herního
projevu.
„Samozřejmě je nutné přihlédnout k tomu, že se potýkaly se
zdravotními problémy a také
z toho důvodu asi nepředvedly
své maximum. Jenže takový

I

je sportovní život a my hlavně
musíme myslet na budoucnost,
aby hned příští rok proběhl
lépe. Zejména u Mariny Miletičové nám citelně chyběly vůdcovské schopnosti, které jsme
od tak zkušené hráčky očekávali,“ vysvětlil šéf prostějovského
volejbalu Petr Chytil příčiny
neprodloužení smluv se dvěma plejerkami zpoza českých
hranic.
Kdo konkrétně je v hráčském
kádru „Agelek“ nahradí, to
klubový šéf zatím nechtěl
prozrazovat. „Jména všech
nových posil si necháme až na
oficiální tiskovou konferenci,
kterou plánujeme v dohledné
době,“ řekl Chytil.

Splněno. Obě prostějovské volejbalistky, Saskia Hippeová i Marina
Miletičová (vlevo), se zasloužily o zisk
trofejí, které Prostějov v uplynulé sezóně získal. Dalších se však již s týmem
nedočkají a po roce mění angažmá.
Foto: koláž Večerníku
Obecně je však jasné, že „vékáčko“ hodlá přivést vyšší
mezinárodní kvalitu. „Už jsem
několikrát zopakoval, že do
družstva potřebujeme minimál-

ně dvě dostatečně ostřílené a
skutečně výborné volejbalistky.
Takového kalibru, aby na sebe
v rozhodujících okamžicích
dokázaly vzít zodpovědnost a

mančaft skutečně táhly,“ vyložil Chytil, kdo by měl na Hanou
přijít.
Klíčové je mít při výběru těchto
lídryň šťastnou ruku.

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

Volejbalové aktuality
hledejte také na:

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Tréninky Petera Bálinta Je známo startovní pole evropské Ligy mistryň 2013/2014
Účastníci CEV Champions League žen 2013/2014
Prostějov poprvé přímým účastníkem!
a Dalibora Ovečky
mění termín

Prostějov/son - Už několik
týdnů běží hodiny funkčních tréninků kondice pro
veřejnost pod vedením
dvou známých koučů Petera Bálinta (basketbal) a
Dalibora Ovečky (atletika).
Změnou však je nový termín, kdy se zájemci o tuto
odborně vedenou fyzickou
zátěž scházejí.

„Ukázalo se, že začátek ve čtyři
nebo v pět hodin odpoledne je
pro řadu lidí, kteří by na naše
tréninky rádi chodili, moc brzký.
Proto jsme se rozhodli čas posunout na sedmou večer, nově se
tedy scházíme každý čtvrtek od
19.00 hodin. Místo zůstalo stejné, to znamená tělocvična ZŠ
Jana Železného na Sídlišti svobody,“ informoval Peter Bálint.

Chcete po zimď shodit pár kilogramĪ, nabrat kondici nebo si
prostď jen tak dobĢe zacviĀit? Pak je tu právď pro Vás možnost
FUNKÿNÍHO TRÉNINKU.

HODINY FUNKÿNÍHO
TRÉNINKU POD DOHLEDEM
ZKUŠENÝCH TRENÉRÚ
Co to vlastnď funkĀní trénink je?
FunkĀní trénink není nic nového, tímto zpĪsobem jsme cviĀili Ģadu let. Sportovci
a siláci se zvedali, ohýbali a otáĀeli už pĢed stovkami let. FunkĀní trénink jako
koncept staví na solidních základech, které tu jsou už mnoho let. Jsme stvoĢeni
k tomu, abychom se pohybovali tímto zpĪsobem, proto nás takový trénink
pĢipravuje na naše každodenní úkoly a práci. FunkĀní trénink lze definovat jako
pohyb Āi cviĀení, které nám umožěuje plnit úkoly výkonnďji Āi úĀinnďji.

Jaké jsou vlastnď pĢínosy funkĀního tréninku?
PĢínosy funkĀního tréninku jsou nepĢeberné. Krátce ĢeĀeno, funkĀním tréninkem
mĪžete prakticky dosáhnout, Āehokoli chcete. Výbďrem rozmanitých funkĀních
pomĪcek a správných cviĀení, tréninkových promďnných a zátďže lze dosáhnout
naprosté vďtšiny zdravotních a kondiĀních cílĪ.
MĪžete trénovat pro dosažení:
x

Pevnosti

x

Síly

x

Rychlosti

x

Pružnosti a pohybového rozsahu

x

Svalové výdrže

x

Kardiovaskulární kondice

Kdy:

Každý Ātvrtek od 19.00 hodin

Kde:

TďlocviĀna ZŠ J. Železného, Sídlištď Svobody

První hodina 50% sleva

Tďšíme se na Vás

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Prostějov/son - Evropská
volejbalová federace na
svých internetových stránkách oznámila týmové složení nového ročníku CEV
Champions League mužů i
žen. Všechny prostějovské
fanoušky pochopitelně zajímá nejsilnější klubový pohár
starého kontinentu v podání
něžného pohlaví, neboť pošesté za sebou v něm budou
startovat volejbalistky VK
AGEL Prostějov!
Liga mistryň 2013/2014 bude
mít stejně jako v uplynulé sezóně čtyřiadvacet účastníků,
kteří se s velkou pravděpodobností rozdělí do šesti základních skupin po čtyřech družstvech. A totožný by měl být
rovněž postupový klíč, když
do play off projdou vždy dva
první celky z každé grupy
plus jeden kolektiv s nejlepší
bilancí na třetích místech.

Losování skupin proběhne již
tradičně ve Vídni při galavečeru evropského volejbalu,
jenž letos připadne na pátek
28. června. Jako obvykle bude
slavnostnímu aktu osobně přítomen sportovní ředitel VK
AGEL Peter Goga, který zopakoval jednu podstatnou novinku pro hanácký oddíl.
„Díky zvýšenému pohárovému koeficientu jsme se do
Champions League poprvé
kvalifikovali přímo bez nutnosti žádat o divokou kartu.
Tím pádem máme solidní
šanci posunout se z nejnižšího čtvrtého losovacího koše
do třetího a následně se tak
dostat do schůdnější základní
skupiny. Uvidíme, jak vše dopadne,“ prohodil Goga s tím,
že rozdělení týmů do jednotlivých košů vyjde najevo až
těsně před samotným losem
přímo ve Vídni.

Týmy kvalifikované přímo:

Některé věci jsou ale jisté už
nyní. „V soutěži máme celkem sedm nováčků, což svědčí o tom, že volejbal je velmi
dynamický sport neustále
pronikající do nových končin
Evropy. Již předchozí ročníky
ukázaly, že největší klubová
síla se z tradičních zemí jako
Itálie či Rusko postupně přesouvá spíš do jiných destinací,
například do Turecka nebo
Ázerbájdžánu. Právě tam je
zřejmě nutné hledat hlavní
favority příští Ligy mistryň,“
uvedl prezident Evropské
volejbalové federace André
Meyer.

Rabita Baku (Ázerbájdžán)
Azeryol Baku (Ázerbájdžán)
Dames Gent (Belgie)
VK AGEL Prostějov (Česko)
RC Cannes (Francie)
Volley Beziers (Francie)
SC Schwerin (Německo)
Nordmeccanica Piacenza (Itálie)
Imoco Conegliano (Itálie)
Trefl Sopoty (Polsko)
Dabrowa Gornicza (Polsko)
Stiinta Bacau (Rumunsko)
Dynamo Bukurešť (Rumunsko)
o)
Dynamo Kazaň (Rusko)
Dynamo Moskva (Rusko)
Omička Omsk (Rusko)
CZ Bělehrad (Srbsko)
Volero Curych (Švýcarsko)
Vakifbank Istanbul (Turecko)
Eczacibasi Istanbul (Turecko)
Galatasaray Istanbul (Turecko)
o)

Držitelé divokých karet:
Igtisadči Baku (Ázerbájdžán)
SC Drážďany (Německo)
Busto Arsizio (Itálie)

Čada, Soaresová a Hrončeková byli u postupu slovenské
reprezentace do další fáze kvalifikace mistrovství světa
Prostějov/son - Ne náhodou
je hlavní trenér VK AGEL
Prostějov Miroslav Čada
už dvanáct let i koučem
reprezentačního týmu žen
Slovenska. Vzhledem k postavení této země v evropském volejbalovém měřítku
s ní sbírá téměř jen samé
úspěchy a jeden další (byť
zatím pouze dílčí) si připsal
v úvodní části kvalifikace o
mistrovství světa 2014.
Výběr SR měl v dané fázi výhodu pořádání turnaje, ze kterého vítěz čtyřčlenné skupiny
postupoval přímo až do třetí
části kvalifikace a druhý v pořadí šel do druhé fáze. Čadovy
svěřenky v Popradu nejprve
smetly slabé Lichtenštejnsko
3:0, poté s vypětím všech sil
zachránily téměř ztracenou

bitvu s Rakouskem 3:2 a na
závěr v rozhodujícím duelu
přemohly i výkonnostně srovnatelné Řecko 3:1. Tím pádem vyhrály svou grupu a dokonale splnily vytýčený plán.
Z hráček našeho oddílu u toho
byly univerzálka (a kapitánka) Solange Soares i blokařka
Veronika Hrončeková. Prvně
jmenovaná vynechala snadnější vstupní zápas, aby se
následně stala tradiční tahounkou celého slovenského družstva. Proti Rakušankám byla
jeho nejvíce bodující členkou
a s Řeckem ji těsně předčila
pouze kolegyně Crkoňová.
Hronky měla bilanci přesně
opačnou, když coby obvykle
střídající plejerka plně využila
svou šanci proti Lichtenštejnsku a stala se jedničkou v do-

sažených bodech, zatímco
v dalších dvou střetnutích už
do hry nezasáhla.
Co bylo ze všeho nejdůležitější, že mančaft celkově uspěl.
„Holky ukázaly velkou morální sílu, když hned dvakrát otočily nepříznivý průběh utkání.
Hlavně s Rakouskem jsme
přitom dlouho hráli špatně, ale
tým se dokázal zvednout a ze
stavu 0:2 na sety ještě všechno zachránit. S Řeckem byl
náš výkon s výjimkou úvodní sady mnohem kvalitnější,
díky čemuž jsme splnili první cíl tohoto reprezentačního
bloku. Teď nás čeká ten druhý
a ještě důležitější: dostat se
přes Bělorusko na mistrovství
Evropy,“ řekl Miroslav Čada.
Závěrečná fáze kvalifikace o
podzimní ME 2013 se hraje

ve dvojicích zápasovým systémem doma – venku, Slovenky absolvovaly první mač
1. června v běloruském Mogilevu, odvetu hostí znovu
Poprad ve čtvrtek 6. června
od 19.00 hodin. Stejně tak se
o letošní šampionát starého
kontinentu rvou i volejbalistky České republiky včetně
dvou Agelek Pavly Vincourové a Andrey Kossányiové.
Ve dvou přímých střetech
měří síly s Rumunskem, přičemž 1. června nastoupily
venku v Craiově a v sobotu
8. června od 20.00 hodin je
na programu odvetné utkání
doma v Brně.
O všech kvalifikačních zápasech mistrovství Evropy budeme podrobně informovat za
týden!

Jak si vedly prostějovské
hráčky v kvalifikaci MS 2014
Slovensko – Lichtenštejnsko 3:0 (9,
10, 10): Solange Soares nenastoupila, Veronika Hrončeková 14 bodů
(7 útoků při úspěšnosti 70%, 3 bloky
a 4 esa).
Slovensko – Rakousko 3:2 (-22,
-23, 23, 17, 12): Solange Soares 16
bodů (14 útoků při úspěšnosti 40%,
1 blok a 1 eso), Veronika Hrončeková nenastoupila.
Slovensko – Řecko 3:1 (-25, 21, 21,
11): Solange Soares 18 bodů (16
útoků při úspěšnosti 41%, 1 blok a
1 eso), Veronika Hrončeková nenastoupila.
Konečné pořadí skupiny E
v Popradu:
1. Slovensko 8 bodů (skóre 9:3), 2.
Řecko 6 (7:3), 3. Rakousko 4 (5:6), 4.
Lichtenštejnsko 0 (0:9).

Sport

Včerejšími zápasy kvalifikace začal dvacátý ročník UniCredit Czech Open

Startovat bude až na Berdycha kompletní daviscupový tým ČR
Prostějov/lv - Hned několik
kandidátů na vítězství v jubilejním ročníku UniCredit Czech
Open nabízí turnajový pavouk.
Florian Mayer se pokusí obhájit
loňský triumf, o úspěch budou
usilovat daviscupoví reprezentanti České republiky Lukáš
Rosol, Radek Štěpánek a Jan
Hájek, bez šancí rozhodně nejsou Fin Jarkko Nieminen nebo
Španěl Alberto Montanes, hráči
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první světové padesátky.
Poslední vítěz turnaje Mayer
se pokusí navázat na kvalitní
výkony v průběhu sezony, kdy se
probojoval do semifinále turnaje
v Bukurešti nebo osmifinále turnaje Masters v Monte Carlu. „Má
slušnou formu. Svoji kvalitu ukázal
třeba v zápase proti Murraymu
ve 2. kole v Madridu. Prohrál po
naprosto vyrovnaném průběhu
dvakrát 6:7 a to vypovídá o jeho

kvalitách,“ míní šéfka turnaje Petra
Langrová.
Velkou touhu uspět mají také
domácí tenisté. Nasazená dvojka Rosol, pětka Štěpánek nebo
osmička Hájek. „Opět platí, že
bychom si přáli ve finále českého
hráče a nasazenou jedničku. Existuje slušná naděje, že se to podaří.
Naši tenisté proto udělají maximum,“ je přesvědčený Miroslav
Černošek, jehož marketingová

společnost TK PLUS UniCredit
Czech Open spolupořádá.
Sledovat výkony domácích hráčů
bude opravdu zajímavé. Loňský
finalista Hájek by rád získat čtvrtý
titul z prostějovských kurtů.
O úspěch chce usilovat také
Štěpánek, dvojnásobný držitel
vítězné trofeje. Na zklamání z
Paříže chce na challengeru zapomenout Rosol, který na Roland
Garros skončil ve 2. kole. „Čekal

jsem od sebe víc,“ uznal ve Francii
Rosol.
Na povedenou antukovou část
sezony chce navázat Montanes.
Kromě vítězství v Nice na sebe
upozornil na milionových turnajích
v Monte Carlu a Římě. V obou
případech uspěl v nabité kvalifikaci a přešel do druhého kola, kde
prohrál Wavrinkou a Djokovičem.
„Má dobrou formu, určitě není bez
šancí na titul,“ odhaduje Langrová.

Představení vedení „A“-týmu LHK Jestřábi Prostějov pro
sezónu 2013/2014:
Generální manažer: Dr. Jaroslav Luňák
Asistentka generálního manažera: Iveta Berková DiS.
Sportovní manažer: Josef Málek
Finanční ředitelka: Ing. Markéta Kožená
Marketingový ředitel + komunikace s veřejností: Bořek Nagy
Pracovník marketingu: Lukáš Majer
Představení realizačního týmu LHK Jestřábi Prostějov pro
sezónu 2013/2014:
Hlavní trenér: Josef Málek
Asistent trenéra: Petr Zachar
Kondiční trenér: Tomáš Tomiga
Vedoucí mužstva a kustod: Josef Ovečka
Kustod a masér: Luděk Olbert
Lékař: MUDr. Vladimír Macháček
Fyzioterapeut: Mgr. Michael Polák

Czech Open popřeje k narozeninám bývalá světová jednička Carlos Moya
Obdivuhodným způsobem
se do tenisové historie zapsal
Carlos Moya, který bude
hvězdou exhibice na centrálním dvorci těsně před finálovým duelem UniCredit Czech
Open. Kariéru rodáka z Mallorcy lemovala těžká zranění.
Přesto jako jeden z mála hráčů dosáhl na všechny tenisové
vrcholy. Vyhrál jeden z podniků grandslamu, konkrétně
Roland Garros v roce 1998,
v žebříčku ATP se probojoval
až na místo světové jedničky
a byl členem vítězného týmu

v Davis Cupu.
„V tenisové kariéře jsem toho
zažil opravdu hodně. Mám nádherné zážitky, na které nikdy
nezapomenu. Tři mám stále v
paměti. Vítězství v Paříži a týmový úspěch v Davis Cupu v
roce 2004 před davem sedmadvaceti tisíci fanoušky. A pak
také turnaj v Indian Wells, po
kterém jsem se stal světovou
jedničkou,“ ohlíží se za bohatou
kariérou Moya.
V průběhu kariéry vyhrál
španělský tenista dvacet turnajů. Ten první v roce 1995

v Buenos Aires. Na největší
úspěch čekal do 7. června 1998.
Ve finále Roland Garros nedal
šanci krajanovi Alexi Corretjovi a po třech setech triumfoval
na neoficiálním antukovém
mistrovství světa. „Klíčové
bylo čtvrtfinále s Marcelem Riosem. Hrál jsem svůj nejlepší
tenis a vyhrál ve čtyřech setech.
Tehdy mě napadlo, že můžu
vyhrát titul,“ vzpomíná Moya,
který to o devět měsíců později dotáhl až na první místo
v žebříčku ATP.
Následující měsíce tenistovi

ukázaly odvrácenou tvář osudu. Těžké zranění jej vyřadilo
na dlouhou dobu ze hry, velký
bojovník se ale nevzdal a přišla
zasloužená odměna. Přesně v
polovině dubna 2000 se ve finále v Estorilu po posledním míči
svalil v slzách na oblíbenou
antuku. Právě porazil Francisco
Claveta 6:3, 6:2 a získal svůj
šestý turnajový titul. „Byl to teprve můj třetí turnaj po těžkém
zranění. Už jsem myslel, že
žádný nevyhraji. A najednou to
bylo tady,“ přiblížil své tehdejší
emoce španělský playboy.

Další okamžik slávy zažil v
roce 2004. Ve finále Davis
Cupu Španělé přivítali v natřískaném kotli ve Valencii Spojené státy. Moya nejdříve vyřídil
Mardyho Fishe, druhý bod
přidal Rafael Nadal. Bratři
Bryanové sice v deblu vykřesali naději pro hostující tým,
třetí dvouhra ale určila vítěze.
Mohutně podporovaný Moya
přehrál Andyho Rodicka ve
třech setech a výrazně pomohl k zisku salátové mísy.
„Bylo to něco úžasného. Fanoušci byli úžasní. Vyhrát

Davis Cup doma je něco nepopsatelného. Velké emoce,
ohromná radost. Dost dobře
se to nedá popsat, ale přál
bych to každému tenistovi,“
řekl Moya.
Už o dva měsíce později se
španělský tenista ukázal také
jako člověk s velkým a otevřeným srdcem. Po triumfu
na turnaji v Chennai věnoval
všechny vyhrané prize money obětem zemětřesení a
tsunami v Indickém oceánu.
Do konce kariéry ještě Moya
dokázal uspět v Buenos

Aires a Umagu. Díky zdravotním problémům se už
do absolutní světové špičky nedostal a v roce 2010
ohlásil odchod z profesionálního tenisu. Ani jej však
nenapadlo, aby si stěžoval na
zdravotní komplikace v průběhu kariéry. Španělský sympaťák totiž umí žít. Konec
konců to potvrzuje také heslo
jeho vlastního parfému „Život je nejvíce vzrušující hra“.
Od roku 2012 se občas vrací
k tenisu a startuje na turnajích seniorské Tour.

„Chtěla bych vidět domácího hráče ve finále,“ KVALIFIKACE už spěje do finiše,
přeje si ředitelka turnaje PETRA LANGROVÁ Prostějov má ve hře několik želízek
Prostějov/ - Všichni nasazení hráči 20. ročníku

UniCredit Czech Open figurují v první světové
stovce. Ještě osmý nasazený Jan Hájek je na 87.
příčce žebříčku ATP. Pořadatelům se podařilo
opět přivést do Prostějova špičkové hráče. „Je
za tím pochopitelně hodně práce, ale výsledek
stojí za to. S obsazením jsme maximálně spokojeni,“ říká dlouholetá ředitelka Petra Langrová.
Ladislav Valný
Divoké karty jste
udělili
kvartetu
Mayer, Rosol, Nieminen a
Štěpánek. Co vás vedlo právě k tomuto rozhodnutí?
„Opakovaně se snažíme získat pro náš turnaj co nejvíce
předních českých hráčů. Proto
byl osloven Lukáš s Radkem.
Jsem přesvědčena, že o jejich
zápasy bude velký zájem.
Loni bylo členy vítězného
daviscupového týmu, patří do
světové stovky a určitě mají
ano
no
ouš
ušk co nabídnout.“
fanouškům
A co zahraniční tenisté. Jaký byl klíč u
jejich výběru?
„Florian Mayer obhajuje loňské vítězství, což byl jeden z
důvodů, proč jsme jej oslovili.
Kromě toho za náš klub startuje také v extralize a bereme
jej jako téměř domácího tenistu. To samé platí o Jarkko

Niiem
N
emi
Nieminenovi.“
Mezi nasazenými je
také Alberto Montanes, který nedávno vyhrál
turnaj v Nice. Neměli jste
obavy, že do Prostějova kvůli náročnému předcházejícímu programu nakonec nedorazí?
„V poslední době toho odehrál docela hodně. Ale sám
si uvědomuje, že není úplně
nejlepším hráčem na trávě
a v následujících týdnech se
budou hrát velké turnaje právě na tomto povrchu. Proto
se rozhodl, že přijede na náš
turnaj a pokusí se vyhrát co
nejvíce zápasů a získat body
do žebříčku. Myslím si, že to
letos u nás může dotáhnout
hodně daleko.“
O úspěch bude usilovat hned několik domácích tenistů. Jaké jsou
jejich šance při pohledu na

kvalitu startovního pole?
„Konkurence je velká. Přesto
doufám, že se našim hráčům
bude dařit. V minulých letech
ale opakovaně dokázali využít
výhodu domácího prostředí.
Znají naše kurty, můžou se
spolehnout na podporu fanoušků. Přála bych si, aby alespoň jeden postoupil do závěrečného finálového zápasu.“

UniCredit
Czech
Open je v kategorii
challengerů. Jak turnaj vychází ve srovnání s podniky
ATP Tour?
„Více než slušně. V Prostějově se představí oba finalisté velkého turnaje ATP v
Bukurešti nebo vítěz turnaje v Nice. V hlavní soutěži
máme třeba daviscupového
reprezentanta Kazachstánu

Golubeva a řadu dalších opor
svých zemí. Turnajový pavouk je na úrovni ATP Tour.
Potvrzuje se, že nemá smysl navyšovat dotaci turnaje.
Umíme získat špičkové hráče
i na náš challenger.“

Čtyřhra muži
1. kolo: Monroe, Stadler (USA/Německo) – Jaloviec, Šafránek
(Česko), Beck, Semjan (Slovensko) – Konečný, Pavlásek
(Česko), Pospíšil, Zelenay (Česko/Slovensko) – Sergeyev, Wang
(Ukrajina/Tchaj-wan), Korolev, Mertl (Kazachstán/Česko) –
Červeňák, Siljeström (Slovensko/Švédsko), Ramos, Vivanco-Gurzman (Španělsko) – Brugues-Davi, Estrella (Španělsko/
Dominikánská republika), Hajek, Veselý (Česko) – Kowalczyk,
Rosol (Polsko/Česko), Golubev, Ianni (Kazachstán/Itálie) – Gbashvili, Nedovyesov (Rusko/Ukrajina), Levinský, Lojda (Česko)
– De Voest, Klaasen (Jihoafrická republika)

Prostějov/mif – Tenisový
challenger má za sebou
úvodní kola kvalifikace,
ve kterých si pětice nominovaných favoritů vedla
bezchybně. V dnešních
dopoledních zápasech se
již rozhodne o účastnících
hlavní části UniCredit
Czech Open 2013.
Nejvýše nasazený z kvalifikace, syn slavného otce,
Miloslav Mečíř mladší si
dokázal poradit nejprve s německým tenistou Stadlerem,
poté zdolal i španěla Vivanco-Guzmana. K postupu- do
hlavního turnaje mu schází
jediné vítězství, a to nad
českým tenistou Satralem.
Ještě lépe si vede odchovanec prostějovského tenisu
Jaroslav Pospíšil, jehož cesta
do hlavního turnaje probíhá
hladce. Místní rodák ztratil prozatím jen dva gamy.
Shodným výsledkem přehrál
nejprve Slováka Sprocha a
po něm i člena TK Agrofert
Roberta Rumlera. Posledním
krůčkem do hlavního turnaje
bude souboj proti dalšímu
slovenskému hráči Klecovi. Stejně daleko, jako dva
nejvýše postavení, mají do
hlavní soutěže člen daviscupového týmu ČR Ivo Minář,
další prostějovský rodák Mi-

chal Konečný či velký
talent TK Agrofert a
přítel Petry Kvitové
Adam Pavlásek. Konečného čeká souboj
s Polákem Kowalczykem, Minář svede bitvu
s Pavláskem.
A kdy se můžeme na
duely těšit? Dnes v 10
hodin rozehrají poslední kvalifikační boje
Mečíř se Satralem, a to na
centrálním kurtu. Ve stejný
čas začné i dvouhra mezi
Pospíšilem a Klecem, ob-

dobně pak Mináře s Pavláskem. O hodinu později uvidíme závěrečnou dvouhru
kvalifikace mezi Konečným
a Kowalczykem.

Výsldky kvalifikace dvouhra muži
1.kolo:
Mečíř(Slovensko) – Stadler(Německo) 6:2,6:4,
Zelenay(Slovensko) – Vivanco-Guzman(Španělsko) 6:7,6:3,2:6
Kellovský (ČR) – Becuzzi(Itálie) 6:1,6:3, Shcerba(Ukrajina)
– Satral(ČR) 4:6,2:6, Pospíšil(ČR) – Sproch(Slovensko)
6:1,6:0, Rumler(ČR) – Šafránek(ČR) 7:6,6:4, Michnev(ČR)
– Dmitriev(Rusko) 7:5,7:6, Poljak(ČR) – Klec(Slovensko)
3:6,4:6, Konečný(ČR) – Perutka(ČR) 6:1,6:1, Bulant(ČR) –
Doležel(ČR) 5:7,6:2,6:3, Kocourek(ČR) – Herzan(ČR) 5:7,2:6,
Kowalczyk(Polsko) – Michalicka(ČR) 6:2,3:6,6:4, Minář(ČR)
– Suč(ČR) 4:6,6:3,6:3, Jaloviec(ČR) – Sachko(Ukrajina) 6:1,6:3,
Pavlík(ČR) – Děrkas(ČR) 6:2,6:2, Kuncik(ČR) – Pavlasek(ČR)
5:7,1:6
2.kolo:
Mečíř – Vivanco-Guzman 6:4,6:7,6:1, Kellovský – Satral 3:6,2:6,
Pospíšil – Rumler 6:1,6:0, Michnev – Klec 3:6,6:3,1:6, Konečný –
Bulant 6:7,6:4,6:2, Herzan – Kowalczyk 1:6,1:6, Minář – Jalovec
6:1,6:1, Pavlík – Pavlásek 6:3, 4:6, 2:5
3.kolo, hraje se dnes,tj. v pondělí, 3.června:
Mečíř – Satral, Pospíšil – Klec, Konečný – Kowalczyk, Minář –
Pavlásek

Tenistům Prostějova se na Roland Garros příliš nedařilo
Paříž, Prostějov/lv - Žádnou velkou radost neudělali fanouškům
tenisté Prostějova v průběhu
druhého grandslamu v Paříži. Nikdo se neprobojoval do druhého
týdne. Přesto především výkony
Jiřího Veselého a Petr Cetkovské
potěšily a dávají naději, že další část sezony bude výsledkově

úspěšnější..
Už v 1. kole se s Paříží nečekaně
rozloučil Tomáš Berdych. Šestý
nasazený hráč turnaje nestačil v pěti
setech na domácího miláčka Gaëla
Monfilse, který se vrací po zranění a
dostal od pořadatelů divokou kartu.
Bývalá sedmička, které aktuálně patří na žebříčku ATP patří 81. místo,

těsně před Roland Garros postoupila
do finále v Nice a dobrou formu potvrdila také na druhém grandslamu
sezony. Berdych dokázal vyrovnat
nepříznivý stav 0:2, v páté sadě ale
za stavu 5:5 prohrál svůj servis soupeř dopodával do vítězného konce.
„Je to prohra jako každá jiná. Ale
bral bych to podle toho, jak zápas
vypadal. A myslím, že to nebylo tak
špatné. Měl jsem v pátém setu jednu šanci, on taky jednu a proměnil
ji. Jestli to bylo v prvním kole nebo
ve čtvrtfinále, je jedno,“ komentoval
porážku nejlepší český tenista.
Grandslamovou premiéru absolvoval Jiří Veselý. Po postupu z kvalifikace narazil na Němce Philippa Kohlschreibera a nasazenou šestnáctku
trápil dvě a půl hodiny. Dokonce
získal druhý set. Do utkání vstoupil
velmi dobře, Kohlschreibera se nebál a posílal mu přes síť tvrdé rány
z podání i z forhendu. Veselý držel
krok s německým hráčem do tie-breaku. Tam Kohlschreiber prokázal větší zkušenosti a vyhrál první
set. Ani to však českého dlouhána
nerozhodilo, naopak kazil Němec
a druhý set patřil Veselému. Třetí
set se zlomil za stavu 5:5, Veselý
totiž poprvé v utkání nabídl soupeři
brejkbol toho soupeř dokázal využít.
Pak už se favorit uklidnil a vyhrál ve
čtyřech setech.
„Překvapilo mě, že se s ním do jisté
míry dá hrát vyrovnaně. Rozhodly
zkušenosti. On je na tour několik let,
pro mě jsou to zápasy, které hodně

prožívám, Vždyť jsem na tyto hráče
nedávno koukal v televizi. A trochu
ještě fyzická vybavenost, ve čtvrtém
setu jak mě brejknul, on narostl a
já trochu odpadl,“ komentoval své
první vystoupení v hlavní soutěži
French Open Veselý.
Na vítězství nad Kudlou v 1. kole
nedokázal navázat Jan Hájek. Jedna
z ozdob prostějovského challengeru narazila na Sama Querreyho a
podlehla ve třech setech. Osmnáctý
nasazený Američan poprvé udeřil
v deváté hře úvodní sady, když za
stavu 4:4 prolomil Hájkův servis.
Zkušeně pak ovládl koncovku druhé
sady a uspěl také v dalším pokračování zápasu. Český tenista sice vyrovnal z 2:4 na 4:6, následující gamy
ale patřily soupeři.
„Neříkám, že jsem měl vyhrát, ale
měl jsem právo aspoň na jeden set.
Třičtvrtě setu jsem hrál dobře, ale
zápasy se vyhrávají v koncovkách a
ty jsem nezvládl,“ uznal hráč prostějovského TK Agrofert.
Poprvé od roku 2006 se z Roland
Garros rozloučila už v 1. kole Lucie
Šafářová. Rodačka z Brna a členka
prostějovského klubu bojovala s
Američankou Jamie Hamptonovovou přes dvě a půl hodiny a byla
blízko k postupu. Ve třinácté hře
třetího setu nakonec pošesté v utkání přišla o svůj servis a turnaj pro ni
skončil, i když v každé zase měla
Šafářová solidní náskok.
„Pochopitelně z porážkou nemůžu
být spokojená. Už jsem ale něco

odehrála a nebudu brečet po každém prohraném zápase,“ řekla po
utkání vyrovnaně tenista, která dokázala ocenit výkon své soupeřky.
„V rozhodujících výměnách na mě
zatlačila a vyšlo jí to,“ poznamenala
Šafářová.
Česká jednička Petra Kvitová se už
ve 3. kole rozloučila se snem, že obhájí loňské semifinále. Nejdříve porazila domácí Aravane Rezaiovou a
pak Číňanku Šuaj Pcheng. V dalším
kole pak vypadla s Američankou Jamie Hamptonovou.
Především první set posledního
vystoupení české hráčky v Paříži
byl rozpačité. Hamptonová, která v
1. kole vyřadila Šafářovou, hrála v
klidu a čekala na chyby své soupeřky. Druhá sada již byla vyrovnaná.
Kvitová ale nevyužila vedení 4:2 a
musel rozhodovat tie-break. Prostějovská hráčka v něm odvrátila dva
mečboly, na třetí už nestačila. „Ten
druhý set byl hratelný a byla šance
ho vyhrát. Taková porážka mrzí,“
posteskla si Kvitová.
„Úplně si nevěřím jako dříve. Trošku mi schází vnitřní sebedůvěra.
Aby to tam v důležitých chvílích
prostě spadlo. Úplně necítím, že
bych do toho šla, nic neřešila a pálila jako dva roky předtím. Situace je
jiná, očekává se ode mě něco jiného,
a že mi to nejde, mi taky nedodává
sebevědomí. Ale zatnu zuby, aby
tráva byla lepší,“ loučila se s Paříží
Kvitová.
Velký návrat do světového tenisu

French Open ve výsledcích
Dvouhra, muži, 1. kolo:
Hájek (ČR) - Kudla (USA) 6:2, 5:7, 6:0, 6:4
Monfils (Fr.) - Berdych (5-ČR) 7:6 (10:8), 6:4, 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5
Kohlschreiber (16-Něm.) - Veselý (ČR) 7:6 (7:3), 1:6, 7:5, 6:2
Dvouhra, muži, 2. kolo:
Querrey (18-USA) - Hájek (ČR) 6:4, 7:5, 6:4
Dvouhra, ženy, 1. kolo:
Cetkovská (ČR) - Pučkovová (Rus.) 6:0, 6:2
Kvitová (7-ČR) - Rezaiová (Fr.) 6:3, 4:6, 6:2
Hamptonová (USA) - Šafářová (25-ČR) 7:6 (7:5), 3:6, 9:7.
Dvouhra, ženy, 2. kolo:
Cetkovská (ČR) - Pavljučenkovová (19-Rus.) 7:5, 2:6, 6:4
Kvitová (7-ČR) - Šuaj Pcheng (Čína) 6:4, 6:3
Dvouhra, ženy, 3. kolo:
Vinciová (15-It.) - Cetkovská (ČR) 6:1, 2:6, 6:2
Hamptonová (USA) - Kvitová (7-ČR) 6:1, 7:6 (9:7)

prožila Petra Cetkovská, která v
současní době žije právě v Paříži.
Od loňské olympiády v Londýně
pořádně nehrála na Roland Garros
slavila svůj comeback. Aktuálně až
198 hráčka žebříčku WTA se probojovala až do 3. kola, když zářila
především ve svém druhém utkání,
v němž dokázala překvapivě zdolat
turnajovou devatenáctku Pavljučenkovovou. V následujícím duelu už
nestačila na další nasazenou tenistku
- Robertu Vinciovou z Itálie.
Česká tenistka v první sadě proti
Pavljušenkové prohrávala 3:5, ale
brejk vymazala a čtyřmi gamy v
řadě otočila první set. Druhá sada
Cetkovské nevyšla a třetí set byl pořádné drama. Obě hráčky si kradly
servisy, Cetkovské se důležitá „loupež“ povedla za vyrovnaného stavu
4:4. V dalším gamu proměnila čtvr-

tý mečbol a po více než dvou hodinách favoritku porazila.
„Před turnajem bych nevěřila, že
se dostanu do třetího kola. Toto
vítězství mi dodá sebevědomí. Po
zranění jsem dokázala porazit hodně
kvalitní soupeřku a to pomáhá,“ řekla Cetkovská po výhře nad ruskou
hráčkou.
Proti Vinciové prohrála Cetkovská
první set za 23 minut, když ani jednou nevyhrála svůj servis. Pak se
karta obrátila a rychle bylo vyrovnáno. Rozhodující set už ale opět patřil
Italce. „Ve třetím setu jsem začala
dělat víc chyb, snažila jsem se to
ukončovat rychleji. Pár důležitých
míčků, které rozhodly, se nepovedly.
Ale celkově můžu být s výkonem
v Paříži spokojená,“ komentovala
své vystoupení na Roland Garros
Cetkovská.
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V areálu prostějovského tenisového klubu byl rozehrán dvacátý ročník mezinárodního challengeru UniCredit Czech Open 2013
Program turnaje

FAVORITY JE TŘEBA HLEDAT MEZI NASAZENÝMI
Pořadatelé doufají v lepší počasí, vstup do areálu je po celý týden ZDARMA

Téměř kompletní česká špička a celá řada kvalitních antukářů se zahraničí ozdobí jubilejní dvacátý ročník tenisového turnaje UniCredit Czech Open, který dnes zahájí zápasy 1. kola. Z české elity chybí pouze Tomáš Berdych,
který jako hráč světové desítky má starty na turnajích kategorie challenger zakázané. Nebudou ale chybět držitelé Davis Cupu Radek Štěpánek a Lukáš Rosol, trojnásobný vítěz Jan Hájek nebo nadějný Jiří Veselý. Štěpánek
s Rosolem vypadli záhy na grandslamovém French Open a přijali pro ně připravené divoké karty do turnaje.
Prostějov/lv
„Opět jsme chtěli domácím fanouškům ukázat v akci naše hráče a jsem
rádi, že se v Prostějově představí,“ pronesla ředitelka turnaje Petr
Langrová.
Obhajovat titul bude díky divoké kartě Němec Florian Mayer a poslední
kartu dostal Fin Jarrko Nieminen,
který za prostějovský klub hraje extraligu. Do stovky žebříčku ATP patří
třeba i Ital Paolo Lorenzi (64.) nebo
Španěl Albert Ramos (65.). Mezi
favority bude patřit také další španělský tenista Alberto Montanés, který
nedávno vyhrál kvalitně obsazený
turnaj ATP v Nice.
„Obsazení je opět hodně kvalitní. Uvidíme celou řadu zajímavých zápasů
a to je pro jubilejní ročník našeho podniku skvělá zpráva,“ těší Langrovou.

Organizátory trochu straší předpověď počasí, která není příznivá.
Šéfka turnaje ale doufá, že se počasí
zlepší. „Naší malou výhodnou je zatahovací střecha na centrálním dvorci. Ale i tak bychom si všichni přáli
aby pršelo co nejméně. Především
na začátku týdne je na programu
opravdu hodně zápasů,“ řekla šéfka
turnaje.
Finále dvouhry se uskuteční příští
sobotu od 11 hodin a vítěz si vydělá 15 300 eur. Před zápasem
o titul se bude hrát od 10 hodin
tradiční exhibice, v níž se Jiří
Novák utká s bývalou světovou
jedničkou šestatřicetiletým Španělem Carlosem Moyou. „Moc si
přejeme, aby si cestu do ochozů našlo co nejvíce fanoušků. Také proto
je tradičně do areálu volný vstup,“
zve diváky Langrová.

Pondělí 3.6.2013

10:00

Finále kvalifikace

Úterý 4.6.2013

11:00

1. kolo dvouhry a 1. kolo čtyřhry

Středa 5.6.2013

11:00

2. kolo dvouhry

Čtvrtek 6.6.2013

11:00

Čtvrtfinále dvouhry

Pátek 7.6.2013

11:00

Semifinále dvouhry

Sobota 8.6.2013

11:00

Finále dvouhry

1. kolo dvouhry 1. kolo čtyřhry

Čtvrtfinále čtyřhry
Semifinále čtyřhry
Finále čtyřhry

Hrací pavouk dvouhry mezinárodního tenisového turnaje
Florian MAYER (Německo - 1/DK)
K)
K)
Jimmy WANG (Tchaj-wan)
kvalifikant
Teymuraz GABASHVILI (Rusko)
Damir DZUMHUR (Bosna a Herceg.)
ceg.))
Jordi SAMPER-MONTANA (Španělsko)
lsko)
o)
kvalifikant
Jan HAJEK (Česko-8)
Albert MONTANES (Španělsko-4)
4)
4)
Karol BECK (Slovensko)
Marek SEMJAN (Slovensko)
Jozef KOVALÍK (Slovensko)
Evgeny KOROLEV (Kazachstán)
Jan MERTL (Česko)
Vicor ESTRELLA (Dominikánská rep.)
rep.))
Radek ŠTĚPÁNEK (Česko-5/DK)
Albert RAMOS (Španělsko-6)
Pavol ČERVEŇÁK (Slovensko)
Andrey GOLUBEV (Kazachstán)
kvalifikant
Ivan SERGEYEV (Ukrajina)
Rik DE VOEST (JAR)
Peter GOJOWCZYK (Německo)
Jarkko NIEMINEN (Finsko-3/DK))

3. - 8. června 2013

Guillermo GARCIA-LOPEZ (Španělsko-7)
koo-7)
7))

Domácí naděje. Do člena TK Agrofert Jiřího Veselého vkládá vedení turnaje
velké naděje.
Foto: Jiří Vojzola

Jiří VESELÝ (Česko)
Jack SOCK (USA)
Oleksandr NEDOVYESOV (Ukrajina)
ina)
Arnau BRUGUES-DAVI (Španělsko)
ko)
o)
Dušan LOJDA (Česko)
kvalifikant
Lukáš ROSOL (Česko-2/DK)

Hvězdy letošního Unicredit Czech Open
Florian Mayer (Německo, 30.)
Lukáš Rosol (Česko, 36.)
Jarkko Nieminen (Finsko, 38.)
Albert Montaňes (Španělsko, 47.)
Radek Štěpánek (Česko, 52.)
Albert Ramos (Španělsko, 64.)
Guillermo GARCIA-LOPEZ (Španělsko, 79.)
Jan Hájek (Česko, 87.)

Černý kůň turnaje: Jiří Veselý (Česko 127.)
INZERCE

Prize money:

106 500 €

INZERCE

