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OKOLNOSTI NEŠTASTNÉ SEBEVRAŽDY:

HOKEJOVÁ
HOREČKA
VÍME, CO BYLO V LISTU NA ROZLOUČENOU!
* vyprodané haly

USTÁL DLUHY I DROGY,
PORVAL SE S HAZDARDEM,
ALE ZŮSTALO PRÁZDNO...

* postup Jestřábů
* ale i bitky a krev...

BYLI JSME
U TOHO!

Prostějov/mls

Byli spolu pět let. David Tříska se svojí přítelkyní Klárou ještě
v dobách, kdy byli oba šťastní.
Foto: Facebook

Druhou březnovou neděli byl ve křoví vedle cyklostezky vedoucí z ulice Letecká do Bedihoště nalezen pětadvacetiletý
David Tříska, jenž spáchal zoufalý čin a svůj život ukončil
sebevraždou. Redakci Večerníku se v uplynulých dnech
ozvala jeho přítelkyně Klára, která s ním strávila téměř pět
let společného života. Společně obývali byt v prostějovské
ulici Šárka. „Nakonec mi to nedalo, abych po uveřejnění
článků neuvedla některé věci na pravou míru...,“ vysvětlila
mladá žena důvod své návštěvy ve Večerníku.
Proč se tedy mladý muž obě-sil? A jednalo se o jeho spon-nalistujte
tánní rozhodnutí, či promyš-stranu
13!
lený čin?

To byla jízda! Uplynulý týden žil Prostějov hokejem. Ve finále druhé ligy si místní Jestřábi poradili v bitvě
o Hanou s rivalem z Přerova, a to na ledě i v hledišti! Obránce Robert Jedlička se tak mohl unášet na vlně
euforie. Je jasné, že včerejší noc byla pro všechny dost dlouhá...
Foto: 2x Jiří Vojzola, 1x Michal Kadlec
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Chlupatý cestovatel
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 24. března 2014

ze soudní síně...

PRONAJÍMAL BYTY CIKÁNŮM, PENÍZE MAJITELI NEDAL
Milan Bělohlávek parazitoval na Jiřím Wolkerovi, nájemnících i státu...

Minulé úterý 18. března po čtrnácté hodině byl nahlášen prostřednictvím linky 156 volně
pobíhající bulteriér v Kostelecké ulici. Hlídka v dané oblasti
ani v blízkém okolí však psa
nenalezla. Ten se zanedlouho
ale objevil na náměstí T. G.
Masaryka, kde vběhl přímo
do jedné z prodejen. Strážníci
bulteriéra odchytli a převezli na
služebnu městské policie, kde
si ho páneček vyzvedl ještě téhož dne. Za porušení vyhlášky
města Prostějova, která stanoví
mít psa na vodítku, byla muži
udělena bloková pokuta. Za
tento přestupek se částka může
vyšplhat až na jeden tisíc korun.

Spáč napadl hlídku
Předminulou sobotu 15. března dopoledne nemohla obsluha baru vzbudit spícího hosta.
Podařilo se to až přivolaným
strážníkům. Muž ležel na barovém stolečku a místo opustit nechtěl, naopak vykazoval
hlídku. Po opětovné výzvě
strážníci přistoupili k jeho
vyvedení. Občan se vzpíral
a snažil se z uchopení vytrhnout, proto mu byla nasazena
pouta. Doklady u sebe neměl,
tudíž následovalo jjeho ppředvedení na služebnu Policie ČR
k ověření totožnosti. Šestačtyřicetiletému muži teď u správního orgánu hrozí pokuta pět
tisíc korun za přestupek neuposlechnutí úřední osoby.

Spadla ze schodů
Na žádost lékárnice přijela
v úterý 18. března odpoledne
hlídka vykázat spící devětačtyřicetiletou bezdomovkyni z budovy. Ta si ustlala ve
druhém patře. Než strážníci
dorazili na místo, dotyčná
spadla ze schodů a poranila
si hlavu. Hlídka zajistila asistenci při ošetření lékařem záchranné služby. Ten rozhodl
o jejím převozu do nemocnice na vyšetření.

Vyřádil se na značce
Neznámý vandal si vybral
dopravní značku upravující
přednost v jízdě, možné následky ale zřejmě nedomýšlel. Uplynulé úterý 18. března
několik minut před šestou hodinou ranní na základě sděleyj hlídka do
ní řidiče FTL vyjela
Žitné ulice, kde u křižovatky
ležela ulomená dopravní
značka. Z důvodu vzniklého
nebezpečí pro řidiče vyčkali
strážníci na místě do příjezdu pracovníků technických
služeb pro zajištění okamžité
nápravy.

Strach o kamarádku
Obava o kamarádku dala do
pohybu složky policie i hasičů. Ve středu 19. března po
sedmé hodině ráno se seniorka obrátila s prosbou o prověření, zda je její přítelkyně
v pořádku. Starost měla z důvodu, že byly domluveny, aby
ji ráno probudila. Jenže telefon ani po dlouhém vyzvánění nebrala a balkónové dveře
měla pootevřené. Strážníci
zkontaktovali sousedy, ale nikdo o ženě nevěděl. Na místo
p balkón se
dorazili hasiči a přes
dostali dovnitř. Čtyřiaosmdesátiletá důchodkyně se však
bytě nenacházela. Po deváté
hodině se naštěstí operačnímu středisku ozvala její dcera s tím, že maminka je u ní
v Kroměříži na návštěvě...

Tak tohle už je často přetřásané téma! Ze sociálních dávek si někteří „vyčůranci“ udělali skvělý zdroj
příjmů. Vysoké částky ovšem nemíří ani tolik k sociálně slabým jako spíše k majitelům nejrůznějších
ubytoven či domů s byty, kde by normální člověk
delší čas nevydržel. Jeden takový vychytralý chlapík
Milan Bělohlávek však předvedl skutečně husarský
kousek. Do kapsy mu putovaly peníze z příspěvků
na bydlení hned od několika cikánských rodin a to
i přesto, že žádný dům ve skutečnosti nevlastnil...
Prostějov/mls
V úterý 18. března padl v této věci
u prostějovského soudu rozsudek. Milan Bělohlávek byl uznán
vinným z trestného činu zpronevěry ve výši 162 tisíc korun.
Ty vybral od nájemníků domu
v prostějovské ulici Újezd, který
patří Jiřímu Wolkerovi. Majitel
domu za sebe nechal Bělohláv-

ka jednat, podepsal mu i plnou
moc. „Pomáhal mi s maminkou.
Svého času jsme se oslovovali:
´brácho´. Navíc to vypadalo, že
těmto věcem skutečně rozumí,“
vysvětlil Wolker, proč muži svěřil tak rozsáhlé pravomoci. Peněz z nájmů, které vybral jeho
„brácha za všechny peníze“, se
ovšem Jiří Wolker zatím nedočkal. Milan Bělohlávek mu totiž

NA SYNA ZAVOLALA POLICII!
Strážníci ho vyvedli v poutech...

Prostějov/mik - Špatné zkušenosti s vlastním synem vedly
matku k tomu, že při jeho pokusu o neobvyklou návštěvu na
něho zavolala policii! Chlapík se
sice snažil utéct, ale strážníci jej
dokázali násilím zpacifikovat.
„Sedmadvacetiletý syn se dostal
do domu své matky, se kterou
již léta nebydlí, a to přes okno
vedoucí do sklepa. Vyndal
skleněnou tabuli a protáhl se
dovnitř. Ze sklepních prostor se
následně nemínil dobrovolně
odejít. Jeho maminka po
špatných zkušenostech z minulosti měla obavu z jeho chování,
proto událost nahlásila na linku

156,“ uvedla pro Večerník Jana
Adámková, tisková mluvčí
Městské policie v Prostějově.
Strážníci, kteří vyjeli na místo, muže okamžitě vyzvali
k opuštění místa. „Na to sedmadvacetiletý muž zprvu nereagoval. Nakonec ven vyšel, ale
snažil se utéct. Hlídka byla tedy
nucena přistoupit k použití donucovacích prostředků hmatů,
chvatů a pro zamezení útěku
mu nasadit pouta. Ke zranění
však nedošlo,“ popsala potíže
s raubířem Adámková.
Pro podezření z trestného činu
si událost převzala Policie ČR
k dalším úkonům.

dlouho tvrdil, že nájemníci neplatí, takže mu ani nic dát nemůže.
Přímo u soudu však z výpovědí
jednotlivých obyvatel domu
i z předložených dokumentů jasně vyplynulo, že to v mnoha případech nebyla pravda. Tím bylo
tudíž dokázáno, že Bělohlávek
od nájemníků vybral nejméně
stošedesát tisíc korun...
Obžalovaný se následně pokusil hájit tím, že činže sice tedy
zinkasoval, současně ale peníze Wolkerovi předal! „Žádné
papíry od toho nemám, my jsme
si věřili,” vysvětloval Bělohlávek. Tato obhajoba se už na
první pohled jevila jako hodně
nepravděpodobná. „Obžalovaný
se po celou dobu stavěl do role
člověka, který rozumí právu, je
schopen napsat nájemní smlouvy i plné moci a vybírat peníze

Uměl v tom chodit. Milanu
Bělohlávkovi jeho parazitování
na sociálních dávkách jiných
dlouho velmi dobře vynášelo.
Nakonec však spadla klec a on
způsobenou škodu bude muset alespoň částečně uhradit.
Foto: archiv Večerníku

od nájemníků. Těžko v takovém
případě uvěřit tomu, že by někomu předal větší částky peněz,
aniž by od něj požadoval nějaký
doklad,“ upozornila správně
soudkyně Ivona Otrubová,
která Bělohlávka za trestný
čin zpronevěry odsoudila k
podmíněnému trestu dvaceti
měsíců. Během následujících
tří let se navíc odsouzený musí
Jiřímu Wolkerovi pokusit uhradit způsobenou škodu stodvaašedesát tisíc korun. Pokud tak
neučiní, hrozí mu, že půjde do
vězení. Rozsudek dosud nenabyl právní moci, obě strany si
ponechaly lhůtu pro možnost
odvolání.
straně 13

prý trávit s nějakým cizím
feťákem, a mu toto není
lhostejné. Doslova řekl,
že svoji kamarádku
chce přivést k normálnímu
životu.
Čtyřiadvacetiletý muž
byl následně z bytu
strážníky vykázán. Při odchodu se mu však ještě podařilo vzít
volně položené klíče od bytu
a vyhodit je z okna na střechu
protějšího domu,“ informovala
dále Jana Adámková.
Celá záležitost byla předána
správnímu orgánu pro podezření
z přestupku proti občanskému
soužití a majetku, kde dotyčnému
mladíkovi hrozí pokuta až do
výše dvaceti tisíc korun.

„Chci pro ni
dobro,“ vysvětloval
strážníkům
tváře, vytrhl jí pramen vlasů a při
smýkání po podlaze jí způsobil
odřeninu na rameni,“ popsala Večerníku zjištěné skutky
násilníka Jana Adámková, tisková mluvčí Městské policie
v Prostějově.
Mladý neurvalec se alespoň
strážníkům ke všemu přiznal.
„Své počínání vysvětlil obavou
o její budoucnost, kterou hodlá

Policie dopadla sériového PĚTILETÉ DÍTĚ
Řidička škodovky srazila

zloděje ze Zlaté brány
Prostějov/mik - Muž z Ostravska, který na „tapetě“ prostějovské kriminálky není z daleka poprvé, byl v uplynulém
týdnu obviněn z dalších čtyř
krádeží spáchaných v Prostějově. Již trestaného „chachara“ by měl poslat nyní soud
už do vězení za opakovanou
trestnou činnost. Vydechnou si
nejen provozovatelé obchodů
ve Zlaté bráně...
„Prostějovští kriminalisté zahájili ve středu devatenáctého
března trestní stíhání šestatřicetiletého muže z Ostravska,
kterého obvinili ze spáchání
trestných činů krádeže a neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku,“ prozradila médiím
Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje. Podle
policie se „chachar“ tohoto pro-

tiprávního jednání měl dopustit
v celkem čtyřech případech,
a to od ledna do první poloviny
března letošního roku v Prostějově. „Ke třem skutkům došlo
v obchodním centru v Dukelské
bráně, k jednomu v prodejně na
ulici Janáčkově. V lednu tehdy
neznámý pachatel odcizil v obchodním centru Dukelská brána
z jednoho z prodejních stánků
peněženku odloženou pod stolkem. Škoda byla vyčíslena na
šest tisíc korun. V únoru, opět
ve stejném obchodním centru,
ukradl z kabelky zavěšené na
dětském kočárku peněženku
s celým obsahem. V tomto případě způsobil škodu za tři tisíce jednosto korun. Do stejné
provozovny se vrátil i potřetí,
a to začátkem března. V jedné
z prodejen odcizil v nestřeženém
okamžiku z kabelky peněženku.
Způsobil škodu za jeden tisíc tři-

sta korun,“ popsala řádění zlodějíčka ve Zlaté bráně Urbánková.
Během března čmajznul šestatřicetiletý Ostravan ještě v jedné
z prodejen na Janáčkově ulici
deodorant za čtyřiadevadesát
korun, který si schoval pod oblečení, a prošel s ním přes pokladnu
bez zaplacení. Tam mu však zpod
oblečení vypadl. „Na základě
operativního šetření kriminalistů,
v úzké spolupráci s policisty obvodního oddělení Prostějov 1, se
podařilo všechny skutky objasnit
a pachatele zjistit. Při šetření navíc
policisté zjistili, že obviněný muž
z Ostravska byl již v minulosti za
obdobnou majetkovou trestnou
činnost odsouzen a potrestán
Okresním soudem v Prostějově.
Nyní mu za oba uvedené trestné
činy, v případě prokázání viny
a odsouzení, hrozí až tříletý pobyt
za mřížemi,“ dodala mluvčí krajské policie Irena Urbánková.

Prostějov/mik - Až z toho
svědkům zamrazilo v zádech!
Předminulou neděli došlo v ulici Jana Zrzavého v Prostějově
k na první pohled hrůzostrašné
nehodě. Řidička škodovky srazila pětiletého chlapce, který
jí nekontrolovaně vběhl pod
auto. Naštěstí se vše obešlo bez
viditelného zranění!
„V neděli šestnáctého března
kolem tři čtvrtě na sedm večer
došlo v obytné zóně na ulici
Jana Zrzavého v Prostějově
k dopravní nehodě osobního
vozidla s chodcem. Z prvotního šetření vyplývá, že
pětadvacetiletá řidička vozidla
Škoda Felicia, která projížděla
obytnou zónou, zřejmě nedbala zvýšené ohleduplnosti vůči

chodcům a u jednoho z domů
došlo ke střetu s pětiletým
chlapečkem. Ten přebíhal přes
silnici zprava a po střetu upadl
na travnatý pás,“ popsala
Večerníku
karambol Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Byť nehoda vypadala jakkoliv hrozivě, zvláště když šlo o
pětileté dítě, hošík utrpěl naštěstí
jen lehké zranění a jeho otec ho
převezl na ošetření do nemocnice. „U řidičky byl alkohol
vyloučen dechovou zkouškou,
ke hmotné škodě nedošlo.
Nehodu policisté nadále šetří
a zjišťují všechny okolnosti,“
dodala mluvčí krajské policie.

www.vecernikpv.cz
.cz
Svěží jarní zpravodajství z Prostějovska

po kvartetu hledaných
Prostějov/mik

Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání
po čtveřici osob, která je
podezřelá z trestné činnosti a skrývá se před
spravedlností na neznámých místech. Strážci
zákona žádají veřejnost
o pomoc při jejich dopadení. Prostějovská policie žádá občany, aby v případě
zjištění místa pobytu 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.

Hodil se i pivní sud

Ze spáchání trestných činů
krádeže a porušování domovní svobody je podezřelý
zatím neznámý pachatel, který někdy v čase od úterý do
čtvrtku minulého týdne vnikl
po poškození oplocení na jeden z pozemků v Bílovicích.
Z něj následně odcizil sto metrů prodlužovacího kabelu, padesátilitrový prázdný sud od
piva a benzínovou sekačku.
Majiteli způsobil celkovou
škodu odcizením a poškozením za osmncát tisíc třista
korun. V případě zjištění pachatele mu za uvedené trestné
činy hrozí až tříletý pobyt za
mřížemi.

něco k případu i na

ZMLÁTIL přítelkyni kvůli feťákovi
Prostějov/mik - Hned první
den minulého týdne
vyjížděli strážníci urovnávat spor mezi
mladou dvojicí. Mladého muže totiž zřejmě
vykolejila žárlivost, načež
svoji přítelkyni poměrně
brutálním způsobem zmlátil!
Podivně pak vyzněla jeho
výmluva, že pro ni chce jenom
dobro...
„V pondělí sedmnáctého března
před polednem vyjížděla hlídka
na základě oznámení k bytu,
odkud se šířil křik. Strážníci
následně zjistili, že mezi mladou
dvojicí došlo k prudké hádce,
která vyústila i ve fyzické napadení. Mladík slečnu uhodil do

ČERNÁ KRONIKA

PETR HOLUBEK

ALEXANDER GÁBOR

LUDĚK RŮŽIČKA

PATRIK LAKATOŠ

se narodil 4. prosince 1980 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 14. března 2013.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 30 do 34 let a měří mezi 170
až 175 centimetry. Bližší údaje
k osobě nejsou známy.

se narodil 26. dubna 1978 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 16. října 2013.
Jeho zdánlivé stáří je 35 let, měří
mezi 170 až 175 centimetry, má
střední postavu, hnědé oči a černé vlnité vlasy.

se narodil 3. prosince 1964 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 2. prosince 2013. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 49
do 50 let a měří mezi 170 až 180
centimetry. Bližší údaje k osobě
nejsou známy.

se narodil 23. června 1979 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 13. listopadu 2013.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 34 do 35 let, měří 180 centimetrů, má střední postavu, hnědé oči a černé vlasy

Bez brzd a opilý
Ve čtvrtek 20. března kolem tři
čtvrtě na deset večer kontrolovali
policisté v Otaslavicích v křižovatce u nákupního střediska
osmnáctiletého cyklistu. Jízdní
kolo neměl vybavené řádným
osvětlením, jak mu ukládá povinnost, a neměl na něm ani
dvě na sobě nezávislé brzdy. Při
kontrole u něj policisté provedli
také dechovou zkoušku, která
byla pozitivní, a naměřili mu
0,92 promile alkoholu v dechu.
Mladý muž přiznal, že večer vypil čtyři piva. Nyní je podezřelý
ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu, který bude po zadokumentování oznámen příslušnému správnímu orgánu.

Stroje bez nafty
Ze spáchání trestného činu
krádeže je podezřelý zatím
neznámý pachatel, který měl
v časných pátečních hodinách
předminulého týdne odčerpat
z pěti nákladních vozidel zaparkovaných na částečně oploceném pozemku u jednoho
z areálů v Rozstání celkem
třistapadesát litrů motorové
nafty. Poškozené společnosti
měl způsobit celkovou škodu
za dvanáct tisíc dvěstěpadesát
korun.

Šest let za automat
Minulé pondělí 17. března přijali prostějovští policisté oznámení o poškození veřejného
telefonního automatu, který
je umístěn u jedné z prodejen
v ulici Dr. Horáka. Neznámý
pachatel ho za použití násilí poškodil, čímž ho vyřadil
z provozu. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro
podezření ze spáchání trestného činu poškození a ohrožení
provozu obecně prospěšného
zařízení, za který pachateli
hrozí až šestiletý pobyt za
mřížemi. Přesná výše vzniklé
škody není ještě upřesněna.

Vrchol neopatrnosti!
Nechávat věci ve vozidle na
viditelných místech se skutečně nevyplácí! O tom se mohla
v úterý 18. března přesvědčit sedmatřicetiletá žena za
Svitavska. Krátce po druhé
hodině odpoledne nechala ve
svém vozidle Ford Mondeo,
které zaparkovala v Dolní
ulici v Prostějově, na zadním sedadle kabelku s celým
obsahem a vozidlo zřejmě
nezamkla. Když se k němu
zhruba za půlhodinku vrátila,
kabelka tam již nebyla. Neznámý pachatel toho využil
a kabelku jí vzal. Paní v ní
kromě peněženky s pěti tisíci
korunami měla i mobilní telefon. Neznámý pachatel jí způsobil škodu za dvanáct tisíc
dvěstě korun. Policisté případ
prověřují pro podezření ze
spáchání trestného činu krádeže, za který pachateli hrozí
až dvouletý pobyt za mřížemi.

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Chlupatý cestovatel

2

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 24. března 2014

ze soudní síně...

PRONAJÍMAL BYTY CIKÁNŮM, PENÍZE MAJITELI NEDAL
Milan Bělohlávek parazitoval na Jiřím Wolkerovi, nájemnících i státu...

Minulé úterý 18. března po čtrnácté hodině byl nahlášen prostřednictvím linky 156 volně
pobíhající bulteriér v Kostelecké ulici. Hlídka v dané oblasti
ani v blízkém okolí však psa
nenalezla. Ten se zanedlouho
ale objevil na náměstí T. G.
Masaryka, kde vběhl přímo
do jedné z prodejen. Strážníci
bulteriéra odchytli a převezli na
služebnu městské policie, kde
si ho páneček vyzvedl ještě téhož dne. Za porušení vyhlášky
města Prostějova, která stanoví
mít psa na vodítku, byla muži
udělena bloková pokuta. Za
tento přestupek se částka může
vyšplhat až na jeden tisíc korun.

Spáč napadl hlídku
Předminulou sobotu 15. března dopoledne nemohla obsluha baru vzbudit spícího hosta.
Podařilo se to až přivolaným
strážníkům. Muž ležel na barovém stolečku a místo opustit nechtěl, naopak vykazoval
hlídku. Po opětovné výzvě
strážníci přistoupili k jeho
vyvedení. Občan se vzpíral
a snažil se z uchopení vytrhnout, proto mu byla nasazena
pouta. Doklady u sebe neměl,
tudíž následovalo jjeho ppředvedení na služebnu Policie ČR
k ověření totožnosti. Šestačtyřicetiletému muži teď u správního orgánu hrozí pokuta pět
tisíc korun za přestupek neuposlechnutí úřední osoby.

Spadla ze schodů
Na žádost lékárnice přijela
v úterý 18. března odpoledne
hlídka vykázat spící devětačtyřicetiletou bezdomovkyni z budovy. Ta si ustlala ve
druhém patře. Než strážníci
dorazili na místo, dotyčná
spadla ze schodů a poranila
si hlavu. Hlídka zajistila asistenci při ošetření lékařem záchranné služby. Ten rozhodl
o jejím převozu do nemocnice na vyšetření.

Tak tohle už je často přetřásané téma! Ze sociálních dávek si někteří „vyčůranci“ udělali skvělý zdroj
příjmů. Vysoké částky ovšem nemíří ani tolik k sociálně slabým jako spíše k majitelům nejrůznějších
ubytoven či domů s byty, kde by normální člověk
delší čas nevydržel. Jeden takový vychytralý chlapík
Milan Bělohlávek však předvedl skutečně husarský
kousek. Do kapsy mu putovaly peníze z příspěvků
na bydlení hned od několika cikánských rodin a to
i přesto, že žádný dům ve skutečnosti nevlastnil...
Prostějov/mls
V úterý 18. března padl v této věci
u prostějovského soudu rozsudek. Milan Bělohlávek byl uznán
vinným z trestného činu zpronevěry ve výši 162 tisíc korun.
Ty vybral od nájemníků domu
v prostějovské ulici Újezd, který
patří Jiřímu Wolkerovi. Majitel
domu za sebe nechal Bělohláv-

ka jednat, podepsal mu i plnou
moc. „Pomáhal mi s maminkou.
Svého času jsme se oslovovali:
´brácho´. Navíc to vypadalo, že
těmto věcem skutečně rozumí,“
vysvětlil Wolker, proč muži svěřil tak rozsáhlé pravomoci. Peněz z nájmů, které vybral jeho
„brácha za všechny peníze“, se
ovšem Jiří Wolker zatím nedočkal. Milan Bělohlávek mu totiž

NA SYNA ZAVOLALA POLICII!
Strážníci ho vyvedli v poutech...

Prostějov/mik - Špatné zkušenosti s vlastním synem vedly
matku k tomu, že při jeho pokusu o neobvyklou návštěvu na
něho zavolala policii! Chlapík se
sice snažil utéct, ale strážníci jej
dokázali násilím zpacifikovat.
„Sedmadvacetiletý syn se dostal
do domu své matky, se kterou
již léta nebydlí, a to přes okno
vedoucí do sklepa. Vyndal
skleněnou tabuli a protáhl se
dovnitř. Ze sklepních prostor se
následně nemínil dobrovolně
odejít. Jeho maminka po
špatných zkušenostech z minulosti měla obavu z jeho chování,
proto událost nahlásila na linku

156,“ uvedla pro Večerník Jana
Adámková, tisková mluvčí
Městské policie v Prostějově.
Strážníci, kteří vyjeli na místo, muže okamžitě vyzvali
k opuštění místa. „Na to sedmadvacetiletý muž zprvu nereagoval. Nakonec ven vyšel, ale
snažil se utéct. Hlídka byla tedy
nucena přistoupit k použití donucovacích prostředků hmatů,
chvatů a pro zamezení útěku
mu nasadit pouta. Ke zranění
však nedošlo,“ popsala potíže
s raubířem Adámková.
Pro podezření z trestného činu
si událost převzala Policie ČR
k dalším úkonům.

dlouho tvrdil, že nájemníci neplatí, takže mu ani nic dát nemůže.
Přímo u soudu však z výpovědí
jednotlivých obyvatel domu
i z předložených dokumentů jasně vyplynulo, že to v mnoha případech nebyla pravda. Tím bylo
tudíž dokázáno, že Bělohlávek
od nájemníků vybral nejméně
stošedesát tisíc korun...
Obžalovaný se následně pokusil hájit tím, že činže sice tedy
zinkasoval, současně ale peníze Wolkerovi předal! „Žádné
papíry od toho nemám, my jsme
si věřili,” vysvětloval Bělohlávek. Tato obhajoba se už na
první pohled jevila jako hodně
nepravděpodobná. „Obžalovaný
se po celou dobu stavěl do role
člověka, který rozumí právu, je
schopen napsat nájemní smlouvy i plné moci a vybírat peníze

Prostějov/mik - Hned první
den minulého týdne
vyjížděli strážníci urovnávat spor mezi
mladou dvojicí. Mladého muže totiž zřejmě
vykolejila žárlivost, načež
svoji přítelkyni poměrně
brutálním způsobem zmlátil!
Podivně pak vyzněla jeho
výmluva, že pro ni chce jenom
dobro...
„V pondělí sedmnáctého března
před polednem vyjížděla hlídka
na základě oznámení k bytu,
odkud se šířil křik. Strážníci
následně zjistili, že mezi mladou
dvojicí došlo k prudké hádce,
která vyústila i ve fyzické napadení. Mladík slečnu uhodil do

Policie zná už druhého pachatele z Přemyslovic!

Že by Ján Bakalár u výslechu „ZPÍVAL“?

Strach o kamarádku
Obava o kamarádku dala do
pohybu složky policie i hasičů. Ve středu 19. března po
sedmé hodině ráno se seniorka obrátila s prosbou o prověření, zda je její přítelkyně
v pořádku. Starost měla z důvodu, že byly domluveny, aby
ji ráno probudila. Jenže telefon ani po dlouhém vyzvánění nebrala a balkónové dveře
měla pootevřené. Strážníci
zkontaktovali sousedy, ale nikdo o ženě nevěděl. Na místo
p balkón se
dorazili hasiči a přes
dostali dovnitř. Čtyřiaosmdesátiletá důchodkyně se však
bytě nenacházela. Po deváté
hodině se naštěstí operačnímu středisku ozvala její dcera s tím, že maminka je u ní
v Kroměříži na návštěvě...

Víte, kdo to je? Podle policie by se tento muž měl pohybovat spíše po Praze, ale pocházet může
z Olomouckého kraje. A tak je možné, že ho budou znát i Prostějované! Foto: Policejní prezidium ČR
Praha/mik - To jsou fofry!
Celý rok nic a teď se zdá, že
policie míří k samotnému
závěru vyšetřování brutálního přepadení kurzovního
vozidla v Přemyslovicích
z loňského února. Po zatčení
hlavního podezřelého Jána
Bakalára totiž elitní kriminalisté disponují identikitem
dalšího možného pachatele
z tříčlenné bandy!
„Policisté z Útvaru rychlého
nasazení zadrželi v pondělí desátého března pětapadesátiletého Jána Bakalára, který se měl

účastnit loupežného přepadení
vozu bezpečnostní agentury
v Přemyslovicích na Prostějovsku. Muž je v současné době ve
vyšetřovací vazbě. Za pokus
o vraždu a loupež mu hrozí až
dvacetiletý trest odnětí svobody
nebo trest výjimečný. Vyšetřování závažného zločinu i nadále
probíhá a policisté v souvislosti
s ním žádají o pomoc i veřejnost. Pokud někdo viděl muže
této podobizny na následujících adresách, ať kontaktuje
policisty prostřednictvím linky
tísňového volání 158,“ vyzývá
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prý trávit s nějakým cizím
feťákem, a mu toto není
lhostejné. Doslova řekl,
že svoji kamarádku
chce přivést k normálnímu
životu.
Čtyřiadvacetiletý muž
byl následně z bytu
strážníky vykázán. Při odchodu se mu však ještě podařilo vzít
volně položené klíče od bytu
a vyhodit je z okna na střechu
protějšího domu,“ informovala
dále Jana Adámková.
Celá záležitost byla předána
správnímu orgánu pro podezření
z přestupku proti občanskému
soužití a majetku, kde dotyčnému
mladíkovi hrozí pokuta až do
výše dvaceti tisíc korun.

„Chci pro ni
dobro,“ vysvětloval
strážníkům

veřejnost Vlasta Suchánková,
tisková mluvčí Policejního prezidia České republiky v Praze.
Po zatčení Jána Bakalára zbývá policii do úplného objasnění loňské loupeže v Přemyslovicích ještě zjistit zbývající dva
pachatele a pochopitelně také
dohledat ukradených třiatřicet
milionů korun. Dostane Bakalár od kriminalistů nabídku
nižšího trestu za to, že „práskne“ své dva lupičské kumpány? U jednoho už policisté
znají podobu a možný výskyt.
Třeba už Bakalár „zpíval“…

tváře, vytrhl jí pramen vlasů a při
smýkání po podlaze jí způsobil
odřeninu na rameni,“ popsala Večerníku zjištěné skutky
násilníka Jana Adámková, tisková mluvčí Městské policie
v Prostějově.
Mladý neurvalec se alespoň
strážníkům ke všemu přiznal.
„Své počínání vysvětlil obavou
o její budoucnost, kterou hodlá

Řidička škodovky srazila

PĚTILETÉ DÍTĚ
Prostějov/mik - Až z toho
svědkům zamrazilo v zádech!
Předminulou neděli došlo v ulici Jana Zrzavého v Prostějově
k na první pohled hrůzostrašné
nehodě. Řidička škodovky srazila pětiletého chlapce, který
jí nekontrolovaně vběhl pod
auto. Naštěstí se vše obešlo bez
viditelného zranění!
„V neděli šestnáctého března
kolem tři čtvrtě na sedm večer
došlo v obytné zóně na ulici
Jana Zrzavého v Prostějově
k dopravní nehodě osobního
vozidla s chodcem. Z prvotního šetření vyplývá, že
pětadvacetiletá řidička vozidla
Škoda Felicia, která projížděla
obytnou zónou, zřejmě nedbala zvýšené ohleduplnosti vůči

chodcům a u jednoho z domů
došlo ke střetu s pětiletým
chlapečkem. Ten přebíhal přes
silnici zprava a po střetu upadl
na travnatý pás,“ popsala
Večerníku
karambol Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Byť nehoda vypadala jakkoliv hrozivě, zvláště když šlo o
pětileté dítě, hošík utrpěl naštěstí
jen lehké zranění a jeho otec ho
převezl na ošetření do nemocnice. „U řidičky byl alkohol
vyloučen dechovou zkouškou,
ke hmotné škodě nedošlo.
Nehodu policisté nadále šetří
a zjišťují všechny okolnosti,“
dodala mluvčí krajské policie.

www.vecernikpv.cz
.cz
Svěží jarní zpravodajství z Prostějovska

po kvartetu hledaných
Prostějov/mik

Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání
po čtveřici osob, která je
podezřelá z trestné činnosti a skrývá se před
spravedlností na neznámých místech. Strážci
zákona žádají veřejnost
o pomoc při jejich dopadení. Prostějovská policie žádá občany, aby v případě
zjištění místa pobytu 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.

Hodil se i pivní sud

Ze spáchání trestných činů
krádeže a porušování domovní svobody je podezřelý
zatím neznámý pachatel, který někdy v čase od úterý do
čtvrtku minulého týdne vnikl
po poškození oplocení na jeden z pozemků v Bílovicích.
Z něj následně odcizil sto metrů prodlužovacího kabelu, padesátilitrový prázdný sud od
piva a benzínovou sekačku.
Majiteli způsobil celkovou
škodu odcizením a poškozením za osmncát tisíc třista
korun. V případě zjištění pachatele mu za uvedené trestné
činy hrozí až tříletý pobyt za
mřížemi.

něco k případu i na

ZMLÁTIL přítelkyni kvůli feťákovi

Vyřádil se na značce
Neznámý vandal si vybral
dopravní značku upravující
přednost v jízdě, možné následky ale zřejmě nedomýšlel. Uplynulé úterý 18. března
několik minut před šestou hodinou ranní na základě sděleyj hlídka do
ní řidiče FTL vyjela
Žitné ulice, kde u křižovatky
ležela ulomená dopravní
značka. Z důvodu vzniklého
nebezpečí pro řidiče vyčkali
strážníci na místě do příjezdu pracovníků technických
služeb pro zajištění okamžité
nápravy.

Uměl v tom chodit. Milanu
Bělohlávkovi jeho parazitování
na sociálních dávkách jiných
dlouho velmi dobře vynášelo.
Nakonec však spadla klec a on
způsobenou škodu bude muset alespoň částečně uhradit.
Foto: archiv Večerníku

od nájemníků. Těžko v takovém
případě uvěřit tomu, že by někomu předal větší částky peněz,
aniž by od něj požadoval nějaký
doklad,“ upozornila správně
soudkyně Ivona Otrubová,
která Bělohlávka za trestný
čin zpronevěry odsoudila k
podmíněnému trestu dvaceti
měsíců. Během následujících
tří let se navíc odsouzený musí
Jiřímu Wolkerovi pokusit uhradit způsobenou škodu stodvaašedesát tisíc korun. Pokud tak
neučiní, hrozí mu, že půjde do
vězení. Rozsudek dosud nenabyl právní moci, obě strany si
ponechaly lhůtu pro možnost
odvolání.
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PETR HOLUBEK

ALEXANDER GÁBOR

LUDĚK RŮŽIČKA

PATRIK LAKATOŠ

se narodil 4. prosince 1980 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 14. března 2013.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 30 do 34 let a měří mezi 170
až 175 centimetry. Bližší údaje
k osobě nejsou známy.

se narodil 26. dubna 1978 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 16. října 2013.
Jeho zdánlivé stáří je 35 let, měří
mezi 170 až 175 centimetry, má
střední postavu, hnědé oči a černé vlnité vlasy.

se narodil 3. prosince 1964 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 2. prosince 2013. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 49
do 50 let a měří mezi 170 až 180
centimetry. Bližší údaje k osobě
nejsou známy.

se narodil 23. června 1979 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 13. listopadu 2013.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 34 do 35 let, měří 180 centimetrů, má střední postavu, hnědé oči a černé vlasy

Bez brzd a opilý
Ve čtvrtek 20. března kolem tři
čtvrtě na deset večer kontrolovali
policisté v Otaslavicích v křižovatce u nákupního střediska
osmnáctiletého cyklistu. Jízdní
kolo neměl vybavené řádným
osvětlením, jak mu ukládá povinnost, a neměl na něm ani
dvě na sobě nezávislé brzdy. Při
kontrole u něj policisté provedli
také dechovou zkoušku, která
byla pozitivní, a naměřili mu
0,92 promile alkoholu v dechu.
Mladý muž přiznal, že večer vypil čtyři piva. Nyní je podezřelý
ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu, který bude po zadokumentování oznámen příslušnému správnímu orgánu.

Stroje bez nafty
Ze spáchání trestného činu
krádeže je podezřelý zatím
neznámý pachatel, který měl
v časných pátečních hodinách
předminulého týdne odčerpat
z pěti nákladních vozidel zaparkovaných na částečně oploceném pozemku u jednoho
z areálů v Rozstání celkem
třistapadesát litrů motorové
nafty. Poškozené společnosti
měl způsobit celkovou škodu
za dvanáct tisíc dvěstěpadesát
korun.

Šest let za automat
Minulé pondělí 17. března přijali prostějovští policisté oznámení o poškození veřejného
telefonního automatu, který
je umístěn u jedné z prodejen
v ulici Dr. Horáka. Neznámý
pachatel ho za použití násilí poškodil, čímž ho vyřadil
z provozu. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro
podezření ze spáchání trestného činu poškození a ohrožení
provozu obecně prospěšného
zařízení, za který pachateli
hrozí až šestiletý pobyt za
mřížemi. Přesná výše vzniklé
škody není ještě upřesněna.

Vrchol neopatrnosti!
Nechávat věci ve vozidle na
viditelných místech se skutečně nevyplácí! O tom se mohla
v úterý 18. března přesvědčit sedmatřicetiletá žena za
Svitavska. Krátce po druhé
hodině odpoledne nechala ve
svém vozidle Ford Mondeo,
které zaparkovala v Dolní
ulici v Prostějově, na zadním sedadle kabelku s celým
obsahem a vozidlo zřejmě
nezamkla. Když se k němu
zhruba za půlhodinku vrátila,
kabelka tam již nebyla. Neznámý pachatel toho využil
a kabelku jí vzal. Paní v ní
kromě peněženky s pěti tisíci
korunami měla i mobilní telefon. Neznámý pachatel jí způsobil škodu za dvanáct tisíc
dvěstě korun. Policisté případ
prověřují pro podezření ze
spáchání trestného činu krádeže, za který pachateli hrozí
až dvouletý pobyt za mřížemi.

Zpravodajství

NA KRACHU OP SE DALO SKVĚLE VYDĚLAT
Insolvenční správkyně
p
y si
s

PŘIŠLA NA 6 MEGA

Prostějov/mls - Je to paradox
dnešní doby. Na obrovských
dluzích se dnes dá vydělat víc
než na čemkoliv jiném... Kromě bank a „lichvářů“ profitují z neschopnosti splácet
půjčky i ti, kteří se je snaží vymoci. Řeč je o insolvenčních
správcích a exekutorech. Obě
profese v dnešní době zažívají
skutečně zlaté časy!
Oděvní podnik zkrachoval
a nechal za sebou více jak dvě
miliardy dluhů. Z tohoto faktu
nemohl mít nikdo radost. Na
druhou stranu se na konci kdysi
největšího módního gigantu ve
střední Evropě dalo také pořádně vydělat. Důkazem jsou nejen
manažeři, kteří jej ke krachu fakticky přivedli, ale například také
insolvenční správkyně Miloslava Horská. Ta do funkce
nastoupila v červnu 2011. Za

dva a půl roku práce po soudu
poptává přesně 6 181 236 korun. To odpovídá měsíční mzdě
přibližně dvě stě tisíc...
Na tyto peníze má přitom ze
zákona nárok. Každému insolvenčnímu správci totiž přísluší
dvě procenta z výnosu rozprodeje. Čistý zisk se v případě OP
Prostějov zastavil na konci roku
při 255 milionech korun. Pokud ke dvěma procentům z této
částky připočtete ještě jednadvacetiprocentní DPH, dostanete právě více jak šest milionů
korun pro Horskou.
Oněch asi 250 milionů korun,
které se podařilo prodejem majetku OP získat, je však pouze
zlomkem z více jak dvou miliard dluhů, které vedení podniku
nadělalo. Všechny vymožené
peníze zřejmě poputují na konto České spořitelny, která i tak
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Recept na

dlouhověkost?
Bílá káva z melty a suchý chleba!



Smutný pohled. Snímek z retrospektivy potvrzuje, že celý slavný Oděvní podnik bude již co nevidět srovnán
se zemí. Rozporuplné reakce občanů na tento akt svědčí o jejich různých vzpomínkách... Foto: PV Večerník
na půjčkách pro tuto společnost
prodělá minimálně přes čtyři
stovky milionů korun. Původně
však po Oděvním podniku chtěla dokonce částku 1,3 miliardy
korun. Ztráta banky by tak činila
více jak jednu miliardy korun.
Ostatních celkem 554 věřitelů však pravděpodobně utře
nos úplně... Mezi nimi jsou

například skupina Pyrghos Lefkos, která mimo jiné odkoupila
pohledávky Raiffeisenbank ve
výši 402 583 004 Kč, prostějovský Úřad práce (3 278 399
Kč), Finanční úřad Prostějov (5
253 184 Kč) či marketingová
společnost TK PLUS (579 025
Kč). Mezi věřiteli najdeme i několik málo exoticky znějících

jmen jako například Sergeje
Muzyčuka z Prostějova, který
po OP chtěl přes dva miliony
korun.
Posledními, kdo chtějí na
krachu OP vydělat, jsou nepochybně jeho noví vlastníci
areálu, kteří se před nedávnem
pustili do jeho celkové demolice. Ale to už je jiný příběh...

čtěte na straně 9
Oslavenkyně s růžemi Večerníku. Anastázie Pospíšilová z Držovic
je i ve svých 102 letech plná energie a optimismu. Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOVSKÁ KNIHOVNA PROŽÍVÁ ZLATÉ ČASY, půjčuje 300 000 knih ročně

„Nepotvrdily se prognózy o zániku knihovny kvůli dětem sedících na zadku doma u internetu,“ říká ředitel Aleš Procházka
Knihovna je v dnešní době internetu zbytečný
přežitek, hlásali v nedávné minulosti dokonce i někteří představitelé města. Večerník se
v uplynulém týdnu zaměřil na zjišťování skutečností o činnosti Městské knihovny v Prostějově.
A jak zjistil, opak je pravdou! Její ředitel Aleš
Procházka za uplynulých šest let svého šéfování dokázal původně podceňované zařízení
výrazně pozvednout. Rapidně se zvýšil nejen
počet registrovaných čtenářů a půjčených knih,
ale i návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí.
Knihovna prostě v současnosti zažívá zlatá léta!
Prostějov/mik
V dubnu tomu bude šest let, co je
Aleš Procházka ředitelem Městské knihovny v Prostějově. V jaké
kondici se toto čím dál tím více
vyhledávanější zařízení dnes nachází? „Na jednoduchou otázku
použiji jednoduchou odpověď,
kterou používám i v souvislosti
s děním okolo sebe, prostě lepší už
to být nemůže,“ přivítal Večerník
s úsměvem na rtech Aleš Procházka, ředitel Městské knihovny
v Prostějově. Poté již vážněji přidal. „Jenomže toto tvrzení není
zase až tak úplně pravdivé, protože lepší to může být vždycky...
Faktem ale je, že od té doby, co
osobně knihovnu navštěvuji, má
její činnost i výsledky rok od roku
stoupající tendenci. Není to jenom můj subjektivní pocit, dokládají to totiž také statistická čísla.“

Funkci po předchozím řediteli
Miloši Kvapilovi přebíral Procházka v roce 2008 a bylo to ve
chvíli, kdy i mnozí prostějovští
zastupitelé předpovídali v dnešní
přetechnizované době knihovně
brzký konec. Na radnici dokonce tehdy panovaly diskuze, zda
je potřebné investovat do jejího
provozu miliony korun a držet
ji tak při životě. „Ano, spousta
komunálních politiků tvrdila, že
knihovna už nemá v této moderní společnosti místo. Tyto názory
se ale naštěstí nenaplnily a podle
všeho ani nenaplní. Nepotvrdily
se tudíž zlé předpovědi, že dnešní
mládež bude sedět doma na zadku u internetu a o knihy nebude
mít žádný zájem. Naopak potřeba kulturně-vzdělávacího centra
v Prostějově je v současnosti
naprosto zřetelná,“ pochvaluje si
Aleš Procházka.

Statistická čísla o činnosti knihovny

nečte,
„Když člověk omezený,
A když je
je omezený. každý si s ním může
,a
tak je hloupý řídí se tímto mottem
,“
e
c
h
c
o
vny
dělat, c
jovské kniho
tě
s
ro
p
f
šé
Hlavní činností Městské
knihovny v Prostějově je pochopitelně samotné půjčování knih
a dokumentů, nejde ovšem zdaleka o jedinou nabídku. „Půjčování knih je taková poměrně staromódní záležitost, ale přesto jde
o zásadní činnost knihovny, což
potvrzují čísla. Kromě toho ale
také nabízíme vzdělávací akce,
zábavu,
kulturně-společenská
představení, besedy a další aktivity. Jde skutečně o velice široké
spektrum činnosti. Co se týká
samotného půjčování knih, v poslední době v Prostějově dominují
u nás ti nejmenší čtenáři. Dětská
knihovna na Vápenici, to by byla
jedna velká zvláštní kapitola. Je
o ni obrovský zájem,“ poznamenal k aktivitám městské knihovny
její ředitel.
Paradoxně i prostějovské knihovně pomohla k většímu počtu
čtenářů finanční krize. Nové knihy jsou drahé, proto spousta rodičů
volí pro své děti možnost jejich
zapůjčení v knihovně. „Jistě, zdražování knížek má velký vliv na to,
že v naší knihovně nastal v posledních letech příliv nových čtenářů.
Víte, nejenom já se řídím mottem,

Počet vypůjčených knih

275892

Spokojený ředitel. Aleš Procházka bude v dubnu už šest let šéfem prostějovské knihovny. Za tu dobu se mu podařilo umlčet kritiky, kteří instituci
považovali v moderní internetové době za přežitek. Foto: Michal Kadlec
že když člověk nečte, je omezený.
A když je omezený, tak je hloupý,
akaždýsisnímmůžedělat,cochce.
A toto si uvědomují čím dál častěji i rodiče, kteří vedou své děti
ke čtení. Trvám však na tom, že
zvyšující se úroveň služeb Městské knihovny v Prostějově spočívá
i v raketovém vzestupu kulturně-společenských akcí, které
pořádáme,“ zdůraznil Aleš Procházka.
Provoz prostějovské knihovny
stojí ročně zhruba devět milionů korun. Největší tíhu financování nese zřizovatel, což je
magistrát Statutárního města
Prostějov. „Radnice se chová
vůči knihovně velmi vstřícně
a musím zároveň dodat, že od
začátku mého působení v pozici
ředitele si radní i zastupitelé rok
od roku uvědomují potřebnost
této instituce a její smysl. Roční
rozpočet knihovny je devět mi-
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Počet kulturních a vzdělávacích akcí

lionů korun, ale ne všechny tyto
peníze jdou z městské pokladny.
Něco si dokážeme vydělat sami
a zhruba půldruhým milionem
korun nám na činnost přispívá
také Olomoucký kraj. Pod naši
správu totiž spadají i knihovny
na celém území bývalého okresu
Prostějov,“ vyjádřil se k financování knihovny Aleš Procházka.
Takzvaně hlavní knihovna sídlí
v Prostějově na Skálově náměstí,
dětskou najdete na ulici Vápenice
a další dvě menší pobočky ještě
v budově Reálného gymnázia ve
Studentské ulici a na Sídlišti Svobody. V těchto čtyřech knihovnách si v roce 2013 vypůjčilo
5 967 čtenářů celkem 292 304
knih. Městská knihovna v Prostějově pak každým rokem přikupuje pro své klienty zhruba šest tisíc
nových knih.
A pak že nejsme městem knihomolů...
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Počet registrovaných čtenářů

5 308

2008

5 575

2009

5 585

2010

5 647

2011

5 964

2012

5 967

2013

Zdroj: Městská knihovna v Prostějově

KAUZA Vítězslavu Nezvalovi z Čechovic se ROZPADÁ BARÁK!

www.
„JSEM
OBĚTÍ
ŠIKANY
RADNICE,“
vecernikpv.cz
.cz
postěžoval si majitel domu
Svěží jarní zpravodajství
z Prostějovska
INZERCE
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Čechovice, Prostějov/mik Magistrát Statutárního města
Prostějov musí co nejdříve rozlousknout pořádně tvrdý ořech.
Stovky aut projíždějících denně
po silnici protínající Čechovice
ničí dům Vítězslava Nezvala.
A není divu. Jeho nemovitost
totiž stojí jen půl metru od
frekventované komunikace. Už
dlouhá léta se tak s prostějovskou radnicí soudí, avšak zatím
bezvýsledně. Podle jehvo názoru je přitom čechovická silnice
vedena jen jako účelová a tudíž
zde vůbec nemají auta co dělat!
Prostějovští radní minulé úterý
18. března schválili sto tisíc korun na pořízení projektové dokumentace, doplňujících posudků
a studií řešících dopravní situaci
ve Foerstrově ulici v Čechovicích.
Komunikace o šířce šesti metrů
tady vede v bezprostřední blízkosti kolem obytného domu. „Provedenou bezpečnostní inspekcí bylo
zjištěno, že jižní strana vozovky je
ohraničena nezpevněnou krajnicí,
není zde obrubník a vystupující
dům tak postrádá ochranu. Budova pana Nezvala se přibližuje

nárožími ke komunikaci na vzdálenost 0,75 a 0,6 metru s tím, že
dešťový okap ze střechy domu je
vzdálen pouze půl metru. Navazující svod je zničen zřejmě nárazem nákladního vozidla,“ přiznal
Zdeněk Fišer, náměstek primátora
Statutárního města Prostějov.
Projekt má stanovit, co se zúženou komunikací v zatáčce
mezi domy, kudy vede i linka
městské hromadné dopravy
obsluhující obyvatele Čechovic
a Domamyslic.
„Přu se s radnicí už tři desítky let!
Podstata problému je v tom, že
silnice procházející kolem mého
domu nebyla nikdy místní, ale vyloženě a pouze účelová. A podle
zákona by na takové komunikaci
neměl nikdy být povolen takový
provoz, jaký je tu teď,“ svěřil se
Večerníku majitel domu Vítězslav Nezval. Podle jeho slov je
vše, co se týká silničních úprav,
staveb kanalizace a dalších prací
ze strany města, obyčejná „černá
stavba“ bez povolení a kolaudace. „Radnice tak jedná naprosto
protizákonně! Jak může na účelové komunikaci povolit takovou

Třou se o barák! Není divu, že se
Vítězslav Nezval z Čechovic rozčiluje.
Auta jeho dům míjejí jen o pár centimetrů... S magistrátem ale doposud společnou řeč nenašel. Foto: Michal Kadlec
intenzitu dopravy? Pak se nedivte, že se mi boří barák... Vždyť
se podívejte, jak ten roh je celý
popraskaný,“ ukázal Večerníku
rozčílený majitel hluboké praskliny v omítce.
Majitel domu, těsně „nalepeného“
na silnici vedoucí napříč Čechovicemi, se již přes dvě desetiletí brání také soudní cestou. „Jistě, tato
protizákonnost začala vznikat už
za minulého režimu, jenomže dopravní zákony platí jak pro komu-

nisty, tak pro současnou garnituru
na radnici. Místo toho, aby pan
Pišťák a ostatní uznali chyby,
učinili nápravu, stal jsem se obětí
jejich šikany,“ dodal rozčílený Vítězslav Nezval.
Vedení města ví, že řešení současné situace v Čechovicích
bude hodně těžké. „Město
v minulosti již vykoupilo část
pozemku a nemovitosti na protější severní straně, provedlo
na vlastní náklady částečnou

demolici hospodářské budovy
a vybudovalo chodník. Vzhledem k bezprostřednímu umístění domů, které tady byly postaveny v době, kdy zdaleka nebyl
takový silniční provoz, bude
řešení velmi obtížné. Odborníci
musí hledat odpověď na otázku,
jaké stavební úpravy a jaká změna dopravního značení mohou
situaci zlepšit,“ objasnil závěrem
této dlouholeté kauzy náměstek
primátora Zdeněk Fišer.

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

5 516

+

V h bi a hned!
Vyhubit
h d! Razantní
R
í zásah
á h si vyžádalaa
situace ve Šmeralově i v dalších prostějovSmrťák na
ských ulicích. Magistrát se rozhodl proti hloKostelecké.
davcům nasadil prudký jed a to po celém
Hodně
smutně
městě současně. Jinak to prý nemá
začal uplynulý týden.
žádnou cenu a potkani s kryV pondělí odpoledne přejel
sami se záhy přesunou
kamion
osmasedmdesátiletéz ohrožené oblasti
ho cyklistu a usmrtil ho. Proč došlo
do jiné. Svatá
k neštěstí, zatím není jasné. Jisté je pouze
pravda!
to, že policie obvinila řidiče kamionu
z nedbalosti, a tomu hrozí až šest let vězení.

Suverénně nejvyšší návštěva nejen probíhající sezóny,
ale také několika posledních
let zavítala uplynulý pátek
do Víceúčelové haly - ZS
v Prostějově, kde se hrálo
třetí utkání finálové série
východní skupiny druhé
ligy. Pořadatelé dokonce
o necelé čtyři stovky překročili kapacitu stadionu!

-

Osobnost týdne

Výrok týdne
„SAKRA, CHODÍM
PO MĚSTĚ
KAŽDEJ DEN
A NIKDO MI
SOULOŽ
NENABÍDL!“

VYPSANÁ FIXA

Páteční nářez rockové a pop
punkové skupiny zcela zaplnil prostějovské Apollo 13!
Úspěšní muzikanti tak i v našem městě oslavili dvacetileté
výročí skupiny v plné parádě
a samozřejmě představili
také nové skladby v pořadí
již sedmého alba s názvem
Krásný smutný den.

Jedna z postarších návštěvnic
hospůdky v centru Prostějova
reagovala na reportáž z minulého
vydání o muži, který obtěžuje ženy

O JANU ÁMOSI KOMENSKÉM, A TAK NĚJAK O ŠKOLSTVÍ VŮBEC...
V pátek 28. března si jistá profesní skupina připomene, že před 422 lety, přesně v roce 1592, se narodil
„učitel národů“ Jan Ámos Komenský. Zároveň ve stejný den oslaví svůj profesní svátek, tedy Den učitelů.
V Prostějově se tak stane v prostorách Národního domu, kde budou jako každoročně ti nejlepší kantoři z jednotlivých škol oceněni představiteli města. A já dodávám, že to budou právě jen kantoři a jejich nejbližší, kdo
si na svůj svátek vzpomenou, neboť o stav kantorský
a školství vůbec je mezi širší veřejností jeden velký nezájem! A to i přesto, že jsme všichni nějakým
způsobem školským systémem prošli. V jakém stavu je oblast, kde se
vytváří budoucnost národa, by nás tak mělo setsakramentsky zajímat...

Analýza

Martin Mokroš
Analyzoval jsem reakce svých
spolubesedníků během roku
na témata, která publikoval Večerník, případně konkurence
v souvislosti se školstvím, a došel
jsem, vlastně ani ne k tak překvapivým závěrům. Relativně velký
zájem vzbudily specializované
přílohy, kde se představují pro-

stějovské školy svým potencionálním studentům, a byl jsem
mnohokráte osloven rodiči-svými známými a přáteli, co
a jak bych jim k té či oné škole
řekl. Pokud se týká článků o běžném životě škol, o jejich činnosti,
o úspěších prostějovských škol
v nejrůznějších soutěžích od
Středoškolské odborné činnosti
až po sport, pak jsem bohužel

nucen konstatovat, že až na světlé
výjimky byl zájem takřka minimální. Zato lavinu zájmu strhla, řekněme si upřímně, spíše
témata bulvárnějšího charakteru ze školského prostředí.
Namátkou opilé žákyně v hodině
či těhotná žákyně, naštěstí v mimoškolní době, případně opilá
pedagožka těsně po zahájení výuky nebo také poslední ředitelská

kauza o financích na základním
školství či prodejce pervitinu
o přestávkách a studentky přivydělávající si prostitucí ke kapesnému na školství středním...
Tady u těchto témat byl tedy
zájem enormní. A reakce? No
to byste se tedy divili... Viníkem ve všech případech byla
totiž podle mnohých škola!
A to je ten dnešní pohled širokého okolí na oblast školskou
a stav kantorský vůbec. Dnes
a denně se setkávám s tím, že
kantor a škola může za všechno - od špatných známek až
po ono nechtěné těhotenství.
A já teď mohu s jistotou, podloženou zákonem a právním
názorem, odpovědět: „Omyl,
vážení, jeden velký omyl!“. Jsa
absolventem několika právních
školení, mohu vám odcitovat
úryvky ze Zákona o rodině, Občanského zákoníku a Školského
zákona, ze kterých jasně a zcela
neoddiskutovatelně vyplývá, že
rodič je zodpovědný za výchovu
svého dítěte, a to i během hodin,

které dítě prodlévá ve škole.
Zodpovědnost spočívá v tom,
že dítě do školy posílá, kontroluje, jak do školy chodí oblečeno
a pomůckami vybaveno, zda
má všechny domácí úkoly řádně
vypracováno, zda je naučeno na
eventuální zkoušení či písemky,
jak se ve škole chová, to jest, zda
někoho nešikanuje, neterorizuje
a zda se v čase mimo přímou výuku do školy připravuje, to jest,
co dělá ve svém volném čase
a podobně.
Rád bych zde ještě připomenul
zkratku OSPOD. Znamená to
Orgán sociálně-právní ochrany dětí a na tomto místě bych
oživil především těm jedincům,
kteří umí při nějakých problémových kauzách lidově řečeno
„nastoupit“ do školy, a tam
začít „machrovat“, jak se školou, ředitelem, kantory a snad
i uklízečkami zatočí, neboť jejich „miláček“ je to nejskvělejší
a nejhodnější dítě... V žádném
případě není ten lump, o kterém
celá škola mluví, a kvůli němuž

po škole běhá školní inspekce,
případně kriminálka a v neposlední řadě novináři. Právě v tuto
chvíli absolvují všichni ředitelé,
jejich zástupci, výchovní poradci a vybraní kantoři sérii školení
k novému Občanskému zákoníku a aktualizují si své právní znalosti v oblasti školské legislativy.
Takže, vážení, pozor! Machrovat si běžte, kam chcete, ale ve
školách to fakt nezkoušejte,
garantuji vám, že pohoříte
jako papír, a to velmi rychle!
Vždy s nadsázkou říkám, že
Komenský se občas musí
v hrobě obracet, když vidí, co
se ve školství děje. Rád bych na
tomto místě kantorům k jejich
svátku ze srdce popřál vše nejlepší. Jejich práce je nelehká
a nelze si jí, nic jiného, než vážit. Každoročně to říká i náš pan
primátor při již zmiňované oslavě Dne učitelů a já věřím, že na
to nezapomene ani letos. Díky
předem za kantory, že si na ně
vzpomenete, a že si jich vážíte,
pane primátore!

sokol
ím okem ... Českou fabriku místo OP nečekejme
komentář redaktora

by tam velká většina hlasovala
pro odtržení od ČeskoslovenPřed pár dny jsme si připomí- ska a připojení k Německu.
nali výročí okupace naší země Hranice se jednoduše nemonacisty. Jako malý či středně hou měnit silou.
veliký stát, který se ve své
historii často stal předmětem
Trochu krátká paměť
okupace, bychom proto dnes
měli dobře chápat, že správ- Po prvotním šoku z toho, jak
né je stát na straně Ukrajiny neomaleně si ruská vláda počía proti aktivitám ruské vlády ná při okupaci cizí země, se i u
na Krymu. To, co se tam dnes nás začíná objevovat stále více
děje, totiž velmi připomíná a více hlasů, že bychom vlastdobu, kdy nám Hitler sebral ně měli jako Česká republika
Sudety. I tam byla přece větši- dát od Ukrajiny ruce pryč. Zana německy mluvícího obyva- znívá, kolik by nás stály přísné
telstva, a přesto to byla součást sankce pracovních míst a o konaší země. Stejně tak platí, že, lik milionů korun by přišly
kdyby se v Sudetech v roce v takovém případě naše firmy.
1938 vypsalo referendum, jistě Přístup těchto lidí by se dal po-

Zase Mnichov v nás

psat starým českým příslovím:
nehas, co tě nepálí...
Jenže opak je pravdou. Kdo
jiný, než my, kteří jako národ
zažili nejenom Mnichov, ale
i sovětskou okupaci v srpnu
1968, bychom měli vědět, že
peníze nejsou vždy to nejdůležitější, a že se nemůžeme chovat jako ti, kteří nás při Mnichovu nechali na holičkách. Navíc
nezapomínejme, že mezi námi
žijí už dlouhé roky tisíce Ukrajinců. Nebuďme proto tentokrát
národem Švejků a podpořme
tvrdý postoj naší vlády k ruské
okupaci Krymu. Určitě se nám
to dlouhodobě vyplatí.
Petr Sokol,
vysokoškolský učitel

Konstelace
hvězd Prostějova
Rozmrzelost kvůli placení daní vystřídá potěšení z velkolepých ví-

kendových plánů. Spousta Prostějovanů zahajuje chatařskou či
chalupářskou sezónu, takže právě tyto starosti budou nyní ty hlavní. A víkend bude skutečně úchvatný pro všechny romantiky.

Berani - 20.3. až 18.4. Jarní generální úklid podniknete nejen doma, ale i ve svém životě. Budete se
snažit o odstraňování všech zbytečností. Zbrklejší
jedinci by si měli uvědomit, že jde o dlouhodobý
proces, tudíž všechno nestihnete za jediný den.
Býci - 19.4. až 19.5. V hodně věcech budete muset
improvizovat, což by pro vás neměl být žádný problém. Vy si totiž dokážete skvěle vymýšlet, takže
protivníci vám budou předem vyklízet pole. Věčně
je ale ukecávat nemůžete, brzy narazíte.
Blíženci - 20.5. až 19.6. Hodně kladných věcí vás
čeká v partnerském vztahu. Přestože jste v poslední
době prožili krizové období, teď už se můžete těšit
jen na samé příjemné záležitosti. Například na společné plánování letní dovolené.
Raci - 20.6. až 21.7. Konečně si budete moci dovolit menší povyražení ve společnosti, tento týden
vám totiž nabídne více volných chvilek. Zapomeňte na běžné starosti a vrhněte se do víru zábavy.
Ovšem pozor na alkohol, ten vám jenom uškodí.
Lvi - 22.7. až 21.8. Mnohem lépe si uspořádejte
denní rozvrh, máte zbytečně moc takzvaně hluchých míst. Uprostřed týdne se konečně po dlouhé
době zaradujete z menší výhry, ale na vyskakování
to rozhodně nebude. Poplatíte ale dluhy.
Panny - 22.8. až 21.9. V zaměstnání si budete užívat svého místa na výsluní. Úspěchů jste se domohli
výhradně vlastními silami. Týden vám přinese přízeň nadřízených, obdiv kolegů a poklidný průběh
pracovního dne. Co víc si ještě přát?
...ještě

+

Váhy - 22.9. až 21.10. V žádném případě nerušte
pojištění domácnosti, na konci tohoto týdne ho budete potřebovat jako sůl! Váš příbytek totiž postihne
menší pohroma a budete jenom rádi, když vzápětí
za škody zinkasujete pojišťovnu.
Štíři - 22.10. až 20.11. Nemáte dostatek peněz pro
to, abyste si dělali velké plány na léto. Tento rok se
holt budete muset spokojit s dovolenou ve vnitrozemí. I na ni ale budete muset začít šetřit už teď, takže
žádné zbytečné utrácení!
Střelci - 21.11. až 20.12. Úzkostlivý pozor si dávejte před kolegy nakaženými virovým onemocněním! Pokud byste lehli do postele vy, jen těžko
by vás někdo nahradil. Na druhé straně byste měli
pamatovat na dodržování správné životosprávy.
Kozorohové - 21.12. až 19.1. Za žádnou cenu si
nepůjčujte peníze, neměli byste je v dohledné době
jak vrátit. Pokud finance opravdu nutně potřebujete,
požádejte o pomoc výhradně jen členy rodiny. Těm
menší meškání vadit nebude.
Vodnáři - 20.1. až 18.2. Vy si okamžitě obujte tenisky a vyrazte za sportem. Vaše tělo si pohyb přímo vyžaduje, přes zimní období jste nakynuli jako
sněhulák! Pokud i nadále budete lenošit doma, pak
se nedivte výsměchu svého okolí.
Ryby - 19.2.až 19.3. Pokud máte osobní trápení,
neduste ho v sobě. Je potřeba se okamžitě někomu
svěřit. Uvidíte, že z vás pak spadne velký balvan,
který hodně dlouhou dobu tížil vaši duši. Je ale otázkou, zda bude někdo ochoten vám pomoci.

Martin Zaoral
Oděvní podnik patřil k Prostějovu stejně jako třeba Svit
k Zlínu, Favorit k Rokycanům
či Milo k Olomouci. Byl jeho
symbolem, díky němuž Prostějov získal přezdívku město
módy. Tento náš symbol nedopadl o nic hůře, než kdysi
věhlasní čeští výrobci obuvi,
bicyklů, mýdel i mnoha dalších
výrobků, které jsme kdysi vyváželi do celého světa.
Co bylo příčinou jejich krachu?
Na první pohled je patrné, že
kromě svého konce, měly všech-

ny tyto podniky společnou jednu podstatnou věc. Tou byl český management, který je dovedl
tam, kam je směřoval. Tedy do
míst, kde slunce nesvítí...
Určitě to není náhoda. V této
souvislosti by se světový slovník
měl obohatit o termín „český
manager“ (anglicky czech manager), jehož význam by byl obdobný jako u nás vžitý „turecký
hospodář“. A tento trend pokračuje. Určitě není náhodou,
že rozvíjející se továrny v Prostějově vedou Japonci, Němci či
Španělé. Inu, časy pánů Wichterlů, Kovaříků, Neherů, Rolných a jim podobných jsou, zdá
se, nenávratně pryč.
Demolice areálu zkrachovalého
OP Prostějov je pouze naprosto
logickým krokem. V této souvislosti není třeba zbytečných
slz. Vždyť se stačí podívat,
v jakém stavu se budovy svého
konce dočkaly. Víc než slavnou

minulost města módy nyní připomíná hromadu šrotu stojící
na zajímavých pozemcích. To
je přesně to, co v něm zcela bez
obalu vidí jeho noví majitelé.
A nelze se jim vůbec divit.
Současný stav areálu je totiž
pouze dalším z vizitek jeho
předchozího českého vedení,
které do něj minimálně investovalo. Využívalo ho zejména jako
zástavu pro další a další stamilionové půjčky.
Až jej tedy buldozery srovnají
se zemí, zůstanou pozemky, na
kterých by snad v budoucnu
mohla vyrůst nová továrna.
Kdo ji tu postaví? Co v ní bude
vyrábět? Kolik zaměstná lidí?
Na tyto otázky si dovolí odpovědět snad jen velmi troufalá
kartářka. Nicméně už nyní
není příliš pravděpodobné, že
by tento podnik byl český. To
už ho spíš povedou ti vysmívaní
Turci...

Agentura
Kovařík posílí Jestřáby v baráži o 1. ligu!

Bývalý prostějovský hokejista
Robert Kovařík, který před více
než týdnem nafasoval devět a půl
roku v šatlavě s nejpřísnějším
režimem za dvě loupežná přepadení, zřejmě už brzy znovu obuje brusle! Vedení současného
hokejového klubu v Prostějově
se totiž za vůdce lupičské bandy zaručilo a žádá soud o Kovaříkovo dočasné propuštění
z vazby. Proč ten fofr? Jediná
Agentura Hóser na to přišla!
„Takový plejer s přímým tahem
na bránu nám chybí, Roberta si
pamatuji jako velice rychlého
a řízného útočníka. Potřebujeme ho, pokud hodláme splnit
cíl postoupit do první ligy. Navíc bude zadarmo, žádné přestupní lístky nebudeme muset
vyplňovat. Možná snad vedení
něco šoupne soudci, aby ho
propustil. Alespoň na pár týdnů
po dobu baráže,“ prozradil exkluzivně Agentuře Hóser trenér
hokejových Jestřábů Petr Zachariáš.

O tom, že majitelé prostějovského klubu enormně o Kovaříka
stojí, a vůbec jim nevadí, že jde
o kriminálníka s pochybnou pověstí, svědčí fakt, že jsou ochotni
přistoupit i na to, že by „Kovec“
byl propuštěn z vazební věznice
pouze na dobu jednotlivých zápasů a justiční stráž by ho hlídala i na ledě. „Ano, také tato
varianta se nabízí. Co si budeme
povídat, stále hrozí, že Robert
může ujet zase do Ameriky, třeba i na bruslích. Ale my jsme
ochotni přistoupit na všechna
bezpečnostní opatření,“ vyjádřil se Agentuře Hóser k možné
alternativě Jarouš Luňákovic,
boss „A“-mužstva prostějovského hokejového klubu.
Agentuře Hóser se těsně před
uzávěrkou podařil hóserovský
kousek, když zjistila reakci těch
nejzainteresovanějších. A to soudce Krajského soudu v Brně
Aleše Starotného a také Roberta
Kovaříka, kterého jsme zastihli
ve vazební cele, jak se spoluvěz-

něm mastil stolní hokej. „Já
vám nevím, zda to vůbec dovolím. Mám obavy z útěku pana
Kovaříka, a jakmile si obuje
brusle, bude rychlejší a tím spíš
hrozí, že zdrhne. Uvidíme... Jestli ho ale pustím, páni hokejisté
z Prostějova si budou muset uvědomit, jaké riziko podstupují!
Vždyť pan Kovařík se v Americe
živil pornem pro homosexuály. Jeho spoluhráči v kabině
a hlavně následně ve sprše se
tedy budou muset mít na pozoru,“ pokrčil rameny soudce.
Robert Kovařík však nad všemi těmito pochybnostmi jen
mávnul rukou. „Hokej si rád
zahraji. Věřím si, a určitě bych
dokázal ještě prohnat i Jágra.
A co se týká mých sexuálních
aktivit, Jestřábi mohou zůstat
v klidu, já mám erotiky v base
dostatek,“ svěřil se Agentuře
Hóser Robert Kovařík. Pomůže
tedy „Kovec“ Jestřábům k postupu do první ligy?
Za Agenturu Hóser Majkl
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Hlas lidu,
hlas Boží

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

Na špatnou adresu

Co se týká napadení čtrnáctiletého Roma, mám k tomu
jedinou poznámku. Mě osobně všichni znají, že jsem vysazený proti cikánům, a je mi
úplně jedno, že mě nazývají
rasistou. Jenomže v tomto
případě útok skinheadů padnul na špatnou adresu. Toho
snědého kluka znám, stejně
jako jeho rodiče. A to jsou paradoxně ti z těch slušnějších
Romů. Takže se stali terčem
útoku za někoho úplně jiného...
J. L., Prostějov

Co dělají
v přehradě psi?!

Není vůbec divu, že v přehradě je voda krátce po jejím napuštění zase špinavá. Tvrdil
jsem to vloni i předloni, že
když se na dnu této nádrže
nechá bohatá flora v podobě
plevelných rostlin, po zaplavení shnijí a vodu znečistí!
A došlo na má slova. A ještě
jedna poznámka! Proč se proboha v přehradě koupají psi?
Ti se do vody vykálí, vymočí, a pak se v přehradě jako
máme v létě koupat? Tady je
spousta věcí naprosto proti
rozumu!
Petr Skála, Prostějov

Brečím kvůli OP...
Nemohu se na to dívat. Slavný
podnik, ve kterém jsem strávila pětadvacet let svého života,
se teď bourá! Beru to jako
potupu. A to nás všech, kteří
s touto fabrikou žili a měli
ji rádi. Kde jsou ty časy, kdy
tady pracovalo pět tisíc lidí,
každé ráno a odpoledne nebylo před oděvním podnikem
k hnutí, měli jsme vlastní malou polikliniku a podobně. Je
mi skutečně do breku a věřím,
že tyto pocity plné zmaru neprožívám sama.
Ludmila Ohlídalová,
Prostějov

Kde si zaplaveme?
Jsem ráda, že se prostějovský aquapark připravuje na
novou sezónu, už se strašně
těším, jak v létě zase budu
celé dny s vnoučaty trávit
v tomto areálu. Stále nám
tady ale všem chybí něco
podstatného. A to je větší bazén, ve kterém bychom si my
dospělí mohli zaplavat. Přece
nebudu nechávat vnoučata
v aquaparku a na kole přejíždět do Vrahovic do pořádného bazénu! Nebo kde si můžeme jinde zaplavat?
Naďa Dvořáková, Prostějov

PIŠTE NÁM SVÉ
NÁMĚTY!

Myslíte si své, o tom co
se děje na Prostějovsku?
Můžete na adresu
redakce,či na e-mail:
VECERNIK@PV.CZ!

Svěží jarní
zpravodajství
z Prostějovska

www.
vecernikpv
.cz
...ještě

+

Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Oděvní podnik udělal z Prostějova slavné město módy a ve své
době patřil k jedné z největších textilních továren v Evropě.
Jak jistě všichni dobře víme, vyskytly se okolnosti, které pýchu
našeho města přivedly k prudkému pádu a tak kdysi mohutný
kolos mizí definitivně pryč. Nedávno se areál podařilo prodat
za více než padesát milionů korun a nový majitel má několik variant, jak s areálem naložit. Tou nejpravděpodobnější
se okamžitě stala demolice. Jak se vám tento záměr líbí? Na
to jsme se v prostějovských ulicích ptali v uplynulém týdnu...

SOUHLASÍTE S DEMOLICÍ OP?
Monika KRYLOVÁ
Prostějov

Pavlína KONŠELOVÁ
Prostějov

NE

NAPŮL

Honili jsme příslušníky VB,
ti nakonec DOHONILI NÁS!

Kde jste se naposledy milovali? V ložnici? Pak jste žabaři! Ložnicový sex je běžný, ale naprosto nudný. Co
takhle zkusit nějakou divočinu? Po dlouhé byť mírné
zimě je na čase vyrazit do přírody a zkusit, jak jsou vyhřáté meze. Ovšem daleko romantičtější v této době,
kdy se všude okolo probouzí příroda ze zimního spánku, je milování v lese či přinejhorším v parku!
To by člověk neřekl, že mezi jehličím to někoho baví. Ale
skoro polovinu lidí našeho národa ano! Pozor však na
obtížný hmyz, který může lesní dovádění znepříjemnit.
Ovšem repelent na pokožce moc zdravý není, pokud se
tedy chystáte svého partnera olizovat. Pozor na klíšťata, po sexu se pořádně prohlédněte, klidně i vzájemně.
Máte-li ovšem rádi nebezpečí a zakázané ovoce, pak je
pro jarní milování naprosto skvělou volbou park. Stačí,
když se setmí, maminky s kočárky odejdou domů a vy
to můžete „prubnout“ na lavičce nebo dětské houpačce!
STOP! Služební Volha Krajské správy Veřejné bezpečnosti zastavila tentokrát nás. „Esenbák“ Roman
Nezhyba z Plumlova se tvářil velmi přísně...
2x foto: Michal Kadlec

Honička se zánovní Volhou příslušníků Veřejné bezpečnosti po Plumlovské ulici, o které Večerník informoval na tomto místě v předešlém čísle, má
pokračování! Přestože nám „esenbáci“ tehdy ujeli, minulý týden se přihlásili sami! Přesněji řečeno, zarputilý sběratel všeho, co se týká totalitního
Sboru národní bezpečnosti...
„Je podle mě škoda, že z Prostějova nadobro zmizí podnik, který dal našemu městu
takovou slávu. Demolice některých míst tohoto areálu je
ale určitě namístě, budova je
zchátralá. Bude dobré, když
nový majitel využije areál
k jiným a užitečným účelům.
Doufám, že na tomto místě
bude stát nějaká další továrna, která by zajistila obyvatelům našeho města nová pracovní místa, která jsou tolik
potřeba.“

„Na jednu stranu je rozhodně
dobré, že se s rozpadajícími
budovami začne konečně již
něco dělat, ale na druhou stranu
je smutné, že definitivně s budovami padne i to, co Prostějov
tolik proslavilo. Stejně tak je
škoda pracovních míst, které
kdysi Oděvní podnik poskytoval. Snad je areál v dobrých
rukou a už se nestane takový
průšvih, který ´ópéčko´potkal.
Na tomto místě by mohla stát
nová továrna. Hlavně, ať tam
nestojí nějaká ubytovna...“

Prostějov/mik
Roman Nezhyba z Plumlova je
známý recesista a navíc velmi
vášnivý sběratel. Před třemi lety
Večerníku předvedl motocykl
Veřejné bezpečnosti, nedávno
pak k jeho sběratelským relikviím přibyla služební Volha.
A právě tou nás minulý týden
sám dohonil!
„Od jednoho pána z Čech
jsem nedávno koupil černou
Volhu, kterou měl dlouhá léta
uskladněnou někde ve stodole.

Během osmdesátých let v ní
jezdili papaláši z nějakého krajského národního výboru. A já
jsem si ji samozřejmě upravil
do podoby služebního vozidla
Krajské správy Sboru národní
bezpečnosti. Volhou totiž za
komunistů jezdili jen krajští esenbáci, ti okresní se museli spokojit s žigulíky či škodovkami,“
připomněl Večerníku tři desítky
let starou dobu Roman Nezhyba
z Plumlova.
S Volhou jezdí po celé republice,
je zván na policejní akce, srazy

auto veteránů a v nejbližší
době se účastní vzpomínkové
akce bezpečnostních sborů
i armády na letišti v Kunovicích. „Je krásné, když
projíždím ulicemi některého
města, a lidé na mě mávají, fotí
si mě a prostě mají zájem o tuto
relikvii. Volha má samozřejmě
i funkční maják, ten ale používat
na běžných silničních komunikacích nemohu. Jinak bych vás
z Večerníku, samozřejmě na té
Plumlovské, tenkrát zastavil,“
směje se Roman Nezhyba.

jak šel čas Prostějovem ...
Tylova ulice

Foto: Internet

Návrat ke

„starým” případům

Skauti mají novou klubovnu.
Bude místo té staré kavárna?
Prostějov/mls

PONDĚLÍ 25. BŘEZNA 2013
Ne vždy se záměr soukromého subjektu setká s pochopením města,
natož s jeho podporou. Ovšem v případě Kolářových sadů je to něco
jiného. Jak totiž Večerník zjistil, brzy se v tomto nedávno zrevitalizovaném parku bude zřizovat další sportoviště, tentokrát pro stále oblíbenější pétanque. A s tím roste poptávka po nějaké „občerstvovací stanici“, která by měla vyrůst na místě bývalé skautské klubovny. Skauti
by se pak měli přestěhovat do Šmeralovy ulice.

BŘEZEN 2014

Jmenovala se Ztracená. OV letech 1833 až 1881 se ulice nazývala Ztracená, od 31. května 1881 Štěpánská (do roku 1892 německy Stefans-Gasse). Současné pojmenování bylo poprvé užito od
1. června 1926 podle Josefa Kajetána Tyla (1808 až 1856), českého
dramatika a prozaika. Na adrese Tylova č. 5 sídlí oblíbená pivnice,
další hostince fungovaly v minulosti v domech č. 22 a 66. Zdejší stará
zástavba byla většinou v sedmdesátých letech minulého století nahrazena panelovými domy.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Hliníky
INZERCE

Jedno z prvních sociálních družstev ČR dnes zaměstnává 44 pracovníků,
z toho 95% se zdravotním znevýhodněním. Pracují v následujících třech provozech:
Vývařovna s jídelnou - výroba a podávání obědů výborné domácí kuchyně - strávníci si mohou vybrat ze tří druhů jídla, včetně
žlučníkové a diabetické diety. Možnost rozvozu obědů jednotlivcům i malým firmám.
Prádelna a mandlovna - praní, žehlení, mandlování a drobné opravy prádla pro klienty z řad občanů, živnostníků a firem.
Univerzální dílna - největší část provozu, provádí kooperační výrobu pro smluvní partnery (např. kompletace a dočišťování
drobných plastových výlisků, profesních batohů a zavazadel, výstupní kontrola kvality, třídění textilu apod.)
Spolupracujícím firmám družstvo poskytuje náhradní plnění dle Zákona o zaměstnanosti.

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:
TRVANLIVÉ

SALÁMY

Lovecký salám
(1kg)

Vysočina
(1kg)

Paprikáš
(1kg)

Herkules
(1kg)

Poličan
(1kg)

Kalatánský
salám
(1kg)

185,00

130,00

140,00

-

219,00

-

169,00

139,00

189,00

189,00

-

-

279,00

169,00

179,00

199,00

199,00

-

118,50

136,00

172,00

153,80

172,00

-

292,00

149,00

175,00

209,00

219,00

-

159,90

169,90

209,90

219,90

219,90

379,90

Naše RESUMÉ
I proto, že se blíží chalupářská sezóna, hodí se
vědět, kam zajít pro nějakou
dobrou a přitom cenově
výhodnou „štangli“ salámu. Ten lovecký koupíte,
stejně jako Herkules i Poličan, nejlevněji v Kauflandu,
tradiční
Vysočinu
a Paprikáš v Albertu. Katalánský salám nabízí
z půltuctu marketů pouze
Interspar.
Tak si nechte chutnat!
Průzkum proveden
ve středu 19. března 2014

Skauti skutečně otevřeli novou moderní klubovnu s kuchyní i krbem.
Vyrostla jen pár metrů od té původní, konkrétně v bývalé kotelně ulice
Bohumíra Šmerala. Tu skautům bezúplatně poskytla prostějovská radnice. Mezi skauty svého času patřil i prostějovský primátor. „Byl jsem
hrdým členem družiny Bobrů a měli jsme pokřik: Do hor, lesů, řek
a skal, bobrům volám třikrát zdar,“ zavzpomínal při příležitosti otevření
nové klubovny Miroslav Pišťák. Objekt staré klubovny v Kolářových
sadech, který se dlouhodobě nachází v dezolátním stavu, nyní čeká
demolice. Projekt nové kavárny na jejím místě však byl prozatím
odložen. „Stávající územní plán neumožňuje v tomto místě vybudování
takového zařízení. Do konce června bychom měli schválit nový územní
plán, který by výstavbu kavárny v Kolářových sadech povoloval. Pak už
bude záležet pouze na soukromém investorovi, zda projekt kavárny doplněný o dětské hřiště skutečně zrealizuje,“ vysvětlil Večerníku Jiří Pospíšil,
první náměstek primátora Statutárního města Prostějov. Většině obyvatelů žijících v okolí Kolářových sadů se projekt kavárny doplněný o dětské
hřiště zamlouvá. Naopak proti její existenci se postavilo vedení prostějovské hvězdárny. To se bojí, že světlo jdoucí z podniku bude znesnadňovat pozorování hvězd. „Vydání stavebního povolení bude podmíněno
tím, že osvětlení z kavárny nesmí rušit hvězdárnu. Bavil jsem se o tom
s odborníky a projekt je možno zrealizovat tak, aby kavárna i hvězdárna
bez problému existovaly vedle sebe,“ dodal k tomuto tématu Jiří Pospíšil.
napsáno
před
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Prostějovská ODS

prožívá šťastné období

Prostějovská
ě
á Občanská demokratická strana má za sebou sérii stranických voleb.
Jejich vrcholem bylo sestavení
kandidátky do krajských voleb
na regionálním sněmu v Olomouci.
Regionálnímu sněmu předcházel
sněm oblastní, na němž se volilo nové vedení prostějovské
ODS. Předsedou oblastní rady
byl zvolen Vlastimil Uchytil,
místopředsedy Pavel Sekanina
a Radim Fiala, členy rady
pak Jan Tesař, Michal Šmucr,
Zdeněk Peichl, Nina Škottová,
Jindřiška Šafranová, Bohumil
Moudrý, Hana Lebedová a Mojmír Sokol. „Složení oblastní
rady je zárukou toho, že ODS
na Prostějovsku se bude ubírat
tím správným směrem,“ konstatoval Pavel Sekanina. Jeho slova
o naprosté spokojenosti s výsledky stranických voleb potvrzují
i další členové ODS. „Myslím, že

výsledky oblastního sněmu jsou
potvrzením dalšího vývoje ODS
na Prostějovsku. Po úspěchu
v posledních komunálních volbách chce ODS výrazně uspět
i ve volbách do krajského zastupitelstva. ODS na Prostějovsku je
dobrý tým,“ konstatuje Radim Fiala, nový oblastní místopředseda
této pravicové strany.
A s jakými kandidáty jde regionální ODS do podzimních
krajských voleb? Lídrem a kandidátem ODS na hejtmana je Ivan
Kosatík, dvojkou je Prostějovan
a současný krajský radní Pavel
Sekanina. Prostějovská ODS
pak má v první šestnáctce kandidátky ještě další tři želízka.
Připomeňme také, že Nina
Škottová z Bedihoště je navíc na
pátém místě celostátní kandidátky ODS do Evropského parlamentu, a tudíž takřka jistou europoslankyní. Prostějovská ODS
prostě prožívá šťastné období!

Zpravodajství
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V kauze manka na ZŠ Dr. Horáka v Prostějově výrazně přituhuje
Primátor Pišťák podal TRESTNÍ OZNÁMENÍ, na školu míří INSPEKCE

Večerník jako první informoval veřejnost o výsledcích finanční kontroly na Základní škole Dr. Horáka,
která v účetnictví odhalila obrovské manko ve výši
dvou milionů korun. To mělo vzniknout nadměrnou
spotřebou vody a jejího ohřevu pro plavecký bazén,
který škola provozuje. Problém je v tom, že nesrovnalost v rozpočtu školy se její vedení snažilo po dva
roky zakrývat a nahrazovat penězi z finančních záloh
od magistrátu. Prostějovští radní tento malér v úterý
projednávali a výsledkem mimo jiné je, že primátor
Miroslav Pišťák již podal trestní oznámení! Na škole
už nějaký ten den úřadují kontroloři a dnes, tj. v pondělí 24. března, se tam chystají inspektoři!
Prostějov/mik, pk
Tak obrovská „díra“ v rozpočtu
renomované základní školy v Prostějově vznikla v souvislosti s neodbornou obsluhou při ohřevu a přívodu teplé vody do bazénu. „Před
čtyřmi lety jsme namontovali nový
solární systém a rozhodli se, že přestaneme odebírat teplou vodu s tím,
že si ji budeme ohřívat sami. Jenže
špatnou regulací vznikly vícenáklady na spotřebu plynu a vody, takže
nyní jsme dlužníkem Domovní
správy...,“ potvrdil opětovně nepříjemnou realitu Ivan Pospíšil, ředitel
ZŠ Dr. Horáka v Prostějově.
Vedení školy však podle vyjádření
představitelů města finanční ztrátu v účetnictví po dobu let 2011
a 2012 zakrývalo. „Celý problém

vznikl, alespoň podle mých informací, že jsme pozpátku platili faktury za plyn i vodu a teď nemáme
na zálohy na další období...,“ přidal na srozuměnou exkluzivně pro
Večerník Ivan Pospíšil.

„Práskalo“ se na Facebooku!
Kontroloři z finančního odboru magistrátu na nesrovnalost
skutečně přišli ve chvíli, kdy
škola neměla peníze na samotný provoz. A tvrdá odveta ze
strany vedení města na sebe
nenechala dlouho čekat! „Rada
města mě pověřila, abych podal
trestní oznámení na neznámého
pachatele v souvislosti s tím, co
se v posledních měsících děje na
Základní škole Dr. Horáka v Pro-

Policie už zná

„píchače“ z Billy
Prostějov/mls - Začátkem března
v prostějovské prodejně Billa ve
Zlaté bráně zaútočil muž na jednu z žen. K útoku pravděpodobně
použil injekční stříkačku. Policie
už zná jeho totožnost!
I v průběhu minulého týdne se
Večerník pokoušel získat snímek
z kamerového záznamu, na němž
je zachycen útok muže na jednu
z brigádnic potravin na hlavním
prostějovském náměstí. Policie nám
ho ale ani tentokrát neposkytla.

„Vzhledem k tomu, že policisté
osobu z kamerového záznamu již
ztotožnili, je již bezpředmětné tento
záznam poskytovat,“ odpověděla
Večerníku na další žádost Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje s tím, že v současnosti probíhá
prověřování, zda se muž dopustil či
nedopustil protiprávního jednání.
Svoji roli budou hrát i výsledky
lékařských rozborů poškozené ženy.
„Ty mohou být známy i za několik
měsíců. Následně bude rozhodnuto o dalším postupu,“ doplnila
Urbánková.

stějově. Na státním zastupitelství
jsem tak učinil ve středu odpoledne,“ informoval ve čtvrtek na
tiskové konferenci Miroslav Pišťák, primátor Statutárního města
Prostějov.
Podle našich informací hovoří
Občanský zákoník, že takto musí
prostějovský primátor postupovat
v jakékoliv záležitosti, kde je škoda vyšší jak padesát tisíc korun.
Na přímou otázku Večerníku,
o jaký problém na zmíněné škole
ve skutečnosti jde, však odpověď
nepadla. „Mohu vám jen říct,
k čemu tam pravděpodobně došlo.
Máme určité podklady z kontrolní
činnosti, ale možná ještě některé
další věci budou dohledány. Když
nic jiného, tak kontrola prokázala,
že na Základní škole Dr. Horáka se zřejmě nedodržoval zákon
o účetnictví,“ konstatoval zaobleně Pišťák. Vzápětí však první
muž magistrátu prozradil, že udání směrované na ředitele školy
Ivana Pospíšila nalezli úředníci
města na sociální síti! „Já osobně nejsem uživatelem Facebooku
a nedívám se na něj, ale jakmile
probleskly první zprávy o manipulaci v účetnictví na této škole,
vedení města a kompetentní pracovníci magistrátu začali okamžitě
jednat,“ ujistil primátor.
„V současné chvíli podnikáme opatření v souladu platné legislativy, ně-

kontrola účetnictví z magistrátu
a dokonce už od pondělí sedmnáctého března také nezávislý
audit na účetnictví. Na podnět
výboru SRPŠ se pak od nadcházejícího pondělí čtyřiadvacátého března uskuteční kontrola
České školní inspekce. Stížnost
rodičů se týká údajné nízké kvality výuky v matematice, češtině
Kontroly, kontroly, kontroly..
kontroly... a cizích jazyků na druhém stupni základní školy,“ uvedl pro VeEkonomický problém však není černík Ivan Pospíšil.
jediným, který v současné době
otřásá základy této školy.
Ředitel (zatím) zůstává
„Pan primátor dal okamžitě
pokyn, aby kontrola na ZŠ Dr. Večerník také pochopitelně
Horáka pokračovala, i když zajímalo, zda magistrát bude
i v jiných souvislostech. Obdr- z průšvihu na Základní škole Dr.
želi jsme písemný podnět z řad Horáka vyvozovat osobní zodporodičů dětí této školy, který jsme vědnost, konkrétně zda odvolá
okamžitě dali k prošetření České jejího ředitele Ivana Pospíšila.
školní inspekci. Jedná se totiž „Pochopitelně zvažujeme v tuto
o skutečnosti, pro které nemá- chvíli některé další právní krome mechanismy, podle nichž ky, ale někoho odvolat, to vyžabychom zjistili úroveň výchovy duje mít všechno právně úplně
a vzdělávání. A právě na tyto v pořádku. Vezměme si příklad
aspekty si někteří rodiče stěžují. na státní úrovni, kdy byl odvoŠkolní inspekce vyhověla naše- lán jeden policejní prezident, pak
mu požadavku a potřebné úkony byl jmenován zpátky a najednou
zařadila do mimořádného plánu,“ existovali prezidenti dva,“ ponaznačila okolnosti dalšího malé- dotkla Ivana Hemerková. „Za
všechny problémy na škole zodru školy Ivana Hemerková.
Probíhající kontroly Večerníku povídá vždy ředitel a tudíž se
potvrdil také ředitel Pospíšil. „Od osobní zodpovědnosti nezříkám.
pátku jednadvacátého března Nehodlám strkat hlavu do písku
probíhá na naší škole hloubková a pokud mě někdo bude chtít odkteré skutečnosti sami šetříme nebo
dáváme k prošetření. A všechny tyto
úkony vedou ke shromáždění informací tak, abychom dostali veškeré
a podrobné podklady,“ doplnila informace Ivana Hemerková, náměstkyně primátora Statutárního města
Prostějov, která je zodpovědná za
školství.

Ředitel školy Ivan Pospíšil:
„Nezříkám se zodpovědnosti!“
volat, musím to přijmout,“ ukázal
Ivan Pospíšil smysl pro spravedlnost a současně dal najevo, že
počítá i s nejhorší variantou. Jak
ovšem Večerník zjistil, případné odvolání Ivana Pospíšila
z funkce ředitele Základní školy Dr. Horáka by mělo počkat
do závěru vyšetřování policie

Město škole nepomůže
Otázkou teď je, co se školou
bude dál, protože evidentně jí
teď chybí finance na provoz
a prostějovští radní navíc odmítli schválit mimořádný příspěvek
ve výši zhruba jednoho milionu korun. A stejně tak zamítli
žádost ředitele Ivana Pospíšila
o odpuštění milionové pokuty
za porušení rozpočtové kázně.
„Jednohlasně jsme se rozhodli, že
zhruba milion korun musí škola
vrátit do pokladny města. Zároveň rada nesouhlasí s poskytnutím
mimořádné zálohy ve výši dalšího milionu a tři sta tisíc korun na
pokrytí nezbytných výdajů školy.
Nejdříve nám ředitel této školy
musí písemně sdělit, jak chce celou situaci řešit, jakým způsobem

udělá konkrétní opatření a jak se
chce s finančními machinacemi
vypořádat...,“ razí tvrdý postup náměstkyně Ivana Hemerková. „Ale
není pravda, že škola dnes nemá
z čeho žít! Na začátku tohoto roku
jsme Základní škole Dr. Horáka
poskytli dvě finanční zálohy na
provozní náklady pro celé první
pololetí. Byly to zcela mimořádné
peníze, nečiníme tak běžně. Pak
nás ještě pan ředitel Pospíšil dne
čtyřiadvacátého února požádal
o příspěvek na třetí čtvrtletí, a to
rada už jednoznačně zamítla,“
vrátila se ještě na závěr trochu do
nedávné historie Hemerková.
Ředitel školy Ivan Pospíšil má
radním předložit návrh řešení
celé situace právě dnes, tj. v pondělí 24. března. Vedení magistrátu následně tedy zvolí další postup.
„Nechme proběhnout všechny
kontroly, ať se zjistí míra zavinění zúčastněných osob. Musím ale
kategoricky říct, že provozu školy
se to nikterak nedotkne, normálně
učíme,“ dodal na závěr Ivan Pospíšil.
Případ budeme nadále sledovat,
aktuální informace hledejte také
na www.vecernikpv.cz!

Stav mladíka přejetého v Malém Hradisku se zlepšil

Malé Hradisko/mls, pk - Jedna
hloupá náhoda a jeden velký
zármutek měnící se ve zlobu na
všechny okolo... Takto by se daly
charakterizovat dozvuky tragédie, kdy předminulou sobotu
15. března v podvečer byl na
územní obce Malé Hradisko přejet
muž řidičem couvajícím v tu chvíli
z vlastní garáže. Prvotní informace od policie vypovídaly o tom, že
zraněný chlapík byl opilý a ležel
na zemi. Proti tomuto výstupu se
však rodiče postiženého ohradila.
A v redakci Večerníku ze sebe
chtěla vykřičet asi veškerý svůj
smutek...
Byly to ale zbytečné emoce. Při
zpracování události jsme čerpali
z jediného zdroje, svodky zpráv
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje. Nic smyš-

leného tudíž v textu nebylo. „Je
pravda, že náš syn měl něco popito, asi přes dvě promile, ale není
to žádný ožrala. Navíc je nejisté, že
v době, kdy jej řidič srazil, ležel na
silnici. Mohlo to tak být, ale nemuselo...,“ upozornil nás s výčitkami
v hlase manželský pár. Informaci
jsme přijali, leč oficiální pro nás
zůstala policejní zpráva.
Co je ale důležitější, tak bezesporu skutečnost, že zdravotní
stav jejich syna se zlepšil. Přejetý
muž byl s těžkými zraněními převezen do olomoucké nemocnice
v umělém spánku. „V následujících dnech se však brzy stabilizoval
a v průběhu uplynulého týdne se
pak i nadále výrazně lepšil. Ve středu jsme pacienta ve stabilizovaném
stavu a při vědomí překládali do
spádové nemocnice v Prostějově,“

prozradil Večerníku Egon Havrlant, tiskový mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc.
Zajímali jsme se tedy, jaké byly
okolnosti případu a v Malém
Hradisku navštívili přímo muže,
který mladíka zcela nevědomky
přejel. Z události staré v tu chvíli už
skoro jeden týden byl stále očividně
otřesený. „Nezlobte se, ale nebudu
se k tomu vyjadřovat,“ slušně odmítl
rozhovor přibližně padesátiletý pan
Zdeněk a rozloučil se.
Celá událost je nyní v šetření policistů. „Nikdo to neviděl, takže ani nikdo přesně neví, jak to bylo! Je však
pravděpodobné, že řidič při couvání z garáže ležícího mladíka nejdříve minul, a jak se rozjížděl, tak ho
přejel. Zranění, která muž utrpěl,
byla opravdu ošklivá. Na místě mu
pomáhali místní hasiči, pak dorazila

Tady se to stalo. Právě před tímto domem na místní, nepříliš frekventované komunikaci v Malém Hradisku, došlo k nešťastné události.
Foto: Martin Zaoral
záchranka, jejíž osádka pracovala
velmi profesionálně,“ popsal horké
chvilky z předminulé soboty starosta Malého Hradiska Marian Fiedler,
podle něhož šlo o nešťastný sou-

běh dvou událostí. „Byla to prostě
smůla. Bohužel něco takového se
za určitých okolností může stát asi
každému...,“ dodal s uklidněním na
všechny strany starosta.

Bude místo Intersparu nakonec Řidič oktávky zůstává v kómatu

Prostějov/mls - V minulém vydání Večerník přinesl zprávu o tom,
že přibližně do roka by se supermarket Interspar v Plumlovské
ulici měl proměnit v Albert, neboť
novým vlastníkem se stala společnost Ahold. Zjišťovali jsme další
novinky, a to právě na základě
vašich podnětů. Můžeme tak vyvrátit, že by se Interspar převlékl
za Hypernovu, jak se po městě
začalo také spekulovat...
Čtenáři ve svých příspěvcích, které
se scházeli v redakční poště, obvykle
ponejvíc srovnávali nakupování v Intersparu a Albertu. Ve většině případů

se přikláněli na stranu současného
marketu. „Do Intersparu jsem chodila nakupovat celkem ráda, ač to není
nejbližší obchod v místě mého bydliště. Díky změně na Albert jsem si
jistá, že do tohoto obchodu již nepůjdu. Jeden u svaté Anny zrušili před
léty, protože tam nikdo nechodil,“ napsala nám například čtenářka Petra.
Objevily se však i podněty z docela
jiného soudku. „Místo Intersparu
nebude Albert, ale Hypernova, která
rovněž patří Aholdu. Slyšel jsem to
od jednoho ze zaměstnanců, měli
teď někdy poradu a vedení jim to
oznámilo. Prý se už na to všichni

mají připravit,“ vyjádřil se jeden
z našich pravidelných čtenářů.
Vedení společnosti Ahold se ale
i po opakovaném dotazu Večerníku na toto téma jednoznačně
vyjádřilo v tom smyslu, že obchoďák v Plumlovské ulici ponese
logo Albertu! „Nevím, kde jste na
to přišli, vždyť obchodní domy pod

?

značkou Hypernova na českém trhu
již nepůsobí a v budoucnu už ani působit nebudou. V Prostějově tak ani
Hypernova být nemůže,“ reagovala
Judita Urbánková, tisková mluvčí
společnosti Ahold s tím, že lidé se po
schválení transakce antimonopolním úřadem mohou těšit skutečně
na Albert.

Na Újezdu už BLIKÁ PANÁČEK

Prostějov/red - Není to tak dávno, co také Večerník informoval o snaze radní Statutárního
města Prostějova a předsedkyně
kulturní komise Milady Sokolové vyjít vstříc podnětu občanů,
kteří se na ni obrátili v souvislosti s absencí blikajícího panáčka,
který by upozornil řidiče odbočující z Újezdu do Svatoplukovy
ulice na přítomnost chodců ve
vozovce. Dobrá věc se podařila
a panáček už několik dnů udává
Foto: Michal Kadlec
tempo zdejší dopravě.
„Jsem velmi ráda, že podnět obča- blikající oranžový panáček upo- z Odboru dopravy za promptní
nů byl vyslyšen a že na křižovatku zorňující řidiče, že přechází lidé. vyřízení této záležitosti,“ vzkázala
Újezd-Svatoplukova byl přidělán Tímto děkuji panu Nakládalovi přes večerník Milada Sokolová.

Kladný postoj k rychlému vyřešení celé situace neskrývá ani
náměstkyně primátora Alena
Rašková. „I když podle dopravní
policie je každý řidič povinen znát
předpisy a tudíž pohyb chodců
předpokládat, v tomto případě to
pokládám zejména pro mimoprostějovské řidiče za nebezpečnou situaci. Tato křižovatka je
v tomto ohledu velmi nepřehledná
a instalace oranžového výstražného znamení zcela jistě přispěje
k bezpečnosti silničního provozu
v Prostějově,“ nechala se slyšet
žena, pod níž prostějovská doprava na magistrátu spadá.

Plán na stavbu multifunkčního centra

v Jezdecké ulici se blíží k realizaci

Prostějov/mik - Jak před časem
Večerník informoval jako první,
speciální komise složená z architektů celé republiky hodnotila čtyři návrhy svých prostějovských
kolegů na řešení výstavby nového
multifunkčního centra místo Jezdeckých kasáren. Vybrala dva
nejlepší a ty se nyní budou za peníze města dopracovávat...

„V souvislosti s pokračující přípravou výstavby společenského a
sportovního centra na místě bývalých kasáren v Jezdecké ulici navrhla rada zastupitelstvu schválit
rozpočtové opatření ve výši dvou
set tisíc korun na rozpracování
dvou vítězných studií. Ty byly
vybrány na základě posudku nezávislých architektů z Brna, Olo-

mouce a Ostravy z původních čtyř
návrhů,“ informoval Večerník Miroslav Pišťák, primátor Statutárního města Prostějov.
Rada při této příležitosti vzala
na vědomí informace o návrhu
projektu využití bývalé jízdárny
v Jezdeckých kasárnách z roku
2004. Tehdy se uvažovalo o možných pěti variantách - přeměnění

na knihovnu, multikulturní nebo
ryze sportovní centrum, zábavně-sportovní centrum, či možnosti
využít budovu k bytovým účelům.
„Pokud projekt výstavby multifunkčního centra zastupitelstvo
schválí, jízdárna bude součástí areálu. V tomto smyslu bude rozhodnuto o jejím využití,“ konstatoval
náměstek primátora Zdeněk Fišer.

Prostějov/mls - Jeho auto smetl vlak na přejezdu
v Barákově ulici. I po více jak týdnu od nehody
se muž stále potácí na hranici života a smrti.
Ve čtvrtek 13. března byl do olomoucké nemocnice letecky dopraven jednapadesátiletý řidič,
který utrpěl těžké zranění při střetu stříbrné oktavie
s vlakem v ulici Barákova v Prostějově. Vlak po
nárazu automobil táhl po kolejích ještě dalších asi
patnáct metrů.

Večerník se na konci uplynulého týdne zajímal, jaký
je aktuální zdravotní stav zraněného muže. A z Olomouce bohužel nedorazily vůbec optimistické zprávy.
„Pacient byl vzhledem k těžkým poraněním po celou
dobu ve vážném stavu. Ve čtvrtek jsme jej v kómatu
překládali na ARO do Vojenské nemocnice Olomouc,“ informoval nás v pátek Egon Havrlant, tiskový
mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc.
Situaci budeme nadále sledovat!

HRŮZA V KOSTELECKÉ: Kamion smetl
cyklistu a pod koly ho vláčel třicet metrů!
Prostějov/mik - Děsivá smrtelná
nehoda otřásla minulé pondělí
celým Prostějovem. K další lidské tragédii došlo v Kostelecké
ulici, kde těsně po čtvrté hodině
odpolední řidič kamionu přehlédl staršího cyklistu a doslova ho
smetl pod kola svého „náklaďáku“. Okolnosti tragédie zůstávají i po týdnu nejasné...
„Ze zatím přesně nezjištěných
příčin došlo ke střetu nákladního vozidla Scania, které řídil
dvaapadesátiletý muž, a osmasedmdesátiletého cyklisty. Ten
při nehodě utrpěl zranění neslučitelná se životem, kterým
na místě podlehl,“ informovala
média ještě v pondělí 17. března
večer Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Policisté dali ihned po tragédii
řidiči kamionu „dýchnout“,
požití alkoholu před jízdou
však bylo vyloučeno. „Na místo nehody byl přizván i znalec
z oboru silniční dopravy. Co bylo
přesnou příčinou nehody, její
přesné okolnosti a míru zavinění policisté zjišťují. K přesnému
určení příčin nehody byly vyžádány znalecké posudky z oboru
soudního lékařství a z oboru silniční dopravy,“ přidala ještě pár
hodin po neštěstí Urbánková.
V pátek Večerník mluvčí krajské policie požádal o upřesňující
informace či případné novinky
k nehodě. Nebylo totiž jasné, odkud vyjížděl kamion a ve kterých

Místo neštěstí. Jak je možné, že řidič kamionu cyklistu přehlédl? Policie
teď pracuje na vysvětlení tragédie v Kostelecké ulici.
Foto: Policie ČR
místech cyklistu srazil. „V této
chvíli už můžeme potvrdit, že
řidič vyjížděl s nákladním vozidlem z Fanderlíkovy ulice a odbočoval vpravo, přičemž došlo ze
stále přesně nezjištěných příčin
ke střetu s cyklistou, který utrpěl
smrtelná zranění. Policisté na
nehodě intenzivně pracují, vyslýchají i svědky nehody. Čekáme
na posudky, jejichž vypracování
bude trvat v řádu několika týdnů,“ sdělila Irena Urbánková
s tím, že ve věci již byly zahájeny
úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu
usmrcení z nedbalosti, na který
trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody v rozmezí od jednoho roku do šesti let.

Během uplynulého týdne jsme
také oslovili několik lidí z Kostelecké ulice, zejména obchodníky
působící v těsné blízkosti místa
smrtelné nehody. „Těžko vám
k tomu můžeme něco říct, vyběhly jsme ven až ve chvíli, kdy
se z ulice ozýval vyděšený křik
lidí a také kvílení brzd. Pak už
jsme viděly jen stojící kamion
uprostřed silnice a pod koly bezvládné tělo i rozmlácené kolo...
Muselo to být děsné, ten kamion
nebožáka vláčel pod koly třicet
metrů,“ svěřila se Večerníku se
svými pocity jedna z členek personálu kadeřnictví v Kostelecké ulici. A podobně vypovídali
i ostatní živnostníci z obchůdků
v této lokalitě.

Téma Večerníku
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Prostějov
& jaro začíná

Ví Prostějované, kdy začíná jaro?
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Proč vlastně každoročně vyhazovat peníze za výměnu pneumatik v kritických okamžicích osudné. Už při teplotě nad sedm stupňů Celsia
ztrácí zimní pneumatika své kladné vlastnosti, je proto nutné je vyměnit
a neodjezdit si celý rok například na zimních pneumatikách?
V dnešní době, kdy si téměř každý pořádně rozmyslí, za co utratí své za letní, které si s rozehřátou vozovkou poradí mnohem lépe. Svěřte své
těžce vydobyté finance, se vám může zdát marnotratné vydat peníze vozidlo odborníkovi. Technik prohlédne a v případě potřeby vymění
za výměnu pneumatik, koneckonců pneumatika jako pneumatika, po ventily, vyváží pneumatiky a seřídí geometrii, díky čemuž se pneumahorských masivech ani po bahnitých lesních stezkách nejezdíte a na to tiky vašeho vozidla budou opotřebovávat rovnoměrně.
městské ježdění to stačí tak akorát. Mějte ale na paměti,
INZERCE
že výměna pneumatik není jen přehození letních za zimní
a obráceně. V průběhu roku totiž dochází k opotřebení
pneumatik, nešetrné najíždění na zpomalovací prahy,
jízda po nerovné vozovce či povětrnostní vlivy, to vše
zapříčiňuje stárnutí pneumatik, poškození, které se dřív
nebo později projeví na výkonu vozidla. Jízda na zimních pneumatikách v létě na rozpálené vozovce se nemusí vyplatit. Díky nižší přilnavosti zimních pneumatik
se totiž podstatně prodlužuje brzdná dráha, a to může být
INZERCE

Svěží jarní zpravodajství z Prostějovska

Tak jsme tu letošní, nepříliš třeskutou, zimu společně přečkali,
načež vás můžeme přivítat na speciální straně Večerníku, tentokrát věnované jak jinak než jaru. Protože se zima už nevrátí, můžeme v klidu schovat sněhové řetězy, sůl na chodníky i škrabku
na led a místo toho oprášit truhlíky či hrábě. Jarní příroda prostě
doslova volá po tom, abychom se sami pustili do úklidu zahrady
nebo vysazování převislých květin do balkónových truhlíků. Tak
se s chutí pusťme do toho!
A protože se mílovými kroky blíží i oslava jara v podobě Velikonoc,
neměli bychom zapomenout ani na úklid v bytě či domě a jestliže
zavítáte při svých jarních procházkách i na hřbitov, loňské vánoční nebo dokonce ještě dušičkové dekorace na hrobech zesnulých příbuzných by také nutně potřebovaly vyměnit.
Takhle to sice úplně působí, že je jaro jen o úklidu a podobném
hemžení. Ale to ne! Proto zahoďte smeták a hrábě, hezky si sedněte
na vyhřátou lavičku a začtěte se do PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Nejen na této speciální straně se totiž dozvíte spoustu informací
a navíc se na čerstvém vzduchu a na sluníčku příjemně prohřejete.
Texty připravila: Petra Hežová

INZERCE

Rizikové kácení a ořezy stromů

Prostějov/pr - Máte na pozemku
strom, který ohrožuje váš majetek
nebo zdraví? Neriskujte a vyvarujte se nežádoucích situací nebo dokonce tragických nehod. Nechte jej
odborně pokácet. Oslovte profesionály v rizikovém kácení stromů
z firmy AD VÝŠKOVKY.
Ačkoliv se pokácení stromu může
zdát jako jednoduchá záležitost,
zdaleka tomu tak není. Mnohdy strom
nelze odstranit najednou ze země, ale
postupně po částech, od vrcholu kmene
až k bázi kmene. Postupné kácení je
vysoce specializovaná a nebezpečná
činnost, kterou lze svěřit pouze profesionálovi. Kromě bohatých zkušeností
si práce vyžaduje také specializované
vybavení, které zajistí pracovníkovi
a jeho okolí dostatečnou bezpečnost.
Profesionál dodržuje veškeré stanovené
normy a je pojištěn proti případným nehodám. Každý rok dochází ke zraněním
několika lidí, včetně stromolezců, kteří
podcenili situaci, a nedodrželi některou
z bezpečnostních zásad.
Nechte raději péči o vaše stromy odborníkům. Vedle prvořadé

bezpečnosti zajistí efektivní zásah
šetrný k okolí. Odborníci na rizikové
kácení stromů využívají k výkonu
různorodou techniku. Může jít o arboristické vybavení, které je praktické
zejména při ořezu větví a postupném
kácení stromů stromolezeckou technikou. K dalšímu vybavení, které se
při práci používá, je vysokozdvižná
plošina, jeřáb, automobilová plošina
nebo lze také použít různé typy kvalit-

BOJ S KRTKY MŮŽETE VYHRÁT!

Prostějovsko/pr - Po letošní mírné
zímě zahrady mnoha z nás díky krtčím hromádkám připomínají spíše
zorané pole než udržovaný trávník.
Jak ale krtky ze zahrady vyhnat? Jít
na ně s motykou není příliš efektivní.
K jejich zneškodnění je vhodnější použít odpuzovače krtků. Vysoce účinnou zbraň proti škůdcům za velmi
dobrou cenu seženete v internetovém
obchodě www.pasti.cz.
Slunce a teplé počasí lákají k práci na
zahrádce. Než se pustíme do rovnání
a dosévání trávníku, je důležité z něj
vyhnat krtky. Jinak by naše práce byla
zbytečná a trávník by byl po pár dnech
opět zničený.
Odpuzovače krtků fungují buď na principu zvuku, který se šíří přímo chodbičkami, nebo na principu vibrací, jenž se
šíří zeminou. Ty ultrazvukové většinou
kvůli vyšší účinosti na krtky kombinují ultrazvuk s klasickým zvukem.
Proto jsou slyšitelné i pro lidi, a nejsou
tak vhodné k umístění blízko terasy či
zahradního posezení. Svým zvukem
by nás totiž rušily. Také je vhodné, aby

zvukový odpuzovač nevysílal jen jeden
nepřetržitý signál, ale aby ho střídal. Jinak by si na něj škůdce zvykl.
Naopak vibrační odpuzovače krtků kromě slabého zvuku motorku nevydávají
žádné slyšitelní signály. Proto se dají používat i v blízkosti míst, kde se pohybují
lidé.
V obchodě pasti.cz seženete výhradně
odpuzovače firmy Weitech. Jedná se
o světovou špičku ve vývoji a výrobě
oduzovačů a plašičů škůdců s mnohaletou tradicí a zkušenostmi v tomto oboru.
K mání je zde ultrazvukový odpuzovač
krtků Weitech WK0675, který je účinný
na 100m² a je napájený bateriemi, jenž
v něm vydrží tři až čtyři měsíce.
Zástupcem vibračních plašičů na
portálu www.pasti.cz je solární odpu-

zovač krtků Weitech WK0677. Ten
funguje na principu vibrací, které se šíří
zeminou do vzdálenosti až 15 metrů od
plašiče. Vzdálenost na jakou odpuzovač
funguje závisí na typu zeminy. Tento
přístroj je dodáván se solárním panelem, proto není třeba měnit baterie ani se
at.
o přístroj jakkoliv jinak starat.

ních žebříků. Samotnou práci by měli
provádět fyzicky zdatní a manuálně
zruční jedinci, kteří umí s danou technikou perfektně zacházet.
Údržbou stromů se zabývá firma AD
VÝŠKOVKY již od roku 2006. Zakázky realizujeme flexibilně a dynamicky
po celý rok. Firma působí především
v Olomouckém kraji a na Moravě,
pracuje však také na celém území
České republiky. www.advyskovky.cz
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Bič na škůdce. Díky odpuzovači krtků WK0675 s krtky definitivně zatočíte.
Foto: www.pasti.cz

Zástupcem vibračních plašičů
čů jee solární
K0677
odpuzovač krtků Weitechh WK
WK0677
WK0677 funguje na principu vibrací, které se šíří zemino
zeminou ddo vzdálenosti až 15 metrů od plašiče. Vzdálenost na jakou odpuzovač funguje závisí
na typu zeminy - čím hutnější zemina, tím dál se vibrace šíří, v písčité
půdě se vibrace šíří hůře. Tento přístroj je dodáván se solárním panelem,
proto není třeba měnit baterie ani se o přístroj jakkoli jinak starat.
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Astronomické jaro vypuklo už uplynulý týden, příroda to rozjíždí nebo krásným prostějovským náměstím, korunovaným naší letos už
ve všech barvách na plné obrátky a slunečné počasí přímo zve stoletou kráskou - radnicí, určitě nebude k zahození. Obzvlášť, když
k nějaké té procházce na čerstvém vzduchu.
se navíc necháte nalákat na letošní první kornout zmrzliny nebo párek
V posledních letech jsme si zvykli, že namísto hradů a zámků, které v rohlíku.
vlivem církevních restitucí si třeba už nadále prohlížet ani nebudeme A pokud se nebojíte vyrazit za blízké hranice města, určitě si nemoci, navštěvujeme hromadně supermarkety, kam o víkendech mno- nechte ujít pohled z rozhledny v Čechách pod Kosířem.
hdy vyrážíme s celou rodinou.
INZERCE
Při tak nádherném počasí je ale téměř nemožné
potlačit touhu vyrazit někam do přírody, přece i v okolí
Prostějova máme kromě rmarketů bezpočet možností
kam vyrazit. Když pominu krásně rozkvetlou botanickou zahradu v centru města, největším lákadlem
bude asi blízká přehrada, kde se snad už letos možná
bezpečně vykoupeme, aniž bychom se stali příjemným
zpestřením pro sinice. Ani procházka biokoridorem
Hloučela, nově zrekonstruovaným městským parkem
INZERCE

Svěží jarní zpravodajství z Prostějovska

Tak jsme tu letošní, nepříliš třeskutou, zimu společně přečkali,
načež vás můžeme přivítat na speciální straně Večerníku, tentokrát věnované jak jinak než jaru. Protože se zima už nevrátí, můžeme v klidu schovat sněhové řetězy, sůl na chodníky i škrabku
na led a místo toho oprášit truhlíky či hrábě. Jarní příroda prostě
doslova volá po tom, abychom se sami pustili do úklidu zahrady
nebo vysazování převislých květin do balkónových truhlíků. Tak
se s chutí pusťme do toho!
A protože se mílovými kroky blíží i oslava jara v podobě Velikonoc,
neměli bychom zapomenout ani na úklid v bytě či domě a jestliže
zavítáte při svých jarních procházkách i na hřbitov, loňské vánoční nebo dokonce ještě dušičkové dekorace na hrobech zesnulých příbuzných by také nutně potřebovaly vyměnit.
Takhle to sice úplně působí, že je jaro jen o úklidu a podobném
hemžení. Ale to ne! Proto zahoďte smeták a hrábě, hezky si sedněte
na vyhřátou lavičku a začtěte se do PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Nejen na této speciální straně se totiž dozvíte spoustu informací
a navíc se na čerstvém vzduchu a na sluníčku příjemně prohřejete.
Texty připravila: Petra Hežová

INZERCE

Rizikové kácení a ořezy stromů

Prostějov/pr - Máte na pozemku
strom, který ohrožuje váš majetek
nebo zdraví? Neriskujte a vyvarujte se nežádoucích situací nebo dokonce tragických nehod. Nechte jej
odborně pokácet. Oslovte profesionály v rizikovém kácení stromů
z firmy AD VÝŠKOVKY.
Ačkoliv se pokácení stromu může
zdát jako jednoduchá záležitost,
zdaleka tomu tak není. Mnohdy strom
nelze odstranit najednou ze země, ale
postupně po částech, od vrcholu kmene
až k bázi kmene. Postupné kácení je
vysoce specializovaná a nebezpečná
činnost, kterou lze svěřit pouze profesionálovi. Kromě bohatých zkušeností
si práce vyžaduje také specializované
vybavení, které zajistí pracovníkovi
a jeho okolí dostatečnou bezpečnost.
Profesionál dodržuje veškeré stanovené
normy a je pojištěn proti případným nehodám. Každý rok dochází ke zraněním
několika lidí, včetně stromolezců, kteří
podcenili situaci, a nedodrželi některou
z bezpečnostních zásad.
Nechte raději péči o vaše stromy odborníkům. Vedle prvořadé

bezpečnosti zajistí efektivní zásah
šetrný k okolí. Odborníci na rizikové
kácení stromů využívají k výkonu
různorodou techniku. Může jít o arboristické vybavení, které je praktické
zejména při ořezu větví a postupném
kácení stromů stromolezeckou technikou. K dalšímu vybavení, které se
při práci používá, je vysokozdvižná
plošina, jeřáb, automobilová plošina
nebo lze také použít různé typy kvalit-

BOJ S KRTKY MŮŽETE VYHRÁT!

Prostějovsko/pr - Po letošní mírné
zímě zahrady mnoha z nás díky krtčím hromádkám připomínají spíše
zorané pole než udržovaný trávník.
Jak ale krtky ze zahrady vyhnat? Jít
na ně s motykou není příliš efektivní.
K jejich zneškodnění je vhodnější použít odpuzovače krtků. Vysoce účinnou zbraň proti škůdcům za velmi
dobrou cenu seženete v internetovém
obchodě www.pasti.cz.
Slunce a teplé počasí lákají k práci na
zahrádce. Než se pustíme do rovnání
a dosévání trávníku, je důležité z něj
vyhnat krtky. Jinak by naše práce byla
zbytečná a trávník by byl po pár dnech
opět zničený.
Odpuzovače krtků fungují buď na principu zvuku, který se šíří přímo chodbičkami, nebo na principu vibrací, jenž se
šíří zeminou. Ty ultrazvukové většinou
kvůli vyšší účinosti na krtky kombinují ultrazvuk s klasickým zvukem.
Proto jsou slyšitelné i pro lidi, a nejsou
tak vhodné k umístění blízko terasy či
zahradního posezení. Svým zvukem
by nás totiž rušily. Také je vhodné, aby

zvukový odpuzovač nevysílal jen jeden
nepřetržitý signál, ale aby ho střídal. Jinak by si na něj škůdce zvykl.
Naopak vibrační odpuzovače krtků kromě slabého zvuku motorku nevydávají
žádné slyšitelní signály. Proto se dají používat i v blízkosti míst, kde se pohybují
lidé.
V obchodě pasti.cz seženete výhradně
odpuzovače firmy Weitech. Jedná se
o světovou špičku ve vývoji a výrobě
oduzovačů a plašičů škůdců s mnohaletou tradicí a zkušenostmi v tomto oboru.
K mání je zde ultrazvukový odpuzovač
krtků Weitech WK0675, který je účinný
na 100m² a je napájený bateriemi, jenž
v něm vydrží tři až čtyři měsíce.
Zástupcem vibračních plašičů na
portálu www.pasti.cz je solární odpu-

zovač krtků Weitech WK0677. Ten
funguje na principu vibrací, které se šíří
zeminou do vzdálenosti až 15 metrů od
plašiče. Vzdálenost na jakou odpuzovač
funguje závisí na typu zeminy. Tento
přístroj je dodáván se solárním panelem, proto není třeba měnit baterie ani se
at.
o přístroj jakkoliv jinak starat.

ních žebříků. Samotnou práci by měli
provádět fyzicky zdatní a manuálně
zruční jedinci, kteří umí s danou technikou perfektně zacházet.
Údržbou stromů se zabývá firma AD
VÝŠKOVKY již od roku 2006. Zakázky realizujeme flexibilně a dynamicky
po celý rok. Firma působí především
v Olomouckém kraji a na Moravě,
pracuje však také na celém území
České republiky. www.advyskovky.cz
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Bič na škůdce. Díky odpuzovači krtků WK0675 s krtky definitivně zatočíte.
Foto: www.pasti.cz

Zástupcem vibračních plašičů
čů jee solární
K0677
odpuzovač krtků Weitechh WK
WK0677
WK0677 funguje na principu vibrací, které se šíří zemino
zeminou ddo vzdálenosti až 15 metrů od plašiče. Vzdálenost na jakou odpuzovač funguje závisí
na typu zeminy - čím hutnější zemina, tím dál se vibrace šíří, v písčité
půdě se vibrace šíří hůře. Tento přístroj je dodáván se solárním panelem,
proto není třeba měnit baterie ani se o přístroj jakkoli jinak starat.
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INZERCE

KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PROTIVANOVSKO O GRANÁT NEŠLO! V Biskupicích lehla
Zbytečný poplach v Čelechovicích:

PLUMLOVSKO

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
Václav Obr projede
projjede
d krajem
krajjem
m
Čechy pod Kosířem/mls - Slavnostní zahájení turistické sezóny
připomene majitel Muzea kočárů
v Čechách pod Kosířem Václav Obr
spanilou jízdou po památných místech regionu. Kočár tažený čtyřspřežím bude doprovázen hulánskou ozbrojenou stráží. Z Čech pod Kosířem
vyjede v sobotu 29. března v 8.30
hodin vrátí se kolem 18.00 hodin.

Do Křenůvek opět
dorazí Železný Zekon
Křenůvky/mls - Na posezení
s oblíbeným silákem plné vtipů, veselých historek a siláckých kousků
zve místní pohostinství v Křenůvkách. Setkání se Železným Zekonem se zde bude konat v sobotu 29.
března od 19 hodin. Po jeho skončení bude následovat taneční večer
s hudbou osmdesátých let.

Výletníci zdolají
Obrovu nohu
Otaslavice/mls - Prvotřídním rozhledem po okolí budou odměněni ti,
kdo se v sobotu 29. března zúčastní
Prvojarního výstupu na Obrovu nohu
v Otaslavicích. Čtrnáctý ročník akce,
na které mohou všichni horolezci,
dobrodruzi i prostí výletníci rozhýbat
po zimě ztuhlá těla, startuje ve 14.00
hodin. Půl hodiny předtím je prezentace účastníků v místní sokolovně,
která se nachází v nadmořské výšce
251 metrů nad mořem. Na účastníky
pak čeká sto třiceti metrové převýšení. Výstup na Obrovu nohu tyčící se
ve výšce 380 metrů nad mořem je
určen opravdu všem.

INZERCE

Co stojí za zelenou vodou ve vyčištěné nádrži?

„V PŘEHRADĚ JSOU SINICE!“ tvrdí Pavel z Plumlova
Tak jak je to s tou přehradou? Je voda v ní zelená kvůli sinicím, nebo za
tím stojí neškodné řasy? Pravidelný čtenář Večerníku Pavel z Plumlova
(celou identitu má redakce k dispozici) je v celé záležitosti radikální.
„V přehradě jsou sinice. A pokud mi někdo bude tvrdit něco jiného, tak
ho v té přehradě vykoupu,“ říká nekompromisně. S určováním jakosti
vody má totiž mnoholeté praktické zkušenosti...

navrhl nám Pavel. Jeho test jsme v pátek
odpoledne provedli. Na hladině odebrané
vody se velice brzy skutečně vytvořil zelený
Tohle vypadá jako hodně špatná zpráva!
prstenec...
O opětovné přítomnosti sinic v plumlovské
přehradě se mezi lidmi mluví čím dál hlasitěji.
Oficiální výsledky
A to i přesto, že jen bagrování nádrže spolklo
měření neexistují
více jak STODVACET milionů korun. Přitom
letní sezóna, která by měla být první po čtyřech Voda v přehradě mnoho důvěry tedy nevzbuletech, vypukne až za několik měsíců...
zuje a to i přesto, že teprve před pár dny začalo
Povodí Moravy se přes veškeré zvěsti a varová- astronomické jaro. Žádné oficiální výsledky
ní nedávno vyjádřilo pro Večerník v tom smys- měření její kvality však stále známy nejsou.
lu, že sinice ve vodě momentálně v žádném Na jakost vody v plumlovské přehradě
případě nejsou. Za zelenou vodou podle tiskopo odborné stránce dohlédnou hygienici
vé mluvčí Tomíčkové stojí neškodné řasy, které
z Krajské hygienické stanice v Olomouci.
prý časem vymizí. S tímto názorem však náš
čtenář Pavel rezolutně nesouhlasí. „Nenechte A teprve ti na základě množství jedovatých
si nikým blbnout hlavu! Ve čtvrtek třináctého sinic ve vodě určí, zda je či není vhodná
března jsem pod Zlechovem odebral vzorek ke koupání. „V současnosti připravujeme
vody. Nepochybně obsahoval relativně velké kalendář měření. Začít bychom s ním měli
množství sinic! Poznám to bezpečně,“ napsal v květnu,“ prozradila nám v pátek jedna z hygido redakční pošty Pavel, který v minulosti pra- eniček, která si ovšem nepřála být jmenována.
coval jako vodař.
Jaké jsou příčiny?
Pavla žijícího trvale v Plumlově, se Večerníku podařilo zkontaktovat. Za svým
názorem si skálopevně stojí a to i přesto, že Podle zmiňovaného čtenáře Pavla revitasinice se od řas nerozeznávají právě snadno. lizace přehrady ani jinak skončit nemoh„Na to, aby jste zjistili, jestli jsou ve vodě sini- la. „Kdyby to za ty peníze aspoň vybagce nepotřebujete žádný náročný test. Vemte si rovali pořádně. Jenže to byla fraška!
´petku´, naplňte ji vodou a nechte ji na slunci. Spousta bahna se zárodky sinic na dně
Pokud jsou ve vodě sinice, vytvoří na hladině zůstala. Nikdo se nemůže divit tomu, že
povlak. Pokud by to byly řasy, pak zůstanou jsou tam zase...,“ vyjádřil se Pavel, který
rozptýlené ve vodě nebo klesnou ke dnu,“ průběh bagrování pozorně sledoval. On

Plumlov, Mostkovice/mls

Kvalitu vody začnou hygienici měřit až v květnu...

fosfátů. „Právě ty a ještě některá zemědělská hnojiva jsou příčinou bujení sinic.
A pokud je mi známo, tak například plumlovská čistička neuměla fosfáty z vody
dostat. Přitom voda z ní odtéká přímo do
Podhradského rybníku. Kromě toho se podívejte, co stéká do přehrady od Vícova,
z chat i z okolních polí. Jak se pak chcete bavit o nějaké čisté vodě v přehradě?“
nechal se slyšet Pavel. „Jsem z Plumlova
a samotného mě mrzí, jak to s přehradou
vypadá. Nechci mít ale zbytečně nepříjemPokus. Na hladině vody z plumlovské přehrady
nosti, někteří lidi by třeba řekli, že z toho
se po chvilce začal tvořit zelený prstenec, který
mám ještě radost,“ vysvětlil závěrem Paby měl být příznakem přítomnosti sinic ve vodě.
vel, proč nechtěl zveřejnit své příjmení.
Foto: Martin Zaoral
Jeho komentáře ale působí skutečně
sám hlavní příčinu v přítomnosti sinic v problém. Odhrnuli jste hovno a plavali velmi zasvěceně a důvěryhodně. Zda se
přehradě rozhodně nevidí ve splašcích dál...,“ usmál se Pavel.
však chmurné předpovědi také naplní,
jako takových. „Ty tekly do přehrady i Jenže po revoluci se začaly dovážet zá- budeme na sto procent vědět možná už
´Podhraďáku´ vždycky. A nikdy nebyl zračné prací prášky s vysokým obsahem v květnu...

776 159 120
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Soutěž Orion dancing stars překvapila kvalitou i účastí

Němčice nad Hanou/mls - Tak to
byl nářez! Před rokem otevřená
hala „Suprovka“ v Němčicích nad
Hanou se uplynulou sobotu otřásala v základech. Právě zde se totiž
konal druhý ročník Orion dancing
stars. Tato akce znovu dokázala, že
pokud se najde vhodné prostředí
a schopný tým organizátorů, tak
je o podobná klání mezi tanečníky
obrovský zájem. Ve srovnání s povedeným premiérovým ročníkem
se totiž jejich počet letos ještě zdvojnásobil!
V Němčicích nad Hanou se celkem
představilo 489 tanečníků sdružených
do třiačtyřiceti skupin. Takto rozsáhlá
akce byla nesmírně náročná po organizační stránce. „Hojná účast nás příjemně překvapila, ale už nemůžeme
ani stát,“ hlásila v sobotu v podvečer
Eva Bašková z pořádajícího DDM
Orion. „V organizaci jsme zaměstnáni tři. Naše taneční přehlídka by se tak
absolutně nemohla konat bez pomoci
asi dvacítky dobrovolníků. Chtěla

VÍTĚZOVÉ DRUHÉHO ROČNÍKU
ORION DANCING STARS
Absolutní vítěz poroty:
Pirouette, skladba Sněhurka
Street dance děti:
NH Crew II. DDM Orion
Němčice nad Hanou
Street dance junior:
I. N. D. DDM Vyškov
Orient děti:
Sooraya II. DDM Zastávka
Orient junior:
Bellynky Oslavany
Orient senior:
Bellyteens Oslavany
Moderní tanec děti:
Cheerleadynky Oslavany
Moderní tanec junior:
Miniorionky DDM Orion
Moderní tanec senior:
Washington DC Taneční škola
Need for beat Uherský Brod
bych jim všem hrozně moc poděkovat,“ zdůraznila jedním dechem.
Ačkoliv vše bylo závislé na lidech,
kteří pracovali o svém volném čase
a bez nároku na honorář, celá přehlídka odsýpala ve velmi svižném
tempu a bez výraznějších zaškobrtnutí. Organizátory k pořádání akce
rovněž motivovalo prostředí nové
haly. „Suprovka k něčemu podobnému přímo vybízí. Pokud by tu nebyla,

Půlmilionová škoda. U Brodku u Prostějova o víkendu hořelo a jak se zdá, právě
zde znovu udeřil žhář. Hasiči tak museli v sobotu likvidovali další požár stohu slámy.
Foto: HZS Olomouckého kraje

w

Trsala i Sněhurka. Děti z prostějovské taneční školy Pirouette zaujaly
kromě svého pohybového umu při vystoupení také krásnými kostýmy. I
díky tomu získaly absolutní vítězství poroty.
Foto: Martin Zaoral
sek volného času, které nabízí kroužky z nejrůznějších oborů. A to platí
i pro druhy tance,“ vysvětlila hlavní
organizátorka.
Domácí přitom mohli mít radost, že
němčický DDM Orion při srovnání s ostatními rozhodně nezapadl.
Zejména domácí mažoretky „Babyorionky či Miniorionky“ sklízející

když hvězdy tančí...

úspěchy i při celostátních kláních před
početným publikem potvrdily svoji
extratřídu. Nicméně spokojeny odjížděly i přespolní soubory. „Líbilo se
nám tady a určitě se sem za rok opět
vrátíme,“ prohlásila například Zuzana
Muchová ze sportovního klubu ZuM
z Kostelce na Hané, který se zaměřuje
zejména na zumbu.

3x foto: Martin Zaoral

zili profesionální hasiči z Prostějova a také
díky mezikrajské pomoci i hasiči z Vyškova posíleni dobrovolnou jednotkou z Vrahovic. „Hasiči provedli nutná bezpečností
opatření a zamezení případnému rozšiřování požáru do okolí. Dohled nad požářištěm
zajistila místní jednotka za asistence hlídky
Policie ČR. Co je příčinou vzniku požáru,
je aktuálně v šetření,“ doplnil Hošák.
„Po dohašení požářiště a jeho vychladnutí

bylo provedeno jeho ohledání. Ve věci byly
zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození
cizí věci, na který trestní zákoník stanoví
trest odnětí svobody v rozmezí od šesti
měsíců do tří let. Škoda na majetku byla
předběžně vyčíslena na pět set tisíc korun,“
podotkla k případu Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.

Zapojili se všichni. V celé němčické hale panovala energií Jeden z vrcholů. Mažoretky DDM Orion Babyorionky si z Mis- Tančily srdcem. Mažoretky DDM Orion Miniorionky ukázaly,
nabitá atmosféra. Kdo právě netančil, ten alespoň hodně na- trovství České republiky přivezly stříbrné medaile. O tom, že jejich že tanec je pro ně srdeční záležitostí, což ostatně platilo pro
úspěchy jsou zcela zasloužené, přesvědčily také na domácí půdě. všechny účastníky sobotního klání.
hlas povzbuzoval.

102. narozeniny Anastázie Procházkové z Držovic
Držovice/mik - V plné svěžestii
a naprosté pohodě se uplynulou neděli dožila 102. narozenin Anastázie
Pospíšilová z Držovic. (na snímku
M. Kadlece) Večerník pochopitelně
nemohl zůstat stranou a s kyticí růží
šel usměvavé babičce poblahopřát.
A to už v sobotu! „Jak se můžu mít?
Jako důchodce, který nemá co na

Řidič napálil do stromu, z auta ale sám vystoupil!

Je to možné? Z této hromady šrotu po nárazu do stromu vystoupil mladý řidič sám!
Foto: Policie ČR

dla a v mírně levotočivé zatáčce
vyjel mimo silnici, kde narazil
do stromu. Z havarovaného
vozidla sám vystoupil. Sanitkou byl převezen do nemocnice na ošetření. Na základě
lékařské zprávy mohu prozradit, že utrpěl naštěstí jen lehké
zranění. Požití alkoholu bylo
u něj vyloučeno dechovou
zkouškou,“ sdělila Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Hmotná škoda na vozidle
a stromu byla vyčíslena na
jednaosmdesát tisíc korun. Řidiči uložili policisté blokovou
pokutu.

Představujeme regionální podnikatele...

Zahradnictví QUERCUS - okrasná školka Přemyslovice

Přemyslovice/pr - Historie Zahradnictví
Quercus provozovaného Alešem a Mariannou Adelovými se začíná psát po druhé světové válce, kdy Antonín Fořt (dědeček Aleše
Adela) zakládá na původních pozemcích
deseti hekterů statku produkční zahradnictví. Následnému znárodnění soukromého
majetku se bohužel nevyhnulo ani zahradnictví, které připadlo pod správu místního
JZD...
Nástupem dcery Antonína Fořta, Marie Adelové, do zestátněného zahradnického podniku
naštěstí utváření rodinné tradice pokračovalo.
Významným mezníkem v historii zahradnictví se stává rok 1991, kdy rodina Adelových
požádala o navrácení znárodněného majetku.
Postupem času začala firma současně s velko-

tak se do toho v takovém rozsahu určitě nepustíme,“ měla jasno Bašková.
Při samotné přehlídce na první
pohled zaujala pestrost předváděných tanců. Účastníci totiž bojovali hned ve třech dosti odlišných
kategoriích: Street dance, orientální
tance a moderní tance. Rozdělení byli
také do třech věkových kategorií. „Ta
pestrost je přirozená. Šlo nám totiž
v první řadě o setkání různých středi-
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HROZIVÁ HAVÁRIE za Otaslavicemi
Otaslavice/mik - Chlapče, ty jsi
měl z pekla štěstí! Mladík za
volantem škodovky to minulé
pondělí na silnici mezi Otaslavicemi a Myslejovicemi pořádně přehnal a s autem vrazil do
stromu. Nic moc se mu naštěstí
nestalo, naopak ještě před příjezdem sanitky z vozu sám vystoupil…
„V pondělí sedmnáctého března kolem půl sedmé ráno došlo
na silnici mezi Otaslavicemi
a Myslejovicemi k nehodě
osobního vozidla. Podle provedeného šetření bylo zjištěno,
že dvaadvacetiletý řidič Škody
Octavie, který jel od Otaslavic,
se zřejmě nevěnoval řízení vozi-

domem nalezl předmět o délce kolem
sedmi centimetrů, který připomíná
munici,“ informovala Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Na místo byl vyslán policejní pyrotechnik, který naštěstí zděšeného muže
uklidnil. „Pyrotechnik zjistil, že se jedná o předmět zábavné pyrotechniky
v délce sedmi centimetrů a průměru
čtyř a půl centimetru. Převzal ho ke zničení. Ke škodě na majetku ani ke zranění osob nedošlo,“ prozradila mluvčí
krajské policie.

V Němčicích nad Hanou se do rytmu vlnily stovky mladých

Na starém letišti u Brodku u Prostějova
F o t o ree p o r t á ž
shořel stoh slámy. Není to první případ! Fotoreportáž

Brodek u Prostějova/mik - Uplynulou
sobotu v podvečer mířilo několik hasičských jednotek na staré letiště k Brodku
u Prostějova, odkud byl nahlášen požár
stohu slámy. Ten se podařilo místním jednotkám zpacifikovat, předběžná škoda
byla vyčíslena až na půl milionu korun! Co
bylo přesnou příčinou požáru a za jakých
okolností k němu došlo, zjišťují nyní hasiči
i policisté.
Ve stejné lokalitě už došlo k několika podobným požárům, zatím však ještě nebyl dopaden žhář, který má případy zapálených stohů
na svědomí. „V sobotu dvaadvacátého března
po půl šesté večer jsme přijali informaci o hořícím stohu u rychlostní komunikace R46 nedaleko Brodku u Prostějova. Na stejném místě, a to prakticky nedávno, přitom dohlíželi
místní hasiči nad rozsáhlým zahořením stohu.
Stejný scénář čekal naše jednotky i tentokráte,
opět došlo k rozšíření na celou plochu stohu
a snaha o jakékoliv uchránění, alespoň části,
byla mizivá,“ informoval v neděli Večerník
Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí Hasičského
záchranného sboru Olomouckého kraje.
Společně s místní dobrovolnou jednotkou
hasičů z Brodku u Prostějova k místu dora-

www.vecernikpv.cz

Čelechovice na Hané/mik - Vyděšený majitel domu z Čelechovic
na Hané volal uprostřed minulého
týdne policii a informoval ji o nálezu
podivného předmětu. Sice uvedl, že
se zřejmě jedná o zábavní pyrotechniku, ale jistý si moc nebyl! Policejní
odborník nakonec „odhalil“, že se
skutečně nejedná o granát...
„Ve středu devatenáctého března v dopoledních hodinách přijali prostějovští
policisté prostřednictvím linky 158
oznámení od šestapadesátiletého muže
z Čelechovic na Hané, že před svým

obchodem provozovat i maloobchodní prodej. Současná plocha zahradnictví přesahuje
2,5 ha, z čehož zhruba 1 ha připadá na kontejnerovnu, 0,5 ha na volné pěstební plochy,
skleníky a množárna zabírají 200 m2 a zbytek
rozlohy tvoří ukázkové výsadby a prodejní
plochy. Z velké části zvládají provoz zahradnictví Aleš a Marianna Adelovi svépomocí,
pouze v hlavní sezóně najímají brigádníky.
Postupně jsou však do chodu firmy zapojováni i jejich dva synové. Manželé Adelovi
tak patří k těm šťastnějším majitelům zahradnických a školkařských firem, které mají své
pokračovatele. Nabízené školkařské výpěstky Zahradnictví Quercus pocházejí jak z
vlastní produkce, tak i od jiných pěstitelů. Na
produkčních plochách je pěstována celá řada

druhů a kultivarů dřevin, například Spirea,
Berberis, Weigela, Ligustrum, Cotoneaster,
Buxus, Juniperus, Thuja, Chamaecyparis,
Taxus, Pinus, Picea a jiné. Vlastní produkce
rovněž obsahuje základní sortiment vřesovištních, půdopokryvných rostlin a trvalek včetně
travin. Okrajově se firma zabývá i pěstováním
roubovaných dřevin. Část nabízených výpěstků pochází také ze zahraničí. Velikost rostlin
se odvíjí dle potřeb a finančních možností
zákazníků, rostliny jsou převážně nabízeny
v kontejnerech od velikosti M9 až po deset litrů. Díky dlouholetým obchodním kontaktům
je firma schopna zkompletovat zákazníkovu
objednávku podle jeho požadavků, od rostlin
určených pro plošné půdopokryvné výsadby
až po vzrostlé solitérní exempláře.

práci,“ smála se při naší návštěvě
čiperná stařenka z Držovic.
„Stále mám chuť na procházky
a ráda si vykládám. Kolikrát chci
něco udělat na zahrádce, ale to víte,
dcera mě hlídá, abych byla na sebe
opatrná,“ přidala Anastázie Procházka. Na tradiční otázku ohledně
receptu na dlouhověkost neváhala s odpovědí. „Střídmost v jídle
a pohyb! Ráno snídám bílou kávu
z melty a suchý chleba,“ zdůraznila
paní Anastázie.

Včera, tj. v neděli 23. března, se
v rodinném domku v ulici Dr.
Mičoly pořádala důstojná oslava.
„Bylo nás tak pětadvacet, slavila
prostě celá rodina. Jsme rádi, že
maminku máme, je to naše sluníčko,“ podotkla dcera oslavenkyně Marie Týnová, která právě
v těchto dnech dovršila sedmdesát
let svého života.
Na nejstarší občanku Držovic je
patřičně hrdá i místní starostka.
„Je to něco neuvěřitelného mít

v obci tak úžasného člověka, kterým paní Anastázie bezesporu je.
Je navíc ve stejném jarním znamení Berana jako já. Jsme tak
obě veselé a vždycky se rády vidíme,“ svěřila se Večerníku Blanka
Kolečkářová.
Také PROSTĚJOVSKÝ Večerník se tímto ještě jednou připojuje k dlouhé řadě gratulantů
a Anastázii Pospíšilové z Držovic
přeje celá redakce hodně zdraví
a štěstí ve druhé stovce života!

Exkluzivní rozhovor se zastupitelem Bohuslavic Pavlem Foretem

„Jsem rád, že je škola mimo nebezpečí hrozby uzavření druhého stupně“

Bohuslavice - První volební období tráví v zastupitelstvu Bohuslavic u Konice Pavel Foret (na snímku).
Padesátiletý lídr kandidátky za stranu Moravané, jenž
si rád vyplňuje volný čas hudbou či chalupou, oceňuje
konstruktivní práci v obecním zastupitelstvu a jako nejdůležitější z učiněných kroků považuje udržení obou stupňů
na tamější základní škole. Komunálních voleb se hodlá
účastnit také na podzim a jak dokazuje následující rozhovor, má jasno, o co by se chtěl v příštím čtyřletém období
zasadit. Tedy pokud mu občané dají důvěru...
Jiří Možný
Již letos na podzim tu jsou
další komunální volby. Jak
hodnotíte dosavadní práci zastupitelstva a vedení obce?
„Z prostředků určených pro obec se
uskutečnila značná část úspěšných
realizací, které ukazují na výsledky práce zastupitelstva a vedení
obce. Asi není na místě uvádět čísla vybudovaných projektů, staveb
a různých investovaných nebo pořádaných naší obcí. Každá politická
reprezentace v zastupitelstvu prosazuje svůj záměr a názor na různé
návrhy usnesení. Téměř vždy pak
po rozvážné diskuzi přijme zastupitelstvo třeba pozměněné usnesení
hlasováním, ne vždy jednomyslně.

Nemyslím si ale, že by spolupráce
v zastupitelstvu byla špatná.“
Co se podle vás za uplynulé
tři roky opravdu podařilo?
„Udržení místní základní školy!
Obec jako její zřizovatel totiž řešila
minulý rok hrozbu uzavření druhého
stupně. Výborným postupem řešení
této problematiky je dnes škola prozatím mimo nebezpečí snížení jen
na první stupeň. Nové vedení školy
zvolilo podle mého názoru dobrou
cestu pro zdárný chod do dalších
ročníků.“
K čemu naopak máte výhrady?
„Již několik roků zůstává ‚viset‘
vypracování projektové dokumentace na kanalizaci obce i s nemalým
finančním obnosem. Myslím si, že

„Již několik roků zůstává‚
viset‘ vypracování projektové
dokumentace na kanalizaci obce
i s nemalým finančním obnosem.
Myslím si, že se dá vyhotovit
do řádově několika měsíců....“
Bohuslavický zastupitel PAVEL FORET
k jediné výhradě vůči současnému zastupitelstvu
projekt kanalizace pro obec Bohuslavice se může vyhotovit do řádově několika měsíců, nikoliv roků...“
Co tedy podle vás budou
priority do nejbližších let?
Je jich více. Zaprvé udržet chod
základní školy na obou stupních,
zadruhé maximálně spolupracovat
s vedením školy, zatřetí zapojit občany obce Bohuslavic a případně okolních obcí do chodu i dění ve škole
společně s dětmi. Za další pak více
komunikovat a snažit se získat občany pro vyslovení názorů, jak si představují obraz celé výstavby, styl oprav

a další život v obci. Je potřeba investovat smysluplně a v souladu s potřebami občanů, dodržovat rozpočtovou
kázeň a hlídání realizovaných projektů tak, aby nedocházelo k navýšení
nákladů nad schválenou částku.“
Hodláte kandidovat i v blížících se volbách do obecního zastupitelstva?
„Pravděpodobně ano. Ještě ale nevím
za jakou politickou reprezentaci, možná to bude vlastní sdružení...(úsměv)“
Přijal byste případně nabídku stát se starostou, kdyby tak vykrystalizovala situace?

„Na starostu se často snáší souboj
více názorů na více frontách a on
z toho musí ‚vybruslit‘, navrhovat a volit kompromisy. Měl by
tedy co nejlépe vést, organizovat
a starat se o dobrý život občanů
v obci, ale aby tohle vše mohl
uskutečnit, potřebuje v zastupitelstvu podporu a pomoc. Na
podzim 2014 nám v Bohuslavicích určí občané ve volbách, které kandidáty přijmou do vedení
obce. Pokud mě občané budou
chtít, dále se rozhodnu podle celého volebního výsledku.“

popelem kůlna i s bryčkami

Na popel. Požár v dřevěné kůlně zničil i starodávné bryčky.
Foto: HZS Olomouckého kraje
Biskupice/mik - Ve středu
19. března časně ráno byl hasičům
na operační středisko nahlášen požár kůlny na zahradě rodinného
domu v Biskupicích. Na místo vyjeli profesionální hasiči z Prostějova
a dobrovolní požárníci z Biskupic,
Vrahovic a Dubu nad Moravou.
„Hasiči po příjezdu zjistili, že hoří
dřevěná kůlna o rozměrech asi pět
krát pět metrů stojící na zahradě
rodinného domu. Uvnitř kůlny byl
uskladněn stavební materiál a také
zaparkovány tři bryčky. Požár poničil vnitřní prostory kůlny a také

stropy. V průběhu likvidačních prací
hasiči rozebírali konstrukce a dohašovali ohniska,“ popsala Večerníku
průběh záchranářských prací Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí
Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
Jak dodala, plameny dostali hasiči
pod kontrolu těsně před půl šestou,
celkovou likvidaci hlásil velitel zásahu v 5.52 hodin. „Při požáru nebyl
nikdo zraněn, výše škody byla vyčíslena na padesát tisíc korun. Příčina
vzniku požáru je v šetření,“ dodala
Hacsiková.

Čtyři zranění po
bouračce u Krumsína

Krumsín/mik - Zranění celkem čtyř osob si vyžádala dopravní nehoda
dvou osobních vozidel, k níž došlo uplynulé pondělí 17. března kolem půl
desáté dopoledne v křižovatce silnic z Krumsína na Křenůvky.
„Podle prvotního šetření policisté zjistili, že dvacetiletý řidič vozidla Fiat Punto,
který jel od Prostějoviček na Alojzov, zřejmě v uvedené křižovatce nerespektoval značku ´Dej přednost v jízdě´ a nedal přednost po hlavní silnici zleva jedoucímu vozidlu Opel Corsa, které řídil bezmála osmdesátiletý řidič. Následně
tudíž došlo ke střetu,“ popsala karambol Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Při nehodě byly zraněny celkem čtyři osoby. Kromě řidičů obou vozů
také šestnáctiletá spolujezdkyně ve Fiatu Punto a sedmašedesátiletý spolujezdec v Opelu Corsa. „Spolujezdci z obou vozidel byli převezeni sanitkou do nemocnice na ošetření. Podle prvotních informací se mělo jednat o lehká zranění, přesná doba léčení nebyla stanovena. Alkohol u obou
řidičů vyloučila dechová zkouška, celková hmotná škoda byla vyčíslena
na pětačtyřicet tisíc korun,“ dodala Urbánková s tím, že přesné okolnosti
nehody policisté zjišťují a nehodu nadále šetří.

Pivínské děti bavily

své babičky a dědečky
na
video rnikpv.cz
e
c
e
ww.v

w

Srdečné přivítání. Se všemi přítomnými seniory si na začátku setkání přiťukl skleničkou vína pivínský starosta Jan Vrána.
Foto: Martin Zaoral
Pivín/mls - Rozkvetlý „zlatý
déšť“ na stolech, bílé víno ve sklenicích, chutné občerstvení na talířích a hlavně přátelská atmosféra
v celém sále. Starší občané Pivína
uplynulou sobotu vyrazili na své
tradiční setkání. A Večerník byl
u toho!
Navzdory nádhernému jarnímu počasí lákajícímu k procházkám v přírodě či práci na zahrádce se v sobotu
dvaadvacátého března kulturní dům
v Pivíně velmi solidně zaplnil místními občany. Všichni přijali pozvání
obecního úřadu na každoroční „Setkání seniorů“.
„Loni jsme naši tradiční akci nazvali
Setkáním důchodců. Po ní jsme zaznamenali řadu nesouhlasných reakcí v tom smyslu, že se její účastníci
za důchodce ještě nepovažují. Tak
jsme ji letos zase přejmenovali,“

objasnil Večerníku s úsměvem pivínský starosta Jan Vrána, který všechny
přítomné v sále srdečně přivítal. „Ať
je to tak či onak, čas nikdo z nás nezastaví. Můžeme se těšit alespoň vědomím, že to každému z nás ubíhá
stejně,“ dodal Vrána.
Název pivínské akce přitom nebyl zcela přesný. Pro své babičky
a dědečky si totiž zajímavý program připravily děti z místní mateřinky a základní školy. Během
odpoledne vystoupili také herci
divadelní společnosti Větřák. Posléze si přítomní mohli pochutnat na
připraveném občerstvení či si zatančit při produkci hudebního dua Pepo.
Domů se rozcházeli s příjemným pocitem, že sobotní krásné odpoledne
mohli strávit ve společnosti ostatních
lidí z Pivína a zároveň trošku jinak
než bývá obvyklé...

Vystoupení. Děti z místní školy prarodičům zazpívaly a sehrály pro ně
i scénku o myších „Mitsubishi“.
Foto: Martin Zaoral

Kultura v Prostějově a okolí...
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Kouzlo železnice jako na dlani
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s prostějovskými fandy
20 LET EXISTENCE
Prostějov/peh - Uplynulý víkend
si v prostějovském Společenském
domě přišli na své všichni příznivci železničních modelů. Pražský
Klub železničních modelářů přivezl Prostějovanům ukázat věrné modely železnic a vlakových
souprav, které houkaly, svítily
i nadchly návštěvníky všech věkových kategorií.
Malí i velcí milovníci vláčků v sobotu či v neděli neomylně zamířili do
Společenského domu v Prostějově.
Už podruhé tu pražský Klub železničních modelářů pořádal výstavu
pohyblivých modelů vláčků, které
potěšily srdce každého příznivce
železnic. „Poprvé jsme zde pořádali
výstavu železničních modelů před
třemi lety, a protože jsme se tu setkali s příznivým ohlasem, přijeli jsme
letos zase,“ upřesňuje pořadatel výstavy Vítězslav Báňa.

Láska k železnici. Miniaturní mašiny, vagóny, stromky a nádražní
budovy učarovaly malým i velkým návštěvníkům Foto: Petra Hežová
Samotní návštěvníci si mohli kých tratí v měřítku 1:120 (TT),
v průběhu víkendu prohlédnout které byly od pravých vlakových
více než desítku modelů stavě- souprav téměř k nerozeznání.
ných dle skutečných vzorů čes- Mašinky houkaly, svítily a malí

i velcí návštěvníci byli nadšení. „Je
to tu skvělý,“ hodnotil nadšeně výstavu mladý příznivec vláčků Vojta,
který na výstavu dorazil s rodiči
i sourozenci. „Už delší dobu uvažujeme o koupi nějakého menšího vlakového modelu,“ přiznali Večerníku
návštěvníci Radek a Ondra.
„Výstavou jsme si kladli za cíl
představit modely především dětem, které si mohly vláčky prohlédnout i vyzkoušet, jak se vláček
ovládá, nově tu máme možnost
ovládání skrze tablet. Třeba některé
z návštěvníků inspirujeme k tomu,
aby se železničnímu modelářství
věnovali tak, jak tomu bylo před
lety, kdy téměř každý malý kluk
měl doma model vláčku,“ zasnil
se Báňa.
A dle rozzářených obličejů velkých
i malých návštěvníků záměr bezezbytku vyšel...

CUKRÁŘKY PŘEDVEDLY SVÉ ŠIKOVNÉ PRSTÍKY. UŽ POTŘETÍ...
Večerník znovu po roce navštívil sraz amatérských cukrářek ve Vrahovicích
Parádní rozjezd. Pražské Duo I Like You Histeric rozehřálo publikum na ten pravý odvaz v podobě koncertu kapely Vypsaná fixa.
2x foto: Petra Hežová

Dvě desítky let na pódiu, nové album, velké jarní a podzimní turné, ale
i konkurz na nového basáka. To všechno se v roce 2014 dělo a děje
v pardubické kapele Vypsaná fiXa, která to v pátek večer opět pořádně
rozjela v totálně našlapaném prostějovském music klubu Apollo 13.
Prostějov/peh
Pardubičtí pařmeni Márdi, Mejla
a Pítrs z kapely Vypsaná fiXa se
spolu se svými prostějovskými
fanoušky pořádně odvázali v pátek 21. března večer ve zdejším
hudebním klubu Apollo 13. Už
dlouho před začátkem koncertu
hlásil majitel hudebního klubu
Miroslav Hasa prostřednictvím
sociální sítě: „Je vyprodáno!“
Takže ti, kteří zaváhali a vyrazili
si do klubu jen tak bez lístku, měli
smůlu. Vzhledem k maximálnímu počtu prodaných vstupenek si
asi dovedete představit, jak narváno v Apollu bylo...
Prostějovští hudební příznivci tak
připravili interpretům opravdu
záviděníhodnou atmosféru. Ještě

než ale Vypsaná fiXa ovládla pódium, rozehřálo účastníky akce na
tu správnou teplotu popové duo
I Like You Hysteric. „Ti byli vážně
výborní, asi si od nich stáhnu pár
písniček,“ nešetřil chválou Marek
Veselý, který přiznal, že kapelu
I Like You Hysteric do pátečního
koncertu neznal. Ale přestože se
hudební vystoupení pražského dua
setkalo s přízní domácího publika,
zlatým hřebem večera byla pardubická kapela Vypsaná fiXa...
„Těšíme se moc,“ přiznal Večerníku pár minut před nástupem
kapely na pódium sympatický pár
Anastázie a Samuel. „Chodíme
sem docela pravidelně, proto jsme
si nemohli nechat ani tuto akci
ujít,“ usmívají se slečny Kvatka
a Malá Kvatka. Skupina potěšila

INZERCE

své příznivce oblíbenými songy
i nejčerstvějšími skladbami ze
své nové desky „Krásný smutný
den“, kterou teprve před několika
dny kapela pokřtila. Název desky
souvisí podle zpěváka a současně zakladatele kapely Michala
Maredy alias Márdiho s rozhodnutím baskytaristy Daniela
Oravce, vystupujícího pod jménem Mejn, z rodinných důvodů z kapely odejít. „Je to taková
deska na rozloučenou,“ upřesnil
frontman kapely.
Vypsaná fiXa se při svém prostějovském vystoupení v pátek
večer nesmazatelně zapsala do
hudebnických duší svých zdejších
fanoušků a snad to nebylo naposledy, kdy si fanoušci mohli užívat
jejich živé vystoupení.

Vrahovice/peh - Prostory místní
hasičské zbrojnice provoněl marcipán, máslový krém a čokoládová poleva, protože si právě zde již
třetím rokem daly sraz amatérské
cukrářky ze širokého okolí, které
se pochlubily svým slaďoučkým
uměním a něco nového se i přiučily od svých kolegyň.
„Setkání se účastníme už potřetí,
pokaždé se tu člověk dozví něco nového,“ usmívá se paní Lenka, kterou
nadchlo cukrářské řemeslo přesto,
že je původním povoláním švadlenka. „Letos se tady sešlo sedmadvacet cukrářek, které si tu v rámci
dvoudenního setkání vyzkouší potahování 3D dortů, tvarování figurek
z mléčné hmoty a zdobení slaného
dortu,“ přiblížila Večerníku bohaté
programové složení Anna Faltýnková, která setkání amatérských
cukrářek pořádá už třetím rokem

spolu se sestrou Marií Starobovou.
„I tento rok došlo na soutěžení,
laická porota a porota složená z radních města Prostějova rozhodovaly
o pořadí celkem dvanácti nádherných dortů. Uznejte ale sami, že
by byla úplná škoda nakrojit
tak precizně zdobená umělecká
díla, která byste jen stěží tipovali
na výtvory cukrářek amatérek.
Možná někteří z vás zalitují, že
nemohli ohodnotit umění zdejších
cukrářek na vlastní oči, akce byla
ale z pochopitelných důvodů veřejnosti nepřístupná. „Jelikož také letos
chceme dorty věnovat, musíme dodržovat určitá hygienická pravidla.
Bohužel se nám nepodařilo sehnat
Jedlé umění. Vymodelovat z jedné hmoty Včelku Máju nebo Krtečka
vitríny, kam bychom dorty umístili
není pro amatérské cukrářky žádný problém.
Foto: Petra Hežová
tak, aby si je návštěvníci mohli prohlédnout,“ upřesnila Faltýnková.
dětem z občanského sdružení mohou těšit klienti Centra soV loňském roce byly soutěžní Lipka a speciální školy Jistota, ciálních služeb v Lidické ulici
dortíky věnovány postiženým letos se na slaďoučké dobroty v Prostějově.

NĚMČICE ZÍSKALY ZLATÝ ERB!
Uspěly díky aktuálnosti a úplnosti informací a verzí pro seniory

Němčice nad Hanou/mls - Tak to je úspěch! Z letošního ročníku soutěže
hodnotící webové stránky měst a obcí pod názvem Zlatý erb si nejvyšší
ocenění v Olomouckém kraji odnáší město Němčice nad Hanou!
„Přesný důvod, proč zvítězily
právě naše stránky, nám nikdo
neřekl. Předpokládám, že to
bylo především díky aktuálnosti
a úplnosti informací. Na internet
okamžitě umisťujeme nejen veškeré dokumenty o dění ve městě
a okolí či informace o kulturních
i společenských akcích, ale třeba
také hlášení rozhlasem. Porotu
pravděpodobně zaujala i naše
zjednodušená verze pro seniory
s velkými a přehlednými ikonami,“ vyjádřila se k triumfu Ivana
Dvořáková, starostka Němčic
nad Hanou. Webové stránky
tohoto města tak po vítězství
v krajském kole postupují do kola
celostátního, jehož výsledky by
Ze slavnostního předávání. Ocenění Zlatý erb z rukou náměst- měly být známy již v květnu.
ka hejtmana Olomouckého kraje Michala Symerského převzaly Soutěž Zlatý erb letos dospěla
starostka města Ivana Dvořáková a administrátorka němčických do šestnáctého ročníku, přičemž
webových stránek Hana Mikulčíková.
Foto: www.nemcicenh.cz krajské kolo se uskutečnilo po-

jedenácté. O vítězství v Olomouckém kraji usilovalo celkem
třináct měst a obcí, o dva více než
loni. Nad vším bděla porota posuzující z hlediska grafického zpracování, obsahu povinně zveřejňovaných informací, přehlednosti
a přístupnosti pro handicapované

občany. Komisi tvořili zástupci
Olomouckého kraje, neziskových
organizací a médií.
Mezi obcemi letos uspěla Náměšť
na Hané, cenu za nejlepší elektronickou službu získal Šumperk,
v hlasování veřejnosti skončil na
prvním místě Ústín (Olomoucko).

Výsledky krajského kola soutěže Zlatý erb
Nejlepší webová stránka města
1. místo: Němčice nad Hanou - www.nemcicenh.cz
2. místo: Šternberk - www.sternberk.eu
Nejlepší webová stránka obce
1. místo: Náměšť na Hané - www.namestnahane.cz
2. místo: Loučná nad Desnou - www.loucna-nad-desnou.cz
3. místo: Libina - www.libina.cz
Nejlepší elektronická služba
1. místo: Šumperk: Volby Šumperk
2. místo: Náměšť na Hané: Verze pro seniory
3. místo: Šternberk: Rezervační systém a LiveAgent
(komunikace s občany)
Cena veřejnosti
Ústín, okres Olomouc (www.ustin.cz)

70 let spolu Brali se, když ještě zuřila válka...
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Prostějov/red - Je možné,
aby spolu dva lidé vydrželi
sedmdesát let? Ale ano, je!
Dokazují to manželé Adolf
a Věra Novákovi, kteří
uplynulou sobotu v obřadní síni prostějovské radnice měli platinovou svatbu.
Neuvěřitelné! Jak ovšem
oba spokojení senioři, kteří
se brali na jaře roku 1944,
tvrdí, vydržet se to dá díky
toleranci a ústupkům...
Platinové manžele Novákovy
opětovně oddávala v sobotu
22. března 2014 prostějovská
radní Milada Sokolová a svatbu
nechala vystrojit vnučka obou
oslavenců. Bára Knotková připravila svým prarodičům Platinové noviny, do nichž vložila
i krátké blahopřání: „K této slavnostní příležitosti bych chtěla
dědečkovi a babičce ze srdce
popřát, aby jim platinová svatba
přinesla krásné kouzlo i ze svého
dalšího názvu, a to Blahodárná,“
podotkla vnučka.

„Když jsme 25. března 1944
měli svatbu, poletoval sníh,
měla jsem krásné krajkové šaty,
vítr foukal, závoj mi vlál a mně
byla hrozná zima! Ale všichni
říkali, že nám poletuje štěstí...
Doma nic nebylo, ani vajíčka,
kdepak by se mohlo nakupovat
na hostinu,“ zavzpomínala na
sedmdesát let staré okamžiky
vstoupení do svazku manželského Věra Nováková.
Do historie se při obřadu ponořila také oddávající Milada
Sokolová. „Musíme si také uvědomit, v jak těžké době se tito
manželé brali. Psal se rok 1944,
ve kterém zuřila druhá světová
válka. Naším exilovým prezidentem byl Edvard Beneš, Spojenci se vylodili v Normandii
a Rudá armáda začala na Dukle
osvobozovat Československo,“
přiblížila dobu ve své blahopřejné řeči členka Rady města
Statutárního města Prostějov
a současně předsedkyně kulturní komise.

na
alerie .cz
fotogecernikpv
.v
www

Podepsali si sedmdesát let. Adolf a Věra Novákovi z Prostějova oslavili v sobotu dvaadvacátého března
platinovou svatbu. V matriční knize si podepsali další roky věrnosti... 2x foto pro Večerník: Luboš Kopecký
Málokdo může uvěřit tomu, že
někdo v manželství může vydržet sedm desítek let... „Když je
nějaká ta špatná chvilka, musí si
člověk říct: ale ono to může být i jinak, co když má ten druhý pravdu?

A pak je potřeba z ledasčeho ustoupit,“ má jasný recept na spokojené
manželství Adolf Novák. „Máte za
sebou sedmdesát let společné práce
pro rodinu a společenství lidí kolem
vás. Dovolte mi, abych vysoce oce-

nila váš příklad ušlechtilého rodinného soužití vyplněného společnou
prací, vzájemným pochopením
a láskou,“ poděkovala Milada Sokolová na závěr obřadu šťastným
´snoubencům´.

Ze života města
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STOLETÉ TOPOLY musely ustoupit cyklostezce
Magistrát koupil část pozemku od Českých drah, celý nechtěl...

Až z toho místní starousedlíky bolí oči! Ale co se dá dělat, pokrok nezadrží nikdo, tudíž bezpečné cyklostezce
musí tu a tam musí ustoupit také letitá zeleň. Stejně tak
je tomu v současné době i za železničním přejezdem
v prostějovské ulici Pod Kosířem. Vedle silnice hned za
kolejemi nechalo město pokácet letité topoly, které byly
dominantou zdejší lokality. Místo nich tu ještě letos bude
vybudována cyklostezka, jež v následujících letech povede až ke Sportcentru DDM v Olympijské ulici.
Prostějov/mik
„Chápu občany a jejich lítost,
že přišli o topoly, kolem kterých
byli zvyklí procházet desítky
let. Jenomže kromě toho, že
zmíněný prostor potřebujeme
pro cyklostezku, vyhodnotili
dendrologové stav těchto stromů
jako rizikový a doporučili jejich kácení. A když se nyní
podíváte na vnitřek kmenů, je
tam patrná hniloba. Hrozilo tak,

že vysoké topoly by se v silném vichru mohly přelomit,“
objasnila záměr radních Ivana
Hemerková, náměstkyně primátora Statutárního města
Prostějov. Jak ovšem záhy
dodala, pokácené topoly budou v této lokalitě nahrazeny
novou výsadbou zeleně.
Příprava další části cyklostezky
a chodníku propojujících úsek
od místního nádraží Martinákovou ulicí s ulicí Pod Kosířem

pokračuje dalším výkupem
pozemků. Město se dohodlo
s vedením Českých drah na koupi právě části pozemku v ulici
Pod Kosířem.
České dráhy však první fázi
jednání požadovaly odkup
celého pozemku o výměře 6.598
metrů čtverečních za navrhovanou cenu 3,87 milionu korun
s tím, že město musí navíc uhradit úpravy kolejového svršku,
jež byly odhadovány na dalších

Stavbařům komplikuje situaci armádní odpad

Botanická zahrada se zvětší o třetinu
Prostějov/mik - V těchto dnech
vrcholí stavební práce na rozšiřování Botanické zahrady Petra Albrechta v Prostějově. Její
rozloha se zvýší o více než třetinu. Stavební práce však zdržují
některé výrazné komplikace...
„Při odstraňování náletových
dřevin na pozemcích, jimiž je
botanická zahrada rozšiřována,
se zjistilo, že musí být kompletně vytěženo podloží, které vykazovalo značnou příměs odpadového materiálu, vápenné jámy,
cihelnou drť, beton a podobně.
Jedná se s největší pravděpodobností o pozůstatek odpadu,
který sem byl vyvezen při stavbě jezdeckých kasáren. Výsadby na stávajících navážkách by
neskýtaly záruku růstu pro nové
dřeviny,“ popsal Večerníku situaci Zdeněk Fišer, náměstek
primátora Statutárního města
Prostějov.

Už se to rýsuje. zahrada se podél Jezdeckých kasáren výrazně
rozšiřuje.
Foto: Magistrát města Prostějova
Veškerý tento materiál tak musí
být odvezen na skládku a nahrazen vhodnou zeminou. Navíc
došlo v průběhu letošní zimy k
pádu stávajícího zděného oplocení na jižní straně mezi botanickou
a farskou zahradou, které musí
být rekonstruováno. „Tyto vícepráce si vyžádají navýšení ceny díla,
zhruba se jedná o částku třistasedmdesát tisíc korun,“ prozradil Fišer.

Připomeňme, že ve výběrovém
řízení na zhotovitele stavby vloni zvítězila firma Stavby Krejčí,
která předložila nejvýhodnější nabídku 3 616 144 korun.
V minulém roce byla v rámci rozšíření Botanické zahrady
Petra Albrechta podle plánu
profinancována zhruba třetina
uvedené částky, pro letošní rok je
naplánován zbytek.

Stromy za cyklostezku. Kvůli plánované cyklostezce musely být
v ulici Pod Kosířem pokáceny vysoké topoly. Rostly tu desítky let...
Foto: Michal Kadlec
zhruba čtvrt milionu korun. náměstka primátora Statutárního
Prostějovští konšelé s tímto města Prostějov Jiřího Pospíšila
požadavkem ale nesouhlasili a radního Aloise Mačáka jednat
a v březnu 2012 celé jednání s vedením akciové společnosti
odložili s tím, že pověřili prvního České dráhy o koupi pouze té

Prostějov/mik - Jak Večerník nedávno informoval, magistrát je na základě získání významné
dotace připraven výrazně zasáhnout do biokoridoru Hloučela. Takzvaná stezka zdraví za bezmála tři miliony korun povede od Olomoucké
ulice až po „Tichou“. V úterý minulého týdne
radní už projednávali konkrétní plány.
Město před časem podalo žádost o dotaci na projekt stezky zdraví. Ten byl vytipován jako vhodný projekt zaměřený na rozvoj cestovního ruchu
v oblasti biokoridoru Hloučela k posílení jeho rekreačně relaxační funkce. „Na základě prověření
možných aktivit byla zpracovaná studie, která zahrnuje vybudování takzvané stezky zdraví, jenž

„Stále jednáme o zprůjezdnění Tetína,“
přidává náměstek primátora Zdeněk Fišer

Můžete úvodem s konečnou platností potvrdit, kdy začne rekonstrukce Tylovy ulice?
„Aktuální situace je taková, že je vypracován celý projekt první etapy rekonstrukce Tylovy ulice, na kterou už bylo
dokonce vydáno i stavební povolení.
Kvůli výběrovému řízení je však nutné ještě vypracovat prováděcí projekt
včetně detailního rozpočtu. Máme tedy
pro letošní rok v plánu zrekonstruovat
Tylovu ulici ve směru od křižovatky se
Studentskou ulicí až po Tetín. V příštím
roce se pak zvládne část od Tetína
po Okružní ulici a v roce 2016
přijde na řadu výstavba rondelu
na křižovatce ulic Tylova, Studentská a Libušinka.“
A kdy se tedy
letos do „Tylovky“ lidově řečeno „kopne“?
„Pokud všechno půjde
dobře a výběrové řízení proběhne bez
komplikací, uvedená
první etapa rekonstrukce Tylovy ulice začne už během letních
prázdnin.“

Foto: archiv Večerníku

Kolik bude první etapa oprav stát?
„Pro úvodní část rekonstrukce Tylovy
ulice je v městském rozpočtu vyčleněna částka deset milionů korun. Pokud
to vyjde, a já tomu věřím, podaří se
nám výběrovým řízením tuto předpokládanou sumu srazit níž, jako tomu
bylo v jiných podobných případech.
Uvidíme...(úsměv)“
Co všechno se tedy
v Tylově ulici změní?
„V rámci první etapy počítáme s vybudováním zhruba sedmi desítek nových parkovacích míst a rekonstrukcí
vozovky. Novinkou bude, že
řidiči už v této ulici budou
parkovat kolmo ke krajnici, nikoliv podélně
jako doposud. Tím zůstane uprostřed dostatečně široký jízdní pruh,
aby se zde bez komplikací vyhnula dvě

části, kterou město potřebuje pro
stavbu chodníku a cyklostezky.
„Dohodli jsme se na tom, že
město odkoupí jen pruh pozemku vedle komunikace v ulici
Pod Kosířem o šířce pěti metrů.
Celková výměra je tak pouze 402
metrů čtverečních a požadovaná
kupní cena činí dvěstědeset tisíc
korun,“ prozradil médiím aktuální zprávu na tiskové konferenci po
jednání rady Jiří Pospíšil.
Rada města tak na své schůzi
minulý týden doporučila Zastupitelstvu schválit výkup
předmětné části pozemku.
„V současné době je zpracován
geometrický plán komunikace
pro pěší a cyklisty s napojením
na stezku mezi ulicí Pod Kosířem
a Za místním nádražím. Jejím
vybudováním bude zvýšena
bezpečnost dopravy v této
lokalitě,“ zdůraznil Pospíšil.

počítá se šesti zastaveními v trase biokoridoru
umožňujícími pohybové aktivity. Půjde o přírodní posilovnu, prvky zaměřené na strečink, balanc
a koordinaci, nohy, břicho a ruce. Dále bude vybudován krytý přístřešek sloužící k zastavení jako
odpočívadlo a mostek přes tok Hloučely. Na severním břehu Hloučely je také počítáno s místem pro
discgolf, tedy házení frisbee talířem na cíl,“ popsal
novinky Zdeněk Fišer, náměstek primátora pro investiční výstavbu.
Celkový předpokládaný rozpočet je stanoven na
2,9 milionu korun, dotace činí zhruba 2,46 milionu. Město tedy z vlastních zdrojů zaplatí „pouhých“ 435 tisíc korun.

Dělba práce s krajem v Dolní ulici

Prostějov/mik - V uplynulém
týden proběhlo poslední jednání magistrátu se zástupci Správy silnic Olomouckého kraje
ohledně realizace rekonstrukce
křižovatky v Dolní ulici.
„Rada města schválila smlouvu
o společném postupu zadavatelů na
rekonstrukci křižovatky u Rodenů

Do Tylovky se „kopne“ už letos o prázdninách

Michal Kadlec

z rady města

Hloučela: stezka zdraví ZA TŘI MILIONY

Radní pod palbou
Prostějov - Avizovaná rekonstrukce Tylovy ulice je už na
spadnutí. A to doslova. Prostějovští radní na své úterní schůzi
projednali připravený projekt Regenerace panelového sídliště
Brněnská, Tylova a úsek Libušinka-Tetín. Cíl této stavební investice města je jednoznačný, a to zvýšit počet parkovacích
míst v této lokalitě. Na podrobnosti spojené s blížícím se
začátkem stavebních prací, které se pochopitelně neobejdou
bez uzavírky Tylovy ulice, Večerník v rámci dlouhodobého
seriálu rozhovorů vyzpovídal Zdeňka Fišera (na snímku),
náměstka primátora Statutárního města Prostějov.

EXPRESS

protijedoucí vozidla. V průběhu první
etapy bude pro motoristy vyčleněna
náhradní plocha k parkování u kotelny v Tylově ulici, se kterou se pak při
druhé etapě počítá rovněž s rozsáhlou
rekonstrukcí.“
Říkáte, že se v Tylově ulici bude nově
parkovat kolmo ke krajnici. Tomuto plánu ale na straně blíže
k základní škole padne za oběť
spousta zeleně, ne?
„To bohužel ano, ale v tomto případě
jsme zohlednili a upřednostnili požadavky občanů, kteří si léta stěžovali
na nedostatek parkovacích míst. Jistě,
zrušen bude takzvaný živý plot z keřů
i travnatý pás. Zeleň ale bude nahrazena, jenom bude vysazena o kousek dál
směrem ke škole.“
Sám jste zmínil, že
zdejší obyvatelé si stěžují na nedostatek míst k parkování, přitom poměrně nedávno zde
soukromý investor nabízel parkovací dům...
„Jistě, tato aktivita soukromého investora by celý problém vyřešila, jenomže občané z Tylovy ulice a okolí
razantně odmítli výstavbu parkovacího domu. V různých peticích uváděli,
že si nepřejí mít mezi paneláky další
betonovou a vysokou obludu!“
Rekonstrukce Tylovy
ulice je tedy rozdělena
do tří let, po ní by měly být vyřešeny
problémy s parkováním. Zbývá tu
však ještě jeden problém, a to s průjezdností ulice. Co s tím?
„Tylova ulice už dlouhá léta trpí tím,
že má pouze dva hlavní vjezdy a výjezdy. To znamená na Wolkerovu
a Okružní ulici. Stále se tak zabýváme myšlenkou zprůjezdnit Tetín nebo
Libušinku, čímž by se Tylově ulici výrazně ulevilo. Vím, že se to plánovalo
už dříve a několikrát se proti tomuto
záměru postavili lidé žijící v těchto
ulicích. Podle mého názoru ale zprůjezdnění alespoň jedné z uvedených
ulic bude v budoucnu nevyhnutelné.
Musíme o tom jednat.“

INZERCE

v návaznosti na opravu komunikace Dolní v ulici s vybudováním odbočovacího pruhu do ulice Šárka.
Statutární město Prostějov bude realizovat ochranné ostrůvky, osvětlení přechodů, přeložku nutných
inženýrských sítí, Olomoucký kraj
pak rozšíření komunikace, opravu
stávajících asfaltových ploch a vy-

budování okružní křižovatky,“ prozradila novinářům Alena Rašková,
náměstkyně primátora Statutárního
města Prostějov.
Rada zároveň schválila vyhlášení
zadávacího řízení na zhotovitele
stavby. Předběžný rozpočtovaný
celkový objem prací je pět a půl
milionu korun

Svěží jarní
zpravodajství
z Prostějovska

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Soutěž
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VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ POZNALA
SVÉ LAUREÁTY, VYHLÁŠENÍ
PROBĚHNE JIŽ VE STŘEDU
Přehled výherců a balíčků jejich cen
1. místo: MARIE PROCHÁZKOVÁ, KRASICKÁ 43, PROSTĚJOV

118 bodů

která vyhrává: letecký zájezd do Řecka od CK Hellas Tour v hodnotě 10 000 Kč * dárkový koš od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku v hodnotě 1 000 Kč * modelová váza od marketingové společnosti TK PLUS
v hodnotě 1 000 Kč * 2 vstupenky na koncert Ivety Bartošové od agentury HITTRADE v hodnotě 700
Kč * dárkový balíček od firmy Alika v hodnotě 400 Kč * polštářek od firmy Profitex v hodnotě 100 Kč *
celoroční předplatné Večerníku v hodnotě 780 Kč

2. místo: OTAKAR MAREK, BRNĚNSKÁ 36, PROSTĚJOV

115,5 bodů

který vyhrává: let balonem od firmy K PLUS s dárkovým poukazem v hodnotě 6 000 Kč * dárkový koš
od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku v hodnotě 600 Kč * skleničky na víno od marketingové společnosti
TK PLUS v hodnotě 500 Kč * dárkový balíček od firmy Alika v hodnotě 400 Kč * 1 vstupenka na koncert
Ivety Bartošové od agentury HITTRADE v hodnotě 250 Kč * polštářek od firmy Profitex v hodnotě 100
Kč * celoroční předplatné Večerníku v hodnotě 780 Kč

3. místo: LIBOR BUŘT, URČICE 445

108,5 bodů

4. místo: Horst RIEGER, Hluchov 98

103,5 bodů

který vyhrává: autobusový zájezd do Řecka od firmy CK Hellas Tour v hodnotě 5 000 Kč * dárkový koš
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku v hodnotě 400 Kč * sklenice "whiskovky" od marketingové společnosti
TK PLUS v hodnotě 400 Kč * dárkový balíček od firmy Alika v hodnotě 400 Kč * 1 vstupenka na koncert
Ivety Bartošové od agentury HITTRADE v hodnotě 250 Kč * polštářek od firmy Profitex v hodnotě 100
Kč * celoroční předplatné Večerníku v hodnotě 780 Kč
který obdrží: žehlící prkno od firmy Gama Expert v hodnotě 3 700 Kč * balíček od salonu NAISY v hodnotě 1 000 Kč * dárkový balíček od Alika v hodnotě 400 Kč * 1 vstupenka na koncert Ivety Bartošové
od agentury HITTRADE v hodnotě 250 Kč * polštářek od firmy Profitex v hodnotě 100 Kč* půlroční
předplatné Večerníku v hodnotě 390 Kč

5. místo: Pavel DUDA, Nerudova 89, Prostějov

100 bodů

6. místo: Olga SVOBODOVÁ, Polišenského 3, Prostějov

100 bodů

7. místo: Oldřich DVOŘÁK, A. Slavíčka 14, Prostějov

99,5 bodu

který obdrží: tenisová taška od marketingové společnosti TK PLUS v hodnotě 3 200 Kč * balíček od
salonu NAISY v hodnotě 500 Kč * dárkový balíček od Alika v hodnotě 400 Kč * 1 vstupenka na koncert
Ivety Bartošové od agentury HITTRADE v hodnotě 250 Kč * polštářek od firmy Profitex v hodnotě 100
Kč * půlroční předplatné Večerníku v hodnotě 390 Kč
která získá: dárek od Zlatnictví Kaláb v hodnotě 3 000 Kč * poukaz na 10 hodin do páry/sauny do Městských lázní v Prostějově v hodnotě 360 Kč * dárkový balíček od Alika v hodnotě 400 Kč * polštářek od
firmy Profitex v hodnotě 100 Kč* půlroční předplatné Večerníku v hodnotě 390 Kč
který získá: sportovní vak od marketingové společnosti TK PLUS v hodnotě 1 500 Kč * balíček od salonu
NAISY v hodnotě 500 Kč * dárkový balíček od Alika v hodnotě 400 Kč * polštářek od firmy Profitex
v hodnotě 100 Kč* půlroční předplatné Večerníku v hodnotě 390 Kč

8. místo: František PATZ, Krasická 41, Prostějov

98 bodů

který získá: balíček od salonu NAISY v hodnotě 1 000 Kč * deka pro chvíle pohody od marketingové
společnosti TK PLUS v hodnotě 600 kč * kniha dr. Oetkera v hodnotě 250 Kč * značkové víno v hodnotě
200 Kč * dárkový balíček od Alika v hodnotě 400 Kč * polštářek od firmy Profitex v hodnotě 100 Kč*
půlroční předplatné Večerníku v hodnotě 390 Kč

9. místo: Věra VIZZINI, Brněnská 24, Prostějov

96,5 bodu

10. místo: Zdeněk PAZDERA, Kpt. Nálepky 19, Prostějov

95,5 bodu

11. místo: Lenka TRNEČKOVÁ, Kpt. Jaroše 29, Prostějov

94,5 bodu

12. místo: Jaromír PŘECECHTĚL, Nerudova 458, Bedihošť

92,5 bodu

13. místo: Jindřich STACH, Družstevní 9, Prostějov

90,5 bodu

která obdrží: balíček od salonu NAISY v hodnotě 1 000 Kč * dárkový balíček od Alika v hodnotě 400
Kč * kniha dr. Oetkera v hodnotě 250 Kč * polštářek od firmy Profitex v hodnotě 100 Kč * půlroční předplatné Večerníku v hodnotě 390 Kč
který vyhrává: balíček od salonu NAISY v hodnotě 1 000 Kč * dárkový balíček od Alika v hodnotě 400
Kč * polštářek od firmy Profitex v hodnotě 100 Kč * půlroční předplatné Večerníku v hodnotě 390 Kč
která vyhrává: dárkový předmět (2 hrnečky) od marketingové společnosti TK PLUS v hodnotě 500 Kč
* dárkový balíček od Alika v hodnotě 400 Kč * triko se zástěrou, které věnovala firma Profitex v hodnotě
350 Kč * kniha dr. Oetker v hodnotě 250 Kč * polštářek od firmy Profitex v hodnotě 100 Kč* čtvrtletní
předplatné Večerníku v hodnotě 195 Kč
který vyhrává: dárkový balíček od Alika v hodnotě 400 Kč * triko se zástěrou, které věnovala firma Profitex v hodnotě 350 Kč * kniha dr. Oetker v hodnotě 250 Kč * polštářek od firmy Profitex v hodnotě 100
Kč* čtvrtletní předplatné Večerníku v hodnotě 195 Kč
který získá: dárkový balíček od Alika v hodnotě 400 Kč * triko od marketingové společnosti TK PLUS
v hodnotě 300 Kč * kniha dr. Oetker v hodnotě 250 Kč * polštářek od firmy Profitex v hodnotě 100 Kč*
čtvrtletní předplatné Večerníku v hodnotě 195 Kč

14. místo: Jiří VÍTEK, Žeranovská 23, Prostějov

90 bodů

který obdrží: dárkový balíček od Alika v hodnotě 400 Kč * poukaz na bowling do BOWLING PALACE
v hodnotě 260 Kč * triko od marketingové společnosti TK PLUS v hodnotě 200 Kč * polštářek od firmy
Profitex v hodnotě 100 Kč* čtvrtletní předplatné Večerníku v hodnotě 195 Kč

15. místo: Karel SEKANINA, Libušinka 10, Prostějov

88,5 bodu

který obdrží: dárkový balíček od Alika v hodnotě 400 Kč * poukaz na bowling do BOWLING PALACE v hodnotě 260 Kč * polštářek od firmy Profitex v hodnotě 100 Kč* čtvrtletní předplatné Večerníku v hodnotě 195 Kč

upomínková cena: Oldřich LOŠŤÁK, Kotěrova 1, Prostějov

88,5 bodu

Poznámka: o umístění na 5. a 6. místě a 15. a 16. místě rozhodl los

UŽ
Ž JEN DVA DNY A NAŠE HLAVNÍ
ÝHRA I DALŠÍCH PATNÁCT DALŠÍCH
VÝHRA
ALÍČKŮ CEN SE VZÁJEMNĚ POZNAJÍ
BALÍČKŮ
S MAJITELI. A TO PĚKNĚ NAŽIVO!
TANE SE TAK JIŽ TUTO STŘEDU
STANE
6. BŘEZNA OD 17.30 HODIN. PRÁVĚ
26.
V TUTO DOBU TOTIŽ PROBĚHNE V SÍDLE
EDAKCE PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU
REDAKCE
V OLOMOUCKÉ ULICI 10 SLAVNOSTNÍ
VÝHLÁŠENÍ
ÝHLÁŠENÍ DLOUHODOBÉHO ZÁPOLENÍ POD
NÁZVEM
ÁZVEM VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ!
Ta
a je tak definitivně za námi a s ním i celé, takřka
dvouměsíční zápolení nejen o letecký zájezd do Řecka. Byla to
vskutku obrovská bitka s dramatickou zápletkou až do samotného finiše. Vždyť ani po třech dotazech z bonusového kola nebylo
ještě vůbec jasno a rozhodnout musela až jeho prémiová otázka!
Prostě, bitva jako řemen podobná nájezdům z rozhodujícího zápasu série hokejového play off...
Její vítězkou se nakonec stala žena - Marie Procházková. Díky šesti
správně uhodnutým olympionikům, kteří jí vynesli tři body, povyskočila na první příčku před Otakara Marka, který tipoval správně
jen jednoho a Libora Buřta, jenž uhodl sice sedm prostějovských
vyslanců na olympijských hrách, ale zato pohořel na třetí otázce...
Při této příležitosti by celá redakce Večerníku chtěla ještě poděkovat všem soutěžícím, kteří se zapojili alespoň do jednoho
z celkových sedmi dějství. Těm, kteří zvládli absolvovat kompletní
klání, bychom pak chtěli znovu vyjádřit velké uznání. Vaší energie,
snahy i zájmu si velmi vážíme!
VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ si získala opravdu značný počet
přívrženců. Zajímavé klání, připravené zkraje letopočtu 2014, pohltilo všechny zapálené hráče a hráčky nejrůznějšího věku. Během
všech kol se do soutěže zapojilo celkem 494 soutěžících, přičemž
hned 164 z vás absolvovalo celý maratón!
Proto už teď připravujeme další zápolení o hodnotné ceny, které
bude mít co do činění s příchodem teplejšího období... Nechte se
překvapit, bude to stát za to!
Vážené dámy a pánové, ještě jednou děkujeme všem, kteří se do
této soutěže zapojili a nenechali si tak ujít mimořádnou šanci vyhrát zajímavé ceny.
Zajímavou soutěží jsme hodlali nejen podpořit pozici nejčtenějšího regionálního periodika, ale především ocenit věrné abonenty
a současně dát nejen všem předplatitelům možnost vyhrát nějakou tu hodnotnou cenu.
Jak jsme již zmiňovali na trio nejúspěšnějších a nejšťastnějších
čeká letecký zájezd do Řecka, což je hlavní, avšak nikoliv jedinou
výhrou. Druhý nejlepší z vás se mimo jiné proletí balonem nad
Českou republikou a třetí se vypraví na řeckou dovolenou dopraví
busem! Všechny výherce známe a dnes vám nabízíme přehled
cen, které získáte.
Naposledy si připomeneme základní pravidla, která doprovázela celou soutěž. VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ VEČERNÍKU byla
rozplánována do šesti dějství, přičemž v každém z nich jste našli
minimálně tři otázky. Povětšinou jsme zabrousili do politických,
sportovních i kulturních vod a také k zajímavostem z naší redakce. Neopomněli jsme ani život ve městě. Stejně tak tomu bylo
i v kole bonusovém s pořadovým číslem sedm. Vaším úkolem bylo
správně vybrat z nabízených variant, odpovědi doručit jakýmkoliv
způsobem do redakce a pak čekat, zda-li se právě na vás usměje to štěstíčko. V každém kole jste mohli získat maximálně šest
(předplatitelé dvanáct) bodíků. Tři z vás, kteří jich posbírali nejvíc,
se tak mohli týden co týden těšit na hodnotné ceny. V případě
bodové rovnosti proběhlo slosování. Získat body navíc jste také
měli možnost hned celkem třikrát, a to v případě, pokud jste znali
správnou odpověď na bonusovou otázku v rámci třetího, pátého
a šestého kola. Po uplynutí šesti klání se Večerník rozhodl pořídit ještě jeden kus navíc. A v něm se dalo získat až trojnásobný
počet bodíků, než tomu bylo v předešlých kolech. Získané body
se vám započítávaly do celkového hodnocení všech soutěžících,
z něhož vzešla PATNÁCTKA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH,, která se podělí
o HLAVNÍ CENY, které vám dnes zveřejníme.

Všem výhercům
gratulujume!

KE SLAVNOSTNÍMU VYHLÁŠENÍ DOJDE VE STŘEDU 26. BŘEZNA OD 17.30 HODIN PŘÍMO V REDAKCI VEČERNÍKU!!

Partneři čtenářské soutěže s Večerníkem

K-PLUS
VYHLÍDKOVÉ LETY
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Prostějovský Večerník, pondělí 24. března 2014

ŠMERALOVA ULICE V OHROŽENÍ POTKANŮ! Vypečený realitní makléř:
Magistrát zasáhl, proti hlodavcům nasadil PRUDKÝ JED

Mezi drozdovickým rybníkem a mlýnským náhonem
v Kolářových sadech se už několik let nebývale daří krysám a potkanům. Není divu, když je lidé sami nevědomky živí! Situace dospěla tak daleko, že magistrát vyhlásil
kalamitu a musel okamžitě zasáhnout. Ve Šmeralově
ulici se potkani přemnožili až tak, že podrývají travnaté
plochy před panelovými domy a ty se propadají! Město
okamžitě přivolalo na pomoc deratizátory.
Prostějov/mik
„Nemá cenu si nic zastírat, situace
je opravdu vážná. Před dvěma týdny jsme byli nuceni provést lokálně
plošnou deratizaci na ploše od rybníka směrem přes celou Šmeralovu ulici až po Anenskou. Nejvíce
zasaženým místem však je okolí
prvního paneláku u drozdovického
rybníka, kde venkovní plochy vypadají doslova jako ementál. Trávníky
se zde propadají, vytvořilo se už
několik obrovských děr v blízkosti
kanálových vpustí, odkud vylézají
potkani,“ potvrdila Večerníku doslova hororovou situaci Ivana Hemerková, náměstkyně primátora Statu-

tárního města Prostějov, která je na
magistrátu zodpovědná za životní
prostředí.
Jak se ale zdá, první nedávná
deratizace příliš nezabrala. „Musíme veškerá opatření změnit, a to
i přesto, že jsme nasadili prudký a účinný jed. Konzultovala jsem celý problém
s odborníky a ti jsou
názoru, že bude zapotřebí provést okamžitou
plošnou deratizaci v celém městě,“ prozradila Hemerková s tím, že ve spolupráci
se zástupci společností Vodovody
a Kanalizace, .A.S.A. Technické
služby a dvěma deratizačními fir-

Jako ementál. Co se týká přemnožených potkanů, nejohroženější ulicí v Prostějově je momentálně Šmeralova.
Okolí paneláku u rybníka zde „zdobí“ velké díry, ze kterých vylézají věčně hladoví hlodavci. 2x foto: Michal Kadlec
v Prostějově docházelo k tomu, že

firma si prováděla deratiza„Deratizaci musíme každáci sama
a postupně v různých
provést naráz a po celém lokalitách města. Pak se ale
tomu, že se sice
městě. Jinak je nevyhubíme,“ nedivme
někde potkany podařilo
vyhubit nebo maximálně
nabízí okamžitý recept
omezit jejich počet, ale
záhy se objevili někde jinde!
Ivana Hemerková
Teď musíme postupovat všichni
mami už se město dohodlo na společném postupu. „V minulosti totiž

společně a použít jed naráz po celém Prostějově,“ prozradila nejbližší
plán primátorova náměstkyně.

Jak ještě Ivana Hemerková dodala, velká pozornost bude věnována právě okolí drozdovického
rybníka. „Já osobně se vůbec nedivím, že je tu tolik potkanů. Lidé
chodí krmit k rybníku kačeny
a přitom jim spoustu jídla sypou
ne do vody, ale na břehy. Pro rozdrobené rohlíky si pak pochopitelně chodí hlodavci a přemnožují
se,“ upozornila všechny Prostějovany na obezřetnost náměstkyně
primátora.

Peníze klientky si nechal!

Prostějov/mik - Takovým obchodníkům s realitami se tedy
rozhodně vyhněte! Policie minulý týden začala stíhat realitního
makléře, který obral mladou
ženu o peníze pod příslibem sehnání nemovitosti. Ty ale utratil
sám a poškozená žena nemá ani
dům, ani našetřené úspory...
„Ze spáchání trestného činu zpronevěry je podezřelý dvaašedesátiletý
muž z Prostějovska, který měl v říjnu loňského roku, jako jednatel jedné z realitních společností, převzít od
dvaadvacetileté ženy z Vyškovska

dvaašedesát tisíc korun a zprostředkovat jí koupi nemovitosti. Toho se
však žena nedočkala a nemá ani peníze. Šetřením policisté zjistili, že ty
si podezřelý ponechal pro svoji potřebu,“ prozradila Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Jak dodala, policisté ve středu
19. března realitnímu makléři sdělili ve zkráceném přípravném řízení
podezření ze spáchání trestného
činu zpronevěry, za který mu v případě prokázání viny a odsouzení
hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.

Svěží jarní
zpravodajství
z Prostějovska

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Rozpadlou zeď stadionu jen tak někdo NEOPRAVÍ Petice občanů žádá o zprůjezdnění
Magistrát není schopen odhalit majitele, rozhodne zřejmě až soud

Prostějov/mik - Kauza ohledně
rozbořené zdi bývalého fotbalového stadionu ve Sportovní ulici
připomíná tak trochu pověstný
Kocourkov. Jak už na konci loňského roku Večerník informoval,
ze strany od lesoparku Hloučela
zloději kovů vytrhli ze zdi všechny železné armatury, načež stavba nakonec spadla... Teď se hledá
majitel, který podle zákona musí
dát zděný plot do pořádku a zajistit bezpečnost lokality. Problém
je v tom, že město není schopno
současného majitele určit...
Původně si magistrát vyšlápl na
současného majitele fotbalového
hřiště a hnal ho k zodpovědnosti až
před správní orgán. Marek Pořízka
se ale vzepřel s tím, že zmíněná zeď
neleží na pozemku, který před lety
koupil od Bořivoje Kresty. A jak se
nedávno při jeho jednání na radnici
zjistilo, měl pravdu!
„Společně jsme s panem Pořízkou
probírali obsah smluv, na základě
kterých lze dovodit majitele zdi.
Podle našich závěrů, které máme
podloženy právními stanovisky, by
měla obvodová zeď patřit některé-

Nejasný závěr. Zatímco zeď bývalého fotbalového hřiště je na
cucky, město marně hledá majitele, který musí zajistit nápravu. Nápravu zřejmě zjedná soud.
Foto: archiv Večerníku
mu z dřívějších majitelů. Ovšem
kterému, to opravdu v tuto chvíli
není jasné,“ prozradil Večerníku
Jiří Pospíšil, první náměstek Statutárního města Prostějov. „I když
tak zeď stojí na pozemku města,
nepatří mu, protože město v minulosti smluvně převedlo areál
včetně obvodových zdí do majetku
TJ Železárny. To je také součástí
podepsaných smluv. Při dalších
převodech už město nemá přehled,
jak byly smlouvy upraveny, takže
v tuto chvíli víme ze sdělení pana
Pořízky, že on ve smlouvě obvodové zdi nepřevzal,“ dodal Pospíšil.

Večerník si z pozemkové mapy
v katastru nemovitostí ověřil, že
rozbořená zeď bývalého stadionu skutečně stojí na pozemku
města. Ať už je majitelem kdo
chce. „To ale o ničem nesvědčí.
Před lety SK LeRK přebíral od
TJ Prostějov stadion i s oplocením
a to je naše poslední stopa po majiteli. Pan Pořízka při odkupu stadionu od pana Kresty udělal zřejmě
chybu v tom, že v kupní smlouvě
nebylo jasně a podrobně popsáno,
co všechno od něj kupuje. V této
smlouvě jen obecně stojí, že mu
pan Kresta prodává areál s fotba-

Policie dopadla sériového

zloděje ze Zlaté brány
Prostějov/mik - Muž z Ostravska,
který na „tapetě“ prostějovské
kriminálky není z daleka poprvé,
byl v uplynulém týdnu obviněn
z dalších čtyř krádeží spáchaných
v Prostějově. Již trestaného „chachara“ by měl poslat nyní soud už
do vězení za opakovanou trestnou činnost. Vydechnou si nejen
provozovatelé obchodů ve Zlaté
bráně...
„Prostějovští kriminalisté zahájili ve
středu devatenáctého března trestní
stíhání šestatřicetiletého muže z Ostravska, kterého obvinili ze spáchání
trestných činů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku,“ prozradila médiím Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje. Podle policie se „chachar“ tohoto protiprávního jednání měl dopustit v celkem

čtyřech případech, a to od ledna do
první poloviny března letošního roku
v Prostějově. „Ke třem skutkům došlo v obchodním centru v Dukelské
bráně, k jednomu v prodejně na ulici
Janáčkově. V lednu tehdy neznámý
pachatel odcizil v obchodním centru
Dukelská brána z jednoho z prodejních stánků peněženku odloženou
pod stolkem. Škoda byla vyčíslena
na šest tisíc korun. V únoru, opět ve
stejném obchodním centru, ukradl
z kabelky zavěšené na dětském kočárku peněženku s celým obsahem.
V tomto případě způsobil škodu za
tři tisíce jednosto korun. Do stejné
provozovny se vrátil i potřetí, a to
začátkem března. V jedné z prodejen odcizil v nestřeženém okamžiku z kabelky peněženku. Způsobil
škodu za jeden tisíc třista korun,“
popsala řádění zlodějíčka ve Zlaté
bráně Urbánková.

Během března čmajznul šestatřicetiletý Ostravan ještě v jedné
z prodejen na Janáčkově ulici deodorant za čtyřiadevadesát korun,
který si schoval pod oblečení,
a prošel s ním přes pokladnu bez
zaplacení. Tam mu však zpod oblečení vypadl. „Na základě operativního šetření kriminalistů, v úzké
spolupráci s policisty obvodního
oddělení Prostějov 1, se podařilo
všechny skutky objasnit a pachatele zjistit. Při šetření navíc policisté
zjistili, že obviněný muž z Ostravska byl již v minulosti za obdobnou majetkovou trestnou činnost
odsouzen a potrestán Okresním
soudem v Prostějově. Nyní mu
za oba uvedené trestné činy, v případě prokázání viny a odsouzení,
hrozí až tříletý pobyt za mřížemi,“
dodala mluvčí krajské policie Irena Urbánková.

lovým stadionem. Takže jestli je
v onom areálu zahrnuta i zmíněná
zeď, na to existují různé právní
výklady,“ pokrčil rameny první
náměstek primátora.
Kontaktovali jsme pochopitelně
i současného majitele bývalého
stadionu ve Sportovní ulici.
„Jsem rád, že se prokázalo, že
nejsem zodpovědný za současný
stav zdi. Je teď na úřadech či spíše
na soudu, aby určily konkrétního
vlastníka, pokud se nepřihlásí sám.
Podle mého názoru je majitelem
buď SK LeRK nebo TJ Železárny,“ reagoval na dotaz Večerníku
Marek Pořízka.
Skutečně hrozí v této kauze
soud? Zřejmě ano! „Je pravda,
že jedině soud může ukázat prstem na někoho a říct, ty jsi majitel
a ty tu zeď opravíš...,“ potvrdil Jiří
Pospíšil.
Co je ovšem nejpodstatnější, že
zeď, o kterou ve sporu jde, se
i nadále rozpadá a je nebezpečná pro kolemjdoucí návštěvníky
lesoparku Hloučela. Bude se
s opravou čekat, až betonová
suť někoho zabije? Na to už
v tuto chvíli nikdo odpovědět
nedokáže...

Prostějov/mls - Více jak stovka občanů žádá v petici adresované prostějovskému primátorovi o zprůjezdnění ulice Kravařova směrem
z náměstí na ulici Plumlovská.
Vedení města návrh zváží, čeká
však na vyjádření policie a dalších
odborníků.
Podnikatelé z centra města chtějí
opětovně zprůjezdnit výjezd z Kravařovy ulice. „Ulice byla uzavřena
na popud někdejšího místostarosty
Vlastimila Uchytila, jehož záměrem
bylo vytvořit z ní kavárenskou ulici
s místy pro posezení a občerstvení.
Tato myšlenka se ale nikdy nezrealizovala a uzavření ulice ztratilo svůj
význam,“ míní například podnikatel
František Opavský. Další důvod vidí
v tom, že by výjezd z Kravařovy
byl bezpečnější a plynulejší, neboť
by byl řízen semafory. „Je podle nás
proti zdravému rozumu používat k
výjezdu boční uličky, neboť to chodce i děti kolem školy ohrožuje ve
větší míře. Zároveň je trasa výjezdu
o mnoho delší,“ dodává Opavský.

Prostějov/mls - Jak už Večerník
podvakrát informoval, v neděli
9. března 2014 vyhasl jeden
mladý život. Nutno podotknout,
že zcela zbytečně... Jinak se
totiž zoufalý čin, který spáchal
pětadvacetiletý David Tříska
z Bedihoště označit nedá. Ten byl
nalezen u cyklostezky za kasárnami v Letecké ulici oběšený! Redakci se ozvala jeho přítelkyně,
která byla záhy po zveřejnění
události označena jako „důvod
celého sebevražedného konání.

Peticí, která žádá úpravu vjezdu
do pěší zóny, by se měla zabývat
Rada města Prostějova i městské zastupitelstvo. Nejprve se
k ní však vyjádří policie a další
odborníci. „Návrh určitě zvážíme, čekáme však na vyjádření
kompetentních orgánů. Než odpovědně rozhodneme, chceme znát
všechny dopravní i jiné souvislosti,“ reagoval Večerníku v této sou-

vislosti Miroslav Pišťák, primátor
Statutárního města Prostějov.
Minulé úterý se peticí zabývala
také rada města. Bylo však zatím
konstatováno to samé. Radní si počkají na posudek dopravní policie,
odborů dopravy a dalších kompetentních orgánů. „Musíme znát názor odborníků. Pak teprve můžeme
rozhodnout,“ dodal po jednání rady
primátor M. Pišťák.

se
sociálními
dávkami
při nakupování
Přišla o kabelku

Prostějov/pk - O kabelku s celým
obsahem přišla o uplynulém víkendu sedmapadesátiletá žena. Když
v sobotu 22. března krátce před
polednem nakupovala v jednom
z prostějovských marketů, odložila si svoji příruční tašku do vozíku a její chvilkové nepozornosti
využil neznámý chmaták, který
kabelku prachprostě ukradl.
Podle informací policie v ní nešťastná dáma měla kromě téměř
třítisícové hotovosti i mobilní telefon, dioptrické brýle, svazek klíčů,
osobní doklady, doklady k vozidlu,
dvě permanentky a také platební
kartu. „Neznámý pachatel jí tak
způsobil škodu za deset tisíc korun.
Policisté nyní případ prověřují pro
podezření ze spáchání trestných
činů krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku za které pachateli,
v případě jeho zjištění, hrozí až
dvouletý pobyt za mřížemi,“ doplnila Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.

V průběhu hlavního líčení Okresního soudu v Prostějově, který minulé úterý řešil „případ „Bělohlávek“, vyšly najevo další zajímavé
okolnosti. Přestože byty nebyly
vůbec v dobrém stavu a v některých se nedalo ani topit, nájemné
zde činilo i přemrštěných šestnáct
tisíc korun! Milan Bělohlávek totiž v rámci své obhajoby „práskl“
mimo jiné skutečnost, že nájemníkům vydával doklady, aniž by od
nich peníze přebral... A policisté
zjistili, že v některých případech
mluvil pravdu!

byla ve špitálu, v tu samou dobu
se pohádal s kamarádem a ani
jeho vlastní rodina mu v trápení
nedokázala pomoci,“ hledala
důvod sebevraždy svého přítele
slečna Klára.
Pětadvacetiletý David dlouhodobě
bojoval s nedostatkem financí.
„Tak půldruhého roku zpátky
jsme byli úplně bez peněz. Já
neměla práci vůbec, on dělal
pouze po brigádách, občas mu
navíc někdo nezaplatil. Valila se
na nás jedna exekuce za druhou,
třeba tři dny jsme jedli jenom
cukr...,“ zmínila se Klára.
Svoji roli v těchto trablech

Proč něco podobného dělal?
A jaktože mu to tak dlouho procházelo? V jasné většině romští
nájemníci díky němu získali papír,
na základě něhož mohli požádat
o poměrně vysoký příspěvek na
bydlení. Není přitom vyloučeno,
že se následně se svým „panem
domácím“ o dávky zpětně podělili. „Někteří z nájemníků už byli
odsouzeni za to, že při žádosti
o příspěvek na bydlení předložili
faktury o nájemném, které nikdy
nezaplatili. Ty jim vystavoval právě pan Bělohlávek, který byl v této
věci již rovněž obviněn,“ upozornil během soudního líčení státní
zástupce Jaroslav Miklenda. Podstatné je, že soud prokázal, že
INZERCE

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

„David neunesl tíhu samoty,“ svěřila se exkluzivně Večerníku jeho přítelkyně
mladíka, který se rozhodl vzít
si život. David po sobě zanechal
dopis na rozloučenou. Ani z něj
přímo nevyplývá, že by svůj zoufalý čin udělal kvůli zhrzené lásce.
„Psal tam, že neví, jak dál, že
v sobě cítí pouze velké prázdno
a že se všem, kterým ublížil, moc
omlouvá...,” tlumočila Davidova
poslední slova jeho přítelkyně,
která týden před jeho smrtí
strávila s ledvinovou kolikou
v prostějovské nemocnici. „On
byl hodně uzavřený a přemýšlivý.
Myslím, že mu vůbec nepomohlo,
jak najednou zůstal sám. Pouze
se svými myšlenkami... Já jsem

Projedou? Vedení magistrátu se má již brzy zabývat možností opětovného zprůjezdnění Kravařovy ulice v Prostějově. Foto: archiv Večerníku

Na Újezdu kvetl kšeft

Za sebevraždou mladíka nestál rozchod, ale deprese...
Slečna Klára se k onomu
nešťastnému dnu původně vracet
vůbec nechtěla. Nakonec se rozhodla reagovat. Za Davidovou
sebevraždou podle ní nestála
nešťastná láska, jak vyplývalo
z některých facebookových diskusí, vše podle ní bylo výrazně
složitější... „Náš téměř pětiletý
vztah určitě nebyl bez mráčků.
Je také pravda, že v poslední
době jsme se vzájemně vzdalovali. Dokonce jsem plánovala, že se od něj odstěhuji. Nikdy
jsem mu však neřekla, že se
s ním rozejdu,“ svěřila se v naší
redakci dlouholetá přítelkyně

„Kravařky“

nepochybně hrály i Davidovi experimenty s pervitinem a hracími automaty. „On byl hodně
silná osobnost, dokázal se ze
všeho oklepat. S drogami skončil,
automaty omezil. Já si našla práci
a naše finanční situace se začínala
pomalu, ale jistě zlepšovat. Myslím, že všechno se dalo řešit. Jen
ne takhle...,“ dodala Klára, kterou
Davidův odchod bolestně zasáhl. „Ani nevíte jak moc silně!
A rozhodně nejsem sama. Ti, kteří
ho měli skutečně rádi, prožívají
stále jedno velké a skutečné peklo,“ uzavřela svoji exkluzivní
zpověď pro Večerník mladá dívka.

vydávání fiktivně proplacených
faktur se časově nekrylo s obdobím, kdy obžalovaný peníze
od nájemníků inkasoval do své
vlastní kapsy a které tak měly
připadnout majiteli domu.
Milan Bělohlávek si tak svojí obhajobou příliš nepomohl.
„V současnosti čelí dalšímu trestnímu stíhání, v němž je obviněn
s trestného činu napomáhání
k podvodu,“ potvrdil Miklenda.
Tento případ je bohužel stále
spíše ojedinělý. Kauzy, kdy se
podobní „chytráci“ parazitující
na svém okolí i státu dostanou
až před soud, by se totiž v rámci
celé republiky stále daly spočítat
na prstech jedné ruky...

Společnost a děti
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CO NEJVÍCE ZDRAVÍ,
RADOSTNÝCH CHVIL
A MOŘE NEPOPSATELNÉHO
ŠTĚSTÍ PŘEJE VŠEM
NAROZENÝM RATOLESTEM
I JEJICH MAMINKÁM
A TÁTŮM

A GRATULUJEME!!!

Valentýna Uherková
16. 3. 2014 47 cm 2,65 kg
Prostějov

Karolína Kaliňáková
16. 3. 2014 50 cm 3,40 kg
Krumsín

Samanta Laura Forgáčová
16. 3. 2014 49 cm 2,95 kg
Tištín

Valérie Barešová
17. 3. 2014 50 cm 3,70 kg
Komárov

Natálie Žvátorová
18. 3. 2014 50 cm 3,60 kg
Dobromilice

Marcela Doleželová
18. 3. 2014 51 cm 3,40 kg
Držovice

Sara Karayigit
18. 3. 2014 53 cm 3,60 kg
Prostějov

Vojtěch Dřizga
26. 8. 2011 50 cm 4,00 kg
Prostějov

Lukáš Coufal
17. 3. 2014 48 cm 3,05 kg
Prostějov

SOUTĚŽ S PROSTĚJOVSKÝM VEČERNÍKEM: BANKOVKA PŘEDÁNA

Marek Gabor
18 3. 2014 50 cm 3,95 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!

Prostějov/red - Ve středu 19. března pár minut po osmnácté hodině večerní se to stalo. Postarší
rší
échlapík Jiří ŠTĚRBA z Brodku u Prostějova převzal z rukou náměstka hejtmana OlomouckéU
ho kraje a člena Rady města Prostějov Aloise Mačáka PĚTITISÍCOVOU BANKOVKU
A ŠAMPAŇSKÉ k tomu! A vše se událo, jak jinak, než ve Večerníku...
Právě nejčtenější regionální týdeník vám totiž nabízel možnost hádat, který že ze současných poli-tiků se to nacházel na snímku z dětství. Ve hře přitom byla výše zmíněná a především nezanedbatelná výhra v podobě částky 5 000 Kč a láhev sektu k tomu!
Samotného aktu slavnostního předání se tedy chopil sám
Alois Mačák. „Všem takřka čtyřem stovkám tipujícím ještě jednou velmi děkuji. Jejich zájem mě moc potěšil a také
inspiroval k dalším soutěžím, které proběhnou třeba ještě letos..,“ uvedl náměstek hejtmana Olomouckého kraje.
Poté již vytáhl z aktovky tradiční „Bohemku“, k níž přiložil
„Pětilitr“ je doma! Jiří Štěrba si právě přebírá výherní ban- obálku s pětitisícikorunou a za dozoru redakce Večerníku
kovku od Aloise Mačáka.
Foto: Michal Kadlec a s velkou gratulací vše předal panu Jiřímu Štěrbovi. Byl to
on, kdo měl nejvíce štěstí při losování z osudí, do kterého
bylo v předchozím týdnu vloženo 173 správně tipujících čtenářů. „Už moji prarodiče říkávali, kdo nehraje, nevyhraje.
Ve vašem případě se to potvrdilo a já vám z celého srdce tento úspěch přeji. Užijte si peníze, jak jen můžete,“ pronesl
Mačák směrem k výherci, na němž bylo patrné sympatické dojetí. „Děkuji moc. Vůbec jsem to nečekal, byť s manželkou soutěžíme ve Večerníku pravidelně, ale dosud jsme měli štěstí jen na menší výhry,“ podotkl se smíchem Jiří Štěrba. Na zdraví! Výhra se musela v redakci Večerníku pořádně
„Každopádně jsem moc šťastný. Kdyby mi ovšem neporadila maminka, která pracovala na okrese, asi bych pana Ma- zapít. Šampaňským si přitukl výherce Jiří Štěrba s Aloisem
čáka neuhádnul,“ usmál se výherce z Brodku u Prostějova. „Chtěl bych dodat, soutěžte s Večerníkem, vyplatí se to,“ Mačákem, asistentkou redakce Evou Plačkovou a šéfredakvzkázal závěrem Alois Mačák.
torem Večerníku Petrem Kozákem.
Foto: Michal Kadlec

www.vecernikpv.cz
.cz Mateřinka roztančila
Svěží jarní zpravodajství z Prostějovska

Další z řady projektů na Švehlově
střední škole polytechnické!
Prostějov/pr - Již 1. září 2013 byl
zahájen aktuálně probíhající projekt nesoucí název „Zlepšování
podmínek pro výuku technických
oborů a řemesel“. Jeho hlavním
cílem je všeobecné zkvalitnění
a zatraktivnění výuky vybraných
technických oborů na Švehlově
střední škole polytechnické v Prostějově. Projekt je zaměřen na
učební obory Instalatér, Elektrikář silnoproud, Analýza potravin
a Technologie potravin. Tohoto
cíle bude dosaženo realizací následujících kroků.
Prvním z nich je zkvalitnění výuky
technických oborů. V rámci tohoto
kroku budou vytvořeny aktualizované výukové materiály zpracované

moderní a atraktivní formou. Moduly
budou složeny z výukových prezentací, krátkých výukových videí z provozů firem a laboratoří, počítačových
animací, pracovních lístků k dílenským cvičením a didaktických testů.
Do tvorby materiálů budou rovněž
pozváni odborníci ze stavebních
a potravinářských firem. To přispěje jak k přiblížení vytvářených
vzdělávacích materiálů, tak ke zvýšení odborné způsobilosti učitelů
vyučovat odborné předměty. Druhým prostředkem pro naplnění cíle
je intenzivnější propojení výuky
s praxí. Tohoto prostředku bude dosaženo zavedením exkurzí do řádné
výuky. Exkurze povedou ke zvýšení odborných schopností žáků

a rozvíjení spolupráce s firmami
v regionu, které jsou potenciálními
zaměstnavateli našich absolventů.
Posledním krokem je poté zvýšení
motivace žáků základních škol ke
vzdělávání v technických oborech.
Za tímto účelem budou zavedeny odborné workshopy - inovativní forma
výuky, která povede k popularizaci
a zatraktivnění technických a řemeslných oborů. Vzhledem k tomu, že
workshopy budou realizovány žáky
školy, budou současně směřovat
k upevnění mezipředmětových vazeb.
Od nových metod očekává Švehlova střední škola polytechnická
lepší připravenost žáků na rychle
se měnící technologie používané
zaměstnavateli v praxi!

přes dvě stě capartů

Prostějov/mls - Do posledního místečka zaplněný sál Městského divadla v Prostějově sledoval ve čtvrtek
odpoledne vystoupení celkem více
jak dvou stovek dětí z deseti mateřských škol, které přilákal už patnáctý ročník festivalu Mateřinka.
Své první krůčky „na prknech, která znamenají svět“ si užili caparti z celkem osmi
prostějovských mateřských škol, které
doplnily mateřinky z Kostelce na Hané
a Vrbátek. Hravým odpolednem je coby
moderátor provedl Michal Mucha.
„Děti jsou při vystoupení vždy zcela
spontánní. Soustředí se pouze na svůj
výkon a neprožívají stud ani trému.
Mnohem nervóznější bývají učitelky,

Čertovská školka. Na pódiu se kromě osmi prostějovských mateřinek představily i děti z Kostelce na Hané (na snímku) a Vrbátek. Foto: Michal Kadlec

Kapacita nestačila. Takhle narvané divadlo, jako bylo uplynulý čtvrtek, mnohdy
nebývá ani když přijedou hvězdní umělci z Prahy.
Foto: Michal Kadlec

které s nimi představení nacvičily,“
všiml si pořadatel Tomáš Jachník, který
čtvrteční hudební, taneční a dramatická
čísla zaznamenal na kameru.
A záznam na DVD poputuje do
Nymburku. Zde si porota vybere
představení, které jí přijde jako
nejzdařilejší. Vítěz pak dostane pozvánku do celostátního finále, které
se uskuteční začátkem května. „Loni
nás v něm úspěšně reprezentovala
Mateřská škola Mánesova,“ zmínil se
Jachník, který za povedené odpoledne
poděkoval všem kantorům, kteří se
podíleli na přípravě představení a také
Statutárnímu městu Prostějov, jež poskytlo finanční podporu.

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
Lazariánský servis vás zve opět
na ozdravný pobyt do Chorvatska v měsíci srpnu 2014. Pobyt
je vhodný pro rodiny s dětmi, seniory i handicapované. Přihlášky
a bližší informace na tel. čísle
776 054 299 pí Zapletalová
Ekocentrum IRIS
pondělí 24. března od 16:00
do 18:00 hodin - Keramika tvořivá dílna

Základní organizace SPCCH
v Prostějově poskytuje i nadále
své poradenské služby každé
úterý od 9 do 11 hodin v kanceláři na Kostelecké 17 v Prostějově, přízemí dveře číslo
109. Také v tomto roce pořádá
ZO SPCCH v ČR Prostějov
zájezdy: 18. června 2014 - Pštrosí farma Doubravice nad Svitavou, 3. září 2014 - Zahradní
galerie Děda Praděda v Jiříkově,
1. října 2014 - zájezd do Polského Těšína. Přihlášky a další
informace získáte na shora uvedené adrese v úřední dny.
Semtamník SONS
středa 26. března od 14.00
- Návštěva prostějovského muzea
ve Špalíčku s prohlídkou výstavy
s názvem „Fenomén Igráček“.
Sraz před muzeem ve 13.50 hod.
čtvrtek 27. března od 13.00 do
16.00 hodin - Pletení z pedigu
v klubovně SONS.

Již třetí ročník projektu s názvem „Tanec-koření života
III. pořádá výuku standardních a latinskoamerických tanPůjčovna rehabilitačních
ců v době od 19:00 do 20:30
hod. v Sokolovně Nový Svět, a kompenzačních pomůcek LAul. Sudova 11 v Olomouci od ZARIÁNSKÉHO SERVISU
16. dubna 2014. Více info na PV, Hacarova 2, zajišťuje ortopehttp://tanec-koreni-zivota.webnode.cz dické vozíky, WC křesla, chodítka
- pevná, pojízdná, podpažní, servírovací stolky a polohovací lůžka
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
(mechanická, elektrická). Kontakt
PROSTĚJOV
úterý 25. března v 9:00 hodin po telefonu pí. V. Zapletalová
-Tvořivá knihovna
776 054 299
čtvrtek 27. března ve 13:30 hodin čteme sovičce Rozárce
Svaz tělesně postižených
v ČR, o.s., místní organizace
MC Cipísek
v Prostějově, Kostelecká 17 zve
Individuální poradenství - dle své členy i nečleny na zájezd
objednání, konzultace s právnič- 4. dubna do Veĺkého Mederu
kou, psychologické poradenství, - pobyt ve slovenských termákonzultace s výživovou poradkyní lech. Dále vás zveme na týdenní
Odpolední herny pro rodiče pobyt k moři - Chorvatsko - Paa prarodiče s dětmi do 5 let - koštane 11.7. - 20.7.2014. Bližvždy v pondělí od 15:00 do 17:00 ší informace v kanceláři č.106
hodin. Na tyto herny není potřeba nebo na tel.č.588 008 095,
se hlásit předem.
724 706 773.
Zápis na místa v programech
duben - červen. Pondělí 31. březBONSAI KLUB HANÁ
na - 8:30 až 12:00 hodin - prodlouzve na jarní tvarování bonsají
žení docházky pro již nahlášené dne 12. dubna 2014 v klubovně
ČZS Prostějov, Daliborka
v předchozím cyklu do 28. února
6 (u místního nádraží) od 9 - 14
Regionální pracoviště Tyflo- hodin. Doneste si své bonsaje,
Centra Olomouc v Prostějově
poradíme, příp. přesadíme,
nadále poskytuje služby nevido- určíme druh apod. Na váš zájem
mým a slabozrakým občanům na se těší pěstitelé z BK Haná při
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
ZO ČZS Prostějov 1

Smlouva s FTL

prodloužena

Prostějov/mik - Prostějovští radní
na poslední schůzi vzali na vědomí
informaci o stávajících smluvních
závazcích v oblasti provozu městské hromadné dopravy a doporučili zastupitelstvu schválit dodatky
ke smlouvě se současným dopravcem, společností FTL.
Veřejná služba v MHD tím bude
zajištěna do 31. prosince 2023.
Prostějov byl prvním městem
srovnatelné velikosti v rámci České republiky, kde se provoz městské hromadné dopravy zajišťuje
výhradně ekologickými autobusy
na stlačený zemní plyn splňujícími nejpřísnější emisní limity.
Cestující přepravuje dvaadvacet
nízkopodlažních autobusů, které
ročně najedou sedmsetosmdesátpět tisíc kilometrů.

KAMEŇÁK 4

KDY: sobota 29. března 2014 v 17:30 hodin
KDE: Kulturní klub DUHA, Školní 4, Prostějov
Hrají: Václav Vydra nejml.,
Dana Morávková, Josef Laufer, Hana Čížková, Lucia Molnárová, Jan Skopeček, Zdeněk
Srstka, Bohumil Klepl, a další.
Po deseti letech se nám opět
představují oblíbení hrdinové
městečka Kameňákov v plné
parádě. Pepanovi (V. Vydra) odjela žena Vilma do Austrálie za
jejich dcerou a Pepan se synem
Pepíkem tak žijí v ryze mužské
domácnosti, kde není navařeno,
ani vyžehleno a kde vybuchují
vajíčka v mikrovlnné troubě.
Kolem Pepana usilovně krouží
učitelka Vlasta (D. Morávková), která vycítila příležitost zaplnit místo po Vilmě. Pepan je
však zcela zaneprázdněn novou
budoucností - stal se starostou
Kameňákova. Po svém předchůdci zdědil přizpůsobivého
tajemníka Bohouše (B. Klepl).
Jejich první společnou misí na
radnici je založení městské policie, protože, jak známo, příjmy

Olomoucký kraj/mik - V posledních několika dnech se
v poradnách Sdružení obrany
spotřebitelů Moravy a Slezska
množí stížnosti na praktiky firmy Endemos distribution s.r.o.
z Prahy, která spotřebitelům,
převážně seniorům, rozesílá
upomínku – výzvu k úhradě
dlužné částky ve výši 3 566 korun. Policie ale upozorňuje, že
jde o podvod!
Společnost v dopise uvádí, že
kontrolou účetní evidence zjistila
dluh na klientské kartě za stále
aktivní členství a vyzývá daného spotřebitele, aby ve vlastním
zájmu neprodleně kontaktoval
společnost na zákaznické lince
+420 900 850 555. Dále ho spo-

Foto: internet
z udělených pokut jdou rovnou
do městské kasy. Náčelníkem
se stane místní Rambo, Franta Cloumal (M. Dejdar), čímž
konečně stoupne v očích jeho
ženy (A. Bendová). Šetřílek
Bohouš musí ještě stihnout levně zařídit jeden pohřeb...
V místní čínské restauraci mezitím dojde k nečekanému objevu.
Kuchař Lojza (J. Pomeje) zalévá
své marihuanové „bylinky“ zná-

nasvícení radnice a Národního domu. Jde o symbolickou akci, která má zdůraznit
nutnost ochrany životního
prostředí. Připojit se mohou
i další instituce nebo prostějovské domácnosti.

mým Modrým pramenem, který
v minulých dílech povzbuzoval
sexuální apetit. Když si ubalí
„jointa“ z takto zavlažovaného
výpěstku, propadne nekonečné
pravdě a všeobjímající lásce.
A Coufalův syn Vincek (V. Navrátil) pohotově pochopí, že
tenhle „model“ bude bestseller...
Kameňák 4 si nenechte ujít již
tuto sobotu v kulturním klubu
DUHA v Prostějově.

Domovní správa, s.r.o
víceúčelová hala - zimní stadion

Bruslení pro školy,
a veřejnost

Pohřební služba Pavel Makový,
Kravařova 11, tel.: 582 332 100.

Nejsou již mezi námi...
Jiří Burda 1954
Prostějov
Josef Trnečka 1936
Protivanov
Jiří Černý 1941
Ptení
František Vojáček 1938 Prostějov
Jiřina Motalová 1931
Žárovice
Jaroslav Studený 1940
Prostějov
Bohumil Sobota 1945
Prostějov
František Začal 1931
Vrbátky
Josef Trnečka 1939
Protivanov
Marie Korsová 1934
Prostějov
Marta Štafflová 1934
Prostějov

Rozloučíme se...
11.00 kostel Vrahovice
11.45 Obřadní síň Prostějov
13.15 Obřadní síň Prostějov
14.00 Obřadní síň Prostějov
11.00 Obřadní síň Prostějov
13.15 Obřadní síň Prostějov
14.00 Obřadní síň Prostějov
14.45 Obřadní síň Prostějov

pátek 28. března
20:00 Depeche mode night
in black
sobota 29. března
20:00 Sick mosh feast

úterý 25. března
14:00 Úterní Bijásek: Husiti
17:30 Non -Stop
20:00 10 pravidel jak
sbalit holku

středa 26. března
15:00 Bio Senior - Jedlíci,
aneb sto kilo lásky
sobota 29. března
15:00 Míček Flíček
pásmo pohádek
17:30 Kameňák 4

středa 26.3. 16.30 - 17.30 hodin
pátek 28.3. 17.00 - 18.00 hodin
neděle 30.3. 13.00 - 15.00 hodin

Svěží jarní zpravodajství z Prostějovska

bitel zaplatí za minutu hovoru
85 korun,“ přibližuje praktiky
podvodné firmy mluvčí krajské
policie. Na základě těchto skutečností policie i Sdružení obrany spotřebitelů upozorňují, že se
jedná o podvodné jednání, jak
vylákat ze spotřebitelů peníze.
V takovýchto případech pamatuje na spotřebitele i zákon, který
přímo zakazuje prodávajícím
používat pro komunikaci se spotřebitelem telefonní čísla s vyšší
než běžnou cenou. „Proto nedoporučujeme na tuto linku volat
a radíme postiženým ohlásit celou záležitost na Policii ČR, která
se již také o případ začala zajímat,“ uvedla Irena Urbánková.
Výzvu k zaplacení 3 566 ko-

pátek 28. března
17:30 V nitru Llewyna Davise
americké drama
20:00 Noe 3D
sobota 29. března
17:30 Noe 3D
20:00 V nitru Llewyna Davise
neděle 30. března
17:30 Noe
20:00 V nitru Llewyna Davise

KULTURNÍ KLUB DUHA

MĚSTSKÉ DIVADLO
PROSTĚJOV
středa 26. března
19:00 Ondráš - vlčí máky
válečným veteránům
Benefiční koncert
čtvrtek 27. března
19:00 Ostře sledované vlaky
Bohumil Hrabal

DIVADLO POINT
pátek 27. března
19:00 Testosteron

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA

úterý 25.3. 09.00 - 10.00 hodin

HODINOVÉ BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

lečnost vyzývá, aby se nevyhýbal
svému závazku, a upozorňuje ho,
že v případě, že nebude celou věc
řešit a nebude společnost kontaktovat, bude pohledávka vymáhána exekučně. „Samozřejmě, že
takový dopis nejednoho seniora
vyděsí, i když si není vědom
jakéhokoli členství,“ konstatuje
Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR v Olomouci. „Společnost
však má být kontaktována na
linku se zvýšeným tarifem.
U hovorů začínajících čísly
900, 906 a 909 totiž platí, že
4. a 5. pozice určuje cenu za
minutu volání v korunách včetně DPH. V tomto případě za
zavolání na tuto linku spotře-

APOLLO 13

čtvrtek 27. března
17:30 Noe
USA katastrofický velkofilm
20:00 Noe

Radnice i „Národ“
v sobotu ZHASNOU

Prostějov/red - V sobotu
29. března 2014 se město
Prostějov připojí k letošnímu celosvětovému happeningu s názvem Hodina
Země. V době od 20.30 do
21.30 hodin bude vypnuto

KINO METRO 70
pondělí 24. března
14:00 Pondělní Bijásek:
Husiti
17:30 Non - Stop
americký akční film
20:00 10 pravidel jak sbalit
holku
česká komedie

středa 26. března
18:00 Richard Strauss:
Růžový kavalír

Výzvu k zaplacení dluhu ignorujte a volejte linku 158!

Pohřební služba Václavková a spol., s.r.o.,
Dolní 21, tel. 582 340 004, Mlýnská 31,
tel.: 582 343 883

Pondělí 24. března 2014
Naděžda Šindlerová 1945 Vrahovice
Jaroslav Langer 1935 Prostějov
Petr Šmíd 1955 Štětovice
Anna Schönfeldová 1925 Prostějov
Středa 26. března 2014
Radoslav Šedý 1928 Prostějov
Pátek 28. března 2014
Jan Božek 1941 Ivaň
Mjr. Karel Čábela 1931 Prostějov
Zdeněk Růžička 1942 Ohrozim

TIP Večerníku

Policie varuje i Prostějovany před PODVODNOU FIRMOU

Pohřební služba A.S.A. TS,
Žižkovo nám. 19,
tel.: 582 344 073, mobil 602 581 098

Věra Pelikánová 1932
Prostějov
Anna Zahradníčková 1921 Prostějov
Bronislava Prokopová 1944 Prostějov
Emílie Ešnerová 1955
Šubířov
Pavol Miškár 1957
Přemyslovice
Miroslava Hájková 1919 Prostějov
Hedvika Sedláčková 1934 Prostějov
Ladislav Hoza 1944
Určice
Stanislav Suchomel 1943 Hrubčice
Marie Spíchalová 1930 Prostějov
Marie Crhonková 1921 Drahany
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run již obdrželo několik lidí na
Olomoucku, Prostějovsku i Přerovsku. Od úterního rána přijali
policisté v celém Olomouckém
kraji téměř stovku oznámení
od občanů o zvláštních dopisech, které jim byly doručeny.
„Předpokládáme, že podobný
dopis dostalo mnohem více lidí
a není tedy vyloučeno, že počet
přijatých oznámení bude vyšší.
Rovněž vyzýváme občany, kteří takové dopisy obdrželi, aby
dříve, než něco opravdu zaplatí,
kontaktovali policisty na kterékoliv policejní služebně,“ uzavírá
toto téma jednoznačnou výzvou
Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR v Olomouci.

NAROZENÁ ŠTĚŇÁTKA

hledají páníčky!
Majitelé, poznáte si své miláčky?
Prostějov/mik - Strážníci Městské policie v Prostějově ročně ve městě odchytí desítky zatoulaných psů. V drtivé většině se jim podaří najít jejich majitele. Ovšem v některých případech
se tak nestane a pejsci skončí v kotci na služebně městské policie a po čase dokonce v útulku. Nově se dne 20. února 2014 narodilo v útulku fence Kofilce šest štěňátek. Pokud se vám
některé z nich líbí, volejte na telefonní číslo 582 329 405 nebo pište na e-mailovou adresu:
michal.pojezny@prostejov.eu.

OD 24. DO DO 30. 3. 2014

TELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek
a v pátek od 15:00 hodin. Přestože letošní maximum činnosti
prozatím nepatří k těm úplně nejvyšším, existuje veliká
pravděpodobnost sledování zajímavých útvarů ve fotosféře
i chromosféře. Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve
čtvrtek a v pátek v 19:30 hodin. Večer září vysoko na nebi král
mezi planetami - Jupiter. Měsíc je vidět až nad ránem a večer
proto neruší pozorování vzdálených vesmírných objektů.
V případě špatného počasí je náhradní program. Vstupné 20 Kč.
POHÁDKOVÁ STŘEDA - v 15:30 hodin uvádíme pohádku
ZE STARÝCH POVĚSTÍ HVĚZDNÝCH. Vstupné 20 Kč.
Výstavy KRÁSY NOČNÍ OBLOHY a Z DĚJIN
PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE a dále expozici OPTIKA si
můžete prohlédnout na začátku všech výše uvedených pozorování.

Blokové čištění
v Prostějově
Prostějov/red - Na tomto místě budeme po zimním odloučení
opětovně přinášet pravidelný týdenní harmonogram ulic, kde
čistící práce společnosti .A.S.A. Technické služby budou probíhat:
26. března 2014 - BLOK č. 48
Sídliště Svobody -vnitroblok (Blok 2 až 16), Sídliště Svobody – parkoviště (Blok 2 až 15), Sídliště Svobody, Anenská, U sv. Anny, cyklostezka.
27. března 2014 - BLOK č. 49
Sídliště Svobody – vnitroblok (Blok 17 až 21), Sídliště Svobody – parkoviště (Blok 18 až 21), Plumlovská ulice (Jungmannova – kruhový objezd), Jungmannova – parkoviště, Jungmannova (Plumlovská – Česká),
cyklostezka

Oznámení o vypnutí elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Olšany
Dne: 7. 4. 2014 od 7:30 do
11:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce ve směru od Prostějova pravá strana po č.43, od
č.213 po č. 433 Za humny, od
č. 233 po č. 448, od č. 207 po
č. 398, dále č. 130 až č.133, od
č. 112 po č. 108 za NS, od č.
112 po č. 122 a 360, od č. 45
po č.61, od č.439 po č.67, nová
lokalita u hřbitova od č.606 po
č. 613 a 623, včetně podnikatelských subjektů ve vypnuté
oblasti.
Obec: Prostějov
Dne: 7. 4. 2014 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
ulice Dolní od č. 81a po č. 99
včetně.
Obec: Hrdibořice
Dne: 7. 4. 2014 od 7:30 do
11:00 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Hrdibořice včetně
podnikatelských subjektů v
obci.
Obec: Prostějov
Dne: 8. 4. 2014 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
Kojetínská ul. vč. celého bý-

valého areálu OSP (mimo fa
Aragotex a Melzer), ZAPA
beton, odběratelé mezi ul. U
spalovny a ul. Rovná, ul. U
spalovny celá mimo neuvedené velkoodběratele, Kojetínská ul. 13, 13a, Pozemstav, ČS
PHM Slovnaft, Rema, T Mobile, Švehlova stř. škola, celý
Kralický Háj včetně fa Duno,
odběratelská trafostanice Haná
Metal (č.701198), odběratelská trafostanice Jyderup (č. 30
0646)
Obec: Vrchoslavice
Dne: 9. 4. 2014 od 7:30 do
11:00 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Vrchoslavice včetně
podnikatelských subjektů v
obci mimo farmu ZD.
Obec: Vitčice
Dne: 9. 4. 2014 od 11:30 do
14:00 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Vitčice včetně podnikatelských subjektů v obci
mimo farmu ZD.
Obec: Skalka, k. ú. Čehovice
Dne: 10. 4. 2014 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce Skalka od OÚ po lázně včetně pravá strana, od OÚ
ke hřbitovu oboustranně, celá
nová ul. k lázním oboustranně,
FVE Čehovice1 a FVE Čehovice2.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní a také poslední rozhovor s legendou prostějovských fotografů, která tvrdí:

„NEEXISTUJE OŠKLIVÁ ŽENA, JSOU JEN ŠPATNÍ FOTOGRAFOVÉ“
Před objektivem Karla Nováka se svlékly tisíce nádherných žen a dívek...

Prostějov - Svůj první akt vyfotil před dvaapadesáti lety, nyní se dočkává uznání. Karel Novák je autorem tisícovek aktů krásných žen, řady dokumentárních snímků
z nudistických pláží, ale i fotografií koní ze stájí Cavallo
či divadelníků sjíždějících se na Wolkerův Prostějov.
Loni byly jeho práce k vidění v Moravské galerii v Brně,
kde vystavoval společně se slavným americkým fotografem Jockem Sturgesem. Snímky následně putovaly
také do Bratislavy, kde se dostaly do společnosti předních světových autorů při prestižním „Měsíci fotografie“.
Za úspěšnou reprezentaci na těchto akcích čeká Karla
Nováka „Cena hejtmana Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury“. Ocenění si převezme již
9. dubna v prostějovském divadle na slavnostním večeru, který bude moderovat Marek Eben. Ještě předtím se
Večerníku podařilo udělat tento rozhovor, který on sám
označil za svůj poslední výstup pro média...
Martin Zaoral
Z vašich fotografií to vypadá,
že jste fotil samé krásné ženy.
Na svých snímcích jich máte neuvěřitelné množství. Jak je to vůbec
možné?
„Jsou ženy krásnější a ženy méně
krásné. Ovšem to, jak bude každá
z nich nakonec působit na fotce, záleží hlavně na fotografovi...“
Jakým způsobem může fotograf ovlivnit vzhled ženy?
„Hlavně pomocí nasvícení. Někdo
si rád pomáhá i make-upem, bleskem či retušemi. To ovšem není nic
pro mě. Vše to pak vypadá na jedno
brdo, je to hodně ploché. Mně vždy
šlo o přirozenou krásu. Proto jsem
nejraději fotil pouze při denním
světle. Ať si každý tvrdí, co chce, tak
měkkého světla žádnými reflektory
nikdy nedosáhnete. Navíc jsem vždy
chtěl, aby dívky na fotkách byly takové, jaké jsou ve skutečnosti. A to
i s jejich případnými nedokonalostmi! Z duše se mi protiví, když
z mladých žen někdo dělá něco, čím
opravdu nejsou.“
Tvrdíte, že neexistují ošklivé
ženy. Své modelky jste si však
očividně pečlivě vybíral...
„Vždycky ne. Některé jsem oslovil já, jiné přišly samy, protože jim
o mně třeba řekla kamarádka. Často jsem fotil i na zakázku. Všechny
dívky, které jsem fotil nahé, mi byly
sympatické už jen tím, že měly odvahu za mnou přijít a svléknout se.
Ovšem musím přiznat, že některé
snímky se mi nepovedly tak, jak
jsem si představoval. A některé ženy
jsem skutečně fotit odmítl. Nemělo
by to cenu...“
Jste známý jako vášnivý propagátor naturismu. Co bylo
dříve: vaše vášeň pro fotografování či pro nahé tělo vystavené vodě
a slunci?
„To šlo ruku v ruce. Všechno to začalo tím, že jsem v roce 1962 odjel
do Německa. Na poloostrově Rujána u Baltského moře jsem tehdy
udělal jeden ze svých prvních aktů.
Pak jsem se tam každý rok v létě
vracel.“
Předpokládám, že se svojí
modelkou jste se seznámil
právě na nudistické pláži...
„Ale vůbec ne! Když jsem přijel do
Německa, všichni šli spát a já jsem

vyrazil do baru. Absolutně jsem neuměl německy, ale líbila se mi tam
jedna dívka, přišel jsem k ní a řekl
jenom: ´Bitte, tanzen?´ A pak už to
šlo ráz na ráz. Tančili jsme, strávili společně zbytek dovolené, já ji
fotil a to i nahou. Tady mi visí její
snímek, který vznikl před více jak
padesáti lety... (ukazuje fotku velmi atraktivní dívky vystavující své
pružné nahé tělo slunci a mořským
vlnám)“
Musím uznat, že ta dívka je
opravdu velmi krásná. Ona
tedy vůbec nebyla nudistka?
„To nebyla... (úsměv)”
Jak je tedy možné, že se od
vás nechala takhle fotit?

těžkého. Když jsem ji viděl samotnou ve dne na pláži a večer na baru,
tak to šlo samo. Maximálně přišly na
řadu nějaké ty všeobecné známé fígle
s cigaretou, a tak. Byl jsem sportovec
- štíhlý, mladý, černovlasý, opálený.
A uměl jsem tančit.“
Takzvaně „ulovit babu“ je
jedna věc, vydržet s ní však
věc druhá. Jedinkrát v životě jste
byl ženatý. Po třech měsících jste
sám podal žádost o rozvod. Proč?
„Žena mě omezovala! Nikdy jsem
se nechtěl nikomu a ničemu podřizovat, už vůbec ne pak nějaké ženské... Když se oženíte, vznikne mezi
vámi určitá vazba. Vy už si nemůžete dělat, co byste sám chtěl. Kdybych byl ženatý, tak jsem nemohl
jezdit k moři sám, seznamovat se
s dívkami, fotit je nahé. Jezdil bych
tam s manželkou, která by chtěla,
abych s ní šel tam a tam, dělal s ní
to a to. Je možné, že to někomu tak
vyhovuje, ale pro mě to nebylo. Já si
vždy uchovával volnost.“
Vaše snímky mají často velmi
erotický podtón. Navíc jste vždy
byl atraktivní muž, kterému se dívky
očividně líbily a i ve svém věku je stále umíte ocenit. Jak těžké pro vás
bylo
lo krásné ženy fotit a nedělat
s nimi
imi raději něco příjemnějšího?
„Tyhle
yyhle věci jjsem vždy
y musel
přísně
sně odlišovat. Často se
přede
ede mnou svlékly opravdu nádherné ženské. Ale
o tom,
to
om, co bylo
b l před
ř d focef
ním
m nebo po něm, o tom
s vámi
v
mluvit nechci a ani

Po padesáti letech vaší činnosti mi to tedy vychází, že
jste mohl vyfotit přes tři tisíce nahých žen a dívek. Je to vůbec
možné?
„Nevím, těžko říct, asi jo. Jak už
jsem řekl, nikdy jsem to nepočítal.“
Říkáte, že při focení šla
všechna erotika stranou.
Proč jste tedy vlastně nikdy nefotil
i chlapy?
„Nemám k nim ten správný vztah.
Kdysi na počátku jsem fotil jednoho nahého člena místní kapely.
Fotku jsem udělal nejlíp, jak jsem
mohl, ale stejně to nebylo ono. Jediný nahatý chlap, kterého jsem pak
fotil, jsem byl já sám. S některýma
ženskýma jsme se společně fotili na
samospoušť.“
Koncem osmdesátých let jste
se zasadil o vznik nudistické
pláže u plumlovské přehrady.
Zvedl se tehdy proti ní nějaký odpor?
„To víte, že ano. Ale bylo to spíš
komické. Kolem břehů plumlovské
přehrady visely plakáty, kde bylo
napsáno ´Přijďte na můstek směrem
k přehradě a společně ty úchylné
prasáky vyženeme!´ Celé to skončilo fiaskem. Demonstrace se zúčast-

„Vůbec
ne
překec chápu, proč j
at
se
vám ře k tomuhle roz m se nechal
knu
hov
které js , že je to posl oru. Už teď
e
em něj
akému dní interview
,
noviná
ři dal..
.“

a už se neukázal... (smích)“
Došlo
na pláži
někdy i na
sex?
„Neříkám, že se
tam nikdy nikdo
nemiloval. Vždy to
však probíhalo někde
v koutku dál od lidí. To mi
ale přijde normální.“
Delší dobu jste se potýkal se
zdravotními problémy, nyní
už vypadáte výrazně lépe. Plánujete ještě nějakou další výstavu?
„V Prostějově mám dvě možnosti. Buď vystavit nahatý ženy na
židlích, nebo udělat těhotenský
seriál, který fotím už několik desítek let. Vracím se tedy ke starým
fotkám a vybírám ty, které můžu
uveřejnit. Problém je v tom, že ty
lidi jsou tam všechny poznat, takže od nich musím napřed získat
souhlas. Jinak je nemůžu nikomu
ukázat.“
Netajíte se svojí skepsí k novinářům a médiím obecně.
Prý jste odmítl i účast v talk show
Jana Krause „Uvolněte se, prosím“...

vůbec nechápu, proč jsem se nechal
překecat k tomuhle rozhovoru...
(udivený pohled) Už teď vám řeknu,
že je to určitě poslední interview,
které jsem nějakému novináři dal!“
Co tedy říct na úplný závěr?
Máte pocit, že jste něco jako
fotograf či jako člověk promeškal?
„To se stane každému. Vždy vám
něco proklouzne mezi prsty. Třeba
se vám líbí nějaká ženská, rád byste ji fotil, ale ona vám unikne. Když
jsem byl nedávno na Cavallu, tak
tam byla krásná, štíhlá blondýnka
s dlouhými vlasy až po pás. To už
jsem dlouho neviděl. Vůbec nevím,
kdo to byl, jen tak procházela kolem. Já jsem ji bohužel ani neoslovil.
Kdybych to udělal, tak by možná

„Kdybych byl ženatý, tak jsem nemohl
jezdit k moři sám, seznamovat se s dívkami,
fotit je nahé. Jezdil bych tam s manželkou,
která by chtěla, abych s ní šel tam a tam
a dělal s ní to a to. Je možné, že to někomu
tak vyhovuje, ale pro mě to nebylo....“
nebylo....“
KAREL NOVÁK o důvodech, proč jeho jediné
manželství skončilo už po třech měsících

Se svým dílem. Karel Novák se svojí fotografií, kterou osobně považuje za jednu z nejpovedenějších.
Foto: Petr Sládek
„To byste se musel zeptat jí...
(smích) Ostatně to byste se musel
zeptat všech těch holek, které se ode
mě nechaly fotit nahé, proč to dělaly.
Já jsem se jich na to neptal!“
Na Rujánu jste se pravidelně
vracel. Byl jste s ní pak ještě
v kontaktu?
„Pak už ne. Akorát jsem jí poslal
vyvolané snímky poštou. Chtěl jsem
fotit i jiné ženy než ji. Takže jsem ji
dál už nijak zvlášť nevyhledával...
(úsměv)“
Vy jste asi nikdy neměl problém seznámit se s krásnými
dívkami?
„Je pravdou, že ženské jsem nikdy
nemusel moc přemlouvat... Nikdy
jsem se žádné z nich nevnucoval.
Ulovit babu pro mě prostě nebylo nic

nebudu! Při samotném focení jsem
však musel uvažovat velice chladně a logicky. Nemohl jsem se starat
o nic jiného než o světlo, pózu, výraz, kompozici. Všechno to do sebe
muselo zapadnout. Když jsem to
všechno s chladnou hlavou nachystal, pak jsem na závěr jenom cvakl
a bylo to. V těch okamžicích jsem
však nemyslel a ani nemohl myslet
na nic jiného než na to, jak udělat
dobrou fotku. A o to mi vždy šlo
především.“
Kolik nahých žen jste takto
fotografoval?
„Tak to jsem fakt nikdy nepočítal..
(smích) Jeden čas jsem dělal kolem
stovky nahatých snímků za rok. Pak
se mi stalo, že jsem třeba dalších
dvanáct měsíců nefotil.“

nil pouze jeden odpůrce naturismu.
Jinak na ni dorazilo několik nudistů,
kteří byli zvědaví, jak to bude vypadat. Pak už se nic podobného nekonalo.“
Pláž během své existence musela přitahovat pozornost
nejrůznějších voyerů...
„Dalo se to zvládnout. Ze začátku
na ni třeba chodil starší pán, který
prošel celou pláž a rozhlížel se. Ptal
jsem se ho, co tam dělá. Říkal, že
čeká na přítele, který za ním připluje
po vodě. Když se to několikrát opakovalo, tak jsem mu řekl, ať na něho
jde raději čekat někam jinam. Když
pak občas někdo očumoval třeba s
dalekohledem se stromu, stačilo na
něj houknout, ať jde blíž a podívá se
bez dalekohledu. To se obvykle sbalil

„To je pravda. Volali mi tehdy z produkce České televize, vzal jsem si
dvě hodiny na rozmyšlenou a nakonec jim řekl, že do toho nepůjdu. Oni
by z toho mého focení chtěli udělat
nějakou senzaci na deset minut. Pro
mě to ale vždy byl normální, všední život. Navíc nepotřebuji, aby se
o mně mluvilo. Pokud nějaké žena
chce, tak si mě vždy najde. Ostatně

Kdo je karel novák
Svůj skutečný věk celý život přísně tají.
tají Dle svých slov
se narodil před padesáti až osmdesáti lety v Prostějově.
Vychodil základní školu T. G. Masaryka na Skálově
náměstí, následně vystudoval v Hranicích na Moravě
střední školu lesnickou, aby se po maturitě přesunul
do Brna, kde po složení talentových zkoušek absolvoval dvouletou fotografickou školu. Poté začal pracovat jako fotograf
v zemědělském ústavu, v roce 1972 se vrátil do Prostějova, kde našel
zaměstnání v prostějovských tiskárnách jako reprodukční fotograf. Po
revoluci působil takzvaně „na volné noze“. Na svém kontě má spoustu
samostatných i společných výstav. Jeho fotografie byly zařazeny do
řady publikací, které vyšly po celém světě. Byl krátce ženatý, s bývalou
manželkou se však nestýká.
ý Jeho dcera Monika pracuje
p
j jako
j
architektka a žije na Českomoravské vrchovině. Je také trojnásobným dědečkem.
Fotí na středometrážní fotoaparát Pentacon six, kromě toho využívá
i dvě kinofilmové Minolty. Kromě fotografování je jeho celoživotním
koníčkem také akvaristika.

INZERCE

Salon Sothys
Wolkerova 33 Prostějov

JARNÍ NABÍDKA
MODELÁŽ NEHTŮ GELEM 550,k tomu zdarma - zdobení nehtů nebo francouzská
manikúra (původní cena 700,-)
K ojbednání volejte na tel.: 604 664 890
SUCHÁ PEDIKÚRA 350,k tomu zdarma - masáž chodidel a lakování nehtů
nohou se značkou OPI.
K objednání volejte na tel.: 776 726 700
KOSMETIKA
- ZÁKLADNÍ OŠETŘENÍ DLE TYPU PLETI
s kosmetikou Sothys 750,k tomu zdarma barvení a formování obočí. (původní cena 950,-)
K objednání volejte na tel.:732 454 020

Kvalitní práce
Příjemné prostředí
Těšíme se na Vaši návštěvu

vznikla pěkná fotka. Ale takhle už
asi nevznikne...“
Stále vás to mrzí?
„To si nesmíte tak brát. To by
vás pak mrzela spousta věcí z toho,
co jsem mohl udělat a neudělal,
nebo neměl dělat a udělal. Víte, každý z nás máme nějakou tu třináctou
komnatu. Ale o tom se s vámi už vůbec bavit nebudu...“

Svěží jarní
zpravodajství
z Prostějovska

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
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1
7

sportovní menu
www.tkplus.cz
Prostějovský

Ročník

VEČERNÍK

18

/ 12

Číslo Pondělí

24. března 2014

TRHÁK TÝDNE

ANKETA
MÁTE POSLEDNÍ ŠANCI

Hlasování o hvězdu
médií končí už
tento pátek
čtěte
na straně

HOKEJISTKA TOMIGOVÁ BOJUJE
O ÚČAST NA MISTROVSTVÍ SVĚTA

21

fotbal
VÍTĚZNÁ PREMIÉRA

Prostějov/jim

"Eskáčko"otočilo
hanácké derby
s kroměřížskou Slávií
čtěte
na straně

23

Svěží jarní
zpravodajství
z Prostějovska

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
basketbal

STŘEDA 26. 3.

18:00

MATTONI NBL – 41. KOLO

ARIETE PROSTĚJOV
BK OPAVA
Hala Sportcentra DDM Prostějov

volejbal

SOBOTA 29. 3.
NEDĚLE 30. 3.

9:00
10:00

EXTRALIGA KADETEK – 2. KOLO FINÁLOVÉ SKUPINY

LETOŠNÍ SVĚTOVÝ ŠAMPIONÁT HOKEJISTEK DIVIZE I SE V PRVNÍ POLOVINĚ
DUBNA USKUTEČNÍ V PŘEROVĚ A V ŠIRŠÍ NOMINACI NA TOTO MISTROVSTVÍ
JE I PROSTĚJOVSKÁ RODAČKA NIKOLA TOMIGOVÁ!
ČERSTVÁ DVOJNÁSOBNÁ VÍTĚZKA NEJVYŠŠÍ ČESKÉ HOKEJOVÉ SOUTĚŽE
DOSTALA POZVÁNKU NA KEMP, KTERÝ SE KONÁ OD PONDĚLNÍHO
ODPOLEDNE AŽ DO PÁTKU A JEHOŽ SOUČÁSTÍ JE I ČTVRTEČNÍ PŘÁTELSKÉ
UTKÁNÍ PROTI SLOVENSKU. „UDĚLÁM PRO TO VŠE, BYLO BY HEZKÉ HRÁT
NA MISTROVSTVÍ SVĚTA DOMA. NEVÍM ALE, CO OD TOHO OČEKÁVAT.
BUDU TO MÍT TĚŽKÉ, PROTOŽE SE NĚKOLIK KEMPŮ KONALO JIŽ BĚHEM
ROKU A JÁ JSEM OD VÍTĚZNÉHO FINÁLE NEBYLA NA LEDĚ,“ NETROUFÁ SI
DVAADVACETILETÁ ÚTOČNICE ODHADNOUT, JAK BLÍZKO JE KE KONEČNÉ
NOMINACI.
VE SKUPINĚ SE ČESKÉ HRÁČKY OD 6. DO 12. DUBNA POSTUPNĚ UTKAJÍ
S FRANCIÍ, RAKOUSKEM, NORSKEM, SLOVENSKEM A DÁNSKEM A VÍTĚZ
NÁSLEDNĚ VYZVE JAPONSKO V DUELU O POSTUP MEZI ELITU. „CÍLEM JE
MISTROVSTVÍ VYHRÁT A VRÁTIT SE MEZI ELITU,“ NEZASTÍRÁ TOMIGOVÁ,
KTERÁ BYLA U TOHO, KDYŽ ČESKÁ REPREZENTACE SLAVILA PREMIÉROVÝ
POSTUP MEZI NEJLEPŠÍ ŽENSKÉ HOKEJOVÉ TÝMY PLANETY.

Foto: archiv Večerníku

Prostějovští cyklisté SKC TUFO představují
obměněný tým a vstupují do nové sezony

JESTŘÁBI
JSOU
V BARÁŽI!
Prostějov, Přerov/pk - Vče-

VK AGEL PROSTĚJOV
SK ŠPANIELKA ŘEPY
PVK OLYMP PRAHA
VK KRÁLOVO POLE BRNO

rejší oslavy nebraly konce...
Haná má totiž svého KRÁLE! Hokejisté Prostějova
zvládli nedělní zápas na horké půdě svého rivala v Přerově a jelikož to byla již třetí
výhra ve finálové sérii, těší se
Jestřábi nejen z celkového
triumfu ve východní skupině druhé ligy, ale především
z vytouženého postupu do
baráže o první ligu! V prolínací soutěži čeká na svěřence
trenéra Zachara silný kvartet z Čech - Beroun, Most,
Sokolov a Kolín.
Hokejové zpravodajství
najdete tradičně
na stranách 26 a 27

Hala Sportcentra DDM Prostějov

házená

SOBOTA 29. 3.

15:00

2. LIGA MUŽŮ, JIŽNÍ MORAVA – 18. KOLO

TJ SOKOL II PROSTĚJOV
TJ SOKOL SOKOLNICE
Hala ZŠ a RG Prostějov ve Studentské ulici

házená

SOBOTA 29. 3.

Prostějov/jim - Druhou sezonu v kategorii kontinentálních týmů zahájí už
nadcházející sobotu 29. března cyklisté SKC TUFO Prostějov. V uplynulém
týdnu se družstvo mužů vrátilo ze závěrečného soustředění v Chorvatsku
a již tento víkend se postaví na start Velké ceny Hlohovce.

Během zimní přestávky doznal tým velké
obměny, když zůstala pouze čtveřice Jakub
Filip, Viktor Vrážel, Adam Valeš a Christopher Imrek, nováčky SKC TUFO jsou Luděk
Lichnovský, Josef Maňoušek, Matěj Zahálka,
Václav Vomáčko, Jakub Vývoda a Wojciech
Pszczolarski. I v letošním roce se prostějovští
cyklisté zúčastní řady domácích i zahraničních

16:00

boje na zelených trávnících aneb

2. LIGA MUŽŮ, JIŽNÍ MORAVA – 18. KOLO

TJ SOKOL KOSTELEC NA HANÉ - HK
SHC MALOMĚŘICE
Sportovní hala v Kostelci na Hané

Svěží jarní zpravodajství z Prostějovska
INZERCE

V plné síle. Mužský tým SKC TUFO Prostějov doznal přes zimu výrazné obměny, i tak má ale své kvality.

DIVIZE „E“ – 19. KOLO
TJ SOKOL URČICE
SFC OPAVA „B“
NEDĚLE 30. 3. 2014 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

II. TŘÍDA – 17. KOLO
TJ SMRŽICE
TJ SOKOL ZDĚTÍN
SOBOTA 29. 3. 2014 15:30 HODIN
Fotbalový areál ve Smržicích

Foto: SKC TUFO Prostějov

závodů na silnici i na dráze, přímo v Prostějově
se pak mimo jiné uskuteční závody Českého
poháru mládeže, Turné 4 drah, mistrovství
republiky kategorie Elite a ve dnech 28. a 29.
srpna také poprvé v historii dvoudenní Grand
Prix Prostějov Memoriál Otmara Malečka.
Více o složení, programu i ambicích oddílu
přineseme v příštím vydání Večerníku.

KAM ZA F TBALEM
II. TŘÍDA – 17. KOLO
TJ SOKOL URČICE „B“
TJ SOKOL OTASLAVICE „B“
SOBOTA 29. 3. 2014 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

III. TŘÍDA – 17. KOLO
TJ SOKOL V PIVÍNĚ „B“
TJ SOKOL MOSTKOVICE „B“
SOBOTA 29. 3. 2014 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Pivíně

III. TŘÍDA – 17. KOLO
F.C. VÝŠOVICE
FC DOBROMILICE
NEDĚLE 30. 3. 2014 15:30 HODIN
Fotbalový areál ve Výšovicích
ovicích

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

Poznáte, kdo je na fotografii?
Ani v posledním čísle měsíce
března nechybí v rámci zaběhnutého projektu „PV Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“ veskrze
populární klání, které najdete
jedině a 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 další atraktivní cenu, kterou je už poněkolikáté poukázka od firmy

Správná odpověď z č. 11: na snímku byla kaple u svaté
Anny. Vylosovanou výherkyní, jenž získává POUKÁZKU
V HODNOTĚ 400 Kč od EICO PLUS, se stala Jitka
PLACHÁ, Kostelecká 365, 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 nebo
telefonujte 582 333 433 DO ČTVRTKU 27. BŘEZNA, 14.00
hodin. Jméno výherce zveřejníme v PONDĚLÍ 31. BŘEZNA
2014. Dnes se zápolí o LOŽNÍ SOUPRAVU, kterou tradičně
věnovala FIRMA PROFITEX, Wolkerova ulice v Prostějově.

Profitex Prostějov

Wolkerova 37, naproti

čerp. st. Shell

- bavlna 425,- krep
489,- flanel 569,-

30 KRÁSNÝCH NOVÝCH VZORŮ
www.profitexprostejov.cz

VYHRAJ PONOŽKY OD MARUŠKY

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

U NÁS NAJDETE ŠIROKÝ SORTIMENT NEJEN
PONOŽEK VŠEHO DRUHU OD ČESKÉHO ...

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

TIP
k obrazovce
POSTŘIŽINY
FILM, ČR (1980)

SOBOTA 29. 3. 2014

21:45 HODIN

BLECHA, BRNĚT, FARAO, HAFAN, HARFY, CHÁPAN,
KLASA, KROKY, KVÁDR, LEPTONY, ODSUN, OSADA,
OTROK, PIJAN, PSTRUH, ROVER, RUŠNO, SLEVA, SPLACH,
TURBIT, TÝRAČ, VARNA, VLHKO, VRŠKY, ZÁPIS, ZBRAŇ

Řešení tajenky nám zašlete na e-mail:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ či na známou adresu PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10, Prostějov. Můžete také
telefonovat do redakce na číslo 582 333 433, a to tentokrát DO
ČTVRTKU 27. BŘEZNA 2014, 14.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo „BÝT U TOHO“. Vylosovanou výherkyní se stala
Jana Zwyrtková, Anglická 2, Prostějov, která se tak mohla těšit
na TŘI VSTUPENKY V CELKOVÉ HODNOTĚ 710 Kč od
partnera soutěže. Tím v minulém dějství bylo TANEČNÍ STUDIO QUICK, pořadatel Mistrovství České republiky 2014
v deseti tancích, jenž se konalo uplynulý víkend v Olomouci.
Ti, kdo tentokrát nevyhráli, však nemusí smutnit. Ba právě naopak, nejšťastnější z vás se může v případě úspěchu těšit na další
zajímavou cenu, která tentokrát potěší soutěžící, kteří mají rádi
teplo od nohou...
Partnerem dnešního kola je totiž prodejna FINKOVÁ-PONOŽKY OD MARUŠKY, sídlící v olomoucké ulici Kateřinská.
Vyhrát můžete POUKAZ NA NÁKUP V HODNOTĚ 400 Kč!
Jméno šťastného výherce či výherkyně zveřejníme i v příštím vydání PV Večerníku, které vyjde v PONDĚLÍ 31. BŘEZNA 2014.
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Režie: Jiří Menzel
Hrají: Jiří Schmitzer, Jaromír
Hanzlík, Petr Čepek, Rudolf
Hrušínský, Magda Vášáryová,
Václav Kotva, Alois Liškutín,
Zdeněk Podskalský, František
Řehák, Miroslav Donutil
Správce pivovaru, asketický
Francin, si někdy připadá jako
štvanec. Chtěl by se co nejvíc
zavděčit správní radě podniku
a současně touží po klidném soužití se svou krásnou ženou Maryškou. A právě Maryška je pro
něj kamenem úrazu. Vášnivá
milovnice života příliš nedbá na
společenské konvence, na druhé straně ji ale všichni členové
správní rady zbožňují. A do toho
se do jejich domácnosti ještě nastěhuje Francinův ukřičený bratr

BRUTUS na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč!
V minulém, celkovém součtu již
stodvaapadesátém pokračování
tohoto originálního klání uspěli
všichni ti, kteří správně poznali,
že se jedná o Lukáše Luňáka.
Zástupce kapitána a jednu z velkých opor mužstva prostějovských Jestřábů, který má za sebou zkušenosti i z pražské Sparty
a na jehož góly i nahrávky spoléhají Jestřábi v boji o postup do
první ligy, poznala poměrně velká
část našich čtenářů...
Z porce 454 soutěžících, jenž
jsme zařadili do osudí, se usmálo štěstí na výherce, kterým se
stal Jiří KOUDELKA, Sportovní 858, Kostelec na Hané.
Prostřednictvím Večerníku obdrží chutnou a lahodnou cenu
v podobě DVOU PŮLMETROVÝCH ŠPIZZA PIZZ,
které si poskládáte sami z těch
nejrůznějších kousků! Cenu
v HODNOTĚ 430 Kč věnovalo
OBČERSTVENÍ ŠPIZZA.
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto čísla, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do politických vod.
Graficky jsme mírně poupravili
výraznou osobnost celé tuzemské
scény, která nedávno navštívila
Prostějov a Olomoucký kraj...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z již stotřiapadesátého kola čekáme v redakci
DO ČTVRTKU 27. BŘEZNA 2014, 14.00 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 od občerstvení BRUTUS, zveřejníme v příštím
čísle, které vychází tradičně
V PONDĚLÍ, a to 31. BŘEZNA
2014.
Hodně štěstí při bádání!

I TENTOKRÁT NEJEN O KÁVIČKU ...

Také ve čtvrtém čísle měsíce
března vám nabízíme zápolení o zbrusu zajímavou
výhru. V rámci projektu
nejčtenějšího regionálního periodika „JEŠTĚ VĚTŠÍ“ jsme
totiž ani tentokrát neopomněli
bádání s čísly a díky dalšímu
novému partnerovi tohoto
klání máte možnost získat
skutečně atraktivní výhru.
U v současnosti tolik populární
hry, která si již dávno získala
své věrné a početné publikum,
se nyní znovu zápolí o cenu
z obchůdku paní Vašíčkové,
která nabízí skvělou kávu, čaje,
koření, čokolády...
A jelikož pravidla zcela jistě
všichni znáte, můžete se bez
zbytečného ostychu pustit do
bádání a současně začít usilovat o motivační prémii, kterou
je POUKÁZKA S CELKOVOU HODNOTOU 400 Kč
PRÁVĚ DO PROSTĚJOVSKÉHO
OBCHŮDKU
V KRAVAŘOVĚ ULICI!
Řešení v podobě 4 označených čísel nám můžete po-

sílat na známý e-mail:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ
či na adresu PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, Olomoucká 10,
Prostějov. Lze také telefonovat
do redakce na číslo:
582 333 433, a to DO
ČTVRTKU 27. BŘEZNA 2014,
14.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 5 - 4 - 3 - 2, načež
v pořadí celé historie tohoto klání
se už celkově stojednačtyřicátým
výhercem v řadě stal Jaroslav
LUKÁŠ, Waitova 11, Prostějov.
I on si tak přímo v sídle redakce
může vyzvednout POUKÁZKU
V CELKOVÉ HODNOTĚ
400 Kč, kterou věnoval
právě obchůdek RENATY
VAŠÍČKOVÉ, jež byl partnerem uplynulého kola soutěže.
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle,
které VYCHÁZÍ V PONDĚLÍ
31. BŘEZNA 2014.
Nezbývá tedy, než abyste se opět
vrhli na nějakou tu zábavu,
soutěžit s námi je ta správná
šance!

Pepin, světoběžník a pábitel, jehož nápady na Maryšku působí
jako magnet! Poetický snímek
režiséra Jiřího Menzela vznikl
podle literární předlohy Bohumila Hrabala, který laskavým
a humorným způsobem popsal
život maloměsta a jeho obyvatel
za první republiky a také život
v pivovaru, kde vyrůstal.

VÍCE NEJEN O TOMTO LEGENDÁRNÍM FILMU
NAJDETE V MAGAZÍNU TV POHODA!
Vylosovanou výherkyní z minulého čísla je Pavlína CHYBÍKOVÁ, A. Slavíčka 14, Prostějov
Poukaz od firmy Gatta si vyzvedněte v redakci Večerníku.
Správné řešení z minulého čísla: NOVÉ TRENDY PRO LETOŠNÍ ROK
Dnešní tajenku zašlete nebo zatelefonujte do čtvrtku 27. 3. 2014, 14.00 hodin.

Nabídka realit a nemovitostí

REALITY
Kvalitní
služby
od roku
1992

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

Tel.: 606 922 838

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

Štětovice,okr.Prostějov.ProdejRD2+1s průjezdem,podkrovím.Ihned
k užívání. Zast. plocha 354 m2, zahrada 361 m2 Cena: Kč 990.000,-

Prostějov, ul. Drozdovice. Prodej RD 4+1, 2 místnosti k podnikání do
ulice, garáž. Zast. plocha 412 m2, zahrada 452 m2. Cena: Kč 1.950.000,-

Ptení, okr. Prostějov. Prodej RD 2 byty 3+1 + tech. přízemí.
Garáže, zast. plocha 79 m2, zahrada 1100 m2. Pronajato, výnos
72.000 Kč/rok.
Cena: Kč 590.000,-

Vřesovice, okr. Prostějov. Prodej stavební parcely o výměře 2361 m2
s možností rozdělení na polovinu.
Cena: Kč 999.000,BYTY – PRODEJ:

2+kk, Pv, Jezdecká ul.
2+1, Pv, Krasická ul.
3+kk, Pv, Olomoucká
4+kk, Olomouc, Pavlovická ul.
5+kk, Pv, Olomoucká ul.

Kč 1.990.000,Kč 1.349.000,Kč 3.890.000,Kč 2.149.000,Kč 2.895.000,-

Pv, za Mechanikou
Pv, sídl. Hloučela (novostavba)

Kč 109.500,Kč 239.000,-

GARÁŽ – PRODEJ:

BYTY – PRONÁJEM:

1+1, Pv, Spitznerova ul.
2+1, Určice
3+1, Pv, Určická ul.
3+1, Pv, nám. Spojenců

Kč 4.500,-/měsíc + inkaso (2.500)
Kč 5.000,-/měsíc + inkaso (4.500)
Kč 7.000,-/měsíc + inkaso (3.000)
Kč 10.500,-/měsíc + inkaso (3.000)

GARÁŽE – PRONÁJEM:

Pv, za Mechanikou
Pv, sídl. Hloučela

Kč 600,-/měsíc
Kč 1.000,-/měsíc

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

PROSTĚJOV RD, 3+1, dům je
po rekonstrukci,
podsklepený, zast.
plocha 138m2, zahrada 100m2, klidné
místo nedaleko centra města.
CENA: 2.890.000Kč.
HOLUBICE RD, 4+1, hrubá
stavba, zast. plocha 115m2, zahrada 568m2, plynu u domu, elektřina a
příp. vody v domě, studna, kanalizace
povrchová. CENA: 1.090.000Kč.
PLUMLOV - RD,
6+1, prostorný, po
rekonstrukci, garáž,
všechny ing. sítě, i k
podnikání, zast. plocha 280m2, zahrada
426m2.
CENA: 2.990.000Kč.
PIVÍN - RD, 3+1,
centrum obce,
všechny ing. sítě, k
celkové rekonstrukci, zast. plocha 257m2, zahrada
260m2.
CENA: 490.000Kč.
KRUMSÍN - RD
3+1, vlastní studna,
el. 220V/380V, vyt.
plynem, žumpa, pozemek celk. 1219m2, klidné místo.
CENA: 700.000Kč.
PLUMLOV - stavební pozemek,
oplocený, výměra
981m2, jižní orientace, JEDINEČNÝ VÝHLED NA
PLUMLOVSKOU PŘEHRADU.
CENA: 1.070.000Kč

www.reality-domino.cz

REALITY
POHODA
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

BYTY – PRODEJ:

2+1, Konice, OV, 4.patro, 55 m2, po
kompletní rekonstrukci 780.000,-Kč

2+1, Čelechovice na Hané, OV,
1.patro, 63 m2, cihla, parkovací stání,
oplocený pozemek, krb 1.200.000,-Kč

DOMY – PRODEJ:

RD
Vranovice,
možno
jako
vícegenerační bydlení, vjezd, zahrada,
pozemek 3 079 m2
2.000.000,-Kč

RD Čelechovice na Hané, 5+1, dvůr,
zahrada, vjezd
1.600.000,-Kč

! ! ! SLEVA ! ! !

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

- pohodové vyřízení realitních služeb

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

tel.: 607 915 184

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

SUPERNOVINKA:
1) 1+1 OV Šárka, 50 m2, po kompl.rek.
640 tis.Kč
2) RD 3+1 Pv - Čechovice, po kompl.rek.
1.650 tis.Kč
2
350 tis.Kč !!!
3) 4+1 OV, Hrdibořice, 80 m , garáž, pozemek
2.400,- Kč/rok
4) Pronájem zahrádky 100 m2 - Krasice
480 tis.Kč
5) RD 2+1 Buková - 323 m2, zahr., i jako chalupa
3,3 mil.
6) RD Krumsín - se 3 byt.jedn. - zahr., garáž, 734 m2
5.490 tis.Kč
7) Prodej RD 8+2 Slatinky - dvougen., 280 m2
PRONÁJMY:
1+kk Fügnerova - centrum, po rekonstr.
5.350,- Kč + ink.
1+1 Vrahovice, příz., zahr.
4,5 tis.Kč
1+1 Vrahovice, 2.P., zahr.
4,5 tis.+ ink.
1+1 Dvořákova - 2.P.
4,5 tis.+ ink.
2+1 Sídl.Svobody - 7.P..
8,5 tis.vč. ink.
2+1 Vrchlického - 2.P.,balkon
8 tis.vč.inkasa
8,8 tis.Kč vč.ink.
3+1 Dolní - 90 m2, 1.P.
3+1 Anglická - po rekonstr.
9 tis.Kč vč.ink.
BYTY:
1+1 DR Resslova
500 tis.Kč
550 tis.Kč
2+1 OV, 51 m2 - Jeseník
850 tis.Kč
2+1 DR Šárka, 69 m2
1.150 tis.Kč + prov.
3+1 OV Západní, 70 m2, po rekonstr.
1.200 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
1.350 tis.Kč
350 tis.Kč
4+1 OV, Hrdibořice, 80 m2
RODINNÉ DOMY:
RD 2+1 Kostelecká ul. - k rek.
430 tis.Kč
550 tis.Kč
RD Okál Přemyslovice - 2 byty, zahr. 80 m2
RD 4+1 Hvozd - i jako chalupa
500 tis.Kč
RD 3+1 Chválkovice n/H, zahr.
680 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.
620 tis.Kč
750 tis.Kč
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr.
RD Okál Pěnčín - 2 byty 3+1, garáž, zahr., po část.rek. 790 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín
880 tis.Kč
RD 2+1 Bousín - i jako chalupa
890 tis.Kč
RD 2+1 Otaslavice, po kompl.rekonstr.
1.100 tis.Kč
RD 2+1 se zahradou - Pv, Krasice
1.290 tis.Kč
RD 5+1 Jesenec - velká zahr.
1.290 tis.Kč
RD 5+1 Plumlov - s garáží
1.450 tis.Kč
1.500 tis.Kč
RD 3+1 Mojmírova, 193 m2
Zem.usedlost 7+1 v Rozstání - velký pozem.
1.390 tis.Kč
1.300 tis.Kč
RD 5+1 v Obědkovicích-2 tis.m2 pozemek
RD Plumlov - 2byt.jedn.
1.450 tis.Kč
RD 3+kk Myslejovice, zahr.
1.490 tis. + provize RK
RD 3+kk Smržice, zahr., pozem.
2.390 tis.Kč
2.350 tis.Kč
RD 5+1 Kobeřice - po rek., 783 m2
3.600 tis.Kč
RD 5+1 Krasice - 300 m2, bazén
RD - 2 byt.jedn.,hospoda, 2 garáže, stodola, zahr. - Ptení 3.600 tis.Kč
RD Čelechovice - 4 byty, zahr., garáž
3.590 tis.Kč
RD 4+kk Nový Malín - novostavba
3.990 tis.Kč
Nájemní dům blízko centra - 3 byty, sauna, zahr., rekonstr. 5.700 tis.Kč
Chaty a chalupy:
Ochoz u Konice 330 tis.Kč, Ochoz - lux. 1 mil.Kč, Seč 650 tis.Kč
Pozemky:
Krasice - malá zahrádka, 100 m2 - pronájem
2.400,- Kč/rok
2
799 tis.Kč,
Mostkovice - 649 m , s chatkou, stav.par.
2
1.320 tis.Kč
Kostelec - 1160 m , zasíť.
Mostkovice - 1600 m21750 tis.Kč, Pozemek - 790 m2, Bělecký mlýn
180 tis. + provize
Komerční prostory:
2
Obchodní prost. - Plumlovská, 350 m , 4 uzav.prost., + byt 2+1 s
koupelnou - náj.
35 tis.Kč/měs. + ink.
Kancel.prost. - centrum, 30 m2, 2 místn., kuchyňka, sam.WC, klima
- nájem
7 tis.Kč + energie
Obchodní prost. - Kostelecká, 40 m2 = po rek. 8,5 tis.Kč + ener.
6,5 tis.Kč + ener.
Obchodní prost. - Kostelecká - 60 m2
Garáže:
Pronájmy - Plumlovská - plechová
600,- Kč/měs.,
Lidická
1 tis.Kč/měs., u Cílu.
Disponujeme nabídkou chat, chalup, garáží
a komerčních prostor dle web. stránek RK Pohoda,
popř. zodpovíme tel.nebo osobně v kanceláři RK
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REALITY

FINANCE

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

Volná garáž na nám. Spojenců. Tel.:
737 874 885

Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330

REALITNÍ KANCELÁŘ
VNB REALITY
Svatoplukova 21, Prostějov
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
Aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 2+1, A.Slavíčka
720.000 Kč
* BYT 3+1, Bulharská
950.000 Kč
* BYT 3+1, Okružní
1.250.000 Kč
* POZEMEK pro chatu
180.000 Kč
* CHATA - Březský vrch 430.000 Kč
* PRONÁJEM kancelář
5.700/měs
* PRONÁJEM byt 2+1
6000/měs.
Ing. Marie Vymazalová, 774 421 818
Aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 1+kk, M.Pujmanové 460.000 Kč
* BYT 3+1, 81 m2
1.150.000 Kč
* BYT 4+1, 119m2+stání 3.350.000 Kč
* RD 3+1, Přemyslovice 600.000 Kč
* RD Čechovice
2.400.000 Kč
* RD Čelechovice n/H
1.880.000 Kč
* PRONÁJEM byt 2+1
8.900/měs
Pro naše klienty poptáváme:
* BYT 1+1 do 600.000 Kč, i pův.stav
* jakékoliv BYTY 2+1
* BYT 3+1 po rekonstrukci
* domy, chaty a pozemky v PV a okolí
Uvedené ceny jsou včetně provize RK.
WWW.VNB-REALITY.CZ

Koupím byt 1+1 nebo 2+1, platba
ihned. Tel. 776 460 300

Peníze pro všechny ihned při podpisu!
Zvýhodněné podmínky, žádné poplatky. Volejte: 775 021 212

Koupím byt 1+1 na A. Slavíčka
nebo vyměním 2+1 + doplatek. Ne
RK! Tel.: 777 827 423
Pronajmu byt 4+1 k okamžitému
nastěhování v blízkosti centra města.
Tel.. 602 477 886
Prodám garáž 6,5 x 3m v Prostějově
- Močidýlka. Cena dohodou. Tel.:
723 770 043
Koupím byt 3+1, 4+1, nejlépe po rekonstrukci, tel.: 774 409 430
Pronajmu garáž na ul. Žeranovská.
Od dubna 2014.733 348 508
Pronajmu byt 1+1, po rekonstrukci.
Nájem 4 500 Kč. Tel.: 608 887 354
Prodám pozemek v rekreační oblasti
– Ptení – Paseky. Vhodný na stavbu
chaty. Tel.: 775 758 775

Pronajmu prostorný byt 2+1 v cenHledáme ke koupi byt v Prostějově, spě- tru města, po rek. Nájem 5 000
Kč + ink. K nastěhování ihned.
chá. Tel.: 605 011 310 i SMS
Tel.: 603 100 102
RD 3+1 s garáží ke kompletní rekonstrukci, v klidné a žádané loka- Hledáme ke koupi RD v Prostějově,
litě města Prostějova, podsklepený, spěchá. Za nabídky děkujeme. Tel.:
zahrada, vjezd. Cena 2 950 000 Kč
605 011 310 i SMS
při rychlém jednání sleva možná.
Koupím ornou půdu nejlépe na ProTel.: 608 776 089
stějovsku, 6-8ha - není podmínkou.
Koupím zahradu v okolí PV. Nejlé- Tel.: 776 340 486
pe přímo od majitele. RK nevolat!
Vykoupíme vaši nemovitost. Tel.:
Cenu respektuji. Tel.: 734 481 013
720 120 261
Pronajmu obchodní prostor 120 m2
na ul. Kravařova. Tel.: 777 13 55 40
Hledám pronájem bytu 2+1 s balkonem, přípoj. internet, s možností
trval. pobytu. Částečně nebo úplně
zařízený. Cena 6 800 Kč vč. ink. Bez
kauce, bez RK! Tel.: 721 610 097
Maminka se 3 dětmi hledá pronájem 2+1, do 8 tis. měs. vč inkasa.
Tel.: 608 732 461 Ne RK!
Hledáme ke koupi dům se
zahradou a sklepem, stav nerozhoduje. Dále koupíme pole, louky.
Tel.: 774 414 525
Prodám byt 2+1 v OV, po celkové rekonstrukci. RK nevolat! Tel.:
777 868 382
Koupíme byt 2+1. Rychlé jednání.
Tel.: 774 405 644
KOUPÍM POLE 723 335 940
Koupíme byt 2+1 v okolí nemocnice.
774 101 818
Koupím byt 3+1 nebo 2+1. Nejlépe
v okolí u rybníka. Může být i v původním stavu. RK nevolejte prosím. Tel.:
732 741 922

Svěží jarní
zpravodajství
z Prostějovska

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000
Kč se zástavou nemovitostí. Tel.:
774 965 734. Pracuji pro více věřitelů.
Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč, rychle
až do domu, bez poplatku předem. Tel.:
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů
Nabízím hotovostní půjčky od
5 až 50 tis. Vyřízení do 24 hodin. Pouze seriózní jednání. Tel.: 777 467 046
Půjčka 5 až 50 000 Kč, rychle a diskrétně až do domu. Nejlevnější nebankovní produkt od firmy DOOR
FINANCIAL a.s. Tel.: 739 152 789
Nabízím rychlou hotovostní
půjčku od 5 do 50 tisíc Seriozní
a rychlé jednání. 774 119 937
Půjčka 5 až 100 000 Kč, rychle a diskrétně až do domu. Pracuji pro více
věřitelů. Zn. Určitě to vyjde. Tel.:
608 881 746
Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ,
rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734.
Pracuji pro více věřitelů.
PSV Invest s.r.o. nabídka flexi půjčky 6.000 Kč pro mimořádné vydání
v domácnosti. Rychlé a diskrétní jednání. Kontakt recepce po až pá 9:00
- 17:00 hodin. Tel.: 777 727 268
Nabízím zpracování přiznání, DE,
pod. účetnictví mezd. Cena dle dohody. Tel.: 732 445 882
Půjčka, kterou opravdu dostanete.
Tel.: 605 453 062
Smart půjčka 5 až 50 tisíc. Rychle a diskrétně až do domu! Tel.:
737 423 433
Půjčka od 4 000 do 50 000 Kč.
Rychlé a férové jednání. On-line
přehled nad svým účtem. V případě
zájmu volejte 777 100 528

Knižní velkoobchod přijme ženy
i muže k rozvozu zboží vl. osobní auto. Vhodné i pro důchodce
Tel.: 777 572 555 od 8-10 hodin.
Firma HANAKOV spol. s r.o. hledá
zaměstnance na tyto pozice: obsluha
CNC karuselu, obsluha radiální vrtačky.
Požadujeme vyučení v oboru a praxi.
Nabízíme zázemí stabilní, rozvíjející
se společnosti, dobré platové podmínky, závodní stravování, uchazečům
s bydlištěm mimo okres PV nabízíme
příspěvek na ubytování v ubytovně.
Životopisy zasílejte na adresu hanakov@hanakov.cz , tel: 582 302 341.
Osobní kontakt pouze po tel. domluvě.
Hledám kolegyni kosmetičku, pedikérku nebo masérku s ŽL do zavedeného studia na atraktivním místě.
Tel.: 603 326 524
Vydavatelství Haná Press přijme redaktora pro regionální zpravodajství.
Životopisy posílejte na e-mail: kozak@pv.cz
Hledáme pracovníka pro obsluhu grilu
na letní zahrádce. Tel.: 733 523 148
Přijmu řidiče, sk. C na rozvoz potravin
po Moravě. Tel.: 605 248 001
Firma Mačkalstav hledá kvalitní zedníky a zateplovače. Tel.: 774 655 459
Přijmu dva zedníky do 40 let.
Tel.: 774 062 253
Přijmeme řidiče MKD, skupiny C.
Karta řidiče a profesní průkaz nutný.
Tel.: 777 797 263
Přivýdělek i HČ. Znalost cizích jazyků
vítána (Polština, Němčina, Maďarština, Angličtina, aj.). Tel.: 602 810 644

2Č,è-;24121&0+-#6'.'
-éCå-é
6GN

SKLENIK beer bar - Kostelecká
367, Pv přijme obsluhu baru a sázkové kanceláře. Praxe za výčepem
vítaná. Po zaučení nástup možný ihned. Více info přímo v provozovně.

2Č,è-;0#<56#87
0'/18+6156+
-éCå-é
47è+6/Čä'6'$;6'/è+&1/'/
6GN
3UDFXMLSURYtFHYČĜLWHOĤ

Hledáme brigádníky do letních občerstvení na plumlovské přehradě.
Provoz duben - září. Tel.: 777301936,
kocourek.radek@seznam.cz

Přijmu řidiče na vozidlo TATRA Terno + vlek. Práce v okrese Prostějov.
Tel.: 724 820 278
Přijmeme kuchaře/ku na HPP. Sezona
(duben - září). Tel.: 604 890 305
Do zavedené herny baru v Pv přijmeme brigádnici. Tel.: 732 224 947
Přijmu brigádníky na provoz pláže
U Lázničků. 777 571 219
Do zavedeného studia v centru příjmu
na ŽL kadeřnici, kosmetičku, masérku
a nehtařku. Bližší informace osobně
nebo po tel. domluvě 777 270 906

Koupíme byt 4+1. Tel.: 774 858 723
Koupíme byt 2+1, od nám. Spojenců-E.Beneše. 774 421 818

Přijmeme 3x dělníka-manipulanta,
muž/žena na pomocné práce ve výrobě, pracoviště Pv. Nástup ihned. Vhodné pro evidované na Úřadu práce, ženy
pečující o děti, studenty, důchodce
i jako přivýdělek. Info denně: Personální agentura, Kravařova 9, Prostějov.
Tel.: 602 743 362

Stavební firma hledá pozemek vhodný k výstavbě rodinných domu v Prostějově v nebo blízkém okolí. Kontakt: 777 694 377
Pronajmu byt 2+1 na Olomoucké ul.,
částečně zařízený. Tel.: 734 399 421
Pronajmu garáž - garážový dvůr,
Svatoplukova 56. Tel.: 777 010 323

PRÁCI HLEDÁ

Prodám RD v Žešově, 3+1 – zahrada, bazén, studna. Jen vážní zájemci.
Tel.: 739 594 163 nebo 773 613 015

Pohlídám stavbu, majetek… Zkušenosti, beztrestnost a služební pes.
100% spolehlivost, solidní cena.
SMS - volat 732 274 087

Prodám RD s velkou zahradou
v obci Přemyslovice. Cena k jednání. RK prosím nevolat! Tel.:
728 32 80 11

Přijmeme: telefonisty/-ky, asistenty/-ky, referenty/-ky, obchodní zástupce, managera. Nabízíme výdělek od
26 000 Kč/m. firemní vůz a benefity.
Info na 731 979 998

Na nadcházející letní sezónu přijmu uzenáře do stánku. Praxe nutná.
Tel.: 775 780 045

Pronájem bytu 1+1 cihla, B. Němcové. 5 500 Kč/měs. vč. služeb. Tel.:
777 18 05 63

Pronajmu byt 2+1 na ulici Milíčova po
kompletní rekonstrukci, byt se nachází
v revitalizovaném domě. Nájem 6 500
Kč měsíčně + inkaso. Volejte na tel.:
723 075 082. RK nevolat.

Centrum regenerace v Prostějově.
Ihned zapracujeme do různých
pozic. Možnost i VČ.
Tel.: 602 810 644.
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Koupím RD nejlépe v Pv nebo jeho
okolí. Může být původní stav. RK
nevolat. Tel.: 732 755 910

Pronájem
zařízené
restaurace
v Prostějově. Tel.: 604 205 105

PRÁCI NABÍZÍ

UZÁVĚRKA
pro nabídku
realitních
kanceláří
pro následující
číslo je
ve čtvrtek
27. 3. 2014
do 12.00 HODIN

Přijmeme zedníky, tesaře, montážníky dřevostaveb. Tel.: 605 483 602
Pronajmu pěkně zařízené kadeřnictví
v Prostějově, příjemné prostředí u centra města, parkování. Tel.: 732 454 020
Máte alespoň částečnou znalost
s pc programem na zpracování
mezd? Nabízíme pracovní pozici
odborné administrativní pracovnice v soukr. firmě, Prostějov. Email.:
prace.prostejov@email.cz
Generali Pojišťovna Prostějov, Vojáčkovo nám. 11 hledá vhodné kandidáty na pozici správce pojistného
kmene. Požadujeme: SŠ, flexibilitu
a ochotu učit se novým věcem. Nabízíme: fixní plat, zázemí kanceláře.
Kontakt: leona.zajicova@generali.cz
777 858 507

Řádková, sloupcová inzerce a vzpomínky
PRODÁM

SLUŽBY

AUTO - MOTO

ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Prodej jablek i do kvasu (pro maloodběratele i velkoodběratele). Po až pá:
7.00 - 15.00 hod. Tel.: 602 510 465

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

Koupím jakoukoli Š - Felicii. Tel.:
778 018 269

Prodej palivového dříví. Tvrdé, měkké. Doprava zajištěna. Prostějov, Olomouc, Přerov. Tel.: 734 481 013
Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové dříví - krácené. Cena 550
Kč/plm. Doprava zajištěna. Tel.:
582 371 493 nebo 605 405 953
Prodám elek. rozvaděč a hydraulickou ohýbačku 3/8“ – 2/2“. Tel.:
608 376 407
Zdravotní prodejna Ivka, Plumlovská ul. nabízí nové vzory jarní a letní
kožené obuvi na velmi problémové
nohy (na kostky, vysoké nárty a ostruhy na patách). Tel.: 603 445 601
Prodám tažné zařízení na Škoda 100
a Škoda 120. Zn. Nové. Cena dohodou. Tel.: 602 746 186
Prodám kolíkovačku – spojování dřeva. Cena dohodou. Tel.:
602 746 186
Prodám letní barum R13, vše
s disky. Cena 300 Kč/ks. Tel.:
775 230 100
Prodám dámské trackové kolo.
Zn.: Dominator, barva khaki stříbrná. Pěkné včetně doplňků a záručního listu. Cena dohodou. Tel.:
603 390 497
Prodám střešní krytinu zn. ROVA,
150m2, tmavě hnědá barva vč. příslušenství. Tel.: 605 483 602

KOUPÍM
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.
Koupíme starožitný nábytek,
obrazy, zbraně, vojenské předměty, hodiny, porcelán, sklo,
hračky, moto věci a jinou veteš.
Vykoupíme také celé pozůstalosti a zajišťujeme komplexní
vyklízecí práce. Seriózní jednání
a platba hotově. Tel.: 773 113 303
Koupím Haki lešení nebo trubkové.
Cena dle dohody. Tel.: 734 481 013
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme za kvalitní obrazy 17.-20.
století, zlaté a stříbrné mince, hodiny
a hodinky, zbraně, stříbrné předměty,
šperky a veškeré starožitnosti. Prosíme
pouze kvalitní a hodnotné předměty,
nejlépe celé sbírky či pozůstalosti.
Info René Simon, tel.: 736 127 661,
simonrene@seznam.cz
Koupím nevyužité housle, violu, cello,
basu, saxofon a klarinet i poškozené.
Tel. 728 473 687
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
Koupím garáž pro osobní automobil na Dolní ul.(blíže středu města).
Tel.: 724 194 187
Koupím ledničku, dveře, okna, svěrák, stav. kolečka, WC, umyvadlo,
pisoáry. T.: 608 539 783

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

Žena 40/167/65 hledá muže pro společný rodinný život, pouze na vážný
vztah. Jen sms 732 716 054

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

RŮZNÉ

Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343
Advokátní kanceláře JUDr. Eva Váňová a Mgr. Petra Komárová oznamují, že od 1.4.2014 poskytují své služby
na adrese Šlikova 20, Prostějov. Tel.:
582 345 280 nebo 775 935 668
Hodinový manžel. Drobné opravy,
úpravy, montáže, demontáže. Tel.:
720 557 286

Chtěla bych touto cestou poděkovat
Ortopedickému oddělení v Prostějově,
konkrétně MUDr. Josefu GRÉNAROVI, vč. celého kolektivu lékařů a
JIP Ortopedicko-traumatologickému
za profesionální a lidský přístup při
hospitalizaci a i při ambulantním ošetření. S velkým poděkováním pacientka Renata Brunerová.

Dne 28. března 2014
vzpomeneme
3. smutné výročí úmrtí
paní Milady RIGOVSKÉ
z Vrahovic.
S láskou a úctou vzpomínají
dcera, syn a vnučka Valentína.

Dne 29. března 2014
vzpomeneme 10. smutné
výročí úmrtí
pana Jaroslava BOSÁKA.
Za tichou vzpomínku
děkují manželka a dcery
s rodinami..
rodinami..

UŽ JEN SEDM DNÍ...

JSOU TU PRO VÁS
BŘEZNOVÉ AKCE...

Dík za to, čím jsi nám v životě byl, za každý den, který jsi
s námi žil. Tvůj odchod stále
bolí, na Tebe zapomenout
nedovolí.

Při zadání OSOBNÍ řádkové
inzerce nad 250 Kč barevná
gratulace ZDARMA!
MIMOŘÁDNÁ SLEVA
na plošnou
či sloupcovou inzerci
ve výší 30 PROCENT

Hodinový manžel provádí veškeré
práce v domácnosti, stavební práce na domě, zahrady, chalupy. Tel.:
733 465 777
Tesařské, pokrývačské a klempířské
práce za příznivé ceny. Prostějovsko a okolí. Tel.: 777 125 551

Nep
mim roma
ořá rnět
nab dno e
ídk u
u

Dne 28. března 2014
uplyne 18 měsíců od úmrtí
našeho milovaného manžela,
tatínka, dědečka
pana Vincence RŮŽIČKY
z Prostějova.
S láskou vzpomíná
truchlící rodina.

Při zadání firemní
řádkové
inzerce nad 250 Kč

Stavba zídek, plotů, oplocení. Rychle a kvalitně. Tel.: 723 522 369
Parta živnostníků provádí zateplování fasád RD. Za rozumné ceny.
Tel.: 603 504 751

STÁLE PLATÍ VAŠE OBLÍBENÁ
AKCE 3+1

Odborná montáž sádrokartonů,
novostavby, rekonstrukce, půdní vestavby. Montáž kazetových podhledů. Cenové kalkulace zdarma. Tel.:
603 504 751

Volejte 582 333 433, 608 906 042 (můžete psát i sms)
nebo e-mail: inzerce@vecernikpv.cz * poradíme *
pomůžeme * připravíme

Odvodnění domů, pozemků. Tel.:
723 522 369

Opravy a úpravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Vedle knihkupectví u radnice
608 331 141
Provádíme také opravy plavek,
spodního prádla a zcelování

Kdo miloval, nezapomene.
K

PODĚKOVÁNÍ

MAČKALSTAV S.R.O.
provádíme stavební práce,
obklady a dlažby, rekonstrukce,
zateplení budov a RD. 774 655 459,
608 538 035 www.mackalstav.cz

Provádím opravy a montáže elektroinstalace, spotřebičů (sporáky, bojlery)
apod. Tel.: 608 730 983

Navždy žije ten,
koho nosíme ve svém srdci.

Kdo daruje kulečníkový stůl? (levně).
Tel.: 775 230 100

Střechy Klimeš provádí tesařské,
klempířské, pokrývačské práce. Výroba pergol. Tel.: 602 756 428

David Čadílek – izolace ploch
i střech. Provádíme rekonstrukce
a opravy plochých, asfaltových
střech včetně klempířských prací.
Tel.: 777 125 551

VZPOMÍNKY

SEZNÁMENÍ

Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367.

VODO-TOPO-PLYN
Zdeněk ČTVRTNÍČEK
Tel.: 777 814 804
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UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE
pro další číslo
je v PÁTEK
28. března
v 10.00 hodin

*Akce platí do 31. března 2014

Provádím veškeré výkopové a bourací ruční práce. Tel.: 736 111 076

Dne 25. března 2014
by se dožil 75 roků
pan Miloš FREHAR
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka Dana,
děti s rodinami a Pepa.

Dne 26. března 2014
vzpomeneme 10. výročí úmrtí
pana Jiřího FILOUŠE.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a synové
s rodinami.

Zednické práce, rekonstrukce bytových jader, obklady, dlažby, omítky štuk, sádra, sádrokartony, betony, zámková dlažba, malování, realizace fasád.
Tel.: 775 239 147 nebo 739 095 527
Kompletní pokládka zámková dlažby, s materiálem i bez, skvělé ceny,
vysoká kvalita, nacenění zdarma.
Tel.: 723 522 369

v životě byl, za každý den,

Nabízíme pořádání oslav a večírků v příjemné hospůdce za Prostějovem. Doprava zajištěna. Info
na tel.: 606 824 310
Nabízím odvoz zboží menšího objemu. Tel.: 607 411 001

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
www.facebook.com/
vecernikpv.cz

Svěží jarní zpravodajství z Prostějovska

vzpomeňte na
zesnulé
a připomeňte je
známým I přátelům
široká nabídka
ozdobných rámečků
tel.: 582 333 433,
e-mail: inzerce@vecernikpv.cz

Dne 26. března 2014
si připomeneme 1. výročí
úmrtí našeho manžela,
tatínka a dědečka
pana
Ladislava HUDEČKA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka
s rodinou

Sport
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 24. března 2014

vyhlášení 10. ročníku ankety sportovec města prostějova 2013 se nezadržitelně blíží. máte poslední šanci zapojit se i vy!

Hlasovat můžete jen do pátku! na vítězství v jednotlivých kategoriích
portovec
2013
S
Představujeme kandidáty

Prostějov/red - Již podvakrát Večerník informoval o konání
desátého ročníku ankety „Sportovec města Prostějova za rok
2013“, kterou také letos pořádá Statutární město Prostějov ve
spolupráci s marketingovou společností TK PLUS. Své nejlepší sportovce, sportovkyně, trenéry, funkcionáře i rozhodčí poznáme tentokrát první dubnový pátek, a to opět na tradičním
místě Hotelu Tennis Club v Prostějově. A Večerník, jakožto
hlavní mediální partner, u toho nebude chybět!
Tato anketa Sportovec města vání čtenářů periodik vycházeProstějov má již desetiletou jících v našem regionu.
tradici. Komise pro mládež' Slavnostní vyhlášení ankety
a tělovýchovu při městské Radě proběhne v pátek 4. dubna od
společně s marketingovou 19.00 hodin v Hotelu Tennis
agenturou TK PLUS tak v těch- Club, součástí večera tradičně
to dnech už finišují s příprava- bude doprovodný program.
mi na jubilejní ročník, v rámci „Pro celý Prostějov je Sportokterého budou oceněni jednot- vec města každoročně velkou
livci i kolektivy za výsledky a důležitou událostí s vysokou
a výkony v uplynulém roce 2013. společenskou úrovní. Věřím, že
Anketa bude mít i ve svém ani letos tomu nebude jinak,“
desátém pokračování znovu zdůraznil Pavel Smetana s tím,
deset kategorií: Sportovec že nyní je nejdůležitější každý
roku, Talent roku, Tým roku, hlas příznivce. „Nadále budu rád,
Mládežnický tým roku, Trenér pokud se do hlasování také v polmládeže roku, Sportovní udá- sedním týdnu zapojí co nejvíce
lost roku, Neprofesionální spor- fanoušků. I tím mohou potvrdit,
tovec roku, Síň slávy prostě- že jsme městem sportu,“ vzkazujovského sportu, Cena Komise je předseda Komise pro mládež
pro mládež a tělovýchovu plus a tělovýchovu Pavel Smetana.
Sportovní hvězda prostějov- člen rady města Prostějova.
ských médií. Oceněné včetně Hlas lze věnovat pouze jednojejich pořadí v desíti kategori- mu týmu nebo jednotlivci, kažích určí svým výběrem a hlaso- dý respondent může hlasovat
váním členové komise společ- pouze jednou kuponem a jedně s novináři, pouze v případě nou elektronicky.
Sportovní hvězdy prostějovských V rámci slavnostního vyhlášení
médií vzejdou výsledky z hlaso- pak bude z hlasujících vyloso-

ván výherce, který od cestovní
kanceláře Hellas-nejen Řecko
s.r.o. obdrží atraktivní cenu
v podobě zájezdu. Proto ještě jednou upozorňujeme, že
uzávěrka hlasování do Sportovní hvězdy prostějovských

médií 2013 je 28. března.
Poslední aktuální informace
před slavnostním večerem najdete v příštím čísle Večerníku,
do něhož vám zprostředkujeme
také avizovaný rozhovor s šéfem
komise Pavlem Smetanou.

Sportovec města Prostějova
za rok 2013
Kandidáti na vítězství v dalších kategoriích

TALENT ROKU 2013

Miroslav Hudec (lukostřelba, Lukostřelba Prostějov)
Luděk Helis (cyklistika, SKC Prostějov)
Jakub Ftačník (nohejbal, TJ Sokol I Prostějov)
Bonifác Hájek (parašutismus, ASO Dukla Prostějov)
Radim Hejdušek (lezení na horolezecké stěně)
Daniel Ponížil (sportovní gymnastika, TJ Pozemstav Prostějov)
Michaela Petrželová (plavání, TJ Prostějov)
Lukáš Řehořek (plavání, TJ Prostějov)
Michal Tomeček (plavání, TJ Prostějov)

MLÁDEŽNICKÝ TÝM ROKU 2013

Cyklisté SKC TUFO Prostějov (všechny kategorie)
Tenisté TK Agrofert Prostějov (všechny kategorie)
Volejbalistky VK AGEL Prostějov (starší žákyně + kadetky)
Nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov (dorostenci)
Basketbalistky TJ OP Prostějov (starší minižákyně)
Raftaři Tomi-Remont Prostějov (junioři + juniorky)
Fotbalisté ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty (žáci)

Hlasujte o sportovní hvězdu prostějovských médií!
Anketní lístky je
možno odevzdat
v Regionálním
informačním
centru v zámku
na Pernštýnském
náměstí.

Statutární město Prostějov vyhlašuje i v letošním roce anketu Sportovec města
Prostějova 2013. Odborná porota vybírá z nominovaných
úspěšných sportovců
hned ve čtyřech kategoriích. „Jsou jimi
tradičně Sportovec roku, Talent roku, Tým
roku a Mládežnický
tým roku. Nominovaní sportovci do jednotlivých kategorií jsou zveřejněni na
webových stránkách města Prostějova
www.prostejov.eu,“ říká předseda Komise pro mládež a tělovýchovu Rady
města Prostějova Pavel Smetana.

PETRA KVITOVÁ (tenis, TK Agrofert Prostějov):

Dlouhodobě nejlepší česká tenistka dokázala v loňském roce vyhrát turnaje v Dubaji a
Tokiu, až ve finále skončila její vítězná pouť v Katovicích a New Havenu, fedcupovému týmu
pomohla k postupu mezi čtyři nejlepší celky světa. Wimbledonská vítězka z roku 2011 došla
loni v Londýně až do čtvrtfinále, sezonu pak zakončila semifinálovou účasti na Turnaji mistryň.

TOMÁŠ BERDYCH (tenis, TK Agrofert Prostějov):

Svěřenec Tomáše Krupy potvrzuje pozici hráče elitní světové desítky a díky stabilně
kvalitním výsledkům se na konci srpna propracoval až na páté místo žebříčku ATP.
Turnajového vítězství se sice loni nedočkal, dokráčel však až do finále v Bangkoku, Dubaji
i Marseille, na dalších pěti podnicích se dostal do semifinále. Na Turnaji mistrů sice nedokázal postoupit ze základní skupiny, vše si ale vynahradil o několik dní později, když v Bělehradu vedl Českou republiku k úspěšné obhajobě vítězství v Davisově poháru. Podílel se také na vítězství
svého kmenového oddílu v extralize smíšených družstev.

JIŘÍ VESELÝ (tenis, TK Agrofert Prostějov):

Velký talent českého tenisu v roce 2013 poprvé nakoukl do první světové stovky a pevně se v ní zabydlel, v polovině srpna pronikl až do osmé desítky žebříčku a tenisová organizace ATP ho vyhlásila Hvězdou zítřka. Finalista prostějovského challengeru UniCredit Czech Open začal loňský rok třemi výhrami na
turnajích série Futures, v dubnu vyhrál v Mersinu a Ostravě své dva první challengery
a o měsíc později se přes kvalifikaci probil do prvního kola French Open. Do konce roku ještě stihl jednu výhru a jednu porážku v challengerovém finále, na US Open byl přímo nasazen do hlavní soutěže
a v prosinci mohl s Prostějovem slavit obhajobu extraligového titulu.

LLIBOR JIROUŠEK (parašutismus, ASO Dukla Prostějov):

Držitel titulu Mgr., jenž dohromady absolvoval již více než osm tisíc seskoků, přiD
dal ke svým třem titulům mistra světa z let 2008, 2009 a 2010 čtvrtý, když se stal vítězem
armádního světového šampionátu v letecké akrobacii. K tomu přidal i týmovou stříbrnou
medaili z mistrovství Evropy. Mimo to získal republikové zlato za kombinaci i přesnost přistání družstev.

MICHAL
MICH
MI
C
ČERNÝ (lední hokej, LHK Jestřábi Prostějov):

Zkušený hokejový útočník přesvědčuje o tom, že i čtyřicítka nemusí být pro sportovce žádný věk. Vítěz extraligy s Olomoucí ze sezony 1993/1994 a bývalý hráč Vítkovic, Karlových Varů, Popradu, Zlína, Znojma či tehdy ještě extraligového Havířova se stal
v loňském ročníku neproduktivnějším Jestřábem a k tahounům prostějovského klubu patří
i v této sezoně. Také jeho zásluhou potvrzují prostějovští hokejisté pozici hlavního favorita
soutěže toužícího po postupu do vyšší soutěže.

MIROSLAV ŠERBAN (box BC DTJ Prostějov):

Mistr republiky z roku 2012 sice svůj titul neobhájil, prohrál však až ve finále domácího šampionátu v souboji s českým olympionikem Zdeňkem Chládkem. Po celou
sezonu patřil k hlavním oporám a výsledkovým jistotám extraligového družstva BC DTJ
Prostějov, což vyústilo až v zisk poháru a zlatých medailí pro vítěze dlouhodobé týmové
soutěže. Českou republiku reprezentoval na několika mezinárodních turnajích i na mistrovství Evropy.

Pokud budete hlasovat elektronicky, je
třeba využít výhradně
následující e-mailovou
adresu:

Chybět nebude ani volba
Sportovní hvězdy
prostějovských médií.
Tu mohou Prostějované volit
do 28. března 2014.

Roku

TÝM ROKU 2013

veronika.hyblova@prostejov.eu
(v případě zaslání na jinou e-mailovou
adresu není garantováno započtení
Vašeho hlasu a zařazení do slosování!)

TENISTÉ TK AGROFERT PROSTĚJOV

Závěr roku přinesl další očekávaný titul v extralize smíšených družstev, prostějovští
tenisté a tenistky navíc tvoří jádro úspěšného daviscupového a fedcupového týmu.
Trofeje i další výrazné úspěchy sbírají také mezi jednotlivci na turnajích ATP a WTA.

Obchodní partneři 10. ročníku ankety Sportovec města Prostějova

LUKOSTŘELCI LUKOSTŘELBY PROSTĚJOV

Prostějovský výběr nedal ani loni nikomu šanci a s jasným náskokem ovládl mezi muži
ligu družstev, na medaili dosáhlo i družstvo žen. Další lukostřelecké úspěchy přišly na
mistrovství republiky. Zde mužský výběr bral zlato a veteráni bronz.

BASKETBALISTÉ ARIETE PROSTĚJOV

Na počátku kalendářního roku 2013 se oddíl potýkal s finančními potížemi, i přesto
odchody a zraněními decimovaný kádr dokázal projít až do finále proti jen málokdy
porazitelnému Nymburku. Pozici domácí dvojky potvrzují Orli i v této sezoně.

BLÍŽÍ SE JIŽ ŠESTÝ ROČNÍK SIDA CUPU
Mezinárodní hokejový turnaj „osmáků“
se opět odehraje pod záštitou Aloise Mačáka

RAFTAŘI TOMI-REMONT PROSTĚJOV
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ké republiky, Slovenska, Rakouska, Kanady a Ruska. Hrát
se začíná v pátek 4. dubna a vše
vyvrcholí v neděli 6. dubna.
„Pevně věřím, že díky úsilí pořadatelů z LHK Jestřábi Prostějov,
rodičů domácích borců a dalších
lidí, kteří se na turnaji budou podílet, bude i šestý ročník SIDA CUP
velmi kvalitní a všichni zúčastnění na něj budou rádi vzpomínat.
Chtěl bych tímto pozvat diváky
do haly v Prostějově, aby měli
možnost vidět srovnat úroveň jednotlivých mládežnických klubů.
Našim borcům samozřejmě přeji
hodně sportovních úspěchů,“ těší
se na kvalitní zápasy a bezproblémový průběh celého klání ředitel
společnosti SIDA Ing. Jiří Netušil.
Podrobnější informace o turnaji, termínech utkání a rozhovor
s patronem turnaje přineseme
v příštím čísle Večerníku.

Pod vedením Pavla Duby dosáhli prostějovští boxeři na zlato v české extralize, v závěru
loňského roku již pod taktovkou Petra Novotného nakročil celý tým k obhajobě. Mimo
to se zástupci BC DTJ vrátili s cennými kovy také z mistrovství republiky jednotlivců.





Sportovec města Prostějov - anketní lístek
Jméno a příjmení nominovaného sportovce,
p
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Sportovní odvětví
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KONTAKT
NAVRHOVATELE
EFONICK
KÝ KONT
N AKT NA N
NT
............................................................................................................................................................
...........................................................
............................................................................................................................................................
..........................................................
............................................................................................................................................................
Uzávěrka hlasování do Sportovní hvězdy prostějovských médií 2013
je v pátek 28. března 2014 do 12.00 hodin.
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FLORBALISTKY K2 PROSTĚJOV

Pozici domácí špičky potvrdili loni prostějovští raftaři medailovou žní na domácím šampionátu. Zde byli muži i veteráni první a druzí, pro zlato si dopádlovali také ženy, junioři
a juniorky.

T

...ještě

všichni dělali maximum při vedení našich dětí k cílevědomosti,
zdravé soutěživosti a smysluplnému naplňování volného
času. K tomu je sport ideálním
řešením. Je nám všem jasné, že
v současné době je pro rodiče
a všechny, kteří se snaží mládeži
poskytnout vhodnou seberealizaci, velmi složité to ekonomicky zvládnout. Proto se snažíme,
alespoň částečně, v tomto úsilí
rodičům a sportovnímu klubu
napomoci,“ podotkl Jiří Netušil.
Ten již při pořádání prvního ročníku SIDA CUPu v roce 2008
upozorňoval na nekoncepčnost
a malou podporu mládežnického
hokeje v České republice a na
možné důsledky tohoto stavu za
pár let. „Výsledky nejen našeho
seniorského hokeje na olympijském turnaji v Soči mi daly zapravdu,“ připomenul.
V rámci SIDA CUPu 2014 se
představí mladí hokejisté z Čes-
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Předcházející ročníky proběhly na velmi vysoké organizační
a sportovní úrovni, a proto se
PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
hlavní mediální partner, zajímal
o podrobnosti přípravy této sportovní akce. O nejnovější informace ze zákulisí příprav jsme požádali ředitele společnosti SIDA
Ing. Jiřího Netušila. „Naše společnost v rámci programu 'Podporujeme dobré věci…’ se již
šestým rokem angažuje v pořádání mezinárodního hokejového
turnaje mládeže SIDA CUP.
Jde o turnaj hráčů osmých tříd,
nyní tedy ročníku narození 2000
a mladších,“ sdělil s tím, že předchozích ročníků se zúčastnily
kluby z České republiky, Německa, Rakouska, Itálie, Slovenska,
Maďarska, Polska i Chorvatska.
Hlavní ideou celé akce je podpořit smysluplné volnočasové
aktivity mládeže. „Podle mého
názoru je nezbytné, abychom

Družstvo volejbalistek potvrzuje svoji domácí suverenitu a s lehkostí přidalo i v loňském roce do sbírky domácí titul a vítězství v poháru. Tým Miroslava Čady si navíc
zdárně vede také na evropské scéně, vítězství sbírá v Lize mistryň a absolvoval také CEV Cup.
Dívčí florbal zastupují na okrese hned dva týmy SK K2 Sportcentrum Prostějov nastupující ve druhé lize žen, divizi VII. Jejich výsledky jsou zatím značně rozdílné, „áčku“ se
příliš nedaří, zatímco „béčko“ bojuje o první místo.

ICE

Prostějov/jim - Ve dnech
4. až 6. dubna 2014 se na ledě
Víceúčelové haly-zimním stadionu v Prostějově uskuteční
již šestý ročník tradičního
mezinárodního hokejového
turnaje mládeže SIDA CUP.
Hlavním partnerem turnaje
je prostějovská bezpečnostní
agentura SIDA, celé klání se
odehraje rovněž za podpory
Olomouckého kraje, Statutárního města Prostějova,
LHK Jestřábi Prostějov i dalších organizací a firem prostějovského regionu. Samotnou sportovní a organizační
přípravu turnaje zajišťuje
klub LHK Jestřábi Prostějov.
Patronem celého víkendového zápolení se, stejně jako
v minulých letech, opět stal
první náměstek hejtmana
Olomouckého kraje a člen
Rady města Prostějova pan
PhDr. Alois Mačák, MBA.

VOLEJBALISTKY VK AGEL PROSTĚJOV

Fotbal
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 24. března 2014
Uplynulý víkend byl startovacím pro divizní a krajské celky: radost propukla v Určicích a Konici, Kralice doma padly
Výsledkový servis DIVIZE, sk. “E”
18.kolo: Brumov - Nový Jičín 1:0 (1:0), Havířov - Určice 0:1 (0:1),
Opava B - Valašské Meziřící 0:1 (0:1), Slavičín - Šumperk 2:0 (0:0),
Karviná B - Petrovice 0:3 (0:1), Mohelnice - Hranice 1:1 (0:0), Otrokovice
- Dolní Benešov 3:0 (2:0), Přerov - Lískovec 3:0 (1:0).

PRŮBĚŽNÁ tabulka PO sedmnácti odehraných kolech

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

Mužstvo
Slavičín
Havířov
Určice
Opava B
Lískovec
Mohelnice
Nový Jičín
Přerov
Hranice
Karviná B
Dolní Benešov
Petrovice
Brumov
Šumperk
Valašské Meziřící
Otrokovice

Z
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

V
9
10
8
8
6
6
7
6
6
7
6
5
5
4
5
3

R
5
1
5
3
6
6
3
5
5
2
4
6
5
6
2
6

P
3
6
4
6
5
5
7
6
6
8
7
6
7
7
10
8

S
26:14
28:26
22:16
26:26
32:26
22:17
22:24
21:21
19:19
22:25
29:27
26:21
19:31
18:30
25:33
26:27

B
32
31
29
27
24
24
24
23
23
23
22
21
20
18
17
15

kam PŘÍŠTĚ na DIVIZI E?
14. kolo (29. března 2014, 15:30 hodin:)
Hranice - Havířov, Nový Jičín - Karviná B, Petrovice - Mohelnice, Přerov Otrokovice, Valašské Meziřící - Slavičín, Lískovec - Brumov (30.3., 15:30),
Šumperk - Dolní Benešov (30.3., 15:30), Určice - Opava B (30.3., 15:30).

Výsledkový servis krajského přeboru
18.kolo: Nové Sady - Medlov 5:0 (3:0). B: Papica 3x,Blaha,Škoda, R:
Dorušák D: 160, Kojetín-Koválovice - Litovel 1:0 (1:0). B: Řezáč. R:
Částečka D: 200, Konice „A“ - Troubky 3:0 (1:0). B: Antl,Drešr,Řehák R,
R: Jelínek D: 40, Želatovice - Ústí 4:1 (1:0). B: Dlouhý p.k.,Fabián,Calábek
2x – Juřica, ČK: Sedlák (Ústí), R: Motal D: 80, Kralice - Kozlovice 1:3 (1:2).
B: Neoral – Kaďorek,Tomčík,Václavíček, R: Sedláček D: 150, Šternberk
- Hněvotín 4:0 (1:0). B: Zifčák,Frieb T.,Hlaváček,Sklenář, R: Krobot D:
200, Velké Losiny - 1. HFK „B“ 4:0 (2:0). B: Uvízl 2x,Linet,Hložánka, R:
Juřátek D: 65, Dolany - Zlaté Hory nehráno, soupeř odstoupil ze soutěže.

TABULKA PO PODZIMNÍ ČÁSTI:

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

Mužstvo
FK Kozlovice
FK Nové Sady
FC Želatovice
1.HFK Olomouc B
FK Troubky
FK Šternberk
FC Kralice na Hané
TJ Tatran Litovel
Sokol Konice
FC Hněvotín
Sokol Lázně Velké Losiny

Z V
17 13
16 8
17 8
16 8
17 8
17 7
17 6
17 7
17 6
17 6
17 5

R
3
6
3
3
3
5
4
1
3
2
5

P
1
2
6
5
6
5
7
9
8
9
7

S
39:13
39:22
35:28
26:22
33:36
28:23
36:36
23:29
26:37
31:29
30:34

B
42
30
27
27
27
26
22
22
21
20
20

+/18
6
0
3
3
-1
-2
-5
-3
-7
-4

12.
13.
14.
15.

FK Kojetín-Kovalovice
Medlov
FC Dolany
Sokol Ústí

17
17
16
17

4
4
3
7

8
8
9
8

24:25
27:35
27:41
21:35

19
19
15
13

-8
-5
-9
-14

5
5
4
2

kam PŘÍŠTĚ na DIVIZI E?
19. kolo (neděle 30. března, 15.30):
Dolany – Nové Sady, 1.HFK Olomouc „B“ – Šternberk (10.00, Hodolany),
Hněvotín – Kralice na Hané (sobota 29. března, 15.30), Kozlovice –
Želatovice, Ústí – Konice (10.00), Troubky – Kojetín, Litovel – Medlov
(sobota 29. března, 15.30), Velké Losiny - volný los.

Zlaté Hory odstoupily
z krajského přeboru
Zlaté Hory, Prostějov/jim - Ještě se
ani nekoplo a v jednom už je jasno! Prvním a za aktuální situace ve
vyšších soutěžích i jediným sestupujícím z krajského přeboru se stala
Tělovýchovná jednota Zlaté Hory.
Vedení oddílu totiž doručilo minulý
pátek 21. března na krajský sekretariát písemné vyjádření, které splňuje všechny náležitosti k okamžitému vystoupení z rozehrané soutěže.
Sportovně-technická komise Olomouckého krajského fotbalového svazu (STK O KFS) vzala toto rozhodnutí
na vědomí a na základě článku 64 soutěžního řádu anulovala všechny dosavadní výsledky Zlatých Hor. Na tabulku se tak nově pohlíží, jakoby družstvo
vůbec nehrálo. Kralice na Hané
i Konice tak přišly o jeden bod za
podzimní remízy s tímto soupeřem.
„Na kraj jsme předali oficiální stanovisko a víc k tomu nemám co říct.
Jakou soutěž budeme hrát v příští
sezoně, to nevím, připravujeme valnou hromadu, na které se rozhodne,“
potvrdil Večerníku nepříjemnou zvěst
sekretář zlatohorského oddílu Jiří Tománek. Více ochotný komunikovat
nebyl.
Oddíl z česko-polského pomezí
musí také zaplatit správní poku-

tu dvacet tisíc korun a soupeřům
uhradit cestovné za odehraná
utkání. Podle článku 5 soutěžního
řádu se mohou Zlaté Hory v příštím ročníku přihlásit do nejbližší
nižší soutěže, tedy do I.A třídy
O KFS.
A co na vše říkají zástupci obou
regionálních zástupců v krajském
přeboru? „Rozhádali se a odešli jim
hráči. Měli jsme s nimi problémy
na podzim, když nepřijeli a sváděli
to na poruchu autobusu. Odvolali
jsme se, ale nic to nevyřešilo a zápas
se musel odehrát v jiném termínu...
Každopádně jsou prvním sestupujícím a záleží, co vyplyne z divize,
někdy opravdu padá jen jeden.,“
zhodnotil celou situaci Jiří Kučera,
jednatel Sokola Konice.
Víceméně kladně přijal celou záležitost i vedoucí kralického „A“-mužstva
Václav Répal. „Ušetřili jsme devět tisíc za dopravu a tam se navíc pro body
nejezdilo. S touto informací jsem tedy
spokojen, je to pro nás dobře...(úsměv)
Zatím ale ještě nevíme, jak s volným
víkendem naložíme. Sháníme soupeře
a nechceme sedět doma. Možná pojedeme někam na výlet,“ zastihla kralického funkcionáře páteční novinka
v dobrém rozmaru.

Kraličtí postrádali Krejčího,
Cetkovského i Petrželu...

Kralice na Hané/jim - V úvodním
utkání jarní části krajského přeboru museli fotbalisté Kralic na
Hané nastoupit ve značně obměněné sestavě, než jaká se rýsovala
v přípravném období. Pro duel
proti Kozlovicím totiž postrádal
kouč Petr Gottwald hned tři hráče - gólmana Davida Krejčího,
obránce Otakara Cetkovského a
útočníka Zdeňka Petrželu.
„Davča si v pátek při stěhování zlomil prst na pravé ruce a bohužel bude
mimo asi čtyři týdny. Místo něj bude
naskakovat Raďa Miler, k němu žádné výtky nemám, umí si dirigovat
obranu a chytá spolehlivě,“ objasnil
kouč Kralic Petr Gottwald nutnost

změny na nejcitlivějším postu. Zdravotní trable vystavily stopku i kanonýrovi Zdeňku Petrželovi, jenž se
trochu kuriózně zranil až při rozcvičování těsně před zápasem a do hry tak
musel ještě před úvodním hvizdem s
dvanáctkou Josef Cibulka.
To neúčast zkušeného Otakara Cetkovského byla jiného rázu, stály za
ní nedořešené administrativní záležitosti. „Oťasovi ještě nepřišla registračka z Rakouska, takže jsme ho
nemohli na svazu zaregistrovat. Bohužel..,“ odtajnil Gottwald důvod,
proč v sobotním utkání na levém či
pravém kraji obrany nenastoupil někdejší hráč Hulína, Konice či právě
Kralic.

PARÁDA: Určice překvapily
Havířov i podruhé v sezoně!

Havířov, Prostějov/jim – Takovou bilancí se nikdo z divizních
účastníků pyšnit nemůže. Fotbalistům Určic se podařilo navázat
na podzimní domácí výhru 4:0
a také ve druhém zápase obrali
favorizovaný Havířov o všechny
tři body! Dosavadní lídr skupiny
„E“ tak nejenže proti týmu Evžena Kučery nezískal v probíhající
sezóně ani jeden bod, navíc se mu
nepodařilo ani jednou skórovat.
O veselé cestě ze Slezska zpět na
Hanou rozhodl hned v první půli
Michal Skopalík.
„Mužstvo mě velice příjemně překvapilo, neboť po zimní přípravě
jsem měl trochu obavy. Hráči ale podali velice kolektivní výkon, všichni
tomu dali sto procent a navázali na
to, co nás ctilo celou první půlsezonu.
Byla tam bojovnost, nasazení, jezdili
po zadku a někteří to ještě povýšili
technikou. Mohu jenom smeknout,“
radoval se bezprostředně po utkání
šťastný kouč hostí Evžen Kučera.
Obměněný výběr Určic se vedoucího
týmu tabulky nezalekl a od úvodu mu
byl vyrovnaným soupeřem. Za aktivitu se ještě před pauzou dočkal gólové odměny, když při standardní situaci gólman neudržel míč a Skopalík
dorážel do odkryté brány - 0:1. „Hráli
jsme velmi kvalitně, kromě pěti šesti

0:1

MFK Havířov
TJ Sokol Určice

(0:1)

Branka: Skopalík. Rozhodčí: Těšina - Mojžíš, Šafrán.

Sestava Určic:
Nejezchleb - Ján, Škoda, Skopalík, Hochman - T. Zapletal, Svozil, Vaněk, Pekař
(70. Schön) - Haluza (65. Bokůvka), Los (90. Halouzka). Trenér: Evžen Kučera.

nebezpečně kopnutých rohů jsme domácím nic nedovolili a ze hry si nic
nevytvořili. Naopak my jsme mohli
být ještě nebezpečnější, kdybychom
své akce dotáhli,“ těšil se lodivod
Určic z úvodních pětačtyřiceti minut.
A i po změně stran mohl Kučera
opět ke své spokojenosti sledovat,
jak hráči plní jeho pokyny a přibližují se osmé výhře v ročníku. „Předpokládali jsme jejich tlak, ale prvních
dvacet minut probíhalo převážně mezi
šestnáctkami. Pak se domácí zaměřili
na nákopy a hrálo se převážně u nás,
Havířov se ale dostal jen do jedné gólovky. My jsme měli hned několik nebezpečných brejků a Bokůvka, Vaněk,
Schön i Los mohli rozhodnout,“ popisoval průběh druhé půle trenér Určic.
Nováčkovi soutěže se tak podařilo
přesně to co na podzim, z prvního
zápasu vytěžil výhru 1:0. „Svědčí

to o tom, že se dokážeme na horní
mužstva připravit. Ony se na rozdíl od těch hůře postavených snaží
o fotbal, to nám vyhovuje. Překvapili jsme Havířov i rezervu Karviné
a snad se nám to bude dařit také
dál,“ usmíval se úspěšný lodivod.
Domácí premiéru v jarní části si
Určice odbydou v neděli odpoledne a proti Opavě „B“ půjde
o přímý souboj o třetí místo.
„Doma chce každý vyhrát a budeme se snažit připravit tak jako na
Havířov. Mám čtrnáct vyrovnaných
hráčů a o základní sestavě rozhodne
momentální pohoda, jak se budou
jevit na tréninku i typ soupeře,“ těší
Evžena Kučeru možnost alternovat
se sestavou. I proto nyní ztrácejí Určice pouze tři body na nového lídra
tabulky divizního „éčka“ FC TVD
Slavičín.

Konice převálcovala Troubky
3:0

Sokol Konice
FK Troubky

(1:0)

Branky: 1. Antl, 61. F. Drešr, 84. Řehák
Rozhodčí: Jelínek - Kopecký, Knoll; Žluté karty: Kováč, Václavek - Stoklásek, Petráš, J. Haviernik. Diváků: 100

Sestava Sokol Konice:
Rec – Bílý, Růžička, Řehák, P. Sedláček – Václavek, Kořenovský, T. Sedláček, F.
Drešr (88. Burget) – Antl (88. Olejníček), Kováč (90. M. Drešr). Trenér: Jedlička.

Sestava FK Troubky:
Frehar - J. Haviernik, Pospíšil, Nemrava, Petráš, Jakubec, R. Haviernik, Stoklásek, Němčák, Benýšek, Brázda. Trenér: Stoklásek.

Konice/tok - Po rozpačité přípří
pravě a problémech se skládáním sestavy nebyla v Konici
před začátkem jarní části krajského přeboru nejveselejší nálada. A to ještě na umělku „Pod
Kučerákem“ přijely Troubky,
čtvrtý tým tabulky po podzimní části. Nepočetné obecenstvo
uvítalo navíc deštivé a chladné
počasí.
O to víc zahřálo uvítání domácími
plejery, kteří už v 1. minutě rozvlnili síť hostující branky - Václavek potáhl míč po pravém křídle,
nacentroval do vápna a Antl se
proti Freharovi nemýlil - 1:0. Oba
aktéři této utěšené akce byli aktiv-

ní i nadále,
nadále naopak ojedinělé střestře
lecké příležitosti na druhé straně
likvidoval s přehledem konický
gólman Rec. Domácí mohli svůj
náskok zvýšit ještě do poločasu, po
Kováčově potažení míče a centru
do šestnáctky si ale Václavek s Filipem Drešrem dávali tak dlouho
přednost, až druhý jmenovaný
zakončil jen slabě do vybíhajícího
gólmana.
Co zameškal v první půli, napravil
Drešr ve druhé, když po hodině
hry z přímého kopu přece jen dal
domácím uklidňující náskok - 2:0.
Troubky sice od poloviny prvního
poločasu měly optickou převahu,
vážnější příležitost si ale nevypra-

ROMAN JEDLIČKA
Č –
Sokol Konice:

„Utkání rozhodl hned první gól
v úvodní minutě utkání. Po zbytek prvního poločasu byla hra
vcelku vyrovnaná, ve druhé půli
jsme se trochu zatáhli a hráli poměrně dost vzadu. Ze standardních situací jsme ale přidali dvě
branky, takže jsem velmi spokojen. Kluci podali zodpovědný
výkon a na rozdíl od zimních
´přáteláků´ jsme měli k dispozici
všechny hráče. Těší nás tři body,
v pátek po odhlášení Zlatých
Hor jsme postoupili na jedenácté místo, teď se posuneme zase
o něco výš. Nejbližší cíl je pro nás
neprohrát v Ústí, které je momentálně poslední.“
covaly.
tak mohla opět udeřit Kocovaly A
Atak
Ko
nice. Pěknou střelou se prezentoval
obránce Bílý, gólman reflexivně
vyrazil nad břevno. Šest minut
před koncem se do brejku dostal
Václavek a z následujícího rohového kopu dal konečnou podobu
výsledku zkušený Řehák – 3:0.

Výsledkový servis msfl
18. kolo: FK Slavia Orlová - Lutyně – SK Sigma Olomouc B 1:1
(0:1). Branky: 73. Kaizar – 43. Schulmeister. Diváci: 239 * FK Mikulovice – FC ŽĎAS Žďár n.Sázavou 1:1 (0:1). Branky: 67. Loksa –
42. Šindelka. Diváci: Neuvedeno * FC Hlučín – SK Uničov 1:1 (1:0).
Branky: 11. Ulma (vla.) – 80. Šalamoun. Diváci: Neuvedeno * SK
Spartak Hulín – HFK Třebíč 0:1 (0:0). Branky: 80. Malý. Diváci:
105 * 1. SK Prostějov – SK HS Kroměříž 0:1 (0:1). Branky: 57. Machálek, 68. Zelenka - 39. Steiner. Diváci: 460 * SFC Opava – MSK
Břeclav 2:0 (2:0). Branky: 19. Horka, 35. Nekuda. Diváci: 1810 * 1.
FC Slovácko B – FC Fastav Zlín B 2:0 (1:0). Branky: 45. Reinberk,
73. Biolek. Diváci: 115 * FK Sulko Zábřeh - 1. HFK Olomouc 2:1
(0:0). Branky: 57. Ješko, 64. Čtvrtníček – 77. Korčián. Diváci: 220.

průběžná tabulka PO 15 ODEhraných kolech

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

Mužstvo
Sigma Olomouc B
Slezský FC Opava
Slovácko B
Třebíč
1.SK Prostějov
Zábřeh
Holický FK Olomouc
Spartak Hulín
Uničov
Hlučín
Slavia Orlová - Lutyně
Zlín B
MSK Břeclav
FK Mikulovice
Hanácká Slavia Kroměříž
Žďár nad Sázavou

Z
17
17
17
17
17
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17

V
10
9
9
10
8
6
7
7
5
5
4
3
4
4
3
3

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

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

S
32:15
28:15
28:19
20:11
28:23
21:16
23:15
24:19
21:23
16:25
20:20
18:26
14:22
15:28
18:28
16:37

B
33
33
33
33
29
25
24
24
22
20
18
16
16
16
13
12

kam PŘÍŠTĚ na MSFL?
19. kolo, sobota 29. března 2014, 15:30 hodin: Břeclav - Mikulovice,
1.HFK Olomouc - Prostějov, Kroměříž - Hulín, Třebíč - Hlučín, Slovácko B - Orlová (30.3., 10:15), Uničov - Opava (30.3., 10:15), Zlín B
- Zábřeh (30.3., 10:30), Žďár n. S. - Sigma Olomouc B (30.3., 15:30).

„Eskáčko“ jede do Holice

odčinit domácí debakl
Prostějov/tok - Pět gólů v posledních
pětadvaceti minutách - to je stručné
shrnutí prvního vzájemného duelu prostějovských fotbalistů s olomouckou Holicí v rámci podzimního představení ve čtvrtém kole
MSFL. Jak přiznal záložník Martin Hirsch, tým 1.SK Prostějov to
tenkrát hodně srazilo dolů, takže
o motivaci kromě tradičního derby
nebude u hostujícího celku nouze.
Holice na podzim zůstala dlužna své
pověsti ex-druholigového týmu, je
však nutné připomenout, že s týmem
z předchozího ročníku má třetiligové
mužstvo společného poměrně málo.
V každém případě čtyřiadvacet
podzimních bodů stačilo pouze na
závěr první poloviny tabulky, přičemž
tento zisk černobílí téměř rovnoměrně
rozdělili na domácí a venkovní hřiště.
Zatímco „lup“ ze hřišť soupeřů byl
poměrně slušný, na domácí poměry
to nebyla žádná sláva. 1.HFK Olomouc vcelku dobře fungovala obrana,
o čemž svědčí třetí nejmenší počet
obdržených branek, zato v útoku
to bylo slabší: když si odmyslíme
prostějovskou kanonádu, vstřelili
holičtí ve zbývajících zápasech pouze
osmnáct gólů, což je výkon odpovídající spodním patrům tabulky.
Během zimní přestávky nahradil na
lavičce Roman Sedláček na pozici
asistenta Petara Aleksijeviče, s kádrem

se rozloučili čtyři hráči - osmadvacetiletý obránce Kopecký ukončil
profesionální kariéru, brankář Šrom
přestoupil do Baníku Ostrava, záložník
Janoščín se vrátil do mateřské Zbrojovky Brno a útočník Pezzotti zamířil na
hostování do Hlučína. Na brankářský
post k Arbeitovi přišel Lešňovský
z Ružomberka (oba gólmani tak mají
teprve dvacet roků - pozn.red.), na
hostování z olomoucké Sigmy přišel
Hlavica, záložní řadu doplnil Šuba
z juniorky a v útoku nastupuje
Marek Heinz, který do Holice zavítal
v průběhu podzimní části po ukončení
angažmá v prvoligovém Znojmě.
Z osmi zimních přípravných utkání
výběr 1.HFK třikrát vyhrál, dosáhl stejného počtu remíz a prohrál jen s Pardubicemi a rezervou Sigmy. Nejlepším
střelcem byl se sedmi trefami Korčián.
V prvním kole jarní části se ale Dercovi svěřenci představili v Zábřehu na
Moravě a prohráli 1:2. Zůstávají tedy
s pětibodovou ztrátou na 1.SK
Prostějov na sedmé příčce tabulky.
Na straně Prostějova je motivace
odčinit domácí debakl zřetelná a pochopitelná. Jak však dobře upozornil po zápase s Kroměříží Tomáš Mazouch, hra
musí být taktická a obezřetná, protože
jakékoli „bláznění“ by se mohlo zle
vymstít. Předvídatelná je pouze neúčast
stopera Hlocha, ostatní by měli být
trenéru Jurovi k dispozici.

Kraličtí zaspali úvod a lídra o body neobrali

Kralice na Hané/jim - Uběhlo
dvacet minut hry a fotbalisté Kralic na Hané si teprve uvědomili,
že přípravné období už skončilo, teď jde o body... V té době už
ovšem s Kozlovicemi prohrávali
o dvě branky, hosté navíc ještě pár
dalších velkých šancí zahodili. Po
zbytek zápasu již sice byli domácí herně lepší, nabranou ztrátu
ovšem navzdory brzkému snížení
dotahovali marně. Naopak vedoucí
tým krajského přeboru svou výhru
v závěru pojistil.
Za příjemného sluníčka, ale chladného a postupně sílícího větru začali
kozlovičtí hráči ve velkém stylu.

Hned v 8. minutě vsítil jejich první
jarní branku Lukáš Kaďorek (0:1),
o čtyři minuty později a centru
z levé strany hlavičkoval nabíhající
Navrátil o zem nad bránu a přesně
po čtvrthodině hry napálil Dohnal
po rychlé akci ze zhruba pětadvaceti
metrů břevno. Na konci úvodní dvacetiminutovky už při domácích tolik
štěstí nestálo. Hosté využili jejich
výrazného vysunutí, podnikli rychlý
protiútok a po vysokém míči téměř
od poloviny hřiště předvedl nádherné
zakončení Tomčík. Nejprve si nadhodil míč přes brankáře, následně pohodlně hlavičkoval do prázdné brány
– 0:2. „Ztráta balonu, kdy ho máme

Vít Kopečný: „ Vletěli na nás

a dali nám góly“

Kralice na Hané - První ostrý zápas v kralickém dresu prožil po
půlročním hostování v divizních
Určicích Vít Kopečný. Proti Kozlovicím to ale nebyl comeback
nikterak vydařený. Přestože
zásoboval své spoluhráče spoustou centrů ze hry i standardních
situací, přineslo to jen jednu
gólovou radost jeho týmu, zatímco soupeř se mohl těšil hned
třikrát...
Jiří Možný

Co způsobilo, že vám tolik
nevyšel úvod utkání?
„Řekli jsme si v šatně, co máme hrát,
bohužel jsme to ale nesplnili... Zaspali
jsme začátek, naopak oni na nás vletěli
a dali nám po našich chybách dva
góly. Špatně jsme bránili, oni si dobře
nabíhali. Měli jsme volný střed hřiště,
tam byla zásadní chyba.“
Pak se to zlepšilo. Čím?
„Řekli jsme si v šatně, co
máme hrát, přidali jsme na důrazu.

Dali jsme gól, snížili jsme, bohužel
jsme to už ale neotočili.“
S druhým poločasem už tedy
může panovat spokojenost?
„Spokojenější určitě můžeme být, ale
prohráli jsme, a to je nejpodstatnější.“
Kopali jste spoustu standardek. Co chybělo, abyste
z nich vytěžili více?
„Jak z pravé, tak z levé strany nám
to moc nelétalo, nedařilo se nám to
kopat. Tím to je. Když nedáte dobrý
centr, nemůžete dát gól. Vítr také hrál
roli, ale to bylo pro všechny stejné.“
Podzim jste strávil v divizních Určicích. Jak velký
to je rozdíl?
„Citelmé je to hlavně v rychlosti,
přistupování hráčů. V Určicích byla
super parta, hrál se kvalitní fotbal i tréninky měly úroveň, což mě obohatilo.
Ale na druhou stranu jsem moc nehrál, proto jsem se vrátil. V Kralicích
máme dobrý mančaft a záleží, jak
na tom budeme zdravotně, kolik nás
bude chodit. Snad se nám bude dařit.“

pod kontrolou, rychlý nákop za obranu, taková kombinace, kdy se stopeři
začali pozdě posunovat a přebírat si
hráče. Dvě totožné chybky, z nichž
jsme dostali oba góly... Potom jsme
sice ovládali střed hřiště, sbírali jsme
odražené míče. Kdybychom to plnili
od začátku, nevěřím, že by tu Kozlovice vyhrály,“ litoval promarněného
vstupu do střetnutí trenér Kralic Petr
Gottwald.
Až za tohoto stavu se domácí probrali a brzy se dočkali také odměny.
Kopečného roh z pravé strany nadělal
ve vápně Kozlovic velké zmatky, až
se k odraženému míči prodral důrazný Neoral a po zemi z malého vápna
propálil vše - 1:2. Domácí vzápětí
předvedli rychlý brejk, po němž jim
ovšem při centru i odraženém míči
chyběl chloupek, na opačné straně
mohl postupovat sám na Milera Navrátil, neměl však rychlost. Atraktivní
fotbal nahoru dolů, jemuž nechyběla
bojovnost, rychlé akce, vysoké míče
ani kombinace po zemi, bavil také
v následujících okamžicích. Na Kopečného centr z levé strany nedosáhli
Cibulka ani Dostál, na opačné straně
se po krátké a pomalé malé domů
ocitl hostující útočník z ostrého úhlu
před poloprázdnou bránou, volil však
zpětnou přihrávku, kterou kralická
obrana odvrátila.
Druhý poločas začal třemi střeleckými pokusy z levé strany v rozmezí
několika sekund Kopečný. Při prvním pokusu i dorážce byl brankář na
místě, následující snahu zablokoval
jeho bombu bránící hráč. Hosté kontrovali dvěma nebezpečnými akcemi.
Při té první šel Dohnal sám středem
hřiště, vystřelil však slabě po zemi
doprostřed, při té druhé utekl na levé
straně Heger, padající Miler míč pouze
nadrazil a v cestě do brány mu hlavičkou zabránil až vracející se Jamrich.
Na aktuální situaci zareagoval domácí trenér střídáním, kdy místo Cibulky
poslal na plac Vybíhala. To mimo jiné
znamenalo, že Répal se přesunul do

FC Kralice na Hané
FK Kozlovice

1:3
(1:2)

Branky: 27. Neoral - 8. Kaďorek, 19. Tomčík, 82. Václavíček. Rozhodčí: Sedláček – Silný, Hodaň. Žluté karty: 75. Répal, 88. Neoral - 40. Tomčík, 86. Michal
Král. Diváků: 120.

Sestava Kralic na Hané:
Miler – O. Petržela, Martinka, Neoral, Jamrich – Dostál, Nečas, Répal, Kopečný
– Lehký, Cibulka. Trenér: Petr Gottwald.

Sestava Kozlovic:
Mánek – Zezula, Martin Král, Michal Král, Heger – Tomčík – Kaďorek, Dohnal,
Schlehr, Talla – Navrátil. Trenér: Tomáš Martinek.

Petr GOTTWALD - FC Kralice na Hané:

„Z pohledu fanouška to bylo pohledné utkání. Diváci viděli čtyři branky,
škoda, že tři v naší síti. My jsme trošičku prospali začátek do dvacáté minuty,
ale postupem času jsme začali tlačit, brali jsme otěže do svých rukou. Patrné
to bylo ve druhém poločase, kdy jsme je skoro vůbec nepustili na svou branku, ale bohužel Kozlovice mají svoji kvalitu, svoji sílu a ne nadarmo jsou
první s takovým bodovým ziskem. Ale příjemně mě překvapilo moje mužstvo, rvalo se o lepší brankové pozice. Tlak byl markantní, bojovný, kluky
jsem pochválil za jejich výkon a přístup. Pokud to budeme předvádět i dál,
nemám strach a body budeme odněkud vozit. Kozlovice jsou špička, mají
na postup a dneska to prokázaly.“
obrany nový hráč zaujal jeho
středu obrany,
místo v záloze a stoper Neoral putoval na hrot s cílem využít své postavy
i svých schopností a vlastností. To se
dařilo a šestadvacetiletý hráč vyhrával pro své spoluhráče spoustu míčů.
„Byl to můj experiment, protože Neoral má výbornou hru tělem, je těžko
odstavitelný od balonu, má vynikající
fyzickou kondici, kterou prodá po celých devadesát minut. V útoku je natolik agresivní, neustále v nabídce a potvrdil to i dneska. Byl naším jednoznačně nejlepším hráčem,“ pochválil
ho kralický kouč Petr Gottwald.
Domácí nadále praktikovali nátlakovou hru, napadali vysoko a nedopřáli

hostům čas na poklidnou rozehrávku,
rozehrávku
nedařilo se jim však míč dotlačit až do
brány. Radovali se tak kozlovičtí hráči i skupinka jejich fanoušků. Přišla
totiž rychlá akce po pravé straně, centr z pravé strany, který minul Répal
a střídající Václavíček nekompromisně narval míč pod víko - 1:3.
Kraličtí nakonec ještě mohli závěr
duelu zdramatizovat. Hned po rozehře totiž přišla jejich největší tutovka,
když se do centru z levé strany položil
uvnitř vápna Dostál, Mánek však stál
na správném místě a míč vytěsnil.
V poslední minutě se jim pak po rohu
nepodařilo propálit změť těl a dvougólová výhra hostí se stala realitou.

Fotbal
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

Fotbalisté 1.SK Prostějov zahájili v sobotu jarní část MSFL vítězně...

PĚTISTOVKU FANOUŠKŮ ROZJÁSALA ZELENKOVA PARÁDA
Kroměříž sice po půli vedla, ale „eskáčko“ dokázalo vývoj hanáckého derby otočit

Uplynulá sobota byla ve znamení startu fotbalového
jara a dvojnásobného měření sil mezi Prostějovem
a Kroměříží. Zatímco dopoledne naděje 1.SK příliš úspěšné nebyly a prohrály se svými vrstevníky
0:1, odpoledne si pak v rámci osmnáctého kola
Moravskoslezské fotbalové ligy „eskáčko“ vše vynahradilo, když otočilo nepříznivý poločasový stav
a po brankách Machálka se Zelenkou zvítězilo 2:1.
Ocenit lze i slušnou návštěvu hanáckého derby
v podobě takřka pěti stovek příznivců. V průběžné tabulce třetiligové soutěže tudíž výběr lodivoda
Jury drží těsný kontakt s vedoucí trojicí a o nadcházejícím víkendu pojede do Holice napravit krutý
výsledek z domácího trávníku.

to vše ale už po odpískání předchozího nedovoleného zákroku.
V 56. minutě to byl Jirouš, dnes
video na pv.cz
spíše v pozici nahrávače, který
ernik
www.vec
vybídl ke střeleckému pokusu
Hirsche, tomu byla ale branka příliš malá. Vzápětí začala u Bureše
krásná přímočará akce, Fládr
vyslal po křídle dopředu Krče,
který poslal polovysoký centr
před bránu a Machálek konečně dopravil míč do sítě - 1:1.
Šťastnému střelci v následujícím
okamžiku zkřivila tvář bolestná
grimasa napovídající, kteráže část
těla asi zařídila kýžené vyrovnání.
„Oslav gólu jsem si moc neužil,
ale kdyby to letělo jinak, asi bych
Vítězná trefa. Špílmach prostějovského "eskáčka" právě z přímého
ten gól nedal,“ usmíval se po zákopu střílí druhý gól domácích, který nakonec přetavil na stranu domámarně snili o průzkumu území pase spokojeně Tomáš Machálek,
cích všechny tři body..
Foto: Tomáš Kaláb
Prostějov/tok
za půlící čarou. To se jim splnilo který se tak rozvzpomněl na svou
avizované absenci Pavla sedm minut před poločasem hned roli kanonýra.
jakou předtuchu a řekl jsem ´klu- čila bezpečně za Jelínkovými
o hodině hry předvedl pěkné ci nechte mi to, já dám gól´...,“ zády - 2:1! „Opravdu si nevzpoHlocha, který by podle dvakrát - poprvé Krolop našel čessólo Jirouš, k odraženému kroutil Lukáš Zelenka nevěřícně menu, kdy se mi naposled taková
svých slov měl začít od úterý tré- kou uličkou v moravském podání
novat a rád by se vrátil do sestavy Gomolu, ten ale v rozhodujícím míči se přes Zelenku dostal Krč, hlavou ještě v kabině. A opravdu trefa povedla,“ pátral marně v paProstějova už v příštím utkání na okamžiku před Burešem uklouzl. zopakoval centr před bránu, tento- - utěšená technická střela skon- měti střelec vítězného gólu.
domácí půdě, se přidal také Mar- Vzápětí se pustil do „šturmu“ krát na něj Machálek žádnou částí
tin Soušek s nataženým svalem. směrem k domácí svatyni Štur- těla nedosáhl. A tak se schylovalo
„Podle vyjádření našeho maséra ma, rozehrál doprava na Stei- k minutě se symbolickým číslem
budu moct po neděli trénovat, nera, který střelou podél Bureše 68, kdy si míč v příznivé vzdáletakže to naštěstí není nic váž- otevřel skóre. A to byla prosím nosti před šestnáctkou postavil
ného,“ uklidňoval sebe i čtenáře první střela Hanácké Slávie na k exekuci přímého kopu Zelenka.
Večerníku. Ke stoperské dvojici branku! Ještě před pauzou rezul- „Možná by to mohlo být vidět na
MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA - 18. KOLO
Zatloukal-Pavlík tedy nastoupili tovala ze spolupráce Machálka videu, ale já v tu chvíli dostal někrajní beci Hirsch s Pančochářem,
ve středové řadě se pak od úvodní
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DOKONALÝ POČIN
Sympatický a velmi skromný.
Takový je čerstvě čtyřiadvacetiletý forvard, který už vlastně rok
vzpomíná na hvězdné začátky
v třetí nejvyšší soutěži, kdy byl na
špici tabulky kanonýrů. Přesto na
sobě dál poctivě pracuje a snaží
se spolu se svým výkonem vytáhnout nahoru i celý tým. Když jej
redaktor Večerníku potkal dopoledne na utkání dorostenců, přímo z něj čišela chuť do utkání a
víra, že zvlhlý střelecký prach opět
rozkřeše. A opravdu - na trávníku
byl od začátku vidět. Běhal neúnavně dopředu, nabízel balóny
Jiroušovi před branku a čekal na svou příležitost.

Krčův centr sice nezpracoval pravda ideálně, ale dokázal
ostatním, že odhodlání přináší výsledky. Od tohoto vyrovnání byl pak jen krůček k důležitému vítězství.

Svěží jarní
zpravodajství
z Prostějovska

www.
vecernikpv
.cz

obchodní a mediální partneři
fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

František JURA - 1. SK Prostějov:

„Asi něco bude na známém přísloví - těžko na cvičišti, lehko na bojišti...(úsměv) Po celý zápas jsme byli jasně lepší a předvedli jsme
našim divákům dobrý fotbal. Zápas jsme si měli ulehčit v první půli,
kdy jsme mohli vést dva, tři nula. Věděli jsme, že soupeř přijede
s taktikou upřednostňující defenzívu s pokusy o brejky, takže nás
to nepřekvapilo, přesto jsme se v prvním poločase dopustili dvou
chyb, kdy jsme je do rychlého úniku pustili, což se samozřejmě při
odehrání čtyřiceti minut na soupeřově polovině mohlo stát. V šatně
jsem klukům říkal, že hrajeme dobře, že to otočíme, což se taky stalo. Kluci strašně chtěli, byla v nich zřejmá silná vůle, za což jim patří
pochvala. Takhle hraje kompaktní tým o body, mám z toho radost.“

BOHUMIL PÁNÍK – SK HS Kroměříž

„V první půli se hrál fotbal alespoň trošku podle našich not, jak jsme
chtěli hrát, povedly se nám nějaké brejky. Ve druhé půli jsme už
nestačili na vysoké hráče a nakopávané balóny, soupeř zjednodušil
hru, my se stáhli příliš dolů a z toho rezultovaly ty dvě branky. Pro
naše mladé mužstvo je to poučení, aby příště bylo schopné odehrát
i druhé poločasy lepším způsobem.“

M

ladý kroměřížský tým,
nedisponující potřebnými zkušenostmi, už neměl kapacitu s výsledkem něco udělat.
Naopak zvýšit náskok mohl čtvrthodinku před koncem Machálek,
jehož sólo přes půl hřiště bylo

ale nepříliš důrazně zakončeno.
tak se Prostějov díky trpělivé hře v posledních
minutách sobotního utkání
mohli zaslouženě radovat
s prvních tří jarních bodů do
tabulky MSFL....

A

3. Domácí Hirsch centruje zprava před bránu na Krče, jeho prudkou
hlavičku pod břevno Jelínek reflexivně vyráží
 13. Další Hirschův průnik do šestnáctky a zákrok protihráče není posouzen jako penaltový
 17. Zimní posila „eskáčka“ Jirouš sklepává míč na Pančocháře, jeho
střelu z úhlu vytěsňuje Jelínek mimo tři tyče
 20. Prostějovský odchovanec Fládr z přímého kopu těsně míjí šibenici
branky hostí
 39. HOSTÉ JDOU DO VEDENÍ. Šturm vybízí v prvním rychlém
kontru kroměřížské Slávie ke skórování Steinera, ten podél vybíhajícího
Bureše dává na – 0:1!
 43. Největší hvězda v domácím dresu Lukáš Zelenka po Machálkově
přihrávce střílí zatím jen do náruče brankáře Jelínka
 56. Je to opět Jirouš, kdo nachází v dobré pozici Hirsche, ten ale pálí
nad břevno
 57. JE VYROVNÁNO. Domácí gólman Bureš zakládá rychlý útok
přes Fládra, Krč centruje před bránu a Machálek srovnává skóre – 1:1!.
 60. Akce ve finální fázi téměř jako přes kopírák, Machálek ale tentokrát na míč nedosáhl
 68. JE TO TADY! Zelenka posílá technickou střelou z přímého kopu
Prostějov do vedení – 2:1!
 74. Pojištění mohlo přijít záhy. Machálek prochází s balónem na kopačce přes polovinu hřiště, zakončení je ale nedůrazné
zaznamenal Tomáš Kaláb

Tomáš MAZOUCH: „V Holici
musíme hrát trpělivě jako dnes“

Prostějov - Tomáš Mazouch (na
archivním snímku) si v sobotním
utkání, snad symbolicky jako
bývalý hráč Kroměříže, navlékl
na rukáv kapitánskou pásku.
Nenápadný prostějovský záložník s výbornou fyzičkou a herním přehledem mravenčí prací
přispěl k úspěchu celého týmu.
Utkání se mu tak v exkluzivním
rozhovoru pro Večerník hodno- Snad jedině Stojaník, který byl ale
zraněný a nehrál. Došlo ke genetilo velmi dobře.
rační obměně, změnil se i trenér,
Tomáš Kaláb
který se vymyká z dosavadní traJak jste z pohledu kapitá- dice místních koučů. Jinak bych
na viděl úvodní zápas jar- řekl, že nehráli špatně, ale je to
ní části MSFL?
hodně mladý a tudíž nezkušený
„Vzhledem ke vstupu do druhé tým. Nemyslím, že to je pro boj
poloviny sezóny byl pro nás ten- o záchranu ta nejlepší volba. Na
to duel velmi důležitý. Zima je druhou stranu majitel měl vždy
vždycky pro všechny fotbalisty ambice hrát na špici a je možná
strašně dlouhá, takže jsme se při- otázkou, kdy se to podaří...“
Čeká vás souboj s exrozeně na zápas těšili. Přestože se
-druholigovým týmem
o nás po zimní přípravě říkalo, že
nemáme výkony a tudíž odpoví- 1.HFK Olomouc. Asi budete
dající výsledky, dnes se to para- chtít v Holici vrátit nelichotidoxně otočilo a myslím, že jsme vý domácím krutý výsledek
předvedli výkon odpovídající po- z podzimní části?
čtu bodů, které aktuálně v tabulce „Budeme samozřejmě zdravě namáme. Doma vyhrávat bývá psy- buzení, ale nesmíme bláznit. Muchicky náročnější, o to je dnešní síme se soustředit na svůj výkon,
pokud budeme hrát na balónu
výsledek cennější.“
Jak jste jako bývalý hráč stejně jako dnes, netřeba se utkání
Kroměříže vnímal dneš- v Olomouci obávat. Na skóre nezáleží, důležité je bodovat a přidáního soupeře?
„Z toho mančaftu, ve kterém jsem vat k základu z domácího trávníku
hrával, tam už dnes není nikdo. nějaký ten přídavek zvenku.“

Fotbal Extra – 14. díl
První i druhá liga již zimní pauzu překonala a jarní
část je stále více za dveřmi i v nižších fotbalových
soutěžích. Moravskoslezská fotbalová liga, divize i krajský přebor začaly svou zbývající pouť již
o víkendu a zbývající soutěže přijdou na řadu o další
dva týdny později. Regionální mužstva se tak stále
více probouzejí ze zimního spánku a finišují přípravu na zbytek ročníku. Stejně tak se posouvá vpřed
i seriál Prostějovského Večerníku ohlížející se za podzimním děním na zelených trávnících. Hráči, trenéři, funkcionáři i diváci si tak volný čas mohou vyplnit
třeba listováním PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Po úvodní rekapitulaci mužských i mládežnických
soutěží, hodnocení podzimu kosteleckých fotbalistek
a mužů 1.SK Prostějov dostal na konci uplynulého
roku prostor divizní nováček TJ Sokol Určice. Po
něm se pod drobnohled dostala dvojice regionálních
zástupců v krajském přeboru, kdy nejprve tato dvoustrana patřila Kralicím na Hané a poté se dostalo i na
Sokol Konice a trojici Klenovice na Hané, Čechovice
a Hanou Prostějov v I.A třídě. Před několika týdny nastal čas nahlédnout do I.B třídy Olomouckého krajského fotbalového svazu, kde Prostějovsko reprezentuje osmička Pivín, Vrchoslavice, Lipová, Kostelec na
Hané, Mostkovice, Plumlov, Nezamyslice a Hvozd.
V posledních třech číslech nastal čas nakouknout také
do soutěží pořádaných Okresním fotbalovým svazem
Prostějov. Nejprve to byla II. třída, kde se pozornost
upřela na vedoucí duo Jesenec-Protivanov a posléze
jsme nahlédli „pod pokličku“ i dalším čtrnácti účastníkům okresního přeboru. Po týdenní pauze se nyní
v naší exkurzi dostáváme i do III. třídy OFS Prostějov.
Na úvod zabrousíme do kuchyní nejlepší dvanáctky,
v příštím čísle to bude zbývající čtveřice mužstev,
které se umístily od třináctého do šestnáctého místa. Pro čtveřici Pivín „B“, Mostkovice „B“, Výšovice
a Dobromilice začne jaro již dohrávkou o víkendu
29. a 30. března, ostatní odehrají první mistrovské
utkání přesně o týden později.
Texty a foto: Jiří Možný

TABULKA PO PODZIMNÍ ČÁSTI:
Mužstvo
FC Kralice na Hané „B“
FK Skalka 2011
TJ Sokol Tištín
FC Dobromilice
F.C. Výšovice
TJ Sokol Vícov
TJ Haná Nezamyslice „B“
FC Ptení
TJ Sokol v Pivíně „B“
TJ Pavlovice u Kojetína
TJ Sokol Mostkovice „B“

12.
13.
14.
15.
16.

TJ Jiskra Brodek u Konice
TJ Sokol Vrahovice „B“
TJ Sokol Plumlov „B“
Sokol Bedihošť
TJ Sokol Zdětín „B“

TABULKA DOMA:
1. Tištín
8 8 0 0
2. Kralice „B“
9 8 0 1
3. Skalka
8 7 1 0
4. Výšovice
8 7 1 0
5. Ptení
9 7 1 1
6. Vícov
8 6 1 1
7. Dobromilice
8 5 1 2
8. Nezamyslice „B“
8 5 1 2
9. Brodek u Konice
9 5 1 3
10. Mostkovice „B“
8 4 2 2
11. Pavlovice
8 4 2 2
12. Vrahovice „B“
9 3 3 3
13. Pivíně „B“
8 3 2 3
14. Bedihošť
9 3 2 4
15. Plumlov „B“
9 2 3 4
16. Zdětín „B“
8 2 2 4

37:6
23:7
38:9
31:6
30:13
20:5
29:16
20:14
20:9
14:7
22:16
24:26
14:14
15:28
23:29
17:19

Z
17
17
17
16
16
17
17
17
16
17
16
17
17
17
17
17

24
24
22
22
22
19
16
16
16
14
14
12
11
11
9
8

V
14
12
12
10
9
8
7
8
6
5
5
5
3
2
3
2

R
0
4
1
2
1
4
5
1
4
5
3

2
4
5
2
3

P
3
1
4
4
6
5
5
8
6
7
8
10
10
10
12
12

S
46:14
59:17
60:25
48:30
42:21
33:23
39:38
41:32
25:24
34:42
25:29
36:40
33:87
34:58
25:72
21:49

B
42
40
37
32
28
28
26
25
22
20
18
17
13
11
11
9

+/(15)
(16)
(13)
(8)
(4)
(4)
(2)
(-2)
(-2)
(-4)
(-6)
(-10)
(-14)
(-16)
(-16)
(-15)

TABULKA VENKU:

1. Skalka
2. Kralice „B“
3. Dobromilice
4. Tištín
5. Pivín „B“
6. Nezamyslice „B“
7. Vícov
8. Výšovice
9. Pavlovice
10. Mostkovice „B“
11. Ptení
12. Plumlov „B“
13. Brodek u Konice
14. Zdětín „B“
15. Vrahovice „B“
16. Bedihošť

9
8
8
9
8
9
9
8
9
8
8
8
8
9
8
8

5
6
5
4
3
2
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0

3
0
1
1
2
4
3
0
3
1
0
2
1
1
1
0

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

KONICKO

KRALICKO

21:8
23:7
19:14
23:19
11:10
19:24
13:18
11:15
12:26
11:22
11:19
11:29
16:31
4:30
9:61
10:44

18
18
16
13
11
10
9
6
6
4
3
2
1
1
1
0

STATISTIKY III. třídy OFS PROSTĚJOV

Nejlepší střelci:
18 – Lukáš Konupka (Tištín), 13 – Jan Sekanina (Ptení), 12 – Jakub
Špaček (Dobromilice), 11 – Tomáš Mirga (Bedihošť), Luboš Vozihnoj
(Dobromilice), 10 – Petr Dopita (Nezamyslice „B“), Kristián Koukal (Výšovice), Miroslav Lakomý (Tištín), Tomáš Nevrla (Ptení), Ondřej Spisar
(Skalka), 9 – Pavel Svoboda (Pavlovice), 8 – Michal Drešr (Brodek u
Konice), Jiří Kaděra (Skalka), Aleš Kouřil (Tištín), Jaroslav Svoboda
(Pavlovice), 7 – Martin César, Martin Glouzar, Jiří Karásek, Pavel Mlčoch (všichni Skalka), Martin Řehulka (Zdětín „B“).

Hattricky:
2 – Jan Sekanina (Ptení), Aleš Kouřil (Tištín), 1 – Ondřej Spisar
(Skalka), Jaroslav Svoboda, Pavel Svoboda (oba Pavlovice), Vratislav
Marek (Vrahovice „B“), Jaroslav Frýbort (Plumlov „B“), Michal Drešr
(Brodek u Konice), Miroslav Lakomý, Lukáš Konupka (oba Tištín), Jan
Pospíšil (Mostkovice „B“), Kristián Koukal (Výšovice), Luboš Vozihnoj
(Dobromilice).

Počet diváků:
1250 – Skalka (675+575), 1227 – Vícov (590+637), 1045 – Tištín
(455+590), 1004 – Dobromilice (465+539), 1000 – Brodek u Konice
(536+464), 977 – Ptení (542+435), 910 – Nezamyslice „B“ (447+463),
845 – Plumlov „B“ (550+295), 834 – Zdětín „B“ (349+485), 812 – Výšovice (370+442), 796 – Pivín „B“ (400+396), 783 – Pavlovice u Kojetína
(355+428), 775 – Kralice na Hané „B“ (405+377), 774 – Mostkovice „B“
(376+398), 753 – Vrahovice „B“ (450+303), 695 – Bedihošť (275+420).

URČICKO

PLUMLOVSKO

PROSTĚJOVSKO

Fotbalové ohlédnutí
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sport @ vecernikpv.cz
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sezony 2013 - 2014
okénko do III.třídy OFS Prostějov
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Ve druhé nejvyšší okresní soutěži se na čele perou zejména Kralice na Hané „B“, Skalka a Pivín, dramatická je rovněž situace na opačném konci

V souboji „tří králů“ se může radovat jen jeden...

Před rokem si postup ze III. třídy do prostějovského okresního
přeboru zajistila dvojice Němčice nad Hanou - Horní Štěpánov,
o rok dříve to bylo dokonce kvarteto
1.SK Prostějov „B“, Smržice, Haná
Prostějov „B“ a Výšovice. Tak štědré
to v této sezoně rozhodně nebude, vinou reorganizace soutěží a snižování
počtu účastníků ve II. třídě si postup
výš zajistí pouze vítěz.
Po sedmnácti kolech podzimní části
se na čele sešla různorodá trojice.
Zatím nejlépe se daří kralickému
„béčku“, tedy mužstvu, které se snaží
o okamžitý comeback do okresního
přeboru. To jako jediné ani jednou
neremizovalo a se čtrnácti výhrami
jasně vládne této kolonce. Stejně tak
pro tým Vladimíra Horáka hovoří
pouze čtrnáct obdržených branek.
Na paty mu šlape výběr Skalky, to
znamená naopak loňský postupující ze IV. třídy. Nově vzniklý oddíl

totiž dokázal hned při své první sezoně proniknout na špici nejnižší
okresní soutěže a přesunout se do
lepší společnosti. A pohled na soupisku naznačuje, že by se neztratili
ani ve vyšší soutěži. Vždyť spousta hráčů Skalky prošla I.B třídou
v dresu Pivína.
Třetím do party je celek Tištína.
Tradiční účastník III. třídy se

Komentář
v posledních letech pravidelně zlepšuje a aktuálně zažívá mimořádně
úspěšnou sezonu. Loni totiž skončil
výběr Zdeňka Oulehly šestý, předtím
osmý, dvakrát devátý a dvakrát desátý. Spolehnout se může zejména na
svou ofenzivu, i díky osmnáctigólovému Lukáši Konupkovi nedal žádný jiný tým víc než šedesát branek.
Na absolutní čelo se mohou dotáh-

nout i Dobromilice, potřebovaly by
však nejen vyhrát dohrávku ve Výšovicích, ale přidat k tomu i sérii dalších úspěšných zápasů. To zbývající
družstva již mohou na horní příčky
zapomenout, Výšovice, Vícov, Nezamyslice „B“ i Ptení si to rozdají o páté
místo. Pokud by se Dobromilicím
příliš nevedlo, mohly by pomýšlet i na
čtvrtou pozici.
Otázkou zůstává, co se bude dít
s dolní polovinou tabulky.
Z předsezónního rozpisu soutěže vyplývá, že dojde-li k přihlášení více než
dvaačtyřiceti oddílů do okresních soutěží, bude to znamenat zrušení IV. třídy
a nemusí se nikdo o záchranu obávat.
V opačném případě může do „čtyřky“
spadnout až sedm celků, to v případě,
že by z I.B třídy spadla do okresu hned
trojice regionálních celků.
To je naštěstí jen utopie, protože
přímo ohrožené jsou pouze Nezamyslice. Reálné tak je, že sestup po-

Lítá bitva. Na čele III. třídy není nic jasného a lze i na jaře očekávat
takový boj jako v duelu Skalky s Tištínem.
tká čtveřici až pětici družstev. To by
v současnosti znamenalo Černého
Petra pro Zdětín „B“, Bedihošť,
Plumlov „B“, Vrahovice „B“
i Brodek u Konice.
Znamená to tak, že i zbývající část
III. třídy OFS Prostějov bude mít dostatek zápletek a pravděpodobně až
do samotného konce bude o co hrát.

Vedoucí rezerva Kralic i druhá Skalka se totiž představí na půdě třetího
Tištína, kralické hráče čeká venkovní duel i proti Skalce. A na opačném
pólu dělí poslední čtveřici pouze několik bodíků, nic jistého nemají ani
Pavlovice, Mostkovice „B“ a Brodek
u Konice na desátém až dvanáctém
místě.

Trenér Tištína Zdeněk Oulehla: „Postupu bychom se nebránili“
TJ Sokol Tištín
3. místo, 37 bodů
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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že právě mezi rezervou Kralic,
Skalkou a Tištínem by se mělo
rozhodnout o vítězi soutěže. Tuto
Třetím do party v boji o postup do trojici dělí jen pět bodů, zatímco
II.třídy-Přeboru OFS Prostějov čtvrté Dobromilice již mají manko
je TJ Sokol Tištín. Mužstvu z jihu dalších pěti bodů.
okresu se podzimní část povedla, „Podzim nám vcelku vyšel. Obrana
svědčí o tom nejen hned dvanáct nám sice kolísala, ale v útoku se dařilo,
vítězství, ale i šedesát nastřílených máme mezi sebou mimo jiné nejlepbranek. To je nejvyšší počet mezi šího střelce Lukáše Konupku, takže
všemi šestnácti účastníky třetí tří- dosavadní účinkování hodnotím kladdy. A pohled na tabulku ukazuje, ně. Naše ztráta navíc není moc velká

a oba týmy máme doma. U nich jsme
sice prohráli, ale jen o gól a navíc nás
Kralice ani Skalka nepřehrály,“ těší se
na dramatické vyvrcholení jarní části
kouč Tištína Zdeněk Oulehla.
Ve zbývajících kolech se ale musí obejít bez Miroslava Lakomého, zkušený
hráč, a mimo jiného autor jednoho
hattricku, se totiž vrací do Nezamyslic,
které si ho stáhly z hostování, aby se pokusily o udržení „A“-týmu v I.B třídě.
„Kádr jinak zůstal vcelku pohromadě,

už na podzim si ale Nezamyslice stáhly
i Lukáše Krále. Nebude to lehké, ale
musíme je nahradit, domlouváme ještě nějaké hostování,“ nechtěl být příliš
konkrétní.
Pokusí se tedy i Tištín zapojit do
postupových šachů? „Třetí místo
je pěkné a naším cílem je minimálně
jej udržet. Chceme hrát dobrý fotbal
pro diváky a bavit se jím, postupu výš
bychom se nebránili. Prohráli jsme jen
s ´béčkem´ Kralici, Skalkou, Dobro-

milicemi a Nezamyslicemi. Teď je
všechny máme doma, a kdyby se nám
podařilo posbírat tyto body, mohlo by
se to povést,“ neskrývá Oulehla optimismus.
A jak podle tištínského trenéra vše
nakonec dopadne? „Skalka je silná,
má posbírané kluky a bude lídr, kralická záloha asi skončí druhá a my
třetí. Kdyby to ale bylo jinak, nezlobil
bych se...,“ troufl si zatipovat Zdeněk
Oulehla.

„Kdyby měli hrát jen ti, co trénují, tak bychom nastupovali
v osmi...,“ nezastírá problémy trenér Dobromilic Aleš Oškera
FC Dobromilice
4. místo, 32 bodů

V předposledním utkání vysoká výhra 12:3 nad Vrahovicemi
„B“, jen o týden později ale v
přímém souboji na čele tabulky
domácí porážka 1:6 s Kralicemi
na Hané „B“. I díky těmto dvěma
výsledkům strávily Dobromilice
zimní přestávku na čtvrtém místě tabulky s bilancí deseti výher,

dvou remíz, čtyř porážek a dohrávky u pátých Výšovic k dobru.
„S umístěním panuje v oddíle spokojenost, odpovídá to tomu, na co mančaft
má. Sami ale nevíme, proč jsme dělali
tolik individuálních chyb a dostávali
tolik branek...,“ zhodnotil trochu rozpačitě podzimní vystoupení Aleš Oškera,
kormidelník Dobromilic.
Ve zbytku sezony si přeje zejména
důstojně dohrát soutěž a ideálně také
zaútočit na třetí pozici, která je na do-

sah. „Chceme zapracovat dorostence,
všichni se ale dali na posilování a na
fotbal nechodí. Přišli jen dva a na
dlouhou dobu je to možná poslední posílení, dorost je totiž složen z
okolních obcí, jako je Brodek, Želeč,
Němčice,“ posteskl si kouč.
Věří však, že nebude mít problémy vytvořit sestavu a vždy se hráči
sejdou. „Pokud nenastane marodka,
tak to se třinácti, čtrnácti hráči dohrajeme. Není to dostatečné, ale je to

dané prací, studiem, rodinou. Loni
jsme přemlouvali dorostence, aby s
námi jeli, teď možná oslovíme i starší
hráče,“ prozradil obtíže Oškera. Zapojí se tedy i Dobromilice do boje na
čele tabulky? „Náš kádr by na postup
měl, aby ale šlo hrát důstojnou roli i v
okresním přeboru, je potřeba trénovat.
Nemáme páky, jak je k tomu přesvědčit, ale pro nás, kteří jsme si tady
vyzkoušeli I.B třídu, je to smutné,“
zavzpomínal kouč nostalgicky. Mezi

pilíře sestavy jmenoval kapitána Petra
Šenkyříka a Michala Makiše, kteří nevynechali prakticky nic, a Rostislava
Šoce. „Nikdo ale není nenahraditelný
a snažím se všechny střídat, aby si
zahráli a nevykašlali se na to. Kdyby
měli hrát jen ti, co trénují, tak bychom
nastupovali snad jen v osm. Přeji si
tedy, ať začnou všichni pořádně trénovat a každý se zamyslí nad tím, jestli
mu třetí třída stačí,“ apeluje na své
svěřence Aleš Oškera.

„Úkolem je poskočit hned za vedoucí duo,“ stanovil cíl kouč Výšovic Michal Dudík

celkem devět výher a jednu remízu.
F.C. Výšovice
„Všichni jsme věděli, že to nebude
5. místo, 28 bodů
na okamžitý návrat. Doma nemáme
Vláček na pátém až osmém problém, nedaří se nám ale udržet
místě, který dělí pouhé tři body, koncentraci venku. Na sedmdesát
vede jako lokomotiva Fotbalový procent jsme spokojeni, ale venku
klub Výšovice. Loňský nováček jsme vlastními chybami a špatnou
okresního přeboru zažil na jaře pád disciplínou dosáhli jen na šest bodů
zpět do III. třídy, v ní se opět zařadil v osmi zápasech,“ připomněl lodimezi nejlepší. Hráči nastříleli přesně vod Výšovic Michal Dudík výhry
dvojnásobek branek, než sami v Dobromilicích a Nezamyslicích.
inkasovali, a i díky tomu dosáhli na Podzimní výsledky podle něj také

ovlivnilo několik zranění, pro jaro
se navíc musí obejít bez několika
zkušenějších hráčů, kteří kvůli práci
či zdraví skončili. „Posily nemáme
žádné, ztráty jsme nahradili
z domácích zdrojů. Úkolem je nyní
zejména dát dohromady kolektiv,
protože na podzim jsme snad ani jednou nenastoupili ve stabilní sestavě,“
hodlá se zaměřit na konsolidaci.
A také na psychiku některých hráčů.
„Je potřeba, aby to tolik neprožívali

Martin Musil: „Cíle mám jen ty nejvyšší“
Trenér Vícova věří v atakování třetí pozice
TJ Sokol Vícov
6. místo, 28 bodů
Loňskou sezonu III. třídy OFS
Prostějov zakončili fotbalisté Vícova jako pátí od konce se ziskem
třiatřiceti bodů, nyní jsou na tom
zcela naopak. Za úvodních šestnáct
kol sesbírali již osmadvacet bodů
a na šestém místě mají stejný
bodový zisk jako páté Výšovice.
Třiadvacet obdržených branek
pak značí hned čtvrtou nejlepší
defenzívu soutěže.
„Hodnotím to pozitivně, nehrajeme o záchranu jako loni. Trošku
nám nevyšel závěr, zapříčinila
to ale zranění a těžký los, kdy
jsme narazili na Skalku i rezervu
Kralice na Hané. Dařilo se nám
doma, tam jsme prohráli až na
konci právě s Kralicemi,“ těšilo

kouče mužstva Martina Musila.
Co stálo za takovým přerodem
a rapidním posunem tabulkou
směrem vzhůru? „Přišel nový
brankář Petr Brabec, hodně nás
podržel a od toho se to odvíjí. Prosazoval se i mladý, rychlý a důrazný
Michal Baránek, celkově se nám
dařilo doma a chodili lidi,“ vyjmenoval hlavní příčiny Musil.
Na jaře to ale bude komplikovanější, odchází totiž předstoper
Marek Ostratický, jemuž skončilo
hostování z 1.SK Prostějov. „Asi
půjde do Čechovic a zásah do sestavy
to je. Doufal jsem v návrat Mirka Kratochvíla, toho ale zřejmě čeká další
operace kolena,“ posteskl si. Na jarní
část se ovšem těší a věří, že Vícovští
naváží na vydařený podzim. „Snad
vydrží dobré počasí a terény a obejde
se to bez zranění. Příprava se vydařila

dobře, byli jsme na soustředění a trénujeme v hale i venku,“ pochlubil se
společně s přáním, že se nebude opakovat situace z loňska.
Ambicemi pro zbytek soutěže je
tak minimálně udržet současnou
pozici. „Cíle mám jen ty nejvyšší,
takže bych chtěl i posun na třetí
místo. Zatím ztrácíme devět bodů
a uvidíme podle vývoje. Hodně
napoví samotný začátek soutěže,“
připomněl vícovský trenér, že hned
v neděli 6. dubna přijde na řadu
derby s Ptením. „Moc se na to
těším. Hrával jsem tam, trénoval i
bydlel a je to velké lákadlo. Půjde
o první zápas, takže mužstva ještě
nebudou tolik rozehraná, takže
očekávám velké nasazení a divácký
zájem. Snad jim oplatíme porážku,“
věří Martin Musil v odvetu za výsledek 2:4.

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

a zklidnili se. Doma se nám to podařilo,
venku ne a zbytečně jsme mluvili
s rozhodčími,“ postěžoval si na nesmyslné rozptylování.
Starost navíc mu připravila brankářská
situace, neboť bude mít k dispozici
vždy jen jednoho z dua. „Budou se
střídat na směnách. Takto často šel
druhý z nich do útoku, protože je velice šikovný do pole a lavka není moc
široká,“ osvětlil Dudík dosavadní
praxi.

Na postup sice i vzhledem k manku
na vedoucí duo nemyslí, věří ale,
že mužstvo využije faktu, že týmy
z první poloviny tabulky bude hostit
na vlastním hřišti. „Na podzim jsme
měli celkem těžké rozlosování. Náskok ´béčka´Kralic i Skalky je už dost
velký, cílem je ale poskočit hned za
ně. Natrénováno je, oba máme doma,
a pokud bude docházka dobrá, nevidím to zle,“ těší se výšovický kouč na
úspěšné završení této sezony.

Lodivod Ptení Antonín Hradil:

„Uprostřed tabulky jsem spokojen“
FC Ptení
8. místo, 25 bodů

První polovinu tabulky uzavírá po
podzimu FC Ptení. Tým chytajícího trenéra Antonína Hradila, jenž
prošel Holicemi, Konicí, Jesencem,
Kralicemi, Protivanovem i 1.SK
Prostějov, se na podzim dočkal
hned osmi vítězství a s celkem pětadvaceti body zakotvil po podzimní
části na osmém místě. Jen tři body
mu pak schází na páté Výšovice.
„Spokojenost je, nesmíme ale usnout
na vavřínech. Některé zápasy se nám
nepovedly, třeba v Pivíně jsme vedli
a byli jsme lepší. Bodů tak mohlo být
víc, je to ale také úděl toho, že nejde
tolik trénovat,“ zhodnotil Hradil pozici po sedmnácti odehraných utkáních.
Fotbalistům Ptení se příliš nedařilo
venku, když si tři body přivezli jen
z Plumlova, naopak doma téměř neztráceli. Výjimkami jsou jen remíza
s Pavlovicemi a porážka s Tištínem.
„Mrzí mě těsná prohra 2:3 ve Skalce.
Podali jsme výborný výkon a vedli
jsme. Také v Tištíně jsme hned v úvodu zbytečně prohráli 0:4,“ ohlížel se
za druhou polovinou loňského kalendářního roku.
Úroveň celé soutěže šla podle Hradila poněkud dolů, je to ale způ-

sobeno tím, že prakticky všechna
mužstva doplácejí na nízkou tréninkovou účast způsobenou prací
či studiem. „Třetí třída je pro nás ale
optimální, okresní přebor je někde jinde. V tabulce bych sice chtěl být trochu výš, ale uprostřed jsem spokojen,
a na postup bych potřeboval dvě tři
posily,“ zaspekuloval Hradil.
Z podzimu vyzdvihl zejména tahouna
Nevrlu a střelce Sekaninu, současně
pak i dobrou partu, v níž se všichni
snaží. „Absolvovali jsme čtyřdenní
zimní soustředění v Jevišovicích, jehož
se zúčastnilo jedenáct lidí, celou zimu
jsme jezdili do haly v Přemyslovicích,
pak následoval přesun ven,“ popsal
trenér Ptení.
Postup si podle něj vybojují pravděpodobně Kralice na Hané „B“,
ani jeden z vedoucí dvojice ho ale
příliš nepřesvědčil. „V Kralicích jsme
dostali gól tři minuty před koncem, ve
Skalce nás poškodil rozhodčí,“ porovnal zkušený brankář, jenž by měl být
pro jarní část zdravotně v pořádku.
„Třicátého ledna jsem byl v Ostravě
na druhé operaci s kyčlí a vypadá to
dobře, pan doktor Macháček je spokojen. Zatím chodím na rehabilitace,
už se ale těším, až opět budu moci
začít s fotbalem,“ prozradil Antonín
Hradil.

Kouč kralického „béčka“ Vladimír Horák: „CHCEME HRÁT VYŠŠÍ SOUTĚŽ“
FC Kralice na Hané „B“
1. místo, 42 bodů
Z nejlepší pozice vstoupí do
zbývajících třinácti kol III. třídy OFS Prostějov hráči Kralic
na Hané „B“. Ještě na jaře loňského roku účastník okresního
přeboru se v létě musel smířit
s pádem o patro níž, nyní má však
nakročeno k tomu, aby se záhy
vrátil zpět mezi elitu. Podzimní
část totiž vyšla týmu vedenému
Vladimírem Horákem velice
dobře, sedmnáct kol přineslo
hned čtrnáct výher a dvaačtyřicet bodů znamená první místo

s náskokem dvou bodů na Skalku.
„Až tak hladce to ale nešlo. Hned
v prvním zápase nás zaskočily
Dobromilice a nečekaně jsme
doma prohráli jedna ku třem. Pak
jsme se ale rozjeli a získávali body,
nicméně mě mrzí další dvě prohry
s mužstvy ze spodku tabulky,“ připomněl kralický lodivod výsledky
0:2 z Plumlova a 0:1 z Mostkovic.
Tým ale zvládl obě jarní předehrávky a připsal si dvě venkovní
výhry, s dosavadním stavem tak
panuje spokojenost. „Po loňském
jaře zavládlo zklamání a kluci
chtěli dokázat, že fotbal hrát umí.
V hojném počtu chodili na tréninky a výkonnost šla nahoru. Pod-

zim je pro nás ale vždy lepší, protože vysokoškoláci jsou zpočátku
ještě doma a mohou potrénovat.
Pak už je to horší a žijí jen z prázdnin,“ upozornil na těžkosti, s nimiž
se musí vyrovnávat spousta celků.
Před startem sezony se kádr prakticky nezměnil, teď se ale Horák
musí vyrovnat se ztrátou Radka
Jana, jemuž skončilo hostování
z 1.SK Prostějov a nyní míří do
Čechovic. Spolehnout se naopak
může na stabilní dlouholeté opory.
„Radim Miler má sice čtyřicet, ale
chytat může do padesáti. I Němčák
ve čtyřiceti pořád stačí a je oporou,
David Losman s Michalem Novákem už mají přes třicet. Co se

týče mladíků, není bohužel odkud
brát. Dorost tu není a nepovedlo se,
aby jezdili do Vrahovic. Netrénují
a možná s fotbalem skončili, to je
velká škoda,“ mrzí Horáka.
Jak stávající mužstvo zvládne zbytek soutěže? „Necháme se překvapit, určující budou hned první dva
zápasy, které máme venku. To hodně napoví, navíc hrajeme jak ve
Skalce, tak v Tištíně. Spolufavority
tak máme venku a netuším, jak se
to bude vyvíjet..,“ netroufl si Horák
odhadnout vývoj jarní části.
Trenér „béčka“ Kralic na Hané je
opatrný i přesto, že na podzim jeho
hráči zdolali hlavní pronásledovatele výsledky 2:0 a 3:1 a nikdo ne-

dokázal dosáhnout na tolik výher.
„Podzim bych nepřeceňoval. Jsme
teprve v polovině soutěže a po
třech bodech to může naskákat.
Chceme hrát a získávat body, nejsme ale velký favorit. Co se týká
soupeřů, Tištín vcelku překvapil,
Dobromilice předvádí kvalitní hru
a stejně tak Skalka, ta má dost dobrý kádr,“ nepovažuje Horák ani trochu situaci na čele za rozhodnutou.
Postupu výš by se ale v Kralicích rozhodně nebránili. „Chceme hrát vyšší soutěž. V okresním
přeboru je kvalitnější hra i terény,
pískají tři rozhodčí, tady je to špatné...,“ srovnal druhou a třetí třídu
OFS Prostějov.

„Okresní přebor je nad naše síly,“ nepomýšlí

na postup lodivod Skalky Roman Pinkava
FK Skalka 2011
2. místo, 40 bodů
Hlavním konkurentem kralické
rezervy v boji o jediné postupové
místo do II. třídy mají být fotbalisté Skalky. Ti se posunu směrem
výš dočkali již při své premiérové
sezoně, když společně s Plumlovem „B“ prošli z IV. do III. třídy
soutěží OFS Prostějov, nyní ztrácejí třináct kol před koncem pouze dva body na vedoucí příčku.
Odvetu se současným lídrem navíc odehrají na „domácím“ hřišti
v Klenovicích na Hané.
„S body i umístěním jsme určitě spokojeni. Do soutěže jsme šli s velkým
očekáváním a spoustu týmů jsme
vůbec neznali. Začátek podzimu nám
vyšel výborně, první dva zápasy jsme
vysoko vyhráli, ale poté přišlo vystřízlivění v Kralicích, kde jsme tamnímu
´béčku´ podlehli a poznali jsme, že
ve třetí třídě jsou dobré týmy,“ připomněl hrající kouč Roman Pinkava
vítězství 8:0 nad Zdětínem „B“ a 13:0
s Vrahovicemi „B“ i následnou porážku 0:2 od lídra soutěže.

Tradiční obrázek. Třicetiletý Roman Pinkava nevede tým Skalky z
lavičky, ale přímo ze hřiště.
Zbytkem podzimní části prošel
jeho tým již bez porážky, ze čtrnácti
utkání hned v deseti zvítězil a pouze s Pivínem „B“, Nezamyslicemi
„B“, Vícovem a Pavlovicemi se
rozešel nerozhodně. „Podávali celkem vyrovnané výkony, ale už to
nebyly tak jednoznačné výsledky.
Konec podzimu byl už z naší strany
horší. Přišly nemoci, zbytečná vy-

loučení, zhoršila se tréninková docházka a bylo to poznat. I tak jsme
ale spokojeni,“ uznal Pinkava.
Co stálo za tím, že se Skalce podařilo tak rychle adaptovat na vyšší
soutěž a okamžitě patřit na špici?
„I když bývá letní pauza krátká, tak
jsme celkem dobře potrénovali.
Scházeli jsme se třikrát týdně, přišli
k nám čtyři kluci na hostovánía z

Pivína jsme koupili mladého Martina Cesara. Určitě není pravda, že z
Pivína odešlo dvacet lidí do Skalky,
bylo jich jen devět,“ usmíval se hráč
i trenér Skalky v jedné osobě.
Ze svých svěřenců ocenil výkony
Jiřího Kaděry v útoku, Martina Glouzara na pozici krajního
záložníka a také Pavla Mlčocha.
Pro jarní část se ale musí vypořádat hned s několika změnami.
„Adam Prášil ukončil hostování a
zamířil zkusit štěstí do Čechovic,
Martin Cibulka přerušil ze školních
důvodů kariéru. Naopak to u nás po
půlroční odmlce zase zkouší Ladislav Merda z Klenovic a z hostování v Otaslavicích se vrátil Radek
Maňák,“ odtajnil novinky Roman
Pinkava. Největším favoritem na
postup jsou pro něj Kralice na Hané
„B“, ale nepodceňuje ani Tištín,
který těží hlavně ze zápasů doma.
A promluvit do dění na čele mohou
podle Pinkavy i Dobromilice. „Naším cílem rozhodně není postup.
Okresní přebor je nad naše síly a
hrát někde o záchranu není nic
záživného... Chceme hrát do pátého
místa a po skončení soutěžního roč-

„Nechceme postoupit ani sestoupit, ale zapojit dorostence,“
představil plány nezamyslického „béčka“ Vlastimil Michlíček
TJ Haná Nezamyslice „B“
7. místo, 26 bodů
Nezamyslické „béčko“ potvrzuje pozici mužstva, které patří do
lepšího středu tabulky. Tak tomu
bylo vždy od jejich postupu ze IV.
třídy v ročníku 2008/2009, a tak
tomu je i letos. Dva plusové body
a lehce pozitivní skóre znamená prozatímní sedmé místo. Navíc ztráta
na lépe umístěné soupeře je pouze
několikabodová.

„Nechceme postoupit ani sestoupit.
Hrajeme na klidný střed s cílem
zapojit dorostence, ať si zvyknou
na mužský fotbal. Daří se nám to,
nastupuje jich pět šest a už vstřelili
i několik rozhodujících gólů,“ těší
nezamyslického trenéra a současně
oddílového sekretáře Vlastimila
Michlíčka. Stejně jako fakt, že vzhledem k dorostu, žákům, starším
i mladším přípravkám se tamější fotbal nemusí o svou budoucnost obávat.
Podzimní výsledky podle něj ov-

livnilo, zda docházelo k časovým
kolizím s „áčkem“ či dorostem.
Zrodily se tak jak výhry 5:1 nad Pavlovicemi a Vrahovicemi „B“, ale
i porážky 1:7 s Kralicemi „B“ a 1:5 s
Výšovicemi. A projeví se to i na jaře,
protože „A“-mužstvo je v I.A třídě
poslední a hlavním cílem je dovést ho
k záchraně soutěže.
„Kádr 'áčka' byl úzký a vypomáhali
Lakomý, Jan Machálek, Dostálík,
Moravec, Dopita a Máj. Nikdo nový
k nám nepřišel, a když jsme hráli ve

stejném termínu, tak nastal problém.
Příležitost tak dostávali i další dorostenci, jako jsou Michal Frgál, Petr
Mariánek, Martin Michálek,“ prozradil.
O postupujícím se podle Michlíčka
rozhodne mezi dvojicí Kralice „B“
a Skalka, nikdo další už do souboje nezasáhne. „U Kralic bude záležet, jak si
pomohou s 'áčkem'. My jsme se proti
nim nesešli, přesto jsme po prvním
poločase vedli. Ale nevydrželi jsme..,“
připomněl následný obrat vedoucího
týmu z 0:1 až na konečných 7:1.

Pivín „B“ neočekává sestupové

starosti a TĚŠÍ SE NA SKALKU...
TJ Sokol v Pivíně „B“
9. místo, 22 bodů

S jednou posilou vstupují do
jarních bojů ve III. třídě fotbalisté pivínského „béčka“.
Ti si na podzim dokráčeli
k poklidnému devátému místu
a ve zbytku sezony jim bude vypomáhat rovněž Martin Sedlák,
jenž v aktuálním ročníku stihl
osm set minut a dvě branky
v I.B třídě. Nyní ale dostává
přednost studium a v Pivíně vyměnil „áčko“ za „B“-tým.
„Po celý podzim jsme měli dost
jiné sestavy. Nejde nám o umístění, ale o to, aby si zahráli mladí,
náhradníci z 'áčka' i ti starší. Čím
výš v tabulce skončíme, tím samozřejmě lépe, nikam se ale netlačíme,“ představil své mužstvo
trenér Pivína „B“ Pavel Sedlák.
V Pivíně stabilně nastupují tři
dorostenci a velmi dobře také
funguje spolupráce s „áčkem“.

„Co šéftrenér řekne, to platí. Čistě
náš kádr má dvanáct třináct lidí,
s výpomocí nás ale sedmnáct bývá
a jsem rád za pět střídání,“ pochvaluje si letní pravidlovou novinku.
Jarní část zahájí Pivínští již o víkendu dohrávkou s Mostkovicemi
„B“, po šestnácti odehraných zápasech je z toho zatím pětibodový
náskok na dvanáctý Brodek, což
by při zachování IV. tříd mohla
být ještě sestupová pozice.
„My budeme snad v pohodě. 'Áčko'
postoupit nechce, raději bychom
zachránili'trojku',takžebychomposílili. Navíc jsme vždy prohráli jen
o gól a po velkých chybách,“ očekává relativně klidné jaro Pavel
Sedlák.
Od plánované reorganizace očekává zejména snížení počtu zápasů. III. třída je podle něj nesrovnatelná se IV. třídou a hlavní
pro pivínského kouče nyní je, že
hráči chodí a nestává se, že by
byl problém složit jedenáct hráčů.

níku se uvidí. Hlavní je bavit diváky, jimž bych chtěl moc poděkovat
za podporu. Jezdí s námi ve velkém
počtu i na venkovní utkání,“ poukázal na věrné fanoušky.
S přechodem do vyšší soutěže zaznamenal i výrazný výkonnostní rozdíl.
„Kvalitnějších mužstev je víc a fotbal je na vyšší úrovni. Je potřeba víc
běhat, soubojů je víc a v soutěži hraje
dost zkušených fotbalistů z vyšších
tříd. Rozdíly mezi nejlepšími a nejhoršími týmy jsou ale velké, některá
mužstva by nehrála na čele čtvrté třídy,“ domnívá se.
A jak je spokojen se svými vlastními výkony na hřišti. „Ve čtvrté třídě,
když jsem dělal asistenta Lukáši
Mráčkovi, tak to ještě bylo dobrý
a dařilo se mi. Po převzetí hlavního
trenéra to bylo horší, člověk musí po
celou dobu hry sledovat hráče, organizovat hru a už se tolik nesoustředí na
svůj výkon. Moje hra tak šla dolů. Od
jara jsme však rozšířili trenérský tým a
snad i moje výkony půjdou nahoru. Už
nejsem nejmladší, ale fotbal mě baví,
tak proč končit,“ usmíval se s tím, že
v kádru nadále aktivně působí i padesátiletý Jarda Kaláb.

Pavlovice prokazují,

že to jde i bez tréninku...
TJ Pavlovice u Kojetína
10. místo, 22 bodů
Rovných dvacet bodů se podařilo
v prvních sedmnácti kolech ukořistit fotbalistům Pavlovic. To je
řadí na desáté místo s nepatrným
odstupem na horní polovinu i na
dvanáctý Brodek u Konice.
„Na to, jaký je náš herní projev,
a že se nesetkáváme ani netrénujeme, je dvacet bodů až moc dobrých.
Když se nám to podaří zopakovat
i na jaře, budu maximálně spokojen. Fotbal na Prostějovsku má
prachmizernou úroveň, o ničem
jiném to nevypovídá, když se nám
daří několik sezon hrát bez tréninku a nespadnout,“ nezastírá svérázný názor šéf pavlovické lavičky
Jaromír Pospíšil.
A v ostrých slovech ho podporuje
i další poznatek. Zatímco ostatní
trenéři si lámou hlavu se zimní
přípravou, on takové starosti řešit
nemusí. „Ani nevím, kdy jsme
ji měli naposledy, je to snad deset jedenáct let zpátky. Loni se
mnou chodili aspoň dva kluci
běhat, letos nikdo. Nevěřím, že
se ve třetí třídě někdo připravuje, kdo dvakrát týdně trénuje, tak

hraje I.B třídu,“ je přesvědčen.
Před startem sezony se musel
smířit s odchody dvou hráčů s
divizními zkušenostmi, v zimě
tým nikdo další neopustil. „Ostatním se je podařilo celkem nahradit
a chodilo nás dvanáct až čtrnáct,
takže já osobně jsem hrát nemusel.
Budu šťastný, když budou chodit i
na jaře,“ projevil skromnost.
Sestupových starostí se neobává ani
v letošním roce, od reorganizace
totiž očekává, že IV. třídu nahradí
celkem tři skupiny III. třídy, což povede ke snížení nákladů na cestování a současně to zatraktivní soutěže.
„Pod tlakem nemusí hrát nikdo,
protože se nepadá. Nově bude
téměř vše derby a budou chodit lidi,
to potřebujeme. Na Tištín, Tvorovice, Doloplazy, či Nezamyslice jich
vždy přijde víc než třeba na Brodek
u Konice,“ uvědomuje si.
Prakticky jedinou otázkou tak pro
něj je, kdo vlastně nakonec projde výš. „Když budou chtít, tak
Kralice postoupí. Tištín i Skalka
by také chtěly nahoru a Dobromilice hrají pěkný fotbal. Důležité
budou jejich souboje s 'béčky', ty
mohou rozhodovat,“ tuší Jaromír
Pospíšil.

Svěží jarní
zpravodajství
z Prostějovska

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

V Mostkovicích střídá Chudobu Šatinský
TJ Sokol Mostkovice „B“
11. místo, 18 bodů
Jen díky vydařenému závěru
podzimní části patří „béčku“
Mostkovic alespoň jedenáctá
příčka. Řádných jedenáct kol
znamenalo pouze osm bodů, vložená předehrávka a závěrečné
čtyři zápasy pak přidaly dalších
deset bodů. Současně platí, že
pětadvacet nastřílených branek
je společně s Pivínem a Bedihoští
druhý nejnižší počet, hůře jsou na
tom jen Zdětínští.
„Bylo to dobré. Vycházíme si
vstříc s 'áčkem' a kluci z 'béčka'
jsou dobří, hodnotím to pozitivně.
Trénovali jsme sice jen jednou týd-

ně, ale kluci jezdí do světa a práce
je prvořadá,“ neskrýval spokojenost kouč mostkovické rezervy
Vlastimil Chudoba.
Pro mužstvo je to druhá sezona ve
III. třídě a podle Chudoby se příliš
neliší od té první. „Podařilo se nám
stmelit kolektiv a spolupráce s vedením klubu i trenérem 'áčka' je naprosto perfektní. Někdy jsme měli
málo hráčů a museli nastoupit i čtyřicátníci, ale dalo se to nějak skloubit,“ vnímal vše s optimismem.
Nyní si však dá od trénování krátkou pauzu a na mostkovické lavičce ho nahradí Richard Šatinský.
„Chceme si užít vnoučata a vypustil
jsem fotbal. Richard je zodpovědný, povede to dobře. Jsme nicméně domluveni, že když nebudu v

Brně, tak přijdu pomoci,“ zmínil.
To jeho nástupce zatím moc spokojený není. „Měli jsme pár tréninků a
někteří nereagují na nového trenéra
a nechodí. Na tréninku nás tak bývá
sedm osm. Cílem je tedy udržet se a
hrát obstojně, budeme spolupracovat s 'áčkem',“ podotkl dlouholetý
bývalý hráč Mostkovic Richard
Šatinský.
„Hráče znám, se spoustou z nich
jsem ještě hrál fotbal,“ doplnil s tím,
že družstvo přebírá na nejbližšího
půl roku.
První zápas čeká na Mostkovice
již tuto sobotu odpoledne na půdě
Pivína, což bude jedna ze dvou dohrávek sedmnáctého kola. O týden
později se pak v prvním domácím
zápase střetnou s Tištínem.

Brodek přes zimu oslabil,
O SESTUP ale NESTOJÍ
TJ Jiskra Brodek u Konice
12. místo, 17 bodů

Pouze jeden bod přivezl na podzim
z cizích hřišť Brodek u Konice.
Kromě remízy 3:3 v Dobromilicích
dalších sedm venkovních zápasů
prohrál,takžeanišestnáctbodůzdomácího trávníku nestačilo na lepší
než aktuální dvanáctou pozici. Ta
by za současného stavu a při zaVládne spokojenost. Nedávno slavilo pivínské „béčko“ postup ze IV. tří- chování čtvrtých tříd byla první
dy, letos se drží uprostřed tabulky.
Foto: TJ Sokol v Pivíně sestupovou...
A jak očekává, že dopadne boj na tvořili skvělou kulisu. Na jaře na „Jsem spíše nespokojen, bodů mělo
čele o jediné postupové místo? ně chceme postavit to nejsilnější být víc. Chtěli jsme hrát klidný střed
„Možná postoupí Skalka, ale spí- a potrápit je,“ těší se na velké der- tabulky, toto je ale asi strop hráčů.
še to vidím na Kralice. Na Skalku by kormidelník Pivína „B“ Pavel Nicméně několik zápasů mě mrzí a je
škoda, že se nám venku moc nedařina podzim přišlo dvě stě lidí a vy- Sedlák.

lo,“ připomněl asistent kouče Brodku
u Konice Radovan Vičar těsné prohry
3:4 v Tištíně a Nezamyslicích, 4:6
v Krumsíně s Plumlovem „B“, 0:1
doma s Pivínem „B“.
Mezi klíčové hráče v tomto období
patřili Jiří Blatner, Vincenc Hauer,
Miroslav Zapletal, Jan Burget, Michal
Drešr a Jakub Mach. Na jaře ale Brodecké nečeká nic jednoduchého.
Hostování z Konice skončilo Janu
Burgetovi a Michalu Drešrovi, výměnou za Davida Mrňku odchází
do Jesence Luboš Burget a trenéři
nemohou počítat ani s Tomášem
Greplem a Josefem Matouškem.
„Odchody převažují nad příchody
a potřebovali bychom doplnit záložníky a krajní obránce, není ale

odkud brát a tento problém má více
týmů,“ zhodnotil proměny kádru.
Pro Brodek u Konice je toto druhá
sezona od návratu ze IV. třídy a hrající asistent věří, že nebude na nějakou
chvíli poslední. „Pokud nedojde k velké reorganizaci, tak chceme soutěž
udržet. Máme těžký los, doma Skalku i Tištín, budeme ale bojovat až do
konce,“ nezvládá se i přesto, že na
tréninky kvůli práci i jiným důvodům
chodí jen plus minus šest lidí.
Z dorostu zatím v Brodku čerpat nemohou a zřejmě ho ani v příštím roce
zřizovat nebudou, mládež se přesto
na Konicku rozvíjí. Nejprve formou
přípravek, nyní i díky mladším a
starším žákům, dohromady je tak v
brodeckém klubu asi pětatřicet dětí.

Lední hokej
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2. LIGA MUŽŮ - SKUPINA "VÝCHOD"

PLAY-OFF

PLAY OFF - FINÁLE

3

LHK Jestřábi
PROSTĚJOV

vs.

HC ZUBR
PŘEROV

1

Výsledky: 3:0, 3:4 s.n., 5:3, 3:2

Přehled výsledků 2. ligy ČR - Východ
SEMIFINÁLE PLAY-OFF
1. zápas: LHK Jestřábi Prostějov - HC ZUBR Přerov 3:0 (1:0,
1:0, 1:0). Branky: 9. Malý (J. Jurík, Šebek), 24. Stejskal (Venkrbec), 44. Indra (Kučera, Švaříček). Diváci: 4 212.
2. zápas: HC ZUBR Přerov - LHK Jestřábi Prostějov 4:3 s.n. (1:1,
1:1, 1:1). Branky: 14. Kudělka (Kolář), 22. Kovařík, 42. Sakrajda
(Brančík, Ditrich), rozhodující nájezd Kudělka – 4. Luňák (Venkrbec),
35. Černý, 49. Šebek. Diváci: 3000 (vyprodáno).
3. zápas: LHK Jestřábi Prostějov - HC ZUBR Přerov 5:3 (2:2,
2:0, 1:1). Branky: 11. Duba (Indra, Kučera), 18. Venkrbec (Luňák,
Stejskal), 26. Antončík (Belay, Coufal), 31. Stejskal (Venkrbec,
Luňák), 60. Coudal (Knesl) – 12. Kolář (Šťastný), 14. Šťastný, 44. Matula.). Diváci: 5 516.
4. zápas: HC ZUBR Přerov - LHK Jestřábi Prostějov 2:3 (1:1, 1:1,
0:1). Branky: 19. Kovařík (Sedlák, Goiš), 32. Goiš (Sedlák, Pala) – 6.
Knesl (Venkrbec), 38. Stejskal (Luňák, Venkrbec), 54. Duba (Indra).
Diváci: 3000 (vyprodáno).

BARÁŽ O 1. ligu
UŽ TO VÍME! program PROLÍNACÍ SOUTĚŽE
1. kolo, středa 2. dubna, 18:00 hodin: SC Kolín - LHK Jestřábi Prostějov, HC Most - HC Baník Sokolov (17:30), Medvědi Beroun volný los.
2. kolo, sobota 5. dubna, 17:00 hodin: HC Baník Sokolov - SC Kolín,
HC Medvědi Beroun - HC Most, LHK Jestřábi Prostějov volný los.
3. kolo, pondělí 7. dubna, 18:00 hodin: SC Kolín - HC Medvědi Beroun, LHK Jestřábi Prostějov - HC Baník Sokolov, HC Most volný los.
4. kolo, středa 9. dubna, 18:00 hodin: HC Most - SC Kolín (17:30), HC
Medvědi Beroun - LHK Prostějov, HC Baník Sokolov volný los.
5. kolo, sobota 12. dubna, 17:00 hodin: LHK Jestřábi Prostějov - HC
Most, HC Baník Sokolov - HC Medvědi Beroun, SC Kolín volný los.
6. kolo, pondělí 14. dubna, 18:00 hodin: HC Baník Sokolov - HC Most,
LHK Jestřábi Prostějov - SC Kolín, HC Medvědi Beroun volný los.
7. kolo, středa 16. dubna, 18:00 hodin: HC Most - HC Medvědi Beroun
(17:30), SC Kolín - HC Baník Sokolov, LHK Jestřábi Prostějov volný los.
8. kolo, sobota 19. dubna, 17:00 hodin: HC Medvědi Beroun - SC Kolín, HC Baník Sokolov - LHK Jestřábi Prostějov, HC Most volný los.
9. kolo, pondělí 21. dubna, 18:00 hodin: LHK Jestřábi Prostějov - HC
Medvědi Beroun, SC Kolín - HC Most, HC Baník Sokolov volný los.
10. kolo. středa 23. dubna, 18:00 hodin: HC Most - LHK Jestřábi Prostějov, HC Medvědi Beroun - HC Baník Sokolov, SC kolín volný los.

Jestřábi to dokázali a po týdenní pauze zahájí v dubnu barážové boje o první ligu

VYPRODANÁ DERBY PROSTĚJOV ZVLÁDL, TEĎ VYZVE ČTVEŘICI Z ČECH
Nejproduktivnějším hráčem vyřazovací části se stal nestárnoucí Michal Černý

Čtyři derby v rozmezí sedmi dnů, to se prostějovským
ani přerovským fanouškům moc často nepoštěstí. V
uplynulém týdnu se to zásluhou čtyř finálových bitev
druhé hokejové ligy stalo skutečností a tisíce fanoušků obou celků toho využily k vytvoření špičkové sportovní atmosféry. Radovat se nakonec mohli zejména
příznivci Jestřábů, jejich tým totiž dosáhl na vytoužené tři výhry a splnil druhý z vytyčených cílů. Před sebou už mají prostějovští hokejisté pouze jednu metu
– baráž proti Berounu, Mostku, Sokolovu a Kolínu.
Prostějov/jim
„Bezprostřední pocity jsou nádherné. Potvrdilo se to, co se čekalo, že každý zápas s Přerovem
bude bojovný. Nebyli jsme dneska
lepší, ale odbojovali jsme to. Nějaké šance měl Přerov lepší než
my, ale je to o jejich proměnění,“
radoval se po nedělním duelu
hlavní trenér Jestřábů Petr Zachar
z dotažení mužstva až na absolutní vrchol východní skupiny druhé
hokejové ligy.
Všechny čtyři utkání rozhodovaly maličkosti. V tom prvním
se bezchybným výkonem prezentoval Ondřej Kocián v bráně Prostějova, při druhém finále, se prosadili přerovští exekutoři trestných
střílení, při třetím pokračování
Prostějov nepoložil rychlý obrat z
1:0 na 1:2 a v závěrečném střetnutí
se na stranu Jestřábů při vstřelených brankách přiklonila potřebná
porce štěstí.
„Kluky jsme upozorňovali, ať
chodí do brány, že to tam musíme
tlačit. To byl vyloženě dotlačený

gól, raději ale dát pět takto škaredých než jeden dva hezké. Gól
je gól a platí i zezadu,“ těšilo Zachara, že si jeho mužstvo vybralo
smůlu v základní části a ve čtvrtfinále proti Frýdku-Místku.
Čtvrté finále si ale Jestřábi zkomplikovali sami tím, že se nechali často
vylučovat. „Z naší strany to bylo
špatné, polovina faulů opět byla
zbytečných. S tím se potýkáme
celou dobu a dostali jsme dva góly
v oslabení. Naštěstí jsme to ale dotáhli do vítězného konce,“ oddechl
si zkušený a úspěšný trenér.
Důležité podle něj bylo, že se celý
tým neustále povzbuzoval, věřil
v obrat. Vyrovnání na 2:2 ještě
do druhé přestávky tak mužstvo
povzbudilo a v poslední třetině
prostějovští hráči zvládli souboj
kdo z koho. „Je škoda, že derby
v sezoně není víc, že nehrajeme
s Olomoucí, se Šumperkem, protože na Přerov i Vsetín přišlo dva a
půl tisíce lidí. Je škoda, že všechny
tyto kluby nehrají rozšířenou první
ligu, aby to bylo zajímavější hlavně pro diváky. Je to krásné, taková

atmosféra by měla na hokeji být,“
užíval si vytrvalého povzbuzování
z řad fanoušků obou táborů.
A jaký bude aktuální program
Jestřábů, když si mohou škrtnout hrozící páté finále a další
utkání je čeká až ve středu 2.
dubna na ledě Kolína? „To po
mně teď nechtějte... Měli jsme vypracovaný plán, který teď musíme
zrušit a přepracovat. Bude tam individuální trénink, odpočinek, regenerace a v pátek nebo sobotu budou moci jet domů, protože někteří
dva tři týdny tam nebyli. To se ale
musíme s Jirkou teprve domluvit a
vytvořit nějaký 'fahrplan',“ přemítal
pro Večerník Petr Zachar.
V tu chvíli si hráči ještě užívali
nekonečnou děkovačku s nadšenými fanoušky v červeném
a těšili se z toho, že po základní
části ovládli i play off. O vstřelené
branky se v celkem jedenácti odehraných utkáních postarali zkušení
hráči i mladíci, vůbec nejpilnější
byl ten nejzkušenější z nich – Michal Černý.
Před dvaceti lety slavil čtyřicetiletý útočník extraligový titul s Olomoucí, nyní se může těšit i z toho
druholigového s Prostějovem. Ve
vyřazovací části k tomu přispěl pěti
brankami a jedenácti asistencemi, o
bod zpět zůstal nejlepší střelec Vladimír Stejskal a nejlepší nahrávač
Lukáš Luňák. Dvouciferný počet
kanadských bodů nasbírali rovněž
Lukáš Duba s Matoušem Venkrbcem a průměr jednoho bodu na
zápas si osmi body v osmi zápasech udržel Viktor Coufal.
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Jsme tam! Bezprostřední okamžiky po skončení posledního utkání finále
byly euforické. A to je ještě hodně slabé slovo... Foto pro Večerník: Jiří Vojzola

Při derby TEKLA I KREV

Prostějov/mik - Vítězství na ledě
potěšilo, „triumf“ při bitce fanoušků na tribunách však byl
černou kaňkou pátečního hokejového derby mezi Prostějovem
a Přerovem. Večerník monitoroval při utkání i bezpečnostní situaci jak v útrobách zimníhostadionu, tak i mimo něj.
Ve chvíli, kdy prostějovští Jestřábi vstřelili rozhodující pátý
gól do prázdné přerovské brány, v hledišti se strhla bitka
mezi oběma tábory fanoušků.
Několik raubířů z obou stran
přelezlo bezpečnostní oplocení
a pustilo se do sebe. Přes plot
navíc létaly kelímky, bohužel
ale také skleněné lahve a dokonce i petardy. Při této „přestřelce“ byla na hlavě zraněna

mladá dívka z Přerova, kterou
zasahující členové pořadatelské služby odvedli z klubka
rozvášněného davu fanoušků
ven z haly k ošetření. „Teče ji
krev, dostala flaškou do hlavy,“
prohodil jeden z pořadatelů.
S emocemi nabitými fanoušky
si uvnitř „zimáku“ poradila pořadatelská služba, policie dovnitř nemusela. Policejní těžkooděnci pak chladili horké hlavy
Přerovanů venku, po půlhodině policisté vyvezli kolonu
čtyř autobusů s přerovskými
fanoušky ven z Prostějova.
Podobně horko bylo i na ostatních třech zápasech ať už v Prostějově, či v Přerově. Paradoxně
nejklidnější bylo poslední včerejší utkání...

„Poslední třetinu jsem myslel,

že si vykoušu nehty,“ popisoval

své pocity Lukáš Vydržel

Přerov/jim - Nejlepšími statistikami z celé trojice prostějovských gólmanů se může ve
vyřazovací části pyšnit Lukáš
Vydržel. Prostějovský odchovanec sice nastoupil jen na jednu
minutu druhého semifinále proti
Vsetínu, díky jednomu úspěšnému zákroku má ale stoprocentní
bilanci zásahů a průměr žádného inkasovaného gólu na zápas.
Dvaadvacetiletý brankář, jenž
po většinu sezony plnil roli dvojky či trojky tak v jízdě Jestřábů
přispěl nejen tvorbou příjemné
atmosféry, ale i výkonem na ledě.
„Teď poslední třetinu jsem myslel,
že si vykoušu nehty. Bylo to hrozné, strašně na nervy. Zvládli jsme to
ale do vítězného konce,“ dělil se o
své dojmy s tradičně usměvavým
obličejem.
I na střídačce či v hledišti se ale
snažil vyřazovací část co nejvíce užít, přece jen tolik diváků už
dlouho prostějovský hokej nepřilá-

kal. „Hodně jsem si to vychutnal,
strašně jsem se to snažil vnímat.
Je to jednou za život a podařilo
se. Fanoušci byli úžasní, fantastické to bylo. Vynikající, co dělali,
podporovali po celou dobu, i když
se nám nedařilo. Paráda,“ měl jen
slova chvály na početný zástup příznivců, kteří Jestřáby podporovali
nejen při domácích zápasech, ale i
výjezdech ven.
V průběhu sezony měl vyřízené
střídavé starty v Moravské Třebové
a zápasy odchytané v krajském přeboru ho udržovaly v rytmu. „Jezdil
jsem tam jen na zápasy a trénoval
jsem v Prostějově. Pomohlo mi
to ale. Měl jsem zápasové tempo,
tak se to vyplatilo na jeden zápas
proti Valašskému Meziříčí a jeden
zákrok proti Vsetínu,“ usmíval se
a v myšlenkách už krátce zkoumal téma baráž. „Uvidíme, jaké
to bude, snad to ale dotáhneme do
vítězného konce, přeje si úspěšné
završení celé sezony.

TIPNI STŘELCE A MÁŠ ŠÁLU!
POKRAČUJE SOUTĚŽ S HOK
O EJ
E OVÝM
MI JESTŘÁBY A
PPROSTĚJOVSKÝM
ROSTĚ
TĚJJOVSSKÝ
KÝM
M VEČ
VVEČERNÍKEM
EČERN
RNÍKEM
Před necelým měsícem pro vás PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto
hlavní mediální partner klubu, připravil ve spolupráci s oddílem LHK
Jestřábi Prostějov další soutěž. Tentokrát jsme se zaměřili čistě na šály,
vedení klubu včetně trenérů a hráčů by si totiž společně přálo, aby se v
play off a baráži doslova rozhořela „šálí horečka“.
Stačí, když správně tipnete střelce první branky týmu LHK Jestřábi Prostějov
v prvním barážovém utkání o postup do první ligy a máte takřka vystaráno.
Pak už stačí jen čekat, zda budete jediný/á, nebo se na vás usměje štěstí v
případné losovačce.
V prvním dějství jste tipovali autora prvního gólu prvního čtvrtfinálového
duelu proti Frýdku-Místku a z více než padesáti tipů ani jeden neobsahoval
jméno Marka Indry, jenž hned v páté minutě otevřel skóre zápasu a zahájil
drtivou výhru 8:1. To stejné se opakovalo i minulý a předminulý týden, kdy
všechny tipující překvapil nejprve opět Marek Indra a jeho přesná střela z
osmnácté minuty a posléze při prvním finále proti Přerovu Robin Malý a
jeho trefa z deváté minuty. Zatím jediný šťastlivec se tak objevil ve druhém
díle, kdy jeden z fanoušků Jestřábů správně odhadl, že prvním střelcem rozhodujícího čtvrtfinále proti Frýdku-Místku bude Robert Jedlička..
Kdo zatím neuspěl, nemusí však věšet hlavu. Soutěž pokračuje i v tomto
týdnu a můžete tipovat, kdo se postará o první branku Prostějova v prvním duelu baráže, který se hraje na kolínském zimním stadionu. Čas na
tipování máte do středy 2. dubna, 17.45 hodin.
Hlavní výhrou je, jak jinak tedy, klubová šála Jestřábů vyrobená u příležitosti 100. výročí prostějovského hokeje.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA TEDY ZNÍ:

KDO BUDE STŘELCEM PRVNÍ BRANKY LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV V PRVNÍM BARÁŽOVÉM UTKÁNÍ O
PRVNÍ LIGU PROTI KOLÍNU?

Své odpovědi či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „JESTŘÁBI“. Můžete nám ale ovšem také volat na známé
telefonní číslo 582 333 433, zaslat SMS zprávu na mobil 608 960 042, případně
se dostavit osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici. Na odpovědi čekáme v redakci do STŘEDY 2. DUBNA 2014, 17.45 hodin. Výherce zveřejníme v příštím
vydání Večerníku, které u svých prodejců najdete v pondělí 7. dubna.

KAPITÁN LUKÁŠ DUBA: „Pomohla

atmosféra, divákům děkujeme!“
Přerov - Střelcem vítězného a
tedy i postupového gólu prestižní
série s Přerovem se včera stal stylově kapitán prostějovského mužstva Lukáš Duba. Šestatřicetiletý
útočník tak upravil svou bilanci
ve vyřazovací části na šest branek
a šest asistencí a společně s jedenácti plusovými body to ukazuje,
jak moc mu sedí právě zápasy o
všechno.
„Byla to strašná dřina. Vedli jsme,
prohrávali, pak to bylo nerozhodně, nakonec jsme to ale umlátili.
Gól jsem dal i já, dotlačili jsme to,
spadlo to tam zpoza brány,“ těšil se
z úspěšně zvládnutého utkání i celé

série. Uznal sice, že právě Jestřábi
měli více štěstí, to se ale přiklonilo k tomu týmu, jenž mu šel více
naproti. „Myslím si, že jsme potom
více chtěli. Pomohla nám i super atmosféra po celou sérii jak doma, tak
v Přerově. Divákům děkujeme. Tato
série se musela všem líbit. Bylo tam
nasazení, bojovnost, bitky, všechno,“ užíval si derby proti Přerovu.
A jak viděl autor třetího prostějovského gólu svou trefu, která se příliš
často neopakuje. „Tlačili jsme je,
vše se to ale odráželo. Jen jsem to
zpoza brány zkusil o beton, spadlo
to na hranu a naštěstí do brány. Bylo
tam hodně štěstí, takový gól jsem

nám super

snad ještě nedal. Ale byl nesmírně
důležitý,“ popisoval dlouholetý lídr
Jestřábů.
Tvář někdejšího hráče Vsetína,
Zvolenu či Šumperku zdobí husté
a dlouhé vousy, ani po vyřazení
Přerova a celkovém vítězství ve
druhé lize ale na holení ještě nedojde. „Teď jsme sice vyhráli a ukončili finále play off, ale probereme to
s klukama. Myslím si, že se holit
nebudeme, možná něco upravíme
nebo nabarvíme na baráž. Uvidíme.
Máme na to týden čas, takže něco
vymyslíme,“ usmíval se a dodal,
že se těší na krátké volno, než začne
příprava na barážovou porci utkání.

Foto: Michal Kadlec

„Vychytaná nula vždy potěší,“ těšil se po prvním zápase Ondřej Kocián

Prostějov - Vydařený comeback zpět do prostějovské
sestavy prožil na počátku druholigového finále Ondřej
Kocián. Čerstvě třiadvacetiletý brankář v prvním finálovém zápase kryl všechny pokusy Přerova a také díky
jeho spolehlivému výkonu se zrodila výhra 3:0, kterou
Jestřábi učinili první krok na cestě do baráže.
Jiří Možný
Šlo si přát lepší návrat do
brankoviště?
„To určitě ne, ale kluci hráli dneska
famózně a nepouštěli je až na pár
výjimek do žádných vážných šancí.
Vychytaná nula vždy potěší, ale to
není to nejdůležitější. Důležité je, že
jsme vyhráli a s náskokem jedeme
do Přerova.“
Utkání doprovázela bouřlivá atmosféra, jaký to byl
pocit?
„Bylo to neskutečné, tolik lidí jsem
snad ve své kariéře nezažil. Na lavičce možná jo, ale v brankovišti
ne. Famózní to bylo a možná díky
divákům, kteří nás hnali dopředu,
to takto dopadlo. Derby je vždycky
lepší, vyhecovanější. Jsem rád, že je
to ve finále právě Přerov.“

Pět zápasů jste nechytal, jak
jste se v bráně cítil?
„Chytalo se mi dobře. Odpočinul
jsem si, potrénoval jsem po lehkém
zranění a dopadlo to nakonec dobře.
Dozvěděl jsem se to ráno na rozbruslení, tak jsem se připravil a šel
jsem do brány. Měl jsem síly, takže
pohoda.
p
Nebyl jste i trochu nervózní?
„Samozřejmě nervozita trošku byla,
ale to ze mě při rozbruslení opadlo a
chytalo se mi dobře. První zákrok a
už bylo všechno v pořádku. Já jsem
tak trošku flegmatik na toto. Cítil
jsem se dobře, bylo hodně lidí, takže
jsem si to vážně užil a bavil jsem se,
jako by to byl můj poslední zápas.
Ze začátku mi i trochu běhal mráz
po zádech, když bylo úvodní choreo. Paráda!“

„S Kevinem jsme dobří kamarádi
i mimo led. Jsem rád, že jsme vytvořili
vyrovnanou dvojici, to je velké plus.
Je to paráda mít takového kámoše.“

brankář Jestřábů ONDŘEJ KOCIÁN
o spolupráci s Kevinem Rozumem

Foto: Jiří Možný
Co zapříčinilo vaši tak dlouhou pauzu?
„Dvakrát jsme prohráli a trenéři
chtěli udělat nějakou změnu. Tu
největší lze provést v brankovišti a
povedlo se. Na konec čtvrtfinále a
semifinále jsem se navíc trochu zranil, tak jsem nemohl ani trénovat. Až
v průběhu minulého týdne jsem šel
na led a nakonec jsem se na finále
dostal do brány.“

Jak jste to bral, když jste
nemohl chytat?
„Byl jsem na tribuně... S Kevinem jsme dobří kamarádi i
mimo led. Fandil jsem mu, držel jsem mu palce. Vyšlo mu to,
v semifinále chytal fantasticky.
Jsem rád, že jsme vytvořili vyrovnanou dvojici, to je velké
plus. Je to paráda mít takového
kámoše.“

Čisté konto bylo hodně vybojované. Souhlasíte?
„Byly tam těžké střely. Přerov má
dobré střelce, měli i trochu smůlu, že
několikrát netrefili prázdnou bránu.
Ale uhráli jsme to.“
Kdy jste začal věřit tomu, že
z toho bude výhra?
„Já jsem věřil od začátku (úsměv).
Ale jakmile jsme dali třetí gól, tak už
jjsem si byl jistý, že to udržíme.“
V závěru přes vás v brankovišti přepadl jeden z protihráčů a zdálo se, že jste trochu
otřesený.
„Byl jsem otřesený. Hráči Přerova
se snažili hodně na mě chodit do
brány, po každém mém zákroku do
mě vjeli. Snažili se mě nějak rozhodit, naštěstí se jim to ale nepovedlo.“

Lední hokej

Výhru Jestřábů viděly více než čtyři tisícovky diváků

I.
Prostějov/jim - Nejvyšší návštěva za poslední roky se zrodila v úvodním finále play off
východní skupiny druhé ligy mezi
prostějovskými Jestřáby a přerovskými Zubry, které se
hrálo minulé pondělí (to se
ještě nevědělo, co nastane v
pátek!). Drtivou většinu měli
v hledišti domácí fanoušci, kteří
po celý zápas neúnavně podporovali své hráče a po závěrečné siréně
mohli slavit prostějovskou výhru
3:0 a úspěšný vstup do finálové
série.

Ještě před úvodním buly překvapil
domácí kouč Petr Zachar, když do
brány po předchozí pětizápasové
pauze nasadit Ondřeje Kociána,a
tento tah mu vyšel náramně. Mladý
gólman předvedl řadu výtečných
zákroků a měl velký podíl na tom,
že se Přerovu nepodařilo ani jednou
rozsvítit červené světlo.
Bojovné utkání nabízelo spoustu osobních soubojů, ale zpočátku téměř
žádné zakončení. Do rvní nebezpečné
příležitosti ze strany domácích se na
počátku deváté minuty dostal Robin
Malý. Čtyřiadvacetiletý obránce
Jestřábů dostal přesnou přihrávku
od Juraje Juríka, jenž z levého kruhu
naznačil střelu, sjel si až téměř před
bránu a z pravé strany propasíroval
puk za Sklenáře, kterého při zákroku
vyrušil obránce Zubrů Tomáš Vlček
– 1:0.

Druhý gól tak přidal až po změně
stran z přečíslení Vladimír Stejskal. Při svém nájezdu sice napoprvé neuspěl, puk ale zůstal stát
na hranici brankoviště a nejlepší
střelec základní části si navzdory
maximální Sklenářově snaze
chladnokrevně poradil – 2:0. V
tuto dobu už byli Jestřábi znatelně
lepší.
V závěrečné části nejprve Jestřábi
pohrdli dvojitou početní výhodou,
při pokračující přesilovce ale přece
jen rozvlnili síť. Puk do třetiny zavezl Indra, Filip Švaříček tvrdě
vypálil od modré a jeho střelu
bolestivě zablokoval jeden z hostujících obránců, Juríkovi se ještě
nepodařilo zakončit, ale Indra si
už z hranice brankoviště věděl
rady a gólman soupeře byl bez
šance - 3:0.

PETR ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:

„První třetina byla hodně vyrovnaná, přelévalo se to na obě strany. Od druhé
třetiny jsme trochu převzali iniciativu, měli jsme tam i šance, odskočili jsme
na 2:0 a pak jsme minimálně na šance byli lepší. Z mého pohledu jsme byli
o krůček lepší a po zásluze jsme vyhráli. Teď je míč na straně Přerova a
doma musí vyhrát. Kdyby prohrával 0:2, bylo by to pro něj kritické. Přerov
ve druhé třetině zjistil, že technickým hokejem nás nepřehraje, takže pak
přitvrdil, dohrával souboje a naši hráči si nenechali nic líbit. Jsem rád, že
kluci neustoupili, postavili se k tomu čelem a ukázali, že se jich nebojí.“
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Přerov, Prostějov/jim - Možnosti
jít do trháku a vést 2:0 na zápasy
prostějovští Jestřábi ve středu
nevyužili. Na půdě Přerova
totiž v dramatickém rozuzlení
nezvládli samostatné nájezdy,
když ani jeden z trojice Michal
Černý, Lukáš Luňák a Vladimír
Stejskal nedokázal překonat
pozorného gólmana domácích.
Naopak za domácí se ve třetí sérii
prosadil David Kudělka a autor
rozhodující branky celého semifinále proti Porubě určil, že se
Zubři vrátili do Prostějova za
nerozhodného stavu 1:1.
Jestřábi měli do finálového duelu
s pořadovým číslem dvě famózní
nástup do utkání a již zkraje
čtvrté minuty se ujali vedení. Na
Luňákovu trefu mezi betony (0:1)

ovšem bleskově zareagoval jeden z
hrdinů utkání David Kudělka. Jeho
nahození od pravého mantinelu jen
po dvaceti vteřinách překvapivě
znamenalo srovnání na 1:1. Povzbuzeni brzkým srovnáním byli
Zubři i dále nebezpeční, Vlček ale
po Sakrajdově vybídnutí minul
a Ondřej Kocián musel zachraňovat
při střelách Kudělky i Goiše, při
Ditrichově dorážce zasahovat nemusel.
Co se Zubrům nepodařilo
v první třetině, to dokázali hned na
počátku druhé části. Uběhla teprve
jedna minuta a pár sekund, když
Kovařík překvapivou střelou z rohu
nachytal prostějovského brankáře 2:1. Od tohoto stavu již Jestřábi
drželi maximálně nerozhodný stav
a autor vedoucí branky Zubrů mohl
vzápětí přidat další zásah, ale o
kousek minul horní růžek. Vyrovnat
se ještě před přestávkou podařilo
z brejku Michalu Černému. V
pětatřicáté minutě došlo na klasické „nedáš-dostaneš“, když Přerov
nevyužil přečíslení dva na jednoho,

zatímco zkušený Jestřáb si v úniku
na Sklenáře věděl rady – 2:2.
I třetí dvacetiminutovka začala
rychlou brankou Přerova, tentokrát na ni potřebovali pouhých
šestasedmdesát sekund. Do nájezdu se vydal i Petr Sakrajda a zasunul puk mezi Kociánovy betony
- 3:2. Jestřábi pak uplatnili důraz
a přálo jim i trošku štěstí, když
si Šebkovo nahození z blízkosti
brankoviště srazil do brány Osina
a bylo to 3:3.
Rozhodčí poté přehlédli hůl
v tváři Lukáše Duby i špatné
střídání Jestřábů a závěr normální
hrací doby nabídl ještě několik
zajímavých situací. Domácí se
neprosadili z velké skrumáže na
brankovišti, na opačné straně se
po Švaříčkově průniku Sklenář
včas přemístil a zabránil Juríkovi ve skórování do původně
odkryté klece. V předposlední
minutě si Zubři vytvořili velký
tlak a Jestřábi se tak tak bránili,
poslední velkou šanci v úvodních
šedesáti minutách si ale připsali

Sestava lhK jestřábi
Kocián

„Série začala, domácí vyhráli 3:0, ale musí ještě dvakrát vyhrát, aby postoupili. Projevila se na nás semifinálová série a je toho dost ke zlepšení,
ale věřím, že doma vyhrajeme.“
Gólů mohlo
hl padnout
d t ještě
j ště mnohem víc, ale na obou stranách
se při únicích i zakončeních
z
bezprostřední
blízkosti

předvedli
ř d dli oba
b muži
ži v masce.e
Ten prostějovský se po skvělém
výkonu dočkal svého prvního
čistého konta v tomto play off.

Malý, Polák,
Švaříček, Knesl,
Trenéři:
Petr Zachar
Jiří Vykoukal

IV.
Přerov/jim
–
Nesmírně
napínavou
bitvu
nabídlo
včerejší hanácké derby finálové
série východní skupiny druhé
ligy s pořadovým číslem čtyři.
Jestřábi se sice velice rychle dostali do vedení, Zubři ovšem ještě
do první přestávky vyrovnali
a na počátku druhé poloviny
zápasu dokonce šli díky druhé
přesilovkové trefě do vedení. Při
prostějovských hráčích ovšem
v tomto utkání stálo i potřebné
štěstí, což platilo jak pro Stejskalovo bekhendové vyrovnání,
tak i pro Dubův vítězný gól z nulového úhlu. To Ondřej Kocián
již třetí puk za svá záda nepustil
a po konečném poměru 3:1 na
zápasy postupují do baráže
o první ligu prostějovští Jestřábi!
Hostující hráči začali před znovu do posledního místečka
zaplněným hledištěm přerovského
stánku lépe a už v první minutě
se po vyhraném buly v útočném
pásmu tlačil do šance Luňák.
Zakončit se mu ale nepodařilo,
což platilo o chvíli později i na
druhé straně, kdy Zubři získali za
svou snahu alespoň přesilovkovou
odměnu. V její polovině už

Do kabin se tak odcházelo za nerozhodného stavu. Ještě do první
přestávky se totiž z levého kruhu
prosadil Matouš Venkrbec, jenž uplatnil heslo „když nevíš co s pukem,
pošli ho na bránu“ - 2:2.
Ve druhé části vrátil Prostějovu
vedení Šimon Antončík, jenž
dokonal práci celé čtvrté útočné
formace domácích a baseballově
z bezprostřední blízkosti poslal puk
za Sklenáře - 3:2. To bylo na konci
šestadvacáté minuty a o zhruba
pět minut později přišla pojistka.
Čtvrtou branku vsítil Vladimír
Stejskal po asistencích obou svých
parťáků z elitní lajny a v čase 31:00
vyhnal z brány Jiřího Sklenáře 4:2. Současně s tím si hosté vzali
oddechový čas, aby se zkonsolidovali na zbytek duelu. Brzy dostali možnost další početní výhody,
pečlivou a obětavou prací se ale
Prostějov ubránil.
Poslední dějství začali lépe hosté.
Proti Sakrajdovi i Brančíkovi ještě
stihl Kocián včas zasáhnout, na
Matouše Kratochvíla a jeho střelu
z mezikruží už byl ale krátký - 4:3.

Brančík zvedal ruce nad hlavu,
domácímu kapitánovi ale radost
po střele z bezprostřední blízkosti
zkazil pohotový Kocián. Těsně
nad jeho svatyni pak od modré
čáry vypálil Kudělka a hosté tyto
nevyužité možnosti potrestali
gólem. To když Kneslovo nahození od modré čáry přešlo přes
beton do brány - 0:1. Vyhraným
vhazováním se na úvodní brance
podílel Matouš Venkrbec. Oproti
třetímu finále byl čtvrtý zápas
bohatý i na vyloučení a oba týmy
si odseděly celou jednu třetinu na
trestné lavici. Trest pro Sedláka
Stejskal průnikem z levé strany
a blafákem nepotrestal, více se
v tomto směru vedlo domácím
krátce před odchodem do kabin.
Po krásné kombinaci se dostal
puk až ke Kovaříkovi, jenž neměl
problém vymést všechny pavouky
z Kociánovy klece – 1:1. Krátce
před tímto momentem mohl
přitom zvýšit Lukáš Duba, ale
nejprve po kličce gólmanovi nezasunul puk z ostrého úhlu do brány,
při následném dohrání útočné
akce pak tečoval střelu od modré
mimo.
V poslední minutě rozdali
rozhodčí rovných deset minut
a s výhodou o jednoho muže
dohrávali Prostějovští.

Tato převaha se jim navíc hned
zkraje druhé třetiny zdvojnásobila,
když Kudělku, Kovaříka a Palu
doplnil na trestné lavici i Brančík,
zatímco na opačné straně si své
provinění odpykávali Venkrbec
a Polák. Patnáctisekundovou
možnost ale Jestřábi nevyužili,
Zubrům se totiž okamžitě podařilo
vyhodit puk do bezpečí. Hosté
zahrozili až ve čtyřiadvacáté
minutě, když to Kučera vzal na
sebe a v přečíslení dva na jednoho
vypálil. Neuspěl, stejně jako na
opačné straně Přerovští při minutu
a půl dlouhé výhodě pěti proti
třem. To se faulem krátce po sobě
provinili Belay s Kneslem, jenže
Přerovští to zahráli velice staticky
a bez jakéhokoli nápadu, takže si
s celkem čtyřmi střelami od modré
Kocián v pohodě poradil. Přerovu
se přesto podařilo ujmout se vedení. V přesilovce předvedl parádní únik Goiš a dokonal to, co se
v první třetině nepovedlo Stejskalovi. Z levé strany si totiž najel
až před brankáře a blafákem mu
zasunul puk za beton _ 2:1. Jestřábi
mohli vyrovnat taktéž v početní
výhodě, Luňák ale z brankoviště
nechal vyniknout Sklenáře. Na 2:2
tak upravil skóre až Vladimír Stejskal, jehož bekhendový pokus po
ledě překvapivě prošel až do sítě.

Stejskal, Luňák, Venkrbec
Indra, Duba, Kučera
Černý, J. Jurík, Šebek.
Sršeň, Belay, Antončík.

sestava HC ZUBR Přerov:

VLADIMÍR
Í KOČARA
Č
- Trenér HC ZUBR Přerov:
„Troufám si říct, že jsme byli lepším týmem. Dvakrát jsme vedli, ale soupeř
měl při vyrovnávacích gólech trochu štěstí. Na našich hráčích byla vidět
obrovská touha vyhrát, šli jsme za tím, sice to bylo až na nájezdy, ale zápas
jsme zvládli. Fanoušci nám vytvořili famózní atmosféru, ve které prostě
nešlo prohrát.“

JIŘÍ VYKOUKAL - asistent trenéra LHK Jestřábi Prostějov:
„Určitě to byl pro diváky zajímavý zápas. Rozhodlo se až v nájezdech,
což je opravdu loterie. Ta remíza v normální hrací době byla zasloužená.
Kluci zaslouží pochvalu, jak šedesát minut odmakali.“
přece
Nejprve
Šebkovi
ř
jjen hhosté.
é N
j
Š
bk i
v nájezdu zabránil těsný ofsajd,
poté se Sklenář na brankové čáře
roztáhl tak důkladně, že v poslední
sekundě vychytal i Stejskala.
Šlo se tak do prodloužení, kde
už lepším a nebezpečnějším
mužstvem byl jednoznačně Přerov.
Nejprve sudí nepotrestali jasný faul
na střílejícího Kovaříka, poté už na
trestnou lavici usedl Knesl a Zubři
dvě minuty marně dobývali Kociánovu klec.

Nepodařilo se jim to ani při dalším
ostřelování a na řadu tak po sedmdesáti minutách čistého času přišly
nájezdy. Ty se sice Přerovu dlouho
nedařily, ale stejně jako proti
Porubě znamenaly jejich výhru. Jiří
Sklenář byl totiž bezchybný, byť
mu to prostějovští střelci přílišným
vymýšlením značně usnadnili. Na
druhé straně Sakrajda s Osinou také
neuspěli, Kudělka ale svůj bekhend
provedl úspěšně a procpal puk pod
Kociánem - 4:3!

4 s.n.
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Branky a nahrávky: 4. Kudělka (Kolář), 22. Kovařík, 42. Sakrajda (Brančík, Ditrich), rozhodující nájezd Kudělka – 4. Luňák (Venkrbec), 35. Černý, 49. Šebek. Rozhodčí: Koliba, Vaněk
– Hanzlík, Štěpán. Vyloučení: 8:8. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváků: 3000 (vyprodáno)

sestava HC ZUBR Přerov:
Sklenář – Pala, Osina, Janota, Vlček, Kudělka, Zbořil,
Kundrátek, Tomeček – Goiš, Sedlák, Kovařík – Sakrajda,
Brančík, Ditrich – D. Šťastný, Kolář, Blinka – Haloda, Matula,
Málek. Trenér: Vladimír Kočara.

Sestava lhK jestřábi
Kocián
Malý, Polák,
Švaříček, Knesl,
Trenéři:
Petr Zachar
Jiří Vykoukal

Jedlička, Kolibár,
Veselý, Nedbálek

Stejskal, Luňák, Venkrbec
Indra, Duba, Kučera
Černý, J. Jurík, Šebek.
Sršeň, Belay, Antončík.

PETR ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:

„První třetina byla hodně vyrovnaná, přelévalo se to na obě strany. Od druhé
třetiny jsme trochu převzali iniciativu, měli jsme tam i šance, odskočili jsme
na 2:0 a pak jsme minimálně na šance byli lepší. Z mého pohledu jsme
byli o krůček lepší a po zásluze jsme vyhráli. Teď je míč na straně Přerova
a doma musí vyhrát. Kdyby prohrával 0:2, bylo by to pro něj kritické. Přerov
ve druhé třetině zjistil, že technickým hokejem nás nepřehraje, takže pak
přitvrdil, dohrával souboje a naši hráči si nenechali nic líbit. Jsem rád, že
kluci neustoupili, postavili se k tomu čelem a ukázali, že se jich nebojí.“

VLADIMÍR KOČARA - HC ZUBR Přerov:

„Byl to kvalitní zápas, domácí museli bojovat až do konce. Za stavu 1:2
jsme byli lepším týmem, dostali jsme celkem zbytečné góly, ale pořád
jsme tlačili. V závěru škoda, mohlo se to dostat do prodloužení.“
Zubři
Z bři tak
t k utkání
tká í zdramatizovali
d
ti
li
a téměř až do konce to bylo pouze
o jednu branku.
Zásluhu na tom měli i Jestřábi,
neboť Kučera opět neproměnil svůj
nájezd a Černý od modré čáry netrefil poloodkrytou bránu, když se
Vojtek nestihl včas přesunout.
Přibližně minutu a půl před koncem se žlutomodří odhodlali ke hře
bez brankáře, tu ovšem půlminutu

před
potrestall Vik
Viktor C
Couř d koncem
k
fal a navrátilec do sestavy stanovil
konečné skóre střetnutí na 5:3.
Zvláštností vyprodaného derby
hraného v až příjemně mrazící
atmosféře bylo pouze devět
vyloučení. Hosté dostali šest
dvouminutových trestů, domácí
dokonce pouze tři. Ty si v plné
délce odpykali Luňák, Šebek
a Belay.

IV. Finále: Triumf ve druhé lize a postup do baráže

trefil kapitán DUBA!

Jedlička, Kolibár,
Veselý, Nedbálek

Sklenář – Pala, Osina, Janota, Vlček, Kudělka, Zbořil, Kundrátek, Kratochvíl – Goiš, Sedlák, Kovařík, Sakrajda, Brančík,
Ditrich, Šťastný, Kolář, Blinka, Haloda, Matula, Málek. Trenér:
Vladimír Kočara.

Vyprodaný stadion dovedl Jestřáby k výhře

musel do akce hrdina středečního
souboje Jiří Sklenář. A přerovský
brankář byl v tomto okamžiku
ten šťastnější, stejně jako o chvíli později při střele Kučery. Na
jedničku Zubrů si nepřišel ani
Nedbálek, jenž si najel z druhé vlny
a dostal přihrávku zpoza brány, ani
Venkrbec, jenž sice předvedl parádní stahovačku, ale na zakončení už
mu ani Juríkovi nezbyl prostor.
Skóre utkání tak otevřel až
v polovině jedenácté minuty kapitán Jestřábů Lukáš Duba, když si
věděl rady s volným kotoučem
a poslal ho do brány - 1:0. Na jeho
trefu ovšem rychle navázal dvěma
údery přerovský Jan Kolář. Hostující útočník nejprve pohodlně
využil přesné kombinace a po
přihrávce z pravé strany zakončil
za přesouvajícího se Kociána - 1:1.
Minutu a půl nato už Zubři vedli,
když se jim opět podařilo využít na
okamžik statických Jestřábů - 1:2.
Třetí branku měl při následném
Luňákově vyloučení na holi David Kudělka, zkušený bek Přerova
ale z pravého kruhu netrefil bránu.

1:0

VLADIMÍR KOČARA - trenér HC ZUBR Přerov:

Takřka o čtyři stovky padla dokonce i kapacity haly...

Prostějov/jim - V prvním
finálovém utkání Prostějova
s Přerovem padla hranice tří tisíc
diváků, v pátek večer pak díky
domácím, a nutno podotknout,
že i hostujícím fanouškům
byla pokořena také pětitisícová
mez. Spíkrem zápasu ohlášená
návštěva ve výši 5 516 diváků
dokonce překonala i oficiální
kapacitu Víceúčelové haly-ZS
čítající 5 125 lidí! A většina
z příchozích se mohla na konci
radovat, Jestřábi totiž zvládli třetí
finálové utkání v poměru 5:3 a
ujali se vedení 2:1 na zápasy.
Domácí začali velmi aktivně a již
ve druhé minutě ujížděli Černý
se Šebkem na jediného obránce.
Nejproduktivnější Jestřáb ve
vyřazovací fázi to vzal na sebe a z
pravé strany vystřelil, poprvé tak

1:0

Branky a nahrávky: 9. Malý (J. Jurík, Šebek), 24. Stejskal (Venkrbec), 44. Indra (Kučera, Švaříček). Vyloučení: 9:7, navíc Sakrajda (Přerov) 5 minut a osobní trest do
konce utkání. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváků: 4 212.

Díky nájezdům Zubři srovnali sérii

II.

III.
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PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:
„Klukům jsme připomínali, ať se nebojí hrát a ať nepodlehnou atmosféře.
Atmosféra jak v Přerově, tak i u nás byla vždy perfektní a utkání potvrdilo, že
to bude boj o každý metr ledu. Nakonec jsme to nějakým způsobem zvládli.
Přerov má zkušené hráče, hlavně v obraně. Série byla i pro diváky pěkná a
doufám, že to našim klukům něco přinese. Přece jen když se hraje na krev,
tak je to víc, než kdyby soutěží proletěli a pak si mysleli, že to půjde samo.“
Poslední
dvacetiminutovka
P ld í
d
ti i t k
začala vyloučením Malého,
přesto se právě v oslabení dostal Černý do velké šance, ale
tváří v tvář Sklenářovi trefil jen
jeho připravenou lapačku. Ihned
poté putoval na trestnou i Šebek
a domácí měli podruhé v zápase
výhodu pěti proti třem. Ta jim
ovšem velice brzy skončila, když
po diskutabilním zákroku postihlo
vyloučení i Kudělku.
Odvážným průnikem až před gólmana se při hře čtyř na čtyři blýskl
Švaříček, hrdinou zápasu se ale
stal až Lukáš Duba. Prostějovský
kapitán si nejprve odpykal trest
za hákování, aby poté z nulového
úhlu nachytal soupeřova brankáře.
U levé tyčky byl při závaru natolik dotěrný, že s pomocí betonu
dotlačil kotouč do brány - 2:3.

Domácí
D á í se nehodlali
h dl li vzdát
dá
a toužili po vyrovnání, Kocián
byl ale pozorný a nedělal si
zbytečné komplikace. Jednou
mu špatným střídáním zavařili
jeho spoluhráči, ale ramenem
zabránil střele z nápřahu, aby se
zařadila mezi gólové.
Minutu a půl před koncem
si domácí vzali oddechový
čas a zkusili to bez brankáře,
povětšinou se ale hrálo u mantinelu. Jestřábí pokus následně
minul prázdnou klec a pískalo se
zakázané uvolnění, na což reagoval hostující trenér Petr Zachar taktéž oddechovým časem.
Závěr už jeho svěřenci zvládli
a navzdory vyloučení Marka
Indry třiadvacet sekund před
koncem o výhru 3:2 a postup do
baráže nepřišli.

KONEČNÝ
KONEČ
ČNÝ STAV
V SERIE 2:1

2:0

1:1

Branky a nahrávky: 11. Duba (Indra, Kučera), 18. Venkrbec (Luňák, Stejskal), 26.
Antončík (Belay, Coufal), 31. Stejskal (Venkrbec, Luňák), 60. Coudal (Knesl) – 12.
Kolář (Šťastný), 14. Šťastný, 44. Matula.).Vyloučení: 3:6. Bez využití. V oslabení:
0:0. Diváků: 5 516.

Sestava lhK jestřábi
Kocián
Malý, Polák,
Švaříček, Knesl,
Trenéři:
Petr Zachar
Jiří Vykoukal

Jedlička, Kolibár,
Nedbálek

Stejskal, Luňák, Venkrbec
Indra, Duba, Kučera
Černý, J. Jurík, Šebek.
Antončík, Belay, Coufal

sestava HC ZUBR Přerov:
Sklenář – Pala, Osina, Janota, Vlček, Kudělka, Zbořil, Kundrátek, Kratochvíl – Goiš, Sedlák, Kovařík, Sakrajda, Brančík,
Ditrich, Šťastný, Kolář, Blinka, Haloda, Matula, Málek. Trenér:
Vladimír Kočara.

VLADIMÍR KOČARA - trenér HC ZUBR Přerov:
„Prohráli jsme o gól, skončila pro nás sezona, těžko se to hodnotí. Když bych
to ale shrnul, tak jsme viděli pěknou sérii, byla to reklama na hokej, nejen na
ten regionální. Musím všechny kluky pochválit, nechali tam opravdu všechno.“

HC ZUBR PŘEROV
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Branky a nahrávky: 19. Kovařík (Sedlák, Goiš), 32. Goiš (Sedlák, Pala) – 6. Knesl (Venkrbec), 38. Stejskal (Luňák, Venkrbec), 54. Duba (Indra). Rozhodčí: Úlehla, Vampola – Čížek,
Křivohlavý. Vyloučení: 11:12. Využití: 2:0. V oslabení: 0:0. Diváků: 3000 (vyprodáno)

sestava HC ZUBR Přerov:
Sklenář – Pala, Osina, Běhal, Vlček, Kudělka, Zbořil,
Tomeček, M. Kratochvíl – Goiš, Sedlák, Kovařík – Sakrajjda, Brančík, Ditrich – D. Šťastný, Kolář, Blinka – Kundrátek,
Školoud, Málek. Trenér: Vladimír Kočara.

Sestava lhK jestřábi
Kocián
Malý, Polák,
Švaříček, Knesl,
Trenéři:
Petr Zachar
Jiří Vykoukal

Jedlička, Kolibár,
Veselý

Stejskal, Luňák, Venkrbec
Indra, Duba, Kučera
Černý, J. Jurík, Šebek.
Antončík, Belay, Coufal.

Basketbal
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Basketbalisté Prostějova si před šlágrem proti Nymburku zvedli sebevědomí

88 ARIETE PROSTĚJOV
61 BK DĚČÍN

STŘÍBRNOU PŘÍČKU PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI UŽ ORLŮM

poločas: 52:26
čtvrtiny: 35:8, 17:18, 9:20, 27:15
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

46/25:51/16
7:5
23/17:20/14
33:40

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

15:9
20:24
13:7
17:22

Rozhodčí: Vyklický, Matějek, Znamínko.
Diváci: 600.

Sestava a body Prostějova:
Bohaačík Jaroom
míír
Švvrdlí
rddlílíkk Ka
K mi
ml
Slez
ezák
zák
á Pav
avel
ell
Panndulla Duušaan
Práášil Jarossla
lav
av

19
19
11
9
9

Neča
Ne
eča
čas Ra
Rade
ddeek
Maarrkko Rooma
man
Krat
attoch
occhvíll Jan
Brat
Bra
Br
atče
atče
čenkkov Voj
ojtě
těěch
ch
Kohoout
ut Ond
ndře
řeej

8 Polášek Roman
0
6
4
3
0 Trenér: Zbyněk Choleva

Sestava a body BK Děčín:
Bosák 10, Jiříček, Landa, Stria všichni 9, Houška 7, Bažant 5, Vyoral 3,
Soukup 3, Kout 0, Linhart 0.
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Ještě nikdy v historii neplnili basketbalisté
Prostějova roli dlouhodobě druhého nejlepšího
týmu v Mattoni NBL tak úspěšně, jako je tomu
v právě probíhající sezoně. V předcházejících devíti ročnících skončili na stříbrné pozici ve třech
případech, maximálně to ale bylo o dvě výhry.
Jednou sice základní části ovládli, to ale mistrovský Nymburk vstoupil do soutěže až v nadstavbě.
Prostějov/lv

„Během předcházejících měsíců
se nám vyhnul výraznější pokles
formy. Dva zápasy v řadě jsme
prohráli pouze jednou. Spíš jsme
měli šňůry vítězných utkání a pravidelně poráželi papírově slabší
soupeře. To se v tabulce muselo
projevit,“ konstatoval Zbyněk
Choleva, trenér Ariete Prostějov.
Klubu se už po minulé sezoně
podařilo udržet kompletní sestavu, k tomu tým ještě posílil. Především Radek Nečas je

velkou oporou, slušnou práci
odvádí také Jan Kratochvíl.
„Úspěšný tým zůstal pohromadě
a to je jeden z důležitých předpokladů úspěchu. Hrajeme sice
trochu jinak než před rokem, dáváme méně bodů, ale zase jsme
se zlepšili v obraně a to často
rozhoduje o úspěchu,“ říká Choleva, který je spokojený také se
skutečností, že se Orlům vyhýbala větší zranění. „Pár komplikací
sice bylo, ale nic velkého. Všichni věříme, že to bude stejné i ve
vyřazovací části,“ dodává.

Prostějovu se po několika letech
dařilo také v Českém poháru.
Mužstvo postoupilo až do finále
a prohrálo až v posledním utkání
s Nymburkem. „Podobný průběh
play off by se nám zamlouval,“
pousmál se Choleva.
Ve čtvrtfinále Ariete narazí
na Ostravu nebo Kolín. Právě
tyto týmy bojují o sedmé a osmé
místo. Úspěšnější celek bude
protivníkem Hanáků v úvodním
kole. „Z pohledu dojíždění by
byla zřejmě lepší Ostrava, ale

NIKDO NEVEZME
nějak moc o

tom nepřemýšlíšlíme. Stejně
výsledky
těchto týmů
nemůžeme ovlivnit,“
prohlásil trenér
nér
prostějovskýchh
basketbalistů.
Prostějov/lv - Netradičním způsobem chtějí pozvat basketbalisté Ariete Prostějov své příznivce
na atraktivní duel proti Nymburku. Mistr
přijedev rámci dohrávky devátého kola základní
části Mattoni NBL, kterou bude hostit hala Sporcentra DDM v neděli od 19.00 hodin. Předkrmem pak bude páteční akce v prostějovské prodejně
KFC (vedle nového Kauflandu, dálnice směr Olomouc), kde budou vyslanci prostějovských Orlů
od 16.00 do 18.00 hodin roznášet návštěvníkům občerstvení objednané pochutiny. A v plánu je
také autogramiáda. „Každý kdo přijde, dostane od klubu zdarma foto týmu a na kterou se mu
hráči podepíší,“ doplnil Michal Müller, tiskový mluvčí Ariete Prostějov. Od 14.00 hodin navíc platí
v KFC desetiprocentní sleva na zakoupené menu, boxy a kyblíky.

Orli budou v KFC
roznášet kuřata!

BK LIONS JINDŘICHŮV
HRADEC
ARIETE PROSTĚJOV
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poločas: 37:53

čtvrtiny: 22:23, 15:30, 16:32, 23:24
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

61/25:42/19
2:13
31/19:39/32
41:49

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

14:18
27:27
8:6
10:13

Válečníci zapomenuli své zbraně v Děčíně

Rozhodčí: Lukeš, Kurz, Karásek.
Diváci: 300

Sestava a body BK Jindřichův hradec:
Hall 23, Tracey 21, Novák P. 10, Laroche 8, Dlugoš 5, Vošlajer 5, Novák M.
2, Pavlík 1, Šlechta 0, Cejpek 0, Čech 0.

Sestava a body Prostějova:
Paanddula Duuša
šann
Sleezák Pav
avvel
Boha
hačík Ja
Jaro
rroomíír
Markko Ri
Rim
maan
m
Švrdlíkk Ka
Kami
miiill
m

2
21
20
20
166
155
12

Práš
áššill Jarros
ášil
o laav
Kraattocchv
Kr
hvíl
vílíl Jan
an
Poolááššeek Room
maan
N čas Raaddeek
Ne

1122
8
3
2
Trenér: Zbyněkk Choleva

koše Mattoni nbl v číslech:
39. kolo: Opava - Jindřichův Hradec 80:72 (23:19, 41:34, 56:57)
Nejvíce bodů: Blažek 22, Dokoupil 14, Cvek 13 - Laroche 19, Hall 16, Vošlajer
13, Tracey 10. Rozhodčí: Kučera, Kurz, Večeřa. Fauly: 23:22. Trestné hody:
21/17 - 17/12. Trojky: 7:4 * Prostějov - Děčín 88:61 (35:8, 52:26, 61:46).
Nejvíce bodů: Švrdlík a J. Bohačík po 19, Slezák 11 - Bosák 10, Jiříček, Landa
a Stria po 9. Rozhodčí: Vyklický, Matějek, Znamínko. Fauly: 20:24. Trestné
hody: 23/17 - 20/14. Trojky: 7:5 * Brno - Pardubice 91:78 (21:18, 43:45,
63:57). Nejvíce bodů: Geiger 27, McClain 18, Šmíd 13, Marič 12 - P. Bohačík 18, Pospíšil 14, M. Peterka a Muirhead po 13. Rozhodčí: Dolinek, Hošek,
Remenec. Fauly: 19:26.Trestné hody: 26/22 - 17/15. Trojky: 3:5 * Ústí nad
Labem - Ostrava 85:70 (22:16, 42:41, 58:58). Nejvíce bodů: K. Mitchell 33,
Šteffel 17, Steffeck 15, Lewis a Žampach po 10 - Zbránek 18, Pelikán 14, Alič
13. Rozhodčí: V. Lukeš, Galajda, Jeřáb. Fauly: 15:23. Trestné hody: 21/11
- 15/12. Trojky: 6:6 * Svitavy - Kolín 69:78 (21:14, 32:35, 56:53). Nejvíce
bodů: Kornowski 18, J. Jelínek 14, Macela a Teplý po 11 - Machač 26, Horák 16, A. Mitchell 12, Ličartovský 11. Rozhodčí: Vondráček, Kapl, Komprs.
Fauly: 17:20. Trestné hody: 15/11 - 15/13. Trojky: 6:7.
40. kolo: Děčín - Svitavy 78:79 (18:28, 39:45, 59:65). Nejvíce bodů: Stria
20, Bosák 13, Venta 8 - Kornowski 19, Teplá 17, Macela 14. Rozhodčí: Hošek, Kec, Blahout. Fauly: 21:21. Trestné hody: 15:10/ 16:11. Trojky: 4:10
* Kolín - Brno 84:69 (30:17, 52:34, 64:55). Nejvíce bodů: Ličartovský 15,
Mitchell 15, Machač 14 - Geiger 12, McClain 11, Maric 10. Rozhodčí: Kučera, Baloun, Heinrich. Fauly: 21:25. Trestné hody: 26/21:15:7. Trojky: 7:4
* Pardubice - Ústí nad Labem 89:73 (18:19, 49:38, 72:63). Nejvíce bodů:
Nelson 25, Sanders 23, Kotas 11 - Mitchell 29, Šteffel 14, Bowden 14. Rozhodčí: Hruša, Kučerová, Jeřáb. Fauly: 19:22. Trestné hody: 21/17:19/14.
Trojky: 4:9 * NH Ostrava - USK Praha 85:62 (25:17 46:30 64:49). Nejvíce bodů: Pelikán 14, Číž 14, Alič 13 - Votroubek 21, Chán 14, Vocetka 11,
Feštr 11. Rozhodčí: Vondráček, Znamínko, Kapaňa. Fauly: 15:13. Trestné
hody: 4/4 - 9/6. Trojky: 9:8 * Jindřichův Hradec - Ariete Prostějov 88:88
(10:10, 20:20, 30:30). Nejvíce bodů: Hall 23, Tracey 21, Novák P. 10 - Pandula 21, Slezák 20, Bohačík 16. Rozhodčí: Lukeš, Kurz, Karásek. Fauly:
27:27. Trestné hody: 31/19:39/32. Trojky: 2:13.

stále přesto výrazně zaostával.
Po návratu na palubovku děčínští „Válečníci“ bojovali
alespoň o trochu přijatelný
výsledek. Hráči Prostějova
v této pasáži poztráceli několik míčů po překombinovaných akcích a dovolili soupeři snížit na 61:46. Hned ve
čtyřech případech se prosadili
z dlouhé vzdálenosti, jejich
troky však přišly pozdě.
V závěru ale Prostějov opět
přitlačil a natáhl svůj náskok
na více než dvacetibodový
rozdíl, který již od pětatřicáté minuty nepustil a po
závěrečné siréně se svěřenci
kouče Cholevy radovali z jednoznačného, sedmadvacetibodového vítězství.

Očima trenérů

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„Rozhodla první čtvrtina, kterou jsme odehráli
rychle, agresivně a přesně stříleli. Vlastně celý poločas byl z naší strany výborný. Pochopitelně za
rozhodnutého stavu šla naše koncentrace trošku
dolů, ale náskok byl tak velký, že to nemělo vliv na konečný výsledek.
Celkově to bylo vydařené vystoupení, tým chtěl ukázat, že basket umí a
současně se chtěl vrátit po porážce v Kolíně na vítěznou vlnu.“
Pavel BUDÍNSKÝ - BK Děčín:
„Z naši strany to byla především na začátku kombinace strašidelnosti a trapnosti... S některými
hráči nemůžu mít pochopení! Byli mátožní a řada
z nich by v utkání netrefila ani fotbalovou bránu.
Že jsem v průběhu druhé části vystřídal najednou
celou pětku? Nechtěl jsem jen sedět na střídačce a číst noviny... Ve třetí
části jsme hráli o vlastní důstojnost a chvílemi se to dařilo. Závěr už byl
ale opět v režii Prostějova, který si náskok zkušeně hlídal.“

Lvi z Jindřichova Hradce od druhé čtvrtiny pelichali
Jindřichův Hradec/lv - Ani
absence Ondřeje Kohouta a
Vojtěcha Bratčenkova nepřinesly
basketbalistům Prostějova
problémy ve čtyřicátém kole
nejvyšší ligové soutěže Mattoni
NBL na palubovce Jindřichova
Hradce. Domácí se drželi pouze
v první čtvrtině, pak odpadli
a nakonec prohráli vysoko
75:109! Orli si tím definitivně
potvrdili postavení na druhé
příčce tabulky, z níž také vstoupí
do vyřazovacích bojů play off.
Poslední tým soutěže sice
v domácím prostředí dokázal
v minulých měsících potrápit

několik favoritů, na Ariete si
ale nepřišel. Byť zpočátku také
v utkání proti Prostějovu držel
vyrovnanou partii. V polovině
4. minuty dokonce po koši Halla
Jindřichův Hradec vedl o pět
bodů - 12:7. Hosté ovšem vzápětí
sedmi body v řadě otočili skóre
a do konce čtvrtiny se protivníci
přetahovali o každý bod. Domácí
Lvi nakonec po deseti minutách
prohrávali 23:24.
Druhá část úvodní půle proběhla
ve znamení hostujícího náporu.
Orli totiž přitlačili v obraně
a hráči Jindřichova Hradce
neměli k dispozici otevřené střely.
Toho basketbalisté Prostějova
využili také na útočné polovině
a v 15. minutě už Pandula trojkou
zvyšoval na osmibodový rozdíl
- 29:37. O chvíli později se
z trestných hodů trefil Kratochvíl

a vzápětí Marko natáhl vedení
Ariete už na třináct bodů. Hosté
hráli v pohodě. Do poločasu trefili
sedm trojek a v kabině si užívali
vedení o osmnáct bodů - 37:55.
Hned po návratu na hřiště natáhli
náskok na dvacet bodů a o vítězi
bylo definitivně rozhodnuto.
Hráči Ariete od té chvíle na jihu
Čech naprosto dominovali. Ve
28. minutě to už bylo z domácího
pohledu 48:83!
V poslední čtvrtině se domácí
několikrát dostali do přece jen
povolené obrany svého soupeře
a ve 37. minutě stáhli náskok výběru
kouče Cholevy na třiadvacet bodů.
Poslední minuty už opět ovládli
Orli, kteří toužili pokořit hranici
stovky. To se povedlo i díky tomu,
že hned šest hráčů prostějovského
Arite překonalo dvoucifernou
bodovou hranici.

Očima trenérů

„Karel FOREJT - BK Lions Jindřichův Hradec:
„Důstojným soupeřem jsme byli jenom chvíli...
Dobře zahrál pouze Hall, ostatním se příliš nedařilo. K tomu jsme měli problémy s fauly a to se
podepsalo na naší obraně. Prostějov si pod naším
košem dělal, co chtěl. Nastoupili jsme proti silnému soupeři, přesto jsem očekával, že budeme hrát
lépe a výsledek bude také vypadat trochu jinak.“
Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„Domácí nezačali špatně, nám naopak první minuty hlavně v obraně nevyšly. Naštěstí
jsme si v důležitých případech uměli pomoci střelbou z dálky. Jen do poločasu jsme
dali sedm trojek, dalších šest přidali hráči
po pauze. Už v poločase byl výsledek dobrý, ve třetí čtvrtině jsme ale nebyli pohodlní
a soupeři ještě více odskočili.“

Exkluzivní interview s pivotmanem Orlů nejen o tom, jak se těší na Nymburk

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 40. kole


Tým

Z

V

P

Skore

Úspěšnost

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

ČEZ Basketball Nymburk
Ariete Prostějov
BK Opava
JIP Pardubice
BK Děčín
Sluneta Ústí nad Labem
NH Ostrava
Farfallino Kolín
Quanto Tuři Svitavy
USK Praha
MMCITÉ Brno
Lions Jindřichův Hradec

18
38
38
39
38
38
37
38
38
38
38
38

18
29
23
23
22
22
18
18
12
12
11
10

0
9
15
16
16
16
19
20
26
26
27
28

1620:1093
3190:2739
3081:2856
3218:3050
3041:2914
2994:3046
3041:2985
2950:3040
2915:3190
2820:3135
2907:3274
2876:3331

100
76,3
60,5
59,0
57,9
57,9
48,6
47,4
31,6
31,6
28,9
26,3

KAM PŘÍŠTĚ na MATTONI NBL

Prostějov/lv - První koš
v utkání devětatřicátého
kola Mattoni NBL sice zaznamenali basketbalisté Děčína, v dalším průběhu už
ale na palubovce panovali
hráči Ariete Prostějov. Orli
vyhráli první čtvrtinu 35:8,
a i když především ve třetí
části utkání polevili, slavili
vysoké vítězství 88:61.
Domácí byli od počátku jednoznačně lepším týmem.
Severočeši netrefovali ani
trestné hody a skóre rychle

narůstalo. Série 26:0 zlomila utkání už během úvodní
desetiminutovky. Za stavu
10:2 si hostující kouč vybral
oddechový čas, ani pauza
prostějovskou ofenzivu nepřerušila. Orli trestali každou
nepřesnost Severočechů. Vynikal především prostějovský
lídr Pavel Slezák, který dal
osm bodů v řadě a hned na
začátku zaznamenal jedenáct
bodů.
Ani ve druhé čtvrtině se na rozdílu téměř nic nezměnilo. Hosté
se sice zlepšili ve střelbě, Ariete
ovšem nadále kontrovalo způsobem koš za koš a do kabiny
odcházeli za příznivého stavu
52:26. Děčín přidal na doskoku a využil pěti domácích ztrát,

41. kolo 26.března 2014, 18:00 hodin:
Kolín - Ústí nad Labem (17:45), Ariete Prostějov - Opava, Svitavy - Jindřichův Hradec (17:00), USK Praha - Pardubice, Brno - Děčín (18:30)
42. kolo 29.března 2014, 18:00 hodin:
Kolín - USK Praha (17:45), Opava - Svitavy, Pardubice - Ostrava,
Ústí nad Labem - Děčín (30.3.,16:00), Jindřichův Hradec - Brno
(30.3.,18:00), Ariete Prostějov volný los

„PLNÉ TRIBUNY JAKO NA HOKEJI,“ přeje si Nečas

Prostějov - V uplynulém týdnu odehráli hráči Ariete Prostějov jedno utkání v domácí hale
Sportcentra, a byla z toho demolice Děčína. Orli
opět ukázali, že na vlastní palubovce body nerozdávají. „Když chceme být v tabulce vysoko,
musíme doma vyhrávat,“ tvrdí v exkluzivním rozhovoru pro Večerník pivot Radek Nečas.
Ladislav Valný
Ještě se vraťme k domácímu vystoupení proti
Děčínu. Jak často se proti tak
silnému soupeři podaří hned
první čtvrtina, kterou jste vyhráli o sedmadvacet bodů?
„Někdy to tak prostě vyjde,
i když to není příliš často...

Nám se něco podobného podařilo už v Českém poháru
s Pardubicemi. Všechno vám
spadne do koše, soupeř neví,
co má dělat. Propadá skepsi.
Už jsem pár takových zápasů
zažil. (úsměv)“
Toto velké představení
navíc viděli domácí
fanoušci. Je příjemné, když

se něco podobného podaří na
vlastní palubovce?
„Vždy je větší šance, že se něco
podobného přihodí v domácím
utkání. Stačí se podívat na výsledky ligových týmů v probíhající sezoně. Každý hraje doma
lépe, než venku. Doufám, že se
to potvrdí také v závěru Mattoni
NBL, kdy budeme mít v prvních
kolech výhodu domácího prostředí v případném rozhodujícím
střetnutí...(smích)“
Právě v domácím prostředí vás nyní čekají dva
atraktivní zápasy proti Opavě
a s Nymburkem. Jak se těšíte?
„Opavě máme co oplácet. Zatím s ní prohráváme jedna dva
na zápasy a chceme tuto bilanci

pochopitelně vyrovnat. Pak přijde na řadu Nymburk. Věřím, že
máme šanci mistra porazit. Současně doufám, že do haly dorazí
co nejvíce fanoušků. Nejlépe tolik, kolik jich momentálně chodí
na hokej!“
Vzhledem k vývoji v tabulce nebudou výsledky
až tak důležité. Neměl by se
tým v závěru základní části šetřit na play off?
„V žádném případě! Vyřazovací
část soutěže bude rozhodovat
o tom, jestli sezona bude úspěšná
a budou rozhodovat maličkosti.
Herní pohoda proto bude pro konečný výsledek hodně důležitá.
Už jen skrz to, abychom nevypadli z tempa a neurazili sportov-

Foto: www.orliprostejov.cz
ního Boha, musíme hrát naplno.
Chceme do play off vstoupit na
úspěšné vlně. S vědomím co největšího počtu výher za zády.“

Sport

Kostelec dostal v Ivančicích tvrdou lekci

VÝSLEDKOVÝ SERVIS Z HÁZENÉ
Výsledky 17. kola: Brno „B“ – Juliánov 25:31, Ivančice – Kostelec na
Hané 28:17, Hustopeče – Kuřim 36:27, Maloměřice – Telnice 29:34, Sokolnice – Velké Meziříčí 26:26, Olomouc – Prostějov 28:29.

Průběžná tabulka druhé ligy, skupiny Jižní Morava

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

Tým
Olomouc
Hustopeče
Ivančice
V. Meziříčí
Kostelec n.H.
Maloměřice
SK Kuřim
Juliánov
Prostějov
Telnice
Sokolnice
Brno B
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 24. března 2014

Z
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

V
12
12
10
10
8
9
6
6
6
6
4
3

R
3
0
2
2
4
1
1
1
1
1
2
2

P
2
5
5
5
5
7
10
10
10
10
11
12

S
500 : 419
503 : 469
455 : 404
472 : 445
433 : 416
469 : 461
505 : 506
453 : 469
450 : 480
458 : 506
481 : 528
429 : 505

B
27
24
22
22
20
19
13
13
13
13
10
8

KAM NA házenou?
18. kolo, sobota 29. března: Prostějov – Sokolnice (15.00),
Kostelec na Hané – Maloměřice (16.00), Telnice – Brno „B“
(17.00), Velké Meziříčí – Ivančice (17.00), Kuřim – Olomouc
(neděle 30.3., 15.00), Juliánov – Hustopeče (neděle 30.3., 18.00).

Jaro v malé kopané
otevře dohrávka poháru

Prostějov/kopa, son - Velice dlouhá byla zimní přestávka v okresních soutěžích malé kopané na
Prostějovsku, ale už končí. Start
do jarní části přitom obstará dohrávka úvodního kola Poháru
města Prostějov mužů 2013/2014
ve dvou z podzimu odložených
základních skupinách.

Již loni v listopadu proběhly boje
ve dvou grupách, z nichž do semifinálových skupin postoupily
čtyři nejlepší týmy. Další kvarteto
se zaraduje nyní, neboť dál projdou dva první celky obou tabulek. Hraje se v sobotu 29. března
od 9.00 hodin v Dřevnovicích
a Čehovicích.

Pohár města Prostějov mužů 2013/14 – 1. kolo
Skupina A (hřiště Laškov) - pořadí: 1. Spojené kluby Hluchov/Čehovice, 2. FC Laškov, 3. Los Galacticos Prostějov.
Skupina B (hřiště Vrbátky) - pořadí: 1. FK Vrbátky, 2. KMK Katastrofa Prostějov.
Skupina C (hřiště Dřevnovice) - zápasový program (sobota 29.
března od 9.00 hodin): SK Dřevnovice – SK Chaloupka Prostějov,
Mexico Víceměřice – Medvědi Prostějov, Chaloupka PV – Medvědi
PV, Dřevnovice – Víceměřice, Víceměřice – Chaloupka PV, Medvědi
PV – Dřevnovice.
Skupina D (hřiště Čehovice) - zápasový program (sobota 29. března od 9.00 hodin): SK Tomek Dobrochov – Béci Smržice, MK Brodek
u Prostějova – FC LadZimil Čehovice, Smržice – Čehovice, Dobrochov – Brodek u PV, Brodek u PV – Smržice, Čehovice – Dobrochov.

Zápasové
meníčko
MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA:
19. kolo: 1.HFK Olomouc – 1.SK Prostějov (sobota 29.3., 15.30, Ondráš –
Ogrodník, Miko).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE, SKUPINA „E“:
19. kolo: Určice – Opava „B“ (neděle 30.3., 15.30, Galásek – Krasula, Černoevič).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
19. kolo: Hněvotín – Kralice na Hané (sobota 29.3., 15.30, Hampl – Podhajský, Krobot), Ústí – Konice (neděle 30.3., 10.00, Kopecký – Motal, Vedral).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ
LIGA – U19:
17. kolo: Sparta Brno – 1.SK Prostějov (neděle 30.3., 10.15, Fojt – Jm KFS,
Jm KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ LIGA – U17:
21. kolo: Zlín – 1.SK Prostějov (sobota 29.3., 10.30, hřiště Baťov, Poláček
– Zl KFS, Zl KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ LIGA – U16:
21. kolo: Zlín – 1.SK Prostějov (sobota 29.3., 12.30, hřiště Baťov, Zl KFS –
Poláček, Zl KFS).
KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu – skupina „B“:
dohrávka 14. kola: Černovír „B“ – Protivanov (neděle 30.3., 12.15, Ženožička).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – II. TŘÍDA:
dohrávky 17. kola, sobota 29. března, 15.30: Smržice – Zdětín, Určice „B“
– Otaslavice.
III. TŘÍDA:
dohrávky 17. kola, sobota 29. března, 15.30: Pivín „B“ – Mostkovice „B“,
Výšovice – Dobromilice (neděle 30.3., 15.30).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu! -jim-

Olomoucký Večerník
také na Facebooku!

HK Ivančice
TJ Sokol Kostelec na Hané-HK

28:17
(14:9)

Rozhodčí: Chalupa - Řeháček. ŽK: 2:3. Vyloučení: 5:5. ČK: Bakalář (K). Sedmičky: 2:0. Diváků: 93.

Sestava a branky Kostelce na Hané:
Varha, P. Navrátil - I. Chalupecký 1, Smékal 4, L. Chalupecký,
Kopečný, Prášil 1, M. Knébl 1, Bakalář 3, Vymětal 1, Zapletal, M.
Grepl 5, J. Grepl 1, R. Navrátil. Trenér: Zdeněk Čtvrtníček.

Ivančice, Prostějov/jim - Nebýt
vynikajícího podzimu a celkem
devatenácti získaných bodů, měli
by teď házenkáři Kostelce na
Hané velké problémy. V jarní
části druhé ligy totiž stále získali
jen jeden bod za úvodní remízu
v Kuřimi, k následným čtyřem
porážkám přidali v sobotu večer
již pátou... I tak ale pět kol před
koncem získali Kostelečtí jistotu,
že neskončí na posledním místě
druholigové tabulky, pomalu se
ale ztenčuje jejich náskok na celky ze druhé poloviny.
„Museli jsme nastoupit v oslabené
sestavě, jen se čtyřmi spojkami Bakalářem, Smékalem, Greplem a Vymětalem, protože mi chyběl Grulich
i Varhalík s Godálem. Trochu jsme

tak improvizovali, ale ukázalo se, že
bez starších hráčů házenou hrát nejde,“ hodnotil víkendové vystoupení
kouč poražených Zdeněk Čtvrtníček, jenž uznal, že ani domácí nebyli
kompletní.
Na soupisce mu momentálně chybí
tři čtyři zkušení hráči, s jejich příspěvkem by to mužstvo mělo jednodušší. „Mladí jsou až moc živelní
a příliš nerespektují rady, jak hrát v
obraně, v útoku, při kombinacích. V
Ivančicích by se ale těžko vyhrávalo, jejich chlapci totiž chtěli a naši k
tomu přistoupili bez zájmu. To se mi
nelíbí a zkazilo mi to sobotu,“ postěžoval si Čtvrtníček.
Za výkon pochválil lodivod jen
gólmana Pavla Navrátila a dorostence Jindřicha Prášila, ostatní ho

zklamali. „Po podzimní euforii se
zima nevyvíjela podle mých představ a důsledkem je i nesehranost.
Opakuje se stále to stejné, tedy chaos, nedisciplinovanost, neproměňování sedmiček. Chybí nám také
srdíčko a agresivita,“ vyjmenoval
chybějící atributy s tím, že házená
je kolektivní sport a musí se snažit
všichni na palubovce.
„Strašně mě to štve. Dávám tomu
maximum a vždy jsem se snažil,
aby mužstvo rostlo. Zpočátku to šlo,
nyní ale narážíme na malou základnu i skutečnost, že je to amatérský
sport,“ podělil se o aktuální dojmy
Zdeněk Čtvrtníček.
Úkol do zbytku sezony tak zní jasně - z pěti duelů získat aspoň čtyři
body. „Se Sokolnicemi, Juliánovem
i Telnicí jsme měli vyhrát o osm branek. Teď ještě máme domácí zápasy
s Maloměřicemi, rezervou Brna a
Hustopečemi, v závěru jedeme do
Prostějova. Tyto zápasy můžeme
vyhrát,“ je přesvědčen kostelecký
trenér.
První pokus k naplnění jeho představ budou mít hráči tuto sobotu 29.
března od 16.00 hodin proti Maloměřicím.

PROSTĚJOV ŠOKOVAL v Olomouci!
28:29

TJ STM Olomouc
TJ Sokol II Prostějov

(13:13)

Rozhodčí: Kuča a Pelech. ŽK: 1:2. Vyloučení: 0:8 (z toho 3x2 min.
Mikulka). Sedmičky: 4/1:2/2. Diváků: 89.
Pětiminutovky: 3:1, 5:4, 7:5, 10:7, 10:11, 13:13, 17:17, 19:19,
20:20, 25:23, 26:26, 28:29.

Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Zacpal - Kozlovský 9, Čižmárik, M. Jurík 2, T. Jurík 5, Ordelt, Münster, Procházka 3, Gazdík 2, Mikulka 1, Raška, Kosina 5.
Trenér: Alois Jurík

Olomouc, Prostějov/tok - „Konečně se na palubovce nepohybovalo šest jednotlivců, ale
tým,“ shrnul do jediné věty
kouzlo prostějovského výběru
jeho trenér Alois Jurík. V sedmnáctém kole druhé házenkářské ligy necestoval Sokol
II. do Olomouce určitě v roli
favorita, vždyť soupeř bezpečně vede tabulku. Jenže, derby
je nevyzpytatelné a to včerejší
hanácké nebylo výjimkou...
„V šatně si kluci slíbili, že neode-

vzdají kůži lacino. Po hodně dlouhé době jsme působili jako kolektiv, který doslova dřel od první
do poslední minuty,“ vysvětloval
malý olomoucký zázrak trenér Jurík. „Zisk dvou bodů nám pomohl
především po psychické stránce,
protože jsme byli hodně na dně, ale
je potřeba jej také potvrdit v nejbližším domácím utkání,“ myslí už
na další zápasy prostějovský kouč.
„Střetnutí bylo od začátku vyrovnané a žádný z celků neodskočil na
výraznější rozdíl. Jestliže pochvalu

zaslouží celý tým, je třeba přece
jen vyzdvihnout hvězdu utkání,
kterou byl dnes jednoznačně brankář Jirka Hrubý. Jeho výkon nás
držel nad vodou, o čemž svědčí i
jeho padesátiprocentní úspěšnost.
Pochytal těžké rány z trháků,
z proskoků, hned třikrát likvidoval
sedmičku, a to bylo zásadní pro
celkový výsledek. Soupeř především ve druhém poločase hodně
znervózněl tím, že neproměňoval
šance, čehož jsme dokázali využít. V útoku jsme sice nebyli stoprocentní, ale dali jsme gól navíc,
a to se počítá. Závěr zápasu byl
hodně dramatický, ale důležité vítězství jsme udrželi. Bojovnost a
větší vůle po vítězství byla na naší
straně, a když se k tomu přiklonilo
kousek sportovního štěstí, překvapení bylo na světě,“ shrnul průběh
nedělního zápasu sedmnáctého
kola druhé ligy Jurík.
Tuto sobotu 29. března od 15.00
hodin hostí Prostějov v domácí
hale Sokolnice.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

ŠIPKAŘSKÁ TREFA

aneb Večerník monitoruje regionální dění

Olomoucká Extraliga
Kolo
17
17
17
17
17
17

Domácí
Hanácká šipka Olomouc
Miagi Mohelnice
Pánvičky Uničov
Poslanci Bělkovice-Lašťany
Vetřelci Prostějov
Pitbulls Prostějov

Hosté
Zlatá koule Olomouc
Jiřina Black Bears Prostějov
Zavadila o jedličku Čechovice
Ajta Krajta Hrabůvka
Dobří bobři Olomouc
Berini Ivanovice na Hané

BD BH LD
LH
7
11
17
25
11
7
27
20
8
10
22
24
do uzávěrky nenahlášeno
7
11
19
23
12
6
25
19

Tabulka Olomoucká Extraliga – sezona 2013/14 – po 17. kole

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

Tým
Zlatá koule Olomouc
Dobří bobři Olomouc
Miagi Mohelnice
Pitbulls Prostějov
Zavadila o jedličku Čechovice
Vetřelci Prostějov
Pánvičky Uničov
Ajta Krajta Hrabůvka
Berini Ivanovice na Hané
Jiřina Black Bears Prostějov
Poslanci Bělkovice-Lašťany
Hanácká šipka Olomouc

Kol
17
17
17
17
17
17
17
16
17
16
16
17

V VP R
16 1 0
11 3 0
13 0 0
11 1 0
10 0 0
8 1 0
6 1 0
5 1 0
4 1 0
4 0 0
1 2 0
1 0 0

PP
0
0
0
2
2
1
2
1
1
0
1
1

P
0
3
4
3
5
7
8
9
11
13
12
15

K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Skóre
188:119
186:123
183:123
195:114
182:126
148:160
156:153
137:153
133:175
120:186
100:191
101:206

Legy Body
439:313 50
434:324 39
431:337 39
436:309 37
432:329 32
381:377 27
383:384 22
356:368 18
330:415 15
331:441 12
264:433 8
281:468 4

B liga - PROSTĚJOVSKO
Kolo
17
17
17
17
17
17

Domácí
Asi Prostějov
Brablenci Kojetín
Fénix Prostějov
O tečku Prostějov
Orli Kojetín
Twister Kroměříž

Hosté
V Zeleném Prostějov
Darts Držovice
Rafani Čelčice
Seniors Hamry
Mexičani Čelčice
KRLEŠ Kralice na Hané

BD BH LD
LH
4
14
15
30
do uzávěrky nenahlášeno
11
7
26
19
do uzávěrky nenahlášeno
15
3
32
11
přeloženo na 23.3.2014

Tabulka B liga – Prostějovsko – sezona 2013/14 – po 16. kole

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

Tým
V Zeleném Prostějov
Orli Kojetín
Twister Kroměříž
Brablenci Kojetín
Asi Prostějov
Darts Držovice
O tečku Prostějov
Mexičani Čelčice
KRLEŠ Kralice na Hané
Fénix Prostějov
Rafani Čelčice
Seniors Hamry

Kolo
16
16
16

Domácí
Fe-MAT Čehovice
Pávi Bedihošt
Soběsuky 49

Kol
17
17
16
16
17
16
16
17
16
17
17
16

V VP R
15 0 0
15 0 0
14 0 0
11 1 0
10 0 0
9 0 0
6 1 0
5 1 0
4 1 0
4 0 0
2 0 0
0 0 0

PP
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0

P
1
2
2
3
7
7
9
11
10
13
13
16

K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

Skóre
205:102
225:81
196:92
174:116
171:135
163:125
137:152
123:184
124:166
111:195
111:196
46:242

Legy Body
471:294 46
494:236 45
431:258 42
412:285 36
400:336 30
381:316 27
337:368 20
321:420 17
314:395 15
297:441 12
293:448
4
154:242
0

C liga - PROSTĚJOVSKO
Hosté
Capa U Jedličky Čechovice
Žabáci Ivanovice na Hané
Skalní Na Nové Doloplazy

BD
8
9
11

BH
10
10
7

LD
24
23
23

LH
23
24
20

Tabulka C liga – Prostějovsko – sezona 2013/14 – po 16. kole

1
2
3
4
5
6
7

Tým
Soběsuky 49
U Žida Ivanovice na Hané
Skalní Na Nové Doloplazy
Fe-MAT Čehovice
Žabáci Ivanovice na Hané
Capa U Jedličky Čechovice
Pávi Bedihošt

Kol V VP R
15 11 0 0
14 9 0 0
15 9 0 0
14 7 0 0
15 6 2 0
14 5 0 0
15 1 1 0

PP P
0 4
0 5
0 6
2 5
0 7
0 9
1 12

K
0
0
0
0
0
0
0

Skóre
152:118
144:108
142:128
128:126
130:142
115:137
110:162

Legy Body
355:291 33
337:272 27
348:319 27
316:310 23
317:346 22
292:329 15
282:380
6

partneři šipkových soutěží a turnajů na Olomoucku

Svěží jarní zpravodajství z Prostějovska

Boxeři DTJ až po boji prohráli kvalitní „přátelák“ v Nitře
Nitra, Prostějov/son - V rámci
přípravy na rozhodující pražskou
bitvu o titul v extralize družstev
ČR 2013/2014 absolvovali včera
boxeři BC DTJ Prostějov přátelské utkání v Nitře. Tamní Stavbár
je aktuálně nejlepším slovenským
týmem a v nedělním odpoledni se
tudíž střetli úřadující mistři svých
zemí. Šlo o prestižní duel vysoké
úrovně, který nakonec těsným
rozdílem urval pro sebe domácí
kolektiv.
Oba kluby se dohodly na tom, že
některé váhové kategorie vynechají
a v jiných naopak nastoupí víc
dvojic. Střetnutí tudíž otevřely dva
souboje do 60 kilogramů. „Nováček
Jakub Vávra teprve sbírá zkušenosti a na Zsolta Osaďana nestačil, ale
pro další kariéru jsou i takové porážky důležité. Velmi kvalitní bitva
se vzápětí strhla mezi Michalem
Zátorským a Hamo Aperjanem,

diváci viděli rychlý tvrdý box v naprosto vyrovnaném utkání s těsným
vítězstvím slovenské jedničky dané
váhy,“ pustil se do hodnocení trenér
našich rohovníků Petr Novotný.
Rovněž v „devětašedesátce“ byly
k vidění dva zápasy. „Jak Róbert
Bilík proti Tomáši Zoldovi, tak Miroslav Šerban proti Marku Pellerovi
odvedli skvělý výkon, prodali své
schopnosti i zkušenosti a naprosto
zaslouženě vyhráli, byť každý jinak. Róbert soupeře vyřadil tvrdým
úderem na spodek, zatímco Mirek
svého protivníka trpělivou prací
vybodoval. Pochvalu zaslouží oba,“
ocenil Novotný.
V Nitře to naopak nevyšlo Vladimíru Lengálovi, kterého jasně přejel
Henrich Bagin. „Vláďa neměl svůj
den a v ringu se viditelně trápil, asi
ho limitoval zraněný nos,“ přemítal
kouč. Navzdory těsné prohře s Mikulášem Ferdinandem ho pro změ-

nu potěšil Jaroslav Pavelka. „Jarda
se statečně rval, využil šanci a do
svého sympatického projevu dal
hodně srdíčka,“ vyzdvihl Novotný.
Šanci na konečnou remízu vykřesal v řežbě dvou nejtěžších borců
celého přáteláku Daniel Táborský
suverénním triumfem na body nad
Rastislavem Hruškou. „Dana jsme
si stáhli z Plzně po jejím odstoupení z extraligy, a coby nová posila
se uvedl výtečně, když strojovým
tempem vysoké intenzity jasně
dominoval.“ Na závěr si pořadatelé nechali nejhodnotnější utkání
reprezentantů do 81 kilo, v němž
Matúš Strnisko přemohl Tomáše
Bezvodu. „Byl to super zápas plný
oboustranné střelby a právě na tuhle
otevřenost Tom trochu doplatil tím,
že inkasoval nepříjemnou ránu do
brady. Nechtěli jsme nic riskovat
a boj radši předčasně ukončili,“ vysvětlil Novotný.

10:6

BC Stavbár Nitra
BC DTJ Prostějov
Výsledky jednotlivých vah:

do 60 kg Osaďan - Vávra 3:0 na body, do 60 kg Zátorský - Aperjan 2:1
na body, do 69 kg Peller - Bilík k.o. ve 2. kole pro Bilíka, do 69 kg Zold
- Šerban 1:2 na body, do 75 kg Bagin - Lengál 3:0 na body, do 81 kg
Ferdinand - Pavelka 2:1 na body, do 91 kg Hruška - Táborský 0:3 na
body, do 81 kg Strnisko - Bezvoda technické k.o. ve 3. kole pro Strniska.

Odvetu si oba mančafty střihnou
v pátek 2. května od 17.00 hodin
ve Společenském domě v Prostějově. A v ideálním případě proběhne během tohoto přátelského
mače korunovace (staro)nových
šampiónů České republiky, pokud borci DTJ úspěšně zvládnou
svůj poslední zápas letošního
ročníku extraligy na půdě Prahy
(neděle 20. dubna, 14.00 hodin).
„Stačí nám tam i porážka, pokud
vyhrajeme aspoň tři jednotlivé zápasy. To určitě je v našich silách,

což příprava v Nitře jasně potvrdila.
Šlo o ideální přípravný test v bouřlivé atmosféře a výbornou průpravu
na Prahu. Kluci absolvovali kvalitní i pěkné duely a všichni by měli
zůstat zdraví, navíc nebudou dva
měsíce jen trénovat bez jediného
utkání. Přátelák na Slovensku nám
prostě dal hodně, snad toho využijeme k obhajobě extraligového
titulu,“ přál si Petr Novotný.
Poděkování za podporu boxerského oddílu BC DTJ patří městu
Prostějov a Olomouckému kraji.

FOTBALOVÁ PŘÍPRAVA: Kostelec zdolal Hvozd, vyhrály i Mostkovice
Prostějovsko/tok, jim –
Prosluněnou sobotu a převážně
propršenou neděli využily
regionální celky z I.A třídy i
nižších soutěží k jednomu z
posledních přátelských utkání.
Za krásného počasí se v atraktivní
podívané utkal Kostelec na Hané
s Hvozdem a příchozí diváci se
měli na co koukat, oba týmy
nabídly spoustu krásných akcí.
Výsledkově se mohli radovat
domácí, spokojenost ale neskrýval
ani kouč hostí. Z výhry se v sobotu
radovali rovněž hráči Mostkovic,
kteří zdolali na umělé trávě v
Boskovicích Horní Štěpánov,
naopak fotbalisté Čechovic
nevstřelili Olšanům ani branku a
těsně prohráli.
Sokol Olšany – TJ Sokol Čechovice
1:0 (0:0)
Sestava Čechovic: Piták – Prášil,
Vinklárek, Jano, Mach – Machynek,
Klimeš, Kolečkář, Chmelík – Jahl,

Ostračický. Trenér: Milan Nekuda.
Hodnocení Milana Nekudy:
Hráli jsme poprvé na přírodní trávě,
což byl také největší přínos tohoto
utkání. Terén byl sice dobrý, ale
hodně kluzký, což nám činilo velké
problémy. Měli jsme více ze hry, více
šancí, ale na rozdíl od soupeře, který
především bránil a z náhodného
protiútoku vstřelil branku, jsme
se my neprosadili. Do zahájení
mistrovské sezóny máme ještě dva
týdny na doladění formy.
TJ FC Kostelec na Hané – FC
Hvozd 5:3 (3:2)
Branky: Závodský, Móri, J. Walter,
Hon, T. Menšík – Vydržel 2, V.
Bílý. Sestava Kostelce: L. Menšík
– Synek, J. Walter, Začal, Chytil –
Móri, T. Menšík, Grepl, Závodský
– Vařeka (55. Konečný), Vyhlídal
(55. Hon). Trenér: Petr Walter.
Sestava Hvozdu: Koutný – M.
Pírek, Vánský, Vyroubal, Konečný
– V. Bílý, Vydržel, Hrda, Dutszak

– P. Grulich, L. Pírek. Střídali:
Lofítek, P. Muzikant, O. Procházka,
D. Procházka, Pálek. Trenér: Karel
Procházka.
Hodnocení Petra Waltera:
„Na to, že se jednalo o přípravu, tak
se hrál oboustranně velice solidní
fotbal. Pěkný zápas pro diváky, pro
trenéry už méně. Byli jsme o malinko
lepší a zaslouženě jsme vyhráli,
soupeř ale také hrál dobře a všechny
naše chyby potrestal. Mám velkou
radost z pěti nastřílených gólů ze hry,
sami jsme ale tři dostali. Mrzí mě
nepokrytí střílejícího hráče soupeře,
ale pokud budeme každý zápas
vyhrávat o dva góly, tak to budu brát
všemi deseti. Ať to bude 2:0, nebo i
10:8. V sobotu od patnácti hodin se
utkáme s Horním Štěpánovem a pak
už nás čekají Radslavice.“
Hodnocení Karla Procházky:
„Pochvala Kostelci, mají výborný
tým složený z mladých a šikovných
kluků. Po celý zápas nás trochu

přehrávali, bylo znát, že nám chybí
míč. Teprve před čtrnácti dny jsme
opustili tělocvičnu a nepřipravovali
jsme se nikde na umělce, byl to
teprve náš třetí zápas a bylo znát
nesehranost. Chyběla nám zručnost
a tvrdost, prohrávali jsme osobní
souboje. Brali jsme to ale hlavně
jako možnost vyzkoušet hráče na
různých postech a jako odpočinek
od tréninkové dřiny.“
TJ Sokol Mostkovice – TJ Horní
Štěpánov 5:0 (2:0)
Branky: J. Kamenov ml. 2, Dadák
2, Lexa. Sestava Mostkovic:
Lukáš – Kapounek, P. Zapletal,
Milar, Všetička – J. Kamenov ml.,
V. Vojtíšek, Chmelař, Musil, Hanák
– Šlambor. Střídali: M. Vojtíšek,
Lexa, Dadák. Trenér: Jiří Kamenov.
Hodnocení Jiřího Kamenova:
„Chtěli jsme najít ideální sestavu
do mistrovské soutěže a jevilo se to
dobře. Horní Štěpánov hraje jinou
soutěž a střetli jsme se na umělé

trávě, takže to bylo ideální pro
vyzkoušení. Nejsou to ale žádní
nazdárci, soupeř byl snaživý a
ukázal nám věci, jichž se musíme
vyvarovat. Obrana musí dodržovat
určité zásady a v zakončení musíme
být chladnokrevnější. V generálce se
v neděli od čtrnácti hodin střetneme s
Hvozdem.“
TJ Sokol Kostelec na Hané (ženy) –
FK Kunštát (ženy) 1:0 (1:0)
Branka: 13. Látalová. Sestava
Kostelce: Drápalová – Urbanová,
Zapletalová, Hrazdilová, Šimková
– Adamová, Hájková – Knápková,
Walterová, Látalová – Řezníčková.
Střídaly: Zahradníčková,
Václavková, Pitáková, Látalová,
Poučová, Tomešová. Trenér: Petr
Merta.
Hodnocení Petra Merty:
„Zkusili jsme si trochu jiné
rozestavení, než jsme zvyklí. Hráli
jsme systém 4-2-3-1 a chtěli jsme
do zápasu jít s tím, že budeme hrát

vysoko s agresivním napadáním
soupeřovy rozehrávky, to se nám
první poločas určitě dařilo. Soupeře
jsme prakticky nepustili do hry,
vytvořili jsme si šance, padl z toho
gól na 1:0, potom nebezpečně
střílela Knápková, když z přímého
kopu trefila tyč. Druhý poločas
jsme to trochu prostřídali, dali jsme
všem hráčkám možnost projevit se.
Závěr opět patřil nám. Měli jsme
převahu, vytvářeli jsme si pološance.
Celkově to splnilo účel přáteláku.
Tento týden plánujeme zápas s
našimi žáky a 6. dubna v 10 hodin
se na hřišti v Mostkovicích utkáme
s mostkovickýma holkama. To bude
generálka.“
TJ Haná Prostějov - TJ Sokol
Plumlov 2:2 (1:1)
Branky: Strouhal, Mašík - Ullmann,
Frýbort. Rozhodčí: Jaroslav
Procházka.
Sestava Prostějov: Hlávka Vyskočil, Procházka, Martin Kolář,

Trnavský - Strouhal, Krupička,
Pejřimovský, Varga - Zatloukal,
Světlík. Střídal: Mašík Trenér:
Daniel Kolář.
Sestava Plumlov: Simandl - Bureš,
Ullmann, Kutný, Jiří Kiška - Plajner,
Křupka, Zabloudil, Klváček Frýbort, Hladký. Střídali: Vrána,
Ježek, Ševcůj. Zastupující trenér:
František Kocourek.
Hodnocení Daniel KOLÁŘ
„Bojovný zápas s běhavým
soupeřem, ve kterém jsme spálili
velké množství šancí a také díky
tomu remizovali.“
Hodnocení František KOCOUREK
„Přípravné utkání, kterému
neprospělo počasí. Hrál se
otevřený fotbal a mohlo to skončit
vítězstvím obou mužstev. Se
zápasem a hrou jsem spokojen.
Novinkou je, že z hostování
v Čechovicích se nám vrátil
Klváček.“
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Nadcházející víkend bude v Prostějově plně patřit hře pod vysokou sítí

FESTIVAL ŠPIČKOVÉHO VOLEJBALU VK AGEL JE TADY!

VC SLAVIA PRAHA
VK AGEL PROSTĚJOV

Čas: 1:10 hodin
Rozhodčí: Záhorcová, Kořenek
Diváků: 150
1. set: 19:25 23 minut 2. set: 15:25 24 minut
3. set: 13:25 27 minut
SestavA VC SLAVIA PRAHA:

Hanzlová, Vinecká, Ančicová, Adlerová, Vašutová, Smolková, libero
Zoulová. Střídaly: Prokopová, Toncarová, Janderová. Připravena
byla: Dušilová. Trenér: Jiří Vojík.

Sestava Prostějova:
libero: Jášová
Gambová
Kossányiová

Steenbergen

Soares
Soar
So
arres

Střídala: Malesevic
Trenér:
Připraveny byly: Růžičková, Borovinšek
Miroslav ČADA
a Ľubomír PETRÁŠ

VOLEJBALOVÁ EXTRALIGA
PLAY OFF - ČTVRTFINÁLE
VK AGEL
PROSTĚJOV

vs.

VC Slavia
PRAHA

0

Výsledky: 3:0, 3:0,3:0

3

PVK Olymp
PRAHA

Jedna. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. A osm!
Přesně tolik zápasů nejvyšší republikové úrovně mohou na vlastní oči zhlédnout volejbaloví
příznivci z Prostějova i okolí během nejbližšího
víkendu 29. a 30. března, pokud dorazí do haly
Sportcentra DDM. Právě tam se totiž během pouhých dvou dnů uskuteční plný oktet atraktivních
utkání: dva v rámci semifinálové série UNIQA extraligy žen, šest coby součást závěrečného finálového turnaje extraligy kadetek!
Prostějov/son

Hutinski

Vincourová

3

Ženy VK AGEL v domácím prostředí zabojují o postup
do ligového finále, kadetky baží po mistrovském titulu

KONEČNÝ STAV SÉRIE: 0:3

vs.

TJ Sokol
ŠTERNBERK

0

vs.

TJ
OSTRAVA

0

Festival špičkového volejbalu, jak celou akci nazvalo
vedení pořádajícího klubu
z Hané, odstartuje tuto sobotu
29. března již od 9.00 hodin
úvodní duel mládežnického
klání mezi Agelkami a Španielkou Řepy, následují další
dva kadetské souboje Olymp
Praha - KP Brno (11.00) a Španielka Řepy - KP Brno (14.00).
Vrchol prvního dne pak přijde
v podvečer, neboť od 17.00
hodin nastoupí k zahajovací
bitvě ligového semifinále dospělé výběry VK Prostějov
a Královo Pole Brno, načež
v 19.00 propukne neméně
lákavý mač hráček do 17 let

AGEL – PVK Olymp Praha.
Na koho sobotní příděl pěti top
střetnutí nejvyšší sportovní kvality zapůsobí jako návyková droga,
může si o den později přijít pro
nášup. Rovněž neděle 30. března bude na prostějovské palubovce patřit výhradně volejbalu, když rozhodující Final Four
kadetek zakončí řežby Olymp
Praha – Španielka Řepy (10.00)
a VK AGEL – KP Brno (12.00),
přičemž v posledním moravském
derby se s největší pravděpodobností bude rozhodovat o zisku
mistrovského titulu. Stejní oddíloví soupeři poté nastoupí
proti sobě od 16.00 hodin do
druhého měření sil ženského
semifinále extraligy. Působivou
tečku za zápasově grandiózním

víkendem pak napíší basketbalisté, kteří hostí od 19.00 hodin
Nymburk (více čtěte na jiném
místě vydání).
„Osobně chci pozvat do hlediště všechny fanoušky našeho
klubu i veškeré další příznivce
skutečně dobrého sportu. Možnost vidět tolik skvělých utkání
v průběhu pouhých dvou dní na
jediném místě se naskýtá pouze
jednou za dlouhou dobu, proto
by si ji nikdo neměl nechat ujít.
Věřím, že naši fandové vytvoří oběma domácím týmům co
nejlepší atmosféru, aby ženy
úspěšně vykročily za šestou
finálovou účastí v řadě a kadetky zaútočily na historické zlato
v této věkové kategorii. Současně mohou diváci na vlastní

Nedaly jim šanci. Ani ve třetím čtvrtfinále, odkud je tento snímek,
neztratily prostějovské volejbalistky ani set. Foto: www.vkprostejov.cz
oči porovnávat, co vše již umějí
mladé volejbalistky v šestnácti či sedmnácti letech a kam až
to můžou dotáhnout, pokud na
sobě budou dál poctivě makat,“

uvedl předseda správní rady VK
AGEL Prostějov Petr Chytil.
Festival špičkového volejbalu
přichází, pojďte si jej naplno
užít!

Zápasový program Festivalu špičkového volejbalu - hala Sportcentra DDM Prostějov
Sobota 29. března
9.00 hodin: VK AGEL Prostějov – SK Španielka Řepy (Final Four extraligy kadetek)
11.00 hodin: PVK Olymp Praha – Královo Pole Brno (Final Four extraligy kadetek)
14.00 hodin: SK Španielka Řepy – Královo Pole Brno (Final Four extraligy kadetek)
17.00 hodin: VK AGEL Prostějov – Královo Pole Brno (první utkání semifinále extraligy žen)
19.00 hodin: VK AGEL Prostějov – PVK Olymp Praha (Final Four extraligy kadetek)

Neděle 30. března
10.00 hodin: PVK Olymp Praha – SK Španielka Řepy (Final Four extraligy kadetek)
12.00 hodin: VK AGEL Prostějov – Královo Pole Brno (Final Four extraligy kadetek)
Po skončení duelu VK – KP: Slavnostní vyhlášení konečného pořadí extraligy kadetek s medailovým
ceremoniálem
16.00 hodin: VK AGEL Prostějov – Královo Pole Brno (druhé utkání semifinále extraligy žen)

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

Výsledky: 3:0, 3:0, 3:0

3

SK UP
OLOMOUC

Výsledky: 3:0, 3:0, 3:1

1

TJ Sokol
Frýdek-Místek

vs.

VK KP
BRNO

3

Výsledky: 1:3, 3:2, 0:3, 0:3

Přehled výsledků UNIQA extraligy ČR
ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF

3. zápasy: VC Slavia Praha - VK AGEL Prostějov 0:3 (-19,-15, -14). Nejvíce
bodů: Gambová 15, Steenbergenová 14, Maleševičová 10 - Hanzlová 10, Adlerová 8, Vašutová 7 * TJ Sokol Šternberk - PVK Olymp Praha 0:3 (-17,-16,-17).
Nejvíce bodů: Oborná 11, Polášková 9, Holásková 8 - Hodanová 14, Kvapilová
12, Mlejnková 10 * TJ Ostrava - SK UP Olomouc 1:3 (18,22,22). Nejvíce bodů:
Michalkiewiczová 13, Nachmilnerová 11, Zedníková 8 - Kojdová 21, Murčinková
14, Napolitano-Šenková 13 * KP Brno - Frýdek-Místek 3:0 (23, 18, 21). Nejvíce bodů: Cebáková 17, Širůčková 11, Michalíková 10, Vyklická 10 - Závodná 13,
Melicharová 9, Mukařovská 8.
4. zápas: KP Brno - Frýdek-Místek 3:2 (18,-17, 16, -21, 8). Nejvíce bodů: Širůčková 20, Cebáková 8,Michalíková 8 - Mukařovská 11, Melicharová 7, Kubová 6.

kam příště NA UNIQA EXTRALIGU
SEMIFINÁLE PLAY OFF:
1. zápasy, sobota 29. března, 17.00 hodin:
VK AGEL Prostějov - VK KP Brno, PVK Olymp Praha - SK UP Olomouc
2. zápasy, neděle 30. března, 17.00 hodin:
VK AGEL Prostějov - VK KP Brno, PVK Olymp Praha - SK UP Olomouc

Prooti svéému někkdeejším
mu klubbu jdoou

hnnedd dvěě zkkušeenéé harrcoovnnice:
Markéta Chlumská a Soňa Nováková!

Prostějov/son – Nadmíru pikantní bude startující čtvrtfinálová série mezi VK AGEL
a Královým Polem pro dvě
současné hráčské opory brněnského družstva. Libero
Markéta Chlumská i nahrávačka Soňa Nováková totiž
během své dosavadní kariéry
strávily ne zrovna krátký čas
v Prostějově, který teď určitě
budou chtít tím víc vyřadit...
Hodně výraznou stopu zanechala
v prostějovském klubu zejména
plejerka s přezdívkou Toman
(podle svého příjmení za svobodna Tomanová). Za „vékáčko“
nastupovala dlouhých pět let,
během této doby mu pomohla
získat spoustu cenných trofejí a trvale patřila k největším
herním tahounkám kolektivu,
samozřejmě v obranné činnosti
jak na přihrávce, tak v poli. Loni
v létě jí prostějovské vedení nenabídlo novou smlouvu, proto
se nakonec vrátila do rodného
Brna. V jeho barvách si zpočátku
musela zvykat na přece jen nižší
volejbalový level, ovšem svou
vlastní kvalitu si nadále drží

a postup do semifinále extraligy
přes Frýdek-Místek si logicky
užila.
Trochu jiný příběh prožívá
nesmírně ostřílená, již osmatřicetiletá Soňa Nováková. Po
dvou sezónách strávených v kádru „Agelek“ (2010 až 2012)
přestoupila do Přerova, kterému
pomohla k výbornému čtvrtému
místu v lize. Do letošního
soutěžního ročníku však bývalá
vynikající
beachvolejbalistka
zasáhla až od konce ledna, kdy
se nechala přesvědčit k opuštění
poklidného rodinného života
a ukončenou sportovní kariéru
vystřídala za pomoc jinak mladému týmu z Králova Pole.
Tenhle tah stoprocentně vyšel,
neboť velezkušená veteránka se
poměrně rychle dostala do solidní formy a svým nahrávačským
přehledem výrazně pomohla
skolit Frýdek-Místek, čímž
Brňanky prolomily čtvrtfinálovou
bránu.
Nyní se v čele s dvojicí Chlumská
- Nováková chystají minimálně
potrápit jasně favorizovaný
Prostějov...

Extraligové semifinále s Brnem, to už bude boj!

Prostějov/son Ve čtvrtfinálové
sérii to pro volejbalistky Prostějova byla při vší úctě ke Slavii
spíš jen postupová selanka, ale
teď už půjde do tuhého. Ženy
VK AGEL Prostějov čeká semifinále UNIQA extraligy ČR
2013/2014 a v něm podstatně
těžší soupeř: Královo Pole Brno.
První dva vzájemné zápasy uvidí hala Sportcentra DDM v sobotu 29. března od 17.00 hodin
a v neděli 30. března v 16.00.
Zatímco „Agelky“ projely
úvodním kolem play off tře-

mi hladkými výhrami 3:0 nad
výše zmíněnou Slavií Praha,
tým z jihomoravské metropole
podstoupil ve čtvrtfinále hodně
náročný test. Jako pátý celek
po nadstavbě neplatil za favorita, tuhle roli plnil spíš čtvrtý
Frýdek-Místek. Jenže výběr KP
dokázal urvat hned vstupní duel
na hřišti Sokola 3:1 a po následné těsné porážce 2:3 ovládl obě
domácí střetnutí jasně 3:0, čímž
celou sérii vyhrál tři ku jedné.
A právě způsob vyřazení Severomoravanek svědčí o dobré

Stručné představení VK Královo Pole Brno
Tým z jihomoravské metropole šel v posledních letech postupně dolů. Zkraje nového tisíciletí sice získal pět extraligových titulů (2002, 2003, 2004, 2006, 2007), ale za uplynulé tři sezóny
skončil třetí, čtvrtý a šestý. Teď se mu však povedlo vrátit zpět
do elitního republikového kvarteta.

Hráčská soupiska VK Královo Pole Brno
Soňa Nováková – nahrávačka č. 1
Martina Michalíková – smečařka č. 2
Sandra Onderková – blokařka č. 3
Anna Širůčková – blokařka č. 4
Veronika Nálezková – nahrávačka č. 5
Klára Vyklická – blokařka č. 6
Sabina Menšíková – smečařka č. 7
Lucie Herbočková – blokařka č. 8
Kamila Součková – nahrávačka č. 9
Ivana Cebáková – smečařka č. 10
Marie Toufarová – univerzálka č. 11
Veronika Šnellyová – smečařka č. 12
Markéta Chlumská – libero č. 13
Tereza Vorlová – blokařka č. 14
Věroslava Marešová – univerzálka č. 15

Realizační tým VK Královo Pole Brno
Hlavní trenér: Andre Christopher Gonzalez
Asistentka trenéra: Ivana Cebáková

aktuální formě svěřenek amerického kouče Andreho Gonzaleze.
„Mě osobně jejich postup vůbec nepřekvapil, naopak jsem
jej očekával i tipoval. Posílené
Brno se především v závěru
nadstavby evidentně soustředilo na přípravu směrem k play
off, což se mu stoprocentně
vyplatilo. Čtvrtfinále odehrálo výborně a naplno prodalo
všechny své přednosti, to znamená především velmi kvalitní
obranu v poli. Po téhle stránce
Královu Poli hodně pomohlo
zpětné zařazení Ivany Cebákové do sestavy, kolektiv zvedlo
také angažování Soni Novákové na nahrávku a velkou oporou
pochopitelně je libero Markéta
Chlumská. S těmihle zkušenými tahounkami je na tom současný mančaft KP volejbalově
dost slušně,“ ocenil hlavní tre-

nér VK AGEL Miroslav Čada.
V probíhající sezóně se Prostějov a Brno utkaly již v šesti
vzájemných soubojích: dvakrát v extraligové základní
části, dvakrát v nadstavbové
fázi této soutěže a dvakrát ve
čtvrtfinále Českého poháru.
Prostějovské „vékáčko“ sice
pokaždé zvítězilo, ovšem zdaleka ne vždy přesvědčivým poměrem. Problémy mělo hlavně
ve dvou venkovních mačích po
návratu ze zahraničních bitev
evropských pohárů, když odvetu ČP získalo po vyrovnané
partii 3:1 a řežbu v rámci nadstavby dokonce nejtěsnějším
výsledkem 3:2, když navíc otáčelo nepříznivý stav 1:2 na sady.
V ostatních čtyřech měřeních sil
triumfovalo jednoznačně 3:0.
„Veškeré dosavadní zápasy se
však teď mažou a z mého po-

hledu nejsou pro nadcházející
sérii tolik podstatné. V play
off se totiž hraje od nuly, vyřazovací boje mají úplně jinou
důležitost i atmosféru a ovlivňuje je mnohem větší psychický tlak. My si s ním musíme
poradit, zatímco soupeř nemůže absolutně nic ztratit, což
je jeho výhoda. Na naší straně
by ale měla být vyšší herní
kvalita a já pevně věřím, že ji
prokážeme. K tomu potřebujeme hlavně výrazné prosazení
v útoku a co nejméně zbytečných chyb i větších výpadků
jak během jednotlivých setů,
tak celých střetnutí. Pokud
odvedeme dobré výkony, měli
bychom doma dvakrát zvítězit
a nekomplikovat si tak postup
do finále,“ uvažoval Čada.
Stěžejní je prostě na vlastním
hřišti neklopýtnout!

Přehled vzájemných zápasů za poslední roky

Sezóna 2010/11
Semifinále Českého poháru, první utkání (19. ledna 2011): Prostějov - Brno 3:0 (18, 21, 13), druhé
utkání (26. ledna 2011): Brno - Prostějov 0:3 (-18, -20, -14).
Sezóna 2011/12
9. kolo extraligy (21. listopadu 2011): Brno - Prostějov 0:3 (-16, -19, -23), 18. kolo extraligy (27.
ledna 2012): Prostějov - Brno 3:1 (17, 17, -16, 17), 22. kolo extraligy (18. února 2012): Prostějov
- Brno 3:0 (18, 12, 16), 27. kolo extraligy (15. března 2012): Brno – Prostějov 0:3 (-23, -24, -18).
Sezóna 2012/13
3. kolo extraligy (27. října 2012): Prostějov - Brno 3:0 (21, 9, 14). 12. kolo extraligy (6. prosince
2012): Brno - Prostějov 0:3 (-16, -21, -18).
Sezóna 2013/14
5. kolo extraligy (3. listopadu 2013): Prostějov - Brno 3:0 (22, 12, 15). Čtvrtfinále Českého poháru,
první utkání (14. listopadu 2013): Prostějov - Brno 3:0 (18, 19, 17), druhé utkání (28. listopadu
2013): Brno - Prostějov 1:3 (-19, 20, -22, -16). 14. kolo extraligy (9. ledna 2014): Brno - Prostějov
0:3 (-19, -16, -19). 23. kolo extraligy (15. února 2014): Brno - Prostějov 2:3 (21, -13, 30, -18, -5). 28.
kolo extraligy (8. března 2014): Prostějov - Brno 3:0 (16, 16, 16).

Celková bilance: Prostějov - Brno 32:6 na zápasy (106:31 na sety).
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Svěží jarní zpravodajství z Prostějovska

Volejbal, Tenis

„Agelky“ hladce zvítězily i v Praze na Slavii a celou sérii
:
e
l
á
n
i
f
t
r
v
III. čt
extraligového čtvrtfinále ovládly jasným skóre setů 9:0

Bodový vývoj – první set:
0:1, 2:1, 3:3, 5:3, 6:4, 6:7,
9:7, 9:11, 11:11, 11:14, 14:15,
14:17, 18:17, 18:19, 19:25.
Druhý set: 0:11, 1:14, 4:15,
7:16, 8:18, 10:18, 10:20,
11:21, 15:21, 15:25. Třetí set:
1:0, 1:2, 2:9, 4:9, 5:11, 7:11,
8:15, 11:15, 12:21, 13:25.
Praha, Prostějov/son - Předpokládané se stalo skutkem!
Prostějovské volejbalistky postoupily mezi elitní kvarteto UNIQAextraligy ČR 2013/2014 v nejkratším
možném čase. Také třetí utkání
čtvrtfinálové série s Volleyball
clubem Slavia Praha vyhrály bez
jediného ztraceného setu, leč v hlavním městě se nevyvarovaly častých
výkyvů a soupeřkám umožnily
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důstojnou rozlučku s celým
soutěžním ročníkem. Ten pro
mančaft z Hané dál pokračuje,
ovšem semifinále bude mnohem
těžší prověrkou...
Po suverenitě prostějovského
„vékáčka“ z druhého střetnutí
nebylo v úvodu středečního zápasu
s pořadovým číslem tři ani památky.
Ba právě naopak, mírně vepředu
se zpočátku držel domácí tým. Až
na jedinou výjimku (z 6:4 na 6:7
při podání Soares) neměl potíže
s příjmem, lépe servíroval a dost často
dokázal vybírat prostějovské útoky.
„Agelky“ působily trochu chladně,
nabrání vyššího tempa jim trvalo
téměř celou zahajovací sadu. Po
obratu z 9:7 na 9:11 ještě několikrát
chybovaly, tím pádem nezvyšovaly
svůj náskok a vyhecovaný soupeř
zůstával na dostřel. Nečekanou
šňůrou čtyř bodů dokonce otočil
na 18:17 (!), hostující kolektiv
se v tu dobu zle trápil. Naštěstí
v pravou chvíli zabral a koncovku
s přehledem ovládl, když mu
opět svědčilo postavení s výborně
podávající Soares - 19:25 a 0:1.

Precizně odmakaný závěr vstupního setu Čadovu družinu konečně
zbavil brzdy, načež do druhé části
vlétla rychlostí nejmodernější
vojenské stíhačky. Favoritovi se
náhle sešly veškeré herní činnosti
na nejvyšší top úrovni, Slávistky
nevěděly kam dřív skočit a první
výměnu urvaly až po jedenáctibodové sérii prostějovských
děvčat! Takhle působivý start
ženy VK Agel v žádné sadě
letošní sezóny ještě nepředvedly,
navíc bezradné protivnice pak
drtily ještě o chvilku déle (1:14).
Teprve s tímto obřím mankem
na kontě se družstvo sešívaných
vzpamatovalo, aby následující
pasáž pro změnu patřila jemu
(10:18). Čadovy svěřenky bohužel
nedokázaly udržet výtečnou
úroveň svého výkonu a druhou
polovinu setu do stavu 15:21 si
za rámeček rozhodně nedaly.
Zbytečnou šeď zrušil až další
bleskový závěr, který vyústil ve
vítězství hostů 15:25 a 0:2.
VK AGEL tak sice směřoval
za hladkým vítězstvím, ale tur-

Jiří VOJÍK
Í - Volleyball club Slavia Praha:

„Hráčky se snažily a bojovaly, ale tlak na tak kvalitního soupeře nedokázaly udržet. Prostějov byl prostě lepší, my jsme však sezónu ukončili důstojným způsobem.“

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:

„Družstvo Slavie se hodně snažilo, jeho výkon je potřeba ocenit. My jsme
měli problémy jen v dlouho vyrovnané úvodní sadě, jinak holky střetnutí
zvládly vcelku dobře.“

bulentní
b l t í průběh
ůběh duelu
d l stylem
t l
nahoru - dolů nebyl zrovna
ideální. Šlo o to stabilizovat
hru na kvalitě vysokého mezinárodního standardu a zdálo
se, že právě tohle se úřadujícím
mistryním republiky podaří ve
třetím dějství. Jenže i tentokrát se
volejbalově lepší okamžiky (2:2
na 2:9, 11:15 na 12:21) střídaly
s horšími, kdy soubor z české
metropole obhájkyním titulu
pořádně zatápěl, například dvojím snížením na rozdíl čtyř bodů.
Takových výpadků na straně
Prostějova však s přibývajícím

časem
ubývalo
č
bý l a vyvrcholení
h l í záá
pasu tudíž vyznělo jednoznačně
v jeho prospěch - 13:25 a 0:3.
„I přes veškerou snahu jsme na
soupeřky nestačily, za svůj výkon
se ale určitě stydět nemusíme,“
konstatovala upřímně Lucie Vinecká, kapitánka Volleyball clubu
Slavia Praha. „Kromě prvního
setu jsme utkání měly pod kontrolou, náš výkon se během zápasu postupně zlepšoval. Jsme
rády, že to máme za sebou už po
třech zápasech. Ušetříme cenné
síly.“ přidala lídryně prostějovské
kabiny Solange Soares.

VÝSLEDKY DRUHÉ LIGY ŽEN
35. a 36. kolo: Lanškroun - Brno-Juliánov 2:3 (23,17,-19,-18,-6)
a 3:2 (23,-21,-20,15,7), Prostějov - Přerov B 1:3 (-16,-21,18,-14) a 3:0
(20,17,21), Vsetín - Palkovice, 3:2 (22,-28,-19,18,12) a 0:3 (-22,-12,-22),
Uherské Hradiště - Bílovec 3:1 (19,14,-22,18) a 3:0 (22,20,14), Nový Jičín
- volný los.

průběžná tabulka 2.ligy ŽEN
 Tým

V

P

S

PM

1. TJ Nový Jičín

32

0

96:11

95

2. TJ Sokol Palkovice

27

5

86:29

79

3. VK Austin Vsetín

20 12 65:61

53

4. Přerovský volejbalový klub Precheza B

16 16 63:59

53

5. ŠSK IR - PROGRES Bílovec

14 18 57:64

42

6. TJ Sokol Brno - Juliánov

10 22 45:75

31

7. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště

10 22 44:74

30

8. VO TJ Lanškroun

8

24 42:79

26

9. TJ OP Prostějov

7

25 37:83

23

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Exkluzivní rozhovor s nahrávačkou VK AGEL před startem semifinále play off

Pavla Vincourová: „Brno je Brno, narodila jsem se tam! Teď ale chci, abychom jej jednoznačně vyřadili...“
Prostějov - V Brně se narodila, v jihomoravské metropoli vyrostla, naučila se hrát volejbal a následně zlepšila
až na reprezentační úroveň. Poslední dva roky po přestupu do Prostějova však jednadvacetiletá nahrávačka
Pavla Vincourová (na archivním snímku) již obléká dres
VK AGEL a svému současnému klubu teď bude pomáhat k semifinálovému vyřazení někdejších kamarádek
z Králova Pole v rámci play off UNIQA extraligy. Totéž
„Agelky“ zvládly již v podzimním čtvrtfinále Českého poháru, jenže přemoci zlepšené Královo Pole nyní asi dá
Co z pohledu nahrávačky
mnohem větší práci. I o tom si Večerník povídal v exkluve výkonech družstva nejvíc drhne?
zivním rozhovoru právě s Pavlou Vincourovou.
Marek Sonnevend
Na úvod bych se ještě vrátil ke čtvrtfinálové sérii se
Slavií Praha. Panuje spokojenost
s tím, jak jste jí zvládly?
„Vyhrály jsme tři nula, což byl
asi úkol, takže dobrý...(úsměv)
Úplně podle představ se nám ale
povedlo jediné utkání, v dalších

dvou jsme nehrály optimálně. Je
vidět, že extraliga se vyrovnala,
a když se soupeřky hecnou, tak
proti nám třeba i Slavia může
odehrát vyrovnaný set, případně
většinu zápasu. My bychom takové souboje měly zvládat líp.
Důležité je nikoho nepodcenit
a držet svůj vyšší herní standard,
pak to půjde.“

„Pokud jde vyloženě o mě, mám rezervy ve spolupráci se střeďačkami
a při nahrávce za hlavu na Katie
Carter. Co se týče týmu, určitě nám
největší problémy dělá obrana. Jsou
zápasy, kdy soupeřky nechají na hřišti duši a v poli vykryjí až neskutečné
balóny, zatímco my kromě těch jasných letících přímo do rukou skoro
žádné navíc nezvedneme. Na obraně
proto musíme pořád pracovat.“

S holkama jste se byly
podívat na čtvrtém duelu série mezi Brnem a Frýdkem-Místkem, jenž rozhodl
o postupu KP. Co se dalo vypozorovat o vašem semifinálovém
protivníkovi?
„No zrovna z tohoto utkání nešlo
vypozorovat skoro nic, protože
Královo Pole bylo jasně lepší
a Frýdek-Místek jej nedokázal ničím přibrzdit ani překvapit. Zřejmé však je, že Brno teď hraje velice dobře a do Prostějova určitě
nepřijede dvakrát prohrát. Podle
mě si rozhodně bude chtít odvézt
aspoň jedno vítězství, aby série
byla před zápasy na Králově Poli
vyrovnaná. My naopak samozřejmě věříme, že se nic takového
nestane a celé semifinále opět
zvládneme tři nula na utkání! Já
myslím, že to bude hlavně o nás.
Pokud zahrajeme dobře a podáme kvalitní výkony, nemusíme se
bát nikoho a ničeho, postoupíme

hladce. V opačném případě můžeme mít problémy.“
Fandila jste vy osobně
brněnskému souboru,
kde máte ze svého dřívějšího
působení kamarádky?
„Vyloženě jsem nefandila, můj
postoj byl spíš takový neutrální.
Samozřejmě to ale je a vždycky
bude Brno, odkud pocházím, takže mu logicky přeju víc, než třeba
Frýdku-Místku... Ten by však pro
nás asi představoval menší hrozbu, podle mě je teď Královo Pole
určitě nebezpečnější.“
Jak moc brněnský tým
zvedl lednový příchod
nahrávačky Soni Novákové?
„Hodně moc, možná až o takových sto procent! V dnešním volejbalu totiž potřebujete zejména
dobrou přihrávku s útokem a mezi
tím musí být co nejpřesnější nahrávka, kterou je Soňa schopná
dát. Tím pádem může jejich hlavní útočná zbraň Anna Širůčková

Do extraligového semifinále postoupily vedle Prostějova
také výběry žen Olympu Praha, UP Olomouc a KP Brno

Prostějov/son - Netrvalo to dlouho a nejvyšší tuzemská soutěž
má za sebou úvodní kolo play
off. Hned tři čtvrtfinálové série
totiž trvaly nejkratší možný čas
a ta poslední byla rozhodnuta
po čtyřech utkáních. Tudíž už
od čtvrtku uplynulého týdne je
známo kompletní kvarteto semifinalistek letošního ročníku
UNIQA extraligy. Pojďme se
nyní ohlédnout za čerstvě skončenými boji...
Naše ženy ve čtvrtfinále přesně
podle předpokladů třikrát zdolaly
Slavii Praha jasně 3:0 a naplnily svou roli vysokých favoritek.
V prvním i třetím vzájemném duelu však měly dílčí potíže, zatímco
ve druhém souboji skvělým výkonem své protivnice nemilosrdně

smetly. „Na výbornou hru z tohoto
zápasu se budeme snažit navázat
ve zbytku play off. Celkově je
důležité, že jsme sérii zvládli bez
zbytečně ztraceného setu a víme,
na čem pracovat pro další zkvalitnění našeho volejbalového projevu,“ řekl hlavní trenér VK AGEL
Prostějov Miroslav Čada.
Jeho protějšek od kolektivu Volleyball clubu Jiří Vojík nebyl navzdory třem hladkým porážkám
nijak zklamaný. „Do série jsme
šli s tím, že nejlepšímu týmu
republiky chceme vzít alespoň
jednu sadu. To se sice nepovedlo,
ovšem v úvodním i třetím střetnutí
jsme od splnění dílčího cíle nebyli daleko. Navíc myslím, že jsme
čtvrtfinále odehráli důstojně a sezónu tak zakončili v pozitivním

duchu,“ potěšilo kouče Slávistek.
Stejným setovým poměrem 9:0
dopadla rovněž série mezi PVK
Olymp Praha a TJ Sokol Šternberk.
„Z naší strany to byl zodpovědný
a spolehlivý výkon vedoucí k přesvědčivému vítězství v tomto utkání i v celém čtvrtfinále,“ pochvaloval si lodivod Olympu Stanislav
Mitáč po rozhodujícím triumfu na
Hané. Třetí mač získaly jeho svěřenky naprosto suverénně, zatímco
v obou duelech ve své hale musely
se Sokolem dřít mnohem víc. „Věřili jsme, že bychom doma mohli
soupeře potrápit a vzít mu alespoň
set. Také jsme chtěli našim fanouškům ukázat, že dokážeme hrát
dobrý volejbal. Ale i když jsme se
snažili a bojovali, tak to ani na ten
zisk sady nestačilo,“ litoval kormi-

delník šternberské ekipy Radomil
Juřík. Žádné větší zaváhání na své
cestě do semifinále nepřipustily ani
ženy SK UP Olomouc, když soubor TJ Ostrava přemohly na vlastním hřišti dvakrát 3:0 a následně
venku 3:1. „Myslím, že roli favorita
jsme celkově zvládli velice dobře a
už se těšíme na další kolo play off.
Proti Olympu to může být hodně
zajímavé,“ prohlásil trenér úpéčka
Jiří Teplý. „Olomouc vyhrála sérii
zaslouženě, byla lepší. My jsme ji
chtěli potrápit ještě mnohem víc,
jenže to bohužel nevyšlo hlavně
vinou ztracených koncovek všech
vyrovnaných setů na půdě soupeře,“ krčil rameny ostravský kouč
Zdeněk Pommer.
Nejtužší bitvy ze všech čtvrtfinálových nabídla série TJ Sokol

Frýdek-Místek – VK Královo Pole
Brno. Ve prospěch Jihomoravanek nakonec rozhodlo, že urvaly
hned vstupní zápas na palubovce
rivalek 3:1 a nenechaly se rozhodit
následující těsnou prohrou 2:3 na
severu Moravy. Doma pak totiž
ovládly obě zbývající střetnutí přesvědčivě 3:0, což je posunulo mezi
elitní čtyřku extraligy. „Uspěli jsme
díky velice inteligentní hře, holky
ze sebe v pravou chvíli dokázaly
dostat maximum,“ radoval se americký stratég na lavičce KP Andre
Gonzalez. „Z naší strany to byly
v Brně hodně špatné výkony. Dělaly jsme spoustu hloupých chyb,
které si v play off nemůžeme dovolit, a doplatily na to,“ neskrývala naopak zklamání lodivodka frýdecké
bárky Alexandra Dedková.

KADETKY VK DOMA JEŠTĚ ZKUSÍ ZAÚTOČIT NA TITUL!
Na vedoucí Brno ztrácejí dva body a musejí tedy vyhrát
všechny tři zápasy domácího turnaje FINAL FOUR

Prostějov/son – Prostějovský
volejbalový oddíl pořádá rozhodující finálový turnaj číslo dva extraligy kadetek ČR
2013/2014, a to o nejbližším
víkendu 29. a 30. března v hale
Sportcentra DDM Prostějov.
Po úvodním klání Final Four
na pražském Olympu je mládežnický tým VK AGEL zatím
druhý o dva bodíky za vedoucím KP Brno, což znamená
jediné: v domácím prostředí
se pokusí atakovat historický
zisk zlatých medailí!
Nebude to však vůbec jednoduché, neboť ve výše zmíněných

duelech v hale PVK mladé
Hanačky hladce podlehly Královu Poli 0:3 a Olymp i Řepy
udolaly až díky obráceným
průběhům střetnutí shodně 3:1.
„Naše výkony v Praze nebyly
optimální, ale tím víc je důležité,
že holky zabojovaly a udržely
naději zaútočit na první místo.
Po loňském stříbru nemůžeme
mít letos jiný cíl,“ uvedl šéftrenér mládeže vékáčka a kouč
našich kadetek Jaroslav Matěj.
Byť už je konec sezóny, v české
metropoli jeho svěřenky paradoxně sužovala nesehranost...
„Vinou celoročně početné ma-

Průběžná tabulka Final Four extraligy kadetek ČR 2013/2014
KADETKY
1. Brno
3 0 9:2 8
3. Olymp Praha 1 2 6:7 4
2. Prostějov
2 1 6:5 6
4. Řepy
0 3 2:9 0

Výsledky prvního finálového turnaje extraligy kadetek
ČR 2013/14 – hala PVK Olymp Praha
Olymp Praha – Řepy 3:1 (-29, 13, 22, 19), Prostějov – KP Brno 0:3
(-20, -19, -20), KP Brno – Řepy 3:0 (12, 24, 20), Olymp Praha –
Prostějov 1:3 (22, -15, -10, -10), Řepy – Prostějov 1:3 (18, -21, -20,
-20), Olymp Praha – KP Brno 2:3 (-23, 17, 19, -14, -11).

rodky, kdy v podstatě stále někdo
chyběl, jsme se premiérově sešli
na tréninku v kompletním složení
paradoxně až v týdnu před prvním
finálovým turnajem. Navíc se některé holky po zdravotních problémech teprve dostávaly či pořád ještě dostávají do tempa a formy, tím
pádem jsme s herními problémy asi
museli počítat,“ vysvětlil Matěj.
Teď pevně věří, že další dva týdny
na přípravu dostanou jeho ekipu
volejbalově víc nahoru. Byť kvůli
zvrtnutému kotníku opět nějakou
dobu scházela klíčová plejerka nahrávačka Lucie Zatloukalová.
„Podstatné je, že do domácích bitev
bychom snad měli jít v plné síle
a děvčatům nechybí velká touha
zabojovat o velký úspěch. Medaili
už máme téměř jistou, nyní zkusíme
urvat tu nejcennější,“ plánuje Matěj.
Aby prostějovský soubor mohl
dosáhnout až na vrchol, potřebuje
jednu klíčovou věc: důsledné plnění taktiky. „Někteří lidé sice tvrdí opak, jenže nedávné zápasy na
Olympu dle mého názoru přesně
ukázaly pravdivost toho, co říkám.
Dokud totiž holky nedodržovaly

ZÁPASOVÝ PROGRAM DRUHÉHO FINÁLOVÉHO TURNAJE
EXTRALIGY KADETEK ČR 2013/14
HALA SPORTCENTRA DDM PROSTĚJOV
Sobota 29. března: 9.00 hodin VK AGEL Prostějov – SK Španielka Řepy, 11.00 PVK Olymp Praha – VK Královo Pole Brno, 14.00
Řepy – KP Brno, 19.00 Prostějov – Olymp Praha.
Neděle 30. března: 10.00 Olymp Praha – Řepy, 12.00 Prostějov – KP Brno.
Vstup pro všechny diváky je zdarma!
pokyny a hrály si, co chtěly, tak
neměly žádnou šanci. Teprve až se
začaly na hřišti řídit taktickými radami, šel výkon všech jednotlivkyň
i celého družstva prudce nahoru.
Jde prostě o spojené nádoby, což
mi nikdo nevymluví. Proto děvčatům tohle téma znova zdůrazním
a snad si moje slova vezmou k srdci,“ zadoufal kormidelník.
Mladé Agelky otevřou Final
Four na vlastní půdě v sobotu 29. 3. od 9.00 hodin proti SK Španielka Řepy, týž
den od 19.00 hodin se střetnou s PVK Olymp Praha
a celý turnaj zakončí patrně
rozhodujícím mačem proti Královu Poli Brno v neděli 29. 3. od

12.00 hodin. „Španielka sice
dosud nezískala ani bod, ovšem
svým stylem dokáže být hodně
nepříjemná a musíme si na ni dát
velký pozor. Olymp jsme v této
sezóně zatím vždy porazili, ale
vzájemná utkání byla pokaždé
dost vyrovnaná, což asi bude i teď.
No a s Brnem jsme minule herně
selhali, navíc se dvěma posilami
z extraligového týmu žen SG má
Královo Pole mnohem vyšší kvalitu oproti většině letošního ročníku. Celkově je jasné, že v každém
střetnutí bude potřeba odvést co
nejlepší výkon,“ uzavřel Matěj.
Jízda za dosažením vytouženého
snu přichází, buďte s prostějovskými kadetkami u toho!

dělat body, které potřebují a díky
nimž můžou být nebezpeční i větším favoritům na ligové medaile.“
Co tedy bude v nadcházející semifinálové sérii
důležité, abyste Královo Pole
jednoznačně předčily?
„Výborně podávat a pokud možno ne na Markétu Chlumskou,
čímž můžeme rozhodit brněnskou přihrávku. Právě náš tlak ze
servisu a schopnost ubránit jejich
účko budou podle mě klíčové.“
Hrozí už ze strany Brna
vážné komplikace včetně případné porážky?
„Jim teď určitě dost stouplo sebevědomí tím, jakým způsobem
Frýdek-Místek vyřadily a dostaly
se mezi elitní čtyřku, což je pro
ně úspěch. Do Prostějova tak jistě
přijedou v dobré formě i pohodě
a tohle své naladění budou chtít
využít. My proto musíme předvést co nejlepší výkony, abychom
nepřipustily žádný výpadek. Jet

do Brna za stavu jedna jedna na
zápasy by totiž mohlo být nepříjemné...“
Lze momentálně myslet pouze na semifinále,
nebo již do hlavy pronikají
i myšlenky na případnou finálovou sérii?
„Musíme jít zápas od zápasu
a vůbec se teď nezabývat utkáními, která přijdou až někdy za
tři týdny. Teď je prostě potřeba
mít v hlavách jen semifinále, to
pokud možno rychle ukončit ve
středu druhého dubna v Brně
a hned potom se začít soustředit
na finále.“
Přesto, jak by zněl váš
tip na vítěze série Olymp
Praha versus UP Olomouc?
„Myslím, že Olymp má své
kvality a jestli v prvních dvou
zápasech doma nezaváhá, tak
postoupí spíš on. I když bych si
v případě naší účasti ve finále přála spíš Olomouc.“

Volejbalisté Otaslavic skončili
v krajském přeboru pátí, tým
K2 Prostějov klesl na osmý post
Prostějov/son - Další ročník krajského přeboru mužů ve volejbale KVS Olomouc je minulostí a pro dva týmové zástupce
prostějovského regionu skončil po výsledkové stránce podobně,
jako předchozí sezóny. Výběr TJ Sokol Otaslavice obsadil páté
místo, celek SK K2 Prostějov skončil v devítičlenné tabulce na
předposlední osmé příčce.
Krajský přebor 2013/2014 se přitom zpočátku vyvíjel mnohem lépe
pro prostějovský kolektiv, jenž se během první poloviny soutěže pohyboval uprostřed startovního pole. Odvety mu však vůbec nevyšly,
když prohrál všech osm střetnutí (pětkrát 0:3, třikrát 1:3), nezískal
tím pádem ani bod a klesl až téměř na dno celkového pořadí.
Opačným směrem zamířila otaslavická družina. Ta v úvodní půli
krajského přeboru doplatila na složité skládání sestavy vedoucí i ke
dvěma kontumačním porážkám, ale po zimní přestávce zabrala a vyhoupla se díky vyrovnané zápasové bilanci čtyř vítězství i proher na
pátou pozici, tedy přesně doprostřed tabulky.
Oba zástupci okresu Prostějov tedy navázali na svá umístění z minulých let...

Kvitová je v Miami
premiérově v osmifinále
Miami, Prostějov/lv - Ještě nikdy
na turnaji v Miami nepostoupila
prostějovská tenistka přes třetí
kolo. Člence TK Agrofert se to
povedlo až letos, kdy se probila do
osmifinále po vítězství 6:3, 6:4 nad
Chorvatkou Donnou Vekičovou.
V soutěži zůstal po vítězství ve
druhém dějství nad Francouzem Robertem 7:6 (5), 6:1 také
Tomáš Berdych. Další zástupci
úspěšného klubu z Hané se už
bohužel se soutěží rozloučili.
Nejlepší český tenista Tomáš
Berdych měl v úvodu podniku
volný los a pak si přes drobné problémy poradil s francouzským
hráčem. Berdych sice v sedmé hře
prohrál servis a musel odvracet setbol, těžkou situaci ale ustál a uspěl
ve zkrácené hře. Následně už na
kurtu dominoval. „Od druhého setu
bylo vše jasné,“ komentoval postup
sedmý hráč světa. V dalším dějství
narazí na Portugalce Sousu, který ve
druhém dějství přehrál nasazeného
Francouze Simona.
Turnajová osmička Petra Kvitová
prozatím na prestižním a štědře dotovaném americkém klání porazila
Paulu Ormaecheaovou z Argentiny
dvakrát 6:3, set nedala ani Vekičové.
Celé utkání přitom trvalo pouze
pětašedesát minut a prostějovská

hráčka v jeho průběhu pouze jednou prohrála svůj servis. „Po turnaji
v Indian Wells jsem trochu trénovala
a cítím se nyní dobře,“ nechala se
slyšet Kvitová, jejíž příští soupeřkou
bude bývalá světová jednička Ana
Ivanovičová ze Srbska.
Šestadvacátá nasazená Lucie
Šafářová zdolala ve druhém kole
Američanku Vaniu Kingovou 6:3,
7:6, a pak ovšem po velké bitvě
prohrála s Marií Šarapovovou 4:6,
7:6, 2:6. Brněnská rodačka sice
odvrátila osm mečbolů, na čtvrtou
nasazenou Rusku to ale nestačilo.
„Byl to velký maratón a opravdu
dobrý zápas. Musím věřit, že
příště bude mít jiný konec,“ uvedla
Šafářová po náročném střetnutí.
Ve druhém kole vypadl při svém
premiérovém startu v Miami Jiří
Veselý. Dvacetiletý hráč nejprve
v úvodu turnaje porazil Itala Filippa Volandriho 6:4, 7:6, následně
nestačil na nasazeného Španěla
Lopeze, se kterým prohrál 2:6
a 6:7. „Turné po Spojených státech
bylo velkou zkušeností, odehrál
jsem celou řadu těžkých zápasů.
Teď se vracím do České republiky,
a pak už pojedu do Japonska na
utkání v Davis Cupu,“ prozradila
své nejbližší plány tenisová naděje
z Prostějova.
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Večerník pro vás zachytil momenty hokejové euforie, která pohltila nejen Prostějov

...ještě

+

HLAVNÍ
MEDIÁLNÍ PARTNER

V pondělí, středu, pátek i neděli se Prostějov změnil v ještě
hokejovější město než po celou dosavadní sezonu a hlavním tématem po celý týden bylo, jak si Jestřábi ve finále
druhé ligy povedou v derby s přerovskými zubry. A Jestřábi
si vedli výtečně, o čemž svědčí i snímky na této fotostraně.
Hned tři ze čtyř zápasů totiž prostějovští hráči dokázali dotáhnout do vítězného konce a tisíce fandů se mohli společně se samotnými hokejisty a realizačním týmem radovat.
Po zasloužených oslavách druholigového titulu se postupně začnou všichni připravovat na další postupný cíl, jímž je
baráž o postup do první ligy.

BYLI JSME

Vyprodáno. Derby Prostějova s Přerovem přilákalo tisíce diváků.

Bitka. Nechyběly ani ruční výměny názorů.
Podařilo se! Jestřábi to zvládli a jsou v baráži.

Foto: Jiří Vojzola

U TOHO!

Foto: Jiří Vojzola

Foto: Jiří Vojzola

Sdílená radost. Marek Indra se nejprve přitiskl k mantinelu, aby se s diváky podělil o svou radost, poté
si vychutnal i vítězný doutník.
Foto: Jiří Vojzola

Dokázali jsme to. Druhou ligu Jestřábi vyhráli, teď je před nimi už jeden jedna meta.
Foto: Jiří Vojzola

Padla za klub. Sérii derby „nepřežilo“ hned několik šál.
Foto: Michal Kadlec

Hrdina s maskou. Ondřej Kocián předvedl spoustu výtěčných zákroků a měl velký podíl nejen
na vyřazení Přerova, ale na celé úspěšně sezony.
Foto: Jiří Vojzola
Děkovačka. Za vytrvalou podporu hráči svým fanouškům poděkovali.

Foto: Jiří Vojzola

Třeba příště. Přerov finále nevyhrál, může být ale spokojen.
Foto: Jiří Vojzola

Chtěli přes plot. Čtveřice derby přinesla jen několik incidentů, jinak se
odehrála za ryze sportovního fandění.
Foto: Michal Kadlec
INZERCE

Zasloužené oslavy. Po příchodu do šatny se mohlo zpívat a jásat o sto šest.
Foto: Jiří Vojzola

Zranění. Kvůli řádení několika fanoušků museli do akce i záchranáři.
Foto: Michal Kadlec

