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Březnové prokletí pětadvacetiletých mužů...

NA KOSÍŘI SE OBĚSIL
DALŠÍ MLADÍK !!!
Davida Sekaninu našli u čelechovického lomu
Co se to jen děje?! Na Prostějovsku došlo během právě končícího měsíce už ke druhé
sebevraždě mladého muže v průběhu pouhých čtrnácti dnů. Po pětadvacetiletém Davidu
Třískovi, který se oběsil začátkem března u cyklostezky vedoucí do Bedihoště (Večerník
informoval - pozn.red.), opustil svět obdobným způsobem další a shodou okolností či
náhod stejně starý mladík! Proč? To je zatím jedna velká záhada... Na tragickou událost
upozornil jako první server pvnovinky.cz.
Prostějovsko/mls
Bezvládné tělo pětadvacetiletého Davida Sekaniny bylo nalezeno v neděli
23. března nedaleko čelechovického
lomu na Kosíři. „Přivolaný lékař na
místě vyloučil cizí zavinění. Příčiny
této tragické události jsou v šetření,“

konstatovala Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Oběšený mladík byl svobodný, žil
v Kostelcí na Hané. Rodinu měl
v Žerůvkách, což je místní část Bystročic. V tamním kostele se s ním
také příbuzní a kamarádi uply-

nulý čtvrtek naposledy rozloučili.
Asi nejbližším člověkem na světě mu
byla jeho sestra Tereza. „Mám tě
rád,“ napsal ji měsíc před svojí smrtí
na její facebookový profil. Sestru zemřelého jsme se pokusili kontaktovat. „Mám na ni telefon, ale nedám
vám jej, nechtěla by s vámi mluvit.

Ona se s bratrovou smrtí vyrovnává velice těžce. Bolí ji třeba i to, co
se píše v diskusích na internetu,“ odmítl zprostředkovat rozhovor jeden
z Davidových
ý kamarádů.

pokračování
čtěte na straně 13

Ví to jen on sám... Důvody, proč se David Sekanina rozhodl opustit tento svět, zůstávají obestřeny tajemstvím.
Foto: Facebook
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Zastal se slečny
slečny,
dostal nakopáno!

Urážlivá slova na adresu
slečny vyústila ve fyzické
napadení. K incidentu došlo
předminulou neděli 23. března přibližně hodinu po půlnoci,
kdy skupina přátel stála v bytě u otevřeného okna a kouřila. Okolo procházelo několik
mladíků. Jeden z nich vypustil
z úst urážlivá slova na adresu
slečny stojící u okna. To se
velice dotklo jejího přítele
a verbální útok oplatil. Na to
se ze skupiny oddělil muž,
vylezl po zdi a oknem vnikl
dovnitř bytu k přítomným.
Tam zastánce ženy fyzicky napadl kopy. Přátelé se
ho snažili bránit, nevítaný
host je však odstrčil, vzal
skleněnou láhev plnou piva
a v místnosti ji vhodil proti
zdi. Poté vyskočil otevřeným oknem ven. Po tomto
sdělení poškozeného vyrozuměli strážníci o události
Policii ČR, která si věc na
místě převzala...

Promáčknul auto
Předminulou sobotu 22. března po půlnoci si hlídka ve
Wolkerově ulici všimla občana, který chytal na kliky
vozu a přitom vykřikoval:
„otevři!“ Uvnitř se však nikdo nenacházel. Proto se
strážníci vydali muže zkontrolovat. Než k němu došli,
chlapík několikrát kopnul do
zadních dveří, čímž došlo k
jejich promáčknutí. Totožnost prokázat odmítl, proto
byl
y ppředveden na služebnu
Policie ČR, kam se posléze
dostavil i majitel
j
poškop
zeného automobilu. Škoda byla vyčíslena na čtyři tisíce korun. Celá událost byla
pro podezření z přestupku
proti majetku a přestupku
neuposlechnutí výzvy úřední
osoby postoupena správnímu
orgánu. Třicetiletému muži
za jeho jednání hrozí pokuta
až patnáct tisíc korun.

Rozčílil ho automat
Taktéž předminulou sobotu
22. března před šestou hodinou večer se opilý muž
v hale hlavního nádraží
snažil získat nápoj z automatu. Zařízení však bylo
mimo provoz. Tento dvaatřicetiletý chlapík pro stav,
v jakém se nacházel, nebyl schopen toto pochopit
a ze zlosti do přístroje kopal,
čehož si všiml oznamovatel
a událost nahlásil na linku
156. Strážníci dotyčného na
místě zastihli, ale poničení automatu nezjistili. Muž po domluvě s hlídkou místo opustil.

Zastavila a pila!
Osmatřicetiletá žena jevící známky požití lihovin si
v pondělí nakoupila v prodejně několik PET lahví s vínem, poté sedla do vozidla
a odjela. Vůz zastavila v křižovatce, nechala nastartovaný
motor a začala konzumovat
víno. Po tomto telefonickém
sdělení byli strážníci vysláni
na dané místo, kde řidičku
zastihli. Seděla uvnitř vozidla a z jejího chování bylo
zřejmé ovlivnění alkoholickým nápojem. Dechovou
y u ní naměřeno
zkouškou bylo
1,31 promile. Žena pro zdravotní potíže skončila v nemocnici. Celou událost si pro
p
podezření
z trestného činu na
místě převzala Policie ČR.
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ze soudní síně...

LUPIČE Z KOSTELECKÉ ZACHRÁNILO NENAROZENÉ DÍTĚ
David H. vtrhl s pistolí do baru Melloun. Od soudu vyvázl s podmínkou!

Tohle se opravdu často nevidí! Lupiči, který docela
nedávno s pistolí v ruce přepadl prostějovskou hernu Melloun v Kostelecké ulici, hrozilo až deset let
vězení. Nakonec ale za mříže nepůjde! Soud i v případě závažného trestného činu přihlédl k přiznání,
projevené lítosti a také k faktu, že se mladý muž snaží začlenit do společnosti. Coby kuchař si našel práci
a očekává narození potomka. Jeho přítelkyně, která
za ním pevně stojí, by mu měla dítě porodit letos
v září. V každém případě se ale na první pohled jedná o hodně diskutabilní rozhodnutí Okresního soudu
v Prostějově... Večerník byl v úterý 25. března u toho!
tovku i dioptrické brýle, v herně se
choval velice razantně. Poté, co
K loupežnému přepadení došlo mu barmanka odmítla dát penív září roku 2013. David H. se před ze dobrovolně, přiložil jí maketu
ním zamaskoval, když si vzal kšil- pistole k hlavě, chytil za rameno,
Prostějov/mls

PŘEPADENÁ SERVÍRKA: „Když mi dal pistoli ke spánku,
viděla jsem celý život. Strašně jsme se bála, co bude s dětmi...“
natlačil k šuplíku a přinutil vydat Policisty nakonec zavolal jeden val kvůli přítelkyni. Podle svých
číšnický flek. Napadená žena se z hostů baru, který se navzdory slov se dostali do zoufalé životní
ocitla pod ohromným fyzickým vlastnímu ohrožení snažil lupi- situace, ze které v danou chvíli
i psychickým tlakem. „Jsem či jeho zoufalý čin rozmluvit. neviděl žádné jiné východisko
matka malých dětí, a když mi Úspěšný však nebyl. „Setkal než vzít pistoli a jít loupit. Na
ten člověk dal pistoli ke spánku, jsem se i s názorem, že jsem policii se ke všemu přiznal hned
proběhl mi před očima fakticky ho měl na místě umlátit popel- při prvním výslechu a s policiscelý život. Hlavně jsem se strašně níkem. No nevím. To bych asi ty spolupracoval. Svým obětem
bála, co bude s dětmi. Když lupič musel být Steven Seagal a to já poslal omluvný dopis. „Je mi
odešel, zůstala jsem stát v napros- fakt nejsem,“ připustil před tri- to všechno hrozně líto. Věřte
tém šoku, nebyla jsem schopna bunálem dle názoru Večerníku mi, že si nepřeji nic jiného, než
abych mohl vrátit čas, a aby se
ani zavolat policii. Dodnes jsem i tak dost odvážný muž.
se z toho zcela nevzpamatovala, Samotný David H. pochází to nikdy nestalo,“ kál se David
práce v baru jsem musela nechat z Přerova. V minulosti měl pro- H., kterého při hlavním líčení
a i nyní složitě sháním zaměst- blémy s drogami, před řadou let věrně doprovázela jeho těhotná
nání,“ nechala se před prostě- byl odsouzen mimo to za vydí- přítelkyně.
jovským soudem lupičova oběť. rání. Do Prostějova se přestěho- (pokračování čtěte na straně 13)

Z pomocníka se vyklubal
Notorický pachatel? BEZDOMOVEC! hamižný DAREBÁK
Strážníci bleskově dohonili zloděje kola

Prostějov/mik - Takhle se
potírá zločin! Bdělé oči městských strážníků přispěly uplynulý pátek k velmi rychlému
dopadení zloděje, kterýpředbudovou hlavního nádraží v Prostějově ukradl horské kolo.
Nedělalo mu problém přeřezat
zámek, sednout na kolo a ujet...
„V pátek osmadvacátého března
okolo deváté hodiny ráno spatřila
hlídka muže ujíždějícího na jízdním kole od stojanů umístěných
u křižovatky ulic Janáčkova
a Svatoplukova směrem k Joštovu náměstí. Strážníci v podezřelém poznali bezdomovce,
který se v minulosti dopouštěl
krádeží jízdních kol, a již byl
v posledních třech letech za toto

jednání odsouzen,“ prozradila
Jana Adámková, tisková mluvčí
Městské policie v Prostějově
a popsala i krátkou honičku, která
vedla k bleskurychlému zadržení
nepoučitelného chmatáka. Strážníci se totiž služebním vozem
okamžitě vydali za ním. „Po
několika metrech muž odhodil
na travnatou plochu přestřižený
lankový zámek a pokračoval
v rychlé jízdě. Za okamžik ho
strážníci zadrželi. K činu se jim
okamžitě doznal, horské jízdní kolo ukradl z bezpečnostního
stojanu před budovou hlavního
nádraží,“ uvedla Adámková.
Pro podezření z trestného činu
si případ převzala Policie ČR.
Hodnota jízdního kola byla

totiž vyčíslena na více než deset
tisíc korun. Devětačtyřicetiletému chmatákovi hrozí odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.
Jak na závěr mluvčí prostějovské městské policie upozornila, krádeží kol přibývá
i díky tomu, že lidé podceňují
riziko možného odcizení svého
bicyklu. „Uzamčení jízdního
kola lankovým zámkem není
příliš bezpečné. Pro zloděje je
jednoduché zámek přeříznout
a během několika sekund se
bicyklu zmocnit. Vhodné je
použití půlfabky, která slouží
k uzamčení jízdního kola
do bezpečnostního stojanu,“
doporučuje mluvčí městských
strážníků.

Prostějov/mik - Důvěřivost
se prostě nevyplácí! O tom
se mohla minulé úterý
přesvědčit osmdesátiletá stařenka, které při nástupu do
vlaku ochotně nabídl pomoc
neznámý muž. Pak ji ale
sprostě okradl!
„V úterý pětadvacátého března kolem půl dvanácté
dopoledne pomáhal ochotně
seniorce s nastupováním do
rychlíku na hlavním vlakovém
nádraží v Prostějově zatím
neznámý muž. Nabídl se, že
jí vezme kabelku s taškou.
Důvěřivá paní s tím souhlasila
a náklad mu předala. Neznámý
muž jej vzal, odnesl do prázd-

ného kupé a odešel jinam. Seniorka však záhy poté zjistila, že
jí z kabelky zmizela peněženka,
ve které měla devět set padesát
korun, Inkartu a kartičku zdravotní pojišťovny,“ popsala čin
neuvěřitelného poberty s hroší
kůží Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje
s tím, že neznámý pachatel
stařence způsobil škodu za sedmnáct stovek korun. „Policisté
případ prověřují pro podezření
ze spáchání trestného činu
krádeže, za který pachateli,
v případě jeho zjištění, hrozí až
dvouletý pobyt za mřížemi,“
dodala mluvčí krajské policie.

Pěstitel konopí zběsile ujížděl,
AUTO I DŮM MĚL PLNÉ DROG!
Policejní honička napříč dvěma regiony...

Prostějovsko,
Olomoucko/
mik - Tak to byla akce! Ve
středu 26. března před jednadvacátou hodinou večerní si
policejní hlídka v Kostelci na
Hané povšimla vozidla, které
vyjelo z polní cesty mezi obcemi Střechovicemi a Služínem,
přičemž si rovnou namířilo do
Kostelce. To strážcům zákona nedalo a rozhodli se řidiče
zkontrolovat. Kdo mohl v tu
chvíli tušit, koho se snaží vůbec zastavit…
„Policisté chtěli vozidlo značky
Volkswagen Multivan zkontrolovat a za pomocí výstražného
světelného zařízení s nápisem
´Stop´ řidiče zastavovali. Ten
však na výzvu nereagoval a začal
hlídce ujíždět. Projel Slatinicemi,
Třebčínem, Drahanovicemi až do
Senice na Hané, kdy byl ve spolupráci s olomouckými policisty
zablokován a zastaven. Následně
bylo zjištěno, že se jednalo o šesta-

dvacetiletého muže z Olomoucka,
který během jízdy porušil opakovaně pravidla bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, nerespektoval dopravní značení a část
jízdy absolvoval i se zhasnutými
světly. Policisté u něho provedli
dechovou zkoušku na alkohol,
která byla negativní, zato test na
omamné a psychotropní látky
byl pozitivní na marihuanu...,“
informovala o nebývalé honičce
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje. Jak dodala,
mladý řidič se k požití návykové látky doznal. Odmítl se však
podrobit lékařskému vyšetření
spojenému s odběrem biologického materiálu v nemocnici. Nyní je
podezřelý ze spáchání přestupku
proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
Tím ale případ ještě ani zdaleka neskončil. Policisté totiž
prohlédli celé dodávkové vo-

zidlo a nestačili se divit! „Při
prohlídce auta policisté zjistili, že se v jeho zavazadlovém
prostoru nachází v igelitových
pytlích sušená rostlinná hmota
různé konzistence. Podle prvního odhadu mělo jít o konopí.
Případ si převzali pracovníci
olomoucké kriminálky. Při
dalším podrobnějším ohledání zjistili, že se skutečně jedná o konopí, avšak o vlhký
a zapařený odpad,“ prozradila
Marie Štrbáková, další tisková
mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje
Prověřování mladého muže
však tímto neskončilo a následující den provedla policie
v jeho bydlišti domovní proAuto plné konopí. Jakmile policejní hlídky dohonily ujíždějícího
hlídku. „V jeho přítomnosti
řidiče, v autě našly značné množství zvlhlého odpadu z konopí.
tady byla zajištěna menší komFoto: Policie ČR
pletní pěstírna konopí včetně
sušené rostlinné hmoty. Její byl po provedení nezbytných trest odnětí svobody v rozmezí
hmotnost a kvalita bude známa úkonů ze zadržení propuštěn. Za od jednoho roku do pěti let,“ dopo znaleckém zkoumání. Muž jeho aktivity mu tak nyní hrozí dala Štrbáková.

po kvartetu hledaných

Alkohol
Alk
h l a pakk za volant...
l t

V úterý 25. března krátce po deváté večer kontrolovali policisté
v Olšanech u Prostějova sedmašedesátiletého řidiče osobního
vozidla Renault Clio. Provedli
u něho dechovou zkoušku, která byla pozitivní, a naměřili mu
2,34 promile alkoholu v dechu.
Policisté mu na místě zadrželi
řidičskýý pprůkaz a zakázali další
jízdu. Řidič je nyní podezřelý ze
spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky
a hrozí mu až roční pobyt za
mřížemi, peněžitý trest nebo
zákaz činnosti.

Kdo poškodil auto?

Škodu za padesát tisíc korun
způsobil zatím neznámý pachatel, který předminulý víkend
v noci ze soboty na neděli poškodil vozidlo Volkswagen
Tiguan, které jeho majitel zaparkoval na Prostějovské ulici
v Kralicích na Hané. Večer
kolem osmé bylo v pořádku,
ale v neděli 23. března ráno již
neslo stopy poškození. Chyběly plastové lišty, byla na něm
poškozená obě zpětná zrcátka,
dvě zpětné lampy a poškrábáním byly vyzdobeny troje dveře
a celá přední kapota. Do vozidla však nikdo nevnikl.

Náklaďák bez nafty

V blíže nezjištěnou dobu na začátkuuplynuléhotýdneodčerpal
zatím neznámý pachatel z nádrže nákladního vozidla Volvo
zaparkovaného v Hluchově,
po poškození víčka nádrže,
celkem dvě stě litrů motorové
nafty. Společnosti tak způsobil
škodu odcizením a poškozením
za osm tisíc korun. Za trestný
čin krádeže hrozí pachateli až
dvouletý pobyt za mřížemi.

Rychlý zloděj

O „šikovnosti“ a rychlosti
zloděje se mohl přesvědčit
sedmdesátiletý muž, kterého
ve čtvrtek 27. března v odpoledních hodinách okradl na
parkovišti u obchodního centra
na Konečné ulici v Prostějově zatím neznámý pachatel.
V okamžiku, kdy nakládal zakoupené zboží do zavazadlového prostoru, mu zloděj právě
z tohoto prostoru odcizil zde
ponechanou pánskou kabelku.
Okradený senior v ní měl šest
a půl tisíce korun, osobní doklady, doklady od vozidla, mobilní telefon, třicet stravenek
a dvě platební karty. Neznámý
pachatel mu způsobil škodu za
dvanáct tisíc sto korun.

Rozházel, ale nic nevzal

Ze spáchání trestného činu
porušování domovní svobody
je podezřelý zatím neznámý
pachatel, který někdy během
uplynulého týdne vnikl zatím
nezjištěným způsobem do rekreační chaty u Prostějoviček.
Prohledal ji, rozházel, ale nic
nevzal. Nevznikla ani škoda
na majetku. Policisté případ
prověřují pro podezření ze
spáchání trestného činu porušování domovní svobody, za
který pachateli hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

Řidič pod vlivem
marihuany

Prostějov/mik

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.

ČERNÁ KRONIKA

JAROSLAV KULHAN

JANA JURDOVÁ

ROMAN VESELÝ

LUKÁŠ SPÁČIL

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

se narodila 26. ledna 1976 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledanou vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 4. května 2007. Její
zdánlivé stáří je v rozmezí od 34
do 40 let, měří 170 centimetrů,
má hubenou postavu, modré oči
a hnědé vlasy.

se narodil 19. června 1988 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 16. září 2013. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od
25 do 26 let, měří 175 centimetrů, má střední postavu, šedé oči
a plavé blond vlasy.

se narodil 14. srpna 1989 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 11. února 2014. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 24
do 25 let, měří 175 centimetrů,
má hubenou až střední postavu,
hnědé oči a hnědé vlasy.

V pondělí 24. března od pěti
do devíti hodin ráno proběhla
na Prostějovsku akce, při níž
se policisté zaměřili zejména
na kontrolu dodržování zákazu
požívání alkoholických nápojů
a jiných návykových látek ze
strany řidičů. Zkontrolovali 376
motorových vozidel a zjistili
sedmnáct přestupků. Jednalo se
o nepoužití zádržných systémů,
nevyhovujícího technického stavu vozidel, nepoužití dálniční
známky v místech, kde je její
použití vyžadováno a v jednom
případě se jednalo o řízení motorového vozidla po požití alkoholických nápojů.

Zpravodajství
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IVANKA HÁJKOVÁ JE NEJOBLÍBENĚJŠÍ UČITELKOU ČR

„MÁLEM MĚ Z TOHO TREFIL ŠLAK!“
Prostějovská profesorka ovládla 21. ročník ankety Zlatý Ámos

2x foto: internet

Většině
Větši
ě žáků a studentů
t
to bude znít jako sci-fi. Ale
je to tak. Chemikářka a matikářka se stala nejoblíbenější učitelkou České republiky! Ba co víc, husarský kousek se povedl Ivance Hájkové z Prostějova.
Dlouholetá kantorka Gymnázia Jiřího Wolkera dosáhla v anketě Zlatý Ámos na metu nejvyšší. Dle jejích slov na tom mají hlavní zásluhu právě její studenti.
Praha, Prostějov/mls
„Z vítězství mám ohromnou radost. Málem mě z toho trefil šlak,“
prohlásila s bezprostředností sobě
vlastní Ivanka Hájková krátce
po vyhlášení výsledků. Její první
poděkování mířilo ke studentům,
kteří přímo při soutěži vytvořili
bouřlivou atmosféru. I na pražské
finále doprovodil pětašedesátile-

tou profesorku narvaný autobus,
na mnoho zájemců se přitom vůbec nedostalo.
Právě studenti GJW museli
skromnou učitelku k účasti v soutěži přemlouvat. „Bez nich by do
něčeho podobného v životě nešla.
Jejich podpora mě však několikrát dojala až k slzám,“ prohlásila
pro Večerník Ivanka Hájková.
Finále Zlatého Ámose - ankety

o nejoblíbenějšího učitele - proběhlo přesně na Den učitelů
28. března 2014 v hotelu Olšanka
v Praze. Celé klání začalo ve dvě
hodiny odpoledne, ale již půl hodiny předtím byl kongresový sál
plný žáků a studentů, kteří přímo
zuřivě podporovali svého favorita.
Sálem zněly pokřiky, trumpety,
bubny, pískání. Zkrátka atmosféra
by si v ničem nezavdala s pořádným hokejovým zápasem. Program zahájil moderátor a redaktor
Českého rozhlasu Tomáš Černý,
který celým finále provázel.
Do závěrečného klání se probojovalo z celkového počtu padesáti pěti přihlášených šest učitelů.
Gabriela Bajková ze Základní
školy ulice Mládeže ve Znojmě,
Václav Dycka ze Základní školy
u Stadionu v Litoměřicích, Ivanka Hájková z Gymnázia Jiřího
Wolkera v Prostějově, Jitka Knížková ze Základní školy Šumava v
Jablonci nad Nisou, Ivana Smoláková z 34. základní školy v Plzni
a Zdeněk Štěpánek z gymnázia
Elgartova v Brně.
Jejich výkony hodnotila dětská porota, která zvolila Dětského Ámose
a hlavní porota, jež vybrala Zlatého
Ámose. Jejím předsedou byl jako
každý rok Jan Cimický.
Zatímco Dětským Ámosem se
stal Zdeněk Štěpánek z Brna

a Ámosem sympaťákem pak
Václav Dycka z Litoměřic, největší šampiónkou je Prostějovanka Ivanka Hájková. Ta dokonce
hrozila studentům i písemkou, po
vítězství ale nejspíš dojetím a radostí obrátila. „Písemka by byla,
kdybych nevyhrála,“ říká na pódiu
s úsměvem vítězka a dodává, že
výhru oslaví se studenty velkolepě.
„Koupím velkou krabici zákusků
a všechny, co tady byli, podělím.
Šampaňské jim jako nezletilým
bohužel nalévat nemůžu...“
Absolventka ZŠ Luká přešla na
Gymnázium v Litovli. Po maturitě v roce 1965 byla přijata na Přírodovědeckou fakultu univerzity
Palackého v Olomouci, kterou dokončila o pět let později. Od roku
1971 učí na GJW. „Mezi mé nejoblíbenější učitele patřil dědeček
Jaroslav Svozil, který mě od tří let
bral do školy ve Hvozdu, kde učil.
Tou druhou byla maminka, která
mě naučila lásce k divadlu, českému jazyku i hudbě a ukázala mi,
jak získat lidi pro to, co je chci naučit,“ zavzpomínala krátce po vyhlášení Ivanka Hájková, jejíž obě
dcery pokračují v rodinné tradici.
Se sympatickou a charismatickou laureátkou ceny Zlatý Ámos
vám PROSTĚJOVSKÝ Večerník přinese v příštím vydání obsáhlý rozhovor.
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Do šrotu je ho škoda. Tento obrněný transportér ruské výroby prý ještě dneska dokáže na silnici jezdit
i stotřicetikilometrovou rychlostí.
Foto: Michal Kadlec
Prostějov/mik - To tak jedete se starým papírem do
sběrny a u brány na vás číhá
obrněný transportér! Výjev
ze současného Krymu? Nikoliv, tento zážitek vám dopřává prostějovská výkupna
druhotných surovin v Dolní
ulici!

„My jsme vedeni také jako prodejci vysloužilé armádní techniky
a materiálu. Toto je obrněný transportér BRD ruské výroby z roku
1975 a před dvěma lety jsme ho
vykoupili od českých vojáků. Ale
jestli máte přebytečných osm set
tisíc korun a potřebnou licenci,
můžeme vám sehnat i tank. Sa-

mozřejmě bez výzbroje,“ dostal
Večerník návrh od jednoho z pracovníků sběrny.
Pokud byste chtěli koupit tohoto
opancéřovaného krasavce, máte
smůlu. Je už totiž prodán jednomu z milovníků vojenské historie
z Vyškovska. Ale podívat se na něj
v těchto dnech ještě přijít můžete!

ÚŘEDNÍCI MAGISTRÁTU letos „spolknou“ 220 milionů korun
„Provozní výdaje ale nejsou jen platy zaměstnanců,“ upozorňuje primátor Miroslav Pišťák

Prostějov/mik
Je na prostějovském magistrátu „přeúředníkováno“ a panuje zde přebujelá byrokracie?
„V porovnání s některými velikostně srovnatelnými městy
máme menší počet úředníků
na magistrátu, než tomu je
například v Přerově či Vyškově. Dovolím si rozhodně tvrdit,
že v Prostějově tedy není nadbytek úředníků. A byrokracie?
Mezi námi, kdyby všichni byli
dobrými byrokraty, bylo by to
jen dobře, protože byrokracie
nemusí sama o sobě znamenat
nic odstrašujícího. Naopak,
toto slovo znamená dobré

zvládání úkolů. Jistě, existuje
i špatná byrokracie, ale do té
nás mnohdy tlačí například samotný stát,“ poznamenal úvodem Miroslav Pišťák, primátor
Statutárního města Prostějov.
Koneckonců, v každoročně
zveřejňovaných sociologických průzkumech stoupá
spokojenost prostějovských
občanů s místním magistrátem. „Tuto skutečnost já sám
neumím dostatečně vysvětlit,
jde asi o průnik nejrůznějších
vlivů...,“ usmál se první muž
radnice. „Víte, v každém zařízení či úřadu najdete pracovníky, kteří jsou k občanům
vstřícní a dokáží jim bezpro-

středně pomoci nebo alespoň
poradit. Čas od času ale přijdete za úředníkem, který se
špatně vyspí a není vlídný,
schopný, ani hlavně ochotný
něco pro člověka udělat... To
je ale všude. Já jsem pochopitelně rád, že každým rokem
Prostějované v průzkumech
dávají našim úředníkům více
a více plusových bodů. Tím
ale nechci říct, že jsem spokojen se vším, pořád je co zlepšovat,“ přidal M. Pišťák.
Jak již Večerník uvedl,
provozní náklady na úřad
prostějovského magistrátu
letos dosáhnou 220 milionů
korun. A to je lidově řečeno

PROVOZNÍ NÁKLADY MAGISTRÁTU (bez mezd)
náklady (v Kč)

256 úředníků za 220 milionů. Podle primátora Statutárního města Prostějov Miroslava Pišťáka má magistrát v porovnání se stejně
velkými městy méně úředníků.
Koláž Večerníku
pořádná pálka! Co všechno
zahrnuje? „Jde o peníze vynaložené na osobní a věcné
výdaje na činnost magistrátu i zvláštních orgánů obce,
ale také například na městskou policii,“ shrnul primátor
a jedním dechem potvrdil,
že oproti loňsku provozní
výdaje vzrostly o zhruba
třináct milionů. „V porovnání s rokem 2013 došlo letos
k určitým posunům v odměňování našich zaměstnanců.
Zejména u těch, kteří dosáhli
určitého věku a praxe, takže
mají nárok na vyšší platovou
třídu. Ovšem provozními výdaji se nerozumí jen náklady

na platy úředníků. Do této položky jsou zahrnuty i povinné
pojistné odvody, věcné výdaje,
nákupy materiálu a hlavně ještě náklady na paliva i energie,“
vypočítal Miroslav Pišťák.
Diskuze o potřebnosti úředníků a o penězích, které vyžaduje jejich práce, je jedna
věc. Večerník ale rovněž zajímala skladba úřednického
aparátu na prostějovském
magistrátu. Hlavně co se
týká jeho věkového složení... „Víte, zda upřednostňovat
starší a zkušenější úředníky
nebo dávat příležitost mladým,
to je vždycky velmi diskutabilní otázka. Já osobně mám

2006

„KOTIT“...

Babiš 20 miliard,
Pišťák 20 milionů
Prostějov/mik - Peníze mají
dělat další peníze. To je nepsaný zákon všech dobrých
obchodníků či hospodářů.
Zatímco český ministr financí
Andrej Babiš nedávno vytáhl
ze státní kasy dvacet miliard
„volných“ korun a nechal
je zúročit na bankovních
účtech,
primátor
Statutárního města Prostějov se
rozhodl k podobné transakci.
Ovšem v nesrovnatelně jiných
rozměrech...
„Je jasné, že nemáme takové
možnosti jako pan ministr financí, ovšem i rada města už
nějaký ten rok pravidelně rozhoduje o zhodnocování volných
finančních prostředků. Například
za celý loňský rok jsme takto zís-

ký rozpočet
č t jeden
jd
kali pro městský
milion a sedm set tisíc korun,“
potvrdil Večerníku první muž
a strážce městské kasy Miroslav
Pišťák.
A tak minulý týden v úterý
prostějovští radní rozhodli o další
bankovní transakci. „I nadále
budeme zhodnocovat peníze
prostřednictvím čtyř bankovních
domů. Stane se tak v jednotlivých
případech úročením až dvaceti
milionů korun na termínovaných
vkladech, a to na dobu
maximálně dvanácti měsíců,“
popsal primátor prostějovského
magistrátu s tím, že také letos
očekávají radní stejný zisk jako
vloni, tedy 1,7 milionu korun.
No, holt Babiš má ty soukromé
i státní cifry přece jen jinde...

2008 2009

2010

2011

2012

19 363 000

22 478 000

22 415 000

24 189 000

23 523 000

21 050 000

18 944 000

2007

2013

Zdroj: Magistrát města Prostějova

Poznámka redakce: v roce 2013 činily celkové náklady na
provoz magistrátu včetně mezd, 207 329 250 korun, pro
letošní rok je počítáno s částkou 220 335 000 korun.
mnoho spolupracovníků na fiPOČET ZAMĚSTNANCŮ
nančním odboru, za který léta
zodpovídám, a tam je celá řada
MAGISTRÁTU
mladých lidí. A musím říct, že
rok
počet
před nimi smekám! Naopak
2006
255
správcem městského rozpočtu
2007
261
je pan Neckář a ten, jestli se
rozhodne odejít do důcho2008
256
du, bude na magistrátu velmi
2009
275
chybět. Takže v současnosti
2010
274
máme na radnici, řekl bych,
2011
269
takový mix mládí a zkušenosti. Je to tak půl napůl, a fun2012
255
guje to,“ vyjádřil se přesvědči2013
256
vě zkušený komunální politik.

Peníze se mají SKOČÍTE SI DO VODY?

Svěží jarní
zpravodajství
z Prostějovska

Přehrada zůstává zelená, občané se bouří

Mostkovice, Plumlov/mls Některé věci se nemění... Poslední roky vévodila dnu plumlovské přehrady bujná zeleň.
A barva dobře osetého trávníku
bohužel dominuje u břehů i po
opětovném napuštění nádrže.
Aže situace občany Prostějovska
štve, dokazují další a další rozporuplné ohlasy, které napřímo
slýcháme či čteme v redakční
poště prakticky bez ustání.
Po vydání článků o zelené vodě
v plumlovské přehradě dorazila
do Večerníku řada fotografií od
našich čtenářů. Snímky ukazují nepříliš dobrou kvalitu vody
v nádrži, která čtyři roky procházela nákladnou revitalizací. Zelená
voda u některých z nich vzbuzuje
představu Sargasového moře, ve
kterém nežije téměř nic kromě
velkého množství řas. Jiní zase
volají k zodpovědnosti politiky,
kteří by mohli být mezi prvními,
kdo se v nádrži vykoupe.
„Co tak pozvat Langra a Fialu,
aby si tu dali pár temp. Pamatuji si,
jak se kasali, že bude zase krásná

energie (v Kč)
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Pod slovem úřad si běžní občané představují mnohdy byrokratickou organizaci,
která je podle některých jedinců často zbytečná a hlavně drahá. Jenomže milí
zlatí, bez úředníků se prostě neobejdeme. Tedy hlavně těch, kteří vykonávají
svoji práci svědomitě, účelně a rychle bez jakýchkoliv průtahů. Myslíte, že tomu
v Prostějově tak není? Fakta ukazují, že ano. Za rok 2013 obdržel magistrát
v čele s primátorem Miroslavem Pišťákem na Pražském hradě významné ocenění za nejlépe pracující úřad v České republice. A to nešlo o žádnou formalitu.
Málokdo si ovšem uvědomuje, že zaměstnává aktuálně 256 lidí a jeho provozní
náklady dosáhly v loňském roce 207 milionů korun. A v letošním roce přijde
městská správa daňové poplatníky na ještě na větší částku. Rozpočet pamatuje
s platovými náklady a dalšími nutnými výdaji magistrátu se sumou 220 milionů
korun! Večerník se pokusil rozkličovat, kam a za co vlastně ty peníze putují...

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
INZERCE

Jako na fotbalovém pažitu. Přestože slunce hřeje na plné pecky,
zelená voda v napuštěné přehradě ke koupeli příliš neláká...
Foto: čtenář Večerníku
voda a k přehradě se vrátí cestovní
ruch. Ale to bylo před volbami...,“
napsal například čtenář Ota. To
zda za zelenou přehradou stojí
neškodné řasy či jedovaté sinice
je předmětem řady dohadů. Hygienici začnou měřit kvalitu vody
až v květnu.

Pokud máte podobné
snímky, případně něco
na srdci, pošlete nám
e-mail na adresu
editor@vecernikpv.cz!
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Barometr

Číslo týdne

376

+

Z l ň za milion.
Zeleň
ili V
Velmi
l i chvályhodné
h ál h
je rozhodnutí prostějovských konšelů invesZa loupež
tovat v tomto roce více než milion korun
jenpodmínka!
do výsadby další zeleně v Prostějově.
Diskutabilní rozPůjde zejména o výsadbu keřů,
hodnutí senátu prosletniček a trvalek v ulicích,
tějovského soudu. Chlapík
ve kterých kvůli inusvědčený z ozbrojeného louženýrským sítím
pežného přepadení herny Meloun
nelze sázet
v Kostelecké ulici vyvázl jen s podmínečstromy.
ným trestem. Podle justice mladému kuchaři „přilepšilo“, že čeká narození dítěte...

Také jste si minulé pondělí
všimli policejních hlídek
stojících snad na každém
rohu v Prostějově? Velká
razie na řidiče měla za důsledek celkem 376 zkontrolovaných aut a jejich řidičů.
Z tohoto počtu bylo odhaleno sedmnáct hříšníků,
jeden řidič byl dokonce pod
„parou“!

-

Osobnost týdne
JINDŘICH SKÁCEL
V poslední době je stále více obvyklé, že se z vrcholového sportovce
stane milovník umění. I Jindřich
Skácel z Prostějova všem dokázal,
že umění může být nejenom skvělý
koníček, ale také prostředek obživy.
Bývalý fotbalový brankář se se svými současnými prioritami svěřil Večerníku v exkluzivním rozhovoru,
který si můžete přečíst na straně 16!

Výrok týdne
„PODĚKOVAL
JSEM UŽ VŠEM.
TEĎ JEN ČEKÁM,
ŽE NĚKDO
KONEČNĚ TAKY
PODĚKUJE MNĚ!“
Prostějovský primátor
Miroslav Pišták
při prezentaci uděleného
výborného ratingu města

Z NÁMĚSTÍ PŘES NOC ZMIZELA SOCHA T. G. MASARYKA. CO BYSTE UDĚLALI?

Analýza

Dva tisíce naštvaných lidí na náměstí, rvačky s komunistickými agitátory, útok na prostějovskou radnici za
pomocí železných traverz, vytloukání oken či zneuctění obrazu Klementa Gottwalda. Ale také procítěný
zpěv národní hymny či lidových písní a nadšený boj
za poslední zbytky demokracie bez ohledu na riziko,
že za účast na této akci hrozí zatčení a mnohaletý kriminál. Tohle vše zažil Prostějov po odstranění sochy
T. G. Masaryka z prostějovského náměstí v dubnu 1953.
Zkusme si nyní představit, jak by reakce na podobnou
událost vypadaly přesně po jednašedesáti letech...

Martin Zaoral
Jak vlastně došlo k tomu, že v Prostějově byla stržena socha prvního
československého prezidenta? Začátkem března zemřeli nejprve někdejší sovětský diktátor Josif Vissarionovič Stalin a krátce na to i první
československý komunistický prezident Klement Gottwald. Jejich
úmrtí se shodou okolností kryla
s výročím narození T. G. Masaryka, který přišel na svět 7. března.
Dnes byste je tam ve stejném obdo-

bí hledali marně, nicméně v březnu
1953 se u Masarykovy sochy začaly objevovat svíčky.
Kovaní komunisté je v době
všeobecného truchlení po dvou
zemřelých vůdcích proletariátu
považovali za jasnou provokaci.
Nejaktivnější v tomto směru
byli vojáci, kteří vytvořili tajnou
dvacetičlennou
spikleneckou
skupinu, která krátce po půlnoci
10. dubna 1953 strhla sochu T. G.
Masaryka. Učinila tak potajmu
pod rouškou noci. Sochu odvezli

fejeton Jarní
Petra Hežová
Rozjásaná jarní příroda na
nás útočí na
každém kroku
prozpěvujícími
ptáky, pučícími
květinami a hřejivými slunečními paprsky. Nedočkaví zemědělci už dychtivě
vtrhli na políčka a zahrádky,
protože ať byla zima, jak chce
krátká, hrábě a lopata zahálely
v kůlně už zbytečně dlouho.
Osobně v rámci písničky ‚Ručičky nebojte se, vy makat
nebudete,‘ dávám před jakoukoli prací na zahradě přednost
návštěvě kadeřnice, která se
v rámci toho jarního počasí,
může do mých vlasů klidně

na vojenskou střelnici v Žárovicích, kde ji rozdrtili a zakopali.
Komunisté počítali s tím, že Prostějované celou událost přejdou
bez větších emocí. Podle nich
jim nějaký Masaryk mohl být
klidně ukradený. Jenže se mýlili.
Prostějov se za první republiky
stal baštou sociální demokracie
a hodnoty první republiky se tu
stihly pevně zakořenit. A nedaly
se hned tak vymýtit...
Po odstranění sochy se kolem
prázdného podstavce nejprve za-

frizúra

pro mě za mě pustit jako Béda
Trávníček do neprořezaného
ovocného sadu. Touha po novém účesu byla tentokrát tak
naléhavá, že jsem se nenechala zdržovat objednávkou ke
své oblíbené vlasové stylistce,
ale dala jsem se zlákat nabídkou nedalekého kadeřnictví,
kde mě překvapivě vzali hned
a bez objednání, navíc dokonce s akční slevou!
Rozmrzele zaplaším vlezlou
vzpomínku na minulou návštěvu tohoto kadeřnického
salonu, kdy mi slečna kadeřnice vytvořila architektonicky
velice zajímavý, ale zcela nenositelný tvar ofiny, kterou jsem
musela několik následujících
týdnů nosit na bok nenápadně přišpendlenou sponkou,

protože to působilo, jako by
mě kadeřnice stříhala srpem.
Abych se vyhnula podobnému neštěstí, přinesla jsem si
fotografii účesu, kterou jsem
předložila kadeřnici, pak se
pohodlně usadila a čekala,
až mi odbornice na hlavě vytvoří požadovanou vlasovou
kreaci. Jen pro upřesnění,
zhlédla jsem se ve vlnitém
účesu Kate Winstlet. Bohužel
kadeřnice měla jiný názor
a namísto rozpustilých vlnek
se bez přehánění můžu teď
rovnou přidat k Boney M.
Ono se řekne, reklamovat
účes, ale v tu chvíli jsem se se
slzami v očích zmohla jen na
‚děkuju, přesně tak jsem to
chtěla‘. Že já ale raději nevyrazila na tu zahradu...

Konstelace
hvězd Prostějova
Prostějovanům bude tento týden činit zásadní problém navázání

nových vztahů, ať už pracovních nebo intimních. Prvního dubna
si navíc dávejte pozor na aprílové žertíky ze strany svých kolegů,
ne každý vtípek totiž budete schopni „rozchodit“.

Berani - 20.3.až 18.4. Nedávejte se do řeči s každým, koho potkáte. Lehce se totiž v těchto dnech
můžete stát obětí podvodného jednání. Jste příliš
důvěřiví a lehce skočíte na špek každému. Doma si
urovnejte vztahy, spory vám berou sílu.
Býci - 19.4. až 19.5. Nepokazte si tento týden svoji
pověst výborných obchodníků. Investujte jen tolik
peněz, kolik je bezpodmínečně zapotřebí a nevrhejte se do riskantních kšeftů. Máte sice rádi hazard, ale
nyní raději zůstávejte při zdi.
Blíženci - 20.5.až 19.6. Nevyhledávejte stále příležitosti k hádkám, jak je tomu u vás dlouhodobým
zvykem. Zklidněte hormony hlavně ve chvíli, kdy
vám nadřízení budou vytýkat chyby. Naproti tomu
doma vás bude čekat vždy pohodová atmosféra.
Raci - 20.6. až 21.7. Vy tento týden rozhodně nesedejte za volant! V tomto ohledu vám hvězdy
předpovídají nebezpečí a velkou pravděpodobnost
dopravní nehody. Koneckonců jste v posledním období přibrali na váze, tudíž choďte pěšky!
Lvi - 22.7.až 21.8. Čeká vás setkání s někým, koho
jste si už nepřáli v životě vidět. Bohužel, okolnosti
vám tohoto člověka přihrají do cesty a vy budete
přímo nuceni s ním jednat. Půjde ale o pracovní setkání, takže se můžete tvářit odměřeně.
Panny - 22.8. až 21.9. Pozor na kapsáře v supermarketech, při vaší neopatrnosti byste se mohli stát
jejich terčem! Pokud se vám podaří uchránit svoji
peněženku, pak ji neotvírejte příliš. Blíží se horší
časy, takže šetřete a zbytečně neutrácejte.
...ještě

+

čaly shlukovat skupinky zejména mladých lidí. Kladly na něj
květiny a požadovaly potrestání
viníků. Neblahá zpráva se rychle
šířila městem. Odpoledne počet
lidí na náměstí vzrostl až na dva
tisíce. Rozvášněný dav před radnicí hromadně provolával hesla
jako „Dejte nám Pobudu, dostane na hubu!“ Vilém Pobuda byl
v té době předsedou Městského
národního výboru. Komunisté povolali do „služby“ agitátory z řad
milicionářů, kteří se situaci snažili
uklidnit. Moc ovšem nepochodili.
Vztek, který občanstvo mělo po
odstranění sochy, se obrátil právě
proti nim. Ve vzduchu byla cítit
svoboda. Atmosféra připomínala
euforii po osvobození republiky
od Němců. V tu chvíli se však už
také rozjíždělo první zatýkání...
Postupem času se situace přímo
vyhrotila, rozvášněný dav vtrhl
do přízemí radnice. Radikálové
začali kameny a klacky vytloukat okna. Policie sice se zákrokem váhala, město však v tu chvíli
bylo zcela pod dohledem jejich

Váhy - 22.9. až 21.10. Pořád před sebou valíte
balvan, kterého se ne a ne zbavit. Nejde o finanční
dluh, spíše o dluh vůči někomu, koho máte rádi, ale
jemuž jste v nedávné minulosti ublížili. No nic, promluvte si o tom upřímně s dotyčným.
Štíři - 22.10.až 20.11. Udělají vám radost potomci,
kteří vás překvapí nečekanými úspěchy ve škole.
Naopak sami se sebou nebudete tento týden spokojeni, nepodaří se vám splnit cíle, které jste si dali.
Ještě že máte dostatek pomocníků a zachránců.
Střelci - 21.11. až 20.12. Jak se do lesa volá, tak se
z něho ozývá... Někdo si na vás v těchto dnech vyšlápne, ovšem s vaší hádavou náturou mu nezůstanete v odpovědi nic dlužni. Ovšem na druhé straně,
co se hádá, to se rádo má. Takže brzy se usmíříte.
Kozorohové - 21.12. až 19.1. Vy vůbec neváhejte
a v rámci zklidnění hormonů si vezměte pár dní dovolenou. Zamiřte s celou rodinou někam ven do přírody, potřebujete přijít na jiné myšlenky, v poslední
době je toho na vás v zaměstnání moc.
Vodnáři - 20.1.-18.2. Klidně se bavte, ale zapomeňte na alkohol! Jak jste sami v poslední době
poznali, pitky a flámy vám nedělají dobře, zvláště
když brzy ráno musíte být v práci. Není příjemné,
když je z vás ráno cítit rum nebo vodka...
Ryby - 19.2. až 19.3. Jaro s vámi dělá divy, takže
není vyloučena ani nevěra. Vyhodit z kopýtka si
můžete, pokud jste ale zadaní, očekávejte obrovské
problémy. Žárlivost je nepěkná věc, takže se nedivte, že s partnerem prožijete peklo.

složek i milicionářů. Komunisté k
podnikům přistavovali autobusy,
aby se další dělníci nemohli zapojit do protestů. Milicionáři všem
znemožňovali přístup na náměstí.
Dle vzpomínek pamětníků v tu
dobu vojáci fakticky ovládali celé
město. V poutech nakonec skončilo kolem devadesáti účastníků
demonstrací, třiačtyřicet z nich
bylo prostějovským soudem
odsouzeno. Někteří z nich kvůli
vyjádření nesouhlasu s odstraněním sochy T. G. Masaryka
skončili ve vězení na několik
měsíců, jiní i na několik let!
Tolik historie. V současnosti již socha T. G. Masaryka od října 1998
zase stojí na podstavci před prostějovskou radnicí. Jak by to vypadalo, pokud by z něj po jednašedesáti letech z náměstí přes noc
OPĚT zmizela? Jisté je, že zpráva
by se neuvěřitelně rychle šířila po
Facebooku. Na sociální síti by
vznikla skupina, „Kdo ukradl tatíčka“? Během jediné hodiny by
měla minimálně deset tisíc členů.
Z krádeže by byli obvinění občané

z okolí Husova náměstí. Na večer
by byl svolán pochod proti zlodějům kovů. Policisté by začali ve
velkém prověřovat všechny sběrny surovin. Lidé by v diskusích
začali spekulovat, kolik chmatáci
za bronzového Masaryka dostali. Někteří by jim snad začali
i v duchu závidět a nadávat si, že
se do toho nepustili sami. Postupně by se začaly objevovat názory,
že Masaryk na náměstí stejně
nepatřil, protože prý v třicátých
letech nechal střílet do prostějovských dělníků. Účastnici diskuse
by se navzájem sprostě uráželi,
načež by je znechuceně opustili.
Na samotnou podvečerní demonstraci by nakonec dorazilo asi
sedm občanů, z toho čtyři studenti
a tři sokolové pamatující víc jak
šedesát let staré události.
Zloději by byli to týdne skutečně
zatčeni a do měsíce odsouzeni
k vysokým podmíněným trestům. V té době by se však ve
městě debatovalo už dávno o něčem úplně jiném. A Masaryk by
všem byl už prostě ukradený...

POMŮŽEME KRAJANŮM?
glosa týdne

Tomáš Kaláb
Odešli dávno. Ve druhé polovině devatenáctého století se někteří vydali hledat novou půdu,
nové možnosti, někteří viděli
v carském Rusku národnostně bližší zemi, než Slovanům
nepříliš přátelské Rakousko-Uhersko. Prožili si tam po
několik generací historicky nesmírně těžké doby. Po necelém
půlstoletí světovou válku, následovanou bolševickou revolucí,
která zásadně postihla osudy
jejich domova...
Dvacet let stalinistického režimu vystřídalo nezměrné utrpení během druhé světové války,
kdy byly nacisty a jejich ukrajinskými pomahači vypáleny
celé vesnice. Pro mnohé to byl

po válce impuls k návratu do
země svých předků, kde ovšem
s hrůzou zjišťovali, že to, co v jejich očích naprosto zkrachovalo, se v Československu prezentuje jako pokrokový výdobytek
a meta, které je třeba dosáhnout
(vzpomeňme na typickou scénu
ze seriálu Zdivočelá země, kde
se navrátilci z Volyně snaží vysvětlit, co znamená kolektivizace zemědělství v praxi).
Další se rozhodli vrátit do Čech
po pádu komunistického režimu právem doufajíce, že v
demokratické společnosti jim
bude konečně lépe. Určitá část
přes všechny peripetie stále
zůstala na území mezitím už
samostatné Ukrajiny. Ta se v
posledních měsících změnila
k nepoznání. Před pamětníky začaly jako strašné stíny
vyvstávat dávno zapomenuté
výjevy ukrajinského teroru,
o nichž doufali, že navždy zůstaly zasuté v jejich paměti.

Pro většinu poslední kapka
k rozhodnutí k návratu ke
svým původním kořenům.
Logicky doufali, že se k nim,
jako k Čechům, vláda jejich
země postaví vstřícně a všemožně jim ulehčí jejich i tak
nelehké životní rozhodnutí.
Jaké je však jejich překvapení, když k nim jednoho dne
v poledne přijela návštěva ze
zastupitelského úřadu, zjistila,
že domy stojí a lidé žijí, tudíž
je vše v pořádku a netřeba
zvláštní pomoci. Pokud naše
vláda necítí sounáležitost s
krajany v nouzi, měli bychom
ji cítit my všichni, obyčejní
lidé, ať už žijeme na Hané,
v Krkonoších nebo v Praze.
Oživme svoji národně-historickou paměť, která se dnes
už příliš nenosí...

Agentura

Stop demolici, OP začne vyrábět!

Zbytečná panika! Jediná Agentura Hóser do toho pořádně
vidí a jediná Agentura Hóser
si dokázala zjistit nejaktuálnější
informace o další budoucnosti
oděvního podniku! Obrovský
areál s masivními výrobními
halami se sice začal asanovat,
ale uplynulý pátek byly jakékoliv demoliční práce ukončeny.
A co víc, bulharští kalfoši, kteří
dosud fabriku rozebírali kousek
po kousku, budou muset vše
uvést do původního stavu!
Proč? Z naprosto jednoduchého důvodu. Jak totiž slavný
Hóser zjistil, areál kdysi nejúspěšnější oděvní firmy ve střední Evropě má opět nového majitele. Tedy vlastně staronového.
Stal se jím bývalý a dnes už
zase generální ředitel František
Měkký! „Ano, je to tak, mohu
to potvrdit. Právě jsem zaplatil
sto milionů korun firmě, která
nedávno můj oděvní podnik
koupila za polovinu. Uspokojil

jsem tedy jejich choutky na stoprocentní zisk a teď je „opéčko“ znovu moje. Kde jsem na
to vzal peníze? Něco jsem si
našetřil za mého předchozího
působení ve firmě a něco získal
v Číně..,“ svěřil se Agentuře
Hóser s potutelným úsměvem
František Měkký.
Jak jsme dále zjistili, staronový
majitel má s oděvním podnikem velkolepé plány. „Minulý
týden jsem jednal s prezidentem
Ruské federace Vladimírem
Putinem. Potřebuje vytvořit
okamžitě milionovou armádu
na Krymu a chce po mně ušít
vojenské stejnokroje, jaké svět
neviděl. Je to zakázka za několik miliard korun. Takže budu
požadovat okamžitý návrat
výrobních hal do původního
stavu, pak v nich urychleně
zahájím výrobu,“ popsal Hóserovi Měkký s tím, že už příští
týden začne nabírat nové zaměstnance. Práci by prý mělo

dostat přes sedm tisíc šiček
a krejčích. „Pochopitelně ihned
obnovím samostatnou polikliniku v Oděvním podniku, výzkumný ústav oděvní a opravím
i malé autobusové nádraží před
branami firmy. Nikdo nepozná,
že se během deseti let tady něco
měnilo,“ slíbil ještě prostřednictvím Agentury Hóser František
Měkký.
Všechno to má ale jeden velký
háček. Právě tento boss prostějovského oděvnictví minulých
let bude čelit žalobě, která ho
viní ze zpronevěry desítek milionů korun, a vůbec z toho, že
Oděvní podnik přivedl takzvaně
na „buben“. „Soudu se nebojím, jakmile poznají, že čórknuté prachy znovu investuji pro
blaho společnosti, určitě mě do
kriminálu nepošlou. V nejhorším požádám prezidenta Putina
o politický azyl,“ dodal František Měkký.
Za Agenturu Hóser Majkl
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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 dvojici nejzajímavějších, které vám nyní
předkládáme...

Léčí nejen léky, ale
i úsměv a vlídné slovo
V dnešní době čteme v médiích převážně negativní zprávy. Někdy zapomínáme, že
dobré slovo, dobrá rada, sympatické vystupování i jednání a k tomu ještě milý
úsměv mohou mít skutečně
cenu zlata. Naučili jsem se je
vnímat jako samozřejmost,
na kterou není třeba upozorňovat. A to je podle mě škoda.
I proto můžeme mít dojem, že
z každodenního života mizí.
Proto bych se rád se čtenáři
podělil se dvěma svými pozitivními zkušenostmi. Vždy
když přijdu do pobočky prostějovské hlavní lékárny Nový
dům v Bedihošti, tak mě milá
paní magistra nejen obslouží,
ale i vše srozumitelně vysvětlí. Přitom se mi snaží ulehčit
v mých potížích. Jsem důchodce a tak vítám, když mi
třeba nabídne lék stejného
složení ovšem za přijatelnou
cenu. To si pak člověk užívá
pocit, jako by už jednu pilulku z léku pro uklidnění požil.
Tato paní magistra je jasným
důkazem, že léčí nejen léky,
ale i lidská vstřícnost.
Druhý z řady případů je
z úplně jiného prostředí.
Rozhodně nepatřím k občanům, kteří by byli nadšeni
z návštěvy České pojišťovny
sídlící v prostějovské Úprkově ulici. Moje obavy z jednání však pominuly, když jsem
se ve své záležitosti setkal
s obchodní poradkyní Lindou Zatloukalovou. Původně
jsem vůbec nečekal, že by se
mladá, pohledná pracovnice
se mnou coby starým člověkem nějak zvlášť otravovala.
Opak však byl k mému velkému překvapení pravdou.
Se sympatickým úsměvem
mně paní Zatloukalová nabídla židli, pozorně si mě vyslechla a ihned jednala k mé
spokojenosti. Navíc mi vše
vysvětlila do všech podrobností, poradila v orientaci daného problému a nakonec se
s úsměvem rozloučila.
Taková jednání považuji za
krásný příklad chování člověka k člověku, po němž
zejména lidé dříve narození
tolik touží. Myslím, že bychom si podobných příkladů
měli více všímat a upozorňovat na ně!
Arnošt Lejsal, Hrubčice

Kde se v hledišti
vzaly petardy a lahve?
Při pátečním třetím finále
druhé hokejové ligy jsme
všichni na zimním stadionu
zažili euforické chvíle vítězství. Zároveň však všechna
čest pořadatelské službě, která bez policie zvládla rvačku
mezi tábory fanoušků Prostějova a Přerova. Mám k pořadatelům ale jednu výtku.
Jak je možné, že fanoušci po
sobě házeli dělobuchy a také skleněné lahve? V tomto určitě pořadatelé selhali,
protože neproběhly pořádné
prohlídky fanoušků při jejich příchodu na stadion. Jinak by se nestalo, že by tyto
předměty pronesli dovnitř na
„zimák“!
Tomáš Koudelka,
Prostějov
...ještě

+

Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Jaro už je definitivně tady. Kromě prvního jarního dne máme
za sebou už i nastavení hodin na letní čas. Nejen, že si tak opět
musíme zvykat na změnu času, ale mnoho z nás se potýká i s takzvanou jarní únavou. A co vy? Trpíte podobnými jevy? Na to
jsme se ptali uplynulý týden našich spoluobčanů v prostějovských ulicích...
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TRPÍTE JARNÍ ÚNAVOU?
Jitka KOBLIHOVÁ
Prostějov

Jiří NOVOTNÝ
Prostějov

ANO

NE

Ferda s paničkou. O kocourka, který jen zázrakem přežil útok opilého mladíka, je nyní dobře
postaráno
4x foto: archiv Olgy S.

„V posledních letech trpím
únavou často, a to bez ohledu na to, zda je jaro nebo jiné
roční období. Samozřejmě mi
tyto pocity vadí, a tak se s tím
snažím něco dělat. Nejsem
typ, co pravidelně užívá vitamíny, ale snažím se být neustále v pohybu. Zvláště teď
na jaře, jezdím na bruslích,
cvičím a podobně. Jaro mám
moc ráda, ale vadí mi, že mě
společně s únavou ještě doprovází alergie.“

„Já na žádné únavové syndromy netrpím ani jsem nikdy netrpěl. Ačkoliv chodím
spát velice pozdě a brzy ráno
vstávám, jsem velice odolný...
(úsměv) Tuto odolnost si také
již spoustu let pěstuji. Hodně
sportuji, běhám a pravidelně
přijímám vitamíny formou
šťáv z ovoce a zeleniny, které
si sám vyrábím. Tudíž žádné
jiné vitamíny ani žádnou chemii nepotřebuji, jen čerstvé
šťávy a dostatek pohybu.“

www.vecernikpv.cz
.cz
INZERCE

Začátek jara v nás všech vzbuzuje i hodně širokou fantazii v milostném životě. Tentokrát doporučujeme další
netradiční místo k pohlavnímu aktu. Co takhle například
vyzkoušet kabinku v supermarketu či velkém obchodu
s oděvy? V butiku je to nemožné, ale ve velkých „obchoďácích“, kde je kabinek dvanáct do tuctu, už je velká
šance. Buď využijete zástěrku a naberete si s sebou
okatě velké množství oblečení, které budete „zkoušet“
anebo budete doufat, že si nikdo nevšimne, jak dlouho a s kým v kabince jste. Popřípadě nikdo nebude tak
otravný, že by se k vám dobýval a nakukoval k vám...
Úskalím ovšem mohou být bezpečnostní kamery. Ty si
předem dobře zkontrolujte, abyste nepobavili či nepohoršili obsluhu. Je pravda, že ve zkušební kabince nemáte zrovna dvakrát na výběr, co se týká poloh při milování, ovšem taková „rychlovka na stojáka“ je polohou
v tomto případě nejvíce doporučovanou. A pokud vám
při milování v kabince bude vadit ještě velké zrcadlo,
přikryjte ho ošacením, které rychle strháte z partnera...

T hl příběh
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k
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ilýý Jan
J Kubík
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přímo na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově. Dvacetiletý mladík nejdříve kocourka zvedl nad hlavu, mrštil jím o zem, a pak do jeho bezvládného těla kopal.
Prostějovský soud jeho chování „ocenil“ půlroční podmínkou. Kocourek jako zázrakem přežil a našel nový domov, který by mu agresivní mladík mohl závidět...
Prostějov/mls
Novou majitelku týraného kocourka trest pro útočníka příliš
nepotěšil. „Domnívám se, že
místo půlroční podmínky by si
měl tento člověk odpracovat trest
v útulku pro týraná a opuštěná
zvířata. Bylo by to pro něj určitě
prospěšnější. Poznal by na vlastní
oči, jak nelidskými se mohou
někteří z nás stát při jednání
s bezbrannými tvory. Možná by
si uvědomil, kolik práce i peněz
stojí tyto němé bytosti uvést

zpět do plnohodnotného života,“
navrhuje paní Olga, která si však
není jistá, zda by zvířata takového
člověka mezi sebe přijala!
„O nás lidech toho totiž ví často
víc, než si sami myslíme...
Možná by se jim pan Jan nelíbil
a dali by mu to najevo. Třeba by
i na vlastní kůži pocítil, jaké to
je stát se bezbrannou hračkou,
se kterou si někdo může dělat,
co chce,“ míní paní Olga, u níž
mourovatý kocourek našel
láskyplné zázemí. Právě to Janu
Kubíkovi i jiným agresivním

mladíkům podle ní citelně
chybělo. „Nevím, jestli Ferdovi
zbývá už jen šest životů. Ale
pokud bude u nás, bude o tyto
životy pečlivě postaráno a mít
se jako král. Mladý Jan bude
doufám závidět kolik lásky se Ferdovi dostává, jelikož on jí asi za
svůj život doma moc neměl. Jen
mám obavy, aby díky nízkému
trestu tento člověk nerozdával kopance kolem sebe dál a dál,“ uzavírá svérázná žena s dobrým srdcem, který do redakce Večerníku
poslal hodně pěkný e-mail...

Foto: Internet

Návrat ke

„starým” případům

Loni jsme měli zimy až
po krk, letos žádná nebyla
Prostějov/mls

PONDĚLÍ 25. BŘEZNA 2013
To snad není pravda! Jsou Velikonoce a my se brodíme v závějích
sněhu! Celé Prostějovsko o uplynulém víkendu zasypal těžký mokrý
sníh. V některých místech napadlo dvacet centimetrů, na Drahanské
vrchovině dokonce třicet. Mezi Nivou a Drahany byli policisté po domluvě se silničáři nuceni uzavřít silnici. V Olomouckém kraji během
neděle došlo k celkem pětadvaceti dopravním nehodám. A zima stále
nehodlá říct poslední slovo. Než sníh roztaje, potrvá to ještě nějaký
čas. Mrznout má totiž ještě několik dlouhých dnů, předpověď dokonce hlásí příval sněhových vloček.

jak šel čas Prostějovem ...
Hliníky

BŘEZEN 2014

Stával tu pivovar. Název Hliníky byl pro tento prostor používán již v
devatenáctém století. Oficiální pojmenování se datuje od května 1881
podle jílové půdy, která se zde v minulosti těžila. Do roku 1892 a v období nacistické okupace v letech 1940 až 1945 byla ulice zvána německy Lehm-Gasse. Původně pod Hliníky patřilo i Floriánské náměstí
až k bývalé střelnici. V roce 1875 zde byl založen český pivovar R.
Dvořák a A. Binko, od konce padesátých let minulého století v areálu
sídlí Starorežná Prostějov. V současné době na ulici Hlíníky v čísle
popisném 444/5b sídlí Moráviafortel. Tato značka zastupuje české
firmy které se zabívají výrobou z přirodních materiálů a poskytováním
služeb. Můžete si zde koupit dřevěné dárky, 3D puzzle, gravírované
fotografie, ale také objednat ložnice, skříně, pergoly a mnoho dalších
výrobků ze dřeva.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Kojetínská

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

MÁSLA...

Flora
(400g)

Rama classic
(500g)

Perla s vitamíny
(500g)

Zlatá Haná
k namazání
(300g)

Pomazánkové
máslo
(200g)

Máslo
(250g)

45,90

43,90

37,90

29,90

21,90

35,90

45,90

-

37,90

-

20,90

31,90

45,90

34,90

37,90

31,90

20,40

14,90

45,90

43,90

19,90

-

12,90

29,90

45,90

43,90

37,90

31,90

24,90

29,90

45,90

42,90

28,90

30,90

18,90

28,90

Naše RESUMÉ
Čím si namazat chleba nebo
rohlík? No přece máslem,
to dá rozum! A jelikož trh
nabízí hned několik druhů,
Večerník vás nasměruje za těmi
nejlevnějšími. Flora je všude za
stejnou cenu, pro Ramu classic spěchejte do Billy, pro Perlu
s vitamíny do Kauflandu a Zlatou Hanou k namazání zase do
Alberta. Pomazánkové máslo
pořídíte za nejmenší peníz
v Kauflandu a běžné máslo
zase v Bille.
Přejeme dobré namazání!
Průzkum proveden
ve středu 19. března 2014

Nelze si představit dva odlišnější roky. Zatímco loni nás zima trápila
ještě o Velikonocích, letos vlastně ještě nezačala a už skončila. Navíc v březnu panovalo převážně velmi teplé počasí, padlo dokonce
několik teplotních rekordů. Dle celkového hodnocení meteorologů
byla letošní zima extrémně suchá a teplá. A to navzdory tomu, že
už koncem loňského září se v médiích objevovaly předpovědi,
že se máme připravit na nejkrutější mrazy za posledních sto
let... Tuto předpověď zvěstovali ruští meteorologové, kupodivu se
k nim přidali i někteří z jejich německých kolegů. Dlouhodobý výhled tuhé zimy se však stejně jako v mnoha podobných případech
ukázal jako naprosto scestný. Posloužil pouze jako příležitost pro
prezentaci nejrůznějších dodavatelů plynu a elektřiny nabízejících
údajné úspory na účtech za teplo...
napsáno
před

10
lety

ŘIDIČ ZABIJÁK se
vykoupil z vězení

K diskutabilnímu rozhodnutí
dospěl senát Okresního soudu
v Prostějově ve věci Zdeňka
Fialy z Prahy. Mladý dvaadvacetiletý muž přede dvěma
lety jako svatební host zpěváka Daniela Hůlky usmrtil
v Bedihošti pod vlivem alkoholu svým vozidlem cyklistku,
matku tří dětí.
Svatebčan se v časných ranních
hodinách řítil stokilometrovou
rychlostí obcí Bedihošť a zde
nezvládl se svým autem pověstné „esíčko“ na konci vesnice.
Dostal smyk a v protisměru srazil čtyřicetiletou ženu na kole. Ta
byla na místě mrtvá, řidič ještě
poté sjel do příkopu a zastavil ho
až betonový sloupek. Policistům
posléze nadýchal 1,6 promile
alkoholu.
Pro mnohé se zdál případ jasný
a veřejnost požadovala nejpřísnější trest. Zdeněk Fiala se pak
celkem třikrát vyhnul předvolání k soudu, údajně kvůli zdravot-

ním problémům. Napočtvrté přece jen do Prostějova přijel a tak
předseda senátu Pavel Marčík
mohl tedy konečně posoudit
jeho vinu. Závěrečný verdikt
soudu byl však pro mnohé překvapující. Obviněný muž odešel
od prostějovského soudu s pouhou „podmínkou“! „Obžalovaný se dohodl s manželem oběti
dopravní nehody a věnoval mu
šest set tisíckorun. Dalších sto
tisíc korun poukázal na konto
soudu. Polovina této částky připadne podle zákona ministerstvu
spravedlnosti na konto obětem
trestných činů a druhou dostane Speciální škola pro postižené děti,“ objasnil soudce Pavel
Marčík. „Soud se tímto dostal
do netypické situace, ovšem při
rozhodování o rozsudku jsme
museli přihlédnout k finančnímu odškodnění. Otázka viny
je nepochybná a za normálních
okolností bych uložil přísný nepodmíněný trest,“ dodal.

Zpravodajství

6

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 31. března 2014

Veronika z Těšic ZAHRÁDKY u OP jsou už ZPLUNDROVANÉ

se vrátí domů O kácení stromů jejich majitelům nikdo neřekl!

Ostrava, Prostějov/mls - Pamatujete ten nešťastný případ z
prvního dne letošního roku, kdy
se Veronika z Těšic chtěla zapálit? Pokud ano, tak věřte, že má
dobrý konec. Tedy prozatím...
Jednatřicetiletou ženu totiž již
zanedlouho pustí z ostravské
fakultní nemocnice, kde je dnes
již přesně čtvrt roku. Na sever
Moravy byla přitom maminka
malého syna transportována vrtulníkem v kritickém stavu.
K hrozivé události došlo na Nový
rok poté, co se žena kvůli nevěře
svého partnera polila hořlavinou
a zapálila. Jak už jsme informo-

vali, Veronika z Těšic svůj zoufalý čin přežije. Přitom ještě před
třemi měsíci nebyly prognózy
v tomto směru vůbec příznivé.
Žena utrpěla popáleniny na čtyřiceti procentech těla, její stav byl
kritický, několik týdnů v bezvědomí doslova bojovala o život.
Nyní je její stav výrazně lepší,
stále však zůstává v péči odborníků z Popáleninového centra ostravské nemocnice. „Žena je ale
plně stabilizovaná, při vědomí a
dále u ní probíhá doléčovací proces,“ konstatoval s uspokojením
Tomáš Oborný, tiskový mluvčí
Fakultní nemocnice Ostrava.

Prostějov/mls - Jde to všechno
rychleji, než se dalo čekat... Faktem ale je, že po půlstoletí jsou
již některé ze zahrádek u areálu
zkrachovalého Oděvního podniku minulostí. Stromy, které tu
rostly desítky let, padly k zemi
a lidé, kteří je tu sázeli i starali
se o ně, se žádné náhrady zřejmě
nedočkají!
Přišli muži s motorovými pilami,
a bylo to. Na rychlý postup nových majitelů pozemků souseSpoušť. K zemi šly v uplynulém týdnu i kvetoucí meruňky...
dících s objektem OP (Večerník
Foto: Martin Zaoral
informoval v předminulém vydání - pozn.red.) upozornil Večerník menala práce na zahrádce opravdu si František Nevrtal mladší, jehož
syn jednoho z majitelů. „Je to hod- hodně. Nyní ji po všech těch letech otec byl posledním zakládajícím
ně smutné. Pro moje rodiče zna- museli rychle opustit...,“ posteskl členem kolonie.

NEUVĚŘITELNÉ: „FEŠÁK HUBERT“ to zkouší na další a další ženy

Prostějov/mls - Nad neuvěřitelnou drzostí Miroslava Janiše se
skutečně tají dech. Jeho výkonnost, s jakou střídá jednu ženu
za druhou, je ovšem až neuvěřitelná. Do redakce nadále dochází
výpovědi dalších žen, které měly
s tímto sňatkovým podvodníkem
co do činění. A některé z nich jsou
přitom až k neuvěření...
Šestapadesátiletý Miroslav Janiš se
coby sňatkový podvodník přiživuje
už několik desítek let. Odsouzen
však byl pouze ve dvou případech.
Jak Večerník ale nedávno informoval, půldruhý rok po jeho odsouzení,
jsme získali důkazy, že si „Fešák
Hubert z Bulharské“ vyhlédl další
oběti. Jednou z nich se stala také

o rok mladší Libuše M. Stejně jako
spoustě dalších i této dámě Janiš
slíbil společný život. Paní Libuše
už kvůli němu prodala svůj byt
v Rožnově pod Radhoštěm. „Nakonec za něj dostala milion sto padesát tisíc korun. Prohlásila přitom,
že osm set tisíc dá do Janišova domu
v Plumlově a za zbytek si koupí
auto,“ prozradila Večerníku čerstvou
informaci přítelkyně paní Libuše. Té
nyní reálně hrozí, že skončí na ulici...
Zranitelná a osamělá žena totiž ve
sňatkovém podvodníkovi vidí své životní štěstí, kterého se nehodlá vzdát.
„Ano, jsme stále spolu. Peníze mu
možná dám, ale jedině za podmínky, že na mě přepíše polovinu domu
v Plumlově,“ prozradila při ne-

dávném rozhovoru pro Večerník
paní Libuše. O tom, že Janiš má
kromě ní ještě další milenky, přitom nemůže být téměř pochyb.
A zkouší to také na další. Jedna
z nich pochází z Vícova. „Zazvonil
u mě doma s tím, že prý chce koupit dům a slyšel, že já ho prodávám.
Byl to nesmysl! Chtěla jsem mu
však pomoci najít jiný dům, který by
byl volný. Minulý týden ve čtvrtek
jsme si dali schůzku v plumlovské
restauraci ´U Pácla´. Říkal mi, že je
sám, ale že prý mě hrozně miluje,
zval mě na koncerty a procházky se
psem. Už mám něco za sebou, tak
jsem mu moc nevěřila. Pár dní na
to jsem se o něm bavila s kamarádkou a zjistila, že ji obral o dvě

stě tisíc korun,“ svěřila se nám s až
neuvěřitelným příběhem Jana K.
z Vícova.
Miroslav Janiš se holt i nadále pohybuje ve společnosti stále nových a
nových žen, což potvrdila také jedna z místních realitních makléřek.
„S panem Janišem jsme se s kolegou několikrát setkali a hned nám
bylo jasné, co je to za člověka. Na
prohlídku nemovitosti dorazil vždy
s jinou dámou. Bude to pěkný ubožák. Prosím sledujte ho, ať zase
neublíží dalším ženám,“ vyzvala
Večerník paní Věra.
A my můžeme slíbit, že situaci
kolem sňatkového podvodníka
Miroslava Janiše budeme i nadále sledovat.!

DEN UČITELŮ: Cenu za mimořádný přínos si odnesl
Václav Kolář

Prostějov/mm - Tři desítky kantorů z prostějovských mateřských, základních a středních
škol byly v pátek 28. března
vyhodnoceny v rámci společenského večera, který proběhl v Národním domě. Akci každoročně
pořádá prostějovský magistrát
jako připomínku Dne učitelů.
Samotná ocenění předávali kantorům náměstci primátora Statutárního města Prostějov Jiří Pospíšil,
Zdeněk Fišer a Ivana Hemerková,
první náměstek hejtmana Olomouckého kraje Alois Mačák a šéf
školského odboru František Říha.
Na vše pak bedlivě dohlížel samot-

ný primátor Miroslav Pišťák, který
si nechal pro sebe předání jediné
ceny, a to hlavní hvězdě večera.
Tou se stal PhDr. Václav Kolář,
který byl oceněn za celoživotní
pedagogickou, literární a společenskou činnost. Celý večer moderoval ředitel knihovny Aleš Procházka a právě při předávání hlavní
ceny připomenul Dr. Koláře i jako
svého nejoblíbenějšího pedagoga,
když byl ještě sám studentem. Primátor pak neopomenul připomenout s humorem sobě vlastním, že
ho oceněný Kolář jednou pěkně
naštval, když byl již jako voják
v záloze povýšen z nadporučíka

na majora a tím ho hodnostně
přeskočil, vzápětí však dodal, že si
oceněného velmi váží, stejně jako
všech pedagogů. Miroslav Pišťák
zavzpomínal také na své učitele
a s lítostí konstatoval, že již v dnešním školství nelze použít metody
tehdejší, neboť řada žáků by za své
chování potřebovala dostat pořádně napráskáno. Nejen za to byl odměněn bouřlivým potleskem.
Během večera pak přišla do
sálu zpráva o tom, že v Praze
získala učitelka prostějovského
gymnázia Ivanka Hájková titul
Zlatý Ámos pro nejoblíbenějšího
kantora České republiky, což sál

kvitoval velkým nadšením a oceněná zažila na dálku „standing
ovations“.
O kulturní vystoupení se postaralo
sdružení BUĎ ZUŠ a tak kantoři
mohli vidět tančit víly, ale také americké vojáky a vojačky, mimochodem velmi vnadné. Závěr večera
zrealizoval tým restaurace Národního domu v čele s ředitelem Páleníkem, který připravil pro všechny
zúčastněné menší občerstvení.
Kompletní seznam oceněných najdete na www.vecernikpv.cz!

Lidí, kteří stromy sázeli, se na
souhlas s jejich kácením nikdo
neptal. Dokonce jim o něm ani
nikdo dopředu neřekl! „Pouze
mi to zpětně telefonicky oznámili.
Těžko se s tím srovnávám, stromy
jsem tu pěstoval padesát let, sám
bych na ně pilu nikdy nedal,“ svěřil se Večerníku dlouholetý předseda prostějovských zahrádkářů
František Nevrtal starší.
Pozemky, na kterých desítky let
zahrádkáři hospodařili, spadly
po krachu OP Prostějov společně
s hlavním výrobním areálem do
insolvenčního řízení. Noví vlastníci to vše získali za celkem osmapadesát milionů korun. Jejich

počínání je při demolici i ostatních krocích skutečně razantní.
Za pokácené stromy se zahrádkáři
navíc nedočkají ani žádné náhrady! „Nejsem právník, je možné,
že na to noví vlastníci mají právo.
Pokud by bývalým nájemníkům
dali alespoň nějakou symbolickou
částku, byl by to z jejich strany
vstřícný krok,“ míní František Nevrtal mladší.
Zahrádkářská kolonie na pozemcích v majetku Oděvního podniku
Prostějov fungovala od roku 1964.
V poslední době trpěla nájezdy zlodějů kovů. Převod celého areálu
do vlastnictví nových majitelů jí
však zasadil poslední ránu...

Policejní KACHNA zmátla celou republiku

Není to druhý lupič, ale namaskovaný
BAKALÁR!

Bakalár, nikdo druhý! V této podobě se měl zadržený Ján Bakalár skrývat více než rok v Praze. Nejde tak
o jeho komplice z loupežného přepadení automobilu v Přemyslovicích...
Foto: Policie ČR
Praha, Prostějov/mik - Během
uplynulých dvou týdnů zveřejnila
celostátní i prostějovská regionální média včetně Večerníku na základě informací Policejního prezídia České republiky reportáž
o údajném dalším úspěchu kriminalistů při vyšetřování loupežného přepadení kurzovního auta
z loňského února v Přemyslovicích. Ale všechno je jinak...
Právě Večerník totiž přišel na to, že
policie není na stopě druhého z pachatelů, jak bylo původně mylně
pochopeno, ale identikit zobrazuje již zadrženého Jána Bakalára!
Přitom původní zprávu pochopila
všechna média tak, že jde opodobu Bakalárova komplice, který
v únoru 2013 také střílel na osád-

ku vozidla bezpečnostní agentury
Loomis v Přemyslovicích.
„Ano, došlo k obrovskému nedorozumění. Mohu nyní upřesnit, že
jsme zveřejnili identikit již zadrženého Jána Bakalára, který se v této
pozměněné podobě měl pohybovat
na svobodě v době, kdy jsme po
něm pátrali. Zveřejnění identikitu
s jeho pozměněnou podobou je
totiž další krok ve vyšetřování, kdy
chceme zmapovat Bakalárův pohyb během ročního skrývání před
zatčením,“ prozradila exkluzivně
Večerníku Vlasta Suchánková, tisková mluvčí Policejního prezídia
České republiky v Praze.
Společně s uvedeným identikitem zveřejnilo policejní prezídium také tři pražské adresy.

„Zjistili jsme informace o tom, že
Ján Bakalár se na těchto adresách
během uplynulého roku mohl zdržovat, dokonce i bydlet a ukrývat
se. Proto jsme se obrátili na veřejnost se žádostí o pomoc, zdali
byla skutečně tato osoba na těchto
adresách viděna. Znovu opakuji, že na identikitu je Ján Bakalár
a žádná jiná osoba podezřelá z přepadení kurzovního vozidla v Přemyslovicích,“ zdůraznila Vlasta
Suchánková.
Ján Bakalár je v současnosti v brněnské vazební věznici a čeká na
soud. Je obviněn z pokusu o vraždu a loupežného přepadení. Hrozí
mu až dvacet let vězení, popřípadě výjimečný trest. Po jeho dvou
komplicích se nadále pátrá.

Hotová KALAMITA ve Spitznerových sadech
„Na kácení třiceti stromů máme povolení,“ brání se konšelé

Prostějov/mik - Nad tím, co se
děje v těchto dnech ve Spitznerových sadech v Prostějově, kroutí
hlavami všichni občané, kteří
v blízkosti parku bydlí, či kolem
něj pravidelně prochází. Během
uplynulého týdne se tady zničehonic objevili dřevorubci a začali
se chovat jako někde v lese. Káceli
jeden strom za druhým, přičemž
k zemi padly i ty zdravé. Holt,
naplánovaná revitalizace parku
začala...
„Je to úplná katastrofa! Vždyť tady
byly skoro samé zdravé stromy.
Všude se vysazuje zeleň a tady
pokácejí celý park,“ postěžovala si
Večerníku přímo na místě Miluše
Pořízková. Přestože ale většina lidí
nazývá současný stav v parku za
kostelem svatého Petra a Pavla kalamitou, radní pak naplánovanou
revitalizací. „Vypadá to opravdu

drasticky, stejně jako před rokem
ve Smetanových sadech. Rekonstrukce Spitznerových sadů si ale
taktéž vyžaduje odstranění stromů,
které odborníci vyhodnotili jako
nezdravé. Další zeleň musí ustoupit
naplánované rekonstrukci sítě cest.
Počítáno je s vykácením zhruba třiceti stromů, na což odbor životního
prostředí vydal povolení. Mohu
ale všechny ujistit, že stejně jako
ve Smetanových, tak i ve Spitznerových sadech proběhne vzápětí
masivní náhradní výsadba. A to ještě
v letošním roce,“ vzkazuje Ivana
Hemerková, náměstkyně primátora
Statutárního města Prostějov, která
je zodpovědná za životní prostředí.
Tyto argumenty ale občany z okolí
Spitznerových sadů v tuto chvíli
moc nepřesvědčují. Dlouhá desetiletí byli zvyklí na stíny košatých
stromů, jejichž kmeny teď leží na

Dřevorubecký masakr! Ve Spitznerových sadech padnou za oběť jejich revitalizace na tři desítky stromů. Místní to špatně rozdýchávají.
zemi. „Vím, že je tady naplánovaná
revitalizace, a chápu, že některé staré či uschlé stromy musí pryč. Ale
podle mého názoru se spousta stromů kácí úplně zbytečně! Vždyť se
podívejte, tyto tři mají úplně zdravé
kmeny, byly košaté a lidi pod nimi v
létě rádi seděli na lavičkách,“ ukázala Večerníku na haldu dřeva z po-

kácených letitých velikánů Zdeňka
Sluková, provozovatelka kadeřnictví hned v sousedství Spitznerových
sadů. „Ti dřevorubci, co to tady
káceli, mi řekli, že několik stromů
muselo padnout kvůli tomu, neboť
na jejich místě povede nová cesta.
To je snad nesmysl, ne? Přece cestu vybuduji tam, kde nejsou stromy

a ne naopak,“ kroutí hlavou Zdeňka
Sluková.
Lid míní, ale projektanti revitalizace parku jsou jiného
názoru. Generální rekonstrukce
Spitznerových sadů začala ve
čtvrtek a přijela ji do Prostějova
zrealizovat firma z Prahy.
„V souladu s výrokem výběrové

komise schválila rada města jako
nejvhodnější nabídku společnosti
Green Project Průhonice. Nabídka
je ekonomicky nejvýhodnější. Na
tuto akci, konkrétně na obnovu veřejné zeleně, získalo město dotaci
z Operačního programu Životní prostředí ve výši devět set padesát tisíc
korun,“ poznamenal Zdeněk Fišer,

3x foto: Michal Kadlec
další z náměstků primátora Statutárního města Prostějov. Zatímco předpokládaná hodnota zakázky činila
7,63 milionů korun bez DPH,
vítězná firma předložila nabídku
4,74 milionů korun s tím, že na
dílo poskytne zadávacím řízením
stanovenou nejvyšší požadovanou
záruku, tedy 120 měsíců.

OSTUDA při setkání radních Obchůdky na zastávce v Plumlovské obživnou

s občany Tylovy ulice
„Přišel jenom pan Burša a moje máma,“
potvrdil zklamaně Jiří Pospíšil

Prostějov/mik - Čeká je akce
století, přesto nemají absolutně
žádný zájem o informace. Řeč
je o občanech z Tylovy ulice
a okolí v Prostějově, pro které
byl předminulý čtvrtek 20. března uspořádán další díl ze seriálů
setkání radních a dalších zástupců magistrátu s občany. Na
diskuzi do školy ve Studentské
ulici však přišli jen dva!
„Byl to takový menší trapas...
Radních, vedoucích jednotlivých
odborů magistrátu i městské policie bylo dvanáct a diskutující
občané pouze dva. Dění v Tylově
ulici zajímalo jen stálého a tradič-

ního diskutéra pana Buršu, a pak
přišla ještě moje máma,“ prozradil
Večerníku viditelně zklamaný Jiří
Pospíšil, první náměstek primátora Statutárního města Prostějov.
Byl to opravdu divný pocit, vždyť
za pár týdnů Tylovu ulici celou
rozkope těžká technika, neboť
lokalita projde nákladnou rekonstrukcí mající za cíl hlavně zvětšit
počet parkovacích míst. „Zřejmě
zdejší občané už o všem vědí z novin, tak nás k ničemu nepotřebovali,“ podotkla s ironickým nádechem Alena Rašková, náměstkyně
primátora zodpovědná za dopravu
v Prostějově.

Překvapený z nezájmu obyvatel
Tylovy ulice byl také primátor
Miroslav Pišťák. „Těžko říct a pochopit, proč lidé nepřišli... Přitom
na setkání s občany ve Vrahovicích
nebo v Čechovicích bylo plno, velký zájem s námi diskutovat měli
i obyvatelé sídliště E. Beneše,“ porovnal rozdílný zájem Prostějovanů
o věci veřejné první muž radnice.
Dlužno dodat, že o týden později
se uskutečnilo další setkání, tentokrát s obyvateli sídliště Hloučela v tělocvičně školy v Melantrichově ulici. Tady už byl zájem
o chloupek větší, dostavili se občané tři...

„Díla“ sprejerů se odstraní na náklady města

Prostějov/mik - Po roce prázdnoty a pustošení je nyní jasné, že
prostory na autobusové zastávce
u obchodního střediska Haná
v Plumlovské ulici zase obživnou.
Město je totiž pronajalo prostějovské podnikatelce, která tady
podle informací Večerníku hodlá
nabízet mimo jiné chlazená hotová jídla!
„Jedná se o pronájem devíti metrů
čtverečních za účelem provozování
prodejny. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a nájemné
jsme stanovili na částku dvou tisíc
korun ročně,“ informoval Večerník
Jiří Pospíšil, první náměstek primátora Statutárního města Prostějov.
Na otázku, proč tak levně přišla podnikatelka k pronájmu jedné z místností na frekventované zastávce
v Plumlovské ulici, přišla z úst druhého muže radnice vcelku logická
odpověď. „Veškeré úhrady za služ-

dopravou,“ prozradila prostějovská
podnikatelka. Zda bude ze své kapsy
platit i odstranění sprejerských nápisů, jak tvrdí náměstek Pospíšil,
o tom neměla tušení. „Jsem na odstranění domluvena s technickými
službami, ale jestli to budu platit, to
fakt ještě nevím...,“ pokrčila rameny
podnikatelka.
V tomto ohledu máme pro ni příznivou zprávu. „V tuto chvíli jsme
zatím sprejerské nápisy odstranili ze
skel výlohy obchůdku. Stalo se tak
na základě požadavku odboru spráVrací se život. Nová nájemkyně obchůdku na zastávce v Plumlovvy a majetku města, takže tyto práce
ské ulici odstraní i obrovská „díla“ sprejerů.
Foto: Michal Kadlec
budeme fakturovat magistrátu,“ proby, jejichž poskytování je spojeno Večerníku se podařilo kontakto- zradil Večerníku Martin Grepl, řes užíváním pronajatých nebytových vat Annu Cígrovou, která hod- ditel společnosti .A.S.A. Technické
prostor, bude po dobu trvání nájem- lá obchůdek otevřít už během služby v Prostějově. „Je to tak, zatím
ní smlouvy hradit ona. A další důvod dubna. „Chci zde prodávat plněné došlo jen na výlohu a jako majitelé
je ten, že o provoz v obchůdcích na bagety, nápoje, cukrovinky, cigarety těchto nebytových prostor, které
zmíněné zastávce u Hané nemá a rovněž chlazená hotová jídla. pronajímáme, necháme na náklady
dlouhodobě nikdo jiný zájem,“ ob- Prostě všechno, co si rádi koupí ces- města zamalovat výtvory sprejerů
tující do práce městskou hromadnou i z omítky,“ potvrdil Jiří Pospíšil.
jasnil Jiří Pospíšil.
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Prostějov &
Nevíte, jak strávit následující prosluněné dny,
víkendy či měsíce? PROSTĚJOVSKÝ Večerník
ano! Co takhle si vyjet po českých hradech
a zámcích... Že nemáte ale tušení, na jaký hrad,
zámek či zříceninu se vypravit? My se vám v našem přehledu budeme snažit vytýčit ty největší
pozoruhodnosti, taktéž se podíváme na místa,
kde bloudí duchové, straší různé bytosti či na samotné brány do pekel. Nechybí ani samotné tipy
na výlet k zámkům, které se tu prezentují. To vše
a ještě více se dočtete na dnešní tematické straně, která je věnována právě hradům a zámkům...
Texty: Aneta Křížová a Petra Hežová





Navštěvujete rádi hrady a zámky?

hrady a zámky
Putujeme po krásách českých pamětihodností

Není nic lepšího než si o prosluněném víkendu zajet navštívit nějaký hrad či zámek.
A které pak stojí za návštěvu? Samozřejmě každý má
co nabídnout, Večerník pro
vás ale vybral ty dle našeho
názoru nejzajímavější...
Pokud chceme zvolit skvělý
zážitek, ale necestovat příliš daleko, můžete navštívit
hrad Sovinec. Kromě toho,
že návštěvníci mohou vidět
nejstarší část hradu, dále první
až páté nádvoří či vyhlídkovou věž, je nově zpřístupněna
trasa, kde návštěvníci mimo
jiné uvidí zrekonstruovaný

Rytířský sál, dělovou baštu
Remtr a mnoho dalšího zajímavého. Hrad Sovinec také
láká na mnoho kulturních akcí,
jako například prezentování
tradičních řemesel, šermířská
vystoupení, dobová hudební
i divadelní vystoupení atd.
Dalším zajímavým místem,
které jistě zpříjemní chvíli
volna, je zámek Úsov. Ten
je proslulý svým Lovecko-lesnickým muzeem, které je ojedinělým zařízením tohoto druhu v Evropě. Tuto sezónu bude
navíc uvedena velká pohádková výstava. Prezentováno
bude deset klasických českých

SOVINEC

pohádek, kde nemůžou chybět
všechny oblíbené bytosti jako
například Šípková Růženka,
Červená karkulka, Budulínek,
Smolíček pacholíček atd. Návštěvníci si tak připomenou
mnohdy zapomenuté pohádky.
I na zámku Úsov nás tento rok
čeká plno akcí od setkání s čarodějnicemi, Bílou paní, upíry
až po středověké atrakce.
Výlet bychom měli podniknout i na nádherný Bučovický zámek. Tento zámek je unikátní a originální stavba italské
renesance. Bučovický zámek
je jako jen z mála původní,
tedy nejedná se o přestavbu.

ÚSOV

Nadchnout vás doslova může
ojedinělá bohatá manýristická
výzdoba interiérů či překrásná
kašna na nádvoří. Návštěvníky čekají prohlídky „Zaječího
pokoje“,
„Stříbrokomory“,
„Panského lesního úřadu“, „Císařského pokoje“, „Venušina
sálu“, „Ptačího sálu“ či „Sálu
smyslů“. Pokud máte rádi víno,
baví vás divadelní představení,
slavnosti či jezdectví nezapomeňte se zúčastnit kulturních
akcí, které jsou pro vás v Bučovicích přichystány.
Neméně zajímavou návštěvou může být hrad Šternberk, který v polovině 13. sto-

BUČOVICE
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Kdo z vás někdy nezatoužil
být alespoň na chvíli princeznou, mušketýrem nebo
udatným rytířem, který
jedním máchnutím meče
urazí krvelačnému drakovi alespoň rovnou dvě
hlavy.

Při návštěvě hradů a zámků na
nás na každém kroku dýchá
historie dávno zapomenutých
časů, které sice mnohdy nebyly
až tak pohádkové, jak se nám
pokoušeli namluvit Jan Drda
nebo bratři Grimmové, ale přesto
usínat v posteli s nebesy, nechat
se obsluhovat služebnictvem,
vyrážet na hony nebo jen tak na

projížďku ve zlatem zdobených
šatech by nebylo k zahození.
Navíc, když za každým rohem
je možné potkat Bílou paní nebo
ducha některého z předchozích
majitelů, kdo by to nebral?
V dnešní době plné techniky nám
možná přijde nepředstavitelné,
že si panstvo v hradech svítilo
svíčkami nebo petrolejem

a o splachovacím záchodku nebo
tekoucí vodě v umyvadle se jim
mohlo jen zdát. Máme velké
štěstí, že se v naší malé zemi
zachovalo tolik vzácných architektonických památek a důkazů
šikovnosti našich stavitelů, kteří
byli schopní postavit sídla, která
naproti nepřízni osudu, ničivým
požárům a nájezdů nepřátel,

Brány do pekel nebo uvězněné bloudící duše?
Aneb na kterých hradech údajně straší...

INZERCE

ŠTERNBERK

Spojení s minulostí má svoji hodnotu
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Naše krásná česká vlast je
velice bohatá na hradní a zámecké památky, a to dokonce
i v evropském měřítku. K mnoha hradům a zámkům se pak
váží různé lidové báje, mýty,
pověsti a legendy. Přestože
většina z vás se nad těmito
příběhy pousměje a bere je
pouze jako motivační prvky,
proč se trmácet po koutech

letí založil Zdeslav z Chlumce
a ze Šternberku. Zde naleznete
zbytky opevnění hlavního paláce, který láká návštěvníky
svou nevšední atmosférou.
Za zmínku stojí i lesopark
a podhradí tohoto středověkého sídla. Po roce 1886 vzniklo z hradu Šternberk luxusní
sídlo, vybavené historickým
mobiliářem, obrazy, gobelíny,
plastikami a nábytkem.
Své krásy nám mohou nabídnout i další hrady a zámky. Ať
už navštívíte kterýkoliv, přejeme vám pohodové a naučné putování po krásách naší
vlasti...

vzdálených, zcela jistě existuje
pár míst, na kterých údajně
skutečně straší...
Je známo, že na našem území existuje tolik strašidel, že ani není
možné je všechna spočítat. Setkat
se tak můžeme s Bílou paní, vodníky, čarodějnicemi, ale narazíte
také na bludičky, víly, hejkaly,
klekánice, prašivce, upíry či dokonce vlkodlaky. Na některých

místech se však vyskytují údajně
bloudící duše zemřelých. Často
to jsou údajně duše prokletých,
mučených, trestaných či zabitých
lidí, kteří trpěli, a jejich duše
neměly možnost v klidu odejít dále. A ony se tak stále
a pravidelně objevují...
Říká se, že duchové, tedy bloudící
duše, se objevují ve své konkrétní podobě, proto je možné, že
skutečně někde uvidíme ducha
šlechtičny, která je namalována
na obraze. Duchové neboli bloudící duše se objevují nejčastěji v té
podobě, ve které se za svůj život
cítili nejlépe. Pokud tedy, dejme
tomu, zemřela nějaká šlechtična
ve třicátých letech, ale nejlépe se
jí žilo ve dvaceti, můžeme se setkat s duchem šlechtičny ve dvaceti letech v celé její kráse. Ano,
takto to údajně skutečně funguje.
Tato fakta jsou známá po celém
světě, na různých místech dokonce byly pořízeny fotografie,
kde je duch zachycen, a fotografie prý určitě nebyly podvrhem.

Nejen duchové však osídlují
různá místa. Některé oblasti
vynikají ohromnou energií, která
tam jakoby vyzařuje ze země do
širokého okolí, energie to bývají
pozitivní, někdy ale i ty negativní, to jsou zejména ty, kde
probíhaly různé obětní rituály.
Tolik tedy k vysvětlení o duších
a energiích některých míst. Vrátit
se tak můžeme k českým památkám, které tyto zajímavosti skýtají. Jako první lze například zmínit
hrad Bouzov, na němž se prý
potuluje neznámá žena z obrazu,
o které se nikdy nezjistilo, co byla
zač. Na obraze je jen uveden nápis Bílá paní. Tato Bílá paní se
v tomto hradě patrně zabydlela.
Osobní setkání s Bílou paní
popsal kastelán v roce 1988,
nynější kastelánka taktéž pozorovala podivný mlhovitý útvar,
který se pohyboval po nádvoří.
Další z pracovnic pak popisovala
svůj zážitek, kdy nemohla otevřít
dveře, jakoby je někdo držel, pak
za nimi najednou uviděla postavu v černém plášti. Pracovnice

se vyděsila a utekla, přičemž
ztratila klíče. Najednou se pak
ale klíče objevily pověšené na
vrátnici, přestože nikdo kromě
pracovnice do prostor nevstoupil.
Kromě toho tam také bloudí
černý rytíř, kterého taktéž
spatřilo několik lidí. Na hradě
se ozývají zvuky piana, cinkají
lustry, zaměstnanci slyší kroky
a náhle tam zavání studený
větřík, jakoby kolem prošla postava. Dalším tajemným místem je
hrad Houska, kde je údajně brána
do pekla. Pod kaplí hradu Houska byly údajně pohřbeny věci
a kostry „nelidí“. Podle všeho
zde existovala brána do paralelního světa, jehož obyvatelé byli
takzvaní „nelidé“ bytosti, které
jsou od člověka zcela odlišné.
Na hradě jsou v noci slyšet
strašidelné zvuky a hlasy. Mezi
další místa, kde se údajně zjevují
různé postavy či jsou slyšet
kroky, otevírání dveří a podobně,
patří hrady Helfštýn, Kašperk,
Kostomlaty, Bítov a další.

přečkala až do dnešních časů,
kdy musí čelit už jen nájezdům
turistů a soudním třenicím
o vlastnictví.
Ať už se letos rozhodnete pro
návštěvu hradu, zámku nebo
tvrze, za PROSTĚJOVSKÝ
Večerník vám přejeme šťastnou
cestu a spoustu příjemných
zážitků při setkání s historií.

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

HRAD SOVINEC,
jeden z objektů pod správou Muzea v Bruntále

Otevřeno od dubna do října
každý den kromě pondělí 9-17 hod.
• několik expozic zbraní
dobového bydlení, mučírna
• výhled do sovineckého přírodního parku
Všechny informace, kontakty a seznam
kulturních akcí najdete na
www.mubr.cz.
O letních prázdninách pořádáme
šermířské akce každý víkend!
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Expres
z regionu
V Čelech
Čelechovicích
Č
hoviicííchh ssee ttěší
ěšíí
ěš
na Aprílový koncert
Čelechovice na Hané/mls Obec Čelechovice zve na jubilejní desátý Aprílový koncert, který
se bude konat v sobotu 5. dubna
2014 od 15.00 hodin čelechovické sokolovně. Na akci vystoupí
velký dechový orchestr ZUŠ
Prostějov a žáci ZŠ Čelechovice
na Hané. Současně s koncertem
bude v prostorách sokolovny otevřena Jarní výstava.

V Křenůvkách bude
znít country
Křenůvky/mls - Tuto sobotu
5. dubna od 20.00 hodin vystoupí v místním pohostinství v Křenůvkách folková kapela Paulí
- Slavoj na Šibřinkovém country
večeru. Na akci jsou obzvláště
vítání všichni kovbojové, šerifové a další postavy z dob divokého západu. Vstup je volný.

V Konici profrčí
Českem na kole
Konice/mls - Městské kulturní středisko Konice zve na
přednášku Martina Leschingera Cyklovýlety po Česku.
Zajímavé
povídání
o toulkách na bicyklech po naší
vlasti bude možné vyslechnout
ve čtvrtek 3. dubna od 17.00 hodin na zámku.

V Němčicích
se setkají s důchodci
Němčice nad Hanou/mls Město Němčice nad Hanou zve
všechny občany seniorského
věku na „Setkání s důchodci“,
které se uskuteční v pátek 4.
dubna od 14.00 hodin v sokolovně v Němčicích nad Hanou. Na programu bude beseda
s představiteli města. K poslechu zahraje kapela Osvětové
besedy Litenčice, slovem provede Jiří Vrba. Pro každého
účastníka bude připraveno občerstvení a drobný dárek.

Při procházce jarní přírodou čekal na čtenáře hrůzný nález

V KOMPOSTĚ U PĚNČÍNA SE VÁLELA MRTVÁ SELATA
Chovatel porušil zákon, nákaza prasečím morem však nehrozila

S teplým počasím přichází na řadu i jarní úklid. Mnozí
lidé se ho zhostí po svém a u lesů, na polích i v okolí
cest vyrůstá jedna černá skládka za druhou. Hodně
svérázným způsobem jej pojal také dosud neznámý
chovatel prasat. Do remízku u Pěnčína bezcitně vyvezl mrtvá selata a nechal je tam... PROSTĚJOVSKÝ
Večerník upozornil na celou událost pozorný čtenář.
Pěnčín/mls
„Minulý týden jsme si s manželkou vyrazili na romantickou procházku do rozkvetlé přírody. Když
jsme dorazili k remízku v polích za
Pěnčínem, objevili jsme v hromadě hnoje i spoustu rozkládajících se
selat. Bylo to odporné... Myslím, že
takovým způsobem by se s mrtvými zvířaty zacházet nemělo,“ na-

psal do redakce Večerníku pan Jan.
Podle veterinářů se jedná o případ,
který je jednoznačně v rozporu se
zákonem. „S něčím podobným se setkáváme velice zřídka, asi tak jednou
do roka. Pokud zvířata uhynula, měla
být vyšetřena a odvezena do kafilérie.
Není vyloučeno, že při nevhodném
chovu prasnice mláďata takzvaně
zalehla a udusila je. Ovšem podobné
nakládání s jakýmikoliv mrtvými

Hamry/mls - Vstřícný krok vůči
armádě České republiky udělali zastupitelé Plumlova. Vojáci
si díky jejich souhlasu budou
moci opravit starý srubový tábor
v areálu střelnice v Hamrech. Přitom právě kvůli hluku ze střelnice
vede Plumlov s armádou dlouhodobý spor...
Podle vedení města Plumlova nelze
z principu odmítat vše, do čeho se
armáda pustí. „Tábor nikomu neva-

Jedno z nich. Uhynulá selata se rozkládala na hromadě kompostu v
remízku za Pěnčínem. Z některých zbývaly už jen kosti, jiná se válela
v blízkém okolí...
Foto: Martin Zaoral

dí, jen ať si ho vojáci opraví. Provoz
střelnice se nám však stále nelíbí,“
potvrdil Večerníku plumlovský starosta Adolf Sušeň.
Nesnesitelný hluk ze střelnice
dlouhodobě obtěžuje zejména
obyvatele blízkých Hamer. Vojáci v ní totiž dlouho pálili, aniž by
byla střelnice řádně zkolaudovaná. Město Plumlov, coby účastník
kolaudačního řízení, totiž opakovaně odmítlo dát souhlas s jejím

provozem za stávajících podmínek.
Za pravdu mu dali i představitelé
Národní hlukové observatoře ČR.
Jenže na tento postoj se armáda ve
finále vůbec neohlížela...
„Pokud vím, tak střelnice už je zkolaudovaná, aniž bychom k tomu někdy dali souhlas. K dalšímu jednání
nás totiž jaksi zapomněli přizvat...,“
potvrdil Sušeň. Jak je něco takového
vůbec možné? „Tak na to vám neodpovím,“ reagoval starosta Plumlova.

Podle vyjádření ministerstva obrany kolaudace proběhla v souladu
se stavebním zákonem a byly
k němu přizvány všechny složky
i instituce, které zákon ukládá.
Zástupci města Plumlov už mezi
ně však kupodivu nepatřili. Jeho
vedení se snažilo bránit prostřednictvím podnětu k Nejvyššímu
státnímu zastupitelství, to však
žalobu na Ministerstvo obrany ČR
nikdy nepodalo.

Vypátrat viníka, který porušil
zákon, však bude velmi nesnadné. „Něco podobného za posledních
patnáct let nepamatuji. V obci nevím
o nikom, kdo by měl prasnici na chov.
Faktem je, že zde funguje vepřín zemědělského družstva Uniagris. To

však bývá při nakládání s uhynulými zvířaty velmi obezřetné. Vše tam
podléhá přísné evidenci, navíc firma
má pro tyto případy přímo v areálu
kontejnery, které pravidelně vyváží
do kafilerie,“ prozradil Večerníku starosta Pěnčína Lubomír Novák.
Jeho slova nám potvrdilo i vedení
Uniagrisu. „Do míst, kde byla nalezena selata, vyvážíme věci na kompost.
Jak se tam mohla dostat mrtvá zvířata,
to nemám tušení. Pokud u nás dojde
k úhynu, vše putuje do kafilérie,“
reagoval Zdeněk Vykydal, jednatel
Uniagrisu. I tak přislíbil, že vše nechá
odklidit. „Ostatně na jaře na naše náklady uklízíme spoustu černých skládek s nejrůznějším odpadem, které se
s železnou pravidelnosti objevují na
našich pozemcích,“ uzavřel Vykydal.

V Alojzově už

Vycházka rozkvetlou přírodou. Cestou na Obrovu nohu prošlo
více jak sto padesát turistů i kolem takzvané otaslavické hladomorny.
Foto: Martin Zaoral

Svěží jarní zpravodajství z Prostějovska
Svě

Otaslavice/mls - Přes sto padesát
výletníků se uplynulou sobotu odpoledne vydalo na první jarní výstup k Obrově noze. Dostaveníčko
si dali u otaslavické sokolovny a po
necelých třech kilometrech chůze
dorazili na kopec vypínající se západně od obce. Zde obdrželi vrcholové razítko, které si mohli nechat
dát tam, kam jen jim bylo libo...
Obrova noha u Otaslavic je opevněné
sídliště, kde lidé žili už před celkem
čtyřmi tisíci lety. Je z něj krásný výhled do okolí, přestože rozhodně
nepatří k nejvyšším vrcholům planety a výstup na ni zvládne opravdu
úplně každý. Nicméně i ten nejkratší
pochod začíná prvním krokem. A odhodlat se k němu nebývá vždy úplně
snadné. Letos tak v Otaslavicích učinilo přesně 153 účastníků akce, která

se tu konala už počtrnácté. Její termín
je tradičně stanoven na první sobotu
po prvním jarním dni. Tento rok se
však kvůli technickým problémům
musel o týden posunout.
„Stalo se nám to vůbec poprvé.
Nicméně i tak nám počasí vyšlo náramně. Zatímco loni jsme se tu brodili sněhovými závějemi, letos slunce
pěkně hřálo a my procházeli kolem
rozkvetlých stromů,“ srovnal Miloslav Ježek, starosta místního Sokola,
který akci pořádá. Těsně před dosažením vrcholu čekalo na výletníky občerstvení, v cíli pak zajímavé soutěže
určené zejména dětem.
„Bez výstupu na Obrovu nohu si začátek jara ani neumím představit. Člověk si aspoň protáhne nohy a potká se
starými známými,“ prohlásila pro Večerník Eva, jedna z účastnic pochodu.

SLIBY CHYBY: na jaře nevyjedou...

Vlaky ze Dzbele do Chornice

Dzbel/mls - Je to prostě komedie. V říjnu loňského roku dorazil za velké slávy
do Dzbele předváděcí vlak z Chornice.
Právě on měl zvěstovat brzké obnovení
provozu na této tradiční trati. Termín
zahájení pravidelných jízd se později
posunul na jaro 2014, ale ani to však už
„neklapne“...
Tradiční spojení mezi Dzbelem a Chornicemi bylo zrušeno na konci roku 2011.
Důvodem byly úspory ze strany Pardubického kraje, který musel na provoz ne-

příliš vytíženého spoje Českým drahám
doplácet. Nové dotace z kraje měly putovat společnosti Arriva, která v listopadu
uspořádala triumfální předváděcí jízdu.
Podle posledních informací se její vlaky
měly rozjet již v březnu. Jak ovšem Večerník zjistil, je jisté, že ani tento termín se
nestane realitou!
„Společnost Arriva před nedávnem
oznámila, že svoje vlaky na trať nenasadí. Jedním z důvodů byly i změny ve vedení společnosti. Jednáme nyní s Českými

drahami, které by provoz mohly obnovit
v polovině června. Příliš se do toho však
nehrnou, podle nich byla trasa málo
využívaná,“ sdělil Jiří Pálka, který má na
pardubickém krajském úřadu na starosti
dopravu.
Zdá se tedy stále pravděpodobnější, že
listopadový vlak s honorací Pardubického i Olomouckého kraje a vyšnořenými
zástupci soukromého dopravce byl nejen
prvním, ale zároveň i posledním, který do
Dzbele z Chornice dorazil...

motocyklu nezvládl odbočení na křižovatce a upadl na komunikaci. Se zraněním
byl převezen do nemocnice,“ informovala
Marta Vlachová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje s tím, že požití alkoholu před jízdou
bylo u řidiče vyloučeno dechovou zkouškou. „Příčina nehody se šetří, mladý
motorkář podle všeho doplatil na vlastní
nepozornost a zřejmě i nepřiměřenou
rychlost,“ dodala Vlachová.

Obrův kočár zvěstoval začátek turistické sezóny
Cestou po pamětihodných místech navštívil hned TŘINÁCT OBCÍ

Prostějovsko/mls - To bylo údivu!
Někteří řidiči si v sobotu museli
připadat, jako by někde špatně
odbočili a rázem se ocitli na cestě
vedoucí devatenáctým stoletím.
Za tímto jejich pocitem ovšem
tentokrát nestál špatný stav silnic po zimě, ale setkání s protijedoucím cestovním kočárem
Landauer doprovázeným čtveřicí statných hulánů. Ten i letos
zajímavým způsobem upozornil
na zahájení turistické sezóny
jak v Muzeu kočárů v Čechách
pod Kosířem, tak v celém Olomouckém kraji.
„Už jedou, už jedou!“ Tato vzrušená
zvolání se nesla v sobotu 29. března od úst k ústům v celkem třinácti
obcích regionu. Šlo vždy o vesnice
či města, do nichž zamířil cestovní
kočár Landauer, který vyjel v sobotu od Muzea kočárů v Čechách
pod Kosířem. Postupně projel Slu-

žínem, Stařechovicemi, Kostelcem
na Hané, Čelechovicemi na Hané,
Studencem, Olšany u Prostějova,
Třebčínem, Lutínem, Slatinicemi,
Ludéřovem, Kníničkami, Drahanovicemi a před návratem domů se
ještě zastavil ve Lhotě pod Kosířem.
Doprovázený byl po celou dobu
kvartetem ztepilých a veselých hulánů, kteří zajišťovali bezpečnost
cestujících v kočáře. A svezli se
i zastupitelé jednotlivých obcí, místní
podnikatelé či další osobnosti spjaté s
děním v regionu.
Jízda přitom neměla pouze svůj
propagační účel. Historický kočár
i ušlechtilí koně dokázali lidi přitáhnout na návsi jejich obcí. Místní děti se pak mohly těšit nejen
z neobvyklé podívané, ale i z dárků.
Osádka kočáru jich na padesát kilometrů dlouhé trase rozdala celkem
sedmdesát kilogramů. Přítomní se
zároveň dozvěděli i něco málo o his-

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

torických památkách, kolem nichž
denně chodí. „Máte tu krásný kostel,
tak si ho chraňte,“ doporučil Václav
Obr například ve Stařechovicích
v souvislosti se stavbou, jejíž kořeny
sahají až do čtrnáctého století. Právě
ve stařechovickém kostele je uložena románská křtitelnice z počátku
třináctého století, která je nejstarší
evidovanou kulturní památkou na
Prostějovsku.
Po milém setkání rychle nastal čas
loučení. „Letos jsme tu jako ozbrojená stráž, ale na podzim se k vám
vrátíme a celou vesnici vypleníme,“
vtipkoval na závěr Zdeněk Ševčík v
uniformě jednoho z hulánů. Narážel
tím na tradiční setkání vojsk tří císařů, která se utkala v roce 1805. Připomínka místních šarvátek předcházejících slavné bitvě u Slavkova se
koncem listopadu už tradičně koná
právě v nedalekém zámeckém parku
v Čechách pod Kosířem.
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S Kosířem za zády. Kočár Landauer tažený krásným čtyřspřežím
projíždí cestou mezi Stařechovicemi a Kostelcem na Hané. V jeho
pozadí se rýsuje hanácký Mont Blanc.
Foto: Martin Zaoral
Kromě této akce připravuje Muzeum kočárů během celého roku řadu
dalších originálních událostí. Nejbližší příležitost k jeho návštěvě obohacené o zajímavý program bude již
19. a 20. dubna. Lidé si při třetím ročníku oslav Velikonoc budou moci ve

stylovém prostředí vyzkoušet tradiční
zdobení vajíček či pletení pomlázky.
Vrcholem sezóny v Čechách pod
Kosířem bude ovšem i tento rok šlágr
s názvem Josefkol. Setkání řemeslníků
spjatých s výrobou kočárů obsadí zdejší zámecký park 19. a 20. července.

jak se kočár toulal regionem...

3x foto: Martin Zaoral

Ve Stařechovicích. Na cestě po památných místech regi- Jako při ostatcích. Osádka kočáru byla na jednotlivých V Kostelci na Hané. Ve městě se přišlo na kočár podívat
překvapivě méně lidí než na některých vesnicích.
onu Václav Obr nemohl nezmínit místní kostel, který býval zastávkách hoštěna převážně koláčky a slivovicí.
vyhledávaným místem poutníků.
Září novotou. Na místě vyhořelé haly v areálu firmy Elmo-plast
v Alojzově už stojí zbrusu nová budova.
Foto: Martin Zaoral
Alojzov/mls - Již do konce letošního dubna by měla být kompletně
hotová nová hala společnosti Elmo-plast. Ta postupně roste na místě
té původní, která, jak známo, koncem loňského roku vyhořela. Celková škoda se při největším požáru
v Olomouckém kraji za rok 2013
vyšplhala až na osmdesát milionů
korun.
Než se v nové hale v Alojzově opět
rozjede výroba, bude do ní třeba ještě pořídit nejmodernější stroje, které
v ní budou sloužit k výrobě plastových potrubí do vodovodů a kanalizací. Obdobné technologie jako
v malé obci na Prostějovsku přitom
má jediná firma v Evropě. „Kdy přesně se v nové hale rozjede výroba, to
v tuto chvíli nevíme. V našem zájmu

je, aby to bylo co nejdříve,“ prohlásil
Miloslav Řehulka, šéf ekonomického
oddělení Elmo-plastu.
Společnost se pustila do budování
haly, ačkoliv od pojišťovny zatím
dostala jen velmi málo z osmdesátimilionové škody. „Stále se čeká na
závěry policejního vyšetřování. My si
však delší prodlevy nemůžeme dovolit,“ vysvětlil Řehulka.
Elmo-plast patří mezi nejúspěšnější
firmy v regionu. Kdo a proč jednu
z jejích hal zapálil, zatím stále není
známo a to i přesto, že indicie vedoucí k možnému pachateli dle našich
informací už existují...
Objekt vzplál poslední noc celozávodní dovolené. Pachatel k tomu
využil rozlitého hydraulického oleje
vypuštěného z odstavených strojů.

U silnice v Ptení už nebude možné stát...
Ptení/mls - Od hlavní silnice v Ptení zmizí auta. Lidé, kteří je tu
pravidelně parkovali, si je totiž budou muset dát jinam.
Naproti budovy pošty v Ptení se nejpozději do konce května objeví
nová značka ´Zákaz zastavení´. Prostějovský odbor dopravy tak reaguje na návrh Mathyase a Theresie Walsbergerových. „Nová značka by měla přispět k bezpečnosti provozu. Auta stojící u silnice zde
omezují průjezd a zvyšují riziko toho, že dojde k dopravní nehodě,“
vysvětlil Večerníku Miroslav Nakládal, vedoucí prostějovského odboru dopravy.

Za Určicemi se „vysekal“ Cukrářské zdobení Richard Fagoš
vám i splní i ta nejtajnější přání...
sedmnáctiletý motorkář
Určice, Alojzov/mik - Mladý a nezkušený motorkář si o uplynulém víkendu
nabil ústa na křižovatce za Určicemi.
Podle všeho spadl z motorky sám a bez
cizího zavinění. Přestože byl převezen
do prostějovského špitálu, jeho zranění
nejsou vážná.
„V sobotu devětadvacátého března kolem
patnácté hodiny došlo k dopravní nehodě
na křižovatce silnic mezi obcemi Určice
a Alojzov. Sedmnáctiletý řidič malého
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Bez zranění. Srážku dvou aut na rychlostní komunikaci v katastru
Určic odnesly naštěstí jen plechy.
Foto: Policie ČR

V Kobeřicích nahánějí

PYTLÁKA!
Němčice nad Hanou/mik - V úterý
25. března přijali policisté z obvodního oddělení v Němčicích nad Hanou oznámení o nálezu usmrcené
srny, která ležela v katastrálním
území Hradčany-Koběřice nedaleko místního kamenolomu.
„Za přítomnosti zástupce mysliveckého sdružení bylo zjištěno, že
srna ve stáří dvou let byla usmrcena
v přesně nezjištěnou dobu a také
dosud nezjištěnou střelnou zbraní. S

největší pravděpodobností byla srna
postřelena na zcela jiném místě. Myslivecké sdružení si předběžně škodu
vyčíslilo na čtrnáct tisíc korun,“ prozradila Večerníku Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Policisté oznámení prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu
pytláctví, za který pachateli, v případě
jeho zjištění, hrozí až dvouletý pobyt
za mřížemi.

U Mořic srazilo auto muže,
CHYBOVAL zřejmě chodec

Nezamyslice, Mořice/mik - S přejetou nohou skončil v nemocnici
předminulou neděli 23. března muž, který podle všeho na silnici u Mořic
vstoupil do jízdní dráhy osobního vozidla. Řidič dělal všechno možné, aby
střetu zabránil. Marně...
„V neděli třiadvacátého března kolem jedné hodiny odpoledne došlo ze zatím
přesně nezjištěných příčin na silnici mezi Nezamyslicemi a Mořicemi ke střetu
osobního vozidla Volkswagen Caravelle s přívěsem s devětačtyřicetiletým
chodcem. Ten měl třiatřicetiletému řidiči vstoupit do jízdní dráhy. Řidič
se snažil střetu zabránit, strhl řízení a vjel do příkopu. Chodec byl zasažen
přívěsným vozíkem do dolní končetiny a převezen do nemocnice na ošetření.
Doba léčení nebyla zatím přesně stanovena, podle lékařské zprávy se jedná
o těžké poranění,“ poznamenala k nehodě Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Požití alkoholu před jízdou u řidiče vyloučila dechová zkouška, u zraněného
chodce byl vzhledem k jeho zranění nařízen až odběr krve v nemocnici.
Hmotná škoda byla vyčíslena na šest tisíc korun a přesné příčiny nehody
a její okolnosti policisté zjišťují.

V Horním Štěpánově

Představujeme regionální podnikatele...

Čelechovice na Hané/pr - Firma
Cukrářské zdobení Richard Fagoš
se zabývá výrobou a následnou
distribucí cukrářského sortimentu. Byla založena roku 1996 a za
tuto dobu si zajistila pevné místo
na domácím trhu, především díky
precizní ruční práci s kvalitními surovinami a nízkým cenám.
V nabídce si můžete vybrat z neustále
se navyšující škály výrobků od modelovacích hmot po různé cukrové a čokoládové dekorace v prvotřídní kvalitě. Zakoupit lze také tisk na jedlý papír
se vzorem, případně obrázkem, který
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dě na obou nákladních vozidlech a na
svodidlech. Celková škoda byla vyčíslena na třiasedmdesát tisíc korun,“ popsala Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Při nehodě nebyl naštěstí nikdo zraněn,
alkohol u obou řidičů vyloučila dechová zkouška. „Po dobu šetření nehody
byl provoz na rychlostní komunikaci
sveden do jednoho jízdního pruhu.
Policisté případ šetřili jako malou dopravní nehodu, za kterou mladšímu
z obou řidičů uložili blokovou pokutu
ve výši jednoho tisíce korun,“ dodala
Urbánková.

stojí nová hala

Turisté si vyšlápli na Obrovu nohu
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Kdo selata na pole vyvezl?

PLUMLOV: ARMÁDA KVŮLI STŘELNICI OBEŠLA ZÁKON

Velikonoční výstava
v kině
Němčice nad Hanou/mls Město Němčice nad Hanou zve
na Velikonoční výstavu z tvorby Jany Holubové, která bude
probíhat ve foyer kina OKO od
neděle 6. dubna 2014 do středy
9. dubna 2014

zvířaty je protizákonné a hrozí za něj
postih,“ zdůraznila v exkluzivním vyjádření pro Večerník Hana Brázdová,
ředitelka odboru ochrany zvířat Krajské veterinární správy Olomouckého
kraje. Jak dodala, nákazy naštěstí bát
nemusíme. „Nebezpeční infekce
v tomto případě nehrozí. Prasečí mor
se u nás už nějaký čas nevyskytuje,“
prohlásila Brázdová.

776 159 120

Na dálnici v blízkosti Určic se srazily dva náklaďáky

Určice/mik - Ve čtvrtek 27. března
kolem půl desáté dopoledne došlo
na rychlostní komunikaci z Vyškova
do Olomouce k dopravní nehodě
nákladního vozidla Fiat Ducato,
které řídil jednadvacetiletý řidič
s nákladním vozidlem Man. Za jeho
volantem seděl osmačtyřicetiletý
cizinec.
„Z provedeného šetření policisté zjistili, že řidič Fiatu Ducato nedodržel
v katastru Určic bezpečnou vzdálenost
za vozidlem Man s návěsem, které jelo
před ním a došlo ke střetu. Po něm
skončil Fiat Ducato ve středových
svodidlech. Při nehodě došlo ke ško-

si libovolně zvolíte. To není zdaleka
vše, na výběr je toho opravdu mnoho.
Všechny potřebné informace najdete
na eshopu www.fagos.cz. Za zmínku
stojí i nově otevřený kamenný obchod, kde můžete zakoupit veškerý
nabízený sortiment, který firma pana
Fagoše vyrábí a mimo jiné i cukrářské
pomůcky - dortové svíčky, formy atd.
Pro osobní odběr je nutné navštívit prodejnu v Čelechovicích na
Hané poblíž Prostějova. V případě
jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit přímo na provozovnu e-mailem či zavolat na tel. číslo 582 373

637 nebo 777 345 417. V nabídce
je maloobchodní a velkoobchodní
prodej. V případě, že chcete mít blíže
ke všem novinkám, ať už se jedná o
uvedení nových výrobků či slevách
na vybrané zboží, můžete vše sledovat na Facebooku. Spokojenost zákazníka je pro firmu pana Fagoše na
prvním místě.
,,Takže, pokud rádi pečete, tvoříte
a snažíte se své dorty a zákusky
zkrášlit, tak jste u nás na správném
místě. Vykročte do světa cukrářství
správnou nohou, s námi se vám to povede,“ vzkazuje Richard Fagoš.

Exkluzivní interview se zástupcem mořické opozice Martinem Obručou:

„I spousta občanů zírala, jak je nakládáno s obecním majetkem...“
Mořice - Poslední volby skončily v Mořicích téměř patem, když stávající opozice sice nevyhrála, když za vítěznou kandidátkou zaostala jen o pár hlasů, čímž ovšem
výrazně posílila své postavení. Získala tak mimo jiné
kontrolní výbor a post místostarosty. Toho se ujal Martin
Obruča, společně s dvojicí svých kolegů se však po sedmi měsících rozhodl v červnu 2011 kvůli nespokojenosti
s obecním hospodařením odejít ze zastupitelstva, které
tak v současnosti čítá jen šest členů z původních devíti.
O dění v obci se však Obruča zajímat nepřestal a v podzimních volbách se pokusí současného starostu Mořic
Jaroslava Knapa na třetí pokus porazit.
Jiří Možný
Byly problémy v obci až tak
vážné, že musely vyústit ve
váš odchod?
„Ony tak nevypadají, pokud je nerozkryjete... Jsou důkladně maskovány
a nevěděli bychom o nich, kdybychom se tam před osmi lety nedostali
a nebyli jsme tak aktivní až dotěrní!
Po volbách před čtyřmi roky jsme
zjistili nezaplacené věci za šest set tisíc
korun, pak se ještě objevilo sporných
takřka tři sta tisíc korun za zeleň, ačkoliv na to nebyly vystaveny faktury
a částka nebyla ani v závazcích. Starosta Knap tomu říkal gentlemanské
dohody s firmami. Faktury se vystavovaly až dodatečně po volbách,
o téměř tři sta tisíc korun se pak navýšila částka kvůli výměně zeminy
při stavbě chodníků, což si starosta
domluvil bez vědomí zastupitelstva.
Ani sám už si nevzpomněl, za co
to vlastně bylo! Nejenom my, ale
i spousta občanů zírala, jak je s obecním majetkem nakládáno.“
K čemu dále jste měli výhrady?
„Především k poskytování relevantních a srozumitelných informací
i povýšenému jednání z titulu většiny.
Dále nás trápilo nedodržování zákona
o obcích, jako například mimořádné svolání zastupitelstva, což nelze
provést, když starosta zaspí termín
podání žádosti o dotaci... A ještě tam
schválí prodej pozemku za více než

tři miliony korun, aniž by tento záměr
vyvěsil na úřední desce v zákonném
termínu. Nakonec to dopadlo tak, že
museli svolat řádné zasedání a vše
revokovat. Prostě ztratili jsme důvěru
v osobu starosty Knapa a nechtěli za
to již dále spoluzodpovídat. Chtěli
jsme demonstrovat, že se distancujeme od takového stylu hospodaření,
zatímco někteří politici se tam drží
zuby nehty. Byly hlasy, ať ho odvoláme, ale řekli jsme si, že budeme ctít
volební výsledek. Dodneška nám to
však někteří vyčítají...“
Co vás tedy definitivně přimělo odejít?
„Jako první odstoupil zastupitel za
starostovo sdružení ´Za prosperující
Mořice´, který za tu dobu naznal, že
v některých věcech máme pravdu a
při různých hlasováních se přiklonil
na naši stranu. Jakmile tam měl starosta loajálního zastupitele, který mu
vše ‚odmává‘, tak už si byl tak jist
svou většinou pěti hlasů, že se před
jednáním zastupitelstva nesvolávala pracovní schůzka, na níž se do té
doby vše diskutovalo. Náš protinávrh
na oddlužení a hospodaření smetli se
stolu, úhel pohledu na spolupráci se
změnil. Odstoupil i pan Štěpánek ze
sdružení ´Mořice pro sport´, s nímž
jsme měli stejný názor. Z naší kandidátky nenastoupil ani jeden náhradník, od nich přišel čtvrtý náhradník
v pořadí
pan Kučka.“
p
Co se vám do té doby podařilo prosadit?

„Ztratili jsme důvěru v osobu
starosty Knapa a nechtěli za to
již dále spoluzodpovídat“

lídr mořické opozice MARTIN OBRUČA
o odchodu ze zastupitelstva v roce 2011

„Bohužel moc ne. Neočekávali jsme,
že se budeme topit v takových dluzích
a bude nám hrozit zesplatnění účtu,
což by znamenalo i vypnutí světel v
noci. Prosadili jsme ale adresné hlasování, institut dvou podpisů, podpisový
řád, který stanovoval i finanční limity.
Do deseti tisíc korun mohl starosta samostatně rozhodovat, do čtyřiceti tisíc
musel rozhodovat s místostarostou
a dodatečně to schválilo zastupitelstvo, nad čtyřicet tisíc si to musel
nechat starosta schválit dopředu. Podpisový řád vzal za své a adresné hlasování je teď zbytečné, protože všichni
pposlušně hlasují pro...“
Změnilo se něco od vašeho
odstoupení?
„Ne, nic! Před dvěma lety si vypsali
mimořádné odměny do výše svého
platu, což v případě starosty dělá asi
třiatřicet tisíc. Místostarostovi byla
dvojnásobně navýšena odměna
z dvou tisíc čtyř set korun a na konci
roku musí mít obec na účtu dvě stě
osmdesát tisíc, aby měli na výplaty.
Když se krčí rameny, že nejsou peníze
ani na lokální opravy, protože dlužíte
všude,, tak jsou to odvážné kroky.“
Máte představu, jak se vyvíjí
zadluženost nyní?
„Nemáme přesná čísla, ale když jsme
odstupovali, tak to bylo kolem šesti
milionů korun a nyní se snížilo přibližně na tři... Tlačili jsme na investice, chtěli jsme, aby se opravovalo, což
nám starosta dával za vinu, že kvůli

nám zadlužil obec. Pak se podařilo
prodat pozemek nad dálnicí za více
než tři miliony. Polovina šla bance na
splacení úvěru, druhá polovina s jejím
schválením na proinvestování. Z více
úvěrů vznikl jeden na patnáct let, ale
s omezením investic do tří set tisíc
ročně. Za to toho moc neuděláte.
Obec hospodaří s asi čtyřmi a půl
miliony, to znamená prohospodaření
čtyř
y milionů korun ročně za provoz.“
Další roky tedy budou hlavně o úsporách?
„Ano. Je potřeba udělat důkladnou inventuru, jako jsme to dělali my sedm
měsíců. Třeba oblouk na popínavé
rostliny za osmadvacet tisíc vyšel po
nacenění na asi pět tisíc. Pergolu nad
lavičkou nám stolař s prací nacenil
na sedm tisíc, také stála osmadvacet
tisíc. Pokud pak od stavební firmy,
která má v obci zakázku, dostaneme
na hudební festival sponzorsky sto
tisíc korun, tak je jasné, kde se to vzalo. Starosta říkal, že vždy je to v zisku
osmdesát tisíc, když ale nebyly žádné
velké sponzorské dary od stavebních
firem, tak akce skončila třicet tisíc
v minusu, byť jsme dostali padesát
tisíc od Olomouckého kraje... Obec
nemůže jít do tak riskantních akcí, pokud hrozí, že tolik prodělá! Oni mávnou rukou, že jsou to obecní peníze.
A jede
j se dál...“
Jak ale můžete zaručit, že
byste se pak nechovali stejně?
„Když se to nezkusí, tak se to nezjistí!
Člověk se může nechat zviklat, ale
pokud si nasadíte kontrolní mechanismy, jakože starosta je kontrolovaný
zastupitelstvem, opozice se nepotírá

z principu, tak se to dá ohlídat. Třeba
u chodníků měla být projektová cena
3,6 milionu, o tom jsme se bavili na
investiční komisi, během týdne to ale
bylo o milion víc... ‚To je za zeleň,
stromky a tak. Ještě je v tom autobusová zastávka,‘ odvětil nám starosta.
Tak se tu tvoří ceny stavebních prací
a nedělám si iluze, že by v tom byla
hospodárnost.“
p
Na co byste se tedy zaměřili
přednostně?
„Je třeba ozdravit rozpočet. Očekávali
jsme, že se těmito kroky dostaneme
na milion korun, který by byl každoročně volný na investice. S dotacemi
by to byly třeba tři čtyři, to by bylo
veselejší. Chceme si také stanovit, zda
držet celý obecní majetek nebo něco
prodat. Je potřeba spravit zbývající
chodníky, zbudovat parkovací místa,
vytvořit místa pro stavební parcely,
kde nehrozí záplavy.“
Jako lídr jste potenciálním
kandidátem na starostu. Šel
byste do toho?
„Kdybych podporu měl, tak bych do
toho musel jít...(úsměv) První čtyři
roky jsme ‚drželi basu‘, v dalším období jsme zjistili stav a řekli jsme si,
že si to nenecháme pro sebe a musíme
jít s informacemi ven. Založili jsme
webové stránky, kam píšeme, aktivovali jsme lidi, ať se ke všemu postaví.
Kdyby utvořila současná opozice
většinu, tak bychom se toho museli
chopit. Ať už bych to byl já nebo kdokoliv jiný z kandidátů, protože jsou
mezi námi i jiné osobnosti. Občanům
přeji dobrou volbu. Ať nepodléhají
apatii, přijdou letos volit a vysloví se,
jaké Mořice si přejí.“

řádil NEZNABOH
Horní Štěpánov/mik - Rekreační
chalupa v Horním Štěpánově měla
během zimního období nezvaného
hosta. Majitel, který se do ní předminulou sobotu s jarním sluníčkem
vrátil, zjistil, že mu ji někdo vykradl.
Neznámý pachatel se do chalupy
vloupal někdy v čase od 15. listopadu
loňského roku do 22. března roku letošního. Vyvrátil branku na zahradu,
na chalupě rozbil jedno z oken a vnikl

dovnitř. Vše v ní rozházel a následně
si odnesl nástěnné keramické hodiny
s náboženským motivem se strojkem, oválný obrázek s náboženským
motivem a vyšívané dečky. Při jeho
prohlídce rozbil i jeden ze skleněných
džbánků,“ pospala řádění zloděje Irena
Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje s tím, že majiteli způsobil celkovou škodu za 12 300 korun.

V autech se proháněli „FEŤÁCI“

Prostějovsko/mik - Minulé úterý
přistihli prostějovští policisté další
dva řidiče, kteří usedli za volant
pod vlivem drog.
„Kolem jedenácté dopoledne kontrolovali v Biskupské ulici v Kralicích
na Hané sedmadvacetiletého řidiče
osobního vozidla. Alkohol byl u něj
vyloučen dechovou zkouškou, zato
test na omamné a psychotropní látky
byl pozitivní na amphetamin. Krátce
po sedmnácté hodině odpoledne pak

zastavili policisté ve Výšovicích jednatřicetiletého řidiče vozidla Škoda
Felicie. I u něho byla dechová zkouška na alkohol negativní, zato test na
omamné a psychotropní látky pozitivní na marihuanu,“ uvedla Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje. Není třeba dodávat, že oběma
uživatelům drog policisté ihned zabavili řidičský průkaz a zakázali další
jízdu.

Došlo na naši adresu...

Děti z Vrbátek přivítaly jaro

Udržují tradice. Každé z dětí mělo svoji „Morenku“, kterou si vlastnoručně vyrobilo z papíru.
Foto: archiv MŠ Vrbátky
Vrbátky/map - Děti Základní školy
Zdeny Kaprálové a Mateřské školy
Vrbátky ze třídy Koťátek se uprostřed minulého týdne rozloučily se
zimou.
Vesnicí Dubany se ve středu 26. března rozléhal zpěv a smích dětí z mateřské školy, které procházely vesnicí
s papírovými „Morenami“. V čele
průvodu děti nesly velkou papírovou
´Paní zimu´, kterou společně vyrobily.

Drobotina zpívala ´Smrt nesem ze vsi,
nové léto do vsi. Nesem, nesem Smrťáka, na oleji smažáka. Až tu smrtku
vynesem, nové léto přinesem´.
Tak, jako každý rok poté Moreny
spálily a u ohníčku zazpívaly jarní písničky. Děti si odnesly pěkné zážitky,
dostaly sladkou odměnu a vesele se
vrátily do školky. Jistě budou mít na
co vzpomínat, vždyť tato stará tradice
již skoro vymizela...

Kultura v Prostějově a okolí...
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nejvýznamnější kulturní událost
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Prostějov/peh - Také Prostějov
měl možnost oslavit stoleté výročí
narození jednoho z našich nejvýznamnějších literátů - Bohumila
Hrabala. S divadelní adaptací
jeho novely Ostře sledované vlaky
se do Prostějova přijeli pochlubit
herci Divadla Mladá Boleslav
v čele Matoušem Rumlem.
Sto let uplynulo od narození českého pábitele, spisovatelského velikána Bohumila Hrabala, jehož novela
Ostře sledované vlaky z roku 1965
se o rok později stala předlohou ke
stejnojmennému filmu Jiřího Menzela, který si v roce 1967 vysloužil
Oscara za nejlepší cizojazyčný film.
Vzhledem k bohaté minulosti příběhu nebylo pro herce z mladoboleslavského divadla, pod režisérskou
taktovkou Iva Krobota, jednoduché
vyhnout se srovnání se slavnou
předlohou.

jehož herecké kvality jste mohli
ohodnotit i v televizním seriálu Comeback. Václavu Neckářovi bylo
při jeho účinkování v Menzelově
filmu třiadvacet let a Matouš Ruml
se k roli Miloše Hrmy dostal až
téměř ve třiceti letech, přesto se mu
mimořádně věrně podařilo ztvárnit
křehkého a poetického mladíčka,
jak jej Hrabal popisuje ve své literární předloze.
„Mám obecně ráda Hrabalovy povídky, četla jsem je v rámci povinné
četby ještě na škole a Ostře sledované vlaky jsou mou nejoblíbenější,“
svěřila se Večerníku paní Zuzana.
Divadelní představení nijak neubírá
Ještě razítko - pro pořádek. Ani v divadelním zpracování novely po- svému slavnému předchůdci, ale
chopitelně nemohla chybět nejslavnější scéna filmu.
Foto: internet zcela nezávisle na něm představuje
„Já pořád vidím v hlavní roli Vaška dl ve čtvrtek večer i s manželkou. Hrabalův příběh divákům, kteří díky
Neckáře, ale bylo to hezké předsta- Hlavní role mladého výpravčího tomu měli i v Prostějově možnost
vení,“ usmíval se Václav Hrubý, Miloše Hrmy připadla v divadel- stylově uctít památku jednoho z nejkterý do divadelního hlediště use- ním zpracování Matouši Rumlovi, významnějších českých spisovatelů.

Do megakoncertu Ivety Bartošové zbývá už pouze jedenáct dnů...

„Depešáci“ v Prostějově. Mikulovská hudební partička nadchla zdejší příznivce legendárních
Depeche Mode.
Foto: Petra Hežová

Zavzpomínat na největší hitovky legendárních ‚Depešáků‘ dorazilo minulý pátek do prostějovského hudebního klubu Apollo 13 více než šest
desítek příznivců této britské kapely. O hudbu a skvělou atmosféru se
starala mikulovská revivalová kapela Depeche Mode. A Večerník byl, jak
je jeho dobrým zvykem, u toho!
Prostějov/peh
Přestože skupina Depeche Mode
na své hudební pouti ještě nedošla
do konce, vzniklo i na našem území několik revival bandů. Ty svou
produkcí vzdávají hold právě britské hudební partičce, jež svou největší popularitu zažila především
v osmdesátých a devadesátých
letech se songy jako Never Let
Me Down Again, Walking In My
Shoes a Enjoy The Silence.
V pátek 28. března večer to na
pódiu Apolla 13 rozbalila kapela
Depeche Mode Revival Band
z Mikulova, která zdejším pří-

znivcům ‚Depešáků‘ nadělila
pořádnou várku známých songů. „Jsou vážně dobří, navíc jejich
frontman vypadá jako Dave Graham (zpěvák originálních Depeche
Mode - pozn.red.),“ konstatoval
majitel music klubu Miroslav Hasa.
A i proto nebylo divu, že už při
prvních tónech koncertu vtrhli
všichni přítomní na taneční parket, aby si večer jak se patří užili.
„Jsme fanoušci Depeche Mode,
takže tohle jsme si prostě nemohli
nechat ujít,“ potvrzují s úsměvem
Kiki, Tereza a Robert, kteří doprovázeli do klubu pana Josefa, jenž si
koncertem Depeche Mode Revi-

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
Prostějov/pav - Uplynulou sobotuse v Art-kavárně Avatarka
uskutečnil v pořadí již třetí večer
s hudební skupinou Dojem.
Čtyřhodinový koncert se nesl
v rozmanitém duchu, posluchači
mohli rozjímat při melodickém
folku se složitou harmonickou
strukturou či si trsnout na
skoro čistokrevný bigbít. Téměř
výhradně se přitom jednalo
o skladby z vlastní dílny.
Umělecká kavárna Avatarka v centru Prostějova se stává již oblíbeným
útočištěm místních hudebníků.
V průběhu týdne se zde vystřídá
řada muzikantů, kteří si přijdou jen
tak zahrát a zazpívat nebo si poslechnout kamarády. Avatarka dává
také možnost představit svou tvorbu
začínajícím muzikantům i zavedeným kapelám, vytváří podnětné

val Bandu zpestřil svou zdravotní
dovolenou.
Jestliže vám tak Depeche Mode
Party v Apollu 13 unikla, máte
čeho litovat, koneckonců vychutnat si známé songy naživo je
docela něco jiného, než poslech
z „cédéčka“.
Pokud byste některý večer rádi
vyrazili na nějakou tu hudební
akcičku, mrkněte na program
Apolla 13. Už v pátek 11. dubna
dorazí MIG21 v čele s Jirkou
Macháčkem a o Velikonoční nářez nepřijdete, když do prostějovského rockového klubu dorazíte
hned následující pátek...

Svěží jarní zpravodajství
z Prostějovska

prostředí pro setkávání lidí s muzikou a kulturou vůbec.
Sobotní večer tentokrát patřil
skupině Dojem. V tomto případě se
o začínajících muzikantech opravdu
mluvit nedá. Kapela má totiž už letitou historii. V obměněné sestavě
a s malou přestávkou působí již
od roku 2003. Časem přišla o dvě
zpěvačky, ale zato přibyl hráč na
bicí, čímž původní folk - country
zaměření výrazně „zbigbítovatělo“,
a dnes hrají ve složení: elektrická
kytara, akustická kytara, baskytara, bicí, konga a percuse. Jejich
repertoár stále stojí na autorské
tvorbě, v tomto ohledu mají velký
záběr, skladatelsky se uplatňují
snad kromě „bicmena“ úplně
všichni. V současné době se však
zejména zaměřují na prezentaci
textů zesnulého kamaráda, kerami-

DOVEZE TŘI OŘÍŠKY NA ZÁCHRANU OP?
Prostějov/peh - Poslední naděje!
Snad už jedině a pouze Iveta Bartošová při svém prostějovském
koncertu, který se uskuteční již
příští sobotu 11. dubna, má se svými „třemi kouzelnými oříšky“ tu
kouzelnou moc zachránit bývalý
mamutí podnik OP Prostějov!
Ptáte se, jestli se dá vůbec takový
zázrak spáchat? Přijďte se přesvědčit za jedenáct dnů do Společenského domu...
Už je to tak, někdejší popová princezna Iveta Bartošová, která má na
svém pěveckém kontě bezpočet hitů
jako například Červenám, Knoflíky
lásky nebo Nekonečná, míří do Prostějova! A vypadá to, že se nemůže
dočkat...
Ostatně není divu, Prostějov se
po dlouhá desetiletí honosil titulem ‚město módy‘ a tak je zcela
nasnadě, že dodavatelem luxusních šatů ve třech popelčiných
kouzelných oříšcích, o kterých
Bartošová zazpívá v jedné ze
svých nejúspěšnějších písní, byl
právě některý z prostějovských
oděvních podniků, ať už Arnošta
Rolného, Jana Nehery nebo nešťastného OP. Iveta Bartošová
přijede koncertovat do města,
kde před lety vznikl i její početný fanklub, který měl v dobách
její největší slávy téměř tři tisí-

Dojem v Avatarce. Složení kapely zleva: Jiří Krč (baskytara,
zpěv), Michal Mariánek (sedí, akustická kytara, zpěv), Jiří Vašek
(elektrická kytara, zpěv), Martin Čížek (percuse, zpěv), Martin Pivoňka (bicí).
Foto: Pavla Vašková
ka a galeristy Dušana Kamzíka.
V Avatarce představili i dvě
nejnovější písně: V dálce zní a
Vidím. V plánu mají natočení
druhého CD, tentokrát právě ses-

taveného z Kamzíkových písní.
„Doufám, že ho natočíme do konce
mého života,“ vyjádřil se ohledně
časového horizontu vzniku CD s
pohřebním humorem sobě vlastním

ce členů.
č ů Tii všichni
i h i bby neměli
li váhat ani okamžik a dorazit na její
koncert, protože Iveta Bartošová
se zotavila ze zdravotních problémů a do někdejšího ‚města módy‘
se moc těší.
„Lístky jsou stále ještě v prodeji,
protože mnoho lidí se nechává
ovlivnit poplašnými bulvárními
zprávami a čekají, zdali se koncert
vůbec bude konat. Mohu potvrdit,
že Iveta se na prostějovský koncert
strašně těší,“ potvrzuje zpěvaččinu
formu majitel pořadatelské firmy
HITTRADE Petr Zlámal.
A co když na prostějovský koncert dorazí i Zdeněk Macura?
„Ať pan Macura klidně přijede,
lístky jsou stále k dispozici, a pokud se bude chovat slušně, nevidím
v jeho návštěvě problém. V opačném případě bude samozřejmě na

místě ochranka, která se o pana
Macuru náležitě postará...,“ uklidňuje s úsměvem Zlámal.
Takže už snad nic nebrání tomu,
abyste v pátek 11. dubna vyrazili do

Společenského domu v Prostějov.
A pokud se Třem oříškům nepodaří zachránit OP, alespoň si užijete
skvělý koncert. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník rozhodně nebude chybět!

Jirka Vašek, nejstarší člen skupiny,
kytarista a zpěvák. Skupina Dojem
rozezněla nejen celou Avatarku, ale
také část hlavního náměstí. Nejednou se stalo, že se kolemjdoucí zastavovali a zaposlouchali se do rytmické muziky se sladěnými vokály.
V jednu chvíli byl před kavárnou už
docela pěkný hlouček. „ Za ta léta
jsou opravdu skvěle sehraní, šlape
jim to, mají krásné vokály. Někdy
je ta muzika sice možná zbytečně
složitá, ale na druhou stranu je plná
zajímavých hudebních nápadů.
Kdyby měli dobrého manažera
a byli trošku ambicióznější, určitě by
si zahráli i na věších pódiích,“ uvedla jedna z fanynek skupiny Petra.
Pokud jste na koncert kapely
Dojem nestihli vyrazit, další
možnost ji slyšet máte ve čtvrtek
10. dubna v Hradební Pivnici.

OKEM „ŠÉFKY”
prostějovské kultury

Moje Messalina i trollové
Pokud bych musela vybrat jeden
kulturní počin jako vrchol dění
v našem městě během měsíce
března, ukázala bych na výstavu
obrazů a grafik od Oskara Spáčila, kterou uspořádala galerie
U Hanáka. Díla muže, který
začínal jako reklamní grafik
v prostějovské firmě Rolný, patří
k mým oblíbeným, a jsem proto
velmi ráda, že můj domov od
této výstavy může zdobit právě
Spáčilova Messalina.
Březen byl kromě Spáčilovy
výstavy hlavně ve znamení fotografických výstav. Za zmínku
z nich jistě stojí i již třetí „vydání“ výstavy prostějovského fotografa Honzy Svačiny opět pod
„zavedeným“ názvem „Kudy
chodí, tudy fotí“, ke kterému byl

prostějovské malířky Olgy Měsícové, která poprvé uceleně
vystavuje v Duze. Název její
výstavy, který zní „Hra barev“,
plně odpovídá autorčiným dílům, u nichž nepřekvapí, že se
věnuje arteterapii, tedy zapojováním umění do léčebných
procesů.
A kam by měli zavítat uměnímilovní Prostějované v dubnu? Můj
tip tentokrát zní: vystoupení Báry
Basikové, která bude hostem koncertu Dechového orchestru ZUŠ
Vladimíra Ambrose v rámci Prostějovských dnů hudby. Těšit se
na něj můžeme 27. dubna v sále
Městského divadla.
Léčivé barvy
Milada Sokolová, radní
Za zajímavou považuji také a předsedkyně kulturní komise
premiérovou galerijní výstavu při Radě města Prostějova

tentokrát přidán podtitul „Na návštěvě u trollů.“ Jak z podtitulu
vyplývá, vystavil Honza Svačina
tentokrát U Hanáka své fotografie z cest po Norsku.
V kavárně Avatarka se tentokrát také dostalo na fotografie,
a dokonce s podobným cestovatelským námětem. Ale ve zde
vystavených dílech Václava Vaff
Markvarta převažovala vyobrazení koní. To inspirovalo pořadatele k interaktivnímu prvku
výstavy, který spočíval v možnosti projet se po prostějovském
náměstí na koni.

INZERCE
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NEJLEPŠÍ HOSPODAŘENÍ? Prostějov už je první v republice!
„Získali jsme vylepšený rating s pozitivním výhledem,“ raduje se primátor M. Pišťák

Když vloni touto dobou získalo Statutární město
Prostějov od mezinárodní ratingové agentury Moody´s
Investors Service rating stupně Aa1.cz, jednalo se hned
po České republice jako celku a hlavním městě Praze
o třetí nejlepší hodnocení hospodaření tuzemska. Rok
se s rokem sešel a všechno je jinak. Kdepak Česká
republika, kdepak Praha! Nejzdravější ekonomická situace panuje momentálně v Prostějově, který aktuálně
získal rating Aa1.cz s pozitivním výhledem. A tím v současnosti nedisponuje nikdo kromě Prostějova!
Prostějov/mik
„Už jsme si tak trochu zvykli
na to, že jednou za rok dostaneme od uznávané mezinárodní
společnosti nějaký rating. Začali
jsme uvažovat o tom, zda se
jedná o samozřejmost. Mohu
ale ujistit každého, že to vůbec
žádná samozřejmost není. Za
zhodnocením
ekonomického
hospodaření státu, města či firmy
stojí spousta úsilí a času. Bez
ohledu na to, jaký stupeň ratingu
nám agentura Moody´s Investors Service každoročně uděluje,
dokáží nám její odborníci kolikrát
říct i něco, po čem nám optimistický úsměv na tváři i zkysne,“
svěřil se na úvod úterní prezentace
nového ratingu roku 2014 pro
Statutární město Prostějov primátor Miroslav Pišťák.

Tentokrát ale úsměv žádnému
z radních, a primátorovi už
vůbec ne, na tváři nezkysnul. Ba právě naopak. Jeden
z nejpřednějších ekonomických
analytiků Petr Vinš z agentury
Moody´s oznámil členům vedení města, že Prostějov získal
o stupeň lepší ratingové hodnocení než vloni, tedy Aa.1cz s
pozitivním výhledem. „Hlavním
faktorem pozitivně ovlivňujícím
národní rating statutárního
města Prostějov na úrovni Aa1.
cz je kontinuální pokles jeho
zadluženosti zesílený závazkem
současného vedení města udržet
nízkou úroveň dluhu. Rating
města je dále podpořen dosavadními solidními provozními
a rozpočtovými výsledky. Je však
zároveň omezen ambiciózním
investičním plánem Prostějova,

který v roce 2013 vedl
k navýšení kapitálových výdajů.
A právě vyšší kapitálové výdaje
i postupné snižování zásob
městského majetku vhodného
k prodeji by mohly oslabit dosavadní vysokou kapacitu města
pro samofinancování svých
kapitálových výdajů, případně
také oslabit solidní hotovostní
rezervy,“ prozradil Petr Vinš
z mezinárodní ratingové agentury
Moody´s Investors Service. Jak
vzápětí vysvětlil, v letech 2009
až 2013 dosahoval Prostějov
solidních provozních přebytků.
„Loni narostl hrubý provozní
výsledek nad pětadvacet procent provozních příjmů z již tak
vynikající úrovně jednadvaceti
procent v roce 2012. Hlavním
faktorem tohoto meziročního
navýšení byl sedmiprocentní růst

Ekonomické hodnocení Prostějova

*
*
*
*

SILNÉ STRÁNKY
velmi nízká úroveň zadlužení, která do konce roku 2014
pravděpodobně klesne na nulu
solidní provozní a rozpočtové výsledky

solidní hotovostní rezervy
SLABÉ STRÁNKY
ambiciózní investiční plán, který může vyvolat tlak na
schopnost města samofinancovat své kapitálové výdaje
RATINGOVÝ VÝHLED
hlavními faktory pozitivního výhledu ratingu jsou citelné snižování zadluženosti města v posledních letech,
očekávané oddlužení města v roce 2014 a solidní provozní
a rozpočtová výkonnost města
Co by mohlo rating ZVÝŠIT
trvale udržitelný nízký dluh města na jednociferné
úrovni, nebo žádný dluh doprovázený provozními
přebytky na vyšších dvouciferných hodnotách a dostatečnou likviditou by mohly mít pozitivní dopad na rating
Co by mohlo rating SNÍŽIT
trvalé zhoršení provozních přebytků města na jednocifernou úroveň a současně prudký nárůst dluhu by
mohly mít negativní dopad na rating

*

Sláva na radnici. Primátor Miroslav Pišťák převzal minulé úterý od
Petra Vinše z agentury Moody´s Investors Service certifikát o skvělém ratingu Prostějova.
Foto: Magistrát města Prostějova
provozních příjmů související letošním roce by měl mírný
s vyššími příjmy ze sdílených daní, hospodářský růst zajistit jistý
které posílily z důvodu nárůstu ce- nárůst příjmů,“ přiblížil další aslostátního výběru daní a nového pekty vynikajícího ratingu pro
rozpočtového určení daní. Dalším Prostějov Petr Vinš.
faktorem přispívajícím k dobrým Na otázku Večerníku, zda při
provozním výsledkům města byl tomto ekonomickém hodnocení
stabilní vývoj provozních výdajů, se nebude vedení města obávat
které v meziročním srovnání úvěru na možné velké inveszůstaly bez významných změn. tice, odpověděl prostějovský
Podle našeho názoru budou pro- primátor zdrženlivě. „Na to se
vozní přebytky města záviset v tuto chvíli velmi těžce odpovídá.
hlavně na růstu příjmů, jelikož Podívejte se, píše se rok 2014 a na
v letech 2009 až 2013 se značně podzim nás čekají komunální volzmenšil prostor pro výrazná by. Možná bude na radnici nová
výdajová úsporná opatření. V politická reprezentace a já nevím,

*
*

s jakými ekonomickými plány do
příštího volebního období půjde.
Nicméně předpokládám, že v hospodaření se bude pokračovat v rozumných investicích. Pokud se
pak většina zastupitelstva rozhodne pro investici, při které se
město neobejde bez úvěru, pak

je to možné. Právě vzhledem
k výbornému ratingu jsme tím
nejlepším partnerem pro každou
banku. Otázku ale je, jakým
způsobem by se ten úvěr splácel
tak, aby to neohrozilo zdravou
ekonomiku celého města,“ konstatoval Miroslav Pišťák.

Před kostelem vznikne HROB

LOGOPřipravuje
stálosezatím
čtyři
tisíce
pruského vojáka z války v roce 1866
návrh na jeho využití
Prostějov/mik - Večerník stále sleduje vývoj
událostí okolo nedávno schváleného loga města Prostějova, které vytvořila grafička Věra
Marešová z Brna. Jak jsme zjistili, jeho využití zatím vázne...
„Paní Marešové jsme zatím zaplatili čtyři tisíce
korun za náklady spojené s výrobou našeho nového loga. Osobně nyní připravuji pro radu města návrh na jeho všemožné využití. Půjde v něm
o to, v jakém rozsahu a na kterých místech bu-

deme logo používat,“ prozradila Večerníku Ivana
Hemerková, náměstkyně primátora Statutárního
města Prostějov. Vzápětí potvrdila, že ještě než
město umístí logo na první hrníček či vizitku,
bude se muset s brněnskou grafičkou finančně
vypořádat ohledně autorského práva. „Jistě, na
odkoupení práv se počítá s částkou až sto tisíc
korun. Ale jak říkám, záleží na tom, kde všude
a při jakých příležitostech budeme chtít logo využívat,“ dodala neurčitě Hemerková.

Radní pod palbou

Prostějov/mik-Prostějovštíkonšelé předminulé úterý vyhlásili
záměr výpůjčky části pozemku v parčíku před kostelem
sv. Jana Nepomuckého na Vojáčkově náměstí v Prostějově
o výměře dvou metrů čtverečních sdružení Komitét pro udržování památek z války roku
1866 ke zřízení nového válečného hrobu a umístění náhrobku.
„Záměrem tohoto sdružení je na
tomto pozemku umístit nízký
pískovcový náhrobek pruského poručíka Ernsta von Frankenberga (na snímku) z 2. vý-

chodopruského granátnického
pluku, který roku 1866 v době
prusko - rakouské války zemřel
na tyfus v nemocnici kláštera
Milosrdných bratří. Pohřben byl
na hřbitově v areálu kláštera a jeho pluk mu nechal na hrob umístit
jednoduchý pískovcový náhrobek, který byl ale časem odcizen.
Komitét pro udržování památek
z války roku 1866 náhrobek náhodou získal od soukromého sběratele, zajistil rekonstrukci a má zájem ho vrátit zpět do Prostějova,“
objasnil Miroslav Pišťák, primátor
Statutárního města Prostějov.

Problém byl v tom, že zahrada
v klášteře Milosrdných bratří je
ve velmi zanedbaném stavu, veřejně nepřístupná a v současné
době nelze ani určit, na kterém
místě se náhrobek původně
nacházel. „Z toho důvodu by
sdružení chtělo umístit náhrobek
na nové místo v blízkosti kláštera,“ dodal první muž magistrátu s
tím, že vedení města proti tomuto
záměru vůbec nic nemá.
Zásadních připomínek nemají ani
památkáři. Žadatel byl ale městem
upozorněn na skutečnost, že bude
zapotřebí si k realizaci předem

Foto: Magistrát města Prostějova
vyžádat i souhlasné stanovisko
ministerstva obrany, neboť toto
pietní místo bude podle zákona
válečným hrobem.

Klokánkovi přijede do Prostějova pomoci Hradišťan!
„Každá koruna pro týrané děti bude dobrá,“ ví Milada Sokolová

Prostějov - V polovině ledna tohoto roku Večerník
informoval o blížícím se otevření pobočky Klokánku
v Prostějově. Zařízení pro týrané děti získalo už významnou podporu magistrátu v podobě darování nemovitosti v Zahradní ulici. Stále je však zapotřebí to
nejdůležitější - peníze na samotný provoz. Výrazná
pomoc Fondu ohrožených dětí, který bude Klokánka
provozovat, se blíží ze strany radní a předsedkyně
kulturní komise Statutárního města Prostějov Milady
Sokolové (na snímku). Šéfka Okrašlovacího spolku se
totiž rozhodla stát za pořádáním charitativního koncertu skupiny Hradišťan ve prospěch právě Fondu ohrožených dětí. Více už Večerníku prozradila v exkluzivním interview pro pravidelnou rubriku této strany.
Michal Kadlec
Na veřejné finanční
podpory je v městském
rozpočtu pro letošní rok pamatováno částkou patnáct

milionů korun. Jenomže
hned o dvanáct z nich žádají
prioritní sporty. Nemáte
obavu, že na kulturní organizace zbudou takzvaně jen
drobky?

Jak se vy osobně díváte
na zřízení pobočky Klokánku v Prostějově?
„Jsem tomu velmi potěšena! Jako
matka těžce nesu veškeré případy
kojenců či batolat zabitých vlastními rodiči, týraných dětí či přivírání očí nad tím, že jeden z partnerů ratolestem ubližuje, přičemž
druhý to tiše ´nechává být´... Děti
mohou být v Klokánku umístěny i na základě vlastního přání
a proti vůli rodičů, což je zcela
jistě dobrým signálem.“
Podle informací Večerníku byste se chtěla podílet
finanční pomocí Klokánkovi
prostřednictvím charitativního
koncertu. Můžete prozradit,
o jaký koncert půjde a další
podrobnosti jeho konání?
„Tomáš Lázna, kolega z občanského sdružení Pomáháme

tancem, přišel s nápadem uspořádání charitativního koncertu
kapely Hradišťan. A já byla
okamžitě pro! Vystoupení se
podařilo domluvit a uskuteční se již letos v září v prostějovském Městském divadle.
A proč koncert pro Klokánka?
Koncem tohoto roku či začátkem roku příštího by se měla
pobočka v Prostějově otvírat.
Budova se musí pro účely Klokánku upravit a rekonstruovat,
takže každá vybraná koruna pro
tento účel bude více než vhodná...(úsměv)“
Chápeme to správně, že
celý výtěžek z tohoto
koncertu půjde na účet Klokánku?
„Ano, rádi bychom výtěžek ze
vstupného a též obnos, který
bychom chtěli vybrat přímo na
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místě, předali Regině Šverdíkové, která ve Fondu ohrožených
dětí v Prostějově pracuje. Jistě
se obrátíme i na místní firmy,
zda by pomohly s náklady na
uskutečnění koncertu, aby byl
výtěžek skutečně co největší.“
Dá se tomuto zařízení
pro týrané děti pomoci
ze strany města ještě nějakým
jiným způsobem?
„Magistrát již daroval v roce
2012 Fondu ohrožených dětí
dům se zahradou v Zahradní
ulici, kde dříve sídlila Česká
školní inspekce. V radě města
si uvědomujeme, že přibývá
rodin v obtížné životní situaci,
na kterou by neměly v žádném
případě doplácet děti. A za to
jsem velmi ráda.“
Závěrem ještě dvě otázky odbočující od daného

tématu. Jee už znám definiram Prostějovtivní program
ského kulturního
turního léta?
„Dá se říci,i, že program,
který zajišťuje
šťuje DUHA,
má již svoji
voji finálovou
podobu. A myslím, že
bude z čeho
o vybírat.“
Co byste z něj
oručila Prosdoporučila
m jako jednotějovanům
edničku?
značnou jedničku?
„Skupinu, jejíž slova
sně miluji a o niz jedné písně
chž vím, žee je jako akční člověk nejspíšš nikdy nezrealizuji:
oviny číst a pak cigápůl dne noviny
a, klídek a leháro...
ro, pohoda,
edou ChiProstě přijedou
obnaski! Osobně se na
ni moc
těším.“

Foto: archiv Večerníku

Soutěž
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CENY ZA DESÍTKY TISÍC KORUN ROZEBRÁNY!
Píše se středeční podvečer 26. března 2014 a v redakci
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku je pořádně rušno. Prostory,
kde se každý den připravují nejčtenější regionální noviny,
se již před pátou hodinou odpolední postupně zaplňovaly,
aby od půl šesté byly doslova natřískány až po střechu!
A není divu... Pro své zasloužené odměny si totiž právě v tento den a čas přišli výherci VELKÉ ČTENÁŘSKÉ
SOUTĚŽE Večerníku, kteří bezmála dva měsíce zápolili
nejen o zájezdy do Řecka či let balonem, ale také další
spoustu cen v hodnotě téměř STO TISÍC KORUN!
Nejlépe se ve spleti celkového počtu pětadvaceti otázek
z politického, kulturního, sportovního, ale i historického
ranku zorientovala Marie Procházková z Prostějova, která nakonec až v závěrečném bonusovém kole přeskočila v pořadí do té doby vedoucího Otakara Marka taktéž
z Prostějova. Ten se tak musel spokojit se druhou příčkou,
načež Večerníku sám přiznal, že pekelná pro něj byla právě
až úplně poslední otázka, na níž zkrachovaly jeho naděje
na celkové vítězství... Třetí příčku v konečném pořadí obsadil Libor Buřt z Určic, který potvrdil všeobecně známé,
že tu a tam si soutěžící museli vypomoct internetem, neboť
Slušná přehlídka. O takřka stovku cen za téměř sto tisíc korun se zápolilo zkraje letopočtu 2014 ve Velké čtenářské
obecné znalosti nestačily.
soutěži Večerníku.
Foto: Michal Kadlec
Ve středu přišli do redakce Večerníku i další ze šestnácti
výherců. Všichni si vydobyté ceny převzali z rukou zástupkyně šéfredaktora Karly Klosové a asistentky redakce Evy Plačkové, která měla
celé klání pod palcem. A teklo u toho i moře šampaňského! Ti z vás, kteří jste z jakýchkoliv důvodů nedorazili, máte šanci do 10. dubna 2014.
Následně ceny propadají ve prospěch dalších redakčních účelů. Při této příležitosti by celá redakce Večerníku chtěla ještě jednou a naposledy
poděkovat všem soutěžícím, kteří se zapojili alespoň do některého z celkových sedmi dějství. Těm, kteří zvládli absolvovat kompletní klání,
bychom pak chtěli opětovně 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! 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. Snad se nám to tedy podařilo a udělali jsme
alespoň malou radost... 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!

Závěrečné rozloučení obstará ohlédnutí za soutěží v podání ohlasů z úst první trojice nejlepších. Zajistěte si příští číslo Večerníku!

Ti z vás, kteří se
v ohlášeném
termínu vyhlášení
nedostavili, mají
šanci vyzvednout
si své výhry
do 10. dubna 2014!
Ceny vás
čekají v redakci
Večerníku.
Trio nejlepších. Zástupkyně šéfredaktora Večerníku Karla Klosová (na snímku zcela vpravo) a redakční asistentka Eva Plačková (zcela uprostřed) poslaly celkovou výherkyni Marii Procházkovou (na snímku druhá
zleva) a druhého v pořadí Otakara Marka do Řecka, resp. do nebe. Na zájezd se může těšit také Libor Buřt (na snímku druhý zprava), který skončil třetí.
2x foto: Michal Kadlec

Partneři čtenářské soutěže s Večerníkem

K-PLUS
VYHLÍDKOVÉ LETY

jjak
ak pr
probíhalo
robííhaloo sla
slavnostní
avnoostníí vvyhlášení
yhllášeení nnaší
ašíí sou
soutěže...
utěžže...
3x foto: Michal Kadlec

Četné gratulace. Zástupkyně šéfredaktora Karla Klosová (první zleva) postupně blahopřála všem výhercům, kteří si ve středu přišli do redakce Večerníku pro své ceny. U přípitku asistovala i Eva Plačková.

Zpravodajství

13

Prostějovský Večerník, pondělí 31. března 2014

Obyvatelé domu v Jezdecké ulici platí neřestně nízký nájem ZAJÍMAVOST
„Chceme ho zvýšit, už dávno nejde o sociální případy,“ zní z radnice

Pořád září novotou a vůbec nevypadají na to, že jde
o sociální byty. Dům v Jezdecké ulici postavil magistrát s podporou celostátních dotací, a právě díky
státu mají teď radní svázané ruce při návrhu o zvýšení nájemného pro lidi, kteří zde momentálně bydlí.
Nespravedlností totiž je, že tady platí „sociální případy“ úplně stejné nájemné, jako lidé v bytech sídlících
v Pujmanově ulici či na Šárce, kde se o „nóbl“ bydlení
rozhodně mluvit nedá...
Prostějov/mik
„V městských bytech hradí
Prostějované
běžně
dvaapadesát korun nájemného za
metr čtvereční obytné plochy.
Ovšem nájemníci bytů v domě
v Jezdecké ulici platí pouze
šestadvacet korun. Tyto byty byly
totiž postaveny za pomocí státní
dotace s podmínkou levného bydlení pro sociální případy. Návrh
na zvýšení nájemného a tím
vlastně i jeho dorovnání s ostatními byty v Prostějově jsme zatím
odložili, ale dále o něm budeme
jednat,“ uvedl pro Večerník Jiří
Pospíšil, první náměstek primátora Statutárního města Prostějov.
Jak dodal, první návrh byl
skutečně takový, aby se nájem-

né v Jezdecké ulici zvedlo o sto
procent. Radní totiž vycítili
potřebu srovnat podmínky
pro všechny sociálně potřebné
občany, kteří od města dostanou levné bydlení. „Možná
v případě Jezdecké ulice půjdeme
postupnými kroky. Nájemníkům,
kterým budou končit smlouvy
na dobu určitou, se prostě budou
postupně upravovat,“ vysvětlil
možný postup první náměstek
primátora.
„Každopádně
bychom
ale
urychleně chtěli provést změny
v podmínkách přidělování těchto
bytů v Jezdecké ulici. Měly by
to být jednotky vyčleněné pro
sociálně slabší spoluobčany nebo
startovací byty pro mladé rodiny.
Před lety jsme je přidělovali li-

Chlapík se vydal pro dřevo na Hloučelu…

Nespravedlnost. Lidé bydlící v tomto „luxusním“ sociálním domě
platí stejné nájemné, jako sociálně potřební spoluobčané v bytech
v Pujmanově ulici či na Šárce...
Foto: Michal Kadlec
dem, kteří dosahovali v příjmech
jen určitého násobku životního
minima. Dnes to ale už není
pravda. Netrpělivě teď čekáme
na to, až se stát vyjádří k tomu,
jak má vypadat sociální bydlení.
Někteří občané, kteří dnes bydlí
v městských bytech v Jezdecké
ulici, rozhodně sociálními případy
nejsou,“ podotkl prostějovský
primátor Miroslav Pišťák.
„Vezměte si, že v městských bytech na Šárce či v Pujmanově

ulici platí lidé šestadvacet korun
nájemného za metr čtverečný,
přičemž se jedná o bydlení velmi
nízké kvality. Byty v Jezdecké ulici jsou poměrně nové a dá se říci
i velmi moderní a krásné. A nájemníci zde platí úplně stejnou částku.
Toto cítíme jako nespravedlnost
a skutečně budeme čekat na rozhodnutí státu, které by povolilo zvýšit
nájemné v těchto bytech,“ přidala se
Alena Rašková, náměstkyně primátora pro sociální záležitosti.

Večerník pochopitelně zajímal
i názor obyvatel zmíněného
domu v Jezdecké ulici. Ale
popravdě řečeno, potkali jsme
se s velkou neochotou k jakémukoliv vyjádření... „To nemáte
jiné starosti?! Do toho vám nic
není, kolik platím za nájem,“
odbyl nás muž středního věku se
snědou tváří. „Je fakt, že na drahý
nájem si stěžovat nemůžu, vždyť
beru invalidní důchod. Na druhé
straně si spoustu nutných oprav v
bytě platím sama. Když zavolám
na radnici, buďto to trvá strašně
dlouho, než někdo přijede, nebo
se neděje vůbec nic,“ pokrčila
zase rameny žena, která však
záhy rychle zmizela v jednom ze
vchodů domu. Radikální názor
měl také poměrně mladý muž,
i on však Večerníku nechtěl říct
své jméno. „Cože, toto že je
luxusní barák za levný nájem?!
Luxusně snad vypadá jen zvenku,
uvnitř je ale všechno na kočku.
Věčně neuklizený bordel, popraskané omítky a lidem nahoře
zatéká do bytů,“ ulevil si chlapík.
Poznali jsme tedy, že zvýšení
nájmu v tomto domě nebude
pro město jednoduché a určitě
nezůstane bez odezvy...

ze soudní síně...

Město daruje

dvě auta!
Rezavé ojetiny využijí vědci

Vraky využijí vědci. Tato dvě auta, o která se nikdo nepřihlásil,
darovalo město pro vědecké účely.
2x foto: Magistrát města Prostějova
Prostějov/mik - Co jiného dělat s
hromadou šrotu, než ho někomu
dát? Vedení magistrátu se rozhodlo schválit poskytnutí věcného
daru, a to nalezených nepojízdných vozidel Honda Civic a Fiat
Brava. Užitek z nich teď budou
mít vědci!
„O poskytnutí věcného daru nás požádal soudní znalec v oboru dopravy Leo Dadák z Prostějova. Vozidla
budou použita k provedení crash

testů za účasti znaleckých ústavů,
a to Ústavu súdného inžinierstva
Žilina, ADONE znaleckého ústavu
Ostrava a Expert Group Bratislava,“
prozradila Alena Rašková, náměstkyně primátora Statutárního města
Prostějov.
Obě sedmnáct let stará auta, která
jsou v nepojízdném stavu, přešla do
vlastnictví Statutárního města Prostějova v rámci agendy oddělení
Ztrát a nálezů.

S pilkou ho NEBEZPEČNÝ FEŤÁK MÍŘÍ DO BASY. Dům si oddechne
načapali strážníci!

K neuvěření! Strážníci podloudnému dřevorubci zabavili kolečka
plná dřeva. Chlapík přitom odřezával i větve ze zdravých stromů.
2x foto: Městská policie Prostějov
Prostějov/mik - Kvůli dřevu se
rozhodl jeden z Prostějovanů
zplundrovat Hloučelu. Strážníci
prostějovské městské policie
v úterý 25. března dopoledne
zareagovali na udání, že muž v
lesoparku odřezává ze stromů
větve. Během chvíle byl dopaden.
„Na základě telefonického sdělení
na linku 156 vyjížděla hlídka
strážníků do lesoparku Hloučela,
kde byl spatřen muž, jak řeže větve

stromů. Strážníkům tento občan
vysvětloval své počínání tím, že
dřevo má na topení. A prý si bere jen
suché větve, čímž přispívá k čištění
biokoridoru,“ zakroutila hlavou
Jana Adámková, tisková mluvčí
Městské policie v Prostějově. „K
uřezání větve se senior doznal. Ostatní dřevo naložené na kolečkách
prý posbírat okolo vodního toku.
Celou událost teď posoudí správní
orgán,“ dodala Adámková.

Tomáš Mádr se k drogám vrátil den po propuštění z vězení

Prostějov/mls - Dvaadvacetiletý Tomáš Mádr šel poprvé
sedět jako jeden z feťáků party
kolem Ilie Sisova, kteří kradli všude po městě. Ze všech
mladíků závislých na pervitinu
tehdy vyfasoval nejvyšší trest.
Mohly za to jeho sklony k násilí,
Mádr totiž opakovaně napadal
dokonce i vlastní matku! Když
mu to soud všechno sečetl, vyšlo
z toho celkem padesát měsíců
za katrem. Odseděl si však jen
něco přes dva roky a ocitl se na
svobodě. Tento pocit mu ovšem
dlouho nevydržel. Velice rychle
jej opět ovládly drogy i agresivní
povaha.
Tomáš Mádr byl propuštěn loni
v květnu. Podle svých slov si
vzal pervitin hned první den,

co byl propuštěn, načež problémy na sebe nenechaly dlouho
čekat. Mádr se začal dožadovat
peněz a opakovaně brutálním
způsobem napadl manžela své
matky. Nic ho nedokázalo zastavit. Aby se dostal do bytu, kde
manželský pár vychovává malou
dceru, vyrazil urostlý a svalnatý
mladík několikrát dveře domu
v Třebízského ulici. Nebezpečného
mladíka se v té době bál celý
dům. Po opakovaných útocích
se nakonec ocitl znovu ve vazbě
a v úterý 25. března nakonec i před
soudem.
Fakt, že s Tomášem Mádrem
není vše v pořádku, u soudu potvrdil i odborník. „Trpí poruchou
osobnosti. Dalším problémem
je dlouhodobá závislost na per-

Je mu všechno jedno... Svalnatý a urostlý Tomáš Mádr na
první pohled působí jako člověk,
který nemá žádné zábrany. Pod
vlivem pervitinu však bývá pro
své okolí velmi nebezpečný.
Foto: Martin Zaoral

vitinu. Jsem velice skeptický
k tomu, že by se z ní byl schopen
sám dostat. Nevidím totiž u něj
žádnou motivaci,“ vypověděl
u Okresního soudu v Prostějově
Tomáš Novák z psychiatrické
léčebny ve Šternberku, který však
vyloučil, že by mladík nebyl za
své jednání odpovědný. „I když
je pod vlivem drogy, ví dobře,
co dělá, a že by to dělat neměl,“
upozornil psychiatr. „Jediná šance
je, že se s věkem zklidní. K tomu
může dojít kolem čtyřicátého roku
věku. Jinou šanci v tomto případě
nevidím,“ naznačil smutnou diagnózu Novák.
Navzdory všem příkořím rodina za Tomášem Mádrem stále
stojí. „S manželkou bychom byli
rádi, kdyby se Tomáš nějaký čas

léčil někde v ústavu, ovšem nechceme, aby celý svůj život trávil
ve vězení,” přimlouval se před
vynesením rozsudku muž, kterého
Mádr opakovaně zmlátil.
Soud však nemohl rozhodovat na základě tohoto přání.
Tomáše Mádra odsoudil na 15
měsíců nepodmíněně a zároveň
mu nařídil ústavní psychiatrickou léčbu. „K polehčujícím
okolnostem u obžalovaného patří
doznání, k těm přitěžujícím to, že
se násilného jednání dopouštěl
opakovaně a zároveň v době
podmíněného propuštění z výkonu
trestu,“ odůvodnila výši a druh trestu soudkyně Ivona Otrubová.
Rozsudek dosud není pravomocný, obě procesní strany si nechaly
lhůtu pro možnost odvolání.

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

AMUNDSEN CUP 2014: mladí barmani zářili, nejlepší káva se vaří na Slovensku a severu Moravy
Prostějov/mik - V sále Společenského domu se ve čtvrtek
27. března uskutečnil druhý
ročník soutěže juniorů v míchání nápojů a soutěže Mistr kávy
Amundsen Cup 2014. Jedná se
o soutěž volně navazující na
tradiční Hanácký pohár v míchaných nápojích, který měl v
Prostějově vždy bohatou tradici.
I tentokrát se tak na Hanou sjely
desítky mladých uchazečů o barmanské řemeslo, ale rovněž i ryzí
profesionálové. Večerník u toho
ochopitelně nemohl chybět...
Mezinárodní soutěž zorganizoval
tradiční pořadatel Střední odborné
učiliště obchodní v Prostějově ve
spolupráci s likérkou Stock Plzeň
a Karlovarskými minerálními vodami. Garantem celé soutěže byla

Česká barmanská asociace, jejíž
členové přísně dohlíželi na úroveň
soutěžících a hodnotili jejich výkony. „Pro letošní ročník jsme stanovili
tři kategorie, a to míchání alkoholických koktejlů juniorskými barmany
a ve dvou kategoriích dnes také soutěžili mistři kávy. Ve vaření několika
druhů káv prokázali své umění mladí adepti barmanského řemesla zároveň s profesionály. A bylo to velmi
zajímavé porovnávání,“ uvedla pro
Večerník Milada Dosedělová, ředitelka SOU obchodního v Prostějově a hlavní pořadatelka barmanské
show.
Přestože letos nemile překvapila
nižší divácká účast, Amundsen
Cup měl strhující tempo i úroveň. První kategorie Junior Cocktail
Competion se zúčastnilo pětatřicet

LUPIČE Z KOSTELECKÉ ULICE

ZACHRÁNILO NENAROZENÉ DÍTĚ
(Dokončení ze strany 2)
Především právě s ohledem na
ni a fakt, že obžalovaný získal
v Prostějově práci jako kuchař,
se státní zástupkyně rozhodla
navrhnout podmíněný trest.
Nutno konstatovat, že hodně
překvapivě... „Hlavní problém
vidím v použití násilí proti barmance, která při loupeži utrpěla
psychický šok. Kromě toho se
obžalovaný musel na loupež
připravit, nebylo to pouze náhlé
hnutí mysli, jak se nás tu snažil
přesvědčit. I z jeho dávné minulosti vyplývá, že má sklony
k tomu řešit situace násilím.
Vzhledem k jeho přiznání i lítosti a především snaze něco
se svým životem dělat, bych
mu však přesto dala ještě poslední šanci,“ vyjádřila se ve
své závěrečné řeči Naděžda
Kezniklová.

K jejímu návrhu se připojil
i trojčlenný soudní senát, který
Davida H. odsoudil na tři roky,
trest však odložil na maximální možnou dobu pěti let. „Ono
se ukáže. Pokud se obžalovaný
během této doby dopustí jakéhokoliv trestného činu, pak bude
úplně jasné, jaký druh trestu mu
uložit,“ zdůraznila předsedkyně
senátu Adéla Pluskalová.
Stejně tak se Večerník vzhledem k další budoucnosti rozhodl výjimečně nezveřejňovat
celé jméno obžalovaného.
„Zaměstnavatel neví, co jsem
spáchal a těžko říct, jak by se
k tomu postavil. Mohl bych přijít
o práci, kterou nutně potřebuji,“
poprosil nás obžalovaný.
Rozsudek je pravomocný, obě
procesní strany se totiž na místě
vzdaly práva na možnost odvolání.

Přesnou míru! Namíchat správný a lahodný koktejl není jenom tak. Mladí barmani se o to pokoušeli pod
přísným dohledem odborníků.
2x foto: Michal Kadlec
mladých adeptů barmanského řemesla. Odborná porota nakonec
určila za vítěze Marka Baciaka ze
SOŠ v Litovli, druhý skončil Robin
Kapusta ze SSH ve Zlíně a bronz
získala Adéla Pohajdová ze SOŠ

v Litovli. V těžké konkurenci se
neztratili ani prostějovští zástupci ze
SOU obchodního. Sylvie Obručníková obsadila dvanácté, Markéta
Rausová třinácté a Žaneta Kolísková šestnácté místo. V kategorii juni-

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

NA KOSÍŘI SE OBĚSIL

DALŠÍ MLADÍK
Důvody, proč se nešťastný
mladík rozhodl ukončit svůj
život, jsou pro lidi z jeho okolí
záhadou.
„Když Antoine de Saint-Exupéry
před sedmdesáti lety napsal knihu
Malý princ, napsal ji o Davidovi.
David, stejně jako Malý princ
pečoval o svoji růži, ochočil si
lišku i nás všechny, putoval po

planetách, aby se nakonec na
tu svoji vrátil. Měl jsem ho rád
a bude nám chybět,“ vyjádřil se
například Radek Dvořák.
Zpráva o další sebevraždě mladého muže se již v průběhu uplynulého týdne šířila po celém
Prostějově. „Je to hrozné. Přijde
mi jako by si někteří mladí vůbec
nevážili života,“ prohlásil v této
souvislosti jeden ze seniorů,
kterého Večerník zachytil u smutného prohlížení parte zesnulého...

orů chutnala odborné porotě nejvíce
káva od Oldřicha Holiše z Nitry, na
stříbrném stupínku skončila Iva Oliveriusová z Jeseníku a třetí místo obsadil Sille Csaba z Českého Těšína.
Zazářili i profesionálové a svým

mladším kolegům ukázali, že se
mají ještě co učit. Ve vaření kávy
v Prostějově zvítězil Adam Troubil
před Kamilem Hégrem a Milanem
Tomiczekem.
Skvělou atmosféru čtvrtečního
druhého ročníku Amundsen Cupu
2014 pochválil i primátor Prostějova
Miroslav Pišťák při slavnostním vyhlášení výsledků. „Barové prostředí,
mužní barmani ale i krásné barmanky, to všechno má takovou zvláštní
jiskřivou atmosféru. Při této soutěži
jste vy všichni dokázali, že v naší
zemi, a ani na Slovensku, se o toto
řemeslo nemusíme bát,“ prohlásil
směrem do pléna primátor.
„Byli jste skvělí a těším se na vás
i příští rok. Už nyní říkám, druhý
ročník Amundsen Cupu je mrtvý,
ať žije třetí ročník v roce 2015,“

Okamžik slávy. Umění mladých barmanek ocenil i prostějovský primátor Miroslav Pišťák.
Foto: Michal Kadlec
rozloučila se s letošními účastníky
barmanské show ředitelka pořádajícího SOU obchodního v Prostějově
Milada Dosedělová.

Majitel svérázně uzavřel parkoviště
Meteority nebo bludné kameny?

Prostějov/mik - Michal Volčko
z Prostějova poslal Večerníku
snímek, na kterém je jasně vidět,
jak majitel plechové budovy
bývalého supermarketu Albert
a před ním stojícího parkoviště
v Anglické ulici vyřešil problém
s parkováním cizích automobilů.
Na příjezdových cestách se totiž
objevily obrovské kameny, které
řidičům zabraňují vjezdu na rozsáhlý plac.
„Nemám se s vámi o čem bavit,“
zareagoval podrážděně na telefonický dotaz Večerníku Michal
Juráček, jednatel společnosti R&G
ZESTA, která před dvěma lety
bývalý Albert i s pozemky koupila
od společnosti Ahold.
Jednání majitelů ale chápe šéf
Domovní správy v Prostějově.
„Vám by se také nelíbilo, kdyby
na vaší zahradě parkovali cizí lidé

Tady se parkovat nebude! Majitel pozemku si viditelně nepřeje, aby na této ploše parkovala cizí auta a ještě k tomu bezplatně.
Foto: Michal Volčko
a ještě k tomu bezplatně,“ podotkl
Vladimír Průša.
Pokud ovšem bude parkoviště v Anglické ulici zablokováno i nadále,
bude to znamenat i problém pro

Domovní správu coby provozovatele vedlejšího aquaparku. Právě
toto rozsáhlé parkoviště totiž sloužilo
motorizovaným
návštěvníkům
našeho největšího koupaliště...

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!!!

Zuzana Štefková
22. 3. 2014 49 cm 2,95 kg
Prostějov

Rozálie Koňaříková
24. 3. 2014 52 cm 3,45 kg
Olomouc

Valerie Luczková
24. 3. 2014 50 cm 3,75 kg
Prostějov

Linda Přidalová
25. 3. 2014 50 cm 3,35 kg
Čechy pod Kosířem

Lukáš Pinkava
22. 3. 2014 50 cm 3,50 kg
Čelechovice na Hané

Matěj Cetkovský
23. 3. 2014 50 cm 2,95 kg
Držovice

Tadeáš Miko
23. 3. 2014 53 cm 3,60 kg
Pěnčín

Michal Tomeš
23.3.2014 54 cm 4,75 kg
Drahanovice

Dominik Zelený
23. 3. 2014 47 cm 2,65 kg
Prostějov

Patrik Fabík
24 3. 2014 50 cm 3,35 kg
Klenovice na Hané

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!

Náměstek primátora pod palbou dětských zastupitelů
Prostějov/red - Stalo se již železným pravidlem, že v prvním
kvartálu roku pozvou členové
Zastupitelstva dětí a mládeže
města Statutárního města Prostějova nejvyšší představitele
magistrátu na Dětské slyšení,
kde je konfrontují se svými
dotazy na rozličná témata.
Letos se z důvodu zaneprázdněnosti ostatních členů rady
města uvolnil pouze první náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Dotazy téměř stovky zástupců prostějovských základních
a středních škol se točily kolem
generelu cyklostezek, chodníků,
multifunkčního centra, tržnice či
koupališť. Oproti minulým letům probíhala diskuze poklidně,
neboť žádný dotaz nevykolejil
hosta z radnice, a žádná jeho
odpověď nevykolejila ani jeho
posluchače.
„Musím říct, že navzdory stresům
před akcí, zda někdo z radnice

dorazí, jsme s průběhem spokojeni. O dotazy nebyla nouze, líbilo
se mi, že se děti a studenti ptali
s respektem, ale také sebevědomě.
V minulosti jsem zažil nervozitu
mladých tazatelů, kteří někdy ani
nedokončili větu. To dnes nebylo
a vše probíhalo přirozeně. Možná
k tomu přispěla osoba Jiřího Pospíšila, který svou pedagogickou
minulost nezapře. Holky dokonce našeho hosta hodnotily jako
´štramáka´, takže si je získal po

všech stránkách,“ zhodnotil akci
koordinátor Zastupitelstva dětí
a mládeže Jan Zatloukal. „Líbilo
se mi, že moji mladší kolegové
mají zájem o dění ve městě. Vždy
odcházím s novými poznatky
a nápady. Mezi žáky a studenty jsem se cítil velmi příjemně
a doufám, že jsem i svými odpověďmi přispěl k objasnění některých záležitostí, které mnohým
nebyly jasné,“ sdělil po uzavření
diskuse Jiří Pospíšil.

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

VELKÝ OHLAS: VOJTU PITÁKA MILOVALI DĚTI I DOSPĚLÍ
„Byla to nepřehlédnutelná figurka,“ shodují se pamětníci. Máte také nějakou vzpomínku?

Prostějov/mls - Na výzvu z vydání Večerníku
čísla 10 se redakci ozvala celá řada čtenářů.
Vybíráme alespoň některé ze vzpomínek, které
jste nám napsali nebo zavolali. Ze všech vyplývá
jediné: nezaměnitelného tuláka Vojtu Pitáka, který žil svým bezstarostným životem, své okolí obdarovával úsměvy i jahodami, měl velice rád děti
a přírodu přičemž nikdy se nikomu nevnucoval,
měli asi všichni lidé rádi...
Pro děti měl vždy lesní jahody
Nevím proč, ale vždy, když
se vracím ve vzpomínkách na
své dětství, vzpomenu si na
Vojtu Pitáka. Vidím ho před
sebou, jako by to bylo včera...
Vyrůstala jsem od dětství ve
vesnici Seloutky a prvně jsem
se s Vojtou Pitákem seznámila
v létě na návsi. Šla jsem s mámou a potkaly jsme „mužíčka“,
který se na nás již z dálky
usmíval. Máma měla radost,
že ho vidí, ale já jsem se ho
v první moment bála. Připadal
mi v té době jako takový „lesní
mužíček“, takové strašidýlko.
Měl rozcuchané vlasy i vousy.
Oblečený byl v bílé košili,
rukávy vyhrnuté k loktům
a černé kalhoty. Máma mě uklidnila tím, že je to Vojta Piták
a nemusím se ho bát. Je hodný
a má rád děti. Mile se na mě
usmál, pohladil po vlasech
a zeptal se, jak se jmenuji. Pak
mi dal kytku voňavých lesních
jahod, těch měl vždy dost pro
všechny děti. Vojta měl děti rád
a ony jeho. Jak jsme ho uviděly,
hned jsme byly za ním a volaly
jsme na něho: „Vojto, máš ja-

hody?“ Ojediněle, když to Vojta přehnal s kořaličkou, tak si
lehl na lavičku u paní Lisické
a tam spal. A my kolem něj chodili. Paní Lisická nás zahnala,
aby měl Vojta klid. Vojtu Pitáka
měli prostě všichni rádi. Jak
dospělí, tak děti. Máma vždy
říkala, že Vojta je chudák a že
se mu stalo nějaké neštěstí, po
kterém se z něho stal samotář.
Snad že přišel o velkou lásku,
ale kde nebo jak, to už nevím.
Vojta nikoho neobtěžoval, nevnucoval se. Toulal se po lese,
chvíli poseděl v lesní hospůdce
u Meďáka. Pak šel do vesnice
a do Prostějova odjel autobusem.
Pamatuji si ho asi v letech 1956
a 1957. Chodil vždy prostovlasý. Na podzim a v zimě nosil
dlouhý kožený kabát. Jednou
jsme s ním v Prostějově mluvily s mámou „u Bělků” (obchodní dům s textilem), máma
říkala, že Vojta chudák vypadá
špatně, že je asi nemocný.
Kdy zemřel nevím, ani kde je
pohřben. Jen si vzpomínám, že
mi máma oznámila, že zemřel
Vojta Piták, bylo jí to líto, utírala si přitom slzy...
Anna Greplová, Prostějov

U malířů byl velice oblíbený
Podle mě byl autorem obrazu
Vojty Pitáka Vilém Topinka
(1909-1977). Moje sestra si
vzala jeho syna, i proto od něj
máme poměrně dost obrazů. Na
jednom z nich je právě Vojta Piták, visí nám v předsíni. Vilém
Topinka nikdy nezískal akademický titul, přesto patřil k velice oblíbeným prostějovským
malířům. Pro Vojtu Pitáka měl
velkou slabost. Kromě toho,
co nám visí na zdi, podle něj
namaloval minimálně další
tři obrazy. Vzpomínám si,
že jeden z nich byl dokonce
v životní velikosti. Měl ho
jeden náš známý, který žil
v Brněnské ulici, kde je ale obraz nyní, to nevím.
Na samotného Vojtu Pitáka si
také někdy zavzpomínám. Byla
to nezaměnitelná prostějovská
figurka, kterou znal snad každý.
Byl to tulák, žil si bezstarostným životem, miloval přírodu,
potkávala jsem ho často
u Hloučely a chodil také často
„na hřébky“ do lesa na Záhoří...
Miluše Pořísková, Prostějov

Jeho obraz visel
v Litovelské pivnici
Byl to snad jediný tulák
padesátých
v
republice.
V Prostějově se objevil jako
duch a stejně tak zmizel. Jako
hodně malé dítě jsem se ho
bála. Pokud jsme ho někdy
s maminkou potkaly, často
jsem s ním mluvila. Byl vlídný
a hovorný. Nejčastěji jsme ho

Obraz. Tento snímek Vojty Pitáka namaloval známý prostějovský malíř Vilém Topinka, který měl pro tuláka velkou slabost,
a portrétoval ho hned několikrát. Je pravděpodobně i autorem jeho
podobizny, kterou jsme uveřejnili v čísle 10 PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.
Foto: Martin Zaoral
potkávaly v Kostelecké ulici
v době, kdy ještě silnici a chodník rozdělovala tráva stíněná
lípami. Vidím ho jako dnes.
Spal pod jednou z lip, na hlavě
měl starý klobouk, ježaté vousy

a velké boty s kulatými špičkami,
pod hlavou měl srolovanou
starou deku. V bývalé Litovelské restauraci na Pernštýnském
náměstí ho na stěnu výčepu
namaloval malíř pan Minář.

Podle stylu malby uveřejněné ve
Vojta zemřel
Večerníku mi připomíná obrazy
ve
Vrbně
pod Pradědem
malíře Krasického.
Mgr. Věra Popelková, Prostějov Moji rodiče měli malé
hospodářství na Tylově ulici
Každý týden byl
a Vojtěch Pyták (psáno s tvrdým
u prarodičů na obědě
y) u nás přespával, hlavně
Měla jsem babičku s dě- v zimním období. Na jaře
dečkem, kteří měli chatu a v létě chodíval, později jezv Alojzově. Vojta Piták k nim díval, do Alojzova do lesů. Byl
jednou týdně pravidelně chodil to válečný invalida z 1. světové
na oběd, za to jim občas po- války. Vyučen byl krejčím, ale
mohl se dřevem nebo co bylo řemeslo nikdy nedělal. Brzy
třeba. Vojta Piták byl velice po vyučení narukoval. Vrátil se
slušný člověk, přestože žil jako s poškozenými plícemi od jetulák, byl vždy pečlivě up- dovatému plynu v zákopech.
ravený. Když dědeček v roce S mým otcem se znal, a protože
1949 umřel, tak ho to hodně neměl kde bydlet, požádal ho,
vzalo. Jak zemřel sám Vojta aby ho nechal u nás přespat,
Piták a kde je pohřben, však než si něco najde. Nenašel
a u nás zůstal až do roku 1953,
nevím.
MUDr. Alena Strnadová, kdy otec zemřel a hospodářství
Kostelec na Hané zaniklo. Pyták měl malou
penzičku a přivydělával si
Přes zimu spával u hřbitova různými pochůzkami a službami.
Je známo, že odnášel tržby do
Vojtu Pitáka si pamatuji jako banky různým podnikatelům,
hosta zahradní restaurace nikdy z toho nechyběla ani koNárodního domu, kde můj runa. Mělo to svá úskalí, hlavně
otec pracoval jako číšník. u Krautilů (výrobna likérů), kde
Nám dětem nosil jahody mu platili svými produkty, což
a maliny. Ptal jsem se ho, kde mělo za následek, že Pyták byl
spává. Říkal, že v létě kde se dost často opilý. K jeho cti je
dá, v zimě pak ve sklenících třeba říci, že pokud měl nějaké
u hřbitova v Brněnské ulici.
povinnosti, nikdy se kořalky
Balák, Prostějov nedotkl. Ze všeho nejvíc miloval
děti. Uměl hezky vyprávět a
byl nás kolem něho vždycky
Miloval Hloučelu
houf. Z lesa nosil jahody, které
Vzpomínám si, jak Vojta Piták rozdával známým i neznámým.
chodil na zahrádku do Národ- V roce 1953 onemocněl záního domu. Zdržoval se také palem plic, byl převezen do
u Hloučely. Vždy si tu vypral domova pro přestárlé do Vrbna
oblečení, usušil ho na trávě pod Pradědem, kde asi za dva
a šel dál.
roky zemřel.
Miloš Zima, Prostějov
Marta Slezáková, Prostějov

Co, kdy, kde, kam ...?
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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
Již třetí ročník projektu s názvem „Tanec-koření života III.
pořádá výuku standardních a latinskoamerických tanců v době
od 19:00 do 20:30 hod. v Sokolovně Nový Svět, ul. Sudova 11
v Olomouci od 16. dubna 2014.
Více info na http://tanec-koreni-zivota.webnode.cz
MC Cipísek
Individuální výživové poradenství pro děti i dospělé - konzultace s výživovou poradkyní dle
objednání.
Jarní burza dětského oblečení
a obuvi pro děti do 6 let - sobota
5. dubna 2014 od 8:30 do 13:00
hodin. Přijďte si levně nakoupit!
Odpolední herny pro rodiče
a prarodiče s dětmi do 5 let vždy v pondělí od 15:00 do 17:00
hodin. Na tyto herny není potřeba
se hlásit předem.
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově
nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

Základní organizace SPCCH
BONSAI KLUB HANÁ
v Prostějově poskytuje i nadále
zve na jarní tvarování bonsají
své poradenské služby každé dne 12. dubna 2014 v klubovně
úterý od 9 do 11 hodin v kanČZS Prostějov, Daliborka
celáři na Kostelecké 17 v Pro- 6 (u místního nádraží) od 9 - 14
stějově, přízemí dveře číslo hodin. Doneste si své bonsaje,
109. Také v tomto roce pořádá
poradíme, příp. přesadíme,
ZO SPCCH v ČR Prostějov určíme druh apod. Na váš zájem
zájezdy: 18. června 2014 - Pštro- se těší pěstitelé z BK Haná při
sí farma Doubravice nad SvitaZO ČZS Prostějov 1
vou, 3. září 2014 - Zahradní
galerie Děda Praděda v Jiříkově,
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
1. října 2014 - zájezd do PolPROSTĚJOV
ského Těšína. Přihlášky a další čtvrtek 3. dubna 2014 od 15 do
informace získáte na shora uve17 hodin – poradna SOS
dené adrese v úřední dny.
Ekocentrum IRIS
Semtamník SONS
sobota 5. dubna od 8:00 do
pondělí 31. března od 14.30 hod 18:00 hodin – vycházka pro
do 15.30 hod - Rehabilitační cvi- veřejnost – rozkvetlé Litovelčení
ské Pomoraví – odjezd vlakem
úterý 1. dubna – výlet do Zlína s v 8:02 hodin z Prostějova hl. n.
návštěvou Baťova muzea. Odjezd do Litovle.
z Pv vlakem v 8.00, zpět též vlakem z Otrokovic ve 14.15, nebo Již třetí ročník projektu s náv 15.30 hod. Pojedeme v případě zvem „Tanec-koření života
předem nahlášené účasti
III. pořádá výuku standardních
čtvrtek 3. dubna od 8.00 do a latinskoamerických tanců
11.00 hodin - Tvoření z keramické v době od 19:00 do 20:30
hlíny v Lipce.
hod. v Sokolovně Nový Svět,
ul. Sudova 11 v Olomouci od
16. dubna 2014. Více info na
Půjčovna rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek LA- http://tanec-koreni-zivota.
ZARIÁNSKÉHO SERVISU webnode.cz
PV, Hacarova 2, zajišťuje ortopedické vozíky, WC křesla, chodítka BONSAI KLUB HANÁ zve
- pevná, pojízdná, podpažní, serví- na jarní tvarování bonsají dne
rovací stolky a polohovací lůžka 12. dubna 2014 v klubovně
(mechanická, elektrická). Kontakt ČZS Prostějov, Daliborka 6
po telefonu pí. V. Zapletalová (u místního nádraží) od 9 – 14
hodin. Doneste si své bonsaje,
776 054 299
poradíme, příp. přesadíme, urSvaz tělesně postižených číme druh apod. Na váš zájem
v ČR, o.s., místní organizace se těší pěstitelé z BK Haná při
v Prostějově, Kostelecká 17 zve ZO ČZS Prostějov 1
své členy i nečleny na zájezd
4. dubna do Veĺkého Mederu ICM Prostějov
- pobyt ve slovenských termá- Během velikonočních prázdlech. Dále vás zveme na týdenní nin bude mít ICM Prostějov
pobyt k moři - Chorvatsko - Pa- otevřeno pouze ve čtvrtek 17.
koštane 11.7. - 20.7.2014. Bliž- dubna 2014, a to od 10:00 do
ší informace v kanceláři č.106 16:00 hodin. V pátek 18. dubnebo na tel.č.588 008 095, na a v pondělí 21. dubna bude
zavřeno.
724 706 773.

TIP Večerníku

KVĚTOSLAVA SNÁŠELOVÁ
„ANDĚLSKÁ ZASTAVENÍ“
KDY: od 3. dubna 2014 v 18:00 hodin
KDE: Kavárna Galerie Národního domu v Prostějově
Květoslava Snášelová oslaví
své kulaté výročí dvěma výstavami. Již ve středu 2. dubna od
17:00 hodin se uskuteční vernisáž výstavy výtvarných umělců v Olomouci pod názvem
SALON, kde bude autorka
mít zastoupení v celé přední
místnosti Galerie G svými
akryly. A hned o den později,
tj. ve čtvrtek 3. dubna od 18:00
hodin se koná vernisáž Krylů
s duchovní tematikou pod názvem „Andělská zastavení“.
Na této vernisáži v kulturním
vystoupení budou autorku doprovázet studenti Cyrilometodějského gymnázia hrou na flétnu
a recitací autorčiných básní
z cyklu „Verše z ateliéru“. Květoslava Snášelová se zabývá
výtvarnou tvorbou řadu let. Zpočátku vytvářela grafiku, později
se zabývala technikou pastelu

a akvarelu, odkud je znám cyklus
básní a akvarelů ve sbírce „Prostějovské zastavení“. Ilustrovala
také několik sbírek pro literární
klub v Olomouci a několik vlastních básnických sbírek. Uskutečnila řadu soukromých výstav
a společných výstav s Unií výtvarných umělců Olomoucka
u nás i v zahraničí. Na Cyrilometodějském gymnáziu obsadila se studenty ve výtvarných
soutěžích prestižní místa v Itálii
a Číně. Vede také na gymnáziu
výtvarný kruh, kde se věnuje
pokročilým výtvarníkům. Svou
současnou výstavu v Prostějově
zaměřila na duchovní tematiku a
nazvala ji „Andělská zastavení“,
kde se snažila zachytit duchovní
prožitky technikou akrylu.
Výstava v Prostějově, ale i v Olomouci bude k vidění v průběhu
celého měsíce dubna.

Jarní výstava „Květiny a voda“
konaná v reprezentačních sálech
zámku Bučovice, která bude součástí prohlídkové trasy. Výstava
trvá do neděle 6. dubna 2014 denně od 10.00 do 16.00 hodin.

Domovní
správa, s.r.o

Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o. Lidická 86 vás srdečně
zve na DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ, který se uskuteční dne 1.
dubna 2014 od 9.00 do 16.00 hodin. Prezentační výstava se koná
v přízemí modré budovy od 9.00
do 11.00 hodin, komentované
prohlídky proběhnou v 10.00 a v
15.00 hodin.

víceúčelová hala - zimní stadion

HODINOVÉ BRUSLENÍ

PRO VEŘEJNOST
úterý 1.4. 9.00 - 10.00 hodin
středa 2.4. 16.30 - 17.30 hodin

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PROSTĚJOV
úterý 25. března v 9:00 hodin
-Tvořivá knihovna
čtvrtek 27. března ve 13:30 hodin
- čteme sovičce Rozárce

Jarní úklid Prostějova právě začíná, město rozmístí velkoobjemové kontejnery
Prostějov/red - Jarní úklid proběhne v Prostějově stejně jako
loni v měsíci dubnu. A bude
zahájen již zítra, tj. v úterý
1. dubna. Počínaje tímto dnem
budou po městě rozmisťovány
velkoobjemové vany v termínech níže uvedeného seznamu.
Stejně jako každý rok se bude
odpad třídit na velkoobjemový
(jedná se o odpad z domácností,
který je rozměrný a není možno
ho umístit do popelnic, například
staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení, textil
a obuv) a biologický (odpad ze
zahrad), který se bude odkládat
do speciálních pytlů. Kontejnery
budou na místě vždy v určený
den od 15.00 hodin do naplnění,
nejdéle však do 18.00 hodin.
Naplňování každé vany odpadem bude sledováno a třídění
odpadu kontrolováno pověřeným pracovníkem svozové společnosti .A.S.A.Technické služby, jelikož jsou určeny pouze
pro velkoobjemový a zahradní
odpad. Do těchto van není mož-

Rozmístění kontejnerů v první polovině dubna
1. dubna 2014
- sídl. Hloučela – C.Boudy
- sídl. Hloučela – Ant.Slavíčka
- sídl. Hloučela – V.Špály
- sídl. Hloučela – J.Zrzavého
2. dubna 2014
- sídl. Svobody
- u staré benziny
- sídl. Svobody – na okruhu
- Šmeralova – proti teplárně
- Šmeralova – dál k rybníku
3. dubna 2014
- Waitova – Dr. Horáka
- Mozartova
- Okružní ul. za hostincem

né odkládat odpad nebezpečný
(barvy, ředidla, akumulátorové
baterie, pneumatiky) a žádný
průmyslový nebo živnostenský
odpad. Dále není povoleno dávat do van větší množství inertního odpadu, tedy rumisko či
hlínu.

Pohřební služba Václavková a spol., s.r.o.,
Dolní 21, tel. 582 340 004, Mlýnská 31,
tel.: 582 343 883
Pohřební služba Pavel Makový,
Kravařova 11, tel.: 582 332 100.

Nejsou již mezi námi...
Petr Šmíd 1955
Štětovice
Anna Schönfeldová 1925 Prostějov
Radoslav Šedý 1928
Prostějov
Květoslava Zapletalová 1927 Zdětín
Jindřich Sochor 1936
Opatovice
Zdeňka Zatloukalová 1932 Prostějov
Vlasta Hutařová
1932 Konice
Zdeněk Růžička
1942 Ohrozim
František Lizna
1926 Horní Štěpánov
Ludmila Hufová
1944 Prostějov

Rozloučíme se...
Pondělí 31. března 2014
Karel Hirt 1924 Kostelec na Hané
Úterý 1. dubna 2014
Jarmila Klapková 1919 Zdětín
Středa 2. dubna 2014
Oldřich Volek 1923 Prostějov
Radoslava Dudková 1938 Prostějov
Jiří Novák 1934 Prostějov
Pátek 4. dubna 2014
Zdeněk Lukeš 1942 Prostějov
Květoslav Breitzetel 1947 Vrahovice

- Jezdecká – Puškinova
- Husovo nám. – u školy
9. dubna 2014
- Arbesovo nám.
- sídl. E. Beneše – za obchodem
- sídl. E. Beneše – Květná –
Sportovní
- V. Nezvala
10. dubna 2014
- Trávnická – střed
- Švabinského
- Svatoplukova – střed
- Joštovo nám.
11. dubna 2014
- Dobrovského - Tylova

- Libušínka
- Dobrovského
– parkoviště za obchodem
- Vodní – Mlýnská
14. dubna 2014
- Nerudova
– domov důchodců
- Kostelecká 11-15
- nám. Spojenců
- Bezručovo nám.
15. dubna 2014
- Pod Kosířem – Palečkova
- Pod Kosířem - Atletická
- Rejskova
- Volfova - Příční

Informace o odvozu velkoobjemových van můžete získat u společnosti .A.S.A.TS Prostějov na telefonním čísle 582 302 757
nebo 737 242 185, a Magistrátu města Prostějova - Odboru správy a údržby majetku města na telefonním čísle 582 329 559.

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

Jaroslav Langer 1935
Prostějov
Františka Soldánová 1920 Tovačov
Jitka Faltýnková 1965
Brodek u Konice
Jan Božek 1941
Ivaň
Mjr. Karel Čábela 1931 Prostějov
Jiří Navrátil 1933
Prostějov
Růžena Nedbalová 1938 Prostějov
Ludmila Vágnerová 1930 Prostějov
Stanislav Piňos 1933
Prostějov
Naděžda Šindlerová 1945 Vrahovice

U posledního haléře
- B. Němcové
4. dubna 2014
- Česká-Máchova
- Riegrova
- Drozdovice – u trafiky
- Vícovská – V. Škracha
7. dubna 2014
- Fanderlíkova – u FTL
- Fanderlíkova - školka
- Kpt. O. Jaroše
- Za veledromem naproti č.8
8. dubna 2014
- Šárka – Spitznerova
- Dolní – parkoviště u věžáků č. 26

11.00 Obřadní síň Prostějov
11.00 Obřadní síň Mlýnská
11.00 Obřadní síň Prostějov
11.45 Obřadní síň Prostějov
12.30 Obřadní síň Prostějov
11.00 Obřadní síň Prostějov
11.45 Obřadní síň Prostějov

Oznámení o vypnutí elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obce: Stařechovice, Služín,
chaty Stařechovice
Dne: 11 .4. 2014 od 7:30 do
11:00 hodin. Vypnutá oblast:
celá obec Stařechovice, chaty
Stařechovice Ulmanka; odběratelská trafostanice Stařechovice farma (č. 300793), odběratelská trafostanice Služín
ZD (č. 300785), odběratelská
trafostanice Kostelec Voding
(č. 300760)
Obec: Prostějov - Domamyslice
Dne: 11. 4. 2014 od 7:30 do
9:30 hodin. Vypnutá oblast:
celé ulice Karafiátova, Šípková, Žitná 15, 17, 19, , Domamyslická 33-43, ul. 5. května
č.11, 13, 15. ulice: 5.května
36-56, 19, Borová 2-12, 3-17,
Domamyslická 1-31, 2-86,
43, 420, 421, Družební 3-15,
2-20, Jasanová 2-10, 1-9, 13,
14, 15, 18, Jasmínová 1-19,
4-8, Kaštanová 4, 5, 6, 7, Na
Blatech 5-61, 22-46, 58-60,
Ořechová 3-25, 2-26, Růžová
1-21, Šeříková 3-17, 4-14, V
Loučkách č.2, Vrbová č.1a 2,
V Zahradách 1-6, MŠ Čechovice 7.
Dne: 11. 4. 2014 od 7:30 do
11:00 hodin. Vypnutá oblast:
ulice: Šeříková 16,18, 19,

Lísková , Olšová celé, R&G
Zesta
Dne: 11. 4. 2014 od 11:30 do
13:30 hodin. Vypnutá oblast:
Domamyslice chaty nad drůbežárnou
Obec: Konice
Dne: 14. 4. 2014 od 7:30 do
13:00 hodin. Vypnutá oblast:
část obce s ulicemi: Zádvoří ve sm. od Zavadilky od
č.377 včetně postranních ulic
s č. 594,celá ul. Na Šafranici, Švehlova 1,2, Konice 44,
Chmelnice od ul. Švehlovy po
ul. Kostelní (mimo), Cihelna
2, Cihelna 1,
Dne: 14. 4. 2014 od 7:30 do
13:00 hodin. Vypnutá oblast:
část obce s ulicemi Na Příhonech od stavebnin po č. 122
vč., ul. Vodní od č.74 po konec
ulice č.105, Smetanova č. 382.
Obec: Prostějov
Dne: 14. 4. 2014 od 9:30 do
11:30 hodin. Vypnutá oblast:
celá FVE2 Kralický Háj
Dne:14. 4. 2014 od 11:00 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
odběratelská trafostanice Stará
NEMOCNICE (č. 300629)
Obec: Křemenec
Dne: 15. 4. 2014 od 7:30 do
11:00 hodin. Vypnutá oblast:
celá obec Křemenec
Obec: Ladín
Dne: 15. 4. 2014 od 11:30 do
14:00 hodin. Vypnutá oblast:
celá obec Ladín od č. 41 a 37
po č. 45 konec obce

KINO METRO 70
pondělí 31. března
17:30 Dědictví aneb Kurva
se neříká
20:00 Přežijí jen milenci
americký romantický horor
úterý 1. dubna
17:30 Přežijí jen milenci
20:00 Trabantem až
na konec světa (art film)
středa 2. dubna
17:30 Dědictví aneb Kurva
se neříká
česká komedie
20:00 Přežijí jen milenci
čtvrtek 3. dubna
17:30 Captain America:
Návrat prvního Avenegera
USA akční dobrodružný film
20:00 Capta in America:
Návrat prvního Avenegera
pátek 4. dubna
17:30 Ona
USA romantický sci-fi film
20:00 Captain America:
Návrat prvního Avengera 3D
sobota 5. dubna
17:30 Ona
20:00 Captain America:
Návrat prvního Avengera 3D
neděle 6. dubna
17:30 Captain America:
Návrat prvního Avengera
20:00 Ona

APOLLO 13
pátek 4. dubna
20:00 27 club

KULTURNÍ KLUB DUHA
sobota 5. dubna
15:00 Kamarádi z televize 5
pásmo pohádek
17:30 Země naděje
americké drama
20:00 Země naděje

DIVADLO POINT
sobota 5. dubna
19:00 Panenky
(amatérský film)

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

Olomoucký Večerník
také na Facebooku!

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 31. 3. DO DO 6. 4. 2014

TELEFON 582 344 130

Ve čtvrtek v 18:00 hodin se uskuteční přednáška ing. Marcela
Grüna CÍL MARS! Vstupné 40 Kč.
POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek,
v pátek a rovněž v sobotu i v neděli od 15:00 hodin. Vstupné
20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí v 19:30
hodin a dále ve čtvrtek, v pátek, v sobotu i v neděli ve 20:30
hodin. Vstupné 20 Kč.
Pohádková středa - pro děti bude uvedena v 15:30 hodin
pohádka Martin a hvězda. Vstupné 20 Kč.
V neděli v 15:00 hodin proběhne soutěž pro děti z cyklu
soutěží „KOSMONAUTIKA“ – CÍL MĚSÍC (MIMO
PROGRAMU APOLLO). Vstupné 20 Kč.
Výstavy a expozice lze shlédnout na začátku všech výše
uvedených pozorování a akcí.

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:
1. dubna 2014 - BLOK č. 1:
Zlechovská, Na Okraji, Kosířská, Na Vyhlídce, Legionářská, Wichterlova, gen. Sachera, gen. Dudy, gen. Dudy a gen. Sachera – spojka Hloučelní, J. Lady (Plumlovská – Mathonova), Plumlovská (kruh. objezd J.
Lady – Interspar).
2. dubna 2014 - BLOK č. 2:
K. Svolinského (Kpt. O. Jaroše – V. Špály), K. Svolinského – parkoviště (Kpt. O. Jaroše – V. Špály), V. Špály, J. Zrzavého, K. Svolinského
(V. Špály – Billa), A. Slavíčka, K. Svolinského – parkoviště (V. Špály
– Billa).
3. dubna 2014 - BLOK č. 3:
Kpt. O. Jaroše (K. Svolinského - průchod), A. Fišárka, B. Dvorského, C.
Boudy, S. Suchardy, Kpt. O. Jaroše – parkoviště, C. Boudy – parkoviště.

Obec: Konice
Dne: 16. 4. 2014 od 7:30 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast:
část obce s ulicemi:Radošovec,
Sportovní, Zahradní, Komenského, Husova od č. 288 po
konec obce, ul. Vápenice,
Kružíkova, Jiráskova vč. kamenictví, Za nádražím, odběratelská trafostanice Konice
Kovo (č. 300806), odběratelská trafostanice Konice Kožetvorba (č. 300807)
Obec: Pivín
Dne: 17. 4. 2014 od 7:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
celá obec Pivín (mimo část ve
směru od Dobromilic po č.80,
88, 71včetně, dále nádraží ČD).
Obec: Laškov
Dne: 18. 4. 2014 od 8:00 do Prostějov/red - Statutární město Prostějov prostřednictvím
11:00 hodin. Vypnutá oblast: společnosti .A.S.A. Technické služby zajistí dne 5. dubna 2014
část obce Laškov od č.563, v níže uvedených okrajových částech města mobilní sběr odpadu.
5, zámku a hostince po konec
obce sm. Krakovec.
Časový harmonogram pro předání odpadů:
Dne: 18. 4. 2014 od 11:30 do
Čas
14:30 hodin. Vypnutá oblast: Stanoviště
10.45 – 10.55 hodin
část obce Laškov od č.24, 60, Vrahovice, M. Pujmanové u mostu
11.00 – 11.10 hodin
hasičské zbrojnice po konec obce Vrahovice, ul. J. Suka
11.15 – 11.25 hodin
sm. Pěnčín, odběratelská trafosta- Vrahovice, ul. M. Alše
Vrahovice, ul. K. Světlé
11.30 – 11.40 hodin
nice Laškov 4 v ZD 300542
Čechůvky, točna
11.45 – 11.55 hodin
Obec: Konice
12.15 – 12.30 hodin
Dne: 18. 4. 2014 od 12:00 do Domamyslice, u samoobsluhy
12.35 – 12.50 hodin
14:30 hodin. Vypnutá oblast: Čechovice, u pošty
13.15 – 13.30 hodin
celá ulice Tyršova včetně ZŠ, Žešov, u pomníku
gymnázia, zimní haly, č. 354
na ul. J. Vrchlického, celý Občané do těchto kontejnerů mohou ukládat nebezpečný odpad (jedovatý, výbušný nebo
Březský vrch, mimo sokolov- jinak nebezpečný, například oleje, tuky, barvy, fotochemikálie, léky, agrochemický odpad
včetně obalů). Dále pneumatiky, objemný odpad a vyřazené elektrozařízení z domácnosti.
nu, vodárnu a č. 459.
E.ON Česká republika, s.r.o. Ne popel ani běžný domovní odpad!

www.vecernikpv.cz
.cz

Svěží jarní zpravodajství z Prostějovska

V sobotu je zajištěn

mobilní sběr odpadu

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s fotbalovým talentem, ze kterého se stal sběratel a milovník umění

„NECHTĚL JSEM SKONČIT A DĚLAT TAXIKÁŘE NEBO HOSPODSKÉHO!“
Jindřich Skácel je podle svých slov i bez slávy bojů v Lize mistrů naprosto spokojený člověk

Prostějov - Býval to fotbalový brankář, jehož talent přímo od
Boha mu mnozí záviděli a zároveň předpovídali ještě hvězdnější
budoucnost než Petru Čechovi. Jak ale sám Večerníku přiznává,
jeho profesionální kariéru vrcholového sportovce mu zpřetrhala
vlastní netrpělivost a nespokojenost s čímkoliv, co se okolo něj
šustlo. A také série zranění. Kdo byste však čekal, že z Jindřicha
Skácela je dnes zhrzený sportovec nostalgicky vzpomínající
na zašlou slávu a úvahy „kde mohl být“, hodně byste se spletli.
Sympatický přes dva metry vysoký muž žije naprosto spokojeným životem dvojnásobného otce a hlavně - jeho obrovská záliba
se mu stala povoláním. Věnuje se sběratelství a obchodu s výtvarnými díly. Zároveň on sám nyní dává příležitost mladým umělcům,
kteří u něj v Galerii Bašta vystavují svá díla. Nejen o tom si s ním
Večerník povídal v rámci obsáhlého exkluzivního interview...
Michal Kadlec
Úvodem vám položím zahřívací
otázku, jak se dnes máte a čemu
se v současnosti věnujete?
„Mám se opravdu výborně! Za poslední
dva roky se mi narodily dvě dcery, takže si plně užívám života. Navíc se mi
v místní ´Baště´ podařilo velmi slušně
zaběhnout uměleckou galerii, ze které
se ale doufám brzy přestěhuji do domu
na náměstí Svatopluka Čecha, který
rekonstruuje moje matka. Jinak jsem
hrozně rád, že se mi definitivně podařil
můj velký osobní ´přerod´ z profesionálního fotbalového brankáře na normální
civilní zaměstnání. Co se týká kopané,
tak teď jen tak pro žízeň a pohodu hraji
v útoku za Čechy pod Kosířem, jednou
týdně si zakopu fotbálek s tenisty okolo
Jirky Nováka. No a jinak je ze mě zarputilý fanoušek. Mým klubem snů je Real
Madrid, v české lize pak jako antisparťan držím palce Slavii Praha...(úsměv)“
S tím stěhováním galerie to
myslíte vážně?
„Tak určitě! Nic proti Baště, to v žádném
případě a jsem vděčný městu, že mi zde
pro galerii vytvořilo skvělé podmínky.
Ale podívejte se, není to tady na celoroční provoz, je tu malinko vlhko, což pro
vzácnější díla není to pravé ořechové.
A když mi maminka nabídla prostory
v novém domě za Zlatou bránou, neváhal jsem.“

Řekněte mi, jak se z profesionálního a kdysi velmi talentovaného reprezentačního brankáře
stane milovník umění?
„K umění jsem poprvé ´čichnul´ v roce
2003, kdy jsem zakoupil první grafický
list. Od té doby jsem navštívil spoustu
muzeí a galerií, kupoval jsem něco každý rok a umění se postupně stalo mým
velkým koníčkem. A jelikož já nikdy
nechtěl končit s fotbalem a stát se taxikářem nebo hospodským, měl jsem jasno.
Mým snem bylo v posledních letech
rozvíjet moji zálibu a to se zaplaťpánbůh
povedlo. Prozatímním vrcholem byla
loňská výstava Andy Warhola v Prostějově. To se musím pochválit, ta se mi ve
spolupráci s marketingovou společností
TK PLUS povedla. Vždyť co vám budu
povídat, když Večerník byl hlavním mediálním partnerem...(smích)“
Jasně, ale jak se stalo, že fotbalový brankář, kterému odborníci předpovídali ještě zářivější budoucnost než Petru Čechovi, skončil u
umění?
„No, jak se to stalo… To je těžké vysvětlovat. Není to o tom, že bych lásku
k umění snad po někom z rodiny podědil. Vyšlo to prostě ze mě, mám k umění
či ke kultuře vůbec vztah a věřím, že mi
to i zůstane.“
Většina vrcholových sportovců
má ale raději rychlá auta nebo
krásné ženy...

„Tento rozhovor asi bude číst můj
otec a určitě z toho bude smutný.
Ale fotbal mi jednoduše nechybí!
Až jsem se toho sám zalekl...“
někdejší brankář JINDŘICH SKÁCEL
našel už stálé zalíbení v jiném oboru
„No jistě, také já jsem byl nějaký čas
takový a vůbec jsem byl jakýsi playboy. Teď už to můžu říct, že tu a tam
jsem zhřešil proti sportovní morálce
i životosprávě. Ale jak už jsem řekl, před
deseti lety se ve mně něco zlomilo a já
si začal všímat věcí, které mají skutečně
hodnotu. A nemluvím o té finanční, ale o
životní a umělecké. A teď je navíc mojí
největší prioritou manželka a dvě malé
děti.“
Asi jsem už otravný, ale pořád
mi to nedá. Vždyť nejste ještě
tak stár, to vám profesionální fotbal
mezi třemi tyčemi opravdu nechybí?
„Tento rozhovor asi bude číst můj otec
a určitě z toho bude smutný, co vám teď
řeknu... Nechybí! Až jsem se toho zalekl,
že umění se u mě oproti fotbalu dostalo
na první kolej. Jednou za rok si udělám
čas a zajedu se podívat na utkání Realu
Madrid či Bayernu Mnichov, ale to je
tak všechno okolo vrcholové kopané.
Je pravda, že kamarádi mi občas položí
úplně tu stejnou otázku. Ale mně opravdu teď stačí to čutání v Čechách pod
Kosířem, kde je skvělá parta a nemusím
přemýšlet, kde jsem všude mohl být či
za jaké slavné kluby mohl chytat...“
V mládí jste byl reprezentantem až do jednadvaceti let, pak
ale následovala obrovská fluktuace
klubů, kterých jste vystřídal nespočet.
Čím to?
„To je pravda, bylo jich tolik, že by ani
prsty na obou rukách nestačily... Tehdy
jsem to sám ani tak nechápal, ale teď se
to už nebojím říct. Byla to moje obrovská netrpělivost a věčná nespokojenost

INZERCE
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KONTEJNEROVÁ
DOPRAVA
ROZVOZ 7 DNÍ V TÝDNU
Tel.: 733 647 252
Svěží jarní
zpravodajství
z Prostějovska

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

s čímkoliv, co se dělo okolo mě. Na
riéru ovlivnila
začátku moji kariéru
ná kauza
známá a už otřepaná
em v
s panem Kubíčkem
Sigmě Olomouc a od
té doby se to se mnou
o si
tak nějak vezlo. Co
budu nalhávat, měl
mi
jsem brankáře velmi
ou,
slušně našlápnutou,
ale od těch událostí v
ně
Olomouci se ve mně
oněco psychicky zloak
milo a už jsem pak
oji
nikde nenašel svoji
bývalou formu a pohodu.“
Takže přejděděčasme k současnosti. Jak se dá uživit
živit
uměním?
„Nejsem z těch, kteří by
potřebovali vydělávat horentní sumy.
Já se spokojím s průměrným českým
platem. Galerii Bašta provozuji druhým
rokem a ten první byl hodně těžký. Zlepšovat se to začíná až teď, není to žádný
zázrak, ale na moji obživu a uživení mé
rodiny to stačí. Žiji skromně, jsem prostějovský patriot a nikam na cestování
po světě se nechystám. Malinko víc si
slibuji od mého působení v nových prostorách, kde mám s galerií již větší plány.
Můžeme vědět, v čem spočívá
vaše podnikání? Jak se dá obchodovat s obrazy či dalšími uměleckými předměty?
„Nejde jenom o obchod, i když samozřejmě obrazy nakupuji a pak prodá-

vám. To je bezpochyby moje hlavní
pracovní náplň. Pak ale sám podporuji
mladé prostějovské umělce, kteří u mě
bezplatně vystavují. Město mi v Baště vytvořilo výborné podmínky, takže
mohu pořádat i další výstavy či kulturní
akce. Spolupracuji také s prostějovským
muzeem a musím říct, že kultura je v
tomto městě na vzestupující úrovni. A
hlavně je o ni zájem!“
Čeho si nejvíce
vážíte ve svých
sbírkách?

„Upřímně, žádný zlatý poklad u mě nenajdete...(smích) I když je to v případě
umění nepěkné říkat, já upřednostňuji
rychlý nákup a stejně rychlý prodej.
Jsem ale také sběratel, takže několik
vzácnějších kousků obrazů či soch mám
už dlouhá léta a jen těžko bych se odhodlával k tomu je prodat. Já se ale také
řídím jinými prioritami. Pro mě není
podstatné, jestli obraz nebo starožitnost
stojí stovku, sto tisíc nebo milion. Pro
mě je hlavní, jestli mě dílo zaujme a jestli
se mi líbí. Chci se životem těšit a ne ho
měřit na prachy...“
Takže když to
závěrem shrneme, vy jste přímo
šťastný člověk...
„Musím říct, že
jsem fakt strašně
spokojenej! A přál
bych si, aby to tak
zůstalo. (úsměv)“

Kdo je jindřich skácel
Narodil se 3.
3 listopadu 1979 v Prostějově a po třech ročnících
střední školy dal přednost vrcholové kopané. Když mu bylo
osmnáct, začal jako velký talent a vynikající brankář hájit barvy
„A“-týmu Sigmy Olomouc, kde vydržel šest let. Pak s roční či
maximálně dvouletou fluktuací vystřídal několik klubů – Slavia
Praha, FK Drnovice, FK Příbram, SC Xaverov, 1. FC Brno,
FC Graffin
ff Vlašim,, FC ViON Zlaté Moravce,, FK Mutěnice,, FC Tescoma Zlín a
FK Rosice. V letech 1998 a 1999 ve čtrnácti případech reprezentoval Českou republiku ve výběru do 21 let. Je ženatý, s manželkou Barborou má dvě malé dcery Lilianu a Sofii. Mezi jeho koníčky patří kromě fotbalu sběratelství výtvarného umění
a starožitností, jemuž se dnes věnuje. Je pronajimatelem Galerie Bašta, nedávno
uspořádal
p
v Prostějově
j výstavu
ý
slavného Andyy Warhola. Dodnes aktivně sportuje,
p j,
ovšem brankářské rukavice vyměnil za střelecké kopačky v útoku TJ Sokol Čechy
pod Kosířem, který působí v nejnižší soutěži OFS Prostějov IV. třídě.
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sportovní menu
www.tkplus.cz
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Ročník

VEČERNÍK
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Aktuální sportovní
zpravodajství
z Prostějovska

HLEDEJTE

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
fotbal
ÚSPĚŠNÝ VSTUP STVRZEN

Bodový import 1.SK
z Holice zařídil
krásnou ranou Krč

21

čtěte

volejbal

TRHÁK TÝDNE

PŘÍJEMNÉ PŘEKVAPENÍ: Prostějovský rodák

Ondřej Vitásek pronikl do hokejové reprezentace
Praha, Prostějov/jim

S NÁVRATEM VLADIMÍRA RŮŽIČKY NA LAVIČKU ČESKÉHO
NÁRODNÍHO TÝMU SE PRVNÍ POZVÁNKY DO REPREZENTAČNÍHO
„A“-TÝMU DOČKAL I PROSTĚJOVSKÝ RODÁK ONDŘEJ VITÁSEK.
TŘIADVACETILETÝ OBRÁNCE MÁ ZA SEBOU ÚSPĚŠNOU
EXTRALIGOVOU SEZÓNU V DRESU LIBERECKÝCH BÍLÝCH TYGRŮ,
KDYŽ NASTOUPIL DO JEDNATŘICETI UTKÁNÍ ZÁKLADNÍ ČÁSTI
A TŘECH DUELŮ PŘEDKOLA PLAY OFF. NYNÍ MÁ TEDY NAKROČENO I K
PREMIÉROVÉMU STARTU
NA MEZINÁRODNÍ SCÉNĚ...

Foto: internet

SKVĚLA PŘEDSTAVENÍ

"Agelky" si na úvod
semifinále připsaly
dvě vítězství
čtěte
na stranách

30

Již v pátek poznáme nejlepší
a

31

ROZHOVOR
"V PROSTĚJOVĚ JE LEVNO"

Večerník vyzpovídal
slovinskou blokařku
hájící barvy VK AGEL

32

čtěte

PÁTEK 4. 4. 17:00 – 19:45
SOBOTA 5. 4. 8:15 – 20.00
NEDĚLE 6. 4. 7:00 – 17:45
MEZINÁRODNÍ TURNAJ 8. TŘÍD

SIDA CUP 2014
Zimní stadion v Prostějově

korfbal

SOBOTA 5. 4.

15:00

Tokio/lv - Pouze ve třech budou tenisté České republiky
bojovat v Japonsku o postup
do semifinále Davis Cupu.
Těsně před plánovaným odletem se totiž zranil Jan Hájek, člen loňského vítězného
týmu. Hráče prostějovského
TK Agrofert vyřadilo z utkání bolavé koleno. Nehrající
kapitán Jaroslav Navrátil
rozhodl, že dalšího hráče povolávat nebude.
„Hodně jsem o tom přemýšlel.
S ohledem na složitost dopravy
do Tokia a program ostatních
hráčů padlo rozhodnutí, že
dalšího hráče povolávat nebudu,“ uvedl Navrátil. O postup
tak bude usilovat trojice Radek
Štěpánek, Lukáš Rosol a Jiří
Veselý. „Pořád věřím, že máme
šanci uspět,“ dodal Navrátil.
Již dříve se omluvil Tomáš
Berdych, dalším oslabením je
absence Hájka. Zbytek sestavy

Orli
na
alerie .cz
fotogecernikpv
.v
www

FINÁLE DOROSTENECKÉ EXTRALIGY

SK RG PROSTĚJOV
TJ ZNOJMO MS YMCA

sportovce Prostějova

Jaaponnska zranněnéé koleeno....

Prostějov/jim - Již tento
pátek 4. dubna se v prostorách hotelu Tennis Club
uskuteční slavnostní vyhlášení
nej-lepších sportovců Statutárního města Prostějova
za rok 2013. Anketa Sportovec města Prostějova zažívá
jubilejní desátý ročník a
předsedu Komise pro mládež
a tělovýchovu Rady města
Prostějova Pavla Smetanu (na
snímku) těší, že při nominacích
do jednotlivých kategorií bylo
opět z čeho vybírat.
„V loňském roce se opět
prokázalo, že máme v Prostějově mnoho úspěšných
sportovců a to nejen v oblasti
vrcholového sportu, který je
nejvíce viditelný, ale i v oblasti
tzv. amatérského sportu. Je
potěšitelné, že se pod vedením
zkušených trenérů sportu věnuje
množství dětí a mládeže, že i
tito mladí sportovci dosahují
nadstandardních úspěchů. Potvrzuje se tak rčení, že Prostějov
je městem sportu,“ kvitoval s
nadšením Pavel Smetana.
Ocenění nejlepších sportovců
města se uskuteční podesáté v
novodobé historii, což vybízí
k malému ohlédnutí a bilancování. „Je vidět, že rozhodnutí
uspořádat tuto anketu bylo před
deseti lety moudrým rozhod-

v závěru týdne narazí na domácí výběr, který se opírá o Keie
Nišikoriho. I účast třináctého
hráče světa je ale nejistá. Podobně jako Berdych totiž vzdal
semifinále v Miami a je otázkou, jak na tom bude... V japonské nominaci jsou dále Go
Soeda, který je 133. na světě,
Tacuma Ito (149.) a Jasutaka
Učijama (277.).
„Hlavně Nišikori hraje výborně a má skvělou formu.
I tak chceme vyhrát. Bude
to nesmírně těžké, ale šance
jsou vyrovnané,“ míní tenista
Jiří Veselý, který zatím netuší, jestli bude nominovaný do
utkání. „Pokud se dostanu na
kurt, nechám tam všechny síly
a budu se rvát o každý míč,“
uvedl hráč prostějovského TK
Agrofert.
Více tenisových zpráv se
dočtete na straně 29 dnešního
vydání!

rozdávali
kuřata

nutím. Prostějovský sport je
opravdu úspěšný, a tudíž se
může svými úspěchy pochlubit při takových příležitostech
jako je Sportovec města. Bez
úspěšných sportovců by ani
tato anketa nemohla existovat,
a proto si zaslouží všichni, kdož
se sportu v Prostějově věnují,
velké díky. Stejně tak bych chtěl
poděkovat svým předchůdcům,
že tuto tradici před deseti lety
založili a spolu s členy komise
organizovali,“
neopomněl
současný předseda Komise pro
mládež a tělovýchovu Rady
města na zakladatele této ankety.
Na slavnostní vyhlášení se
velmi těší a v plánu je opět
i nějaké to překvapení. „Ve
spolupráci s partnery ankety
jsme připravili program, který

j k věřím,
ěří
b d dů
tjý
jak
bude
důstojným
poděkováním všem, kdo byli
v oblasti sportu v loňském roce
úspěšní. V každém ročníku se
snažíme o nějaké vylepšení či
překvapení, stejně tak tomu bude
i letos, nicméně nechci více prozrazovat,“ pousmál se Smetana.
Všem profesionálním i amatérským sportovcům pak popřál,
aby se jim v jejich aktivitách
dařilo a aby pro ně rok 2014
byl minimálně tak úspěšný
jako ten nedávno zakončený.
„Přeji jim též, aby byli i
nadále úspěšní při získávání
dětí a mládeže pro sport,
neboť slovy klasika řečeno:
'Kdo si hraje, nezlobí',“ sdělil
předseda Komise pro mládež
a tělovýchovu Rady města
Prostějova Pavel Smetana.

Tělocvična Reálného gymnázia ve sportovní ulici

basketbal

STŘEDA 5. 4.

18:00

MATTONI NBL – 44. KOLO

ARIETE PROSTĚJOV
MMCITÉ BRNO
Hala Sportcentra DDM Prostějov

boje na zelených trávnících aneb
KRAJSKÝ PŘEBOR – 20. KOLO
FC KRALICE NA HANÉ
1.HFK OLOMOUC „B“
SOBOTA 5. 4. 2014 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích na Hané

KRAJSKÝ PŘEBOR – 20. KOLO
SOKOL KONICE
FK KOZLOVICE
NEDĚLE 6. 4. 2014 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Konici

čtěte na straně 28
Výjimečná událost. Před ligovým šlágrem s Nymburkem obsluhovali Orli po dvě hodiny v prostějovském KFC. Foto: Jiří Možný

KAM ZA F TBALEM
I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 16. KOLO
TJ HANÁ NEZAMYSLICE
TJ SOKOL V PIVÍNĚ
SOBOTA 5. 4. 2014 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Nezamyslicích

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 16. KOLO
TJ SOKOL MOSTKOVICE
FK BÝŠKOVICE/HORNÍ ÚJEZD
NEDĚLE 6. 4. 2014 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

II. TŘÍDA – 20. KOLO
TJ HANÁ PROSTĚJOV „B“
TJ SOKOL ČECHOVICE „B“
NEDĚLE 6. 4. 2014 15:30 HODIN
Fotbalový areál Za Místním nádražím

III. TŘÍDA – 20. KOLO
FK SKALKA 2011
TJ SOKOL PLUMLOV „B“
SOBOTA 5. 4. 2014 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Klenovicích na Hané

III. TŘÍDA – 20. KOLO
TJ SOKOL VÍCOV
FC PTENÍ
NEDĚLE 6. 4. 2014 15:30 HODIN
Fotbalový areál ve Vícově

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

Poznáte, kdo je na fotografii?
Ani v posledním březnovém
vydání 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 vy-

sondovat, 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.
Tentokrát přitom můžete opětovně usilovat o další chutnou
a lahodnou cenu, kterou již pošesté věnovalo OBČERSTVENÍ ŠPIZZA. Těšit se tak můžete na DVĚ PŮLMETROVÉ

Správná odpověď z č. 12: na snímku byl dům z ulice Šafaříkova 18
v Prostějově. Vylosovaným výhercem, jenž získává LOŽNÍ
SOUPRAVU, kterou tradičně věnovala FIRMA PROFITEX,
Wolkerova ulice v Prostějově, se stal Oldřich LOŠŤÁK, Kotěrova 1, 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 3. DUBNA, 14.00
hodin. Jméno výherce zveřejníme v PONDĚLÍ 7. DUBNA
2014. Dnes se zápolí o POUKÁZKU V HODNOTĚ 400 Kč
od EICO PLUS.

VYHRAJTE CUKRÁŘSKÉ ZDOBENÍ

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

NEPŘEBERNÉ MNOŽSTVÍ CUKRÁŘSKÝCH HMOT,
POSYPŮ, DEKORACÍ A ČOKOLÁDOVÉHO ...

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

TIP
k obrazovce
DRAHÉ TETY
A JÁ
FILM, ČR ((1974)

SOBOTA 5. 4. 2014

20:15 HODIN

Režie: Z. Podskalský
Hrají: Nataša Gollová, Eva
Svobodová, Iva Janžurová,
Jiří Hrzán, Ota Sklenčka,
Svatopluk Beneš, Jiří Koutný,
Věra Bublíková, Jan Faltýnek,
Miriam Kantorková.
Dvě úctyhodné dámy Nataša Gollová a Eva Svobodová se na vlastní pěst pustí
do vyšetřování loupežného
přepadení místní spořitelny.
V malé vilce na okraji malebného jihočeského městečka
prožívají poklidné dny svého stáří mile potrhlé sestry
Andělka a Fany, které oplývají takřka nevyčerpatelnou
energií. Není proto divu, že
když se Fany stane očitou
svědkyní přepadení místní

ŠPIZZA PIZZY, které si poskládáte sami z těch nejrůznějších kousků, V CELKOVÉ
HODNOTĚ 430 Kč.
V minulém, celkovém součtu
již stotřiapadesátém pokračování tohoto originálního klání
uspěli všichni ti, kteří správně
poznali, že se jedná o Miloše
Zemana. Prezidenta České republiky, který nedávno navštívil Olomoucký kraj i Statutární
města Prostějov, poznala vskutku
velká část našich čtenářů...
Z porce 584 soutěžících,
jenž jsme zařadili do osudí,
se usmálo štěstí na výherkyni, kterou se stala Soňa
ŠVÉDOVÁ, Kralice na Hané
415. Prostřednictvím Večerníku
obdrží chutnou a lahodnou cenu
v podobě poukázky na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ
500 Kč od partnera minulého
kola, kterou byla opětovně firma BRUTUS!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do kulturních vod.
Graficky jsme mírně poupravili prostějovského fotografa,
který si již za pár dnů převezme prestižní „Cenu hejtmana
Olomouckého kraje za přínos
v oblasti kultury“...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z již stočtyřiapadesátého kola čekáme v redakci DO ČTVRTKU 3. DUBNA
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
ŠPIZZA, zveřejníme v příštím čísle, které vychází tradičně PŘÍŠTÍ PONDĚLÍ, a to
7. DUBNA 2014.
Hodně štěstí při bádání!

VYHRAJTE TŘEBA ČAJ ...

I v posledním 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

posílat na známý e-mail:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ
či na adresu PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, Olomoucká 10, Prostějov. Lze také telefonovat do
redakce na číslo 582 333 433,
a to DO ČTVRTKU 3. DUBNA
2014, 14.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 8 - 6 - 2 - 3, načež
v pořadí celé historie tohoto
klání se už celkově stodvaačtyřicátým výhercem v řadě
stal
Ladislav
HÝŽA,
Blahoslavova 19, Prostějov.
I on si tak přímo v sídle redakce může vyzvednout POUKÁZKUVCELKOVÉHODNOTĚ 400 Kč, kterou věnoval obchůdek RENATY
VAŠÍČKOVÉ, jež byl partnerem uplynulého kola soutěže.
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle,
které VYCHÁZÍ V PONDĚLÍ
7. DUBNA 2014.
Nezbývá tedy, než abyste
se opět vrhli na nějakou tu
zábavu, soutěžit s námi je ta
správná šance!

spořitelny, rozhodnou se vzít
pátrání po lupiči do vlastních
rukou. Hlavním podezřelým
je neznámý mladík se psem
podobným jejich fence Bobině. Brzy se však ukáže, že
je to mládenec jejich milované neteře Hermínky. Horlivé
tety proto musí najít nového
podezřelého...

VÍCE NEJEN O TOMTO LEGENDÁRNÍM FILMU
NAJDETE V MAGAZÍNU TV POHODA!
Vylosovaným výhercem
je je Olga DOSTÁLOVÁ Sidl. Svobody 8/27, Prostějov
Vylosovanou
výherkynízzminulého
minuléhočísla
čísla
Cenu odod firmy Gatta si vyzvedněte v redakci Večerníku.
Poukaz
Správné řešení
Šperky
pro každou
ženu
Správné
řešenízzminulého
minuléhočísla:
čísla:
ŠPERKY
PRO KAŽDOU
ŽENU
Dnešní tajenku
dodo
pátku
4. 4.3.2014.
šlete nebo
Dnešní
tajenkuza
zašlete
nebozatelefonujte
zatelefonujte
čtvrtku
4. 2014, 14.00 hodin.

ABORT, EMISE, FRMOL, JEANS, KANOE, LÁSKA, MANDL,
MAREŠ, MEDEK, MORDA, NĚMCI, ODBOJ, OKRES, PANTY,
PATOK, PENZE, PLECE, PSINA, PYROP, RODEO, SKLAD,
SMYKY, TENOR, TLÁPA, TRNKY, ZBRAŇ, ZERAV, ZNAKY

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 3. DUBNA 2014, 14.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„VÝROBCE“. Vylosovanou výherkyní se stala Draha
DVOŘÁKOVÁ, Otinoves 7, která se tak může těšit z NÁKUPNÍ
POUKÁZKY V HODNOTĚ 400 KORUN pro veškerý sortiment od partnera soutěže, jímž v minulém dějství byla prodejna FINKOVÁ PONOŽKY OD MARUŠKY. Výhra je připravena k vyzvednutí přímo v redakci Večerníku!
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, jež mají rádi pečení...
Partnerem dnešního kola je totiž CUKRÁŘSKÉ ZDOBENÍ
RICHARD FAGOŠ a vyhrát tak můžete POUKÁZKU NA
NÁKUP NABÍZENÉHO SORTIMENTU V CELKOVÉ
HODNOTĚ 400 Kč!
Jméno šťastného výherce či výherkyně zveřejníme i v příštím vydání PV Večerníku, které vyjde v PONDĚLÍ 7. DUBNA 2014.
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-BoK-
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Nabídka realit a nemovitostí

Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz
BYTY

Kvalitní
služby
od roku
1992

777 251 878

Rodinné domy:

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

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V PÁTEK 25. 4. od 14 do 19 hod.
Prostějov,Košickául.–Vrahovice,uhřiště.NovostavbaRD5+kk(132m2)
s garáží, pozemek 288 m2.
Cena: Kč 3.490.000,-

Prostějov, nám. Svat. Čecha. Pronájem nebytových prostor v centru o
výměře 230 m2, nyní využíváno jako cukrárna, dříve restaurace, lze i jako
obchod.
Cena: Kč 18.000,-/měsíc

Prostějov,Jezdeckául.ProdejRD3+1s garážíazahrádkous posezením
a udírnou. Plocha pozemku 255 m2.
Cena: Kč 1.790.000,-

Štětovice,okr.Prostějov.ProdejRD2+1s průjezdem,podkrovím.Ihned
k užívání. Zast. plocha 354 m2, zahrada 361 m2 Cena: Kč 990.000,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
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Určice RD 3+1 s průjezdem (garáží) a zahradou k rekonstrukci. Celková výměra
pozemku je 818 m2.
Cena dohodou v RK
KONICE - RD typu
OKAL5+1sgarážíabazénem(25m3).Důmjepo
rekonstr., zatepl. fasáda,
plast. okna, nové rozvody,
vytápění kond. kotlem na zemní plyn s ohřevemTUV, nová střešní
krytina.
Celkovávýměrapozemku237m2.CENAvR
URČICE RD 4+1,
řadový koncový dům
o velikosti 4+1 po část.
rekonstr. z roku 2008
(nová koupelna, rozvody, podlahy, ústř. vytápění). Výměra pozemku činí 253
m2.
CENA: 650.000,-Kč
PROSTĚJOV-RD 2+1 s garáží a
zahradou na ulici
Javoříčská. Při rekonstrukci je nožno ve 2.NP vybudovat další pokoj. ZP je 107 m2,
zahrada 96 m2.
CENA 1.600.000 Kč
PTENÍ - prodej nízkoenerg. RD na pozemcích
od 710 m2 až 1150 m2,
sítě na hranicích jednotl.
parcel. Info v RK.
K pronájmu kavárna v centru
města na ulici Školníucentr.městského
parkoviště, 34 m2,
možno využít i jako prodejnu pro jiný sortiment.
Cena: 9600Kč/měs.
Bytový dům Držovice se zahradou a
garáží, 4 byty,
2x2+1 a 2x3+1. Zast.
plocha 256 m2, zahrada 650 m2.
CENA: dohodou v RK.

Byty:

BYT 2+1 s alkovnou - Okružní
ul., OV, 56 m2,
2. patro, lodžie.
CENA v RK

VÍCE NEMOVITOSTÍ NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

Volejte: 739 322 895
3+1 Belgická 72m2 k jednání 1.039.000Kč
3+1 Anglická OV 70m2
1.080.000Kč
3+1 Západní po část.rekons.
1.189.000Kč
3+1 Okružní 85m2 cihla OV 1.339.000Kč
3+1 Moravská OV po rek.
1.489.000Kč
Volejte: 723 335 940
2+kk PV 60m2 cihla, garáž
650.000Kč

DOMY
Volejte: 739 322 895
Chata Plumlovská přehrada 1.349.000Kč
RD 5+1 Kralice na Hané
2.849.000Kč
RD 6+kk Držovice po celk. rek. 5.500.000Kč
Pozemek s chatou Mostkovice 779.000Kč
Volejte: 723 335 940
RD 3+1 Klopotovice zahrada
RD Vrchoslavice
RD 3+1 Rozstání i na splátky
RD 3+kk Kostelec po rek.
RD 2x3+1 u Němčic garáž
RD 5+1 Vrchoslavice po rek.

395.000Kč
445.000Kč
400.000Kč
650.000Kč
cena v RK
1.500.000Kč

N O V O S TAV B Y N A K L Í Č
Volejte: 739 322 895
RD 4+kk Pv-Košická
RD 4+kk Pv-Vrahovice
RD 4+kk Pv-Vrahovice
RD 4+1 Pv-Vrahovice
RD 4+kk Plumlov
RD 3+kk Pv-Krasice 71m2
RD 4+kk Pv-Krasice 96m2
RD 4+kk Pv-Krasice 89,5m2
RD 4+1 Pv- Krasice 111m2
RD 5+1 Pv- Krasice 109m2
RD 4+kk Kelčice

2.180.000Kč
2.392.000Kč
2.724.000Kč
2.800.000Kč
2.970.000Kč
2.870.900Kč
3.080.000Kč
3.281.000Kč
3.685.200Kč
3.340.000Kč
2.665.740Kč

CENY VČETNĚ POZEMKŮ
Nabízíme výstavu RD na vlastním pozemku,
provedení nízkoenergetická dřevostavba nebo
klasická zděná stavba. Nízké garantované ceny,
prověřená kvalita, individuální přístup.
Volejte: 739 322 895

PR O N Á J MY
Volejte: 739 322 895
1+1 Husovo nám. po rekonstrukci 5.500Kč +ink
2+1 Okružní 60m2 část. zařízený 5.500Kč +služby
3+1 Kostelecká po rek.
11.000Kč vč. ink
Volejte: 723 335 940
2+kk Daliborka
5.500Kč+ink
2+1 Čelechovice
7.500Kč vč.ink
2+1 Olomoucká 100m2
8.000Kč vč.ink
3+1 Němčice 74m2
5.000Kč+ink
3+1 Olomoucká 90m2
8.500Kč+el.
RD 3+1 u Konice
9.000Kč+ink

O S TAT N Í
Volejte: 723 335 940
Rekreační pozemek Suchý 800m2
v RK
Garáž Šmerala 20m2 nová
350.000Kč
Pron. prostor Manharda 100m2 6.000Kč+ink
Pron. Kom prostor Průmyslová 300Kč/m2/rok
Pronájem kom.objekt PV 500m2 10.000Kč+ink
Pronájem hala Smržice 1.000m2 320Kč/m2/rok
Pron. kom. objektu Kralice s bytem 18.000Kč+ink.
Volejte: 739 322 895
Garáž Kostelecká zánovní
250.000Kč
Garáž Havlíčkova
190.000Kč

PR O K LI E N TY H LE D Á M E
VOLEJTE: 739 322 895
Byt 3+1 poblíž centra, platba v hotovosti.
Byt 1+1 v osobním vlastnictví. Platba hotově.
Pozemek pro výstavbu RD Prostějov a okolí.
Pronájem bytu 1+1 nebo 2+1 v PV.

VOLEJTE: 723 335 940
Odkoupení orné půdy
Byt 2+1 cihlový
Dům 3+1 v Kostelci N/H
Chatu v okolí Plumlova

PRODÁME I VAŠI
NEMOVITOST
STAČÍ ZAVOLAT
DOPORUČUJEME

Nabízíme výstavbu rodinného domu 4+kk na
klíč Pv-Domamyslická
Pozemek 613m2. Obytná plocha 82m2. Cena
3.117.000 Kč. Možnost volby z více projektů.
Volejte: 739 322 895

REALITY
POHODA
- pohodové vyřízení realitních služeb

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

tel.: 607 915 184

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

SUPERNOVINKA:
1) 1+1 OV Tylova - pův.stav
560 tis.Kč
640 tis.Kč
2) 1+1 OV Šárka, 50 m2, po kompl.rek.
3) RD 3+1 Pv - Čechovice, po kompl.rek.
1.650 tis.Kč
4) 4+1 OV, Hrdibořice, 80 m2, garáž, pozemek
350 tis.Kč
2.400,- Kč/rok
5) Pronájem zahrádky 100 m2 - Krasice
480 tis.Kč
6) RD 2+1 Buková - 323 m2, zahr., i jako chalupa
7) RD Krumsín - se 3 byt.jedn. - zahr., garáž, 734 m2
3,3 mil.
2
5.490 tis.Kč
8) Prodej RD 8+2 Slatinky - dvougen., 280 m
PRONÁJMY:
1+kk Fügnerova - centrum, po rekonstr.
5.350,- Kč + ink.
1+1 Vrahovice, 2.P., zahr.
4,5 tis.+ ink.
1+1 Dvořákova - 2.P.
4,5 tis.+ 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.
3+1 OV Sladkovského, 71 m2
1.200 tis.Kč + garáž
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
2
750 tis.Kč
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m , 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:
Hrubčice, Žešov - orná půda - 14.700 m2
40 Kč/m2
Krasice - malá zahrádka, 100 m2 - pronájem
2.400,- Kč/rok
799 tis.Kč,
Mostkovice - 649 m2, s chatkou, stav.par.
1.320 tis.Kč
Kostelec - 1160 m2, zasíť.
Mostkovice - 1600 m21750 tis.Kč, Pozemek - 790 m2, Bělecký mlýn
180 tis. + provize
Komerční prostory:
Obchodní prost. - Plumlovská, 350 m2, 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.
2
6,5 tis.Kč + ener.
Obchodní prost. - Kostelecká - 60 m
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

REALITY
Stavební firma hledá pozemek pro
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895.
REALITNÍ KANCELÁŘ
VNB REALITY
nově na adrese: Hlaváčkovo nám.1
(ATRIUM), Prostějov
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
Aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 2+1, A.Slavíčka
720.000 Kč
* BYT 3+1, A.Slavíčka
cena v RK
* BYT 3+1, Bulharská
950.000 Kč
* BYT 3+1, Okružní
1.250.000 Kč
* POZEMEK pro chatu
180.000 Kč
700 m2, Seloutky-Záhoří
* CHATA-Březský vrch
430.000 Kč
* PRONÁJEM kancelář
nebo obchod 40 m2
5.700/měs.
Ing. Marie Vymazalová, 774 421 818
Aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 1+kk, M.Pujmanové 460.000 Kč
* BYT 4+1, 119m2+stání 3.350.000 Kč
* RD 3+1, Přemyslovice 600.000 Kč
* RD Cholina
1.660.000 Kč
* RD Čelechovice n/H
1.880.000 Kč
* RD Čechovice
2.400.000 Kč
* RD Kralice na Hané
2.600.000 Kč
Uvedené ceny jsou včetně provize RK.
Pro naše klienty poptáváme:
* BYTY V PROSTĚJOVĚ
pův.stav i po rekonstrukci
* domy, chaty a pozemky v PV a okolí
Nabídněte vaši nemovitost pro naše
klienty! Za všechny nabídky děkujeme
a jako vždy vám poskytneme kompletní prodejní servis.
WWW.VNB-REALITY.CZ
Hledáme ke koupi byt v Prostějově, spěchá. Tel.: 605 011 310 i SMS

Nabízíme výstavbu rodinného domů 4+1 na klíč
Pv-Krasice
Pozemek 562m2. Obytná plocha 90m2. Možnost
úprav dispozice, přístavby garáže apod.
Cena 3.337.200Kč
Volejte: 739 322 895

.cz

RD 3+1 s garáží ke kompletní rekonstrukci, v klidné a žádané lokalitě města Prostějova, podsklepený, zahrada,
vjezd. Cena 2 950 000 Kč při rychlém
jednání sleva možná. Tel.: 608 776 089
Koupím zahradu v okolí PV. Nejlépe přímo od majitele. RK nevolat!
Cenu respektuji. Tel.: 734 481 013

Nabízíme výstavbu rodinného domu 4+kk na klíč
Pv-Vrahovice
Pozemek 325m2. Obytná plocha 81m2. Možnost
úprav dispozice, přístavby garáže apod. Akční cena jen
2.180.000 Kč.
Volejte: 739 322 895

www.realitypolzer.cz

Pronajmu obchodní prostor 120 m2
na ul. Kravařova. Tel.: 777 13 55 40
KOUPÍM POLE 723 335 940
Hledám ke koupi rodinný dům.
Prostějovsko, Olomoucko. Tel:
602 570 658

REALITY

FINANCE

Koupím ornou půdu nejlépe na Prostějovsku, 6-8ha - není podmínkou.
Tel.: 776 340 486

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

Stavební firma hledá pozemek vhodný k výstavbě rodinných domu v Prostějově v nebo blízkém okolí. Kontakt: 777 694 377
Pronajmu garáž - garážový dvůr,
Svatoplukova 56. Tel.: 777 010 323
Prodám RD v Žešově, 3+1 – zahrada, bazén, studna. Jen vážní zájemci.
Tel.: 739 594 163 nebo 773 613 015
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.
Prodám RD s velkou zahradou
v obci Přemyslovice. Cena k jednání. RK prosím nevolat! Tel.:
728 32 80 11

Peníze pro všechny ihned při podpisu!
Zvýhodněné podmínky, žádné poplatky. Volejte: 775 021 212
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
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
Půjčka 5 až 100 000 Kč, rychle a diskrétně až do domu. Pracuji pro více
věřitelů. Zn. Určitě to vyjde. Tel.:
608 881 746

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

Osobní bankrot – oddlužení. Máme
mnoho spokojených klientů. Konzultace zdarma.TOBAGI BIANCO s.r.o.
Volejte777 551 492

Koupím byt 1+1 na A. Slavíčka
nebo vyměním 2+1 + doplatek. Ne
RK! Tel.: 777 827 423

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

Pronajmu byt 4+1 k okamžitému
nastěhování v blízkosti centra města.
Tel.. 602 477 886

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

Koupím byt 3+1, 4+1, nejlépe po rekonstrukci, tel.: 774 409 430
Prodám garáž 6,5 x 3m v Prostějově - Močidýlka. Cena dohodou. Tel.:
723 770 043
Pronajmu byt 1+1, po rekonstrukci.
Nájem 4 500 Kč. Tel.: 608 887 354
Pronajmu prostorný byt 2+1 v centru města, po rek. Nájem 5 000
Kč + ink. K nastěhování ihned.
Tel.: 603 100 102
Hledáme ke koupi RD v Prostějově,
spěchá. Za nabídky děkujeme. Tel.:
605 011 310 i SMS
Vykoupíme vaši nemovitost. Tel.:
720 120 261
Hledám ke koupi byt v Prostějově a
okolí. Tel: 602 570 658
Prodám RD 4+1 se zahradou, 5km
od PV, tel.: 776 682 118
Pronájem zavedené, zařízené a
fungující restaurace v Prostějově.
Tel.: 604 205 105
Koupím RD v Prostějově nebo okolí. Možno i k opravám, ale obyvatelný. SMS nebo tel.: 732 755 910. RK
nevolat!
Koupím byt v PV, nejlépe v osob.
vlast., nebo DB s možností převodu. RK nevolejte prosím. Tel.:
722 539 880
Pronajmu byt 1+1 na Sídl. Svobody,
od května, 728 005 674
Pronajmu byt 2+1 v Prostějově, Západní ul. Telefonní kontakt
736 221 184

Nabízím zpracování přiznání, DE,
pod. účetnictví mezd. Cena dle dohody. Tel.: 732 445 882
Půjčka, kterou opravdu dostanete.
Tel.: 605 453 062
Vyplatíme všechny Vaše EXEKUCE
a poskytneme Vám jednu půjčku.
Pracujeme pro více věřitelů Volejte:
777 551 492
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
Mála půjčka 10 000 až 80 000 Kč.
Pracuji pro více věřitelů. Tel.: 608
911 761
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Koupím byt 1+1 nebo 2+1, platba
ihned. Tel. 776 460 300
Pronájem obchodních prostor 4080 m2, blízko centra, ihned volné,
6000/měs., tel. 774 409 430
Prodáme pozemek vhodný ke stavbě
chaty. 774 409 430
Koupím byt 1+1 v PV. Za dobrou
cenu. Platba v hotovosti. Prosím ne
RK. 607 872 739

Nabízíme

NEBYTOVÉ PROSTORY
v obchodním centru

Y3URVWěMRYě

vhodné pro:
restauraci,
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UZÁVĚRKA
pro nabídku
realitních
kanceláří
pro následující
číslo je

ve čtvrtek

3. 4. 2014

do 12.00 HODIN

Řádková, sloupcová inzerce a vzpomínky
PRODÁM

SLUŽBY

RŮZNÉ

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

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

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
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 letní barum R13, vše
s disky. Cena 300 Kč/ks. Tel.:
775 230 100
Prodám střešní krytinu zn. ROVA,
150m2, tmavě hnědá barva vč. příslušenství. Tel.: 605 483 602
Prodám betonové sloupky 80x80x2,40
za 50% cenu. 77 kusů. Tel.:
737 924 952
Prodám zvětšovací přístroj na fotografie + vyvolávací vaničky. Cena
dohodou. Tel.: 737 924 952
Prodám konzumní brambory z Vysočiny. Cena 12 Kč/kg. Drobné 1 kg/8 Kč.
Tel.: 607 816 893
Prodám letní pneumatiky na Škoda
Felicie, alu disky - kompletní kola.
Tel.: 603 445 601

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 ledničku, dveře, okna, svěrák, stav. kolečka, WC, umyvadlo,
pisoáry. T.: 608 539 783
Koupím garáž pro osobní automobil na Dolní ul.(blíže středu města).
Tel.: 724 194 187

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

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme poctivému člověku, který našel obnos určený k zaplacení
nájmu a odevzdal jej na magistrátu.
Vděční důchodci.

PRÁCI HLEDÁ

Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367.
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové, terénní práce a úklid
sněhu.
VODO-TOPO-PLYN
Zdeněk ČTVRTNÍČEK
Tel.: 777 814 804
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
Prodej a rozvoz jídel, do firem i
domácností, včetně žlučníkových a
diabetických diet. Tel.: 725 015 071
MAČKALSTAV S.R.O.
provádíme stavební práce, obklady a dlažby, rekonstrukce, zateplení
budov a RD. 774 655 459, 608 538
035 www.mackalstav.cz
Tesařské, pokrývačské a klempířské
práce za příznivé ceny. Prostějovsko
a okolí. Tel.: 777 125 551
Stavba zídek, plotů, oplocení. Rychle a kvalitně. Tel.: 723 522 369
Parta živnostníků provádí zateplování fasád RD. Za rozumné ceny.
Tel.: 603 504 751

PRÁCI HLEDÁ

PRÁCI NABÍZÍ
Centrum regenerace v Prostějově.
Ihned zapracujeme do různých
pozic. Možnost i VČ.
Tel.: 602 810 644.

Zednické a obkladačské práce,
nátěry, nástřiky fasád, antigrafity.
Tel.: 723 522 369
Provádím prvotřídní modeláž nehtů přímo u vás doma. 1. modeláž –
sleva. Tel.: 608 713 024
Čištění hrobů z terasa, přebroušení přímo na místě. Tel.:
721 817 009
Pohlídám dítě i psa, odpoledne
i večer, možno i o víkendu. Tel.:
776 684 123

Dne 30. března 2014
uplynulo již 9 let, co nadešla noc
a po ní žádné ráno pro naší
dceru
Jiřinku HRABALOVOU
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
rodiče, sestry Jitka a Dana s rodinami, bratr Jiří s rodinou.

Dne 3. dubna 2014
uplyne 9 smutných roků,
kdy tragicky zemřel můj drahý
manžel Antonín MAZUR..
Odešel od všeho, co měl tak rád,
ale zůstal dál v srdci těch,
kteří ho měli rádi. Vzpomíná
manželka Marie s rodinou.

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.

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

Dne 29. března 2014
jsme si připomenuli
30. výročí úmrtí maminky,
paní
Marie PROCHÁZKOVÉ
z Lešan.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery s rodinami.

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.
Přijmu řidiče na vozidlo TATRA Terno + vlek. Práce v okrese Prostějov.
Tel.: 724 820 278

Dne 5. dubna 2014
si připomínáme 2. výročí úmrtí
pana Leopolda ŽUPKY
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Jarmila, syn Leopold,
snacha Marie a vnuk Jaroslav.

Přijmu brigádníky na provoz pláže
U Lázničků. 777 571 219

Pronajmu pěkně zařízené kadeřnictví
v Prostějově, příjemné prostředí u centra města, parkování. Tel.: 732 454 020

Nabízím odvoz zboží menšího objemu. Tel.: 607 411 001

Neplačte, že jsem odešel
ten klid a mír mi přejte, jen
v srdcích svých mi věčnou
vzpomínku na mne zachovejte.

Přivýdělek i HČ. Znalost cizích jazyků
vítána (Polština, Němčina, Maďarština, Angličtina, aj.). Tel.: 602 810 644

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

Nabízíme pořádání oslav a večírků v příjemné hospůdce za Prostějovem. Doprava zajištěna. Info
na tel.: 606 824 310

Dne 5. dubna 2014
uplyne 10. výročí úmrtí
paní Vlasty TOMÁŠKOVÉ
z Mostkovic.
Za tichou vzpomínku
děkuje syn Jan.

Přijmu dva zedníky do 40 let.
Tel.: 774 062 253

Přijmeme zedníky, tesaře, montážníky dřevostaveb. Tel.: 605 483 602

Kompletní pokládka zámkové dlažby, s materiálem i bez, skvělé ceny,
vysoká kvalita, nacenění zdarma.
Tel.: 723 522 369

Nechtěla jsem odejít, tak moc
jsem chtěla žít a s Vámi být.
Jak zlomený kvítek padla jsem
a nestačila už zavolat.
Sbohem buďte drazí, odešla jsem,
odkud se již nevrátím.

Přijmu řidiče, sk. C na rozvoz potravin
po Moravě. Tel.: 605 248 001

Odvodnění domů, pozemků. Tel.:
723 522 369

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

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

Hledáme pracovníka pro obsluhu grilu
na letní zahrádce. Tel.: 733 523 148

Do zavedeného studia v centru příjmu
na ŽL kadeřnici, kosmetičku, masérku
a nehtařku. Bližší informace osobně
nebo po tel. domluvě 777 270 906

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

VZPOMÍNKY

Absolvent VŠ oboru právo ve veř.
správě a pedagogika-veř. správa
hledá uplatnění ve veř. správě,
učitelství nebo v soukromém
sektoru. Práce na HPP. Lokality:
PV, OL. Tel.: 775 157 745

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

Provádím opravy a montáže elektroinstalace, spotřebičů (sporáky, bojlery)
apod. Tel.: 608 730 983
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 31. března 2014

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

Dne 1. dubna 2014
uplynou 4. smutné roky od úmrtí
našeho milovaného tatínka
pana Bedřicha ŠEVČÍKA
z Drozdovic.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje dcera Anička a syn
Beďa s rodinami.

Nabízím překlady a tlumočení z anglického, francouzského a německého
jazyka. 732 740 138
Přijmeme řidiče sk. C, E. Praxe na
skláp. návěsu nutná. Práce po ČR,
nástup ihned. Tel.: 607 816 893
Stavební firma GAMA stavby
hledá zaměstnance na pozici:
STAVBYVEDOUCÍ / ASISTENT
STAVBYVEDOUCÍHO.
Požadujeme: Dokončené střední
nebo vysokoškolské vzdělání, obor
pozemní stavby, autorizace a praxe
není podmínkou, bezúhonnost, flexibilitu, odpovědnost a komunikativnost, řidičský průkaz skupiny B,
znalost práce na PC (Word, Excel,
AutoCAD), čtení technických výkresů a rozpočtů.
Nabízíme: Možnost seberealizace
a dalšího profesního rozvoje, zázemí stabilní společnosti, odpovědnou
a zajímavou práci, finanční ohodnocení odpovídající praxi a dosaženým výsledkům, nástup možný
po dohodě. DÁLE nabízíme m
ožnost stáže pro studenty stavebních fakult během letních prázdnin na stavbách naší společnosti.
Kontakt: Ing. Jaromír Žouželka, výrobní manažer – Tel. č. 602 708 990,
mail: jaromir@gamastavby.cz
Přijmu schopného zedníka na ŽL.
Tel.: 774 627 358
Hledám elektrikáře na brigádu.
Tel.: 774 989 007
Přijmu nehtařku na ŽL. Tel.:
777 196 767
Dopravní firma přijme technika nákladních vozidel. Tel.: 777 908 314
Přijmeme kuchaře/ku na HPP. Sezona (duben - září). Tel.: 604 890 305

Absolvent VŠ oboru právo ve veř.
správě a pedagogika-veř. správa
hledá uplatnění ve veř. správě, učitelství nebo v soukromém sektoru.
Práce na HPP. Lokality: PV, OL. Tel.:
775 157 745

Bezpečnostní služba přijme psovod-strážný + certifikát. Tel.:
606 894 869
Doučím AJ, příprava k maturitám
i pracovním pohovorům. 10 let
praxe v zahraničí. Zn: Levně.Tel.:
734 897 730

Svěží jarní
zpravodajství
z Prostějovska

www.facebook.com/
vecernikpv.cz

Tesařské, pokrývačské a klempířské práce za příznivé ceny. Prostějovsko a okolí. Tel.: 777 125 551

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Dne 2. dubna 2014
vzpomeneme 10. výročí od úmrtí
pana Jaroslava VRABCE
z Prostějova.
S láskou vzpomíná manželka,
děti s rodinami a přátelé.

Gratulaci k tvým narozeninám
bych Ti ráda dala, ale osud
chtěl, abych jen vzpomínala.
Čas ubíhá a nevrací,
co vzal,ale láska, úcta
a vzpomínky v srdcích žijí dál.

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

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE
pro další číslo
je v PÁTEK
28. března
v 10.00 hodin

Dne 6. dubna 2014
vzpomeneme 16. výročí úmrtí
naší maminky a babičky
paní Jarmily KULISINOVÉ
z Prostějova.
S láskou vzpomínají
děti Jana, Bob a Michal
s rodinami.

Nemáme moci,
abychom Tě zdrželi,
máme je své slzy…

Dne 5. dubna 2014
vzpomeneme 1. rok výročí úmrtí
pana Leo NĚMCE.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, dcera s rodinou.

Dne 1. dubna 2014
by se dožil 60 roků, také
17. dubna 2014 tomu budou
2 roky, co nás opustil bratranec
pan Pavel MARČAN.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Za tichou vzpomínku
děkuje sestřenice Růža.

Čas ubíhá a nevrací,
co vzal. Jen láska, úcta
a vzpomínky v srdcích zůstávají.

Dne 29. března 2014
by se dožila 80 let
paní Libuše HAVLÉNOVÁ

kkou, syn Zbyněk a vnoučata.

Fotbal
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

V hanáckém derby oplatil Prostějov olomouckému 1.HFK domácí porážku

ROZHODLA INDIVIDUÁLNÍ CHYBA A KRČOVA POHOTOVOST
„Eskáčko“ zažívá výborný vstup do jarní sezóny MSFL, ze dvou zápasů získalo šest bodů

V nádherném jarním počasí zajížděli fotbalisté
1.SK Prostějov ke svému prvnímu jarnímu venkovnímu zápasu na hřiště olomoucké Holice.
Herně vyrovnaný zápas osmnáctého kola
Moravskoslezské ligy rozhodla větší vůle, bojovnost a chuť po vítězství na prostějovské straně.
Jediný gól padl po selhání komunikace v domácí
obraně, čehož využil nejlepší hráč zápasu Aleš
Krč! Prostějov si tříbodovým triumfem v hanáckém derby nejen pojistil páté místo v průběžné
tabulce třetí nejvyšší soutěže, současně ale také
stahuje náskok na vedoucí příčku...
Olomouc - Holice/tok

G

enerální sportovní manažer
a hlavní trenér prostějovského celku František Jura měl
v sobotním duelu k dispozici
všechny hráče s výjimkou Pavla Hlocha, který se po zranění
teprve dostává do plného tréninkového vytížení. Oproti domácí
premiéře v jarní části provedl
kouč „eskáčka“ jedinou změnu,
když na kraji obrany nahradil
Pančocháře Krejčíř.
omácí lodivod Jiří Derco,
jehož v zimní přestávce doplnil v realizačním týmu ex-kouč
Protivanova Roman Sedláček,
nepostavil do základu ani jednoho
z dvojice prostějovských regionálních rodáků. Jak Libor Žondra,
tak Petr Štěpánek naskočili do
hry alespoň v poslední
ední půlhodině.
hodině.
Naopak na hrotu sestavy 1.HFK
eprezentaant Manechyběl bývalý reprezentant
rek Heinz.
osté dali hned
ed od počátku
p
najevo, že do Ho
Holice
olice
nepřijeli pouze bráni
bránit
itt
bezbrankový výsledek
výsledek.
k.
Rychlý gól měl na kopač
kopaččce Fládr, jehož pohotov
pohotová
vá
střela však směřovala
řovala jen
jen
do tyče, od níž se odra
odrazila
azila
zpět do pole! Na konci první
p
čtvrthodiny, kteráá jednoz
jednoznačně
značně
patřila Prostějovu, předvedli
předved
dli pěknou kombinaci Mazouch,
azouch, Hirsch
a Machálek, střelaa posledně
posledn
ně jmenovaného byla ale zblok
zblokovaná
kovaná
obranou. Teprve poté se dostali
ke slovu také Holičtí,
ičtí, jež pomalu
p
N
vyrovnávali obrazz hry. Náznak
rychlého brejku se ale utopil
ápětí po centru
v kličkách a vzápětí
ián jen do
d Buzprava pálil Korčián
reše.
ládr byl v první
ní půli při
p střeovo vylecké chuti a Zelenko
Zelenkovo
edovatou
u střelu
bídnutí přetavil v jedovatou
traně se
v 24. minutě. Na druhé str
straně
zčistajasna zjevil ve vápněě nikým
m pasu
nekrytý Tögl, po dlouhém
o náručí Bureše.
B
hlavičkoval jen do
anci měl
měěl neceČistou gólovou šanci
přesstávkou
lých deset minut před přestávkou
entr zprava
zpraava ale
Bednář, dobrý centr
ou vysok
ko nad
znehodnotil střelou
vysoko
ažil přebřevno. Hlavica see pak sna
snažil
skočit Bureše, ten měl alee situaci

D

pod kontrolou, a když i Bednář
střílel nad bránu, šlo se do kabin
za bezbrankového stavu.
ned po obrátce se po rohovém kopu Stehlíkova
střela opět nevešla mezi tři tyče.
V modrém dresu Prostějova se
začal ve druhém poločase postupně prosazovat Krč, když
umístěnou střelou řádně protáhl
gólmana Arbeita. V hledišti to jen
zahučelo, když Korčiánova střela
těsně lízala břevno prostějovské
svatyně. Po čtyřech minutách
od prvního pokusu mířil Krč pro
změnu přesně doprostřed brány,
kde stál Arbeit. Po hodině hry fy-

H

Stoprocentní na jaře. Všechny situace před vlastní brankou prostějovská obrana vyřešila.
Foto: Tomáš Kaláb
v soupeřově obraně a do prázdné
brány vstřelil první, a jak se později ukázalo, také vítězný gól!
omácí začali s přibývajícími
minutami ztrácet půdu pod
nohama a jejich útočné snažení
se dostávalo do stále větší křeče.
Do jediné větší příležitosti se po
centru zprava přece jen dostal
hlavičkář Žondra, v záklonu ale
nemířil přesně. Prostějov domácí
v závěru aktivní hrou ani nepustil
do většího tlaku, a tak se Jurova
družina vrátila z krajského města
se třemi body.

D

J

ak Večerník zjistil z kuloárů
„eskáčka“, lví podíl na hvězdném vstupu do jarní sezóny má
změna na postu vedoucího mužstva. „Chtěl jsem se dnes vsadit,
že v případě našeho vítězství
budu až do konce sezóny chodit

na lavičku v obleku,“ usmíval se
potutelně po zápase Pavel Hloch.
„Něco nahoře mě ale osvítilo,
abych se nepouštěl do další prohrané sázky, v oblecích se totiž
necítím zrovna nejlíp,“ svěřil se
Hloch a přijal doporučení trenéra

Matyska
Ma
M
at ka

Kršák
Lukášek

Bednář

Hlavica
Hromek

Branky:
71. Krč
Střely
branku:
3:7
St
S
řely na bran
Korčián
Střely
Střely mimo branku: 9:4
St
Rohové
R hové kop
Ro
kopy: 4:4
Rozhodčí:
Ondráš
- Ogrodník, Miko
R zh
Ro
O
ŽK:
Ž 58. Mazouch,
Maz
88. Krčr
Stehlík
Machálek
k
Diváků:
D váků: 530
Di

Heinz
Tögl

Mazouch
Krejčíř
Zelenka

DOKONALÝ POČIN
ALEŠ
A
L E KRČ - 1. SK PROSTĚJOV
Byl jednoznačně mužem utkání!
Na hřišti táhl útočné snažení Prostějova, prezentoval se několika
dobrými střelami a svou aktivitou
se zasloužil o vítězný gól, když
jeho důraz zaskočil soupeřovu
obranu. V závěru zápasu byl naopak platným obráncem, když
odvracel centr u brankové čáry
a hasil soupeřův rychlý průnik,
za což si vysloužil žlutou kartu.
Naběhal toho určitě nejvíc ze
všech hráčů v modrých dresech a
byl za svou píli zaslouženě odměněn. Velkou výhodou je vzájemná
zastupitelnost hrotových hráčů;
když se jednomu zrovna nedaří, je připraven převzít odpovědnost
druhý. To je cenná devíza útočné formace a příslib do budoucna.

Pavlík

Fládr
Zatloukal

1. SK Prostějov:

Hirsch
Bureš

střídání: 74. Pančochář za
Machálka, 82. Soušek za Fládra, 89.
Rus za Krče, 90. Šteigl za Zelenku
trenér: FRANTIŠEK JURA

Svěží jarní
zpravodajství
z Prostějovska

www.
vecernikpv
.cz

 5. prostějovský tým začíná zhurta, Fládr trefuje tyč holické branky!
 14. povedená kombinace po ose Mazouch - Hirsch - Machálek končí
zblokovaným pokusem holické obrany
 17. Bureš chytá první vážnější příležitost 1.HFK v podání Korčiána
 24. další Fládrova ostrá střela, domácí gólman Arbeit je pozorný
 26. Bureš likviduje i Töglovu hlavičku po dlouhém pasu do šestnáctky
 36. Olomoucký Bednář zahazuje gólovou šanci, pálí nad bránu
 41. A další Bednářova střela těsně minula břevno Burešovy branky...
 47. Stehlík po rohovém kopu a následném závaru míří opět nad břevno
 54. hosté si vzali opět slovo, Krčova povedená střela ale končí v moci
Arbeita
 57. na druhé straně Korčián v dobré pozici přestřelil
 63. a opět v akci Korčián. Jeho křižná střela malým vápnem konči těsně
vedle tyče
 71. GÓL! Při Zelenkově pasu na Krče selhala komunikace
mezi vyběhnuvším Arbeitem a stoperem Lukáškem, Krč si obešel
gólmana a střílel do prázdné brány – 0:1
 77. jedinou možnost k srovnání měl Žondra, ovšem jeho hlavička
v záklonu končí nad bránou
zaznamenal Tomáš Kaláb

Šťastný střelec ALEŠ KRČ:

Krč

Jirouš

d b
k bi
čí o dobrém
rozmaru v kabině,
který je před sobotním domácím
duelem s rezervou Zlína velmi
žádoucí.

MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA - 19. KOLO

trenér:
JIŘÍ DERCO
Arbeit

„Byl to vyrovnaný zápas se šancemi na obou stranách. Naše mužstvo dnes chtělo hrát a vyhrát, bojovalo, tudíž si tři body zasloužilo.
Domácí jsme zaskočili hned od počátku, v naší hře bylo vidět nasazení a agresivita, nechtěli jsme hrát někde zalezlí, ale naopak jsme se
tlačili dopředu, protože se nemáme čeho bát. Takhle se hraje o body,
takže musím kluky jednoznačně pochválit. Dobré šance jsme měli
už v první půli, po zisku míče jsme je ale rychle ztráceli, kazili první přihrávku dopředu, což jsme chtěli do druhého poločasu zlepšit,
a mám radost z toho, že se to povedlo. Po vystřídání vysokého Žondry jsme upozorňovali na nakopávané míče, ale v závěru jsme soupeře prakticky k ničemu nepustili.“

b takk učinil
i il až předd zápaJury, aby
sem v Opavě, kde by případné
následky neměly už tak dlouhého
trvání... Předchozí řádky svěd-

střídání: : 60. Žondra za Heinze, 68. Štěpánek za Stehlíka, 73. Dupkala za Tögla, 80. Šuba za Kršáka
ršáka

zicky odpadl
Heinz, který
se v první půli
snažil tvořit hru, a
y ý
nahradil ho vytáhlý
rodák z Pivína Žondra. Toho však obrana
hostí prakticky vymazala. V 62. minutě se pustil
do sólového průniku Fládr,
jeho pokus ale také mířil nad
bránu. Z protiútoku šla Korčiánova křižná střela těsně vedle
tyče. Osud utkání se naplnil v
71. minutě, kdy po Zelenkově
přihrávce využil Krč zmatku

JIŘÍ DERCO - 1. HFK Olomouc:

„Zápas jednoznačně rozhodla fatální chyba v obraně... Soupeř sice
měl nějaké šance, ale nepřekombinoval nás, nakopával míče dopředu a důrazem se je snažil dohrát. Naše šance byly naopak vypracované, ve finální fázi ale přicházelo špatné řešení. Jsem zklamán tím,
že jedna hrubka pokazila veškerou poctivou práci, která tím přišla
vniveč. Vstup do jarní části je tragický po výsledkové stránce, předvedená hra je určitým uklidňujícím momentem slibujícím úspěch
v dalších kolech. Nejvíc nám momentálně chybí střelec, který by
rozhodoval v koncovce.“

FRANTIŠEK JURA – 1.SK Prostějov

1. HFK Olomouc:

H

F

video na pv.cz
ernik
www.vec

obchodní a mediální partneři
fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

„Byl to zápas jednoho gólu“

Olomouc/Holice - Ofenzivní
hračička Aleš Krč (na snímku) přišel v létě z Uničova se
střeleckým renomé, které se
ale v podzimní části úplně
nepotvrdilo. Kdo ho ale někdy viděl v přípravě, nemohl
si nepoložit otázku, proč to
tréninkové sebevědomí nenachází žádoucí odezvu během
zápasů?! Jelikož je však Aleš
poctivý dříč, který na tréninku
odvede spoustu práce, bylo jen
otázkou času, kdy bude sklízet
Foto: archiv Večerníku
ovoce. První odrůdy se zrodily
v Holici, kde nemohl být nikdo mana a vyšlo to. Naštěstí se oni
na pochybách o Alešově zdra- skutečně nedohodli, takže jsem to
měl jednodušší. Pak už jsem dával
vém sebevědomí...
do prázdné, sice pravou nohou, ale
Tomáš Kaláb
těžko už šlo minout.“
Aleši, v sobotním utkání
Radost vám ale trochu
jste byl jednoznačně
zkazila žlutá karta, ne?
hvězdou zápasu. Hrálo se vám „Musel jsem do toho jít, i kdyby
z toho byla červená. Nemohl jsem
dobře?
„Museli jsme to odmakat všich- riskovat, jak by to dopadlo, kdyby
ni! Nikdo nám totiž nevěřil a my šel soupeř sám. V takových okachtěli moc dokázat, že hrát se dá mžicích pracují reflexy bez ohledu
s každým. Jsem moc rád, že jsme na následky.“
Nehrozí příští zápas podto všichni zvládli, osobní výkon je
vědomé podcenění zlínta pověstná třešnička. Tento zápas
byl o jednom gólu, dali jsme ho ské rezervy, kterou jste na Letné
převálcovali 4:0?
naštěstí my...“
Při tom gólu selhala asi „Nemůžeme hledět na postavení
komunikace mezi stope- v tabulce, cílem jsou jednoznačně
rem a gólmanem. Jak jste to vi- tři body. Musíme zopakovat stejděl ze svého pohledu?
ný výkon, tady nám taky nikdo
„Zelda (Lukáš Zelenka - pozn. nevěřil. Sami jsme se po rozpačité
red.) mi to tam přistrčil a já to přípravě přesvědčili, že fotbal hrát
musel aspoň zkusit. Viděl jsem, umíme. Atmosféra v kabině je výže obránce s brankářem jdou proti borná, budeme se snažit pokračosobě, tak jsem zkusil obejít gól- vat v dobře započaté cestě.“

Fotbal
Výsledkový servis msfl
19. kolo: MSK Břeclav – FK Mikulovice 1:3 (0:3). Branky:
81. Serra – 8. Besta, 24. Lokša, 40. Vaclík. Diváci: 220 * 1. HFK
Olomouc – 1. SK Prostějov 0:1 (0:0). Branka: 70. Krč. Diváci:
530 * SK HS Kroměříž – SK Spartak Hulín 0:0 (0:0). Diváci:
555 * HFK Třebíč – FC Hlučín 1:0 (0:0). Branka: 90. Chlup.
Diváci: 260 * 1. FC Slovácko B – FK Slavia Orlová - Lutyně 0:1 (0:0). Branka: 90. Kiazar. Diváci: 98 * SK Uničov
– SFC Opava 0:1 (0:0). Branka: 80. Sedláček. Diváci: 470 *
FC Fastav Zlín B – FK Sulko Zábřeh 1:3 (0:1). Branky: 64.
Hradil – 40. Bačík, 58. Čep, 83. Bačík. Diváci: Neuvedeno * FC
ŽĎAS Žďár n.Sázavou – SK Sigma Olomouc B 1:1 (0:0).
Branky: 65. Michal – 55. Karaš. Diváci: 550.

průběžná tabulka PO 19. kole

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

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

Z V R P
18 10 6 2
18 11 3 4
18 10 4 4
18 9 6 3
18 9 5 4
18 8 7 3
18 7 4 7
18 7 3 8
18 5 7 6
18 5 6 7
18 5 5 8
18 5 4 9
18 3 7 8
18 4 4 10
18 3 5 10
18 3 4 11

S
29:15
21:11
33:16
28:20
29:23
26:18
24:19
24:18
21:24
21:20
16:26
18:29
19:29
15:25
18:28
17:38

B
36
36
34
33
32
31
25
24
22
21
20
19
16
16
14
13

kam PŘÍŠTĚ na MSFL?
20.kolo, sobota 5. dubna 2014, 16:00 hodin: Orlová - Žďár
nad Sázavou (10:15), Hlučín - Kroměříž, Hulín - HFK Olomouc, Mikulovice - Uničov, Opava - Třebíč, Prostějov - Zlín
B, Sigma Olomouc B - Břeclav (6.4., 10:15), Zábřeh - Slovácko B (6.4., 15:30).

www.vecernikpv.cz
.cz
Prostějov chce doma

DALŠÍ TŘI BODY

Prostějov/tok - V dalším domácím utkání přivítá prostějovské
„eskáčko“ v areálu SCM Za
Místním nádražím tuto sobotu
„béčko“ Fastav Zlín. Na podzim si svěřenci trenéra Jury
odvezli z Letné tři body, když o
výrazném čtyřgólovém vítězství
rozhodli už do přestávky, kdy
se mimo jiné trefili z přímého
kopu Pavlík a Kazár. Střetnutí
jednadvacátého kola MSFL začíná v 16.00 hodin.
Zlínská rezerva sehrála v zimním
období celkem šest přípravných
zápasů, z nichž pět vyhrála a prohrála pouze v Brumově. Nejlepším střelcem byl čtyřgólový Robin
Elšík. Ten je také jeden z pouhých
osmi hráčů základního kádru, který tvoří brankář Adamuška, který
se vrátil z kroměřížského hostování, tři obránci, tři záložníci a útočník Elšík. Tuto základní kostru
doplňuje trenér Somberg, který
na podzim působil u prvoligových
starších dorostenců, z A-mužstva
a týmu starších dorostenců.
„Jiné cíle, než záchranu, mít ani
nemůžeme,“ vyjádřil se Somberg
pro klubový web Zlína. „Příliš
nám nenahrává ani postavení
druholigového áčka, které rovněž
hraje o záchranu, takže z tohoto
pohledu bude jarní část sezony
psychicky nesmírně náročná. Logicky to budeme my, kdo musí
počkat, jaké hráče nám trenér Pul-
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pit pro mistrovské zápasy uvolní,“
pojmenoval nelehkou situaci pro
jarní část sezóny. Asi největším
Sombergovým problémem je
odchod stoperů Linka a Kostky,
o to toužebněji bude vyhlížet před
každým kolem přidělení posil
z „áčka“.
V prvním jarním kole cestoval
nadcházející soupeř Prostějova na
Slovácko, kde s tamější rezervou
prvoligového týmu prohrál 0:2.
Mladé ševce několikrát podržel
brankář Adamuška, dopředu toho
příliš nepředvedli. V Kunovicích
nastoupili v sestavě: Adamuška
– Talaš, Hájek, Zavadil, Jeleček
– Pazdera, Hlobil, Motal (80.
Koller), Matějov (51. Elšík R.), Jasenský – Červenka (88. Dvorník).
V nedělním zápase prohráli mladí
„ševci“ doma se Zábřehem 1:3.
Prostějovský lodivod František Jura by měl mít k dispozici
kompletní kádr včetně Pavla
Hlocha. Do brány by se měl tentokrát postavit Zdeněk Kofroň.
„Je to sice spíše dílo náhody, ale
vypadá to, že se ze mě stává specialista na Zlín,“ podotkl druhý
gólman, který chytal proti tomuto
celku oba zápasy minulou sezónu
i ten podzimní. „Musíme doma
zopakovat výkon z Holice, pak
se o výsledek nemusíme obávat,“
předeslal k utkání trenér Jura, pro
kterého by jiný výsledek než tříbodový bylo velké zklamání.

Konice i bez svého kapitána
uhrála v Ústí remízu
Ústí, Prostějov/jim – Přechod ze
zimního času na letní a zpět má
po celé republice spoustu kritiků
a do jejich řad se může po nedělním
ránu připojit i konický záložník Jakub Kořenovský. Jednadvacetiletý
kapitán týmu zmeškal ranní sraz
před odjezdem do Ústí a marná
byla i neplánovaná zastávka u jeho
domu, nikdo neotevřel. Na Hranicko se tak Koničtí vydali v oslabené
sestavě, přesto se nazpět nevraceli
s prázdnou.
„Je to pro nás šťastná remíza. Prohrávali jsme od první druhé minuty.
Vyrovnali jsme z penalty, ještě do
poločasu jsme otočili, druhý poločas
jsme se ale celý bránili a výsledek 2:2
je pro nás cenný. Přebudováváme kádr
a každý bod, co kluci uhrají venku,
pro ně bude plus,“ usmíval se po zisku
dvaadvacátého bodu v sezoně trenér
Sokola Konice Roman Jedlička.
Jeho výběru se tak podařilo bodovat
i v druhém soutěžním utkání v tomto kalendářním roce, navíc si i nadále drží osmibodový odstup od posledního celku krajského přeboru.
Tím je shodou okolností právě Ústí.
A protože Šumperk je momentálně v divizi „E“ poslední, znamená

2:2

TJ Sokol Ústí
Sokol Konice

(1:2)

Branky Konice: Rus z penalty, F. Drešr.

Sestava Konice:
Rec – Bílý, Rus (85. Burget), Řehák, Růžička – Václavek, P. Sedláček, T. Sedláček, F. Drešr – Antl, Kováč (90. M. Drešr). Trenér: Roman Jedlička.

to, že by aktuálně kromě Zlatých
Hor padal i patnáctý celek z kraje.
Konická skvadra čítá kromě Radka
Řeháka a Jaromíra Ruse nedávné
dorostence, proto by Jedlička uvítal
mírné doplnění a rozšíření zvenčí.
„Jsou to mladí kluci a je vidět, že
výkonnost neudrží celé utkání, natož
pak během týdnů. Když vypadne
jeden dva, bude to dobré, když tři,
bude problém. Potřebujeme ještě
posílit o jednoho dva hráče, aby nás
bylo více a zátěž se rozdělila mezi
kluky. Musí přijít někdo cizí, nevím
ale kdo. Není rozjednáno nic,“ poodhalil Jedlička krátce před koncem
přestupního období.
Před začátkem jara se hovořilo,
komu se podaří zahradit produktivní

Schöna, Čižmara,
Č
Tomáše Řeháka,
Ř
odpovědí je zatím celý tým. „Prosadili jsme se ze dvou standardek.
Nejprve Jara Rus z penalty, pak Filip
Drešr z přímáku, když to brankář
podcenil a on levačkou zavěsil. Ze
hry je to stále utrpení. První poločas
jsem byl ale spokojen, druhý jsme už
jen bránili. I na to bránění to ale nebylo špatné, gól jsme dostali opravdu ‚po haluzi‘,“ vyjádřil se k projevu
mužstva konický kormidelník.
Po souboji s posledním celkem župního přeboru poměří Koničtí síly
s protivníkem z opačného pólu tabulky, v neděli 6. dubna přivítají Pod
Kučerákem od půl čtvrté vedoucí
Kozlovice. Ty naposledy zdolaly
v té době třetí Želatovice 4:1.

Výsledky DIVIZE sk. E
19. kolo: Val. Meziříčí - Slavičín 3:1 (1:1), Hranice - MFK Havířov 2:1 (1:1), Loko Petrovice - Mohelnice 1:0 (0:0), Nový Jičín - MFK Karviná B 2:1 (1:1), Viktorie Přerov - V. Otrokovice
0:1 (0:0), FK Šumperk - Dolní Benešov 0:3 (0:1), Určice - SFC
Opava B 2:3 (1:2), Lískovec - Brumov 3:1 (0:0).

průběžná tabulka DIVIZE sk. E PO 19. kole

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

Mužstvo
FC TVD Slavičín
MFK Havířov
Slezský FC Opava B
Sokol Určice
FK Real Lískovec
FK Nový Jičín
SK Hranice
FC MSA Dolní Benešov
Lokomotiva Petrovice
FK Mohelnice
1.FC Viktorie Přerov
MFK OKD Karviná B
Valašské Meziříčí
FC Elseremo Brumov
FC Viktoria Otrokovice
FK SAN-JV Šumperk

II. třída

17. kolo: Smržice-Sokol Zdětín 3:4 (3:3),
branky: Kuchař,Kotlár (pen),Kalandřík - Řehulka, Zdráhal 2(oba pen),Keluc, Sokol Určice B-Sokol Otaslavice 1:3 (1:1), branky:
Halouzka - Kaláb 2, Šubrt.
1.SK Jesenec 17 14 1 2 50:14 43
2.Sokol Protivanov17 12 2 3 44:21 38
3.Sokol Olšany 17 11 2 4 36:23 35
4.Sokol Držovice 17 9 1 7 37:20 28
5.Sokol Vrahovice 17 8 3 6 34:31 27
(0:1)
6.Sokol Brodek u PV178 2 7 30:33 26
7.Otinoves
17 8 1 8 34:32 25
Branka Kralic: 35. Kopečný.
8.Sokol Určice B 17 7 4 6 28:28 25
9.Přemyslovice 17 6 3 8 39:36 21
Sestava Kralic na Hané:
10.Sokol Zdětín 17 6 3 8 29:41 21
Miler – O. Petržela, Martinka, Répal (35. Prokop), Vitásek – Dostál, Nečas, Neo11.Horní Štěpánov17 5 4 8 22:36 19
ral, Kopečný – Lehký (90. Šín), Cibulka (85. Z. Petržela). Trenér: Petr Gottwald.
12.FK Němčice 17 5 3 9 26:23 18
13.Smržice
17 5 2 10 37:56 17
li jsme osobní souboje, dařilo se nám mi se nám to nedařilo, proti Hněvotínu 14.Haná Prostějov B17 4 4 9 20:34 16
držet střed a získávat propadené i od- to ale šlo. Jsme schopni koncentrovat 15.Sokol Otaslavice17 4 3 10 24:40 15
ražené míče,“ vyjmenoval Gottwald se a hrát zodpovědně od první minu- 16. Čechovice B 17 5 0 12 25:47 15

Kralicím stačila na tři body jedna trefa
Hněvotín, Prostějov/jim – Popáté
v sezoně se fotbalistům Kralic na
Hané podařilo udržet čisté konto.
Tým, v jehož zápasech až dosud
padalo nejvíce branek, si vystačil
s jediným gólovým okamžikem.
K radosti trenéra Petra Gottwalda
i jeho svěřenců se prosadili právě
Kraličtí a střela Víta Kopečného
znamenala teprve druhý tříbodový
zisk mužstva ze hřišť soupeřů.
„Jsou to jednoznačně zasloužené body,
uhráli jsme si je. Věděli jsme, že Hněvotín nemá žádnou přechodovou fázi
a v přípravě jsme se zaměřili na jejich
standardky a nákopy, nedovolili jsme
jim žádnou velkou šanci,“ těšilo Gottwalda.
Kralickým hráčům se tak podařilo
navázat na povedené momenty z předchozího duelu proti Kozlovicím a díky
vyvarování se individuálních chyb z toho bylo vítězství. „Opět tam byla bojovnost, agresivita, napadání. Vyhráva-

FC Hněvotín
FC Kralice na Hané

prvky, které vedly k vítězství hostí.
O výsledku se rozhodlo hned v prvním poločase, když po akci Vitáska
s Cibulkou na levé straně skóroval nabíhající Kopečný. To na opačné straně
se toho moc nedělo a Radim Miler si
bez větších potíží ustrážil čisté konto.
„Snažili jsme se přes zimu dát do pořádku obrannou fázi nedostávat hloupé
góly. V první půli utkání s Kozlovice-

0:1

ty,“ potěšilo Gottwalda.
Při skládání sestavy musel oželet trenérsky vytížené Jamricha s Vybíhalem, Zdeněk Petržela se vrátil do hry
alespoň na několik posledních minut,
naopak Jakub Répal musel ze hry brzy
odstoupit a nebude k dispozici ani do
dalšího utkání.
Příštím soupeřem Kralic bude v sobotu od půl čtvrté 1.HFK Olomouc „B“.
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I.A sk. „B“
muži:
17. kolo: Sokol v Pivíně B-Sokol Mostkovice B 3:2 (1:1), FK Vyšovice-FC Dobromilice 2:1 (0:1).
1. FC Kralice B 17 14 0 3 46:14
2. Skalka 2011 17 12 4 1 59:17
3. Sokol Tištín 17 12 1 4 60:25
4. FC Dobromilice 17 10 2 5 49:32
5. FK Vyšovice 17 10 1 6 44:22
6. Sokol Vicov 17 8 4 5 33:23
7. Nezamyslice B 17 7 5 5 39:38
8. FC Ptení
17 8 1 8 41:32
9. Sokol v Pivíně B 17 7 4 6 28:26
10. Pavlovice u Koj. 17 5 5 7 34:42
11. Mostkovice B 17 5 3 9 27:32
12. Brodek u K. 17 5 2 10 36:40
13. Vrahovice B 17 3 4 10 33:87
14. Plumlov B
17 2 5 10 34:58
15. Bedihošť
17 3 2 12 25:72
16. Zdětín B
17 2 3 12 21:49
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Zápasové
meníčko
MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA:
20. kolo: 1.SK Prostějov – Zlín „B“(sobota 5.4., 16.00,
rozhodčí: Polák – Mikyska, Podaný).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE
SKUPINA „E“:
20. kolo: Slavičín – Určice (neděle 6.4., 10.15, Lakomý – Řezníček, Drápal).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
20. kolo: Kralice na Hané – 1.HFK Olomouc „B“
(sobota 5.4., 15.30, Podhajský – Juřátek, Hampl),
Konice – Kozlovice (neděle 6.4., 15.30, Kašpar – P.
Dorušák, Fojtek).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
16. kolo, sobota 5. dubna, 15.30: Hlubočky – Haná
Prostějov (Vičar – Lizna, Vedral), Opatovice – Čechovice (neděle 6.4., 10.00, Sigmund – Oulehla, Knop),
Beňov – Klenovice na Hané (neděle 6.4., 15.30, Januš
– Dömisch, Zelík).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
16. kolo, neděle 6. dubna, 15.30: Všechovice –
Lipová (Ženožička – Sedláček, J. Dorušák), Radslavice – Kostelec na Hané (Grečmal – Zaoral, P.
Pospíšil), Mostkovice – Býškovice (Vachutka –
Nezhyba, Knoll ml.), Nezamyslice – Pivín (sobota
5.4., 15.30, Oulehla – Sigmund, Dokoupil), Vrchoslavice – Tovačov (Krpec – Kučera, Valouch),

Brodek u Přerova – Plumlov (sobota 5.4., 15.30,
Částečka – Štětka, Koláček).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
16. kolo: Maletín – Hvozd (sobota 5.4., 15.30, P. Pospíšil – M. Pospíšil, Zaoral).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U19:
18. kolo: 1.SK Prostějov – Znojmo (sobota 5.4., 10.15,
Drápal – Ol KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U17:
22. kolo: 1.SK Prostějov – Hodonín (neděle 6.4., 10.15,
Caletka – Ol KFS, Ol KFS, hřiště Olšany).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U16:
22. kolo: 1.SK Prostějov – Hodonín (neděle 6.4.,
10.15, Ol KFS – Caletka, Ol KFS).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – dorost:
16. kolo: Čechovice – Určice (neděle 6.4., 9.30, Majer),
Kostelec na Hané – Velký Týnec (neděle 6.4., 11.00,
Vedral), Litovel – Konice (sobota 5.4., 10.15, Žvátora).
KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu – skupina „B“:
16. kolo: Čechovice „B“ – Chomoutov (neděle 6.4.,
11.45, Majer), Němčice nad Hanou – Horní Moštěnice
(sobota 5.4., 10.00, Jelínek), Hustopeče – Protivanov
(neděle 6.4., 13.00, Kulička).

PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – II. TŘÍDA:
20. kolo, neděle 6. dubna, 15.30: Zdětín – Vrahovice,
Jesenec – Němčice nad Hanou (sobota 5. dubna, 15.30,
hřiště Dzbel), Protivanov – Určice „B“, Brodek u Prostějova – Přemyslovice, Haná Prostějov „B“ – Čechovice
„B“, Otaslavice – Olšany u Prostějova, Držovice – Smržice (sobota 5. dubna, 15.30), Horní Štěpánov – Otinoves.
III. TŘÍDA:
20. kolo, neděle 6. dubna, 15.30: Zdětín „B“ – Kralice
na Hané „B“ (sobota 5. dubna, 15.30), Vrahovice „B“ –
Výšovice, Skalka – Plumlov „B“ (sobota 5. dubna, 15.30,
hřiště Klenovice na Hané), Pavlovice u Kojetína – Brodek
u Konice, Dobromilice – Pivín „B“, Vícov – Ptení, Nezamyslice „B“ – Bedihošť (neděle 6. dubna, 10.00), Mostkovice „B“ – Tištín (sobota 5. dubna, 15.30).
IV. TŘÍDA:
12. kolo, neděle 6. dubna, 15.30: Přemyslovice „B“
– Protivanov „B“, Doloplazy – Kladky (hřiště Dobromilice), Biskupice – Otaslavice „B“, Tvorovice –
Želeč (sobota 5. dubna, 15.30), Brodek u Prostějova
„B“ – Ivaň (sobota 5. dubna, 15.30).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV DOROSTU:
10. kolo: Nezamyslice – Přemyslovice (sobota 5.4.,
13.00), Držovice – Pivín (neděle 6.4., 11.00), Dobromilice – Smržice (sobota 5.4., 10.45).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu! -jim-

Hvozd zaspal, Kostelec se soupeře nedočkal vůbec

Prostějovsko/jim, ol – Uplynulý
víkend patřil na Prostějovsku
mezi týmy z nižších fotbalových
soutěží generálkám na jarní
boje. Čechovičtí si poslední
víkend před startem I.A třídy
zpestřili modelovým utkáním
„áčka“ proti „béčku“, Klenovice zvládly přetahovanou
s Tovačovem. Fotbalisté Hvozdu zaspali změnu času a do
Mostkovic přijeli pozdě a navíc
nekompletní, hráči Kostelce se
pak svého soupeře nedočkali
vůbec, protože Horní Štěpánov
se na poslední chvíli omluvil.
TJ Sokol Klenovice na Hané – TJ
Sokol Tovačov 3:2 (2:0)
Branky: Pytela 2, Klimeš. Sestava Klenovic: Polák – Smékal, Lakomý, T. Cetkovský, Liška – Py-

tela, Rozehnal, Šlézar, Sigmund
– Borovský, Klimeš. Střídali:
Všianský, R. Cetkovský, Odložil.
Trenér: Petr Navrátil.
Hodnocení Petra Navrátila:
„S prvním poločasem jsem byl velmi spokojen, nepustili jsme Tovačov k ničemu, jen se bránil. Hrálo
se na polovině soupeře, takticky
i rychlostně jsme byli lepší a mohli
jsme ještě několik gólů přidat. Ve
druhé půli se štěstím tečovanou
střelou snížili a náš půlhodinový
výpadek završilo vyrovnání na 2:2
v sedmasedmdesáté minutě. Deset
minut před koncem jsme se ale
opět dostali do vedení a hru jsme již
měli pod kontrolou. Mohli jsme si
vyzkoušet všechny hráče na spoustě postů a jsme v očekávání, kdy už
vypuknou ostré boje.“

TJ Sokol Mostkovice – FC
Hvozd 5:3 (4:1)
Branky: J. Kamenov ml., Pospíšil, Milar, Šlambor, Chmelař – Z.
Poles, D. Grulich, Žouželka. Sestava Mostkovic: Lukáš – Všetička, P. Zapletal, Milar, Kapounek
– Šlambor, Musil, M. Vojtíšek,
V. Vojtíšek – J. Kamenov ml.,
Pospíšil. Střídali: Dadák, Lexa,
Chmelař. Trenér: Jiří Kamenov.
Sestava Hvozdu: Koutný – O.
Procházka, Vánský, Z. Poles, K.
Procházka – P. Muzikant, D. Grulich, P. Grulich, V. Bílý – Hrda, P.
Grulich. Střídali: Vydržel, Vyroubal, Dutzsak, Szekulics. Hrající
trenér: Karel Procházka.
Hodnocení Jiřího Kamenova:
„Hosté si popletli čas a přijeli
trošku později a ve slabší sestavě.

Škoda, mohli nás více prověřit.
Nastoupili jsme s tím, co máme,
a v první půli jsme Hvozd pustili jen k jedné střele, zatímco my
jsme po pěkných akcích dali hned
čtyři góly. Měli jsme spoustu šancí, druhý poločas jsme ale trochu
odflákli. Hráli jsme nezodpovědně dozadu, chyběla nám drzost
a agresivita. Soupeř měl čtyři pět
střel a dal z nich tři góly, klidně to
ale mohlo skončit i 10:3.“
Hodnocení Karla Procházky:
„Zaspali jsme utkání a přijeli jsme
o dvacet minut později, domácí
byli po všech stránkách lepší. Ponaučením je, že nesmíme jezdit
pozdě, protože než jsme se rozkoukali, už to bylo 0:3. Po prostřídání se nám začalo dařit, zatím
ale s hrou nejsem spokojen. Vázla

nám kombinace a chyběl důraz,
byli jsme laxní, měkcí, nebyla tam
agresivita ani nasazení. Doufám,
že se to v soutěži zlepší. A můj
výkon? Nic moc, tři měsíce jsem
netrénoval. V soutěži za Hvozd
hrát nemůžu, registračku mám
v Bouzově, kde však budu hlavně
trénovat.“
TJ FC Kostelec na Hané – TJ
Horní Štěpánov nehráno
Hosté se omluvili a na sobotní
odpoledne plánované utkání se
tak nekonalo. „Nevím, jak to
slušně vyjádřit. Na beton jsme
s tím počítali, ale na poslední chvíli nám vzkázali, že se nesejdou.
Je to komplikace, za krásného
počasí jsme to ale využili alespoň
na hodinu a půl dlouhý trénink.
Víkendový zápas s Radslavicemi

bude trochu cesta do neznáma, ale
naposledy proti Hvozdu se tým
jevil dobře. Nicméně až mistráky
ukáží, jak na tom jsme,“ osvětlil
situaci trenér Kostelce Petr Walter.
TJ Sokol Vrchoslavice 1946 - TJ
Haná Prostějov 6:0 (2:0)
Branky: Lacina 2, Polášek 2,
Spiller, Holub. Rozhodčí Milan
Zikmund. Diváků: 30
Sestavy týmů:
Vrchoslavice: Jurčík - Sanislo,
Zdražil, Šmíd, Spiller - Horák ml.,
Polášek, Horák st., Jiříček - Lacina, Holub. Střídal: Coufalík. Trenér: Roman Šmíd
Haná Prostějov: Martin Kolář Jančiar, Daniel Kolář, Procházka,
Trnavský - Dvořák, Pavel Ociepka, Krupička, Varga - Zatloukal,
Strouhal. Střídal: Hangurbadžo.

Hrající trenér: Daniel Kolář
pohledem trenérů
Roman ŠMÍD - TJ Sokol Vrchoslavice 1946:
„Nekompletní soupeř nás neprověřil. Byl to spíše tréninkový a
odpočinkový zápas. Vrchoslavičtí
si alespoň vyzkoušeli zakončování akcí.“
Daniel KOLÁŘ - TJ Haná Prostějov:
„Z různých důvodů jsme nastoupili ve velice nekompletní sestavě
a to na hřišti muselo být vidět.
Vepředu jsme si nějaké šance vypracovali a pár gólů vstřelit mohli,
ale vzadu jsme byli chvilkami až
směšní. Přesto musím poděkovat
všem hráčům, kteří na tento zápas
dorazili a umožnili ho tak alespoň
odehrát...“

Fotbal
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

Divizní nováček mohl jít v případě výraznější výhry nad Opavou „B“ do čela tabulky, nadějně rozehrané utkání se mu ale nepodařilo dotáhnout

URČICE SPALOVALY ŠANCE A HOSTÉ TĚŽILI Z BREJKŮ
Domácí se díky Svozilovi dostali hned v úvodu do vedení, v závěru pak v drtivém tlaku sahali po vyrovnání

Po výsledkové stránce se fotbalistům Určic první
jarní utkání před vlastními fanoušky nevydařilo.
Herně to ale špatné nebylo, a kdyby Skopalík,
Los, Škoda a ostatní alespoň v některé příležitosti uspěli, podařilo by se týmu Evžena Kučery
navázat na týden starou výhru 1:0 v Havířově.
Ta by znamenala posun na druhé místo, při větším brankovém rozdílu i skok na vedoucí pozici
celé divize „E“. Radovali se tak v průměru jednadvacetiletí mladíčci Opavy „B“, kteří tak předběhli svého soupeře a posunuli se na třetí pozici.

kovi záhy vyšel. Nejprve dostal
Škoda za faul na unikajícího
video na pv.cz
Bořuckého žlutou kartu o chvíli
ernik
.v
www ec
později pak čerstvý muž na hřišti
rozjásal opavskou lavičku potřetí
v utkání.
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z nich mohl skórovat Jurečka. Podařilo se mu přejít přes Skopalíka
a na vyběhnutého Nejezchleba
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když Škodu vysunuli na hrot. volej ale mezi tři tyče nevměstnal.
Foto: Jiří Možný
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 1. SNOVÝ
Ý ÚVOD.
Ú
Zapletalův průnik do šestnáctky zastavil Drexler
jen za cenu penaltového faulu a Svozil zakončil nekompromisně – 1:0.
 20. Povedenou individuální akcí se prezentoval Michal Skopalík. Po
průniku středem si narazil se Zapletalem a po jeho centru z voleje jen o
kousek přestřelil.
 21. NEDÁŠ-DOSTANEŠ. Hosté poprvé zahrozili a hned se dočkali.
Po rychlé akci z pravé strany a přihrávce po zemi se Továrek ocitl před
poloprázdnou bránou – 1:1.
 40. Vrácený míč do šestnáctky našel na malém vápně Hozu, jenž ve
velké šanci hlavičkoval těsně nad.
 42. OBRAT. Po centru z levé strany na zadní tyč hlavičkoval nabíhající Továrek a jeho koníček zastavila až síť – 1:2.
 45. Do centrovaného míče vložil hlavu Skopalík a Štencel míč výborným zákrokem poslal nad břevno.
 50. POJISTKA. Hostům se podařil vstup do druhého poločasu a po
Jurečkově přihrávce skóroval střídající Černohorský – 1:3.
 77. DRAMA. Individuální akcí po pravé straně se až před bránu prodral Tomáš Los, jenž po zemi střelou na přední tyč podruhé rozjásal domácí fanoušky – 2:3.
 79. Vyrovnání měl na hlavě Petr Halouzka, ale míč propadený do vápna
poslal na bránu jen slabě. Brzy na to hostující gólman skvěle vytěsnil hlavičku z malého vápna i následné dorážky.
 90. Při závěrečném náporu Štencel skokem k levé tyči vytěsnil střelu
zpoza šestnáctky, dorážku z pravé strany zblokovali obránci a další pokus
mířil vedle.
zaznamenal Jiří Možný

DOKONALÝ POČIN
ŠŠIMON TOVÁREKK

SFC OPAVA „B“
Hostující útočník svými dvěma přesnými pokusy zkazil určickým hráčům i fanouškům dojem z krásného slunečného
nedělního odpoledne. Nejprve necelou
minutu po Skopalíkově velké šanci zakončoval ze středu šestnáctky pohodlně
do odkryté brány, když se proti němu
nemohl stihnout gólman přesunout,
podruhé si správně nabíhal na zadní tyč
a našel ho centr z levé strany. U míče byl
dříve než obránci a svou hlavičku poslal
o trávník přesně ke vzdálenější tyčce.
Tím dokonal obrat z 1:0 na 1:2 a opavští
fotbalisté už vedení neztratili.

EVŽEN KUČERA – TJ Sokol Určice:

„Vcelku jsem s hrou spokojen. Kdybychom vyhráli, vyloženě
bych řekl, že jsme hráli dobře. Nejsem ale spokojen s proměňováním šancí, na ně jsme určitě vyhráli. Bohužel jsme jim dovolili tři
čtyři gólovky a oni je dali. Penalta nám možná trochu ublížila, ale
první poločas jsme hráli dobře. Bohužel jsme jim z nijakých akcí
dovolili skórovat. Ve druhém poločase jsme měli úvod trochu hluchý, pak už se to těžko obrací. Když jsme ale dali na 3:2, tak jsem
věřil, že minimálně remizujeme. Vidina prvního druhého místa se
na nás ale nepodepsala. Nad tím jsme vůbec nepřemýšleli. Sice
jsme věděli, jaké jsou výsledky, nás ale spíše zajímalo, jak hrálo
Valašské Meziříčí a Otrokovice. Ty jsou dole a přesně jak jsem
předpokládal, spodek boduje. Teď nás čeká Slavičín,na podzim to
bylo nejlepší mužstvo, co hrálo fotbal. Bude to pěkný fotbal. Oni
budou chtít vyhrát, my taky.“

JAN HRUŠKA – SFC Opava „B“:

„Budu upřímný, přijeli jsme si pro bod. Máme tři a jsem nesmírně spokojený. Myslím si, že průběh hodně ovlivnila první
minuta. Penalta byla úplně zbytečná a domácí se velice snadno
dostali do vedení. Podle mého názoru je to ukolébalo. My jsme
se potom pokusili s utkáním něco udělat, podařilo se nám zvrátit
průběh a domácí strašným způsobem znervózněli. Když jsme
potom dali třetí gól, domácí už hráli vabank. Podařilo se jim snížit na rozdíl jednoho gólu, neměli už ale dost času, aby vyrovnali.
Připravovali jsme se na brejky, tímto způsobem jsme chtěli hrát
a musím pochválit své svěřence, že se tak na hřišti skutečně prezentovali. Na koncijsme se dostali pod obrovský tlak. Byly tam
závary, kdy domácí hrozili brankou. Ale ustáli jsme to a odvezli
jsme si tři góly.“

Určický Michal Skopalík:
„Měli jsme o gól vyhrát“
Určice – S kapitánskou páskou na ruce vedl fotbalisty
Určic vstříc prvním domácím
jarním bodům Michal Skopalík (na snímku). Na výhru
ze hřiště prvního Havířova,
o níž se brankou postaral právě devětadvacetiletý obránce,
se ale navázat nepodařilo.
Přestože Určice brzy vedly,
spoustu dalších šancí nevyužily a hosté je vytrestali.
Jiří Možný
Čím to bylo, že se vám
nepodařilo potvrdit body
z Havířova?
„Naší dnešní střeleckou potencí.
Šancí jsme měli dost, abychom
vyhráli i 6:3. Při tom počtu šancí
jsme určitě minimálně o gól měli
vyhrát.“
Vy sám jste tam také měl
několik šancí, co chybělo?
„V prvním poločase jsem měl dvě
nadějné možnosti a teď v poslední
minutě jednu. Chybělo štěstí. Při
první šanci jsem byl sám, a kdyby
mi někdo zavolal, tak jsem si to
mohl zpracovat. Při druhé to byla
dobrá hlavička, bohužel brankář to
výborně chytil. A na konci to letělo do prázdné brány, ale obránce to
na poslední chvíli vykopl.“
Souhlasíte, že Opava těžila hlavně z brejků?
„V první půlce měli jen dvě šance
a dali z nich dva góly. Na druhou
stranu hráli chytře, to co potřebovali. Když vyrazili do protiútoku,
tak potrestali naše chyby. Hned
zpočátku tam byla naše nedisciplinovanost, když házeli aut na
pravé straně, necháme si je utéct
do vápna a dávají to do prázdné
brány. Řekneme si, že to zkusíme
otočit, ale hned za pět minut je to
o dva góly.“
Bylo znát, že hosté přijeli
se samými mladíčky?
„Je. Já to znám ještě z Budějovic,
že jsme také jezdili v takovém
složení. Jsou mladí, draví, běhaví. Vydrží běhat celých devadesát
minut a neodpadnou krátce před
koncem.“
Jakým zásahem do defenzivy bylo brzké střídání Patrika Hochmana?

„Bylo to poznat. Už v pátek před
zápasem přišel Radim Vaněk
s tím, že je zraněný. Teď v patnácté šestnácté minutě se zranil Patrik
Hochman a zase se to muselo
celé přeměnit. Místo Patrika tam
totiž nejde klasický levý bek, ale
musely se dva tři posty prohodit.
A ještě když byl ve stavu, že mohl
a nemohl, dostali jsme na 1:1,
když tam byla mezera na naší levé
straně. Kdybychom na druhou
stranu proměnili aspoň polovinu
šancí, nic by to neznamenalo.“
Měli jste v hlavě, že jste
při výhře mohli jít i na
první místo?
„Říkali jsme si to, byť spíše ze
srandy. Před sezónou bylo hlavním cílem se zachránit a teď jsme
se mohli dostat na první místo.
V hlavách to ale nebylo.“
Hráli jste v tehdy prvním
Havířově, teď to byla
čtvrtá Opava a v neděli první
Slavičín.
„Je to takový křest ohněm. A tabulka se začíná vyrovnávat, spodek se dotahuje. Valašské Meziříčí dvakrát vyhrálo, Otrokovice
taky. Každý bod se bude počítat
a je jedno, jestli to bude s někým
shora, nebo zespodu tabulky.
Musíme to urvat s každým. Hrát
tak disciplinovaně jako s Havířovem a proměňovat více šancí než
dnes.“
Vynechal jste téměř celou
zimní přípravu, jak se cítíte nyní?
„Neřekl bych, že úplně ideálně,
ale na ty poměry, že jsem odtrénoval jen poslední tři týdny, to není
špatné. Mám velké tréninkové
manko, to je znát. Musím to dohánět, i když i s prací moc volného
času není. Snažím se ale, abych
divizi dobře zvládl.“
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Zimní přestávka je definitivně u konce. Po profesionálních soutěžích, třetí lize, divizi a krajském přeboru odstartuje o tomto víkendu prvním jarním kolem i zbytek fotbalových soutěží. Stejně tak se chýlí k závěru i seriál
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku ohlížející se za podzimním děním na zelených trávnících.
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 drobnohledem ocitla dvojice regionálních zástupců v krajském přeboru, kdy nejprve tato dvoustrana patřila Kralicím na
Hané, a poté se dostalo i na Sokol Konice a následně i 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 několika číslech pak nastal čas nakouknout také do soutěží pořádaných
Okresním fotbalovým svazem Prostějov. Nejprve to byla II. třída, nyní se v naší exkurzi dostáváme i do III. třídy
OFS Prostějov. Na úvod jsme zabrousili do kuchyní nejlepší dvanáctky, nyní je to zbývající čtveřice mužstev,
které se umístily od třináctého do šestnáctého místa. Jmenovitě Vrahovice „B“, Plumlov „B“, Bedihošť a Zdětín
„B“. Pro kvarteto Pivín „B“, Mostkovice „B“, Výšovice a Dobromilice stejně jako pro Smržice, Zdětín, Určice „B“
a Otaslavice začalo jaro již dohrávkou o právě skončeném víkendu, ostatní odehrají první mistrovské utkání
přesně o týden později.
A se startem fotbalového jara přichází rovněž čas na zveřejnění harmonogramu jednotlivých soutěží, proto po
MSFL, divizi a krajském přeboru přinášíme rozlosování i zbývajících mužských soutěží, v nichž má Prostějovsko
svého zástupce. A jako bonus přidáváme i los jarní části soutěží v malé kopané.
Texty a foto: Jiří Možný

I.A třída,
skupina „B“

I.B třída,
skupina „A“

I.B třída,
skupina „B“

16. kolo
(sobota 5. dubna, 15.30):

16. kolo
(neděle 6. dubna, 15.30):

16. kolo
(neděle 6. dubna, 15.30):

Všechovice - Lipová, Kojetín „B“ - Horní Moštěnice, Radslavice - Kostelec na
Hané, Mostkovice - Býškovice, Nezamyslice - Pivín (sobota 5. dubna, 15.30),
Vrchoslavice - Tovačov, Brodek u Přerova - Plumlov (sobota 5. dubna, 15.30).

Kožušany - Dubicko, Doloplazy Lesnice, Zvole - Haňovice (sobota 5. dubna, 15.30), Velká Bystřice - Babice, Lutín - Velký Týnec,
Červenka - Slavonín (sobota 5.
dubna, 15.30), Maletín - Hvozd
(sobota 5. dubna, 15.30).

Náměšť na Hané - Štěpánov, Slatinice - Lipník nad Bečvou, Hlubočky - Haná Prostějov, Opatovice
- Čechovice (neděle 6. dubna,
10.00), Bělotín - Hranice „B“, Beňov - Klenovice na Hané (neděle
6. dubna, 15.30).

17. kolo
(sobota 12. dubna, 16.00):
Beňov - Náměšť na Hané (neděle 13. dubna, 16.00), Klenovice
na Hané - Dub nad Moravou,
Hranice „B“ - Opatovice (neděle
13. dubna, 15.00), Čechovice Hlubočky (neděle 13. dubna,
16.00), Haná Prostějov - Slatinice, Lipník nad Bečvou - Štěpánov.

18. kolo
(sobota 19. dubna, 16.00):
Náměšť na Hané - Lipník nad Bečvou, Štěpánov - Haná Prostějov,
Slatinice - Čechovice, Hlubočky Hranice „B“, Bělotín - Klenovice na
Hané, Dub nad Moravou - Beňov.

19. kolo
(sobota 26. dubna, 16.00):
Dub nad Moravou - Náměšť na
Hané, Beňov - Bělotín (neděle
27. dubna, 16.00), Klenovice
na Hané - Opatovice, Hranice
„B“ - Slatinice (neděle 27. dubna,
15.00), Čechovice - Štěpánov
(neděle 27. dubna, 16.00), Haná
Prostějov - Lipník nad Bečvou.

20. kolo
(sobota 3. května, 16.30):
Náměšť na Hané - Haná Prostějov (neděle 4. května, 16.30),
Lipník nad Bečvou - Čechovice,
Štěpánov - Hranice „B“, Hlubočky - Klenovice na Hané, Opatovice - Beňov (neděle 4. května,
10.00), Bělotín - Dub nad Moravou (neděle 4. května, 16.30).

21. kolo
(sobota 10. května, 16.30):

Přípravy finišují. Kostelec na Hané, Hvozd i další regionální zástupci v nižších fotbalových soutěžích ladí formu na start fotbalového jara.

Los jara v okresních soutěžích malé kopané
Prostějov/kopa, son – Po pohárové ouvertuře zahájí o nejbližším víkendu svůj zápasový program
také ligové soutěže Prostějovska v malé kopané. Tradičně přinášíme jejich kompletní rozlosování
i s průběžnými tabulkami po podzimu.
Čtvrtý turnaj (24. května) – hřiště Vrbátky:

1. OKRESNÍ LIGA MUŽŮ

První turnaj (19. dubna) - hřiště Dobrochov:

8.00 hodin SK Kobra Kobeřice – Sokol Dubany, 9.10 SK Tomek Dobrochov – S. Dubany,
10.15 SK Chaloupka Prostějov – Kobeřice, 11.20 Chaloupka PV – Dobrochov. Hřiště Vrbátky: 8.00 DD Sport Dubany – Mexiko Víceměřice, 9.10 DD Dubany – SK Dřevnovice,
10.15 MK Brodek u Prostějova – Víceměřice, 11.25 Dřevnovice – Brodek u PV.

Druhý turnaj (3. května) – hřiště Dřevnovice:

8.00 Dřevnovice – Dobrochov, 9.05 Víceměřice – Kobeřice, 10.10 Víceměřice – Dřevnovice,
11.15 Dobrochov – Kobeřice. Hřiště Dubany: 8.00 Brodek u PV – DD Dubany, 9.05 S. Dubany – Chaloupka PV, 10.10 Chaloupka PV – Brodek u PV, 11.15 S. Dubany – DD Dubany.

Třetí turnaj (17. května) – hřiště Víceměřice:

8.00 Brodek u PV – Dobrochov, 9.10 Víceměřice – Dobrochov, 10.15 S. Dubany – Brodek u
PV, 11.20 Víceměřice – S. Dubany. Hřiště Kobeřice: 8.00 DD Dubany – Kobeřice, 9.10 Kobeřice – Dřevnovice, 10.15 Chaloupka PV – DD Dubany, 11.25 Dřevnovice – Chaloupka PV.
Čtvrtý turnaj (31. května) – hřiště Vrbátky: 8.00 S. Dubany – Dřevnovice, 9.00 Brodek u PV –
Kobeřice, 10.00 Chaloupka PV – Víceměřice, 11.00 DD Dubany – Dobrochov.

1. CHALOUPKA PV
2. DD DUBANY
3. DOBROCHOV
4. KOBEŘICE
5. BRODEK U PV
6. DŘEVNOVICE
7. S. DUBANY
8. VÍCEMĚŘICE

Tabulka po podzimu:
6 1 0
5 1 1
4 1 2
4 0 3
2 1 4
2 1 4
1 1 5
1 0 6

42:15
30:20
34:17
21:25
19:22
26:35
13:33
23:41

19
16
13
12
7
7
4
3

2. OKRESNÍ LIGA MUŽŮ, SKUPINA A

První turnaj (12. dubna) – hřiště Vrbátky:
8.00 FC Zavadilka Prostějov – FK Vrbátky, 9.05 Vrbátky – 1.FC Laškov, 10.10 Medvědi Prostějov – Zavadilka PV, 11.15 Laškov – Medvědi PV. Hřiště Čehovice: 8.00 Béci
Smržice – KMK Katastrofa Prostějov, 9.05 Spojené kluby Hluchov/Čehovice – Galacticos
Prostějov, 10.10 Hluchov/Čehovice – Katastrofa PV, 11.15 Smržice – Galacticos PV.

Druhý turnaj (26. dubna) – hřiště Laškov:

8.00 Laškov – Katastrofa PV, 9.10 Galacticos PV – Katastrofa PV, 10.15 Zavadilka PV
– Laškov, 11.20 Galacticos PV – Zavadilka PV. Hřiště Prostějov, Brněnská škola: 8.00
Hluchov/Čehovice – Smržice, 9.10 Vrbátky – Hluchov/Čehovice, 10.15 Medvědi PV –
Smržice, 11.20 Vrbátky – Medvědi PV.

Třetí turnaj (10. května) – hřiště Prostějov, Brněnská škola:

8.00 Katastrofa PV – Zavadilka PV, 9.10 Zavadilka PV – Hluchov/Čehovice, 10.15 Medvědi PV – Katastrofa PV, 11.20 Medvědi PV – Hluchov/Čehovice. Hřiště Prostějov, Husova
škola: 8.00 Smržice – Vrbátky, 9.10 Vrbátky – Galacticos PV, 10.15 Laškov – Smržice,
11.20 Laškov – Galacticos PV.

8.00 Galacticos PV – Medvědi PV, 9.05 Vrbátky – Katastrofa PV, 10.10 Zavadilka PV –
Smržice, 11.15 Hluchov/Čehovice – Laškov..

1. HLUCHOV/ČEHOVICE
2. KATASTROFA PV
3. LAŠKOV
4. VRBÁTKY
5. MEDVĚDI PV
6. GALACTICOS PV
7. ZAVADILKA PV
8. SMRŽICE

Tabulka po podzimu:
6
1
0
4
2
1
4
0
3
3
2
2
1
4
2
2
1
4
1
2
4
1
0
6

42:18
24:8
34:18
21:26
18:21
16:34
15:25
10:30

19
14
12
11
7
7
5
3

2. OKRESNÍ LIGA MUŽŮ, SKUPINA B

První turnaj (5. dubna) – hřiště Kralice na Hané:
8.00 Los Nutrios Kralice na Hané – Kostelec na Hané, 9.10 FC LadZimil Čehovice –
Kralice, 10.20 Kostelec – L. Čehovice. Hřiště Drahany: 8.00 TJ Otinoves – KRS Abrahám
Prostějov, 9.10 FC SEMOS Juniors Hluchov – Abrahám PV, 10.20 Otinoves – J. Hluchov.
Druhý turnaj (12. dubna) – hřiště Kralice na Hané:
8.00 Abrahám PV – L. Čehovice, 9.10 Kostelec – Abrahám PV, 10.10 J. Hluchov – L.
Čehovice, 11.15 Kralice – Otinoves, 12.20 J. Hluchov – Kostelec.
Třetí turnaj (26. dubna) – hřiště Kralice na Hané:
8.00 J. Hluchov – Kralice, 9.05 Kostelec – Otinoves, 10.10 Abrahám PV – Kralice,
11.15 L. Čehovice – Otinoves.
Čtvrtý turnaj (10. května) – hřiště Žešov:
8.00 Abrahám PV – Otinoves, 9.10 Otinoves – J. Hluchov, 10.20 Abrahám PV – J.
Hluchov. Hřiště Kostelec na Hané: 8.00 Kralice – L. Čehovice, 9.10 L. Čehovice –
Kostelec, 10.15 Kostelec – Kralice.
Pátý turnaj (24. května) – hřiště Kralice na Hané:
8.00 Kralice – J. Hluchov, 9.05 Kostelec – Otinoves, 10.10 Kralice – Abrahám PV,
11.15 Otinoves – L. Čehovice.
Šestý turnaj (7. června) – hřiště Hluchov:
8.00 L. Čehovice – J. Hluchov, 9.05 Kralice – Otinoves, 10.15 Abrahám PV – Kostelec, 11.20 Kostelec – J. Hluchov, 12.25 Abrahám PV – L. Čehovice.
1. ABRAHÁM PV
2. KRALICE
3. L. ČEHOVICE
4. OTINOVES
5. KOSTELEC
6. J. HLUCHOV

Tabulka po podzimu:
7 1 2
5 2 3
5 2 3
4 1 5
3 3 4
1 1 8

31:13
40:28
27:27
30:31
34:34
16:45

22
17
17
13
12
4

Bělotín - Náměšť na Hané, Dub
nad Moravou - Opatovice, Beňov - Hlubočky (neděle 11. května, 16.30), Klenovice na Hané
- Slatinice, Hranice „B“ - Lipník
nad Bečvou (neděle 25. května,
15.00), Čechovice - Haná Prostějov (neděle 11. května, 16.30).

22. kolo
(sobota 17. května, 16.30):
Náměšť na Hané - Čechovice
(neděle 18. května, 16.30), Haná
Prostějov - Hranice „B“, Štěpánov - Klenovice na Hané, Slatinice
- Beňov, Hlubočky - Dub nad Moravou, Opatovice - Bělotín (neděle
18. května, 10.00).

23. kolo
(sobota 24. května, 16.30):
Opatovice - Náměšť na Hané (neděle
25. května, 10.00), Bělotín - Hlubočky, Dub nad Moravou - Slatinice,
Beňov - Štěpánov (neděle 25. května,
16.30), Klenovice na Hané - Lipník
nad Bečvou, Hranice „B“ - Čechovice (neděle 25. května, 15.00).

24. kolo
(sobota 31. května, 16.30):

17. kolo
(neděle 13. dubna, 16.00):
Brodek u Přerova - Všechovice (sobota
12. dubna, 16.00), Plumlov - Vrchoslavice
(sobota 12. dubna, 16.00), Tovačov - Nezamyslice, Pivín - Mostkovice, Býškovice - Radslavice (neděle 13. dubna, 10.15),
Kostelec na Hané - Kojetín „B“, Horní
Moštěnice - Lipová (sobota 12. dubna,
16.00).

18. kolo
(neděle 20. dubna, 16.00):
Všechovice - Horní Moštěnice, Lipová
- Kostelec na Hané, Kojetín „B“ - Býškovice, Radslavice - Pivín, Mostkovice - Tovačov, Nezamyslice - Plumlov
(sobota 19. dubna, 16.00), Vrchoslavice
- Brodek u Přerova.

19. kolo
(neděle 27. dubna, 16.00):
Vrchoslavice - Všechovice, Brodek
u Přerova - Nezamyslice (sobota
26. dubna, 16.00), Plumlov - Mostkovice (sobota 26. dubna, 16.00), Tovačov Radslavice, Pivín - Kojetín „B“, Býškovice - Lipová (neděle 27. dubna, 10.15),
Kostelec na Hané - Horní Moštěnice
(sobota 26. dubna, 16.00).

20. kolo
(neděle 4. května, 16.30):
Kostelec na Hané - Všechovice, Horní
Moštěnice - Býškovice (sobota 3. května,
16.30), Lipová - Pivín, Kojetín „B“ - Tovačov, Radslavice - Plumlov, Mostkovice - Brodek u Přerova, Nezamyslice
- Vrchoslavice (sobota 3. května, 16.30).

Všechovice - Býškovice, Kostelec na
Hané - Pivín, Horní Moštěnice - Tovačov (sobota 17. května, 16.30), Lipová Plumlov, Kojetín „B“ - Brodek u Přerova,
Radslavice - Vrchoslavice, Mostkovice Nezamyslice.

23. kolo
(neděle 25. května, 16.30):
Mostkovice - Všechovice, Nezamyslice
- Radslavice (sobota 24. května, 16.30),
Vrchoslavice - Kojetín „B“, Brodek
u Přerova - Lipová (sobota 24. května,
16.30), Plumlov - Horní Moštěnice (sobota 24. května, 16.30), Tovačov - Kostelec na Hané, Pivín - Býškovice.

24. kolo
(neděle 1. června, 16.30):

Náměšť na Hané - Hranice „B“,
Haná Prostějov - Klenovice na
Hané, Lipník nad Bečvou - Beňov,
Štěpánov - Dub nad Moravou, Slatinice - Bělotín, Hlubočky - Opatovice.

Všechovice - Pivín, Býškovice - Tovačov
(neděle 1. června, 10.15), Kostelec na
Hané - Plumlov, Horní Moštěnice - Brodek u Přerova (sobota 31. května, 16.30),
Lipová - Vrchoslavice, Kojetín „B“ Nezamyslice, Radslavice - Mostkovice.

25. kolo
(sobota 7. června, 16.30):

25. kolo
(neděle 8. června, 16.30):

Hlubočky - Náměšť na Hané, Opatovice - Slatinice (neděle 8. června,
10.00), Bělotín - Štěpánov, Dub
nad Moravou - Lipník nad Bečvou,
Beňov - Haná Prostějov (neděle
8. června, 16.30), Klenovice na
Hané - Čechovice.

Radslavice - Všechovice, Mostkovice
- Kojetín „B“, Nezamyslice - Lipová
(sobota 7. června, 16.30), Vrchoslavice
- Horní Moštěnice, Brodek u Přerova
- Kostelec na Hané (sobota 7. června,
16.30), Plumlov - Býškovice (sobota
7. června, 16.30), Tovačov - Pivín.

26. kolo
(sobota 14. června, 16.30):

26. kolo
(neděle 15. června, 16.30):

Hranice „B“ - Klenovice na Hané
(neděle 15. června, 15.00), Čechovice - Beňov (neděle 15. června,
16.30), Haná Prostějov - Dub nad
Moravou, Lipník nad Bečvou - Bělotín, Štěpánov - Opatovice, Slatinice - Hlubočky.

Všechovice - Tovačov, Pivín - Plumlov,
Býškovice - Brodek u Přerova (neděle
15. června, 10.15), Kostelec na Hané Vrchoslavice (sobota 14. června, 16.30),
Horní Moštěnice - Nezamyslice (sobota
14. června, 16.30), Lipová - Mostkovice,
Kojetín „B“ - Radslavice.

20. kolo (neděle 6. dubna, 15.30):
Zdětín - Vrahovice, Jesenec - Němčice nad Hanou
(sobota 5. dubna, 15.30, hřiště Dzbel), Protivanov
- Určice „B“, Brodek u Prostějova - Přemyslovice,
Haná Prostějov „B“ - Čechovice „B“, Otaslavice Olšany u Prostějova, Držovice - Smržice (sobota
5. dubna, 15.30), Horní Štěpánov - Otinoves.

21. kolo (neděle 13. dubna, 16.00):

Horní Štěpánov - Zdětín, Otinoves - Držovice, Smržice - Otaslavice, Olšany u Prostějova - Haná Prostějov „B“ (sobota 12. dubna, 16.00), Čechovice „B“
Maletín - Kožušany, Hvozd - Čer- - Brodek u Prostějova (sobota 12. dubna, 16.00), Převenka, Slavonín - Lutín, Velký myslovice - Protivanov, Určice „B“ - Jesenec (sobota
Týnec - Velká Bystřice (neděle 13. 12. dubna, 16.00), Němčice nad Hanou - Vrahovice.
dubna, 15.00), Babice - Haňovice,
Zvole - Doloplazy, Lesnice - Dubic22. kolo (neděle 20. dubna, 16.00):
ko (neděle 13. dubna, 16.00).
Zdětín - Němčice nad Hanou, Vrahovice - Určice
„B“ (sobota 19. dubna, 16.00), Jesenec - Přemys18. kolo
lovice
(hřiště Dzbel), Protivanov - Čechovice „B“,
(neděle 20. dubna, 16.00):
Brodek u Prostějova - Olšany u Prostějova, Haná
Kožušany - Lesnice, Dubicko - Prostějov „B“ - Smržice, Otaslavice - Otinoves, DrZvole (sobota 19. dubna, 16.00), žovice - Horní Štěpánov (sobota 19. dubna, 16.00).
Doloplazy - Babice, Haňovice
- Velký Týnec, Velká Bystřice
23. kolo (neděle 27. dubna, 16.00):
- Slavonín, Lutín - Hvozd, Čer- Držovice - Zdětín (sobota 26. dubna, 16.00),
venka - Maletín (sobota 19. dub- Horní Štěpánov - Otaslavice, Otinoves - Haná
na, 16.00).
Prostějov „B“, Smržice - Brodek u Prostějo-

17. kolo
(sobota 12. dubna, 16.00):

III. třída

IV. třída

20. kolo (neděle 6. dubna, 15.30):
Zdětín „B“ - Kralice na Hané „B“ (sobota 5. dubna,
15.30), Vrahovice „B“ - Výšovice, Skalka - Plumlov
„B“ (sobota 5. dubna, 15.30, hřiště Klenovice na Hané),
Pavlovice u Kojetína - Brodek u Konice, Dobromilice Pivín „B“, Vícov - Ptení, Nezamyslice „B“ - Bedihošť
(neděle 6. dubna, 10.00), Mostkovice „B“ - Tištín (sobota 5. dubna, 15.30).

12. kolo
(neděle 6. dubna, 15.30):

21. kolo (neděle 13. dubna, 16.00):
Mostkovice „B“ - Zdětín „B“ (sobota 12. dubna, 16.00),
Tištín - Nezamyslice „B“, Bedihošť - Vícov (sobota 12.
dubna, 16.00), Ptení - Dobromilice, Pivín „B“ - Pavlovice u Kojetína (sobota 12. dubna, 16.00), Brodek u
Konice - Skalka, Plumlov „B“ - Vrahovice „B“ (hřiště
Krumsín), Výšovice - Kralice na Hané „B“ (sobota 12.
dubna, 16.00).
22. kolo (neděle 20. dubna, 16.00):
Zdětín „B“ - Výšovice (sobota 19. dubna, 16.00),
Kralice na Hané „B“ - Plumlov „B“, Vrahovice „B“
- Brodek u Konice, Skalka - Pivín „B“ (sobota 19.
dubna, 16.00, hřiště Klenovice na Hané), Pavlovice
u Kojetína - Ptení, Dobromilice - Bedihošť, Vícov Tištín, Nezamyslice „B“ - Mostkovice „B“ (neděle 20.
dubna, 10.00).
23. kolo (neděle 27. dubna, 16.00):
Zdětín „B“ - Nezamyslice „B“ (sobota 26. dubna,
16.00), Mostkovice „B“ - Vícov, Tištín - Dobromilice,
Bedihošť - Pavlovice u Kojetína (sobota 26. dubna,
16.00), Ptení - Skalka, Pivín „B“ - Vrahovice „B“ (sobota 26. dubna, 16.00), Brodek u Konice - Kralice na
Hané „B“, Plumlov „B“ - Výšovice (hřiště Krumsín ).

va, Olšany u Prostějova - Protivanov (sobota
26. dubna, 16.00), Čechovice „B“ - Jesenec (sobota 26. dubna, 16.00), Přemyslovice - VrahoČervenka - Kožušany, Maletín - vice, Určice „B“ - Němčice nad Hanou (sobota
Lutín, Hvozd - Velká Bystřice, 26. dubna, 16.00).
Slavonín - Haňovice, Velký Týnec
18. kolo (čtvrtek 1. května, 16.30):
- Doloplazy (neděle 27. dubna,
18. kolo (čtvrtek 1. května, 16.30):
16.00), Babice - Dubicko, Zvole - Zdětín - Jesenec, Protivanov - Vrahovice, Brodek Zdětín „B“ - Vrahovice „B“, Skalka - Kralice na Hané
„B“ (hřiště Klenovice na Hané), Pavlovice u Kojetína Lesnice.
u Prostějova - Němčice nad Hanou, Haná Prostě- Výšovice, Dobromilice - Plumlov „B“, Vícov - Brodek
jov „B“ - Určice „B“, Otaslavice - Přemyslovice, u Konice, Nezamyslice „B“ - Pivín „B“, Mostkovice
20. kolo
Držovice - Čechovice „B“, Horní Štěpánov - Ol- „B“ - Ptení, Tištín - Bedihošť.
(neděle 4. května, 16.30): šany u Prostějova, Otinoves - Smržice.
Kožušany - Zvole, Lesnice - Babi24. kolo (neděle 4. května, 16.30):
ce, Dubicko - Velký Týnec (sobota
24. kolo (neděle 4. května, 16.30):
3. května, 16.30), Doloplazy - Sla- Zdětín - Určice „B“, Němčice nad Hanou - Pře- Zdětín „B“ - Plumlov „B“ (sobota 3. května, 16.30), Vývonín, Haňovice - Hvozd, Velká myslovice, Vrahovice „B“ - Čechovice „B“ (sobota šovice - Brodek u Konice, Kralice na Hané „B“ - Pivín
Bystřice - Maletín, Lutín - Červen- 3. května, 16.30), Jesenec - Olšany u Prostějova (hřiš- „B“, Vrahovice „B“ - Ptení, Skalka - Bedihošť (sobota
3. května, 16.30, hřiště Klenovice na Hané), Pavlovice u
ka.
tě Dzbel), Protivanov - Smržice, Brodek u Prostějo- Kojetína - Tištín, Dobromilice - Mostkovice „B“, Vícov
va - Otinoves, Haná Prostějov „B“ - Horní Štěpánov - Nezamyslice „B“.
21. kolo
(sobota 3. května, 16.30), Otaslavice - Držovice.

19. kolo
(sobota 26. dubna, 16.00):

(sobota 10. května, 16.30):

Lutín - Kožušany (neděle 11. květ21. kolo
na, 16.30), Červenka - Velká Bys(neděle 11. května, 16.30):
třice, Maletín - Haňovice, Hvozd
Všechovice - Nezamyslice, Vrcho- - Doloplazy, Slavonín - Dubicko,
slavice - Mostkovice, Brodek u Pře- Velký Týnec - Lesnice (neděle 11.
rova - Radslavice (sobota 10. května, května, 16.30), Babice - Zvole.
16.30), Plumlov - Kojetín „B“ (sobota
10. května, 16.30), Lipová - Tovačov,
22. kolo
Pivín - Horní Moštěnice, Býškovice - (neděle 18. května, 16.30):
Kostelec na Hané (neděle 11. května, Kožušany - Babice, Zvole - Vel10.15).
ký Týnec (sobota 17. května,

22. kolo
(neděle 18. května, 16.30):
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19. kolo (čtvrtek 8. května, 16.30):
Otinoves - Zdětín, Smržice - Horní Štěpánov,
Olšany u Prostějova - Držovice, Čechovice „B“
- Otaslavice, Přemyslovic - Haná Prostějov „B“,
Určice „B“ - Brodek u Prostějova, Němčice nad
Hanou - Protivanov, Vrahovice - Jesenec.

25. kolo (neděle 11. května, 16.30):

Otaslavice - Zdětín, Držovice - Haná Prostějov „B“
(sobota 10. května, 16.30), Horní Štěpánov - Brodek
u Prostějova, Otinoves - Protivanov, Smržice - Jesenec,
16.30), Lesnice - Slavonín, Du- Olšany u Prostějova - Vrahovice (sobota 10. května,
bicko - Hvozd (sobota 17. květ- 16.30), Čechovice „B“ - Němčice nad Hanou (sobota
na, 16.30), Doloplazy - Maletín, 10. května, 16.30), Přemyslovice - Určice „B“.
Haňovice - Červenka, Velká
26. kolo (neděle 18. května, 16.30):
Bystřice - Lutín.
Zdětín - Přemyslovice, Určice „B“ - Čechovice
23. kolo
„B“ (sobota 17. května, 16.30), Němčice nad Ha(sobota 24. května, 16.30): nou - Olšany u Prostějova, Vrahovice - Smržice
Velká Bystřice - Kožušany (ne- (sobota 17. května, 16.30), Jesenec - Otinoves
děle 25. května, 16.30), Lutín (sobota 17. května, 16.30, hřiště Dzbel), Protiva- Haňovice (neděle 25. května, nov - Horní Štěpánov, Brodek u Prostějova - Dr16.30), Červenka - Doloplazy, žovice, Haná Prostějov „B“ - Otaslavice.
Maletín - Dubicko, Hvozd - Les27. kolo (neděle 25. května, 16.30):
nice, Slavonín - Zvole, Velký Týnec - Babice (neděle 25. května, Haná Prostějov „B“ - Zdětín (sobota 24. května,
16.30).
10.00), Otaslavice - Brodek u Prostějova, Držovice - Protivanov (sobota 24. května, 16.30), Horní
24. kolo
Štěpánov - Jesenec, Otinoves - Vrahovice, Smrži(neděle 1. června, 16.30): ce - Němčice nad Hanou, Olšany u Prostějova Kožušany - Velký Týnec, Babi- Určice „B“ (sobota 24. května, 16.30), Čechovice
ce - Slavonín (sobota 31. května, „B“ - Přemyslovice (sobota 24. května, 16.30).
16.30), Zvole - Hvozd (sobota
28. kolo (neděle 1. června, 16.30):
31. května, 16.30), Lesnice Maletín, Dubicko - Červenka Zdětín - Čechovice „B“, Přemyslovice - Olšany
(sobota 31. května, 16.30), Dolo- u Prostějova, Určice „B“ - Smržice (sobota 31. květplazy - Lutín, Haňovice - Velká na, 16.30), Němčice nad Hanou - Otinoves, VrahoBystřice.
vice - Horní Štěpánov (sobota 31. května, 16.30),
Jesenec - Držovice (sobota 31. května, 16.30, hřiště
25. kolo
Dzbel), Protivanov - Otaslavice, Brodek u Prostějo(sobota 7. června, 16.30): va - Haná Prostějov „B“ (sobota 31. května, 16.30).
Haňovice - Kožušany (neděle
29. kolo (neděle 8. června, 16.30):
8. června, 16.30), Velká Bystřice - Doloplazy (neděle 8. června, Brodek u Prostějova - Zdětín (sobota 7. června,
16.30), Lutín - Dubicko (neděle 8. 16.30), Haná Prostějov „B“ - Protivanov (neděle
června, 16.30), Červenka - Lesni- 8. června, 14.00), Otaslavice - Jesenec, Držovice
ce, Maletín - Zvole, Hvozd - Babi- - Vrahovice (sobota 7. června, 16.30), Horní Štěce, Slavonín - Velký Týnec.
pánov - Němčice nad Hanou, Otinoves - Určice
„B“, Smržice - Přemyslovice, Olšany u Prostějo26. kolo
va - Čechovice „B“ (sobota 7. června, 16.30).

(neděle 15. června, 16.30):

Kožušany - Slavonín, Velký
Týnec - Hvozd, Babice - Maletín (sobota 14. června, 16.30),
Zvole - Červenka (sobota 14.
června, 16.30), Lesnice - Lutín,
Dubicko - Velká Bystřice (sobota
14. června, 16.30), Doloplazy Haňovice.

30. kolo (sobota 14. června, 16.30):
Zdětín - Olšany u Prostějova (neděle 15. června,
16.30), Čechovice „B“ - Smržice, Přemyslovice - Otinoves (neděle 15. června, 16.30), Určice „B“ - Horní
Štěpánov, Němčice nad Hanou - Držovice (neděle
15. června, 16.30), Vrahovice - Otaslavice, Jesenec Haná Prostějov „B“ (hřiště Dzbel), Protivanov - Brodek u Prostějova (neděle 15. června, 16.30).

Přemyslovice „B“ - Protivanov „B“,
Doloplazy - Kladky (hřiště Dobromilice), Biskupice - Otaslavice „B“,
Tvorovice - Želeč (sobota 5. dubna,
15.30), Brodek u Prostějova „B“ Ivaň (sobota 5. dubna, 15.30).

13. kolo
(neděle 13. dubna, 16.00):
Brodek u Prostějova „B“ - Přemyslovice „B“, Ivaň - Tvorovice (sobota
12. dubna, 16.00), Želeč - Biskupice,
Otaslavice „B“ - Doloplazy (sobota
12. dubna, 16.00), Kladky - Čechy
pod Kosířem.

14. kolo
(neděle 20. dubna, 16.00):
Protivanov „B“ - Kladky (sobota
19. dubna, 16.00), Čechy pod Kosířem
- Otaslavice „B“, Doloplazy - Želeč,
Biskupice - Ivaň, Brodek u Prostějova
„B“ - Tvorovice (sobota 19. dubna,
16.00).

15. kolo
(sobota 26. dubna, 16.00):
Tvorovice - Přemyslovice „B“, Brodek
u Prostějova „B“ - Biskupice, Ivaň Doloplazy, Želeč - Čechy pod Kosířem
(neděle 27. dubna, 16.00), Otaslavice
„B“ - Protivanov „B“.

16. kolo
(neděle 4. května, 16.30):
Přemyslovice „B“ - Kladky, Protivanov „B“ - Želeč (sobota 3. května,
16.30), Čechy pod Kosířem - Ivaň,
Doloplazy - Brodek u Prostějova „B“,
Biskupice - Tvorovice.

17. kolo
(neděle 11. května, 16.30):
Biskupice - Přemyslovice „B“, Tvorovice - Doloplazy (sobota 10. května,
16.30), Brodek u Prostějova „B“ - Čechy pod Kosířem, Ivaň - Protivanov
„B“, Otaslavice „B“ - Kladky (sobota
10. května, 16.30).

19. kolo (čtvrtek 8. května, 16.30):
Tištín - Zdětín „B“, Bedihošť - Mostkovice „B“, Ptení
- Nezamyslice „B“, Pivín „B“ - Vícov, Brodek u Koni18. kolo
ce - Dobromilice, Plumlov „B“ - Pavlovice u Kojetína
(neděle 18. května, 16.30):
(hřiště Krumsín), Výšovice - Skalka, Kralice na Hané Přemyslovice „B“ - Otaslavice „B“
„B“ - Vrahovice „B“.
(sobota 17. května, 16.30), Kladky Želeč, Protivanov „B“ - Brodek u Pro25. kolo (neděle 11. května, 16.30):
stějova „B“ (sobota 17. května, 16.30),
Vícov - Zdětín „B“, Nezamyslice „B“ - Dobromilice Čechy pod Kosířem - Tvorovice, Do(neděle 11. května, 10.00), Mostkovice „B“ - Pavlovice loplazy - Biskupice.
u Kojetína (sobota 10. května, 16.30), Tištín - Skalka,
Bedihošť - Vrahovice „B“ (sobota 10. května, 16.30),
19. kolo
Ptení - Kralice na Hané „B“, Pivín „B“ - Výšovice (so(neděle 25. května, 16.30):
bota 10. května, 16.30), Brodek u Konice - Plumlov Doloplazy - Přemyslovice „B“, Bisku„B“.
pice - Čechy pod Kosířem,Tvorovice
- Protivanov „B“ (sobota 24. května,
26. kolo (neděle 18. května, 16.30):
16.30), Ivaň - Kladky (sobota 24. květZdětín „B“ - Brodek u Konice (sobota 17. května, na, 16.30), Želeč - Otaslavice „B“.
16.30), Plumlov „B“ - Pivín „B“ (sobota 17. května,
16.30, hřiště Krumsín), Výšovice - Ptení, Kralice na
20. kolo
Hané „B“ - Bedihošť, Vrahovice „B“ - Tištín, Skalka
(sobota 31. května, 16.30):
- Mostkovice „B“ (sobota 17. května, 16.30, hřiště Kle- Přemyslovice „B“ - Želeč, Otaslavice
novice na Hané), Pavlovice u Kojetína - Nezamyslice „B“ - Ivaň, Kladky - Brodek u Pros„B“, Dobromilice - Vícov.
tějova „B“ (neděle 1. června, 16.30),
Protivanov „B“ - Biskupice, Čechy
27. kolo (neděle 25. května, 16.30):
pod Kosířem - Doloplazy (neděle
Dobromilice - Zdětín „B“, Vícov - Pavlovice u Ko- 1. června, 16.30).
jetína, Nezamyslice „B“ - Skalka (neděle 25. května,
10.00), Mostkovice „B“ - Vrahovice „B“ (sobota 24.
21. kolo
května, 16.30), Tištín - Kralice na Hané „B“, Bedihošť
(neděle 8. června, 16.30):
- Výšovice (sobota 24. května, 16.30), Ptení - Plumlov Čechy pod Kosířem - Přemyslovice
„B“, Pivín „B“ - Brodek u Konice (sobota 24. května, „B“, Doloplazy - Protivanov „B“,
16.30).
Tvorovice - Kladky (sobota 7. června, 16.30), Brodek u Prostějova „B“
28. kolo (neděle 1. června, 16.30):
- Otaslavice „B“, Ivaň - Želeč (sobota
Zdětín „B“ - Pivín „B“ (sobota 31. května, 16.30), Bro- 7. června, 16.30).
dek u Konice - Ptení, Plumlov „B“ - Bedihošť (sobota
22. kolo
31. května, 16.30, hřiště Krumsín), Výšovice - Tištín,
Kralice na Hané „B“ - Mostkovice „B“, Vrahovice „B“
(sobota 14. června, 16.30):
- Nezamyslice „B“, Skalka - Vícov (sobota 31. května, Přemyslovice - Ivaň, Želeč - Brodek
16.30, hřiště Klenovice na Hané), Pavlovice u Kojetína u Prostějova „B“ (neděle 15. června,
- Dobromilice.
16.30), Otaslavice „B“ - Tvorovice,
Kladky - Biskupice (neděle 15. června,
29. kolo (neděle 8. června, 16.30):
16.30), Protivanov „B“ - Čechy pod
Pavlovice u Kojetína - Zdětín „B“, Dobromilice - Skal- Kosířem.
ka, Vícov - Vrahovice „B“, Nezamyslice „B“ - Kralice
na Hané „B“ (neděle 8. června, 10.00), Mostkovice „B“
- Výšovice (sobota 7. června, 16.30), Tištín - Plumlov
Svěží jarní
„B“, Bedihošť - Brodek u Konice (sobota 7. června,
16.30), Ptení - Pivín „B“.
zpravodajství
30. kolo (sobota 14. června, 16.30):
Zdětín „B“ - Ptení, Pivín „B“ - Bedihošť, Brodek u Konice - Tištín (neděle 15. června, 16.30), Plumlov „B“
- Mostkovice „B“ (hřiště Krumsín), Výšovice - Nezamyslice „B“ (neděle 15. června, 16.30), Kralice na Hané
- Vícov (neděle 15. června, 16.30), Vrahovice „B“ - Dobromilice (neděle 15. června, 16.30), Skalka - Pavlovice u
Kojetína (hřiště Klenovice na Hané).

z Prostějovska

www.
vecernikpv.cz
vecernikpv
.cz

Sumář podzimní části
sezony 2013 - 2014

okénko do III.třídy
OFS Prostějov


608 706 148

sport@
sport @ vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

Vrahovice touží po posunu do desítky
TJ sokol Vrahovice „B“
13. místo, 13 bodů
Suverénně nejhorší obranu ze všech
šestnácti účastníků druhé nejnižší
soutěže předvedlo mužstvo Vrahovic „B“. V sedmnácti zápasech
inkasovalo hned sedmaosmdesát
branek, to znamená průměr nad
pět gólů. Nejvíce se na tom podepsaly debakly 0:13 se Skalkou, 3:12
s Dobromilicemi, 0:10 s Tištínem,
0:8 se Ptením a 0:6 s Výšovicemi.
„Radost z toho nemáme a spokojeni
nejsme už vůbec. Každý zápas jsme
měli jinou sestavu. Doma nám vždy

pomohl někdo z ‚áčka‘ a chlapi chtěli, venku nás často bylo jen jedenáct
a kdo přišel, ten hrál,“ pojmenoval jeden z problémů hrající kouč Vratislav
Marek.
Zimní přípravu „béčko“ absolvovalo společně s „áčkem“ opakovalo se ale to stejné, jako na podzim.
„Tréninková morálka je mizerná.
V lednu a únoru jsme byli v tělocvičně, přáteláky hrajeme společně.
Potřebovali bychom sehnat tři stabilní
fotbalisty, zatím máme ústní dohodu,“
nastínil možné doplnění.
Základem je každopádně vybojovat záchranu. „Máme nůž na krku
a sestupem by ‚béčko‘ stoprocentně

skončilo. Musíme se tedy dát dohromady a stabilizovat to. Desáté místo
by bylo perfektní, chtěli bychom překvapit,“ zasnil se Marek. Současně
si ale uvědomuje, že to nebude nic
jednoduchého. „Rozhodnou vzájemné zápasy a bude to o jednom dvou
bodech,“ má jasno.
Reorganizaci ve Vrahovicích neřeší, daleko větší starostí je zajištění
mládeže. „Od přípravky po dorost
není nic, nedaří se sehnat patnáct
kluků. Nejsou to růžové vyhlídky pro
vrahovický fotbal...,“ připustil kouč
„B“-týmu Vratislav Marek. „Mělo by
to vliv i na ‚áčko‘ a každý si musí sáhnout do svědomí, jestli chce hrát!“

Výběr rezervy Plumlova výrazně oslabil a ztrácel...
TJ Sokol Plumlov„B“
14. místo, 11 bodů
Nečekaně nízko se na podzim
umístili fotbalisté pod hlavičkou
plumlovského „béčka“. Tým tvořený z hráčů Plumlova a Krumsína, který společně vedou Antonín
Lázna a předseda krumsínského
fotbalu Richard Hofman, nenavázal na prvenství ve IV. třídě a ve
druhé nejvyšší okresní soutěží je
předjaremažtřetíodkonce.Vsedmnácti utkáních dosáhl jen na dvě
výhry a celkem jedenáct bodů.
„Z výsledků jsme hodně zklamaní,
neodpovídají našim představám. Bohužel ale přestalo hrát několik hráčů
a nepodařilo se nám sehnat adekvátní náhradu. Po nástupu na vysokou
školu skončili brankář Švec a Krychtálek, Kroutila vyřadilo zdraví, dvaadvacetigólový Jakub Kučera šel
pracovat do Prahy,“ vyjmenoval citelné ztráty Lázna s tím, že nováčky

naopak byli pouze dorostenci a zkušený Václav Uličný hostující z Určic.
Žádná velká změna nenastala ani
teď před startem zbytku ročníku, ve
hře je pouze návrat Kučery, jenž opět
pracuje na Moravě. „Jsme předběžně domluveni, ale záleží také, zda
bude stíhat tréninky. Někteří hráči
bohužel mají takovou práci, že jim
neumožňuje jezdit ani na zápasy.
A někteří nemají takový zájem,
prostě ani nepřijdou... Čekali jsme
totiž, že po postupu nastane větší euforie a hráči se o to poperou trochu
jinak..,“ nehodnotila se podzimní část
plumlovskému kouči vůbec lehce.
Poděkovat naopak mohl dorostencům i hráčům z ‚áčka‘, kteří tak
absolvovali zpravidla dva zápasy
za víkend. „V základu hrají tři dorostenci a další střídají. ‚Áčko‘ se
snaží doplnit o hráče z okolí a až se
stabilizuje, mohli bychom od nich
mít několik hráčů pravidelně. I my se
snažíme někoho získat, ale vyjde to
asi až po soutěži,“ předpokládá Lázna.

Před startem ročníku si všichni představovali, že z toho bude
umístění kolem osmé pozice, realita ale tak růžová nebyla. „Není
se čím chlubit, nechceme to ale
zapakovat. Dáváme málo branek
a děláme velké chyby v obraně. Nemuseli jsme prohrát ve Vrahovicích
ani Pavlovicích ani remizovat v Bedihošti a se Zdětínem,“ připomněl
Lázna nejpalčivější ztráty.
I v téměř nepozměněném složení
je nicméně přáním posunout se výš
a zabojovat o záchranu. „Vrahovice
i Bedihošť máme doma a chceme
se zmátořit a podávat lepší výkony.
Loni jsme poráželi Skalku a teď se
z toho musíme dostat. Uděláme vše
pro záchranu,“ nevzdává se.
A co by se stalo, kdyby se záchranná mise nevyvedla? „Nedalo by se nic dělat a hráli bychom
nižší třídu. S fotbalem nechceme
v žádném případě skončit,“ prohlásil odhodlaně trenér Plumlova „B“
Antonín Lázna.

V Bedihošti si sestup nepřipouštějí
Sokol Bedihošť
15. místo, 11 bodů
V minulé sezoně se fotbalisté
Sokola Bedihošť rvali na špičce
III. třídy a o dva roky dříve ještě
sváděli boje v nejvyšší okresní soutěži, nyní ale budou šťastní, pokud
se jim podaří zabránit pádu až do
IV. třídy OFS Prostějov... V podzimní části totiž mužstvo Sokola
získalo jen jedenáct bodů a v sedmnácti zápasech zaznamenalo
skóre 21:49.
„Prvotním cílem je soutěž zachránit,
je to ale špatné, lidé nejsou. Limitovala nás zranění hráčů základní
sestavy a v Brodku u Konice jsme
ani nedohráli...,“ posteskl si starosta
Sokola Josef Zemánek.

V prvních čtyřech utkáních bedihošťští fotbalisté neuhráli ani bod,
když nestačili na Ptení, Zdětín „B“,
Tištín ani Mostkovice „B“. Po následné výhře 3:2 nad nezamyslickým „béčkem“ a debaklu 1:8 ve
Vícově přišla sice výhra v jarní
předehrávce nad Ptením 3:2, dále
to ale bylo devět zápasů s pouhými dvěma remízami a mimo jiné
výsledky 1:8 ve Výšovicích, 2:8
v Pavlovicích, 0:7 s Kralicemi „B“
a 0:6 se Skalkou.
Celkové vyznění první části sezony
aspoň trochu spravila závěrečná výhra 4:1 nad Zdětínem „B“. A aby
bylo jaro úspěšnější, stáhl si oddíl
dvojici hráčů z okresního přeboru. „Ze Smržic se k nám vrací Martin Musil. Před svým odchodem dal
více než dvacet gólů a jeho branky

nám teď chyběly, protože spoustu
zápasů jsme prohráli těsně. S návratem z Držovic souhlasil i Pavel
Pluhařík, jenž v bráně utvoří dvojici
s Hejdou z Klenovic. Jeden z nich
bude vždy chytat a druhý hrát,“ nastínil Zemánek
Starosta bedihošťského Sokola
tak věří, že na jaře přejdou body
na stranu jeho mužstva a dobře
to dopadne. „Sestup si nepřipouštím. Udržovali jsme se ´sálovkou´
a kvalita bude. Jen mě mrzí nezájem
mládeže o fotbal i další věci, to je pak
těžké dělat. Třeba na ples nám přišlo
pětasedmdesát lidí a chyběli i naši hráči,“ poukázal na nelichotivou
situaci společně s přáním, ať se všem
daří a mají dostatek lidí. „Ať i další
generace mohou hrát na okrese fotbal...,“ dodal Josef Zemánek.

Zdětín „B“ nepřestává myslet na polovinu tabulky
TJ Sokol Zdětín „B“
16. místo, 9 bodů
V sezoně 2010/2011 postoupil
Zdětín „B“ ze druhého místa IV. třídy o patro výš, ve III. třídě OFS
Prostějov se ale zatím ani jednou
nevyhnul boji o záchranu. Napoprvé z toho bylo dvanácté místo
před Pavlovicemi a sestupujícími
Kladkami, loni pak čtrnáctá pozice za padajícím Kostelcem na
Hané „B“ a Ivaní. V tomto ročníku to zatím tak růžově nevypadá, neboť sedmnáct kol přineslo
Zdětínským jen dvě výhry a tři
remízy, k tomu navíc nejnižší počet nastřílených branek.
„Cílem byla klidná polovina tabulky a zpočátku se nám to i bez potíží

dařilo. Pak se nám ale vážně zranilo čtyři pět lidí a na zápasy jsme
se scházeli v jedenácti dvanácti
lidech. Na půl roku navíc skončil
i náš trenér Miloš Krupička, protože
si chtěl po oslavě šedesátin trochu
odpočinout. V létě odešli i někteří
další starší hráči, takže jsme museli omladit,“ pustil se do ohlížení za
podzimní částí dočasný trenér týmu
Radek Kvapil.
Po sedmi bodech v prvních sedmi zápasech tak přišel útlum
a zbývajících deset kol přineslo rezervě Zdětína pouze dva body za
remízy s Plumlovem „B“ a Pavlovicemi. „Pokaždé jsme hráli v jiné sestavě. Jednou jsme neměli ani
brankáře a musel chytat hráč. Některé výsledky byly nicméně smolné.
Snaha byla, ale prohráli jsme o jed-

nu dvě branky,“ mrzelo Kvapila.
Ve zbývajících jedenácti kolech
nicméně věří ve zlepšení a posun
v tabulce vzhůru. „Vrací se Miloš
Krupička a snad si bude chtít i zahrát. Minimálně přispěje kvalitou
a zkušenostmi jako trenér. Pokusíme se udržet a zvednout se k polovině tabulky,“ nevzdává se.
Dočasný kouč zdětínské rezervy je
nyní v očekávání, jaké změny přinese reorganizace, zejména si přeje
snížení počtu zápasů. „Jsme v půlce okresu a máme to na oba konce
stejně daleko, i tak jsme pro více
skupin III. třídy. Šestnáct mančaftů je zbytečně moc, a když hrajete
uprostřed týdne, máte kvůli práci
i škole velké problémy dát sestavu
dohromady,“ upozornil na potíže
Radek Kvapil.
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 31. března 2014

BARÁŽ O 1. LIGU
BARÁŽ O 1. ligu
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 (pátek 18.4., 18:00),
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.

vlak Prostějov – Kolín 52/15.19) 17.05
14.35 (Olomouc 14.
vlak Kolín – Prostějov 41/23.30) 23.56
20.55 (Olomouc 22.

Vyvrcholení sezony je tu, po vítězném play off vypukne baráž o první ligu

STŘEDEČNÍ START: POJĎTE PANE, POJEDEME DO KOLÍNA

Na úvod čeká Jestřáby cesta na led středočeského překvapení, následuje sobotní volno

Krátké oslavy druholigového titulu odezněly, nyní se už celý prostějovský hokejový národ plně
soustředí na to, aby úspěšně zvládl i závěrečnou
překážku na cestě, jejímž koncem má být zařazení Prostějova zpět mezi prvoligová města. Oproti
jestřábímu snu už nyní stojí poslední čtyři soupeři.
Následujících osm zápasů rozhodne o tom, zda se
předsezónní cíl skutečně podaří zhmotnit, nebo si
budou muset hráči i fanoušci hanácké bašty minimálně rok počkat...
Prostějov/jim
„Chceme to urvat, když už jsme
došli tak daleko. Euforie odezněla, teď se myšlenkami chystáme
na baráž. Je to nová soutěž a musíme se z oblaků vrátit zpátky na
zem,“ nabádá k pokoře a koncentraci Lukáš Duba, kapitán
prostějovských hokejistů. V play
off druhé ligy na sebe narážely
spokojené celky, jimž se podařilo splnit základní cíl, nyní se
potkají mužstva s velice odlišným rozpoložením. Pro Sokolov platí, že zatím vyhrál téměř

vše, co se dalo, roli favorita potvrdili rovněž Jestřábi ve východní skupině a trochu překvapivě se
druhým postupujícím ze západní
skupiny stal Kolín, jenž vyřadil
favorizovanější Tábor.
To naopak ještě stále prvoligový
Beroun navazuje na předchozí
sezony a ani letos se nevyhne
prolínací soutěži. Ještě mnohem
nepovedenější ročník zažil Most,
když za dvaašedesát příležitostí pouze desetkrát slavil výhru
v normální hrací době.
„O soupeřích nevíme téměř nic,
možná aspoň něco málo tuší

kluci z Čech. Nečeká nás ale
každopádně nic lehkého, všichni totiž chtějí v příští sezóně hrát
první ligu. Naše druholigová
skupina je možná trochu lepší
než ta druhá, nelze na to ale spoléhat. Kolín se Sokolovem mají
kvalitní mančafty,“ brzdí Duba
přílišné sebevědomí.
Jízdní řád prolínací soutěže
doznal oproti původnímu
rozpisu jedné změny. V Sokolově se Jestřábi nepředstaví
v sobotu 19. dubna, ale po vzájemné dohodě hned o den dříve. Důvodem jsou přípravy na
plánovaný koncert Michala Davida. A právě Sokolov, v němž
hokejově vyrůstali například
Tomáš Vokoun, Lukáš Mensator, David Hruška, Radek Duba
si Erich Künhackl, může těžit
ze spolupráce s extraligovými
Karlovými Vary i mnohaměsíční série bez porážky. „Bude to
s nimi těžké. Co jsem se díval
na soupisku, tak je tam plno
mladých hráčů z Karlových
Varů, kteří hráli extraligu. Chtě-

jí nahoru do první ligy a nečeká nás nic jednoduchého,“
přemítal prostějovský kapitán.
V uplynulém týdnu se hráči dočkali volna na dva a půl dne, poté
je opět čekala tréninková dřina.
„Měli jsme kondiční tréninky,
abychom se do toho dostali zpět.
Na řadu teď přijde pilování přesilovek, oslabení a taktická příprava. Na klucích je vidět velká
chuť a nálada v kabině je dobrá,“
popsal aktuální stav.
Prvním soupeřem prostějovského výběru bude ve středu
2. dubna od 18.00 hodin Kolín,
osmizápasovou pouť tak zahájí Jestřábi na ledě soupeře.
„Ideální by bylo začít výhrou
a pak jít zápas od zápasu. Důležité bude vyhrávat doma a je dobře,
že hned zpočátku hostíme na
svém ledě Sokolov a Most, tedy
ty nejtěžší soupeře,“ zkoumal
Duba harmonogram.
Bohužel pouze s Mostem se Jestřábi utkají v sobotu, zbývající
domácí zápasy je čekají hned
na počátku týdne. Zkušený

kapitán ale nemá obavy, že by
pondělní duely diváky nepřilákaly. „Lidi na baráž čekají, jsou
zvědaví na soupeře. Asi nebude
vyprodáno jako proti Přerovu, ale
plno by být mohlo,“ odhaduje.
Šestatřicetiletý útočník se naopak
netěší na daleké cestování, přes
sezonu to všude bylo, co by kamenem dohodil a zbytek došel
pěšky... „Jsme zvyklí jezdit kousek, nejdále to bylo asi hodinu
a tři čtvrtě do Orlové. Teď to
bude vždy minimálně více než
čtyři hodiny a do Sokolova asi
budeme muset vyjet hned o den
dříve. Musíme se s tím ale popasovat, navíc jsme podobné cestování ve vyšších soutěžích už zažili,“ věří, že se to nijak negativně
na výkonech neprojeví.
Naopak hned na první pohled prý
bude na hráčích vidět skutečnost,
že jsou v baráži. „Stále se neholíme a navíc ještě něco přibude.
Zatím je to překvapení, myslím
si ale, že budeme nepřehlédnutelní,“ pousmál se kapitán Jestřábů Lukáš Duba.

„Fanoušky máme ze všech účastníků baráže jednoznačně nejlepší“
Generální manažer „A“-týmu Jaroslav Luňák se těší, že i v baráži bude vyprodáno
Prostějov - Druhý bod na seznamu úkolů pro letošní sezonu si může odškrtnout
šéf „A“-týmu prostějovských hokejistů Jaroslav Luňák. Jestřábům se podařilo po
vítězství v základní části uspět i ve třech sériích play off a od vytouženého postupu
do první ligy jen dělí už jen několik vítězství. A generální manažer věří, že se jím sestavenému týmu povede úspěšně i v baráži, která začíná právě v nadcházejícím
týdnu. Ještě předtím poskytl Večerníku exkluzivní rozhovor...
Jiří Možný
Po výhře v základní
části mužstvo kralovalo i v play off druhé ligy. Slavil
jste i vy?
„Jasně, že slavil a moc...! (úsměv)
Nicméně je třeba si uvědomit, že
v našich cílech jsme splnili 'pouze' druhý krok.“
Byly to pro vás klidnější týdny než během
dlouhodobé soutěže?

„To rozhodně nebyly, play off
je skutečně trochu jiná soutěž
a vzhledem k našim soupeřům
bylo i patřičně vyhecované hlavně semifinále a finále.“
Jak vám bylo při čtvrtfinále proti Frýdku-Místku, kdy tým musel odvracet brzké vyřazení?
„Já jsem si ani před třetí třetinou
čtvrtého zápasu nepřipustil, že to
nezvládneme. Ale těžké to bylo
a doufám, že bude platit až do

konce této sezony české přísloví
'co vás nezabije, to vás posílí'...
Myslím, že klukům tato facka nakonec pomohla a ještě pomůže.“
V tomto týdnu začíná
baráž. Co si přejete těsně před jejím zahájením?
„Já si nemohu přát nic jiného,
než abychom ji vyhráli a dotáhli náš letošní cíl do vytouženého
konce. I když jsem si vědom,
že to bude ještě velmi a velmi
těžké.“

„Já se přiznám, že mi je docela jedno,
jak baráž dopadne. Mě jen zajímá,
aby mezi postupujícími byli Jestřábi“

hokejový boss JAROSLAV LUŇÁK
o prolínací soutěži a ambicích týmů

Soupeři v boji o postup do první ligy budou Beroun, Most, Sokolov
a Kolín. Koho považujete za
nejtěžšího soka?
„Všichni budou těžcí... Je třeba
hrát maximálně soustředěně,
bez zbytečných faulů a hlavně
pokorně zápas od zápasu. Přece jenom jich je před námi ještě
osm...“
V jaké pozici vstupují
do baráže Jestřábi?

„Od začátku sezony se netajíme
tím, že jediným naším cílem je
postup, takže v pozici, že chceme postoupit.“
Jak odhadujete, že prolínací soutěž dopadne?
„Já se přiznám, že mi je docela
jedno, jak dopadne. Mě jen zajímá, aby mezi postupujícími byli
Jestřábi!“
K venkovním zápasům
čekají hráče dlouhé cesty. Pocítí to rozpočet klubu?

„Rozhodně to zatížení rozpočtu
bude, ale s tím se počítalo. Jsme
připraveni na veškeré potřebné
náklady, mužstvo má vytvořené
maximální podmínky.“
Doma budete hrát
zpravidla v pondělí večer, může se to projevit na zájmu diváků?
„Já pevně věřím, že neprojeví.
Navíc jedno pondělí z toho je
velikonoční, takže bude veselo..
(smích) V každém případě věřím v maximální podporu našich
fanoušků, ty máme ze všech
účastníků baráže jednoznačně
nejlepší!“
Při finále proti Přerovu
padly v obou domácích
duelech rekordní návštěvy. Věřil jste, že až tolik návštěvníků
může na stadion dorazit?

„Za ty návštěvy jsem byl strašně
moc rád, je to základ mojí práce.
Tedy dělat hokej pro diváka. Návštěvy na finále byly skutečně
fantastické a já věřím, že je ještě
čtyřikrát zopakujeme.“
Není z tohoto pohledu
trochu škoda, že se finále
nerozhodlo až v pátém zápase?
„Věřte, že jsem byl za to, že se
finále do Prostějova nestěhovalo,
strašně moc rád. I když ekonomicky by to byl pro nás nemalý
přínos.“
Bude na baráž čerstvě
nainstalovaná velkoplošná obrazovka v provozu?
„Ano. Již funguje a momentálně
se plní daty. Diváci budou mít
možnost sledovat sestavy, sponzory, sestřihy zajímavých momentů
a řadu dalších projektů.“

Představujeme soupeře v baráži
MEDVĚDI BEROUN 1933:
Rok založení:
Klubové barvy:
Největší úspěchy:

1933
Kapacita stadionu: 2 272 diváků
(272 k sezení)
modrá, černá, bílá
2. místo v I. hokejo- Rozměry ledové plochy: 58x28 metrů
vé lize 2003/2004

Hráčský kádr:

Brankáři: Tomáš Mastík, Juraj Šimboch
Obránci: Lukáš Chalupa, Jiří Jebavý, Lukáš Kužel,
David Sklenička, Lukáš Špelda, Nikolaj Tverďák
Útočníci: Jakub Babka, Jan Divíšek, Zbyněk
Hrdel, Vladislav Kubeš, Pavel Malý, Petr
Markulinec, Jan Matějka, Aleš Půlpán, Tomáš
Půlpán, Jakub Stromko, Dominik Šteiner
Trenér: Petr Novák
Asistent: Karel Manhart.

Nejproduktivnější hráči: Jakub Babka 29 bodů (9+20),
Zbyněk Hrdel 28 (10+18), Jakub Marek 27 (14+13)
Středočeši ani letos nepřekročili svůj stín a stejně jako v předešlých
dvou sezonách je čeká boj o zachování prvoligové příslušnosti. Základní část dokončili se ziskem 56 bodů na předposledním místě, z této pozice si nepolepšili ani při deseti zápasech skupiny O udržení. V šestičlenné skupině totiž skončili pátí, jejich odstup na čtvrtou Kadaň
činil v konečném účtování pět bodů. Za Medvědy odehrál v tomto
ročníku jeden zápas i prostějovský rodák Marek Černošek.

HC MOST

Rok založení:
1946
Kapacita stadionu: 2 646 diváků
Klubové barvy: zelená, bílá a oranžová
(1 646 k sezení)
Největší úspěchy: I. liga (sezony 2007/08, Rozměry ledové plochy: 59x28 metrů
2008/09, 2011/12, 2012/13 a 2013/14)

Hráčský kádr:

Brankáři: Patrik Nechvátal, Martin Volke, Ilja
Gutsevich, Miroslav Hanuljak, Lukáš Horák
Obránci: Petr Chaloupka, Petr Kousalík, Daniel Hora, Martin Tůma, Jakub Slavík, Jakub
Havelka, Kamil Charousek, Tomáš Pavelka,
Jan Strejček, Marek Kasal, Tomáš Drtil, Martin Šimon, Václav Čížek
Útočníci: David Homér, Ladislav Marek,
Roman Pšurný, Michal Szabo, Ondřej Jurčík,
David Koudela, Juraj Majdan, František Gerhát, Richard Rapáč, David Palaščák, Bronislav
Andreas, Jan Bojer, Filip Vlček, Bohumil Slavíček, Marek Zavřel, Kryštof Hafan, Zdeněk
Tauš, Vítězslav Nedrda, Pavel Písařík, Pavel
Sedláček, Pavel Smolka
Trenér: Radek Mrázek
Asistent: Viktor Lukeš

Nejproduktivnější hráči: Pavel Písařík 29 (19+10), Pavel
Smolka 29 (14+15), Jan Bojer 23 (5+18)
Před rokem se hokejisté Mostu vydařeným koncem sezony vyhnuli
baráži a poslali do ní Písek s Berounem, letos je však potkal stejný osud
jako před dvěma lety, kdy byli už od základní části s výrazným odstupem poslední a hlavním úkolem bylo dobře se připravit na prolínací
soutěž a zvládnout ji. Na jaře 2012 se to farmě Litvínova v konkurenci
Berouna, Havířova, Hodonína a Klášterce nad Ohří podařilo, letos se
pokusí o věrnou kopii. V úvodních 52 zápasech základní části vybojovali mostečtí hokejisté pouhých 35 bodů, když pouze devětkrát vyhráli
v normální hrací době. Dalších deset duelů skupiny o udržení přineslo
jen čtyři body. Letošní ročník první ligy tak zakončili se skóre 137:263
a s celkovým součtem 39 bodů ztráceli z poslední pozice téměř stejný počet – přesně 34 bodů – na předposlední Beroun. Od 18. ledna do
26. března prohráli Severočeši rovných dvacet utkání v řadě, dlouhou
šňůru ukončila až rozlučková výhra 7:4 nad Šumperkem.

SC KOLÍNŠTÍ KOZLOVÉ:
Rok založení:
1932
Klubové barvy: modrá, bílá
Největší úspěchy: postup do I. ligy
v roce 1962

Kapacita stadionu: 5 500 diváků
(1 500 k sezení)
Rozměry ledové plochy: 59x29 metrů

Hráčský kádr:

Brankáři: Jaroslav Brázdil, Denis Hermann, František Moravec, Martin Sejpal, Martin Svoboda
Obránci: Martin Barták, Marek Březina, Jiří Fiala, Jan Hanzl,
Petr Chaloupka, Vít Kopecký, Kryštof Kulhánek, Karel Nedbal, Tomáš Pácal, Petr Pýcha, Tomáš Richter, Jiří Svoboda,
Radek Špringl, Dominik Výborný
Útočníci: Ondřej Cerk, Václav Čtvrtečka, Adam Herwig, Václav Jankovský, Martin Ježek, Jiří Kadlec, Pavel Kubát, Josef
Malý, Martin Mejzr, Petr Morkes, Lukáš Nekvasil, Petr Pospíšil, Jakub Semirád, Lukáš Skokan, David Šafránek, Pavel Šifta,
Martin Vágner, Dominik Zumr
Trenér: Václav Rác
Asistenti: Bohumil Lupínek a Petr Martínek

Nejproduktivnější hráči: Petr Morkes 47 (23+24),
Jiří Kadlec 40 (14+26), David Šafránek 33 (21+12).
V základní části západní skupiny druhé ligy skončili
Středočeši díky třetímu nejlepšímu útoku a druhé nejpevnější obraně třetí za Sokolovem a Táborem. Zastříleli
si zejména při výhrách 10:3 nad Milevskem, 9:4 nad Bílinou a 8:1 nad Kláštercem, celkově si dokráčeli k 25 vítězstvím. Na Jihočechy jim po dvaatřiceti zápasech
chyběl jediný bod a disponovali o branku horší vzájemnou bilancí, vše si ale vynahradili v play off. V něm
si nejprve poradili 3:0 s Jindřichovým Hradcem a 3:1
s Moravskými Budějovicemi, stejným poměrem
pak v rozhodující sérii vyřadili i Tábor.

HC BANÍK SOKOLOV
Rok založení:
1945
Klubové barvy:
žlutá a černá
Největší úspěchy: I. liga (roky 1990
až 1997)

Hráčský kádr:

Kapacita stadionu: 5000 diváků
(500 k sezení)
Rozměry ledové plochy: 58x28 metrů

Brankáři: Vladislav Habal, Petr Hruška, Jan
Švagr, Adam Francisko, Jan Nguyen Son
Obránci: Martin Rohan, Jan Tomeček, Jakub
Ruprecht, Martin Parýzek, Adam Schusser, Vojtěch Šik, Otto Novák, Martin Gombár, Martin
Kečkeš
Útočníci: Ladislav Boušek, Jaromír Kverka, Dominik Vaněk, Tomáš Rohan, Václav Dobřemysl,
Pavel Kuběna, Tomáš Sýkora, Jan Bauer, Marek
Švec, Ivan Říha, Petr Račanský, Roman Kašpar,
Miroslav Hudák, Štěpán Csamangó, Daniel Petrov, Juraj Bezúch, Daniel Hroch
Trenéři: Jan Michna a Mikuláš Antonik

Nejproduktivnější hráči: Václav Dobřemysl 37 (18+19),
Tomáš Rohan 36 (17+19), Jaromír Kverka 34 (20+14)
Farma extraligových Karlových Varů by ráda vychovala nového
Tomáše Vokouna a v letošní sezoně zatím jistým krokem směřuje do
první ligy. Ve vyřazovací části neprohrál Baník ani jeden zápas a série proti Bílině, Klášterci nad Ohří i Žďáru nad Sázavou zvládl v poměru 3:0. Neméně suverénní byli Západočeši rovněž v základní části
západní skupiny druhé ligy. Na počátku října sice nebodoval třikrát
v řadě, když nestačil na Kobru Praha, Žďár ani Řisuty, to se mu pak ale
stalo už pouze na konci listopadu proti Táboru. Sokolov tak drží čtyřiadvacetizápasovou vítěznou sérii. Na domácím kluzišti je neporažen
od 30. listopadu, na cizím ledě dokonce od 16. října.
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„5 520 diváku nemají ani některé kluby v extralize,“ Čtveřice Exjestřábů dovedla
uchvátila prostějovská hokejová horečka Tomáše Sršně

Prostějov – V polovině ledna po čtvrté porážce z pěti utkání doplnil prostějovské hokejisty Tomáš Sršeň.
Pětadvacetiletý vytáhlý útočník se tak vrátil do mužstva,
kde strávil část své juniorské kariéry, a osobně přispěl k
vydařenému konci základní části i vydařenému play off.
V dresu Jestřábů mu zdraví i pravidla dovolily odehrát
celkem sedmnáct zápasů, jako člen čtvrté formace se
do statistik zapsal jednou brankou, pěti asistencemi a
jedním plusovým bodem. Vyšla mu zejména vyřazovací
část, kvůli pozdnímu příchodu do Prostějova ale musí
baráž o první ligu oželet.
Jiří Možný

Podílel jste se na úspěšném
konci základní části a
vítězném play off. Jak hodnotíte
svou dosavadní misi v Prostějově?
„Tak ty dva měsíce, co jsem s mužstvem strávil, musím hodnotit pozitivně. Podařilo se nám splnit první
dva body, které se před sezónou řekly. A to uspět v základní části a poté
vyhrát play off. Díky tomu se nám
otevřela cesta do baráže, což je ten
poslední a nejdůležitější krok. Sám
se sebou můžu být asi také spokojený, přece jen jsem nestál dva roky na
ledě. S postupem zápasů jsem se do
toho dostával, škoda, že mě přibrzdilo zranění.“
Ve finále jste nastoupil
pouze do prvního zápasu.
Souviselo to s krvavou srážkou
hned na počátku derby?
„Finále pro mě začalo hodně smolně, hned asi po třech vteřinách mi

Vlček zlomil nos (stejné zranění potkalo Tomáše Sršně již v únoru proti
Orlové – pozn. autora) a byl jsem
otřesený. Bylo to velice nepříjemné, nešlo zastavit krvácení. Odehrál
jsem potom ještě pár střídaní, ale nemohl jsem do toho dát sto procent,
tak jsem po dohodě s doktorem šel
do kabiny. Do dalších utkání jsem
pak nenastoupil kvůli zraněnému
kotníku. Už dlouho jsem hrál přes
bolest, bohužel už to nešlo dále. Měl
jsem otlak na kotníku s dírkou až na
kost a už to nešlo dát do brusle.“
Součástí mužstva jste ale
byl i ve zbylých utkáních.
Jak jste si užíval atmosféru?
„Na střídačce je to hrozné, málem
jsem si okousal límec na bundě. Atmosféra samozřejmě naprosto úžasná. 5 520 diváku v Prostějově, to
nemají ani některé kluby v extralize.
Jen mě mrzí, že jsem to mohl zažít
na vlastní kůži jen jeden zápas.“

Co rozhodlo o tom, že se
první dva cíle nakonec
podařilo splnit?
„Viděl bych to v tom, že je tu super
parta kluků, kteří šli celou sezónu
za společným cílem. Všichni chtějí
udělat pro úspěch vše a odevzdávají
tomu maximum. Je tu asi nejlepší
parta, ve které jsem kdy hrál. Jsem
moc rád, že jsem jeho součástí, a
doufám, že se podaří i ten poslední
krok.“
Nebylo vám trochu líto, že
ve finále nedošlo na duely
s Porubou, kterou koučuje Váš
otec?
„Možná mě to trošku mrzí z důvodu táty, asi si zasloužil větší úspěch
než jen semifinále, ale prohráli si to
sami. Byl jsem se i podívat na rozhodující utkáni v Porubě. Ale zas
na druhou stranu by to nebylo tak
atraktivní jako s Přerovem, protože
porubská fanouškovská základna je
pprakticky nulová.“
Doslechl jsem se, že se
chystáte na operaci s kolenem, jde jen o lehčí zákrok?
„Ano jdu v neděli (včera – pozn.
autora). Jen meniskus a natrhlej
vaz. Věděl jsem už dlouho, že budu
muset jít, ale odkládal jsem to až na
konec sezóny, protože mě to na ledě
nijak neeliminovalo. Ale chci být fit
před letní přípravou, tak jdu už teď,
ať jsem
co nejdříve zdravej.“
j
Kvůli pozdnímu příchodu
k Jestřábům nemůžete

zasáhnout do baráže o první ligu.
Jak se smiřujete s tím, že vrchol
sezóny musíte zmeškat?
„Tak samozřejmě mě to strašně moc
mrzí. Chtěl bych být přímo na ledě
a bojovat s klukama, ale bohužel to
nejde. Pravidla už jsou taková a nezbývá mi nic jiného než držet palce
a doufat, že to zvládnou a dovedou
Prostějov opět do první ligy, kam
patří.“
p
Budete moci cestovat na
zápasy aspoň v roli diváka?
„Jakmile se dám po operaci aspoň
trošku dohromady, tak budu jezdit
na venkovní zápasy. Nechci si to nechat ujít. Budou to ale nervy, už jsem
si to vyzkoušel ve finále. Je to hrůza
sedět na tribuně a jen to sledovat a
nepomoct
na ledě.“
p
Jak tipujete, že se baráž
bude vyvíjet?
„Věřím, že druholigová mužstva
bychom měli porazit, naše skupina
je silnější než ta česká. Co se týče
Mostu a Berouna, věřím, že taky
uspějeme, hlavně naše domácí prostředí je obrovskou výhodou. Myslím si, že to zvládneme, nejlepší by
bylo napodobit výkon, jaký předvedl Havířov v loňské baráži. Ten si to
naprosto
suverénně pohlídal.“
p
Uničovu se podařilo
vyhrát krajský přebor a
postoupit do baráže o druhou
ligu. Překvapilo vás to?
„V Uničově byl letos výbornej tým.

Hraje tam spousta hráčů, co ještě
loni hráli za Prostějov, a před sezónou se říkalo, že by bylo úspěchem
postoupit do baráže, což se vyvedlo
a může rozhodně panovat spokojenost. Jít o ligu výš se nepodařilo, ale
myslím si, že by nebyly finance hrát
druhou ligu. Uničov je malé město
a zájem o hokej ze strany sponzorů
moc není. Uničovu sluší hrát špičku
krajského přeboru než se plácat na
chvostu druhé ligy jako Valašské
Meziříčí.“
Sledoval jste výkony týmu po svém
přesunu do Prostějova?
„Zápasy jsem sledoval, jezdil jsem
se i dívat a fandil jsem, ať se dostanou co nejdál. Soustředil jsem se ale
na Prostějov, ten pro mě je prioritní.“

Uničov do baráže

Prostějov/jim – Obránce Jiří
Paška a útočníci Ondřej Kavulič, Pavel Handl, Petr Žajgla
strávili část své hokejové kariéry i v Prostějově, v uplynulém
týdnu pak zakončili úspěšný
ročník v Uničově. Se svými
spoluhráči vyhráli základní
část krajského přeboru, bezchybně si vedli rovněž v kvalifikaci o druholigovou baráž.
Ve čtyřiadvaceti zápasech
dlouhodobé soutěže Uničovští získali dvaapadesát bodů a
o bod za sebou nechali Velké
Meziříčí, další tři body ztratila
Velká Bíteš. Následovala pak
tříčlenná skupina s Kroměříží
a Karvinou, jejíž hlavním favoritem byli i díky Vladimíru
Lukovi Slezané.
Další bývalý prostějovský
forvard nasbíral v šestnácti
zápasech základní části devětačtyřicet bodů za devětadvacet gólů a dvacet přihrávek, v
play off přidal bilanci 12+8 a v
baráži potvrdil své schopnosti
třemi góly a osmi nahrávkami. Ani jeho příspěvek ale SK
Karviná nepomohl a již po
dvou zápasech bylo jasné, že
se o postup utká Uničov a Kro-

měříž. Slezané totiž doplatili
na příliš propustnou obranu.
Nejprve navzdory vedení 4:1
prohráli díky brance a dvěma
asistencím Martina Kotáska,
jednomu gólu Martina Stejskala a jedné nahrávce Pavla
Rajnohy 5:9 s Kroměříží. V
dalším zápase pak Karviná
podlehla 5:7 Uničovu, o čemž
ale rozhodla až závěrečná třetina. Vítěze podpořili dvěma
góly Kavulič, jednou brankou
a jednou asistencí Handl se
Žajglou.
Rozhodující zápasy vyšly
lépe Uničovu, když HK Kroměříž prohrála 1:5 a 4:6. Následovala tak baráž na dvě
výhry s Valašským Meziříčím, v ní ale byli šťastnější
Bobři, kteří tak stejně jako
před rokem uhájili druholigovou příslušnost. První utkání
vyhráli 5:4 v prodloužení,
když nastavený čas zařídil
čtyři minuty před koncem po
Handlově nahrávce Kavulič,
druhé utkání také směřovalo
do prodloužení, ale za stavu 3:3 ho sedm sekund před
koncem odmítl valašskomeziříčský Roman Škutchan.

Petr Zachar: „Důležité je, abychom se dostali mezi dva šťastné“
Prostějovský trenér očekává vyrovnanou pa
partii, věří ale ve šťastný konec

Prostějov - Už jen jeden krok chybí Petru Zacharovi,
aby z pozice hlavního kouče přivedl po mnohaleté přestávce prostějovské hokejisty zpět do první ligy. V základní i vyřazovací části východní skupiny druhé ligy potvrdili Jestřábi roli papírového favorita a hráči, realizační
tým i vedení mohli slavit, nyní už se zkušený lodivod plně
koncentruje na blížící se bitvy o dvě postupová místa.
Jiří Možný
Zvládli jste všechny tři série
play off. Jak se zhruba
týdenním odstupem hodnotíte
vystoupení ve vyřazovací části?
„Hodnotím ho jako úspěšné, byť ze
začátku jsme měli velké problémy
s Frýdkem. Pak se ale výkony dost
zlepšily, což souviselo i se silou soupeře. Jak Vsetín, tak Přerov hrály
více dopředu, to nám vyhovovalo.
Teď už se ale plně připravujeme se
na baráž.“
Zapojil jste se do oslav?
„Jen v neděli. Pak už jsem
přemýšlel nad tím, co bude dál.“
Finále play off nabídlo
zaplněné stadiony, naopak v
Mostě či Berouně jsou rádi za
stovku diváků. Jakou očekáváte
atmosféru?

„V Mostu a Berouně je diváků
málo, ale v Sokolově i Kolíně to
určitě atraktivní bude. U nás doufám, že minimálně tři tisícovky by
mohly přijít, aby udělaly to krásné
prostředí.
Co se vám podařilo zjistit o
soupeřích?
„To bych si nechal pro sebe (úsměv).
Naživo jsme bohužel ani jeden z
týmů neviděli. Sehnali jsme si nějaké videokazety. Co se týká Mostu a
Berouna, daly se zjistit i sestavy, statistiky, jak kdo nastupuje. Horší je to
s Kolínem a Sokolovem, kde takové
záznamy neexistují, a musíte těžit z
informací jiných lidí.“
Jdete tedy i trošku do neznáma?
„Ano, bude to neznámá. Ale žádného soupeře nemůžete podceňovat.“
O východní skupině druhé
ligy se říká, že je kvalitnější.

Přijímáte roli favorita?
avorita?
„V žádném případě.
padě. Ukázal to již
Havířov, který neměl zápasy s vítězi
skupin Západ a Střed jednoduché.
Vzhledem k tomu,
mu, že všichni účastníci aspirují na postup do první ligy
či setrvání v ní,, tak to bude hodně
vyrovnané. Důležité
ežité je, abychom se
dostali mezi dvaa šťastné. Musíme
pro to udělat všechno.“
echno.“
Začínáte
v Kolíněě a ve
druhém kole máte
volno. Jak vám
sedí rozlosování?
ní?
„Vyhovuje nám,
m,
protože máme
me
možnost se v
klidu na soupeřee
podívat, to jee
první věc. Dálee
pak máme třii
zápasy s krátkou
u
pauzou, takže si
myslím, že rozzlosování nemáme
me
špatné.
Nemůže to
být nevýhodou,
hodou,
pokud by se vám
ám první
zápas
výsledkově
nevydařil?

„Jako nevýhodu to nevidím. Je to
normální systém čtyřikrát doma,
čtyřikrát venku. Musíme jít zápas
od zápasu.“
Jak kvitujete delší pauzy
oproti play off, kde se hrálo
ob den?
„Určitě to může hrát roli, protože
nás čeká delší cestování. Proto jsme
také rádi přijali nabídku od Sokolo-

„Když se podíváte na výsledky Kolína,
ten dostal 1,9 gólu na zápas. Sokolov také
dostal branek poměrně málo. Bude to hodně
o obraně a musíme si dávat pozor na fauly.“

prostějovský trenér PETR ZACHAR
o baráži těsně před jejím startem

Foto: Jiří Možný

va a sehrajeme u něj utkání o den
dříve. Protože když se vrátíte ráno a
máte hned hrát další zápas, tak je to
hodně náročné. Je dobře, že pauza
bude delší, je to tak lepší.“
Pocestujete až k německým
hranicím, jak se dlouhý čas
v autobuse může projevit?
„Těžko říct, nemáme s tím velkou

zkušenost. Ale Kolín i Beroun je
tříhodinová cesta, to je jako když
Sareza, Orlová či Opava jely do
Hodonína. Tříhodinové cesty nejsou tak hrozné, nejhorší asi bude
Sokolov.“
Vinou pravidel soutěže
nemůžete
počítat
s
Tomášem Sršněm. Jak se projeví
jeho absence?
„To není zásah do mužstva, protože Tomáš přišel až ke konci základní části a v play off měl určité
zdravotní problémy, takže také
neodehrál všechno. Kádr máme
dost široký, jsou tam další hráči,
kteří jsou připraveni naskočit.
Momentálně sice máme čtyři pět
zraněných, takže čekáme, jak se
doléčí. Žádné změny ve formacích
neplánujeme.
Ve finále jste překvapil nasazením Ondřeje Kociána
zpět do brány. Máte už jasno,
kdo bude jedničkou pro baráž?
„To si zatím nechám projít hlavou,
je to ještě daleko. Oba dva podali v
play off dobré výkony, takže máme
z čeho vybírat. Určitě se nebudou
pravidelně střídat, o tom neuvažuji.
Pokud to nebude z výkonnostních
důvodů nutné.“

V uplynulém týdnu jste
neměli na programu ani
jeden zápas. Jak jste čas využili?
„Dali jsme hráčům dva dny volna a
víceméně jsme tréninky zaměřili na
kondici. Teď už začínáme s osobními souboji, nacvičujeme vyrovnané situace 1:1, 2:2, na řadu přijdou
přesilovky, oslabení.
Očekáváte opatrné zápasy
jako v play off?
„Určitě to bude opatrný hokej.
Když se podíváte na výsledky
Kolína, ten dostal 1,9 gólu na
zápas. Sokolov také dostal gólů
poměrně málo. Bude to hodně o
obraně a musíme si dávat pozor
na fauly. Každé vyloučení vás
oslabuje a dává šanci soupeři, aby
se vymanil z vašeho tlaku anebo
vám dal gól. Hraje to důležitý
faktor v utkání.“
Právě Sokolov táhne
dlouhou sérii bez porážky.
Není to pro vás trochu
strašákem?
„Ne, není. První zápas jede ven do
Mostu, pak mají doma Kolín. Tam
se teprve ukáže, jak na tom jsou.
Velkou hlavu si z toho neděláme,
vše se bude řešit až podle aktuální
situace.“

SIDA CUP 2014 se hraje již tento víkend Kumstát s Honejskem jdou dál, Cetkovský ne
Pod záštitou 1. náměstka hejtmana Olomouckého kraje Aloise Mačáka

Prostějov/jim – Šestý ročník mezinárodního hokejového turnaje
mládeže SIDA CUP 2014 se nezadržitelně blíží. Turnaj určený hokejistům narozeným v roce 2000
a mladším se uskuteční ve dnech
4. až 6. dubna 2014 ve Víceúčelové
sportovní hale - Zimním stadionu
v Prostějově. Hlavním partnerem
turnaje je tradičně prostějovská
firma SIDA, klání podporují taktéž Olomoucký kraj, Statutární
město Prostějov a další firmy.
Pořadatelem turnaje je LHK Jestřábi
Prostějov a záštitu nad celou akcí opět
převzal 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje a člen Rady města
Prostějova PhDr. Alois Mačák (na
snímku) , MBA. Zeptali jsme se ho
tedy, co ho vede k tak dlouholetému
spojení s tímto projektem.
„V rámci svých možností podporuji
různé akce zejména u mládeže. Snažím se tak alespoň částečně vracet to,
co mi dal do života sport. Jako bývalý
aktivní hokejista mám ke sportu a
k hokeji obzvlášť vřelý vztah. Je mi
ctí, že mohu mít opět pod svojí záštitou tento mezinárodní turnaj,“ sdělil.

Velkou radost má z toho, že se
minulé ročníky uskutečnily na vysoké úrovni, za což i touto cestou
moc děkuje jak organizátorům, tak
i všem obětavým rodičům. „Věřím,
že i tento ročník zdárně naváže na
ty předchozí. Těším se na pěkné
a napínavé zápasy, na které si dovolím pozvat veřejnost a skvělé
prostějovské fanoušky,“ uvedl
patron turnaje. Letošního ročníku
se zúčastní celkem šest mužstev,
kromě domácího LHK Jestřábi
Prostějov ještě Přerov, Břeclav,
Yantar Team, slovenská Skalica
a rakouský Klagenfurt. Od pátku

do neděle se turnaj odehraje systémem každý s každým a celý
program zahájí v pátek večer duel
Přerova s Klagenfurtem. Vyhlášení výsledků se uskuteční krátce po
skončení posledního zápasu, tedy
v neděli o čtvrt na šest.
„Tento rok to bylo dost komlikované z důvodu postupu „A“–týmu do
baráže o postup do I. ligy. Propojit
turnaj, tréninky, zápasy „A“-týmu,
tréninky jiných mládežnických
týmů a najít ubytovací kapacity pro
sto účastníků a doprovod, to dá dost
práce. Měla by to být krásná tečka
a rozloučení hráčů s touto sezonou,
kdy celý rok podávali vynikající
výsledky, a mnoho z nich udělalo
velký skok ve své výkonnosti,“ sdělil předseda LHK Jestřábi Prostějov
Michal Tomiga.
Jaká jsou tedy přání šéfa klubu před
zahájením letošního ročníku? „Je
jasné, že budu držet palce, aby to
kluci vyhráli. Ale hlavně si budu
přát, aby vše proběhlo bez zranění.
Děkuji všem, kteří se na této akci
podílejí, za podporu. Bez těchto lidí
a organizací by hokej v Prostějově

nebyl na takové vysoké úrovni, jako
v poslední době je. Zvu jak dospělé,
tak i děti, aby se přišli podívat,“ podělil se o své dojmy.

Program SIDA CUPu 2014:
Pátek 4. dubna: 17.00-18.15:
Přerov – Klagenfurt, 18.30-19.45:
Prostějov – Yantar Team.
Sobota 5. dubna: 8.15-9.30:
Klagenfurt – Prostějov, 11.1512.30: Břeclav – Přerov, 12.4514.00: Skalica – Klagenfurt, 14.1515.30: Yantar Team – Břeclav,
15.45-17.00: Přerov – Skalica,
17.15-18.30: Prostějov – Břeclav, 18.45-20.00: Přerov – Yantar
Team.
Neděle 6. dubna: 7.00-8.15:
Břeclav – Klagenfurt, 8.30-9.45:
Skalica – Yantar Team, 11.3012.45: Prostějov – Skalica, 13.0014.15: Yantar Team – Klagenfurt,
14.30-15.45: Skalica – Břeclav,
16,00-17.15: Prostějov – Přerov,
17.15-17.45: vyhlášení výsledků a
zakončení turnaje.

Prostějov/jim – Dva zástupci prostějovské hokejové
školy zůstávají v boji o extraligový titul. Petr Kumstát
a jeho pražská Sparta zvládla pětizápasovou sérii s
Vítkovicemi, Zlín s Antonínem Honejskem v sestavě
potřeboval na vyřazení Mountfieldu Hradec Králové
o utkání více. Po sezoně už má naopak Jiří Cetkovský.
Útočník Pardubic je na tom sice v individuálních
statistikách z Prostějovanů nejlépe, ani jeho
výkon ale nepomohl Východočechům k postupu
přes Třinec.
VzákladníčástikralovalPetrKumstátcelélizevhodnocení
+/-. Vyřazovací část mu ale zatím příliš nevychází.
V pěti zápasech si nepřipsal ani jeden kanadský bod
a v hodnocení účasti na ledě má bilanci minus jedna.
Na ledě sice strávil v průměru téměř jednu třetinu, proti
Vítkovicím se ale nejvíce zapsal šesti trestnými minutami
a jedním vyhraným buly ze dvou pokusů.

Lépe je na tom Honejsek. Šest
utkání mu přineslo jednu branku
a dvě asistence, dva plusové body
i trestné minuty. Zcela nejlépe si ale vedl Cetkovský.
Včetně předkola odehrál deset utkání, v nich stihl
nejen gól a tři asistence, ale i čtyři plusové body,
dvanáct trestných minut a čtyřiatřicet vítězných buly
z osmdesáti příležitostí.
Nejvíce ovšem třicetiletý útočník vynikal v Radegast
Indexu. Díky bilanci +/-, sedmadvaceti blokováním
hráče a pěti zablokovaným střelám dosáhl na hodnotu
41. Ta je zatím druhá nejvyšší z celé extraligy a nejlepší
mezi útočníky.
V semifinále play off se Honejskův Zlín postaví v
moravském souboji Třinci a Kumstát se Spartou Praha
vyzve Kometu Brno. Obě série začínají ve středu večer a
opět se hraje na čtyři vítězství.

exkluzivní rozhovor s Petrem Kumstátem po posledním utkání série
s Vítkovicemi najdete na www.vecernikpv.cz!

Obránce Vitáska čeká velká premiéra
„Nebyl jsem ani v mládežnických reprezentacích...“
Praha, Prostějov/jim, pk –
V dresu se lvíčkem na prsou
se v posledních letech objevoval především Lukáš Krajíček,
účastník letošních olympijských
her v Soči. Ještě předtím to byli
Pavel Kumstát, Martin Richter
či Marek Černošek, kteří taktéž
nakoukli do nejlepšího tuzemského výběru. Všechno jsou to
obránci. Že to není náhoda, ale
další důkaz úspěšné prostějovské
hokejové školy v defenzivních

řadách, přidala čerstvá nominace Ondřeje Vitáska. V rodném
městě jej možná nezná každý
tak, jako Dubu či Luňáka, zato
extraliga už ví o jeho schopnostech své.
„Vůbec jsem to nečekal, mile mě
to překvapilo. Je to skvělé, nebyl
jsem ani jednou v mládežnické reprezentaci, bude to pro mě premiéra. Jsem sice trošku nervózní, ale
dá mi to nové zkušenosti a snad
se posunu dál,“ těší se ze splnění
hokejového snu Ondřej Vitásek.
Někdejší hráč Prostějova, Přerova, Opavy, Vítkovic a Benátek
nad Jizerou tvoří společně se tře-

mi brankáři, dalšími šesti obránci
a čtrnácti útočníky tým, který se
od 2. dubna zapojí v pražském
Edenu do přípravy před mistrovstvím světa.
Ve čtvrtek 10. a v pátek 11. dubna
čeká na Českou republiku dvojutkání s Dánskem v rámci turnaje Euro Hockey Challenge, o
týden později se utká s Norskem,
poté bude následovat přátelák
se Švýcarskem a Švédské hry ve
Stockholmu. Světový šampionát
začne v běloruském Minsku v pátek 9. května a hned v tento den
vstoupí do turnaje při derby se
Slovenskem i český výběr.

Basketbal
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Náročný týden basketbalistů: přehráli Opavu, rozdávali kuřata a bojovali s Nymburkem...

103 ARIETE PROSTĚJOV
74 BK OPAVA

ČTVRTFINÁLOVÝM SOUPEŘEM BUDE PRAVDĚPODOBNĚ KOLÍN

poločas: 40:34
čtvrtiny: 21:18, 19:16, 35:14, 28:26
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

48/27:34/17
11:8
18/16: 15/14
40:20

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

23:15
22:22
10:5
10:16

Rozhodčí: Hošek, Baloun, Kec.
Diváci: 200.

Na vyřazovací část sezony už pomalu začínají myslet basketbalisté Prostějova. Nemají sice
žádného vytouženého soupeře pro první kolo
play off, přesto sledují vrcholící souboje o postupové pozice s napětím. Ve čtvrtfinále narazí na
sedmý tým soutěže. A s největší pravděpodobností půjde o Kolín!

do finále, a pokud to chceme
dokázat, musíme vyhrát dvě
„Na možné soupeře se neohlí- série. A je jedno, proti komu to
žíme. Chceme opět postoupit bude,“ tvrdí trenér Prostějova
Prostějov/lv

Zbyněk Choleva. Přesto jej těší,
že se Orlům vyhne nebezpečné
Ústí nad Labem. A není to proto, že jeho tým na severu Čech
prohrál oba zápasy. „Spíš jde o
to, že se letos play off hraje jiným systémem. Pořadatelé zápasů se mění po každém utkání.
Toho cestování by bylo opravdu hodně,“ vysvětluje Choleva.
Kolín rozhodně není nepřekonatelný soupeř, byť v posledních letech hraje slušný basket-

bal. Především ve vlastní hale
umí potrápit každého soupeře.
Orli to pocítili na vlastní kůži,
když poslední vzájemné střetnutí v Polabí prohráli 75:86.
„Kolínská hala je specifická a
domácí se v ní cítí dobře. Ať
už to dopadne jakkoli, půjdeme
do play off z druhého místa a
ve čtvrtfinále budeme platit za
favority. Doufám, že tuto roli
zvládneme,“ přeje si prostějovský kouč.

Úvodní zápas vyřazovací
série odehrají Orli v domácí hale 12. dubna od 18.30
hodin. „K posunu dojde kvůli
utkání volejbalistek, které začínají hrát od šestnácti hodin,“
prozradil generální manažer
týmu Petr Fridrich. Třetí utkání
se bude hrát 19. dubna od 18.00
hodin. V Kolíně Orli nastoupí
16. nebo 23. dubna. Termín
případného pátého duelu byl
stanovený na 26. dubna.

Sestava a body Prostějova:
Markko Romaan
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3
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3 Trenér: Zbyněk Choleva

Sestava a body BK OPAVA:
Kramný Radim 17, Dukanovič Milutin 15, Cvek Viktor 13, Gniadek Martin
11, Šiřina Jakub 8, Dokoupil Petr 7, Klečka Radim 2, Vlček Kryštof 1, Kvapil
Miroslav 0, Palát Michal 0, Sokolovský Ladislav 0
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ČEZ BASKETBALL NYMBURK

poločas: 37:47

čtvrtiny: 9:28, 28:19, 15:20, 14:15
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

32/14:40/20
7:10
24/17:16/12
29:35

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

11:17
17:25
6:10
16:13

Rozhodčí: Dolinek, Kučera, Hošek.
Diváci: 950
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Opava propadla pod košem a neměla šanci
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Prostějov/lv - V průběhu
sezony basketbalisté Ariete
Prostějov prohráli dva duely s aktuálně třetí Opavou,
a proto chtěli ve středu uplynulého týdne nepříznivou
bilanci vyrovnat. Především
výborným výkonem ve druhém poločase se to podařilo
a domácí utkání jednačtyřicátého kola Mattoni NBL vyhráli s přehledem, když místy vedli o více než třicet bodů.
Opava nastoupila bez pivota
Jakuba Blažka, přesto ovlád-

Simmons Tre 17, Rančík Radoslav 14, Hruban Vojtěch 12, Mahalbašič
Rašid 12, Page Dylan G. 12, Benda Petr 9, Ilievski Vlado 4, Welsch Jiří 2,
Houška Pavel 0, Massamba Thomas 0, Palyza Lukáš 0, Pomikálek Tomáš 0

Dohrávka 19. kolo: Ostrava - Nymburk 69:85 (13:25, 31:47, 45:62). Nejvíce bodů: Willman a Ruach po 16, Alič 9 - R. Rančík 17, Palyza a P. Houška
po 11, Pomikálek 10. Rozhodčí: Hruša, Kurz, Kapl. Fauly: 20:21. Trestné
hody: 18/12 - 12/10. Trojky: 9:7.
41. kolo: Kolín - Ústí nad Labem 92:79 (23:20, 43:39, 71:58). Nejvíce bodů:
Machač 23, Ličartovský 22, Field 21, Zuzák a Horák po 10 - K. Mitchell 27,
Lewis 16, Krakovič 12, Šteffel 10. Rozhodčí: Paulík, Matějek, Nejezchleb.
Fauly: 17:23. Trestné hody: 24/19 - 9/7. Trojky: 9:4 * Prostějov - Opava
103:74 (21:18, 40:34, 75:48). Nejvíce bodů: Marko a Slezák po 15, Švrdlík
12, J. Bohačík 11, Pandula, Nečas, Kratochvíl po 10 - Kramný 17, M. Djukanovič 15, Cvek 13, Gniadek 11. Rozhodčí: Hošek, Baloun, Kec. Fauly: 22:22.
Trestné hody: 18/16 - 15/14. Trojky: 11:8 * USK Praha - Pardubice 71:84
(17:32, 39:45, 59:71). Nejvíce bodů: Mareš a Chán po 17, Feštr 15 - Sanders
24, Kotas 23, Muirhead 18. Rozhodčí: Lukeš, Galajda, Večeřa. Fauly: 23:16.
Trestné hody: 11/11 - 24/20. Trojky: 8:4 * Brno - Děčín 69:81 (16:17, 37:42,
54:67). Nejvíce bodů: Geiger 21, Dygrýn 18, McClain 14 - Stria 23, J. Houška 15, Landa 14, Vyoral 10. Rozhodčí: Vondráček, Znamínko, Jeřáb. Fauly:
21:20. Trestné hody: 15/8 - 21/12. Trojky: 5:5.
42. kolo: Kolín - USK Praha 72:63 (17:23, 38:38, 55:51). Nejvíce bodů:
Field 25, Horák 14, Lewis a Zuzák po 11 - Chán 23, Slavík 10, Feštr 8.
Rozhodčí: Vyklický, Hruša, Baloun. Trestné hody: 14/10 - 8/7. Fauly:
16:17. Trojky: 8:6 * Opava - Svitavy 87:58 (25:11, 41:25, 66:41). Nejvíce bodů: Dokoupil 18, Sokolovský 14, Gniadek 12, Blažek a Šiřina po
10 - Kornowski 18, O. Peterka 8, Jelínek a Teplý po 7. Rozhodčí: Paulík, Kapl, Kurz. Trestné hody: 10/7 - 26/14. Fauly: 21:17. Trojky: 12:4 *
Pardubice - Ostrava 81:68 (17:20, 35:41, 57:53). Nejvíce bodů: Sanders
24, Muirhead 20, P. Bohačík 15, Kotas 12 - Dedek 17, Willman 16, Číž
11, Pelikán a Alič po 10. Rozhodčí: Kučera, Vondráček, Blahout. Trestné
hody: 26/18 - 14/10. Fauly: 19:20. Trojky: 5:10.
Dohrávka 9. kola: Prostějov - Nymburk 66:82 (9:28 37:47 52:67). Nejvíce
bodů: Pandula 22, Bohačík 17, Slezák 10 - Simmons 17, Rančík 14, Hruban 12. Rozhodčí: Dolinek, Kučera, Hošek. Fauly: 17:25. Trestné hody:
24/17:16:12. Trojky: 7:10.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 42. kole


Tým

Z

V

P

Skore

Úspěšnost

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

Nymburk
Prostějov
Pardubice
Opava
Děčín
Ústí nad Labem
Kolín
Ostrava
Svitavy
USK Praha
Jindřichův Hradec
Brno

20
40
41
40
40
40
40
39
40
40
40
40

20
30
25
24
24
22
20
18
12
12
12
11

0
10
16
16
16
18
20
21
28
28
28
29

1787:1228
3359:2895
3383:3189
3242:3017
3208:3055
3145:3224
3114:3182
3178:3151
3047:3359
2954:3291
3051:3483
3054:3448

100
75,0
61,0
60,0
60,0
55,0
50,0
46,2
30,0
30,0
30,0
27,5

KAM PŘÍŠTĚ na MATTONI NBL
43. kolo 2.dubna 2014, 18:00 hodin:
Svitavy - Prostějov (17:00), Ostrava - Kolín (17:30), USK Praha - Děčín, Ústí nad Labem - Jindřichův Hradec, Brno - Opava (18:30)
44. kolo 5. dubna 2014, 17:00 hodin:
Děčín - Ostrava, Prostějov - Brno, Jindřichův Hradec - USK Praha
(17:30), Kolín - Pardubice (17:45), Opava - Ústí nad Labem.

zané se nevzdali. Nenápadně
stahovali svoji ztrátu a dvě
minuty před pauzou ztráceli
jen pět bodů (37:32). Víc už se
nepřiblížili a Ariete v poločase
vedlo 40:34.
Z kabiny se Orli vrátili jako
vyměnění. Během úvodních
šesti minut dostali pouze šest
bodů a sami trestali hostující
ztráty. Díky tomu natáhli svůj
náskok až na 62:46 a přinutili
trenéra Petra Czudka, aby v
oddechovém čase svým hráčům pořádně vyčinil. Příliš
to nepomohlo a třetí čtvrtinu
Hanáci vyhráli 35:14. Hosté
rezignovali a i díky tomu se
do střelecké listiny Prostějova
postupně zapsalo všech jedenáct hráčů.

zastavil prostějovský útok a sérií deseti
bodů otočil skóre. Nápor na chvíli
zastavil pěti body v řadě Pandula,
přesto po šesti minutách mistr vedl
17:7. Hosté neponechali nic náhodě a
protivníka rozhodně nešetřili. Po akci
Tre Simmonse Orli ztráceli v průběhu
poslední minuty čtvrtiny devatenáct
bodů (9:28) a a vypadalo to, že je po
zápase..
Hned na začátku druhé desetiminutovky Rančík trojkou zvýšil na dvacetibodový rozdíl. Svěřenci Zbyňka
Cholevy se nevzdali a dokázali zastavit hostující kanonádu. V 18. minutě
dokonce Bohačík trojkou snížil na
30:40 a přijatelný rozdíl zůstal do konce poločasu - 37:47.
Domácí nadšení po návratu z kabiny
zchladily trojky Hrubana a Pageho, i

tak se Orli dokázali vrátit k desetibodovému deficitu, zastavila je až další
trojková palba Simmonse s Rančíkem
ve 26. minutě - 44:60. Téměř totožný
rozdíl byl také po třiceti minutách, kdy
hosté vedli 67:52.
Po třech minutách posledního dějství
se domácí přiblížili na rozdíl dvanácti
bodů po třech minutách. V dalších
okamžicích už přesto bylo vidět, že
unavená úzká sestava nebude mít sílu
na obrat a to se potvrdilo především
při snížené úspěšnosti střelců. Pokusy
z velké vzdálenosti končily v lepším
případě na obroučce. Přesto se domácí
nemusí za svůj výkon stydět, protože
přinutili evropského soupeře a dlouholetého tuzemského giganta, aby až do
konce duelu hrál se základní rotací. A
za to zaslouží Orli absolitorium.

Očima trenérů

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„Jsem rád, že se nám to povedlo. Opava v minulém
kole hodně čelila Nymburku a z toho jsme měli
obavy. První čtvrtina nebyla ideální. Dostali jsme
hodně jednoduchých košů. Navíc se nám nedařilo
střelecky. Druhá půlka o něčem jiném. Dostali jsme se do klidu. Na to,
že šlo o utkání s Opavou, to bylo až moc jednoznačné. Potěšilo mě,
že se do sestavy po zdravotních problémech vrátili Ondřej Kohout a
Vojtěch Bratčenkov a oba zahráli dobře.“
Petr CZUDEK - BK Opava:
„Připravovali jsme s tím, že Prostějov má super
vstupy do utkání, což předvedli v předcházejících zápasech. Výsledkově to šlo, ale hned se
ukazovalo, že taháme za kratší konec na doskocích. Soupeř měl opakované střely a musel
některé trefit. Hodně mě zklamal náš vstup do
druhého poločasu, který jsme nezvládli... Prostějov se uklidnil, půjčoval
si míče a už nám nic nedovolil.“

Nymburk se na udržení neporazitelnosti pořádně nadřel

Sestava a body ČEZ BASKETBALL NYMBURK:

koše Mattoni nbl v číslech:

la první minuty a dirigovaná
Šiřinou vedla 9:8. Právě hostující rozehrávač byl zpočátku
ústřední osobou svého týmu
a zaznamenal osm bodů. Orli
naopak hráli lehkomyslně,
v útoku se jim přes otevřené
střely nedařilo při střelbě trojek. Z prvních osmi pokusů
proměnili pouze jeden. V závěru čtvrtiny se přesto dokázali zlepšit a po deseti minutách vedli 21:18.
Zakončení trápilo oba týmy
dlouho také v dalším pokračování střetnutí. Domácí byli
přece jen o kousek přesnější a
v průběhu 15. minuty se prokousali k výsledku 32:23 po
koši Švrdlíka. I když vzápětí
přidal Prášil další trojku, Sle-

Prostějov/lv - Špičkový basketbal
přinesla repríza posledního finále
Mattoni NBL, která byla na programu včera večer v prostějovské hale. Hostující Nymburk sice
udržel dosavadní neporazitelnost
když vyhrál 66:82, hráči Ariete ale
dlouho drželi se soupeřem krok a
za enormní bojovnost se dočkali
potlesku velmi slušně zaplněné haly.
První koš zápasu sice zaznamenal
domácí Bohačík, pak ale Nymburk
ukázal svoji sílu. Pod vlastním košem

Očima trenérů
Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„Jsem rád, že přišlo dost lidí. Škoda, že jsme tomu v
první čtvrtině nepřidali. Hráli jsme bázlivě a Nymburk
ukázal, jak je silný tým. Naštěstí jsme se zvedli, hráli
jsme do koše a zlepšili se v obraně. Nestíhali jsme otevřené trojky, na druhé straně se nám nepodařilo podobné
situace proměnit. Ale bojovali jsme a nic nevzdali. To ocenili i naši fanoušci.“

Kestutis KEMZURA - ČEZ Basketball Nymburk:
„Prostějov zasluhuje respekt za koncentraci. Je to tým s charakterem, který
hraje dobře a nečekali jsme jednoduchý zápas. Začali jsme dobře a vytvořili si náskok zásluhou vysoké koncentrace. Dobře jsme bránili, získali pár
míčů pod vlastním košem. Už v Českém poháru se ale ukázalo, že Prostějov se nevzdává a to samé se opět potvrdilo. Přitlačil a přinutil nás, abychom
museli hrát naplno. Ve třetí části jsme dali pár trojek, to nám pomohlo. Pak
jsme už mohli zápas kontrolovat."

„Tenhle tým chce prostě vyhrávat,“ těší Cholevu
Prostějo - Ve velkém předstihu si basketbalisté
Prostějova vybojovali druhou příčku v základní části Mattoni NBL. S velkým náskokem tak sledují, jak
ostatní týmy bojují o co nejlepší postavení v tabulce.
„Vyhnuly se nám větší výkyvy. Když přišla porážka,
dokázali jsme okamžitě zabrat. To bylo pro vývoj v tabulce důležité,“ konstatuje v interview pro Večerník
Zbyněk Choleva, trenér Ariete Prostějov.
Ladislav Valný
Od začátku sezony
jste do většiny zápasů
nastupovali v roli favorita.
Bylo těžké tyto představy
naplnit?
„Byli jsme docela pod tlakem.

Navíc nemáme až tak zkušený
tým. Když se podíváte na soupisku, hodně minut hrají mladí kluci. Ve většině případů se
s tím tým vyrovnal. Někdy mě
to až překvapilo. (úsměv)“
Třeba v domácím prostředí jste porazili ne-

bezpečnou Opavu o třicet
bodů. To je mezi týmy tak
velký rozdíl?
„Právě, že není. Někdy si
říkám, že přece nehrajeme tak
dobře, jak ukazuje výsledek.
Ve velkém stylu jsme nedávno přehráli i Děčín. Tenhle
tým chce prostě vyhrávat. Má
vítězný duch.“
Často o výhře rozhodoval krátký časový
úsek, ve které jste vaše soupeře zlomili. Někdy přišel
hned v úvodu, jindy až po
přestávce. Věří hráči, že taková pasáž duelu pokaždé
přijde?

„Nejde hrát celých čtyřicet
minut v ideální pohodě a maximálním tempu. Každý zápas
má svůj vývoj. Obyčejně přichází impuls z obrany. Ubráníte pár útoků, sami zakončíte
rychlý brejk. Jde o to, aby takový okamžik trval co nejdéle. Nám to docela vycházelo.“
Blíží se play off. Podaří se vám zopakovat
loňský postup do finále?
„Každý si to přeje. Hráči, trenéři, vedení. Vyřazovací část
bude náročná, ale to jsme věděli hned na začátku sezony.
Liga se opravdu vyrovnala.
Přesto věřím, že se to podaří.“

Foto: archiv Večerníku

Basketbalisté obsluhovali v zaplněném KFC
Prostějov/jim - Desítky návštěvníků všech věkových
skupin si v pátek odpoledne
nenechaly ujít netradiční akci
s názvem Orli versus Kuřata,
během níž hráči Ariete Prostějov po dvě hodiny roznášeli
zákazníkům KFC objednané pochutiny. Mimo to také
usměvaví mladíci v tradičních
modrých barvách rozdávali
společné fotografie a zájemcům poskytovali autogramy.
Cílem páteční akce bylo přilákat co nejvíce lidí na včerejší
šlágr Mattoni NBL, kdy se v

hale Sportcentra DDM utkali
prostějovští basketbalisté s desetinásobnými českými šampiony z Nymburka. A zájem
mezi fanoušky byl obrovský,
pro fotku i něco na zub si přicházeli děti, teenageři, dospělí
a dokonce i lidé důchodového
věku.
Pokud budou Orli takto
úspěšní i v play off, mají se
soupeři včetně Nymburku ještě na co těšit. Může se stát, že
je roznesou stejně lehce jako
kuřata a další pokrmy z prostějovského KFC.

Snímek na památku. Při pátečním obsluhování v KFC se Orli neopomněli zvěčnit ani s tamějším
pracovním kolektivem.
Foto: Jiří Možný

Sport

Kostelec se dočkal, odnesly to Maloměřice

VÝSLEDKOVÝ SERVIS Z HÁZENÉ
Výsledky 18. kola: Prostějov – Sokolnice 35:27, Kostelec na Hané –
Maloměřice 30:22, Telnice – Brno „B“ 29:28, Velké Meziříčí – Ivančice
24:23, Kuřim – Olomouc 40:28, Juliánov – Hustopeče nehlášeno.

Průběžná tabulka druhé ligy, skupiny Jižní Morava

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

Tým
Olomouc
Hustopeče
Velké Meziříčí
Ivančice
Kostelec na Hané
Maloměřice
Kuřim
Prostějov
Telnice
Juliánov
Sokolnice
Brno „B“
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Z
18
17
18
18
18
18
18
18
18
17
18
18

V
12
12
11
10
9
9
7
7
7
6
4
3

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

P
3
5
5
6
5
8
10
10
10
10
12
13

S
528:459
503:469
496:468
478:428
463:438
491:491
545:534
485:507
487:534
453:469
508:563
457:534

B
27
24
24
22
22
19
15
15
15
13
10
8

KAM NA házenou?
19. kolo, sobota 12. dubna: Olomouc – Juliánov (nezadáno), Brno „B“
– Maloměřice (nezadáno), Ivančice – Prostějov (17.00), Velké Meziříčí
- Kostelec na Hané (17.00), Hustopeče – Telnice (neděle 13.4., 10.30),
Sokolnice – Kuřim (neděle 13.4., 16.00).

Kostelec na Hané, Prostějov/jim Téměř čtyři měsíce čekali házenkáři
Sokola Kostelec na Hané na další
druholigovou výhru. Po vysokém
vítězství 29:21 z posledního podzimního dějství na půdě Hustopečí
se dočkali až v sobotu odpoledne v
rámci osmnáctého dějství třetí nejvyšší soutěže proti Maloměřicím.
A opět to bylo o osm branek, jen se
Kostelci tentokrát podařilo pokořit
třicetigólovou hranici.
„Hodnotím to pozitivně. Do sestavy
se nám vrátili Varhalík s Knéblem a
hra měla jiný náboj. Dařilo se nám
v obraně a Maloměřice se neprosazovaly z dálky ani z proskoku.
Výborně nám zachytali brankáři,“
užíval si po dlouhé době vydařený
sportovní víkend kouč vítězů Zdeněk Čtvrtníček.
Prakticky po celou první půli se oba
týmy střídaly ve vedení a o vítězi se
rozhodlo až po přestávce. Domácí
prohrávali 0:1 i 2:3, pak se jim ale
čtyřmi góly za sedm minut podařilo
otočit na 6:3. Hosté kontrovali dotažením na 7:7 a dokonce obratem na
9:10 pět minut před pauzou, víc už

TJ Sokol Kostelec na Hané-HK
SHC Maloměřice

(13:12)

Sestava a branky Kostelce na Hané:
Varha, P. Navrátil, Mayer – P. Knébl, Smékal 7, M. Knébl 2, Bakalář 3, Vymětal 7, Varhalík 1, Zapletal 1, M. Grepl 4, Palička 2, J. Grepl 2, Říčař 1.
Trenér: Zdeněk Čtvrtníček.

přechodu,“ vypíchl rozhodující moment Čtvrtníček.
Domácím se tak vyplatilo, že se momentálně zaměřují zejména na obranu, aby se neopakovaly těžké příděly.
„Dokážeme velice dobře zahrát proti
mužstvům z horní poloviny, proti
horším se ale trápíme. Mrzí mě čtyři
předchozí zápasy, mohli jsme na tom
být podobně jako Olomouc. I tak si
ale myslím, že stále můžeme skončit
do třetího místa. Mužstvo na to má,
musí hrát ale zkušení hráči. Velmi
důležitý v tomto směru bude náš
zápas ve Velkém Meziříčí,“ upozornil na nejbližšího soupeře Čtvrtníček.
Kostelec se na Vysočině představí
po týdenním odpočinkuv sobotu
12. dubna od 17.00 hodin.

www.vecernikpv
vecernikpv.cz
.cz
Prostějov deklasoval Sokolnice a potvrdil body z venku
Prostějov/jim - Doposud bankově
nejštědřejší utkání tohoto roku
odehráli v sobotu odpoledne prostějovští házenkáři. Jejich duel
osmnáctého kola druhé ligy se
Sokolnicemi byl vyrovnaný pouze
několik minut, pak už si domácí
hráči vypracovali několikabrankové vedení, jež ustavičně navyšovali. Zejména díky Kosinovi
a Michalu Juríkovi Prostějov
ještě před padesátou minutou
překonal třicetigólovou hranici
a stejně jako na konci září Telnici, nasázel i Sokolnicím pětatřicet
branek.
„Naše výhra byla jednoznačná
a naprosto zasloužená. Celé utkání
jsme měli pod kontrolou a udržovali
jsme si bezpečný náskok. Konečně
si tak větší minutáž mohla zahrát

i celá lavička,“ těšilo trenéra Sokola
II Prostějov Aloise Juríka.
Jeho tým měl před sebou jasný úkol
v podobě plného bodového zisku
a také díky několika absencím
v hostující sestavě se to bez výraznějších potíží podařilo. „Jsem
spokojen a pochvala patří všem hráčům. Podařilo se nám potvrdit výhru
z Olomouce a udrželi se od Sokolnic. Bylo to velice dobré a chválím,“
těšilo kouče.
Největší radost měl z útočné fáze,
kde se hráči dokázali vyrovnat i se
zraněním a následným vyloučením
Jiřího Kozlovského. „Hosté si v první půli vzali na osobku Kozlovského, ve druhé Kosinu. Tím se otevřel
prostor pro ostatní a Michal Jurík
toho dokázal využít. Je to zkušený
hráč, který ale kvůli bydlišti v Brně

nestíhá všechny tréninky a nedostával zatím tolik času. Nyní se ale projevil. A stejně tak i ostatní, chválím,“
poukázal zkušený trenér Prostějova.
Jedinou vadou na kráse tak bylo
sedmadvacet inkasovaných branek, tady je stále na čem pracovat.
„V první půli byla naše obrana podprůměrná, na můj vkus jsme dostali
příliš branek. Nesnižuje to ale náš
výkon, byly tu pasáže, kdy jsme
tvrdili muziku,“ všímal si zejména
pozitiv Jurík.
O tomto víkendu má druhá házenkářská liga přestávku, ta prostějovskému výběru přijde velice
vhod. „Volno vítám, musíme se dát
zdravotně do pořádku. Kosina bere
na zánět středního ucha antibiotika,
Jura začal s ortézou trénovat, Valach
zatím rehabilituje, Gazdík dostal

35:27

Sokol II Prostějov
TJ Sokol Sokolnice

(19:15)

Rozhodčí: Douda – Škroch. ŽK: 2:2. Vyloučení: 7:6. ČK: Kozlovský (P). Sedmičky: 4/4:3/2. Diváků: 90. Pětiminutovky: 2:2, 7:3,
10:5, 11:7, 16:10, 19:15, 22:15, 24:16, 27:19, 31:22, 32:25, 35:27.

Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Zacpal – Kozlovský 3, Čižmárik 2, M. Jurík 7, T. Jurík 1,
Juráček, Jurečka 5, Münster 2, Procházka 3, Gazdík 2, Mikulka 1,
Raška, Kosina 9. Trenér: Alois Jurík.
v Olomouci likvidační záskok do
nosu a netrénoval, Kozlovský utrpěl
proti Sokolnicím lehčí výron a Šestořád má stále sádru,“ vyjmenoval
svůj lazaret Alois Jurík.
V plánu tak není žádný přátelák, ale pouze odpočinek
a tréninky, další utkání již
19. kola skupiny „Jižní Mora-

va“ třetí nejvyšší soutěže tak
prostějovští házenkáři sehrají
až v sobotu 12. dubna od 17.00
hodin v Ivančicích. „Nečeká nás
tam nic lehkého. Mají suverénně
nejlepší obranu a můžeme tam
jen překvapit. Snad budou všichni
v pořádku,“ přeje si lodivod sedmého týmu tabulky.

Malá kopaná: v poháru se Žádné překvapení, tenisté o semifnále bez Berdycha

dohrávalo úvodní dějství

Prostějov/kopa, son – Kompletní osmičku týmů pro semifinálovou fázi už zná Pohár města
Prostějova mužů 2013/14 v malé
kopané. Ze dvou dohrávaných
skupin 1. kola této soutěže postoupily celky Mexiko Vícemě-

řice, SK Dřevnovice, SK Tomek Dobrochov a MK Brodek
u Prostějova, které doplnily již
na podzim postoupivší kolektivy
FK Vrbátky, KMK Katastrofa
Prostějov, Spojené kluby Hluchov/Čehovice a 1.FC Laškov.

Výsledky 1. kola Poháru města Prostějova mužů 2013/14
Základní skupina C (hřiště Dřevnovice): SK Dřevnovice – Chaloupka
Prostějov 3:1, Mexiko Víceměřice – Medvědi Prostějov 3:2, Chaloupka
PV – Medvědi PV 1:4, Dřevnovice – Víceměřice 1:2, Víceměřice – Chaloupka PV 3:4, Medvědi PV – Dřevnovice 1:3. Rozhodčí Krátký.* 1. Víceměřice (2 - 0 - 1 - 8:7 - 6)* 2. Dřevnovice (2 - 0 - 1 - 7:4 - 6)* 3. Medvědi
PV (1 - 0 - 2 - 7:7 - 3)* 4. Chaloupka PV (1 - 0 - 2 - 6:10 - 3)* Při rovnosti
bodů rozhodovaly o pořadí vzájemné zápasy.
Základní skupina D (hřiště Čehovice): SK Tomek Dobrochov – Béci
Smržice 7:3, MK Brodek u Prostějova – FC LadZimil Čehovice 4:1,
Smržice – L. Čehovice 4:2, Dobrochov – Brodek u PV 4:3, Brodek
u PV – Smržice 3:1, L. Čehovice – Dobrochov 0:4.* 1. Dobrochov (3 - 0 - 0 - 15:6 - 9)* 2. Brodek u PV (2 - 0 - 1 - 10:6 - 6)*
3. Smržice (1 - 0 - 2 - 8:12 - 3)* 4. L. Čehovice (0 - 0 - 3 - 3:12 - 0)

Boxeři Sport klubu třikrát zlatí
Svatobořice, Prostějov/jim, js
– V polovině března se uskutečnilo již osmé kolo oblastní
soutěže boxu. Příznivci tohoto
sportu se sjeli do sokolovny ve
Svatobořicích – Mistříně, v níž se
uskutečnilo celkem sedmatřicet
duelů různých váhových i věkových kategorií. Dařilo se i zástupcům Sport klubu Prostějov,
kteří si přivezli hned tři prvenství.
Skvělý sportovní výkon předvedla
Pavlína Dubová, když v dámské kategorii do padesáti kilogramů suverénně vybodovala úřadující mistryni
Slovenska Evu Novotnou z Nitry.
Další vítězství pro Sport klub
Prostějov vybojoval v juniorské kategorii do devětašedesáti kilogramů
Ivo Spáčil nad domácím Patrikem
Gregušíkem. O dvanáct kilogramů
výše ve finále Tomáš Hradečný vybodoval výborného Ondřeje Kapku
z oddílu Vojenské Muzeum
Loučka. Spáčil i Hradečný
tak zůstávají v ringu doposud neporaženi a intenzivně se
připravují na květnové mistrovství
České republiky.

Vítězka. Pavlína Dubová porazila i mistryni Slovenské republiky Evu Novotnou.
Foto: Sport klub Prostějov
„Poděkování patří nejen mladým
sportovcům, ale také Městu
Prostějov a Olomouckému kraji
za finanční podporu. Pochvalu si
rovněž zaslouží všichni Prostějovští
fanoušci, kteří přijeli podpořit své
kamarády. Zájemce z řad dívek
i chlapců zveme na tréninky do
Sport klubu Prostějov,“ těšilo
trenéra Jaroslava Skopala, jenž také
připomněl internetové stránky klubu
www.skpv.cz.

Klenovicím se zranil Rozehnal

Klenovice na Hané/jim – Jednu
nepříjemnost musí těsně před
startem jarních bojů I.A třídy
řešit kouč Klenovic na Hané
Petr Navrátil. V posledním přátelském utkání se totiž zranil Tomáš Rozehnal a proti Tovačovu
musel velice záhy ze hry.
„Bohužel si obnovil zranění a bude

zhruba na měsíc mimo hru. Naštěstí je možné přestupy uskutečňovat
až do konce týdne, tak jsem pověřila manažera klubu Jana Kubaláka, aby se pokusil sehnat náhradu.
Ideální by bylo tým doplnit o jednoho obránce a jednoho útočníka,“
naznačil možné rozšíření kádru klenovický trenér Petr Navrátil.

Praha/lv – Očekávaná jména
při oznámení nominace pro
čtvrtfinálový duel v Davis Cupu
proti Japonsku nahlásil začátkem uplynulého týdne nehrající
kapitán Jaroslav Navrátil. Při
dopředu avizované absenci Tomáše Berdycha bude o postup
usilovat kvarteto Lukáš Rosol,
Radek Štěpánek, Jiří Veselý a
Jan Hájek (ten nakonec ze zdravotních důvodů hrát nemůže –
informujeme na straně 17).
„Je to momentálně nejsilnější
možný výběr,“ prohlásil Navrátil, kterého těší aktuální forma
všech hráčů. „Ve srovnání se začátkem roku se všem daří lépe.
Formu mají velmi dobrou,“ dodal kapitán českého výběru.

O neúčasti české jedničky se
mluvilo od vítězství v prvním
kole nad Nizozemím. Berdych
své rozhodnutí nezměnil, chce
se po letech reprezentování soustředit také na vlastní kariéru, ve
které ještě nevyhrál grandslamový titul. „Tomášovu rozhodnutí
rozumím a respektuji ho,“ uvedl
Navrátil, který současně věří, že
Berdych ještě v Davis Cupu neřekl poslední slovo.
V Japonsku se v singlech s největší pravděpodobností představí
Rosol (38. ATP) a Štěpánek (49.
ATP). V záloze je Veselý (73.
ATP). „Rozhodně nejsme bez
šancí na postup. Přál bych si,
aby to po prvním dnu bylo minimálně 1:1. Klíčová bude zřejmě

opět čtyřhra,“ odhaduje Navrátil.
Japonsko se do čtvrtfinále dostalo přes Kanadu. Jeho jedničkou
je Kei Nišikori, jednadvacátý
hráč světa. Druhý singlista Go
Soeda je 133. na světě. V sestavě je ještě Tacuma Ito (149.) a
Jasutaka Učijama (277.). „Čeká
nás těžká bitva, protože Nišikori
se dostal po zranění kotníku do
skvělé formy,“ poznamenal český kapitán.
Vítěz utkání narazí v semifinále na Německo nebo Francii.
Pokud Češi v Japonsku vyhrají, čeká je další zápas na půdě
soupeře. „To je daleko. O tom
nepřemýšlíme. Soustředíme se
výhradně na Japonce,“ řekl
Navrátil.

Berdycha ze zápasu s Nadalem

vyřadily ŽALUDEČNÍ POTÍŽE

Miami/lv - Hodně úspěšný
turnaj s poněkud hořkým
koncem absolvoval v Miami
Tomáš Berdych. Prostějovský tenista se na předcházejícím podniku v Indian Wells
rozloučil už ve třetím kole,
v Miami si ale spravil chuť.
Po vítězství nad Francouzem Robertem si poradil také
s Portugalcem Sousou 6:2, 6:4
a v osmifinále přehrál domácího Johna Isnera 6:3, 7:5. „Byly
to dvě parádní noční jízdy,“
radoval se z výsledků Berdych.
Úspěšnou sérii nezastavil ani ve
čtvrtfinále Ukrajinec Alexandr
Dolgopolov. Berdych vyhrál 6:4,
7:6 a díky postupu mezi nejlepší čtyři si již v předstihu zajistil
návrat na pátou příčku světového žebříčku ATP. „Byla to pro
mě velká výzva. Zvládl jsem to

dobře. Sice hodně foukalo, což
bylo nepříjemné, dokázal jsem se
s tím ale vyrovnat a klíčové okamžiky zvládl,“ těšilo Berdycha.
Po postupu do semifinále se
Berdych těšil na utkání s Rafaelem Nadalem. Zdraví ale bylo
proti, Českou jedničku vyřadily žaludeční potíže a z turnaje
musel neplánovaně odstoupit.
„Bolesti byly velké, nedalo se
s nimi hrát,“ vysvětlil tenista.
Na silně obsazeném turnaji
v předcházejících šesti případech Petra Kvitová nepřešla přes
třetí kolo, tentokrát se jí dařilo
mnohem více. Poprvé v historii
se prokousala až do čtvrtfinále.
Po postupu z 3. kola osmifinále
prostějovská tenista odehrála nesmírně zajímavé utkání. Se Srbkou Anou Ivanovičovou ztratila
první set, pak už excelovala. Bý-

valé jedničce nadělila dva kanáry.
Za pomalejší rozjezd mohl déšť,
který odsunul začátek utkání. Od
druhého setu ale neměla bývalá
světová jednička šanci. „Téměř
všechno mi vycházelo. Hra se
opravdu dařila,“ uvedla Kvitová.
Ve čtvrtfinále nastoupila proti Marii Šarapovové. Hráčky na sebe
narazily po dvou letech a Kvitová se snažila upravit nepříznivou
vzájemnou bilanci 2:4. Až do stavu 5:5 byla partie vyrovnaná. Pak
ale utkání přerušil déšť a po pauze česká tenistka vypadla z rytmu
a prohrála 5:7. Ruska se v dalším
průběhu zlepšila a ve druhé sadě
dovolila soupeřka jedinou hru.
„Porážka pochopitelně mrzí, ale
jinak to byl z mé strany dobrý turnaj. Teď je na čase letět zase na
chvíli domů,“ prohlásila Kvitová
po porážce.

Mostkovice opouští Dadák,

nepřichází nikdo

Mostkovice/jim – O starost víc
má před zbytkem ročníku I.B
třídy mostkovický trenér Jiří
Kamenov. S devíti góly jednoznačně nejlepší střelec týmu
Václav Dadák odchází pracovně
do zahraničí a z plánovaných
příchodů nakonec sešlo. Kralice
si totiž na poslední chvíli stáhli
zpět Richarda Prokopa, jenž na
podzim hostoval v Klenovicích,

a tým přes zimu nedoplnil ani
nikdo další.
„Je to trochu nefér jednání. Dohodli jsme se a hráč měl zájem
u nás hrát, ale nějak se to zvrtlo.
Je to pro mě poučení pro příště,
jak s některými kluby jednat. Měl
jsem v hledáčku ještě další hráče,
ale momentálně nikdo z nich nepřichází,“ nebylo kouči sedmého
týmu „A“ skupiny příliš do řeči.

aneb Večerník monitoruje regionální dění

30:22

Rozhodčí: Krupa - Kramouš. ŽK: 3:2. Vyloučení: 1:6. ČK: Říčař (K),
Stríž (M). Sedmičky: 5/4:2/1. Diváků: 60. Pětiminutovky: 2:1, 3:3, 7:4,
8:7, 10:10, 13:12, 17:12, 18:14, 20:16, 22:17, 27:19, 30:22.

jim ale Kostelec nedovolil a ještě do
přestávky si vzal těsný náskok zpět.
Ve druhé půli pak začal kostelecký
uragán srovnatelný s podzimním
parním válcem. Za pět minut to bylo
17:12, na počátku dvaačtyřicáté
minuty 19:14. Hosté se ještě stačili
dotáhnout na dvě branky, blíže už
ale nikoli. V závěrečných třinácti
minutách zápasů totiž zvládli hráči
Kostelce deset branek, díky čemuž
v předposlední minutě odskočili na
konečných 30:22.
„V útoku Varhalík rozehrával kombinace a dávali jsme velmi laciné
góly. Maloměřice hrály velmi slušně
a první poločas byl ještě vyrovnaný.
Pak ale soupeře vychytal Pavel Navrátil a dávali jsme góly z rychlého

ŠIPKAŘSKÁ TREFA

Jak to tedy vypadá nyní při
tvoření mostkovické sestavy?
„Ondra Zapletal je stále zraněný
a není připraven do hry, Venca
Dadák odchází v dubnu na tři
měsíce do ciziny. První tři kola
ale stihne a rádi ho využijete.
Zkusíme se ještě někoho v tomto
týdnu sehnat, ale případné úpravy budou spíše jen kosmetické,“
nastínil Kamenov.

Olomoucká Extraliga
Kolo
18
18
18
18
18
18

Domácí
Ajta Krajta Hrabůvka
Dobří bobři Olomouc
Poslanci Bělkovice-Lašťany
Zavadila o jedličku Čechovice
Zlatá koule Olomouc
Berini Ivanovice na Hané

Hosté
Pánvičky Uničov
Jiřina Black Bears Prostějov
Miagi Mohelnice
Pitbulls Prostějov
Vetřelci Prostějov
Hanácká šipka Olomouc

BD
10
15
7
6
13
14

BH
:8
3
11
12
5
4

LD
22
32
22
18
27
32

LH
22
12
23
27
15
16

Tabulka Olomoucká Extraliga – sezona 2013/14 – po 18. kole

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

Tým
Kol V VP R
Zlatá koule Olomouc
18 17 1 0
Dobří bobři Olomouc
18 12 3 0
Miagi Mohelnice
18 14 0 0
Pitbulls Prostějov
18 12 1 0
Zavadila o jedličku Čechovice 18 10 0 0
Vetřelci Prostějov
18 8 1 0
Pánvičky Uničov
18 6 1 0
Ajta Krajta Hrabůvka
17 6 1 0
Berini Ivanovice na Hané
18 5 1 0
Jiřina Black Bears Prostějov 18 4 0 0
Poslanci Bělkovice-Lašťany
17 1 2 0
Hanácká šipka Olomouc
18 1 0 0

PP
0
0
0
2
2
1
2
1
1
0
1
1

P
0
3
4
3
6
8
9
9
11
14
13
16

K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Skóre
201:124
201:126
194:130
207:120
188:138
153:173
164:163
147:161
147:179
123:201
107:202
105:220

Legy Body
466:328 53
466:336 42
454:359 42
463:327 40
450:356 32
396:404 27
405:406 22
378:390 21
362:431 18
343:473 12
286:456 8
297:500 4

B liga - PROSTĚJOVSKO
Kolo
18
18
18
18
18
18

Domácí
Brablenci Kojetín
KRLEŠ Kralice na Hané
Mexičani Čelčice
Rafani Čelčice
V Zeleném Prostějov
Seniors Hamry

Hosté
Asi Prostějov
O tečku Prostějov
Fénix Prostějov
Twister Kroměříž
Orli Kojetín
Darts Držovice

BD BH LD
neznámo v době uzávěrky
3
15
14
11
7
27
2
16
9
10
8
25
přeloženo na 10.5.2014

LH
31
20
34
20

Tabulka B liga – Prostějovsko – sezona 2013/14 – po 18. kole

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

Tým
V Zeleném Prostějov
Twister Kroměříž
Orli Kojetín
Brablenci Kojetín
Darts Držovice
Asi Prostějov
O tečku Prostějov
Mexičani Čelčice
KRLEŠ Kralice na Hané
Fénix Prostějov
Rafani Čelčice
Seniors Hamry

Kolo
18
18
18

Domácí
Capa U Jedličky Čechovice
Fe-MAT Čehovice
Skalní Na Nové Doloplazy

Kol
18
18
18
17
17
17
18
18
18
18
18
17

V VP R
16 0 0
16 0 0
15 0 0
11 1 0
10 0 0
10 0 0
8 1 0
6 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
3
4
7
7
9
11
12
14
14
17

K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

Skóre
215:110
227:97
233:91
174:134
181:125
171:135
169:156
134:191
130:196
118:206
113:212
47:259

Legy Body
496:314 49
496:275 48
514:261 45
412:321 36
417:316 30
400:336 30
403:385 26
348:440 20
336:457 15
317:468 12
302:482
4
157:543
0

C liga - PROSTĚJOVSKO
Hosté
U Žida Ivanovice na Hané
Žabáci Ivanovice na Hané
Pávi Bedihošt

BD
9
13
11

BH
10
5
7

LD
24
27
25

LH
22
14
17

Tabulka C liga – Prostějovsko – sezona 2013/14 – po 18. kole

1
2
3
4
5
6
7

Tým
Soběsuky 49
Skalní Na Nové Doloplazy
U Žida Ivanovice na Hané
Fe-MAT Čehovice
Žabáci Ivanovice na Hané
Capa U Jedličky Čechovice
Pávi Bedihošt

Kol V VP R
15 11 0 0
16 10 0 0
15 9 1 0
15 8 0 0
16 6 2 0
15 5 0 0
16 1 1 0

PP P
0 4
0 6
0 5
2 5
0 8
1 9
1 13

K
0
0
0
0
0
0
0

Skóre
152:118
153:135
154:117
141:131
135:155
124:147
117:173

Legy Body
355:291 33
373:336 30
359:296 29
343:324 26
331:373 22
316:351 16
299:405
6

partneři šipkových soutěží a turnajů na Olomoucku

Vítězové Mixíku

jsou manželé Malíškovi
Prostějov/zš - V prostějovském
Sport baru U Farmy se odehrál
další ze série šipkařských turnajů smíšených dvojic s názvem
Mixík na Farmě. Na turnaj
zavítalo tucet známých i neznámých párů, přičemž první místo si svou pěknou hrou stejně
vybojovali manželé Malíškovi.
V celkovém finále porazili sourozence Romana a Romanu
Šmudlovy. Třetí místo zůstalo
v Prostějově zásluhou Jiřího Mlčocha a Denisy Novotné.
Na turnaji bylo hozeno 3x BINGO

o které se postarali Robert Vymlátil, Jiří Malíšek a Radek Smola.
Nejvyšším zavřením legu na turnaji se mohl pochlubit Petr Zlámal
(100 bodů) mezi muži a Eva Sobotková (95 bodů) mezi ženami.
Příští turnaj se bude opět konat kde
jinde než v Sportbaru U Farmy
v Prostějově a to již 20. dubna 2014
od 18:00 hodin. Na účast se těší pořadatelé z Českomoravského šipkového svazu, personál Sport baru
U Farmy a také generální mediální
partner šipkového sportu na Moravě PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

Trio nejlepších. Na snímku zleva druhý nejlepší pár Romana
a Roman Šmudlovi, vítězové Jiří a Veronika Malíškovi a třetí dvojice v pořadí Denisa Novotná a Jiří Mlčoch.
Foto: ČDS Trading
Průběžná tabulka po druhém kole:
Pořadí Jméno 1. hráče Jméno 2. hráče Započt. turnajů Odehr. turnajů Body
1.
Šmudlová Romana Šmudla Roman
3
3
450
2.
Šnobl Jiří
Vymazalová Andrea
3
3
330
3.
Hrazdil Michal
Martiníková Kateřina
3
3
290
4.
Malíšková Veronika Malíšek Jiř
3
3
270
5.
Vymlátil Robert
Kocmanová Lucie
3
3
250
6.
Zlámal Petr
Sobotková Eva
3
3
230
7.
Zapletal Milan
Zapletalová Veronika
3
3
210
8.
Smola Radek
Faltýnková Adéla
3
3
190
9.
Novotná Denisa
Mlčoch Jiří
1
1
110
10.
Šedivá Veronika
Šedivý Antonín
2
2
100
11.
Mlčoch Jiří
Šejnohová Ivona
2
2
80
12.
Dvořák Petr
Fečová Kateřina
2
2
60
13.
Šmída Jaromír
Latíková Martina
2
2
60
14.
Havlíčková Kateřina Lindner Radim
1
1
50
15.
Šnobl Petr
Domaniková Lenka
1
1
50
16.
Burešová Hana
Vysloužil Zdeněk
1
1
30
17.
Kissová Alena
Kráčmar Martin
1
1
30
18.
Procházková Kamila Šnobl Petr
1
1
30

Volejbal

30

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 31. března 2014

l

Ukončí prostějovské volejbalistky semifinálovou sérii s Brnem hned ve středu?

UNIQA EXTRALIGA ČR

3
0

PRO TŘETÍ VÝHRU SI „AGELKY“ JEDOU POD ŠPILBERK
Svěřenkyně trenéra Čady směřují k rychlému postupu do finále,
naopak druhá dvojice Olymp Praha vs. Olomouc je dramatická

VK AGEL PROSTĚJOV
VK KRÁLOVO POLE BRNO
STAV SÉRIE: 1:0

Čas: 1:17 hodin
Rozhodčí: Gall a Pecháček.
Diváků: 700
1. set: 27:25 28 minut 2. set: 25:15 24 minut
3. set: 25:17 25 minut

Sestava Prostějova:
libero: Jášová
Kossányiová
Maleševič

Borovinšek
Carter

Steenbergen
rge
genn
Vincourová
Vnc
Vi
ncou
nc
ouro
ou
rová
ro
vá

Prostějov/son

Střídaly: Soares, Hutinski
Trenér:
Připraveny byly: Růžičková, Gambová
Miroslav ČADA
a Ľubomír PETRÁŠ

SestavA VK KP BRNO:
HSestava Brna: Michalíková, Vyklická, Širůčková, Nováková, Cebáková, Onderková, libero Chlumská. Střídaly: Herbočková, Toufarová, Součková, Nálezková. Trenér: Andre Gonzalez.

3
0

Teoreticky existovaly dvě základní možnosti. Za
prvé: ženy VK AGEL potvrdí své papírové kvality
a Královo Pole v semifinále UNIQA extraligy žen
ČR 2013/2014 vyřadí jasným způsobem. Za druhé: prostějovské volejbalistky budou mít s rozjetým protivníkem potíže a brněnský celek jim v boji
o šestou finálovou účast za sebou způsobí různě
velké komplikace. Úvodní dva zápasy série v hale
Sportcentra DDM Prostějov sice nebyly naprosto
jednoznačné, ale favoritky je přesto zvládly bez
jediného ztraceného setu a směřují tudíž k naplnění první varianty z obou výše zmíněných. Válka
však ještě zdaleka neskončila...
Třetí vzájemná bitva mezi brněnským „kápéčkem“ a prostějovským „vékáčkem“ přijde na řadu
ve středu 2. dubna od 18.00 hodin
ve městě pod Špilberkem. Pokud
by v ní Jihomoravanky nečekaně
uspěly, uskuteční se o den později
ve stejný čas na témž místě (hala
ve Vodově ulici) duel číslo čtyři.
A v případě senzačního vyrov-

nání série na zápasových 2:2 by
vše musel rozetnout až pátý semifinálový mač určený na sobotu
5. dubna od 17.00 hodin. Výběr
KP se samozřejmě pokusí tento
nepříliš pravděpodobný scénář
naplnit, jakkoliv se to v současné
chvíli jeví nereálně. Již dvakrát
během letošní sezóny však byl
k poražení Agelek velice blízko.
„Abychom Prostějov víc potrápili
nebo dokonce zdolali, musíme

odvést mnohem lepší výkon než v
obou utkáních na jeho hřišti. Hlavně je potřeba důsledně plnit stanovenou taktiku a hrát chytře, jako se
nám to dařilo většinu vzájemného
střetnutí v ligové nadstavbě, které
jsme prohráli jen těsně 2:3. Klíčové také bude udržet kvalitní obranou na uzdě soupeřův nebezpečný
útok. Jestli se nám tohle povede
a vydržíme dobře servírovat, lze
i s VK vést vyrovnaný boj, případně zvítězit. Doma se o to pokusíme,“ slíbil americký kouč Králova
Pole Andre Gonzalez.
Jeho protějšek od hanácké družiny
si logicky přál přesný opak. „Naše
dvě výhry 3:0 z vlastního hřiště
trochu svádí k domněnce, že i dál
vše půjde hladce a že už je rozhodnuto. Jakkoliv však můžeme
být se zvládnutím obou domácích
zápasů spokojeni, určitě zatím
nic neskončilo a musíme být připraveni na mnohem větší odpor
Brna v jeho hale. Do třetího utkání
semifinále soupeř jistě dá naprosté
maximum, pokusí se nás zaskočit,
dostat pod tlak, udělat ze střetnutí vyrovnaný boj s otevřeným

Vzhůru na Olymp. Do finálové série, v němž „Agelky“ možná potkají
souboje s pražským týmem stejného názvu, ale především pro mistrovský titul si to míří volejbalistky Prostějova.
Foto: www.vkprostejov.cz
koncem. Z naší strany je nutné
nic takového nepřipustit, koncentrovaným výkonem bez větších
výpadků mít vývoj pokud možno
stále pod kontrolou a sérii hned ve
středu uzavřít,“ nabádal hlavní trenér našich barev Miroslav Čada.
Zatímco v moravském derby dosud nevznikly žádné výsledkové
pochyby, druhé extraligové semifinále mezi PVK Olymp Praha a SK
UP Olomouc je aktuálně vyrovnané. Ani jeden z víkendových mačů
v české metropoli sice nepřinesl

žádné dlouhé drama, ale protože na
sobotní úvodní triumf mírně favorizovaného Olympu 3:0 odpověděly
Hanačky svým stejně hladkým
nedělním vítězstvím, platí nerozhodný zápasový stav 1:1. Čímž
se před svěřenkami Jiřího Teplého
otevírá slibná možnost na domácí
palubovce otevřít finálovou bránu.
Co na to parta trenérského lišáka
Stanislava Mitáče?
Večerník sleduje vyvrcholení nejvyšší ženské soutěže pod vysokou
sítí velmi pozorně a zblízka.

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

VK AGEL PROSTĚJOV
VK KRÁLOVO POLE BRNO
STAV SÉRIE: 2:0

Čas: 1:11 hodin
Rozhodčí: Antušák, Kovár.
Diváků: 900
1. set: 27:21 24 minut 2. set: 25:17 22 minut
3. set: 25:22 25 minut

Sestava Prostějova:

Exkluzivní dvojrozhovor: libera obou semifinálových protivníků
měla v nedělním podvečeru zcela odlišnou náladu...

libero: Jášová
Steenbergen
Hutinski

Carter

Prostějov/Marek Sonnevend - Ten kontrast mohl být jen těžko výraznější: na jedné straně radost a spokojenost, na straně druhé smutek a rozladění. Důvod?
Dva hladké triumfy prostějovských volejbalistek 3:0 nad brněnskými soupeřkami v úvodních semifinálových střetnutích končícího extraligového ročníku.
Večerník po druhém vzájemném souboji v nedělním podvečeru krátce vyzpovídal dvě hráčky, které na postu libera táhly obrannou činnost svých družstev.
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Kossányiová

Střídala: Soares,
Trenér:
Připraveny byly: Růžičková, Gambová,
Miroslav ČADA
a Ľubomír PETRÁŠ Borovinšek

SestavA VK KP BRNO:
HSestava Brna: Michalíková, Vyklická, Širůčková, Cebáková, Nováková,
Onderková, libero Chlumská. Střídaly: Herbočková, Toufarová, Součková.
Připraveny byly: Nálezková, Menšíková. Trenér: Andre Gonzalez.

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

PLAY OFF - SEMIFINÁLE

2

VK AGEL
PROSTĚJOV

vs.

VK KP
BRNO

0

vs.

SK UP
OLOMOUC

1

Výsledky: 3:0, 3:0

1

PVK Olymp
PRAHA

Výsledky: 3:0, 0:3

Přehled výsledků UNIQA extraligy ČR
SEMIFINÁLE PLAY-OFF

1. zápasy: VK AGEL Prostějov - VK Královo Pole Brno 3:0 (25, 15, 17). Nejvíce bodů: Carterová 12, Steenbergenová 12, Maleševičová 7 - Širůčková 22, Michalíková 8, Vyklická 6, Cebáková 6 * PVK Olymp Praha - SK UP Olomouc 3:0
(22, 23, 9). Nejvíce bodů: Mlejnková 14, Kvapilová 12, Sládková 10 - Napolitano
Šenková 12, Rutarová 9, Košická 8.
2. zápasy: VK AGEL Prostějov - VK Královo Pole Brno 3:0 (21, 17, 22). Nejvíce bodů: Kossányiová 13, Steenbergenová 12, Carterová 9 - Širůčková 16, Nováková 7, Vyklická 6 * PVK Olymp Praha - SK UP Olomouc 0:3 (-13, -19, -21).
Nejvíce bodů: Kvapilová 11, Mlejnková 9, Hodanová 6 - Rutarová 18, Napolitano
Šenková 14, Kojdová 8.

kam příště NA UNIQA EXTRALIGU
SEMIFINÁLE PLAY OFF:
3. zápasy, středa 2. dubna, 18.00 hodin:
VK KP Brno - VK AGEL Prostějov, SK UP Olomouc - PVK Olymp Praha
případný 4. zápas, čtvrtek 3. dubna, 18.00 hodin:
VK KP Brno - VK AGEL Prostějov, SK UP Olomouc - PVK Olymp
Praha (17:00).
případný 5. zápas, sobota 5. dubna, 17.00 hodin:
VK AGEL Prostějov - VK KP Brno, PVK Olymp Praha - SK UP Olomouc.

Julie Jášová: „Na Brno Markéta Chlumská: „Doma

jsme výborně připravené“ můžeme Prostějov porazit!“
Zdá se mi, že v semifinále je zatím úroveň bránění VK oproti
většině letošní sezóny o dost vyšší.
Souhlasíte?
„Určitě ano, je to přesně tak. Snad jsme
si s holkama konečně ujednotily, jak
společně bránit, protože vlastně celý
rok se nám tohle nedařilo vyladit. Pořád
jsme hrozně pátraly, kdy která půjde pro
zalívku a naopak zůstane vzadu, jaké mít
správné postavení v jednotlivých situacích, dodržovat jej. Zdá se, že teď jsme
to konečně všechno daly dohromady
a obrana nám docela funguje. Ale
uvidíme, jak dál.“
Byl nedělní výkon Prostějova
přesvědčivější, než ten sobotní?
„O něco jo. Hlavní důvod vidím v tom,
že včera jsme byly docela nervózní, přece
jenom první zápas semifinále a navíc
doma přinášel zvýšený tlak, že prostě musíme vyhrát. Naopak Brno vůbec nemá co
ztratit, může do toho jít pořád naplno bez
nějakého stresování. Nám sobotní hladké
vítězství rozhodně pomohlo se uklidnit,
dneska jsme byly takové uvolněnější a od
začátku cítily, že to půjde.“

Foto: archiv Večerníku
Co lze očekávat od třetího vzájemného duelu ve středu na půdě
Králova Pole?
„Věřím, že nám hra půjde i tam. V jejich hale
to však bude o něčem úplně jiném a možné
je opravdu všechno. Soupeřky určitě zkusí
do toho víc šlápnout, pokud bude v čem.
Každopádně mohou zlepšit příjem, naopak
útočně u nich nevidím tolik šancí. Třetí zápas ale bude hlavně o nás a našem výkonu,
zvlášť když v hale na Vodově ulici se hraje
strašně špatně. Především si musíme dobře
přihrát, v opačném případě můžeme mít
problémy. Já jsem však přesvědčená, že
v Brně zahrajeme dobře, nedáme jim moc
šancí, zvítězíme a postoupíme do finále.“

V co jste výsledkově doufala či
věřila před střetnutími na Hané?
„Určitě jsem si myslela, že tady
dokážeme hrát lepší volejbal, než jsme
většinu času předváděly a že tím pádem
získáme i nějaké sety. Ne že dvakrát
podlehneme 0:3, z čehož jsem trochu
zklamaná. Bohužel vyrovnanější koncovky se nám nepovedlo dotáhnout
k úspěchu a celkově nás soupeř zatím
přehrál. Zbraně však rozhodně neskládáme, naopak věřím, že doma favorita
potrápíme mnohem víc.“
Vidíte na svém hřišti výrazně
větší šanci VK zaskočit?
„Určitě. Domácí prostředí je vždycky
výhoda, my navíc máme dost specifickou halu, a pokud zatlačíme servisem,
můžeme při kvalitní obraně ve středu
klidně zvítězit. A dál by se v sérii vidělo.“
V Prostějově jste pět let působila.
Nakolik jsou pro vás vzájemné
bitvy prestižní?
„Nijak zvlášť, já to z pohledu nějaké
prestiže moc neberu. Navíc jsme během
sezóny odehrály proti Prostějovu už
před tímto semifinále šest utkání, čímž

Čtyři „Agelky“ v nominaci
na kvalifikaci ME juniorek!
Prostějov/son - Pro některé
mladé volejbalistky VK AGEL
ani po víkendovém vyvrcholení
extraligy kadetek letošní sezóna zdaleka neskončila. Hlavní
trenér Ondřej Marek totiž
zařadil hned kvarteto mladých
prostějovských hráček do širší
nominace na blížící se kvalifikaci Mistrovství Evropy juniorek 2014, jež proběhne od 24.
do 27. dubna v Nizozemsku.

V šestnáctičlenném výběru
České
republiky
figurují
smečařky Kristýna Adamčíková
a Pavla Meidlová, blokařka Eva
Lakomá a libero Adéla Stavinohová. Všechny sice patří svým
věkem ještě do kadetské kategorie, ale jejich výkonnost je už teď
natolik vysoká, že mají reálnou
šanci hájit čest své země mezi
juniorkami.
Zatím se dostaly do kolektivu

pro soustředění v Brandýse nad
Labem (1. až 6. dubna), samotné
kvalifikační boje pak propuknou
na konci aprílového měsíce.
V Holandsku nastoupí Češky
proti celkům Rumunska, Černé
Hory a domácímu družstvu, na
šampionát postoupí vítěz skupiny
a možná i tým z druhého místa
(podle získaných bodů). Letošní
ME hostí v srpnu finské Tampere
a estonské Tartu.

Foto: internet
se případné větší vyhecování maže.
Podstatnější než konkrétní soupeř je
pro mne momentálně fakt, že bojujeme
o finále extraligy, což má samo o sobě
velkou důležitost.“

Nominace juniorek ČR pro soustředění
v Brandýse nad Labem
nahrávačky:
Karolína Vaňková (České Budějovice), Marie Kurková (Brno)
a Kateřina Valková (Ostrava).
blokařky:
Pavlína Šimáňová (Olymp Praha), Lucie Nová (České
Budějovice), Eva Hudylivová (Brno) a Eva Lakomá (Prostějov).
smečařky:
Veronika Hrazdírová (Brno), Zuzana Malinkovičová (Žižkov),
Lucie Kalhousová (Olymp Praha), Kristýna Adamčíková a
Pavla Meidlová (obě Prostějov).
univerzálky:
Anna Suchá (Brno) a Marika Tesařová (Brno).
libera:
Klára Uhlířová (Brno) a Adéla Stavinohová (Prostějov).
Realizační tým:
hlavní trenér Ondřej Marek, asistent trenéra Zdeněk Pommer,
manažer Ondřej Foltýn, lékař Zdeněk Čech.

Volejbal, Basketbal
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Pěkný a dlouho vyrovnaný mač zlomil Chcete se stát volejbalovým
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Prostějov k nakonec hladkému vítězství
sudím? Máte šanci!

Bodový vývoj - první set: 1:2,
4:2, 4:4, 6:4, 8:5, 10:6, 10:13,
13:13, 19:14, 19:17, 24:21,
24:24, 25:24, 27:25. Druhý
set: 1:1, 3:1, 5:4, 7:4, 7:6, 9:6,
11:7, 11:10, 13:10, 13:12,
15:12, 16:15, 19:18, 25:18.
Třetí set: 0:1, 3:1, 3:5, 7:5, 7:7,
10:8, 14:9, 16:10, 16:12, 19:12,
19:14, 21:16, 23:16, 25:17.
Prostějov/son - Úvodní duel
semifinálové
série
UNIQA
extraligy žen ČR 2013/2014
mezi VK AGEL Prostějov
a Královým Polem Brno nabídl
sedmi
stovkám
fanoušků
v hledišti po většinu času velmi
hodnotnou podívanou. Favorizované úřadující mistryně
měly s rozjetými soupeřkami
dost starostí, k jejich poražení
musely vynaložit značné úsilí.
Stupňovaným výkonem to však
zvládly bez ztraceného setu

a ujaly se zápasového vedení.
„Agelky“ do střetnutí vlétly
s maximální energií i koncentrací
a soustavným náporem získaly
slibný náskok 10:6. Pak ale přišla
na podání Michalíková, která rozvrátila domácí přihrávku, což spolu
s výbornou brněnskou obranou
vedlo k sedmibodovému obratu
na 10:13. Prostějovské „vékáčko“
si však výhodu rychle vzalo zpět
(13:13, 19:14) a zdálo se, že bez
větších problémů připíše na konto
vstupní sadu. Jenže soupeřky povzbuzené čtvrtfinálovým vyřazením
Frýdku hrály velmi kvalitní
volejbal, navíc dokázaly v závěru
zrušit hned čtyři setboly. A hlavně
srovnání z 24:21 na 24:24 muselo
favoritovi nahnat strach, přesto
zanedlouho koncovku přece jen
urval - 27:25 a 1:0.
Také ve druhé části oba týmy dlouho
sváděly hodně atraktivní a vyrovnanou bitvu s mnoha dlouhými
i krásnými výměnami. Královo
Pole nejvíc těžilo ze své těžko
prostupné defenzivy, především
v poli se jeho plejerky často až
překonávaly, čímž byla otupena obvyklá ústřední zbraň
obhájkyň titulu v podobě dominantního útoku, „Agelky“ měly

s pokládáním balónů na zem
místy potíže. Tím pádem se jim
stále nedařilo protivnicím odskočit
do výraznějšího trháku a bojující
Jihomoravanky pořád hájily mírnou ztrátu (5:4, 7:6, 11:10, 16:15,
19:18). Teprve na sklonku tohoto
setu při servisu střídající Soares
přišel nekompromisní trhák šesti
bodů za sebou - 25:18 a 2:0.
Leč soubor z Králova Pole ani po
tomhle výpadku vůbec nic nevzdával a místo rezignace papírově
lepším sokyním dál zatápěl.
Čadovy svěřenky hostující družině
samy pomohly několika nevynucenými minelami (z 3:1 na 3:5),
ovšem od stavu 7:7 zbytečná zaváhání omezily na minimum, čímž
znovu zvýšily tlak na druhou stranu
sítě. A Brno pod tímto náporem
začalo častěji chybovat, do té doby
rovnocenný boj nabral během
třetího dějství jednoznačný směr.
AGEL trvalým zintenzivňováním
své hry ve všech jejích aspektech
zlomil houževnatý vzdor Gonzalezových oveček a již hladce dospěl
k triumfu - 25:17 a 3:0.
„Nemělo by se nám stávat, abychom v takovém střetnutí dovolily
soupeřkám dát sedm bodů za sebou
a odvrátit tři setboly v řadě. Naštěstí

Školení rozhodčích II. a III. třídy už je za dveřmi

Miroslav ČADA
Č
- VK AGEL Prostějov:

„Začátek utkání jsme trochu zbytečně zdramatizovali, když se při našem
vedení opakovaně nedařilo skórovat z dobře rozehraných situací na jednoblok. Za to jsme byli potrestáni, Brno vývoj otočilo a tím se chytilo. Holkám
pomohla zvládnutá koncovka, pak šel výkon celého družstva opět nahoru
a s přibývajícím časem jsme zápas měli stále víc pod kontrolou. Oceňuji, že
jsme vždy nervózní první duel série vyhráli 3:0, nicméně do příště máme co
zlepšovat. Zejména potřebujeme zvýšit útočnou efektivitu.“

Andre GONZALEZ - Královo Pole Brno:

„Měli jsme výborné bloky, v obraně na síti se nám dařilo těžit z dobré organizovanosti. Současně jsme se však potýkali s fyzickými limity při hledání
cest, jak proti silnému soupeři skórovat v útoku. Pokud jsme řešení nacházeli,
bylo utkání vyrovnané, v opačném případě nás domácí hlavně v závěru už
přehrávali. Škoda těsně ztracené koncovky prvního setu, kde rozhodlo pár
maličkostí. Celkově jsme kvalitně přihrávali a odvedli solidní výkon, na kterém se dá do dalšího průběhu série stavět.“

jsme
problematický
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i ký úúvodní
d í set
nakonec vybojovaly, což bylo pro
další průběh klíčové. Potřebujeme
víc skládat útoky na zem, byť to
proti skvělé obraně Brna není snadné. Důležité dnes bylo postupné
zlepšování
našeho
výkonu
a v tom je potřeba pokračovat,“
zhodnotila první utkání kapitánka
VK AGEL Prostějov Solange
Soares. To Sandra Onderková,
kapitánka Královo Pole Brno, hod-

notila
il souboj
b j střízlivě.
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sety byly relativně vyrovnané, až
ve třetím jsme udělaly víc nevynucených chyb a to rozhodlo o naší
hladké porážce. Přesto tenhle zápas
dokázal, že s Prostějovem klidně
můžeme svádět rovnocenný boj.
Jen nesmíme příliš mnoho chybovat, naopak pro příští zápasy určitě
ještě vymyslíme nové taktické
kroky a zkusíme favorita porazit,“
pousmála se brněnská hráčka.

„Agelky“ i podruhé porazily Brno bez
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ztráty setu a od finále už je dělí jen krůček!

Bodový vývoj - první set:
1:0, 1:2, 4:3, 5:5, 8:5, 9:7, 11:7,
11:9, 13:9, 16:10, 18:11, 20:12,
22:14, 22:18, 24:19, 25:21.
Druhý set: 1:0, 1:3, 5:3, 6:7,
9:7, 11:10, 17:10, 19:11, 19:13,
20:15, 23:15, 25:17. Třetí set: :
0:2, 2:2, 5:3, 6:4, 6:8, 9:9, 9:12,
12:15, 15:15, 15:17, 17:19,
21:19, 21:21, 23:21, 25:22.
Prostějov/son - Dva nula na zápasy, šest nula na sety. Lepší bilanci na vlastním hřišti po dvou
úvodních duelech semifinálové
série extraligového play off si
volejbalistky VKAGELProstějov
ani nemohly přát, navíc druhé
měření sil proti Královu Poli
Brno měly v nedělním odpoledni
i přes zdánlivě vyrovnanější
rezultát skoro pořád ve své
moci. Boj o postup do finále tak
v téhle dvojici zatím probíhá dle
papírových předpokladů a záleží,

co přinese třetí bitva ve středu
2. dubna od 18.00 hodin v městě
pod Špilberkem.
Maximální vyrovnanost, která
v sobotním utkání vydržela hodně
dlouho, tentokrát trvala jen do
stavu 5:5. Pak začaly hostující
hráčky poměrně často chybovat
jak pod tlakem koncentrovaných
„Agelek“, tak i nevynuceně.
A domácí tým krok za krokem unikal do stále většího náskoku (8:5,
13:9, 16:10, 20:12). Těžil přitom
z kvalitního servisu, spolehlivé
přihrávky i útoku a solidní obrany,
což mu vydrželo téměř do konce
vstupní sady. Až při skóre 22:14
se zakřiknutá parta z jihu Moravy
vzchopila, aby čtyřmi body za
sebou závěr ještě trochu zdramatizovala. Vékáčko si ale svou výhodu vzít už nenechalo - 25:21 a 1:0.
Mírná nejistota se „Agelek“ držela
též zkraje druhé části a soupeřky
toho využily k opětovným zvratům
ve vývoji (1:0 - 1:3, 5:3 - 6:7). Na
dobré pasáže ovšem Královo Pole
navazovalo lacinými minelami,
čímž o vedení zase přicházelo.
Naopak Čadovy svěřenky se
vyložených hrubek až na výjimky
dokázaly vyvarovat, nepřipustily
další výpadek delšího trvání a kom-

plexním výkonem s nadprůměrně
úspěšnou defenzivou znova nastolily svou dominanci (9:7, klíčový
trhák z 11:10 na 17:10). Na rozdíl od
prvního setu navíc nepolevily ani ve
finální fázi tohoto dějství, výsledek
byl tedy mnohem jednoznačnější
- 25:17 a 2:0.
Nicméně i v úvodu třetího
pokračování měly ženy Brna šance
konečně favoritkám nadělat větší
problémy. Nejprve jednu možnost
nevyužily (z 0:2 na 5:3), leč poté
přestaly kupit lehké chyby a otočily
z 6:4 na 6:8. To už se pro hosty jevilo
slibně, zvlášť když pětinásobným
vítězkám extraligy poněkud odešel
jak příjem, tak ofenziva. Naproti
tomu Gonzalezův soubor dostal
předtím chybějící impuls a zlepšil
se po všech stránkách o sto procent,
takže stav 12:15, později 17:19
znamenal jen logické vyústění.
Vypadalo to tedy na prodloužení
zdánlivě rozhodnutého mače,
jenže Prostějovanky v nejtěžší chvíli kolektivně zabraly a sadu ještě
zvládly skvělým finišem zachránit. Tím pádem ani v druhém
semifinálovém duelu neztratily
set - 25:22 a 3:0.
„Nedělní utkání bylo docela
podobné
tomu
včerejšímu,“

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
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Miroslav ČADA
Č
- VK AGEL Prostějov:

„Ze začátku nám dost pomohly zmatky soupeře s postavením hráček. Měli
jej špatně napsané a museli měnit, což hosty určitě rozhodilo, v úvodu tolik
nekousali. Až v koncovce první sady jsme je vlastními chybami nechali dotáhnout, naopak druhý set jsme celý zvládli výborně. Potom se nám nedařilo
ubránit Širůčkovou, ale nepříznivý průběh holky otočily, díky tomu jsme i
podruhé zvítězili 3:0 a s tím jsem spokojený. Tentokrát za hladkou výhru vděčíme hlavně vysoké produktivitě trojice Andrea Kossányiová, Sara Hutinski,
Quinta Steenbergen na smeči.“

Andre GONZALEZ - Královo Pole Brno:

„Oproti včerejšímu zápasu jsme dělali větší množství chyb a skórovali ještě
složitěji, než včera. Obrana nám tentokrát fungovala hůře, hlavně úroveň blokování šla dolů. Tím pádem se kvalitní prostějovské útočnice často prosazovaly, zatímco naše úspěšnost zakončení byla o dost nižší. Celkově jsme kromě
většiny třetího setu podali horší výkon v porovnání se sobotou.“

pustila
il se ddo hhodnocení
d
í včerejšího
č jšíh
souboje Julie Jášová, libero VK
AGEL Prostějov. „Opět jsme Brno
vyloženě nerozstřílely a současně
to znovu nebyl ani extra velký boj.
Projevuje se, že jsme na soupeřky
dobře připravené a ony moc nemají
kam útokem skládat míče. V obraně
totiž většinou přesně víme směry
zakončení KP, což zvedá naši defenzivu i výkon celého týmu,“ dodala
sympatická „Agelka“.
Její předchůdkyně na postu

v prostějovském
Markéta
ěj ké týmu
ý
M
ké
Chlumská pak viděla zápas takto:
„Dnes mělo střetnutí nižší úroveň
než včera, především my jsme zahrály podstatně hůř. Výsledek tomu
sice moc neodpovídá, neboť bodů
jsme celkově získaly o něco víc,
ale reálně se nám nedařilo v hodně
činnostech. Dolů jsme šly zejména
s obranou, na přihrávce i v útoku,
uspět na půdě Prostějova pak
logicky nebylo možné,“ konstatovalo libero Královo Pole Brno.

Prostějov/son – Olomoucký Krajský volejbalový svaz pořádá Školení rozhodčích II. a III. třídy. Uskuteční se ve dvou
samostatných fázích: 5. a 6. dubna je nejprve na programu
teoretická část, 1. května pak část praktická.

Teoretická část
Termín: 5. a 6. dubna od 9.00 hodin.
Místo: Sportcentrum DDM Prostějov (Olympijská ulice 4).
Cena: 500 korun (700 Kč včetně vyřízení nového průkazu člena
ČVS). Vzít s sebou: pravidla volejbalu, psací potřeby, poznámkový blok. Doprava a ubytování: individuálně na vlastní náklady. Program školení (předběžný, změna vyhrazena) - sobota
5. dubna: 9.00 až 9.30 zahájení, prezence, úvodní slovo, 9.30 až
12.00 oficiální pravidla volejbalu, 12.00 až 13.00 oběd, 13.00
až 16.00 oficiální pravidla volejbalu, 16.00 až 17.00 stanovy a
směrnice ČVS, 17.00 až 18.00 zdravověda, 18.00 až 19.00 psychologie rozhodčího. Neděle 6. dubna: 9.00 až 11.00 soutěžní
řád volejbalu, 11.00 až 12.00 práva a povinnosti rozhodčího,
12.00 až 13.00 oběd, 13.00 až 14.00 zápis o utkání, 14.00 až
15.00 administrativa rozhodčího, VIS, 15.00 až 17.00 zkušební
test, zkoušky.

Praktická část
Termín: 1. května od 9.00 hodin. Místo: Prostějov nebo Kojetín
(bude upřesněno). Vzít s sebou: úbor volejbalového rozhodčího
(tmavě modré kalhoty, bílá polokošile či tričko), píšťalku, žlutou
a červenou kartu. Doprava a ubytování: individuálně na vlastní
náklady. Program školení (předběžný, změna vyhrazena) - čtvrtek 1. května: 9.00 až 15.00 praktická cvičení, 15.00 až 16.00
vyhodnocení, závěrečné slovo.

Kontakt
Jakub Gall (předseda Komise rozhodčích OL KVS a vedoucí
školení): telefon 777 602 398, e-mail gall@cvf.cz.

Juniorky touží

po extralize,

kadetky po Final Four
Prostějov/jim – Úspěšnou základní část mají za sebou basketbalové juniorky i kadetky TJ OP
Prostějov. Juniorkám se zásluhou
jednadvaceti výher a jen jedné
porážky podařilo s náskokem jednoho bodu před Olomoucí vyhrát
svou skupinu první ligy a jsou na
nejlepší cestě vybojovat si postup
do extraligy, kadetky si v extralize
vybojovaly čtvrté místo a jen tři
výhry nad Basketem Slovanka
je dělí od vysněného postupu do
Final Four.
„Dá se říct, že to jde i nad naše plány a očekávání. V juniorské lize
jsme se chtěli pohybovat, u kadetek jsme si také nebyli jisti, že na
čtvrté místo máme. Jsme spoko-

jeni a hlavně se musíme soustředit
na rozhodující zápasy,“ zahájil své
ohlédnutí za dlouhodobou soutěží
hlavní kouč žen, juniorek i kadetek Željko Živkovič.
Základem je podle něj kolektivní
pojetí a fakt, že týmy nespoléhají pouze na jednu dvě hráčky.
„Chválím všechny holky. Máme
štěstí, že v obou soutěžích jich
máme pět šest, které dokáží dávat sedm až patnáct bodů. Holky
samy udělaly v týmu takovou
konkurenci, že když se někomu
nedaří, daří se někomu jinému,
což je skvělé. Díky tomu jsme
byli konkurenceschopní v obou
soutěžích,“ poukázal na podstatný
atribut.

Celý článek najdete na www. vecernikpv.cz

Svěží jarní zpravodajství z Prostějovska

Kadetky VK AGEL obhájily stříbro v extralize, šanci na titul odvála prohra s Řepy. Zlato bere Brno
Prostějov/son - Už sobotní první
den druhého finálového turnaje
extraligy kadetek ČR 2013/14
rozhodl o definitivním obsazení
dvou nejvyšších míst soutěže.
Zlato s předstihem získal tým
KP Brno díky vítězstvím nad
pražskými celky Olympu i Řep,
stříbrné medaile stejně jako loni
vybojovaly naše mladé volejbalistky. Ty chtěly v domácím prostředí haly Sportcentra DDM
Prostějov útočit i na historický
titul, jenže klopýtly hned dopoledne na úvodní překážce, když
překvapivě podlehly Španielce.
Naštěstí Agelky zmobilizovaly
síly a večerním skolením PVK
Olymp dosáhly alespoň na druhou pozici. Nic na tom nezměnila
ani závěrečná nedělní bitva celého
Final Four, v níž prohrály s novopečenými šampiónkami z Králova Pole. Bronz nakonec sebraly
Řepy, které v přímém souboji
smetly PVK Olymp Praha, a tím
se katapultovaly na pomyslné
stupně vítězů.

VK AGEL Prostějov – SK
Španielka Řepy
1:3 (-16, -10, 21, -15)
Rozhodčí: Novák a Dvořák. Čas: 88
minut. Diváků: 300. Sestava Prostějova: Hubrová, Adamčíková, Chludová, Lakomá, Meidlová, Faksová,
libero Stavinohová – Cruz, L. Zatloukalová, Valášková, Slavíková.
Trenér: Jaroslav Matěj.
Bodový vývoj – první set: 0:2,
2:2, 4:4, 4:11, 7:11, 7:13, 8:18,
11:19, 11:21, 13:22, 13:24, 16:25.

Druhý set: 0:6, 2:6, 3:8, 5:8, 6:11,
7:15, 8:18, 10:19, 10:25. Třetí set:
1:1, 3:1, 3:3, 5:3, 6:5, 8:5, 8:7, 11:8,
11:10, 12:13, 14:13, 14:16, 16:16,
16:18, 19:18, 23:19, 23:21, 25:21.
Čtvrtý set: 2:2, 4:2, 4:4, 8:7, 8:12,
10:12, 10:14, 11:21, 13:21, 13:24,
15:25.
Hanačky od začátku viditelně svírala obrovská nervozita a hostující
tým toho dokonale využil. Výborně
podával, hrál na jistotu téměř bez
chyb a vše se mu dařilo, zatímco domácí děvčata svorně kazila
v podstatě všechno. Po velice špatné
úvodní sadě mizérie vygradovala v ještě horším druhém dějství,
utrápené Agelky byly zralé na ručník. Pomohlo až totální proházení
původní sestavy (bez první nahrávačky L. Zatloukalové, která to jen
chvíli marně zkoušela s bolavým
kotníkem). Výběr VK se od třetí
části aspoň částečně chytil, zabojoval a set v koncovce urval. Ještě ve
čtvrtém pokračování pak vedl 8:7,
bohužel následoval další herní propad až k závěrečné křeči. Nadšeně
makající Řepy triumfovaly zcela
zaslouženě.
Hodnocení trenéra
Jaroslava Matěje:
„Holky to nezvládly v hlavách. Soupeřky chtěly za každou cenu umlátit, jenže v případě Španielky něco
takového nejde. Naopak se musí
hrát chytře a takticky, což jsme si
před utkáním řekli, bohužel děvčata
pak na hřišti dělala něco úplně jiného. Proto byly dva sety tak hrozné a
po zvednutí ve třetím přišel i stejně
špatný závěr. Byl to zkrat. Řepy

předvedly velmi kvalitní výkon, ale nitivní platností přisoudil obhajobu
pokud bychom zahráli dle svých stříbrného kovu z loňského ročníku
možností, tak by vítězství patřilo extraligové soutěže.
Hodnocení trenéra
nám. Při tolika chybách a nedodržoJaroslava Matěje:
vání pokynů se však uspět nedalo.“
„Před zápasem bylo jasné, že titul
VK AGEL Prostějov – PVK
bere Brno a že my v případě jakéhoOlymp Praha 3:1 (-22, 17, 16, 22) koliv vítězství nad Olympem budeRozhodčí: Deďo a Valoušek. Čas: me druzí. Podle toho jsme do utkání
100 minut. Diváků: 400. Sestava vlétli, ovšem holky až moc divočily,
Prostějova: Hubrová, Adamčíková, dělaly hrubky, pak se začaly bát a
Faksová, Lakomá, Meidlová, Chlu- spadl na ně předchozí špatný duel.
dová, libero Stavinohová. Trenér: Naštěstí za nepříznivého vývoje
Jaroslav Matěj.
zabojovaly, zpod deky se postupně
Bodový vývoj – první set: 3:0, vyhrabaly a během druhého setu
7:1, 7:7, 13:13, 15:13, 17:16, 19:16, převzaly taktovku. Asi rozhodly
20:21, 21:23, 22:25. Druhý set: 0:3, dvě okolnosti: náš lepší servis spolu
3:3, 3:5, 5:5, 7:8, 9:8, 10:10, 13:10, s větší odvahou druhé nahrávačky
13:12, 16:15, 21:15, 21:17, 25:17. Hubrové kombinovat za hlavu.
Třetí set: 1:1, 3:1, 3:3, 5:3, 9:4, 9:6, Vzhledem k situaci zaplať pánbůh
12:6, 12:10, 14:10, 16:11, 22:12, za stříbro, ale současně je strašná
24:14, 25:16. Čtvrtý set: 2:0, 2:2, škoda porážky od Španielky. Nebýt
4:2, 4:4, 5:6, 7:7, 7:9, 10:9, 10:14, tohoto selhání, mohli jsme v rozho12:14, 17:15, 19:16, 19:19, 22:19, dujícím posledním střetnutí turnaje
22:22, 25:22.
přímým soubojem vyzvat Brno a
Vynikající start do zápasu nebyl na- zaútočit na titul. Nevyšlo to, bereme
šim kadetkám nic platný, neboť po- druhé místo.“
čáteční trhák 7:1 vzal rychle za své
VK AGEL Prostějov –
a nikam nevedlo ani pozdější slibné
Královo Pole Brno
vedení 19:16. Zase převládly vlastní
1:3
(-23, 20, -14, -18)
hrubky, jež Pražanky posadily na
koně. Ve druhé sadě pokračovalo Rozhodčí: Dvořák a Novák. Čas: 97
přetahování o každou výměnu, než minut. Diváků: 350. Sestava Prostěstále rozkolísané Hanačky konečně jova: L. Zatloukalová, Adamčíková,
získaly jistotu perfektně dojetou Faksová, Lakomá, Meidlová, Chlukoncovkou z 16:15 na 25:17. Poté dová, libero Stavinohová – Valáškouž byly zřetelně lepším družstvem, vá, Cruz, Dvořáčková, Baláková.
a přestože si čtvrté dějství svými Trenér: Jaroslav Matěj.
výpadky zbytečně zkomplikovaly, Bodový vývoj – první set: 2:3, 5:9,
mohly krátce před jednadvacátou 9:14, 14:19, 20:21, 23:23, 23:25.
hodinou přece jen slavit. Výsled- Druhý set: 4:2, 6:5, 8:8, 13:8, 13:10,
kový triumf za tři body jim s defi- 14:12, 16:12, 19:16, 21:16, 21:19,

Zdroj: www.vkprostejov.cz
24:19, 25:20. Třetí set: 1:1, 1:8, 3:8,
4:11, 5:13, 8:14, 8:19, 10:19, 10:21,
13:22, 14:25. Čtvrtý set: 0:4, 1:7,
2:10, 6:10, 8:11, 9:16, 11:17, 11:19,
15:19, 15:24, 18:25.
V zápasové tečce za druhým finálovým turnajem šlo už jen o
čest, přesto se oba kolektivy bily
ze všech sil. Mnohem lépe začaly
novopečené šampiónky, ale jejich
výrazný náskok Hanačky postupně
likvidovaly a úvodní sadu nakonec
ztratily až v úplném závěru. Herní
zlepšování alespoň přenesly do
druhé části, kde neustále vedly bez
nějakého fatálního výpadku. Jenže
srovnání na setových 1:1 představovalo ze strany vékáčka vrchol
moravského derby, v jehož zbytku

svým protivnicím již nedokázaly
vzdorovat. Do třetího i čtvrtého
dějství vstoupilo KP dlouhými bodovými šňůrami (1:8, respektive
2:10), načež AGEL marně dotahoval, až podlehl.
Hodnocení trenéra
Jaroslava Matěje:
„S domácím turnajem Final Four i
s celou sezónou jsme se chtěli rozloučit vítězstvím a dva sety se nám
dařilo být Brnu vyrovnaným soupeřem. Od třetí sady však už Královo Pole dominovalo, v rozhodujících soubojích letošního ročníku
soutěže prokázalo lepší aktuální
formu než my. Extraligové stříbro
podruhé za sebou je samozřejmě
krásný úspěch, ale cítíme i maličko

smutek, protože po titulu jsme tentokrát hodně toužili.“
Ostatní výsledky druhého
turnaje Final Four extraligy
kadetek ČR 2013/14:
PVK Olymp Praha – Královo
Pole Brno 0:3 (-21, -17, -17), SK
Španielka Řepy – Královo Pole
Brno 2:3 (22, 21, -11, -8, -7), PVK
Olymp Praha - SK Španielka Řepy
0:3 (-15, -15, -18).

Konečná tabulka
KADETKY

1. KP Brno
2. Prostějov
3. Řepy
4. Olymp Praha

6
3
2
1

0
3
4
5

18:5
11:12
10:13
7:16

16
9
7
4
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Exkluzivní interview s mladou volejbalistkou VK AGEL Prostějov pocházející z Mariboru

SARA HUTINSKI: „ŽIVOT V ČESKU A VE SLOVINSKU JE HODNĚ PODOBNÝ“
Sličná blokařka bere angažmá v nejlepším klubu ČR jako šanci zlepšovat se a ukázat své schopnosti

Prostějov - Kde letošní výběr volejbalových „Agelek“ nemá
slabinu? Rozhodně na bloku. Úřadují tam TOTIŽ dvě mezinárodně zkušené a velmi kvalitní hráčky Quinta Steenbergen se
Sonjou Borovinšek, jimž navíc kryje záda sice méně ostřílená,
ovšem dle pohledu do extraligových statistik už srovnatelně
dobrá Sara Hutinski. Tato velmi pohledná dvaadvacetiletá plejerka přišla do „vékáčka“ loni v létě z rodného Mariboru, který
byl do té doby jejím jediným působištěm. Náročný přechod
však zvládla výborně a postupem času se stala plně platnou
členkou prostějovského družstva. Ani s následujícím exkluzivním rozhovorem pro Večerník vedeným v angličtině, neměla
jazykově vybavená dívka žádný problém.
Marek Sonnevend
Prostějov je vaším prvním klubem po mateřském Braniku
Maribor. Bylo těžké zvyknout si na
jiné město i odlišnou zemi?
„Ze začátku jsem měla trochu obavy,
ale uklidňovalo mě, že tady se mnou
bude Sonja Borovinšek, kterou dobře
znám z Mariboru. Díky její přítomnosti i pomoci jsem to v Prostějově od za-

čátku zvládala bez problémů a zvykla
si zde velice rychle.“
Jak se vlastně zrodil váš přestup
do VK AGEL?
„Po minulé sezóně jsem se bavila se
svým agentem o možnostech zamířit
z Mariboru někam na zahraniční angažmá. Chtěla jsem do nějakého kvalitního
klubu, kde budu moci špičkově trénovat a
hrát těžké zápasy včetně evropských pohárů, ideálně v Champions League. Na-

Statistiky Sary Hutinski v UNIQA extralize 2013/14
/14
Do uplynulého ročníku evropské Champions
League zasáhla mladá blokařka ze Slovinska jen
minimálně, zato v nejvyšší české soutěži dostává
zápasový prostor dost často. Její výrazný přínos pro ženstvo VK AGEL dokládají statistické
ukazatele, kterých dosáhla v dlouhodobé části
aktuální extraligové sezóny. Pro lepší orientaci
vždy doplňujeme top hráčku celkově a top hráčku
Prostějova v daném ukazateli.
Nejvíc bodů (součet)
37. Sara Hutinski 178 (1. Paula Kubová 435, 10. Katie Carter 282).
Nejvíc bodů (průměr na set)
22. Sara Hutinski 2,83 (1. Paula Kubová 4,73, 8. Katie Carter 3,86).
Nejvíc bodových útoků (součet)
39. Sara Hutinski 107 (1. Paula Kubová 345, 10. Katie Carter 236).
Nejvíc bodových útoků (průměr na set)
21. Sara Hutinski 2,21 (1. Paula Kubová 3,75, 7. Katie Carter 3,23).
Nejvíc bodových bloků (součet)
12. Sara Hutinski 43 (1. Gabriela Tomášeková 81, Sara nejlepší Prostějovankou).
Nejvíc bodových bloků (průměr na set)
10. Sara Hutinski 0,68 (1. Kateřina Holásková 0,95, Sara nejlepší Prostějovankou).
Nejvíc bodových podání (součet)
11. Sara Hutinski 28 (1. Paula Kubová 56, Sara nejlepší Prostějovankou).
Nejvíc bodových podání (průměr na set)
5. Sara Hutinski 0,44 (1. Paula Kubová 0,61, Sara nejlepší Prostějovankou).

bídka od Prostějova přesně splňovala mé
představy,
y, navíc jsem o místním klubu
měla jen ty nejlepší reference ve smyslu, že tady
y všechno výborně funguje.
Proto jsem
m se rozhodla to v cizině
poprvé
p p během
ěhem své kariéry zkusit.“
Překvapilo
řekvapilo
p vás něco po
p
příchodu
říchodu do České republiky a konkrétně
nkrétně do Prostějova?
„Příjemnéé překvapení jsem zažila
v obchodech
ech ppři nakupování.
p
Oprop
ti Slovinsku
ku je v České republice
všechno mnohem levnější...
(smích) Jinak jsem už předem mělaa dost informací a
ohledně fungování oddílu i
zdejšího volejbalu je v podstatě vše tak, jak jsem očekávala. Můžu říct, že se mi
tadyy moc líbí.“
A je přece jen
něco,
ěco, co se
vám třeba
ba úplně nezamlouvá?
vá?
„Opravdu
u si nemám nač
stěžovat a těžko bych hledala
něco, co by se mi nelíbilo. Do Prostějova jsem
em šla s určitými představami, které
ré se naplnily
p y a naplňují.“
p j
Jee život v Česku hodně
odlišný
dlišný od života ve Slovinsku?
„Vůbec ne. Největší rozdíl vidím
v těch zmíněných
míněných cenách hlavně
jídla, které
ré jje zde o dost lacinější
j
než u měě doma.
doma Jinak Češi mají
z lidského hlediska srovnatelnou
povahu jako Slovinci, také architektura
je tady podobná a totéž se dá říct celkově o životě. Skutečně se mi v České
republice líbí, jsem tu spokojená.“
Cítíte spokojenost rovněž po
volejbalové stránce?
„Samozřejmě bych ráda hrála ještě víc
a častěji, než kolik do utkání nastupuji.
Ale chápu, že Prostějov má na všech
postech včetně mého samé výborné
volejbalistky a pokaždé se do sestavy
zkrátka nedostanu. Své působení ve
VK AGEL hlavně beru jako velkou
šanci se dál zlepšovat v hodně kvalitním týmu, učit se od zkušenějších
spoluhráček a ukázat své schopnosti
na hřišti v těžkých zápasech. Téhle
možnosti si vážím, jsem za ni moc ráda
a chci jí využít.“
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„Příjemné překvapení jsem zažila
v obchodech při nakupování. Oproti
Slovinsku je v České republice vše
mnohem levnější, hlavně tedy jídlo“

Slovinská legionářka Sara Hutinski
se v Prostějově už řádně vyzná...

Nebyla jste
však zklamaná z malého
vytížení v evropské Lize
mistryň?
„V tu chví-li
pochopitelně
ano. Chtěla
jsem ukázat,
že na nejvyšší
mezinárodní
úroveň
už mám, ale
prostor dostaly zkušenější
parťačky a já
tuhle volbu

Foto: archiv Večerníku
trenéra samozřejmě respektovala. Navíc
je to teprve moje první sezóna v Prostějově, jsem mladá a všechno mám před
sebou. Beru to právě tak, že větší šanci
mohu dostat hned v příštím ročníku
Champions League.“
Můžete porovnat kvalitu české
a slovinské ligy?
„Zdejší UNIQA extraliga je mnohem
kvalitnější. Ve Slovinsku je opravdu málo
silných týmů, zatímco tady jsou za jasně
nejlepším Prostějovem minimálně další
čtyři velice dobré kluby a tím pádem se
hraje podstatně víc utkání na vyšší úrovni.
Hrát českou ligu je rozhodně těžší, než tu
slovinskou.“
Má Branik Maribor ve Slovinsku srovnatelnou pozici vysokého favorita, jako VK AGEL v Česku?

„Vzhledem k ttomu, že Maribor v posledních letech nněkolikrát za sebou získal
mistrovský titul, tak trochu ano. Prostějov
je však po všech stránkách mnohem větší,
úspěšnější klub, což dokládá třeba
silnější a úspěšně
jeho pravidelná účast v Lize mistryň, tedy
evropském poháru. Postavení
v nejvyšším evro
má ale Branik momentálně
ve Slovinsku m
suverénní, jako Prostějov v Čespodobně suverén
ké republice.“
Nakolik jste spokojená s dosaúspěšností cesty za obhajovadní ús
extraligového titulu?
bou extraligové
„V národní lize jsme kromě jednoho záppasu zatím ve všech ostatních zvítězily,
k tomu se nám ppovedlo vyhrát Český pomůže panovat spokojenost
hár. Tím pádem m
a dá se říct, že s holkama spokojené jsme,
částečně. Po herní stránce totiž ne
ale jen částečně
předvádíme takové výkony, na
vždycky předvá
Proto neustále tvrdě trénujejaké máme. Pro

me, snažíme se zlepšovat individuálně i týmově a děláme prostě všechno, abychom
závěr sezóny coby její nejdůležitější část
zvládly v top kvalitě.“
Zmínila jste porážku na Olympu Praha. Cítíte směrem k již
probíhajícímu play off ze strany tohoto
soupeře či některých jiných protivníků
hrozbu, nebo vyřazovací boje zvládnete
bez potíží?
„To utkání na Olympu jsme ztratily zaslouženě, protože domácí celek zahrál výborně,
zatímco náš výkon byl hodně špatný. Pochopitelně se něco takového může zopakovat, ale já osobně věřím, že už si dáme
podstatně větší pozor. To klopýtnutí nám
všem otevřelo oči, dost jsme se z něj poučily, a pokud dokážeme v každém střetnutí
prodat své herní kvality, neměly bychom
již podlehnout ani jednou. Tím pádem
bude zlato naše.“
Co potřebujete jako družstvo
nejvíc zlepšit ve svém volejbalovém projevu?
„Myslím, že bychom určitě měly lépe bránit. A to na blocích i v poli, naše defenziva
asi celkově není na takové úrovni, na jaké
by být mohla a měla.“
Plánujete v Prostějově pokračovat i příští sezónu?
„Mám tady smlouvu pouze na jeden rok,
takže zatím nevím, jestli zde budu dál pokračovat. Uvidíme, co přijde...(úsměv)“

kdo je
sara hutinski

Ml dá volejbalistka
Mladá
l jb li tk VK AGEL Prostějov
P těj se narodila
dil
20. června 1991 ve slovinském městě Maribor. Měří 186
centimetrů, váží 70 kilogramů a nastupuje na postu blokařky. V hanáckém klubu nosí dres číslo patnáct. S volejbalem začala už jako hodně malá ve svém rodišti a na dnešní
uspěchanou dobu je takovou malou raritou, že až do minulého roku neustále
působila v jediném oddílu, mateřském Braniku Maribor. Pomohla mu získat
řadu národních titulů v mládežnických kategoriích a po přechodu mezi dospělé
rovněž dva triumfy ve Středoevropské lize žen (2012, 2013). Právě v téhle soutěži dvakrát nastoupila
p pproti Agelkám,
g
, tam si jji vyhlédl
y
trenér vékáčka Miroslav
Čada. „Zaujal mě její styl hry i talent, který delší čas prokazovala nejen ve Středoevropské lize. U nás dostane prostor své schopnosti dál rozvíjet,“ říkal kouč
loni v létě ppřed jjejím
j ppříchodem. „„Sara ppodává na svůjj věk dobré výkony,
ý y, ale
v lecčems se ještě potřebuje zlepšit,“ doplňuje Čada nyní. Hutinski pravidelně
nastupuje také za reprezentaci Slovinska, leč vzhledem k přece jen nižší kvalitě
svého národního výběru s ním žádných úspěchů zatím nedosáhla.

