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CIKÁNKA NABÍZELA ZKLAMÁNÍ!

SEX,

Kvůli nateklé puse nezpívá

PAK
MUŽE OKRADLA...
Prostějov/mls

Nenapravitelná zlodějka. Několikrát trestaná recidivistka
Viera Biháriová je díky svému temperamentu i zálibě v krádežích lidem z Prostějova velmi dobře známá. Potkat jste
ji mohli zejména v okolí prostějovského hlavního nádraží.
Foto: Martin Zaoral

Muselo to vypadat jako špatný vtip. Nepříliš
pohledná čtyřicetiletá cikánka Viera Biháriová
mužům nabízela své tělo. Tulila se k nim a slibovala, že udělá vše, na co si jen vzpomenou.
S nabídkou sexu sice povětšinou neuspěla,
přesto byla často dost uspokojená... Při svém
namlouvacím tanci totiž mužům vytahovala
z kalhot jednu peněženku za druhou. A tak
není divu, že skončila u Okresního soudu
v Prostějově.

reportáž ze soudního jednání najdete na straně 6

Prostějov/pk, mik - Stalo se, co zlé jazyky prorokovaly! Tolik očekávaný galakoncert Ivety Bartošové v Prostějově se nakonec neuskuteční. A to se přitom měly
nejen „Tři oříšky pro Popelku“ rozeznít již tento pátek 11. dubna. Avšak zpěvačka,
která se poněkolikáté pokouší prodrat zpátky na výsluní českého showbyznysu, se
jen pár dnů před konáním jedné z největších kulturních akcí tohoto roku v našem
městě fanouškům omluvila! Na vině jsou opět zdravotní trable. „Podle sdělení jejího
ošetřujícího lékaře se u paní Bartošové zhoršily následky operačního zákroku čelisti,
který podstoupila v lednu letošního roku. Koncert je proto ODLOŽEN NA NEJBLIŽŠÍ
MOŽNÝ TERMÍN,“ potvrdil Večerníku smutnou zprávu Tomáš Zlámal, zástupce
pořádající agentury HITTRADE.
Co se vstupenkami a přijede vůbec někdy Iveta? Více se dočtete na straně 10!
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Honil svého zloděje
zloděje,
ten ledvinku zahodil

Muž z Prostějova minulé
úterý 1. dubna hodně podcenil bezpečí svých věcí. Svůj
zaparkovaný vůz, přestože
ho měl na dohled, nechal
odemčený a opodál prováděl
zahradnické práce. Toho využil zloděj a z auta mu ukradl
ledvinku s peněženkou, doklady i platebními kartami.
Poškozený se ho ihned vydal
pronásledovat, utíkající osoba však zaběhla do domu.
Za okamžik z obydlí vyšel
osmašedesátiletý muž, v ruce
držel ledvinku a majiteli věc
předal i s celým obsahem.
Okradenému sdělil, že ji na
chodbě odhodil mu neznámý
mladík a poté ihned vyběhl
ven neznámo kam. Pro podezření z trestného činu byla
p
na místo přivolána
Policie
ČR, která si událost převzala
k dalšímu šetření.

S radarem na piráty
V průběhu uplynulého týdne strážníci měřili rychlost
v různých lokalitách města.
Jednalo se o ulice Brněnská,,
Kostelecká, Žitná, Čechůvky.
Nejvíce hříšníků bylo zaznamenáno v Kostelecké ulici.
Zde nedodrželo předepsanou
rychlost třiadvacet šoférů.
Celkově bylo přistiženo osmatřicet přestupců, kterým
se do karty řidiče připíšou
dva body. Ve dvou případech
y událost ppředána správníp
byla
mu orgánu k dořešení. Částka na uložených blokových
pokutách činila dvacet a půl
tisíce korun.

Tři promile a záchytka!
Během předminulé soboty
29. března odváželi strážníci
dva „klienty“ na záchytnou
stanici. V prvním případě
skončila ve zdravotnickém
zařízení v Olomouci dvaatřicetiletá žena. Ta v opilém
stavu navštívila svoji matku,
kde ztropila výtržnost. Rozbila mísu, fyzicky napadala
jejího přítele a ženu častovala hrubými nadávkami.
Dechovou zkouškou byly
u ní zjištěny rovné tři promile alkoholu. Druhou osobou
převezenou na záchytnou
stanici byl bezdomovec,
kterého na základě telefonického sdělení hlídka nalezla
na autobusové zastávce.
U čtyřicetiletého muže nebylo možné pro jeho stav
provést dechovou zkoušku.
Od počátku roku strážníci
doprovodili do protialkoholního zařízení celkem dvanáct osob. Je to o osm méně
než v loňském roce za stejné
období.
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ze soudní síně...

MANŽELCE BOLESTIVĚ ZLÁMAL NOHU,
Jak jeden nešťastný den může změnit vše... Manželé
z Duban společně žili bez výraznějších problémů
dlouhých osmadvacet let. Měli dům, práci a vychovávali dvě děti. Jednoho dne ovšem manželka svého
muže načapala s „kamarádkou“ v posteli. A pak už
to šlo od desíti k pěti. Nejdříve sama žena zmlátila
manželovu milenku, pak ji muž povalil tak nešikovně, že rok a čtvrt nemohla pořádně chodit. Oba přišli
o práci, a nyní přežívají ze sociálních dávek. Ve čtvrtek
uplynulého týdne se bývalí manželé po čase opět sešli. Bylo to již však u Okresního soudu v Prostějově...
Prostějov/mls
Šestapadesátiletý Radomil M. byl
prostějovským soudem už po
rozvodu odsouzen za neplacení
alimentů. „A z čeho je mám podle
vás platit? Jsem rok bez práce.
Dávky beru asi tři a půl tisíce,
z toho mi patnáct set strhávají na
exekucích. Alimenty na dvě děti
dělají necelé čtyři tisíce korun,
to prostě platit nemůžu,“ nastínil svoji aktuální finanční situaci
muž, který byl ve čtvrtek obžalován z těžkého ublížení na zdraví.
„Pozval jsem kamarádku k sobě
domů, trochu jsme popili. Vzal
jsem ji do ložnice a ona tam usnula.

Pak se vrátila manželka z práce,
a jak nás uviděla, tak se na ni vrhla
a dvakrát ji praštila do obličeje. Co
bylo dál, na to si už nepamatuji,“
vypověděl před tribunálem obžaý Radomil M.
lovaný

„Ležela tam v podprsence...“
hl d neúplnou
l
Na první pohled
výpověď Radomila pak doplnila jeho
bývalá žena. „Našla jsem je, jak
oba leží v manželské posteli. Ona
byla jenom v podprsence, on
ležel vedle ní. Měla jsem vztek,
dvakrát jsem ji praštila. On mě
pak odstrčil, až jsem upadla. Následně mě zalehl, v ten moment

Nastříkal „PEPŘÁK“ do očí
Raubíře vyvedli ze sociálky

Prostějov/mik - Přišel na úřad
a domníval se, že mu budou
vysázeny bankovky takzvaně
„na dřevo“. To se ale chlapík
spletl, sociální dávky nedostal... A tak v rozčílenosti napadl ochranku, která ho musela z úřadu vynést v zubech!
„Mohu potvrdit, že strážníci
městské policie řešili případ,
kdy muž při odchodu
z kanceláře sociálního úřadu
tropil výtržnosti a dokonce
použil pepřový sprej,“ konstatovala Jana Adámková,
tisková mluvčí Městské
policie Prostějov. Jak prozradila, muž se zprvu skutečně
dožadoval vyplacení dávek.
„Nemínil však respektovat

zákonný postup a hrubými výrazy urážel úřednici. Hluk
zaslechl pracovník ochranky,
osmatřicetiletého klienta se
pokusil slovně zklidnit a vyzval ho k opuštění místnosti.
Na to ovšem muž zareagoval
neobvyklým způsobem. Stříkl
mu pepřový sprej do očí a poté
odešel z místnosti. Strážníkům
tvrdil, že se jen bránil,“ popsala Jana Adámková nevšední
zásah z předminulého pátku.
Pro podezření z přestupku proti
občanskému soužití byla celá
událost postoupena správnímu
orgánu. „Chlapíkovi teď může
podle zákona být udělena pokuta až do výše dvaceti tisíc
korun,“ dodala tisková mluvčí.

jsem uslyšela praštění kosti a nohu jsem měla úplně přetočenou.
Strašně to bolelo, prosila jsem
je, ať mi zavolají sanitku. Ani
jeden z nich na to však nijak nereagoval. Měla jsem u sebe sice
mobil, ale v domě nebyl signál,
takže jsem se musela plazit až na
dvůr. A manžel? Nejenže mi nepomohl, ale ještě do mě párkrát
kopl,“ popsala dramatické okamžiky zraněná žena, které v nemocnici zjistili prasklé kloubní
pouzdro, zpřetrhané vazy a mnohočetnou zlomeninu. Ještě rok
po incidentu chodila o berlích,
celkem patnáct měsíců nemohla
pracovat. Její ex-manžel, který
měl na tomto těžkém zranění nepochybně výrazný podíl, mnoho
lítosti neprojevil. „Podala jsem
na něj trestní oznámení. On však
chtěl, abych ho vzala zpět, křičel
na mě, jednou mi i vytrhl berlu
, doplnila
p
a mlátil mě s ní...,“
žena.
Od milenky
už dostal kopačky

P ěj ký soudd to RadomiRd i
Prostějovský
lovi M. nakonec pěkně sečetl.
„Pokud srovnáme výpovědi
obou bývalých manželů, pak

Nevěra v Dubanech

Ilustační foto: Internet
na manželce a dceři odsouzen.
Jeho trest však byl amnestií prezidenta republiky zrušen, což je
jeho jediné štěstí,“ odůvodnila
dále výši trestu Pluskalová.
Radomil M. sice do vězení nepůjde, na svobodě ovšem přežívá,
jak se dá. Navíc jeho někdejší
milenka se po přibližně ročním
vztahu rozešla. „Ani o jednom
z obou manželů už nechci nic slyšet,“ ohlédla se za celou záležitostí
paní Andrea.
Rozsudek nad jejím bývalým
milencem dosud není pravomocný, obhajoba si ponechala
lhůtu pro možnost odvolání.

jednoznačně věrohodnější se
jeví ta, se kterou přišla poškozená žena. Soud má za to, že
přímé zavinění obžalovaného na
těžkém ublížení jeho manželky
bylo jednoznačně prokázáno,“
shrnula Adéla Pluskalová, předsedkyně senátu, který Radomila M. odsoudil ke třem rokům
vězení. Trest však podmíněně
odložil. „Přitěžujícími okolnostmi je určitě to, že se obžalovaný
nepřiznal, ani neprojevil žádnou
lítost. Polehčuje mu pouze to,
že je na něj třeba pohlížet jako
na osobu dosud netrestanou.
A to i přesto, že už byl za násilí

Nepříčetný raubíř vystrčil
na strážníky HOLOU PRDEL!
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i
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Prostějov/mik
j
- Uprostřed minulého týdne se
hlídka Městské policie dostala do křížku s raubířem, který rozhodně neměl vybrané chování. Po
ulici rozbíjel skleněné flašky a jakmile byl vyzván
k úklidu, na strážníky vystrčil obnažené pozadí!
„Ve středu druhého dubna v podvečer bylo na
linku 156 přijato oznámení o muži, který vrhá
skleněné lahve z okna před dům i přes silnici na
protější chodník. Po příjezdu hlídky na místo

byla tato osoba oblečena jen do šortek, v ruce držela baseballovou pálku a při spatření strážníků
se dala ihned na útěk, načež zaběhla do domu,“
popsala nevšední situaci ze života Jana Adámková, tisková mluvčí Městské policie v Prostějově.
Strážníci si to ale nenechali líbit a mladíka se
vydali hledat. Nalezli ho v horním patře. „Poté,
co mu odebrali baseballovou hůl, se výtečník
choval arogantně. Jak? Neurvale hulákal, provolával nadávky a střepy odmítal uklidit. Choval se prostě nepříčetně. Dokonce si stáhl krátké
kalhoty a vystrčil holý zadek se slovy: „tohle si
nafoťte“! Celá událost bylo proto postoupena
správnímu orgánu pro podezření z přestupků
proti občanskému soužití a veřejnému pořádku,“ prozradila Adámková s tím, že nepořádek
v podobě střepů museli z ulice uklidit pracovníci
technických služeb.

Nepozorný řidič SRAZIL
Psa přivázala ke stromu! osmdesátiletou stařenku!
Případ zavánějící týráním zvířat

Prostějov/mik - Případ, který
zavání týráním zvířete. Minulé
úterý strážníci městské policie
řešili oznámení muže, který upozornil na uvázaného psa u stromu. Podle jeho slov ho tak majitelka nechala trpět čtyři hodiny!
Majitelka zvířete se vydala vyřizovala nové bydlení. Jelikož údajně
psa neměla kam dát, přivázala ho
tak ke stromu. Odloženého chlupáče si naštěstí povšiml oznamovatel a přibližně po čtyřech hodinách jeho setrvání na místě toto
nahlásil na linku 156.
„Pes byl převezen na služebnu,
následně se ozvala majitelka psa
a celou situaci vysvětlila. Požadovala po hlídce převoz zvířete
do útulku, a to jen na přechodnou

Trpící pes. Tohoto čtyřnohého mazlíka nechala žena čtyři hodiny
uvázaného u stromu.
Foto: Městská policie Prostějov
dobu, přibližně na jeden týden,“
informovala Večerník o podivném
přání majitelky psa Jana Adámková, tisková mluvčí Městské policie
v Prostějově.
Strážníci jí ale vysvětlili, že při
vyzvednutí psa ze zařízení zaplatí

náklady na jeho umístění. „Navíc
městská policie v tomto případě
psy do útulku nepřeváží. Žena si
ho tak následující den stihla vyzvednout na služebně, takže chlupáč v útulku naštěstí neskončil,“
dodala Adámková.

Prostějov/mik - Středně těžkým zraněním skončil střet
osobního vozidla s chodkyní, k němuž došlo v pondělí
31. března kolem deváté
hodiny ráno v blízkosti kruhového objezdu na Petrském náměstí v Prostějově.
Osmdesátiletá stařenka byla
hospitalizována v nemocnici,
v ohrožení života ale není.
„Z dosavadního šetření vyplývá, že třiašedesátiletý řidič
v prostoru výjezdu z kruhového
objezdu směrem na ulici Dolní
zřejmě nevěnoval patřičnou pozornost pohybu chodců v blízkosti přechodu a ze zatím přesně nezjištěných příčin narazil do

osmdesátileté seniorky, která
přecházela přes bílou zebru.
Paní po nárazu spadla na zem
před vozidlo. Při nehodě utrpěla
středně těžké zranění a byla hospitalizována v prostějovské nemocnici,“ uvedla k neštěstí Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje s tím, že
doba léčení stařenky nebyla zatím přesně stanovena. „Alkohol
u obou účastníků nehody vyloučila dechová zkouška. Přesné
příčiny nehody, okolnosti i míru
zavinění policisté nadále zjišťují
a nehodu šetří. Ke hmotné škodě na majetku nedošlo,“ dodala
Urbánková.
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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.

Policisté přistihli za volantem pod vlivem alkoholu
sedmadvacetiletého cizince, kterého ve Fiatu Ducato
zastavili v pondělí 31. března ráno krátce před půl osmou na Jiráskově náměstí v Prostějově. Dechová
zkouška byla u řidiče pozitivní a naměřili mu 1,57
, ppromile. Řidiči byl na místě
zadržen řidičský průkaz
a zakázána další jízda.

Kola z garáží

Minulé pondělí přijali prostějovští policisté oznámení
o dvou krádežích vloupáním
do garáží, k nimž došlo ze
sobotyy 29. na neděli 30. března v Žeranovské ulici. Zatím neznámý pachatel odcizil z jedné z nich dvě
jízdní kola značky Author,
jedno trekové, druhé silniční.
Z druhé garáže pak zmizelo
jízdní kolo značky Liberta.
Celková hmotná škoda byla
vyčíslena na devatenáct tisíc
třistapadesát korun.

Okradený sportovec

Škodu za předběžně třináct tisíc korun způsobil
zatím neznámý pachatel,
který se v době od 26. března do 1. dubna vloupal
p do
sklepní kóje v domě v České
ulici v Prostějově. Z vnitřních prostor kóje následně
odcizil pánské trekové jízdní kolo, dětské horské jízdní kolo, pánskou lyžařskou
přilbu i s lyžařskými brýlemi, pánské kolečkové brusle
a dětské sjezdové lyže. Policisté případ šetří pro podezření ze spáchání trestných
činů krádeže a porušování
domovní svobody, za které
pachateli hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.

Očesal celý most

Ze spáchání trestného činu
krádeže a poškození cizí
věci je podezřelý zatím neznámý pachatel, který někdy
v době od 1. do 3. dubna odcizil z konstrukce mostu vedoucího přes říčku Hloučela
ve Vrahovicích osm metrů
litinových svodů, deset metrů přívodního měděného
kabelu, čtyři metry měděného uzemňovacího kabelu
a jeden plastový svod dlouhý
čtyři metry. Poškozenému
subjektu způsobil celkovou
škodu za padesát tisíc korun.
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PAK JI NECHAL PLAZIT SE PO DOMĚ!

po kvartetu hledaných
inzerce

ČERNÁ KRONIKA

inzerce

DANIEL BISKUP

PAVEL SEDLÁČEK

PAVEL SEKANINA

PATRIK LAKATOŠ

se narodil 22. prosince 1995 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 1. dubna 2014. Jeho
zdánlivé stáří je 19 let, měří mezi
175 až 180 centimetry, má střední
postavu, hnědé oči a hnědé kadeřavé vlasy.

se narodil 3. března 1971 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 21. ledna 2014. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 43
do 46 let, měří mezi 170 až 175
centimetry, má hnědé oči a hnědé rovné vlasy s kouty.

se narodil 19. září 1968 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 3. dubna 2014. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 45
do 50 let, měří 179 centimetrů,
má hubenou postavu a nosí knír
a plnovous.

se narodil 23. června 1979 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 13. listopadu 2013.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 34 do 35 let, měří 175 centimetrů, má střední postavu, hnědé oči a černé vlasy.

Zpravodajství

POLICEJNÍ KOMANDO zatýkalo
v sobotu na hřbitově! KOHO ALE?
Prostějov/mik, mls - Policejní zakuklenci ze zásahové
jednotky vrazili uplynulou
sobotu odpoledne do správní budovy Městského hřbitova v Prostějově! Oficiální
zdroje zatím mlčí, Večerník
však byl svědkem toho, jak
zamaskovaní
ozbrojenci
odváděli z domu muže s rukama spoutanými za zády
a pytlem na hlavě! Jeho
identitu i důvod nemilosrdného zákroku se nám ale do
uzávěrky vydání nepodařilo
zjistit.
Jakmile se Večerník o zásahu
policejního komanda dozvěděl,
vyrazil okamžitě na místo. Vše
ale proběhlo s rychlostí blesku,
stačili jsme už jen zpozorovat,
jak členové zásahové skupiny
odvádějí muže ve věku okolo
třiceti let. Ten měl ruce spoutané za zády a něco průhledného
přes hlavu. Kdo to byl, však během následujících hodin i v průběhu včerejšího dne zůstávalo
zahalenou rouškou tajemství
a nepodložených spekulací.
„V tuto chvíli nemám o zásahu žádné informace. Pokud
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kolegové z kriminálky mají
rozpracován nějaký případ
a došlo již k zatčení pachatele, budeme o tom informovat
během příštích dnů,“ řekla
Večerníku v neděli odpoledne Marie Štrbáková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého
kraje.
Policejní akce zvláštní jednotky tak prozatím zůstává zahalena tajemstvím. „Byl jsem
informován, ale v tuto chvíli
nebudu nic komentovat. Dohodneme se s tiskovou mluvčí
a v průběhu nadcházejícího
týdne vydáme prohlášení,“
zareagoval na dotaz Večerníku Martin Grepl, ředitel společnosti .A.S.A. Technické
služby v Prostějově, která provozuje městský hřbitov a zároveň jí patří i správní domek,
ve kterém mělo dojít k zatčení
zatím neznámého muže.
Koho tedy odvedla policejní
„zásahovka“ z domku na
hřbitově? „Já zatím o ničem
nevím, nemáme víkendové
služby a já osobně jsem od
pátku mimo Prostějov. Pokud
došlo k této akci, muselo se
tak stát v soukromém bytě,
který je v tomto domku prona-

BOMBA STOLETÍ: O Amazon
se popere také PROSTĚJOV!
Zaberou Ame
ričané
ODĚVNÍ POD
NIK?

jímán,“ uvedl pro Večerník Jaromír Vlček, správce hřbitova.
Podle našich informací má
právě tento byt pronajatý
dnes už bývalý zaměstnanec
technických služeb a přebývá zde rovněž jeden z hrobníků. O tom, koho zamaskovaní policisté v sobotu večer
zatkli a odvezli k výslechu,
bude Večerník informovat
na svém webu www.vecernikpv.cz, resp. v příštím
vydání!

VÝZVA PRO ČTENÁŘE!
Viděli jste něco podezřelého
v sobotu odpoledne okolo
15.00 hodin na městském
hřbitově? Stali jste se svědkem zatčení zatím neznámé
osoby policejním komandem? Zavolejte na telefonní číslo redakce Večerníku
582 333 433 nebo napište na
redakce@vecernikpv.

Amazon místo „ópéčka“? Pokud by Prostějov chtěl uspokojit požadavky amerického investora, musel by většinu pozemků nabídnout
nový majitel Oděvního podniku.
Koláž Večerníku

Prostějov/mik - Trumfne Prostějov Brňáky, kteří pohrdli miliardovou investicí internetového kolosu
Amazon.com na výstavbu obřího logistického centra? Jak bylo Večerníku potvrzeno, prostějovský
magistrát právě zahájil boj o takřka dvoutisícovou příležitost pracovních míst, která by Amazon v případě výstavby distribučního centra pro střední Evropu v Prostějově zajistil. Lukrativního investora chce ale
p
jje p
také zlákat Olomouc, Přerov, Ostrava či slovenské Malacky. Bohužel americká společnost
prozatím
znechucena jednáním s jihomoravskou metropolí a v tuto chvíli nechce své
více čtěte na straně 6
další kroky konkrétně komentovat.

PROSTĚJOVANÉ SPOTŘEBUJÍ MILIONY KUBÍKŮ VODY ROČNĚ
Proč je tak tvrdá? „Zkoušeli jsme ji změkčit, ale ztratila chuť,“
ť,“
vysvětluje šéf dozorčí rady VaKu Radek Zacpal

Prostějované spotřebují každým rokem více než tři a půl milionu kubíků vody.
Podle zástupce Vodovodů a kanalizací Prostějov, a.s., jde o vodu vysoce kvalitní, ovšem na druhé straně tvrdou, což mnohým lidem vadí. Jak se Večerník
dozvěděl, před lety se pokoušel VaK vodu změkčit pomocí chemických filtrů,
ovšem pokus se nezdařil. Při praní tedy stále musíme používat změkčovadla
a při dalším běžném využívání se musíme smířit s tím, že konvičky na vaření
vody či nádobí je potřeba častěji podrobovat „octové lázni“.

Pospíšil a Hemerková
končí v ODS
Prostějov/red - Do posledního
březnového dne museli členové
ODS zaplatit příspěvky, aby
si o další rok prodloužili pobyt
v této pravicové straně, která už
dlouhé roky spoluřídí prostějovskou radnici. Večerník zajímalo, kolik členů toto politické
sdružení, které loni vypadlo
z vládní koalice a poslední měsíce je na ústupu, opustilo.
„V Prostějově nás ubylo jen přibližně dvacet, což zhruba odpovídá každoročnímu počtu těch, kteří
z různých důvodů už nezaplatí,“
prozradil okresní šéf „modré“ strany Petr Sokol, který pro Večerník
dodal: „Potěšilo mne, že některými škarohlídy očekávaný masový úprk z naší strany minimálně
v Prostějově nenastal.“
Podle Petra Sokola se ODS začíná
s novým celostátním předsedou
Petrem Fialou pomalu zvedat a ti,
kteří opravdu vyznávají pravicové
myšlenky, v prostějovské sekci
zůstávají. Občanští demokraté
díky tomu udrželi pozici jedné ze
stran s nejsilnějším členstvem ve
městě a v Prostějově se jejich oslabení příliš neprojevuje.
Mezi těmi, kterým ale členství
zaniklo právě kvůli nezaplacení

příspěvků, jsou ale dva náměstci prostějovského primátora
Jiří Pospíšil a Ivana Hemerková. Pospíšil před čtyřmi roky kandidoval jako jednička ODS a zisk
prostějovských občanských demokratů mu vynesl post prvního
náměstka primátora, přestože jím
vedená kandidátka neobhájila dřívější úspěchy dlouholetého starosty za ODS Jana Tesaře. Právě toho
před čtyřmi lety jako lídr vystřídal.
Navíc Jiří Pospíšil získal za ODS
také křeslo v krajském zastupitelstvu. Pravicová ODS přitom nebyla první stranou prostějovského
náměstka, již v minulosti usiloval
o křeslo zastupitele v barvách jedné malé středové strany.
Předseda okresní ODS Petr Sokol komentoval odchod Pospíšila
a Hemerkové s nadhledem: „Jsou
členové, kteří zůstávají, i když
nejste zrovna nahoře, zatímco jiní
jdou, když se chvíli nedaří, o dům
dál. Tak je to ve všech stranách.
Přeju jim hodně úspěchů v další
práci.“
I přes zmíněné odchody zůstávají
občanským demokratům v užším
vedení magistrátu, tj. radě města
dva zástupci Milada Sokolová
a Zdeněk Peichl.
Reakce Jiřího Pospíšila a Ivany
Hemerková vám Večerník přinese v příštím vydání!
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Není problém. Předseda dozorčí rady společnosti Vodovody a Kanalizace v Prostějově Radek Zacpal Večerníku potvrdil, že zásoby pitné
vody jsou v regionu dostatečné.
Foto: Michal Kadlec a ilustrační
I proto nemá Prostějov v tom- tuje od nepaměti. Je to tím,
to ohledu problémy, a to ani že obsahuje vysoké procento
v době, kdy panují velmi su- vápníku a hořčíku, na což má
chá období,“ tvrdí dále Zacpal. vliv podloží vodonosných vrsDalší otázkou je kvalita vody tev. Není tajemstvím, že před
v Prostějově. Jak všichni jistě několika lety jsme zkoušeli
dobře víme a máme s tím své s tímto problémem něco uděvětší či menší zkušenosti, voda lat a vodu ´změkčit´ pomocí
je tady na rozdíl od jiných měst chemických filtrů. Jenomže
v republice neobvykle tvrdá. doslova a do písmene ta voda
„Kvalita dodávané pitné vody úplně ztratila chuť. A lidé,
je velice dobrá, protože ji čer- kteří jsou léta zvyklí na určitý
páme opravdu z velkých hlou- standard kvality, by to okabek. Například ve Smržicích mžitě poznali a zcela jistě by
jde o hloubku až sto dvacet byli velmi kritičtí,“ konstatometrů. Samozřejmě, problém val Radek Zacpal, šéf dozorčí
s její přílišnou tvrdostí tu exis- rady VaKu.

3 600 478

vody. Je sice pravda, že jsou
vypracovány studie případného
rozšíření vodovodu na Stráži na
kopci nad Držovicemi s napojením na vodovodní síť Pomoraví a do městské infrastruktury.
Kdyby opravdu v budoucnu
vznikly problémy se zásobami
vody, tento projekt se dá zrealizovat prakticky okamžitě.
V tuto chvíli ale toho není potřeba,“ uklidnil Prostějovany předseda dozorčí rady Vodovodů
a kanalizací s tím, že dnes fungují jako jímací území pro Prostějov prostory u Brodku u Prostějova, Duban, Smržic a Ratibořic.
„O vodu tedy rozhodně není
nouze. Musíme si uvědomit,
že čerpáme vodu z podzemních
zdrojů. Nebereme ji jako jiná
města z umělých vodních nádrží, řek nebo zatopených lomů.

3 646 195

„Společnost Vodovody a kanalizace hospodaří se ziskem, který
například za loňský rok činil po
zdanění tři miliony korun. Dobré ekonomice napovídá skutečnost, že během posledních čtyř
let došlo k výrazným investicím
do kanalizační a vodovodní infrastruktury. Rekord jsme pak
zaznamenali v roce 2011, kdy
bylo činily přes stotřicetsedm
milionů korun a dalších dvaadvacet milionů se zaplatilo za
opravy,“ dokumentuje finanční stránku činnosti Vodovodů
a kanalizací Radek Zacpal, prostějovský zastupitel a zároveň
předseda dozorčí rady této společnosti.
Co se týká spotřeby vody na
Prostějovsku, ta je v posledních

letech setrvalá. „Naposledy se
rapidně zvýšila v roce 2007,
a to zhruba o půl milionu metrů
krychlových. Bylo to zapříčiněno nárůstem firem v průmyslové zóně na území Prostějova
a jejich zvýšenou poptávkou po
vodě, kterou potřebují k provozním účelům. Dnes se ale spousta podniků naučila vodou šetřit,
používá uzavřených systémů,
čištění vody a jejího opětovného
využití,“ konstatoval Zacpal.
V poslední době se mezi lidmi
hodně nahlas mluví o tom, že
v Prostějově mizí voda a vysychají zdroje, odkud Vodovody
a kanalizace berou pitnou vodu
pro obyvatelstvo! Takové fámy
však předseda Dozorčí rady
VaKu razantně odmítá. „Město
Prostějov má v současné době
naprosto dostatečné zásoby

SPOTŘEBA VODY V PROSTĚJOVĚ
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Zdroj: Vodovody a kanalizace Prostějov

„Zlatá Ámoska“ bude radit ministrovi školství!

Prostějov/mik - Profesorka
Gymnázia Jiřího Wolkera
Ivanka Hájková prožívá na
sklonku své kantorské kariéry doslova zlaté okamžiky!
Předminulou středu byla hostem prezidenta České republiky Miloše Zemana, následně
se v pátek 28. března stala
vítězkou ankety Zlatý Ámos,
aby už o den později přijala nabídku ministra školství
Chládka, stát se jeho poradkyní! Není to jak ze snu?
A k setkáním s celebritami je
nutné ještě zahrnout aktuální

přijetí u primátora Statutárního
města Prostějov, k němuž došlo uplynulý čtvrtek. „Je toho
na mě v posledních týdnech
fakt moc,“ usmála se sympatická dáma, která je momentálně v centru pozornosti, Ivanka
Hájková. Jak potvrdila, skutečně se stane poradkyní ministra
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Marcela
Chládka. „Na Kantorském
bále mi před plným sálem Národního domu na Smíchově
blahopřál ministr školství Marcel Chládek, načež mi nabídl

místo v týmu jeho poradců.
Byla jsem tím zaskočena, ale
ráda jsem jeho nabídku přijala,“ sdělila Hájková po setkání
s Miroslavem Pišťákem a dalšími prostějovskými radními
s tím, že půjde o čestnou funkci. „Tady nejde o peníze, ale
o prestiž a výraz uznání mé
celoživotní práce ve školství,“
domnívá se prostějovská Zlatá
Ámoska.
Úvodní část obsáhlého rozhovoru s Ivankou Hájkovou
si můžete přečíst na straně 16
dnešního vydání!

Čestný zápis. Ivanka Hájková se na žádost primátora ve čtvrtek podepsala do pamětní knihy města Prostějova.
Foto: Magistrát města Prostějova
INZERCE

GRATULACE
Dne 7. dubna 2014
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Barometr

Číslo týdne

+

123

O ř í v Ol
Opatření
Olomoucké.
ké Zvýšený
Z ýš
počett
přestupků proti veřejnému pořádku
Nebeza rušení nočního klidu v Olomoucké ulici
pečný rondel.
přiměl město k prvnímu konkrétnímu
Nebezpečný ronopatření. Po dobu diskoték bědel. Kruhová křižovatka
hem páteční a sobotní noci
na Petrském náměstí se nezdá
v tamním diskoklubu
být tak bezpečná, jak se původně
budou ulici prochátradovalo. Vloni v létě zde byl usmrcen
zet stálé hlídky
cyklista, minulé pondělí zase řidič srazil na
strážníků.
přechodu pro chodce osmdesátiletou seniorku. Ta byla těžce zraněna a je v nemocnici.

Osobnost týdne
JAKUB ŠTAFFA

Tolika body zatížili basketbalisté Ariete Prostějov konto
domácích Turů ze Svitav ve
středečním utkání 43. kola
Mattoni NBL. Že jde o počin mimořádný dokazuje
překonání rekordu celého
letošního ročníku nejvyšší
tuzemské soutěže.

-

Policista z Konice, sloužící na
Územním odboru Policie ČR ve
Vyškově, obdržel od prezidenta
republiky Miloše Zemana Zlatý
záchranářský kříž. Vloni 16. listopadu při nehodě dvou osobních
aut mezi Konicí a Štarnovem zachránil dva mladé lidi z hořícího
auta. Ještě jednou bravo!

Výrok týdne
„KDYBY SI JE
U MĚ ULOŽIL,
JÁ BYCH
DVACET MEGA
OKOTIL PRIMÁTOROVI TAKY!“
Rozumbrada po pěti pivech
v jedné z hospůdek v centru
nabízel primátorovi rovněž
bankovní službu,
ale soukromou...

O NEPODPOROVANÝCH „OKNECH“ A JINÝCH „ŠMEJDOVINÁCH“, KTERÝMI JSME OBKLOPENI
Martin Mokroš

Analýza
Dnes nebudu úzce
regionální či místní,
ale dané problémy
se nás všech nebo
alespoň velké části setsakra dotýkají,
a tak si je dnes
pojďme společně
rozanalyzovat...

Také na vás v poslední době
vyskočily z novin inzeráty, případně z vašeho počítače oznámení, že od 8. dubna, což je mimochodem zítra, přestane firma
Microsoft technicky podporovat
svůj operační systém Windows
(v překladu OKNA) XP, a že pokud nepřejdete na OS 7 nebo 8, tak
se váš počítač stane terčem útoků
všech hackerů světa, případně jej
vytunelují všechny banky světa,
které přes něj skoro rozpoutají třetí
světovou válku A nebo že vám samotným změní či zcela zruší vaši
kompletní identitu, jako v jednom
starším americkém filmu se Sandrou Bullock pod názvem Síť?
Uvažoval jsem nad tím, zda
by zveřejnění těch inzerátů
v tisku nemělo být klasifikováno
jako trestný čin šíření poplašné
zprávy. A tak jsem samozřejmě
nelenil a začal na internetu i ve
svém okolí zjišťovat názory spoluobčanstva. Zjistil jsem asi tolik. Skupiny uživatelů OS Linux
a Apple se problematice Win-

dows XP zcela nepokrytě vysmáli
a dále si budou hrát s tučňákem
anebo ukousnutým jablkem, což
jak známo jsou loga těchto OS.
Další skupinou byli ti, co mají novější plechy (termín pro PC nebo
notebooky) s Windows 7 či 8
a buď se již s novými OS skamarádili, a nebo se slzou v oku na XP
vzpomínají, neboť kamarádit se
s například s „osmičkami“, pokud
nemáte dotykovou obrazovku,
je takřka nemožné. Ta největší
skupina byli kolegové XPéčkaři,
kteří buď nadávali a následně se
rozdělili na podskupiny, kdy jedni
přeinstalují na vyšší verzi, a ti druzí
zůstanou s tím, že jdou tedy do „jistého“ rizika. Já zažil na vlastní oči
přeinstalaci XP na „sedmičky“
a následně přestala fungovat do
té doby funkční tiskárna, s problémy začalo běžet multifunkční zařízení (tiskárna, kopírka,
skener v jednom) a vnitřní síť
„spadla“ také... A proč se tak stalo? No protože novější OS nepodporuje, tedy nemá ovladače tzv.
drivery pro starší zařízení, a ty tedy
následně lze tak akorát vyhodit.

sokol
ím okem ...
Proč nechci euro

Zdražování a ...

... řecké dluhy

V posledních dnech se po
českých městech a obcích
rozběhla Petice pro korunu,
jejímž cílem je vyzvat českou
vládu, aby v Evropské unii
dojednala pro naši vlast výjimku z povinnosti přijmout
euro - společnou unijní měnu.
Když jsme téměř před deseti
lety jako republika vstupovali do Evropské unie, museli
jsme se zavázat, že euro jednou přijmeme. Není dáno kdy,
ale jednou by na to mělo dojít.
Myslím, že bychom měli dělat
vše pro to, abychom do tzv.
eurozóny zatím (nebo nikdy)
nemuseli.

V drtivé většině zemí, které
dosud euro přijaly, znamenalo
toto rozhodnutí následné zdražení velké části zboží. Ceny
se totiž ve velké většině případů zaokrouhlují při změně
platidel nahoru a občané na
to doplatí tím, že musí sáhnout hlouběji do peněženky.
V některých zemích se vlády
snažily podobnému trendu zabránit, ale stejně nebyly úplně
úspěšné. Není proto náhodou,
že v německy mluvících zemích se euro neoficiálně přezdívá „teuro“, podle německého slova teuer, což česky
znamená drahý…

Podobně platí, že vládám, na
které je dnes zvykem spíše
nadávat, jako byla třeba ta poslední středopravá, vděčíme za
to, že aspoň zatím nemusíme
splácet dluhy zemí, které si na
jihu Unie dlouho žily nad poměry. Nepovažuji za normální,
aby naši důchodci spláceli dluhy svých řeckých kolegů, kteří
mají násobně vyšší penze.
I proto petici určitě podepíšu
a budu věřit, že tak učiní co
nejvíce z nás, aby vláda pochopila, že se v době, kdy
euro zažívá hlubokou krizi,
musíme držet naší koruny.
Petr Sokol, vysokoškolský učitel

Konstelace
hvězd Prostějova
Je ten pravý čas myslet nejenom na práci, ale hlavně na smyslupl-

né trávení volného času. S přibývajícím sluníčkem by se Prostějované měli začít více hýbat, takže obujte tenisky a rychle ven!

Berani - 20.3. až 18.4. Sladké řeči vám nepomohou
k tomu, abyste něčeho dosáhli. Pokud si budete chtít
zajistit respekt, nazvěte věci okolo sebe pravým
jménem a nevykrucujte se. Ostatně upřímnost budete nyní potřebovat i v rodinném prostředí.
Býci - 19.4. až 19.5. První polovinu týdne prožijete ve stresu, protože vaše pracovní místo se otřese
v základech. Od čtvrtku se ale vaše pozice ve firmě
zpevní, tudíž si můžete dál plánovat skvělou letní
dovolenou. Bacha ale na šéfa!
Blíženci - 20.5.až 19.6. Dostanete skvělý nápad,
jak se rychle dostat k penězům, aniž byste cokoliv
ukradli nebo zpronevěřili. Má to ale háček, potřebujete k tomu odborníka, který vás k bohatství dovede
a poradí co a jak. Máte někoho takového?
Raci - 20.6. až 21.7. Vaše chování v těchto dnech
ovlivní drahá polovička. Partner totiž bude vyžadovat neustálou společnost, což pro vaše původní
plány bude hodně komplikované. Jestli ale chcete
mít doma klid, buďte mu po vůli.
Lvi - 22.7. až 21.8. Budete se tento týden topit v samých nepříjemnostech. Ty jsou ale řešitelné, pokud
se do nich pustíte hned a nebudete je stále odkládat.
Co si konečně vzít dovolenou, abyste měli na řešení
problémů čas a klid?
Panny - 22.8. až 21.9. Neztrácejte čas zbytečnostmi, kterými se neustále zaobíráte. Naopak, v těchto
dnech, kdy budete postaveni před velký problém,
musíte řešit podstatné věci. Naštěstí máte kolem
sebe několik přátel, kteří vám pomohou.
...ještě

+

Váhy - 22.9.-21.10. Vám chybí něha a hřejivé slovo
od někoho, kdo by vás bezmezně miloval. Bohužel,
ani tento týden nenajdete svého favorita, takže se
musíte spolehnout na rodinné přátele. O lásku se ale
nebojte, určitě jednou přijde...
Štíři - 22.10. až 20.11. Po finanční stránce si nemůžete dvakrát vyskakovat, to ale neznamená, že byste
se měli držet zkrátka, a tu a tam si neužít. Ke konci
týdne určitě neodmítejte pozvání na večírek, který
může skončit ve vaší ložnici!
Střelci – 21.11.až 20.12. Buďte opatrní doma při
úklidu! I při takové činnosti vám totiž tento týden
hrozí nebezpečí úrazu. Být vámi, necháme prach
a pavučiny tam kde jsou nebo domácí práce svěřte
partnerovi. Ten se u toho nezraní.
Kozorohové - 21.12. až 19.1. Prožijete takzvaný
týden blbec! Na co sáhnete, to vám bude padat
z ruky a v zaměstnání budete dělat jednu chybu za
druhou. Vůbec neváhejte a zmizte z tohoto prostředí
někam hodně daleko. Třeba na hory.
Vodnáři - 20.1. až 18.2. Pozor na každého cizího
člověka, který vás náhodně potká na ulici a bude
vám dělat jakékoliv návrhy. Vy jste totiž tak bezelstně důvěřiví, že okamžitě sednete každému na lep
a pak následky rozdýcháváte několik měsíců!
Ryby - 19.2. až 19.3. Na každém druhém vidíte
nějakou tu chybu, ale vlastní nedostatky přehlížíte!
Tomu udělejte v těchto dnech přítrž, alespoň trocha
sebekritiky vám rozhodně neuškodí. Začněte pořádkem na vlastním pracovním stole.

Začalo mi svítat. Máme tady krásnou ukázku globální „šmejdoviny“. Vy zaplatíte nejdříve za nový
operační systém u jedné firmy,
následně zakoupíte nová zařízení
u dalších firem kupujete a platíte,
a tak pořád dokola. Jedná se miliony, možná miliardy zákazníků
a penízky se „šmejdířům“ jen hrnou.
Dojímáme se nad televizními reportážemi či novinovými články,
jak je seniorská skupina obyvatel
napalována prodejci – „šmejdy“
z firem BECK a dalších, kteří
jim vnucují předražené blbosti,
ale vážení, oni prostě na ty jejich
akce jen nemusí jezdit, kampaň
a zákon proti nim také funguje
a jde to, ale že tady někdo zcela
legálně „šmejduje“ na milionech
uživatelů s počítačovou technikou,
to evidentně nikomu nevadí! Kapku zvláštní, ne?
Prostějovský primátor jednou na
jisté konferenci v rámci jednoho
z projektů ESF řekl, že pokud
jednou počítače zhavarují, tak se
zřejmě buď vrátíme na stromy,
protože nebudeme vědět co dál,
nebo rovnou zahyneme. Počítačo-

vé firmy to zřejmě velmi dobře ví,
a tak nás prachsprostě dojí z peněz
přičemž nikdo na ně evidentně nemůže. Jde o smutnou realitu, ale
já osobně i tak u XPéček zůstanu,
protože když kapku víte jak na to,
tak vás prostě ten zmiňovaný 8. duben může nechat chladným. Takže
milý Microsofte, na mně tedy nevyděláš ani „kačku“…, nazdar!
A teď jen rychle ke dvěma
„šmejdovinám“, které vesele
běží již dlouho a jsou evidentně
podporovány ne globálně, ale
o to intenzivněji. Co třeba taková
devalvace koruny na sedmadvacet
za euro? Všechno v pohodě, nikomu nevadí zdražení všeho okolo
nás, a nikdo se nepozastavuje nad
tím, že onen proklamovaný důvod
devalvace, tedy posílení vývozu
a následně celé ekonomiky, nenastal? Nenarazil jsem ani na běžného člověka, který by na devalvaci
nějakým způsobem vydělal a pan,
dnes již guvernér, je stejně bohorovný s platem ještě vyšším. Ano,
guvernéra někdo jmenuje, za jmenování jistě někdo lobuje, a pak
na tom všichni společně vydělají,

ovšem bez nás vážení, bez nás. Jen
tak ze zájmu se podívejte, kdo co
nakupoval velkého právě v době,
když se koruna devalvovala, kapku
zapátrejte, a „docvakne“ vám to...
Ta druhá „šmejdovina“ nás
všechny trápí s přestávkami již od
Rakousko-Uherska. Ano právě
v době vzniku této analýzy běží
první hodiny letního času a já tedy
říkám, zrušme ho! Ekonomický
efekt je dnes prý JEDNO PROCENTO! Což je tedy jedno velké
nic. Jinak to přináší tak maximálně
bolehlav a všeobecné jednorázové
zblbnutí lidí, následně celé přírody.
Už i v nedemokratickém Rusku
ho zrušili, respektive nastavili celoroční jeden čas a jde to i jinde po
světě, tak by se snad mohla rozhoupat i naše slavná EU, ne?
Vím, tahle „šmejdovina“ nás trápí asi nejmíň, ale chtěl jsem dnes
upozornit na to, že „šmejdi“ nejsou jen prodavači předražených
nadblblostí, a že cílem „šmejdů“
nejsou jen senioři. Takže braňme
se proti „šmejdům“ všichni společně, jinak nás sežerou a vysají
zaživa, ať už sedí kdekoliv...

KAŽDÝ MÁME SVÉ ÁMOSE

Tomáš Kaláb
Prostějov má zase jednou celorepublikové prvenství. Tentokrát prostřednictvím soutěže
o nejlepšího kantora Zlatý
Ámos, když v letošním jednadvacátém ročníku dominovala učitelka chemie z Gymnázia Jiřího Wolkera Ivanka
Hájková.
Byť jsem na prostějovském
gymnáziu v osmdesátých letech studoval také, s učitelkou
Hájkovou jsme se pouze míjeli
na chodbách. Minula se s ní
také moje maminka, když za
ni v době její mateřské dovolené zaskakovala letošní vítězka
na základní škole v Palackého
ulici. Všechny tyto asociace
mě na chvíli vrátily do školních lavic a přiměly zavzpomínat na své „Ámose“.
Je naprostou pravdou, že ti
nejlepší pedagogové musí dát

žákům něco víc než je pouze
naučit látku daného předmětu. Jen ti opravdu nejlepší dokážou vzbudit o danou
problematiku i hlubší zájem
a dokonce také nalinkovat
žáku či studentovi budoucí
profesní kariéru.
Já měl takové osobní Ámose
dva. Jednoho na základní
škole, druhého na gymnáziu. Oba splňovali bezezbytku
kritéria, která by ten „pravý
Ámos“ měl mít. Na druhém
stupni mě především pro
matematiku, ale i pro fyziku
nadchl Miroslav Chytil, pozdější dlouholetý ředitel ZŠ Palackého. Pamatuji si, jak jsme
se v jeho hodinách se spolužákem předháněli, kdo bude mít
ve vyučování víc vypočítaných
příkladů (mělo to jednu výhodu - odpadly domácí úlohy).
V posledních dvou ročnících
jsem uvítal tehdejší praxi
takzvaných povinně-volitelných praktik, samozřejmě
v mém případě matematicko
-fyzikálních.

S přechodem na třetí stupeň
vzdělávacího procesu jsem na
gymnáziu potkal svého druhého „Ámose“. Byl jím dnes
již bohužel zesnulý profesor
Jaroslav Kopřiva, který později
založil a vedl gymnázium v domovském Kojetíně. Chemikář
jako břitva, který si se svými
studenty dokázal vytvořit velmi specifický vztah. I chemičtí
„premianti“ museli být v každém okamžiku ve střehu, protože je pan profesor dokázal
svým neopakovatelným způsobem neustále vybízet k vyšším
výkonům. Právě on mi svými
pedagogickými kvalitami „nalajnoval“ vysokoškolské studium biochemie na Masarykově
univerzitě v Brně.
Bohužel v době mých studentských let jsme si o této populární soutěži mohli nechat jenom zdát. Svého favorita měl
tehdy každý ve svých srdcích.
Já také.

Město chce brčálovou vodu v rybníku!
Agentuře Hóser náměstek primátora pro stavební investice
Zdenál Fišerák. Podle něho se
nedá mluvit vůbec o tom, že by
se voda plná řas nechala přitéct
Hloučelou, a pak mlýnským
náhonem přímo do rybníka.
„Kdepak, to by voda přišla
o všechen zelený humus, který
by zůstal v korytech těchto toků,
a do rybníka by pak už přitekla
jen čistá průzračná voda. A to
by byl strašnej průser,“ vysvětlil
Fišerák.
Jeho kolegyně Ivanka Hemeráková, co dbá na životní prostředí, má v hlavě jiný plán. „Vodu
z přehrady přímo na místě odčerpáme do velkých cisteren
a přivezeme ji takovou, jaká teď
je. Nebo nám mohou pomoci
i vrtulníky s vaky na vodu, které se běžně využívají při hašení
požárů. No a pak se tato voda
jednoduše přečerpá do Droz-

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

Je otázkou času,
kdy dojde k neštěstí
Nechci se pouštět do nějakých
právních rozborů, ale každopádně i já bych chtěl upozornit na
nebezpečí číhající na všechny
řidiče při průjezdu Čechovicemi. Silnice mezi domem pana
Nezvala a nemovitostmi naproti této komunikace je tak úzká
a ještě v nepřehledné zatáčce,
že bych se divil, kdyby tady
brzy nedošlo k neštěstí. Kvůli
rohu domu není do zatáčky vidět a i když je tady předepsaná
„čtyřicítka“, málokdo z řidičů ji
dodržuje. Také mně samotnému
se kolikrát stalo, že jsem se v této
obávané zatáčce střetl s protijedoucím vozidlem nebo motorkou a kolikrát to bylo doslova
o fous, abychom o sebe nezavadili. Ať je to jak chce, každopádně by s touto nebezpečnou
lokalitou mělo město či kraj už
konečně něco udělat. Těžko ale
někdo bude moci chtít po panu
Nezvalovi, aby dům zboural...
Jan Okleštěk, Prostějov

glosa týdne

Agentura
Snímky zobrazující zelený hnus
v čerstvě napuštěné plumlovské
přehradě kupodivu vzbudily
velký zájem v řadách prostějovských konšelů. Není divu,
mnozí z nich se shlédli v zelené
vodě a umíněně si stojí za svým
plánem mít i v centru Prostějova vlastní Sargasové moře...
Jak Agentura Hóser exkluzivně
zjistila u zástupců vedení magistrátu, radní hodlají investovat
miliony korun do přesunu vody
z nádrže v Plumlově do drozdovického rybníka! „Já osobně
v tom nevidím žádný problém.
Ani technický, ani žádný proti
životnímu prostředí. Požádali
jsme odborníky na vodu, aby
nám zpracovali projekt na co
nejrychlejší a hlavně nejefektivnější způsob přemístění milionů kubíků brčálově zelené vody
z přehrady do našeho rybníku.
Ať to stojí, co to stojí,“ svěřil se

aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

dovického rybníka. Jenom teď
nevím, jak se teď z rybníka
zbavíme té prokleté čisté vody,“
pokrčila rameny Hemeráková.
Statutární město chce zeleným
rybníkem oživit turistický ruch
v Prostějově. „Jsem přesvědčen
o tom, že malé Sargasové moře
přiláká do Prostějova spoustu
čumilů i ze zahraničí. Uvažujeme také o tom, že povolíme
letní koupání v drozdovickém
rybníku. Tím vyřešíme už letitý
problém s nedostatkem koupališť. Řasy, které zůstanou
na tělech koupajících se osob,
však budou muset být vráceny
zpět do rybníka. K tomu budou
vyčleněny dvě hasičské jednotky,
které na břehu budou na tyto lidi
používat vodní děla a splachovat
z nich řasy do nádrže,“ nastínil
další plány primátor Prostějova
Miroslav Nakaseseděl.
Za Agenturu Hóser Majkl
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Nestačím přejít
Je mi osmdesát let a musím si
postěžovat na to, jakým způsobem je v Blahoslavově ulici
postaráno o bezpečnost chodců, hlavně nás postarších. Jde
o přechod pro chodce naproti
lázním. Když tady blikne zelený panáček, je to zaprvé svátek
všech svátků a za druhé zelená
pro chodce svítí jen pár vteřin.
Sotva po bílé zebře udělám dva
kroky, už zase blikne červený
panáček. Copak se nedá chodcům dát šance a větší čas, aby
přechod přešli celý a v pohodě?
Vždyť já jsem vždycky v půlce
a už na mě troubí řidiči aut, že
jim překážím!“
Marie Zábranská, Prostějov

Zatím jen
štěrk a beton
Před několika týdny jsem si přečetl článek ve Večerníku o tom,
jak se rekonstruuje mlýnský
náhon a jeho okolí v Kolářových sadech. Paní náměstkyně
Hemerková se v něm chlubila,
jak zde bude vytvořen nádherný
zelený kout v Prostějově. Dívám
se na ty rekonstrukční práce
z okna, ale zatím vidím všude
jen samý štěrk a beton. Snad jde
ale jen o počátek všeho dobrého
a skutečně se dočkáme něčeho
zeleného…“
Jaroslav Dopita, Prostějov

Prodává kradené
Několikrát denně procházím
Wolkerovou ulicí a často mě
zastavuje stará cikánka a nabízí mi k prodeji spreje, mýdla,
kosmetiku a někdy i rifle nebo
jiné oblečení. Nevěřím tomu,
že tyto věci nabyla poctivým
způsobem, určitě jde o kradené
věci, které se ta žena snaží prodávat pod cenou. Jenom se divím, že některý z policistů, kteří
tudy taky často procházejí, ji už
dávno nechytil za flígr!
J. P., Prostějov

PIŠTE NÁM SVÉ
NÁMĚTY!
VECERNIK@PV.CZ!
...ještě

+

Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Zanedlouho vklouzneme do parných dnů letních měsíců, spousta z nás tak už přemýšlí a plánuje dovolenou. Některé zájezdy nás
lákají na lepší ceny, pokud je zakoupíme s dostatečným předstihem. Jinde jsou zase potřeba rezervace kvůli obsazenosti. A co
vy? Už jste si objednali dovolenou? Na to jsme se v uplynulém
týdnu ptali v prostějovských ulicích našich spoluobčanů…

OBJEDNALI JSTE SI
JIŽ DOVOLENOU?
Iveta SKÁCELOVÁ
Prostějov

Barbora LABOUNKOVÁ
Prostějov

NE

NE

Auto kantorky
zamotané do „HAJZLPAPÍRU“

Sedmáci ze ZŠ E. Valenty to přehnali...

2x foto: Michal Kadlec

„Dovolenou většinou s předstihem neobjednáváme. Lákavé ceny na dřívější objednání
pobytu jsou podle mě jen marketingové tahy. Samozřejmě
někdy jsou potřeba dřívější rezervace, ale akce typu first minute jsou podle mě klamavé.
Zhruba měsíc před termínem
dovolené vždy naplánujeme
kam, kdy a na jak dlouho.
Takhle nám to stačí. Máme
v plánu jet na dovolenou autem, někam v rámci Evropy.“

„Dovolenou většinou objednáváme nebo rezervujeme
dopředu. Hlavně kvůli dětem,
jednak aby bylo místo, a pak
je i lepší, aby bylo vše zařízené
s předstihem. Tentokrát jsme
nic předem ale neobjednávali.
Máme v plánu jet do Jižních
Čech, konkrétně do Písku, tam
je moc krásně. Není podle mě
třeba jezdit vždy k moři nebo
někam do zahraničí, když je
u nás tolik krásných míst,
která určitě stojí za návštěvu.“

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Ano v tomto týdnu se vám nebude chtít zůstávat s partnerem doma a samozřejmě budete hledat jiná místa
k milování. Venku je už krásně, takže vyrazte za erotikou
do přírody... Lesy odjakživa skýtaly útočiště nejrůznějším
nekalým živlům. V dnešní době jsou to hlavně milenci,
kteří využívají hradbu stromů a keřů ke vzrušujícím rychlovkám! Pokud se skutečně odhodláte k milování v přírodě, nezapomeňte, že les už v tomto jarním počasí navštěvují turisté a trampové! Proti posledně jmenovaným
se lze bránit jen těžko, obyčejní výletníci však zpravidla
neopouštějí značené turistické stezky. Pokud si to tak nezačnete rozdávat přímo na hlavní magistrále, ale zajdete
hlouběji do lesa, můžete se milovat s klidnou hlavou. Na
jehličí to ale raději nedělejte! Jehličnaté lesy mají sice své
kouzlo, ale díky jejich hustotě a pichlavému jehličí byste
si to moc neužili. I v listnatých lesích je nejlepší zapřít
partnerku ve stoje o strom a milovat se pěkně zezadu.
Takový sex je nejen živočišný, ale i bezpečný - při sexu
ve stoje se k vám tak rychle nepřipojí klíšťata a mravenci.
Na dece s nimi ale počítat musíte.

Kluci, to jste přepískli! Úterní aprílové ráno dalo příležitost žákům sedmé třídy
Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty k tomu, aby si udělali šprťouchlata ze
své učitelky češtiny. Její auto totiž omotali hned několikrát toaletním papírem,
což sami považovali za povedený žert. Jiného názoru však bylo vedení školy...
Prostějov/mik
„Šlo o velmi nemístný vtip,
nikoliv o nějakou šikanu.
Chlapce ze sedmé třídy měl
pan ředitel na pohovoru.
Jeden z nich se přiznal, že to
samé provedl v úterý ráno své
mamince, a pak přemluvil
spolužáky, aby toaletním
papírem ´vybavili´ i vozidlo
paní učitelky Telíškové,“ zareagovala na dotaz Večerníku Hana
Šťastná, zástupkyně ředitele

ZŠ ul. E. Valenty v Prostějově.
K žádnému potrestání
hochů ale zřejmě nedojde.
„Šlo o aprílový žert, jenž
nebyl ze strany těchto chlapců
na apríla jediný. V úterý těsně
před příchodem paní učitelky
jí ještě vysadili z pantů dveře
od třídy se slovy, ať zaklepe...
No, to už je opravdu přes hranu snesitelného humoru. Jde
o nejapné žerty a kromě toho,
že chlapci byli přísně pokáráni ředitelem, budou o jejich

žertících informováni i rodiče.
Blíží se totiž třídní schůzky,“
dodala ještě Večerníku Hana
Šťastná.
Podle jejích slov žádnou aféru
z provedených vtípků během
prvního dubnového dne nedělá
ani samotná učitelka, která vše
přešla s úsměvem. Dobromilu
Telíškovou se Večerník snažil
zkontaktovat, ale na žádost
o vyjádření elektronickou
poštou do uzávěrky tohoto vydání nezareagovala.

INZERCEE

Foto: Internet

Návrat ke

„starým” případům

V přehradě jsme se měli koupat

už loni. Budeme aspoň letos?
Prostějov/mls

PONDĚLÍ 8. DUBNA 2013
To se dalo čekat! Přehrada se v uvedeném termínu napouštět nebude. Tentokrát je na vině extrémně chladné dubnové počasí, které
zbrzdilo práce na opravě hráze. Další možný termín napouštění
nádrže byl stanoven na konec května. Během jediného měsíce se
celá přehrada napustit určitě nestihne, vypadá to, že na jejím dně
bude na začátku prázdnin pouze větší kaluž. Dle Povodí Moravy
však letní koupací sezóna ohrožena není.

jak šel čas Prostějovem ...
Kojetínská

DUBEN 2014

Funguje tu řada firem. Ulice patří mezi ty pojmenované teprve
před nedávnem, svůj název získala 26. června 1997 podle směru k
nejbližšímu městu Kojetín. Na této výpadovce z Prostějova sídlí řada
průmyslových firem a jiných podnikatelských subjektů. V minulosti
zde sídlila například i firma Kovozávody Prostějov (viz foto). V areálu
po jižní straně ulice jezdívala dříve železniční vlečka n. p. Železárny
Prostějov.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Přehrada v uplynulých letech prošla rozsáhlou revitalizací, která
i s opravou hráze přišla na dvěstě sedmdesát milionů korun. Povodí Moravy ještě loni v dubnu tvrdilo, že by přehrada měla být
na léto 2013 připravena pro koupání. Tak tomu ovšem nebylo,
v průběhu celého neobyčejně teplého léta se nenašel nikdo, kdo by
do „louže“ obklopené vzrostlou trávou vlezl. Přehrada se nakonec začala „naplno“ napouštět až koncem srpna. Nyní je už zcela
zaplněná, objevil se však další problém. Kvůli neobyčejně teplé
a suché zimě voda do nádrže přitékala pomalu. To může být jeden
z řady důvodů, proč se už koncem března začala zelenat jako fotbalový pažit. A ke koupání rozhodně neláká... Podle Povodí Moravy za zelenou přehradou stojí neškodné řasy, které do léta zmizí
a přehrada bude připravena pro plavce. Nelze se vůbec divit, že
moc lidí tomu už nevěří. „Mám na přehradě chatu. Její odhadní
cena je sice třičtvrtě milionu korun, neprodal jsem ji ani za třetinu! Nikdo totiž nevěřil, že se v přehradě bude moci bez rizika koupat,“ napsal do redakce Večerníku jeden ze čtenářů. Tak uvidíme.
Naděje za 270 milionů korun přece umírá poslední...
napsáno
před

Příště: Blahoslavova

Vybíráme pro vás „půltucet“
Jupí superhustý
Jupí multivitamin
jablko
0,7l
0,7l

Yo třešeň
0,7l

Hello sirup
pomeranč
0,7l

... tentokrát ze sortimentu:

SIRUPY...

Korunní sirup
Bonny pomeranč
bezinka, jablko
0,7l
0,7l

51,90

34,90

69,90

33,90

39,90

-

-

29,90 (sklo)

-

-

-

-

51,90

39,90

71,90

-

44,90

-

49,90

34,90

69,90

55,90

59,90

29,90

39,90

34,90

69,90

32,90

48,90

-

39,90

34,90

44,90

32,90

59,90

24,90

Naše RESUMÉ
Čím zahnat žízeň? No přece
lahodnou šťávou! Jablečný
superhustý sirup Jupí koupíte
nejlevněji v Tesku a Intersparu,
multivitamínový sirup stejné
značky zase v Lidlu, jen vám
nesmí vadit, že je ve skle. Pro Yo
třešeň spěchejte do Intersparu,
kde rovněž, stejně jako v Tesku,
koupíte nejlacinější Hello sirup
pomerančový. Pro Korunní
„bezinku“ se stavte v Albertu,
pro Bonny pomerančový sirup
zase v Intersparu.
Přejeme lahodnou chuť!
Průzkum proveden
ve středu 2. dubna 2014

10
lety

Ozbrojená banda gangsterů

přepadla recepční hotelu!

J k ve ššpatném
Jako
t
snu si musela připadat ve čtvrtek prvního dubna recepční hotelu na
tenisových kurtech v Kostelecké ulici. Do recepce vnikli
dosud neznámí pistolníci,
kteří ji pod různými pohrůžkami donutili k vydání tržby.
O tom, že se nejedná o aprílový
žert, se mladá recepční přesvědčila při pohledu na zbraně, kterými lupiči na ni mířili. Přestože
se jedná o velice závažný trestný čin, policie o případu zatím
nechce podrobně informovat.
Důvody k tomu má více než
zřejmé.

„V brzkých ranních hodinách
došlo v recepci hotelu v Kostelecké ulici k loupežnému
přepadení dvacetileté recepční
ze strany dosud neznámých
pachatelů. Tito ji pod pohrůžkou zbraně přinutili k vydání finanční hotovosti ve výši
několika desítek tisíc korun.
K žádnému zranění během
přepadení nedošlo. Vzhledem
k probíhajícímu šetření nebude
policie k tomuto případu poskytovat žádné další informace,“ sdělila nám Alena Slavotínková, tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově.

www.vecernikpv.cz

Svěží jarní zpravodajství
Sv
z Prostějovska

Zpravodajství
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TESKU PODIVNĚ VÁŽÍ BANÁNY!
Nové LOGO města V„Chtěli
mě ošidit o kilo a půl,“ postěžoval si muž Večerníku
ZŮSTANE V ŠUPLETI
Nadšení z něj nejevil ani primátor...

Prostějov/mik - Rok plný
zbytečností! Již vloni na jaře se
na prostějovské radnici rozjela
žhavá kampaň za vytvoření
nového loga města. Když
už konečně po všech peripetiích včetně zrušené soutěže
bylo vytvořeno profesionální
grafičkou z Brna, radní ho
neschválili a návrh uložili do
šuplíku. Přitom jeho autorce
o tom nedali vůbec vědět!
„Rada města Prostějova rozhodla neuzavírat licenční smlouvu s autorkou předloženého
návrhu loga a logotypu města
Prostějova Věrou Marešovou.
Rozhodli jsme tak na základě
rozporuplných názorů občanů, Smíšené pocity. Grafička Věra Marešová není zklamána z roza nakonec i ve vedení města hodnutí rady města Prostějova, která její logo odmítla, ale spíše
na navržené logo a logotyp,“ z jednání vedení magistrátu...
Koláž Večerníku
potvrdila na čtvrteční tiskové
roční pozornost i nemalé úsilí,“
konferenci rady města již nějaký
pokrčila rameny náměstkyně
ten den šířící se zvěsti Ivana
primátora.
Hemerková, náměstkyně
„Mrzí mě, že se informaci Večerník v sobotu odprimátora Statutárního
poledne zavolal také
města Prostějov.
dozvídám až od novinářů,“
do Brna Věře MaJak Večerník zjisrešové, profesionální
til,
právě
Ivana
netají zklamání brněnská
grafičce a autorce dnes
Hemerková,
která
již zamítnutého proměla celou agendu s
gra
fičk
a Věra Marešová
stějovského loga. A ta
novým logem na staneskrývala obrovské rozrosti, tvrdě narazila právě
čarování! „Nikoliv z toho, že
uvnitř vedení magistrátu. „Je
zamítli moje navržené logo,
to tak, ani pan primátor nejevil
přílišné nadšení z nového loga,“ radnice,“ prozradil Večerníku to je život a stává se to, ale
přiznala sama náměstkyně, která prostějovský primátor Miroslav hrozně mě mrzí způsob jednání. O neschválení loga jsem
přitom před časem dostala za Pišťák.
úkol zrealizovat aplikaci loga Ivana Hemerková i přes nesch- se totiž dozvěděla až v pátek od
na oficiální dokumenty města, válení nového loga radou města novinářů a nikoliv od zástupců
reklamní předměty a další věci... však stále zastává neměnný města Prostějova... Ta komuni„Existovali jsme před logem, názor. „Tvrdím, že nové logo kace, či spíše nekomunikace,
budeme fungovat i bez něho. potřebujeme a máme ho mít. mi hodně vadí. Proč mi nikdo
V externí komunikaci a na Věřím, že město se k němu aspoň nezavolal? Pořád zapropagačních předmětech bude v budoucnu znovu vrátí, a uve- stávám názor, že vytvořené
nadále používán znak města. de ho v život. Vždyť jsme do logo je pěkné, avšak život jde
Na materiálech k oslavám jeho vytvoření zapojili širokou dál,“ svěřila se v exkluzivním
výročí bude užíváno logo 100 let veřejnost a věnovali jsme mu vyjádření Věra Marešová.

Rozlícený na nejvyšší míru a ochotný hnát problém až
k České obchodní inspekci přiběhl v pátek do redakce
Večerníku muž, kterého údajně chtěli okrást v hypermarketu Tesco. Nešlo však o žádné romské kapsáře, jak jsme si zprvu mysleli, ale o samotný obchod. Pokladní mu
totiž naúčtovala bezmála tři a půl kila banánů, přestože
na pás vložil zákazník jen pouhá kila dvě! Jak k tomu
došlo, jsme se vydali zjistit na vlastní kůži...
Prostějov/mik

„Dostal jsem chuť na banány
a rozhodl se je nakoupit v Tesku.
Tak nějak odhadem jsem vybral
dva kilové ´štrapce´ z bedýnek
a zamířil platit. Pokladní naskládala trsy na digitální váhu, která
ukázala 3,346 kilogramu. Jenom
jsem si v tu chvíli řekl, že jsem
to nějak přehnal, zaplatil jsem
za ně sedmasedmdesát korun
a popošel od pokladny,“ prozradil Večerníku, jak probíhal jeho
nákup, muž středního věku, který si však nepřál být jmenován.
Na důkaz svých slov v redakci
ukázal první účtenku, na které byla skutečně uvedená váha
zakoupeného ovoce v hodnotě
3,346 kilogramu. „Nezdálo se
mi to, a tak jsem na samoobslužné pokladně požádal přítomnou
pracovnici hypermarketu, aby
mi ty banány ještě jednou převážila. A nestačil jsem se divit!
Nové vážení a nová hodnota,
jen 2,065 kilogramu! To mě
tak dopálilo, že jsem tam ztropil menší rámus,“ popisoval
děj událostí ´napálený´ zákazník
HM Tesco a pokračoval: „Na to
přišel nějaký vedoucí, a poté,
když on sám ty banány převážil
ještě jednou, poslal mě znovu na
tu samou pokladnu, kde mi paní
vrátila třicet korun. Bez omluvy,
bez jakéhokoliv vysvětlení...
Toho jsem se nedočkal ani od
onoho vedoucího, který záhy
zmizel jak pára na hrncem!“
Jak vzápětí ještě dodal, okamžitě uvědomí i Českou obchodní
inspekci. „Podle mě se jedná

o důmyslný systém, jak okrádat
zákazníky! Váhy u pokladen
jsou špatně nastaveny, a pokud
si zakoupené ovoce nebo zeleninu lidé nepřekontrolují, zaplatí
zbytečně víc peněz, než by ve
skutečnosti měli,“ je přesvědčen
chlapík z Prostějova.
Večerník se záhy do zmíněného hypermarketu vydal na
vlastní obhlídku. Zaprvé jsme
si chtěli udělat vlastní pokus
s banány, zadruhé jsme pak
měli v úmyslu požádat o vyjádření vedení provozovny.
V oddělení s ovocem a zeleninou jsme si tak do košíku nabrali zhruba dvě kila banánů
a zamířili k pokladně. Tady nám
bylo naváženo 2,034 kilogramu.
Hned nato jsme se posunuli ještě
k dalším dvěma „kasám“ a pokladní jsme požádali o kontrolní
převážení. Nezjistili jsme však
žádný rozdíl, navážené hodnoty
byly všude stejné. „Ano, pamatuji si, že před několika hodinami se tady jeden pán rozčiloval
kvůli banánům. Zavolám vám
ale pana ředitele...,“ zareagovala
na žádost o vyjádření pracovnice informací v hypermarketu
Tesco. „Bohužel, pan ředitel
Dolíška se nechce k tomuto
incidentu vyjadřovat, obraťte
se na naše ředitelství v Praze,“
hlesla ovšem po krátkém telefonátu s nadřízeným.
Večerník ihned prostřednictvím elektronické pošty požádal vedení společnosti Tesco
Stores Česká republika o vyjádření. Do uzávěrky vydání
jsme se ale odpovědi nedočkali.

Podivné váhy. Muž z Prostějova zaplatil v Tesku za banány o třicet
korun víc, než měl. Byl to úmysl pokladní nebo náhodná mýlka při
vážení ovoce?
2x foto: Michal Kadlec

Jiří Pospíšil: „O Amazon budu bojovat!“ PIÁNO NA NÁMĚSTÍ!
Zahraje si i tatíček Masaryk?

Prostějov/mik - Tak to by byla
bomba! Tato zpráva zapůsobila
doslova jako hrom, který zrovna
udeřil do věže stoleté radnice! Je
vůbec možné, aby miliardový
kšeft spojený s nabídkou bezmála
dvou tisícovek pracovních míst
urval pro sebe Prostějov? „Chci
o této možnosti a obrovské šanci
hovořithnedvpondělíráno(tj.dnes
7. dubna - pozn.red.) na poradě vedení města,“ potvrdil Večerníku
koncem uplynulého týdne jistý
zájem Jiří Pospíšil, první náměstek primátora Statutárního města
Prostějova.
Americká firma zabývající se internetovým prodejem zboží si málem
plácla s Brnem, tamní zastupitelé ale
byli nakonec tak rozhádaní, že k prodeji pozemků Amazonu nakonec
nedošlo. Amazon nutně potřebuje
ve střední Evropě získat osmnáct
hektarů půdy k výstavbě logistické-

ho centra. Může to firmě nabídnout
Prostějov? „Určitě! V průmyslové zóně nyní disponujeme sedmi
hektary po Modřanské potrubní,
zbývající pozemky by Amazon
mohl získat od soukromého investora, který nedávno zakoupil Oděvní
podnik. Jsem přesvědčen, že by se
s Amazonem dohodl, stejně jako
prostějovský magistrát,“ velí do boje
o americká pracovní místa Pospíšil.
Prostějov to ale nebude mít lehké, po kolapsu Brna se snaží
Američany zlanařit také sousední města Olomouc a Přerov, přihlásila se rovněž Ostrava
a slovenské Malacky. Hovoří se i o jistých možnostech
v Bratislavě.
„Naší velkou nevýhodou je,
že nemáme letiště. To nejbližší
v Brně je pětačtyřicet kilometrů
daleko a pro Amazon by to mohlo
znamenat zvýšené náklady. Letiště
totiž potřebuje, zboží přepravuje
i distribuuje v drtivé většině právě
letecky. Ale šance pro nás tu exis-

tuje, máme velmi blízko k dálnici, takže cesta k letišti by nebyla
tak komplikovaná. A na rozdíl od
Brna by v Prostějově nebyl vůbec
problém s pozemky. Pokud by to
klaplo, získáme obrovskou šanci
snížit nezaměstnanost skoro o polovinu! A to za ten boj o Amazon
určitě stojí. Já osobně jsem pro to,
aby Amazon v Prostějově působil
a udělám pro to všechno,“ zopakoval svůj interes Jiří Pospíšil.
Výrazně zdrženlivější je ovšem prostějovský primátor Miroslav Pišťák,
který se k danému tématu vyjádřil
exkluzivně pro Večerník. „Víte, mně
se o tom v tuto chvíli velmi špatně
mluví. Nejsem totiž přesvědčen,
že jsme Amazonu schopni splnit
všechny podmínky, které tato společnost vyžaduje. Není mi známo,
že by město Prostějov disponovalo tolika potřebnými pozemky ve
svém vlastnictví, a pak je tu ten největší problém, kterým je přítomnost
letiště. Jsem opravdu zdrženlivý
v tomto ohledu, i když myšlenka mít

Svěží jarní zpravodajství z Prostějovska

Na Šárce srazilo auto

v Prostějově firmu, která nabídne
tolik pracovních míst, je velmi lákavá,“ svěřil se v sobotu první muž
magistrátu. Jednat ale ochotný je.
Nezodpovězenou
otázkou
v tuto chvíli je, jak se zachová vedení společnosti Amazon, které je
po zkušenostech s Brnem, mírně
řečeno, roztrpčeno. „V tuto chvíli a v nejbližších letech nepřipadá
naše investice v úvahu,“ nechal se
slyšet šéf Amazonu pro Evropu
Timothy Collins s tím že Brno považují za uzavřenou kapitolu a mají
rozjednané jiné oblasti ve střední
Evropě, zejména pak na Moravě
a Slovensku. „Nabízíme investici
v hodnotě téměř tří miliard korun. Dva tisíce stálých pracovníků
budou přímo naši zaměstnanci
a sezónní pracovníky budeme najímat prostřednictvím pracovních
agentur,“ prozradil Collins.
Nabídne tu nejlukrativnější nabídku
pro Amazon právě Prostějov? Nebo
jde planý pokus bez reálné šance?
To se dozvíme již v příštích dnech.

co je amazon?

Amazon.com je internetový
obchod, jehož vlastníkem je
americká společnost ve státě
Washington, patří mezi nejstarší a největší obchody svého
druhu. Jeff Bezos provozoval
už v roce 1994, v začátcích Internetu, knihkupectví Cadabra.
com, které téhož roku přejmenoval na Amazon podle řeky
Amazonky. V roce 1998 koupil
také Internet Movie Database
(IMDb), Alexa.com. Příjmy
společnosti se dnes pohybují okolo sedmi miliard dolarů
ročně a jako jedna z mála společností dokázala růst i v časech
ekonomické krize. Firma vyrábí také vlastní čtečky elektronických knih Amazon Kindle
a tablet Kindle Fire. Amazon
dovoluje i prodej malovýrobců
v její síti, ale bere si za to patnáctiprocentní provize.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

ze soudní síně...

Prostějov/mik
Potvrzeno. Již brzy se začne
v
Prostějově
realizovat projekt „Piáno na
ulicích“. Originální nápad přitáhl v Praze, ale
i v dalších městech České
republiky stovky hráčů
a přihlížejících. Klavír, na
který si bude moci zahrát, kdo chce a co chce,
se má zanedlouho objevit
i na náměstí T. G. Masaryka!
Postavit piáno někam na
veřejné místo, aby si na něj
každý mohl zahrát. A je úplně
jedno, jestli ten dotyčný bude
mít hudební sluch nebo hluch.
To je známý projekt „Piáno na ulici“, který si získal
i podporu prostějovských
radních.
„Iva Polická z Prostějova
zažádala na tento projekt
o
kulturní
grant
a rada města jí vyhověla.
Pokud to ještě schválí zastupitelé, obdrží jednadvacet
tisíc korun na instalaci piána
u kavárny Avatarka, jeho ladění
a zabezpečení proti odcizení,“

Atrakce pro všechny. Na prostějovském náměstí se má brzy objevit
„veřejné“ piáno. Uvidíme, co na to
tatíček Masaryk... Koláž Večerníku
prozradila Ivana Hemerková,
náměstkyně primátora Statutárního
města
Prostějov.
„Nápad je to výborný, ale
teprve uvidíme, jak se osvědčí
v Prostějově,“ dodala.

OPILÉHO PEJSKAŘE Viera Biháriová nakonec litovala,
že v jedné z peněženek bylo málo peněz...
Prostějov/mik - Jak se může obyčejná procházka se psem
změnit v neštěstí, i když s dobrým koncem? K neobvyklé
nehodě došlo uplynulou sobotu večer v prostějovské ulici na Šárce. Mladý muž tady venčil svého psa a ten, ač
přivázán na vodítku, vběhl náhle do silnice. A jeho páneček
samozřejmě také, jenomže si nevšiml přijíždějícího vozidla…
„V sobotu pátého dubna okolo osmé hodiny večerní došlo
v ulici Šárka k dopravní nehodě. Pes na vodítku vběhl pod
kola projíždějícího osobního vozidla Renault Laguna. Za psem
vběhl do silnice i jeho majitel, šestadvacetiletý muž. Řidič Renaultu se snažil kolizi zabránit, ale nakonec došlo ke srážce
s mužem. Ten ale naštěstí utrpěl jen odřeniny a po ošetření
byl propuštěn z nemocnice do domácího léčení,“ potvrdila
Večerníku informace, které nám do redakce zavolal pozorný
čtenář, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje Marie Štrbáková.
Řidiče auta i pejskaře samozřejmě policisté podrobili dechové
zkoušce. „V případě řidiče Renaultu byla negativní, ovšem
majitel psa nadýchal 1,6 promile alkoholu. Nehoda je nyní
v šetření,“ dodala Štrbáková.

zlodějka, která donedávna by- první pohled o více než deset let
dlela v Rozhonově ulici a nyní je mladší než Biháriová.
nájemnicí domu na Újezdu.
Mladík šel vše nahlásit na policii
a ženu dle fotografií bezpečně poznal.
Prostějov/mls - Čtyřicetiletá Viera
Oba okradení měli
„Jsem si stoprocentně jistý, že je to
Biháriová to u prostějovského
peněženku na zadku
ona. Znám ji od vidění, často se posoudu zná více než dobře. Za
sebou už má celkem osm od- Biháriová byla ve čtvrtek 4. dubna hybovala kolem hlavního nádraží.
souzení, naposledy byla z vězení odsouzena za dvě krádeže, k nimž Navíc s jejím příbuzným jsem chodil
propuštěna v srpnu 2011. S její došlo v okolí hlavního nádraží do školy,“ zdůraznil poškozený.
pověstí notorické „čórkařky“, v Prostějově. „Bylo tak kolem V případě druhé krádeže byl průběh
která nemá daleko k drogám, je jedné hodiny v noci, šel jsem kolem podobný. „Šel jsem s nákupem
skoro s podivem, že se do basy Alberta. Na Přemyslovce mě za- z Alberta, ona ke mě přiletěla a že
vrátí až po téměř třech letech. stavila obžalovaná a ptala se mě, prý pojď se milovat, pojď se miloBiháriová přitom ve čtvrtek up- jestli ho nechci vykouřit. Přitom vat. Po chvilce se přesunula ke
lynulého týdne jakékoliv krádeže mě objala kolem pasu. Fakt jsem skupince dalších Romů stojících
v Prostějově zarytě popírala. neměl zájem, tak jsem šel dál. Po opodál. Brzy jsem zjistil, že mi vzala
Přišla přitom s velice originální pár metrech jsem zjistil, že mi chybí peněženku, kterou jsem měl v zadní
obhajobou. „V blízkosti svého peněženka! Zlodějka však mezitím kapse kalhot. Pak jsem si všiml,
bydliště bych přece nikdy nekra- zmizela,“ popsal před tribunálem že někdo ze skupinky hodil moji
dla,“ argumentovala ostřílená jeden z poškozených, který byl na šrajtofli do trávy, kde jsem ji také

našel. Tu ženu jsem občas potkával, dát práva na odvolání. To si však po
je to určitě ona,“ potvrdil i věkem poradě se svým druhem rozmyslela.
„Je to hrozná nespravedlnost.
starší z obou okradených.
Kvůli osmdesáti korunám mám jít
Po rozsudku si na vše
do vězení!“ rozkřikovala se Viera
vzpomněla...
Bihariová po skončení procesu a to
Ještě loni v červnu Biháriová od i přesto, že ještě před pár minutami
prostějovského soudu vyvázla tvrdila, že o krádežích absolutně
s podmínečným trestem. Ve nic neví. Osmdesát korun, které
čtvrtek už ji za opakované skutečně byly v jedné z peněženek,
krádeže poslal na deset měsíců ji však očividně mnoho radosti
do vězení. „S ohledem na vaši neudělaly...
minulost by jakýkoliv jiný trest byl Otázkou stále zůstává kolika podobnaprostým výsměchem,“ konstato- ných „čórek“ se vlastně Biháriová
vala soudkyně Adéla Pluskalová.
fakticky v různých koutech repubPřestože v průběhu hlavního líčení liky dopustila a na kolik peněz si
Biháriová vše popírala, po vynesení díky nim přišla.
rozsudku ji muselo být jasné, že Kvůli podanému odvolání čtvrteční
důkazy proti ní mluví jednoznačně. rozsudek dosud nenabyl právní
I proto se přímo na místě chtěla vz- moci.

Téma Večerníku

Prostějov
&
Vítejte na speciální straně PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku,
která v tomto krásném jarním počasí snad ani nemůže být věnována ničemu jinému, než cyklistice. Vždyť takový výlet na
kole krásnou prosluněnou přírodou, zakončený třeba posezením v příjemné cukrárně nebo rodinným piknikem pod širým
nebem, zažene i tu nejúpornější jarní únavu na útěk.
Než ale vyrazíte na cesty, zkontrolujte si pořádně váš dopravní
prostředek, ať vás po cestě nepotká nehoda v podobě prasklé
duše, spadlého řetězu nebo nesvítícího světla, což může pěkně
znepříjemnit i ten nejkrásnější víkend. Na kole zvládnete překonat v pohodě velkou vzdálenost, ale představte si tutéž délku
absolvovat s kolem pochroumaným v důsledku zanedbané
péče. Ať už tedy uvažujete o koupi nového kola nebo byste rádi
dostali do formy svůj starý a spolehlivý bicykl, mrkněte na nabídku zdejších profíků v oblasti cyklistiky, prodeje či opravy kol,
které vám přinášíme právě na této speciální straně.
Pevně doufáme, že vám informace, které naleznete na této
stránce, budou nápomocny, a že i díky nim zažijete příjemné chvilky při výletě na kole s rodinou, přáteli nebo jen tak...
Redakce Večerníku vám přeje šťastnou cestu.
Texty: Petra Hežová

Umíte si sami spravit píchlou duši u kola?

o
l
k
cy

Než vyrazíme na kolech, měli bychom vědět... Na kole
Na rozdíl od jízdy v autě nám projížďka
na kole pomůže s formováním postavy,
ušetří peníze a pobyt na čerstvém vzduchu
jednoznačně přispěje k tomu, abyste se
dobře cítili. Aby se z projížďky na bicyklu nestala hororová cesta, na jejímž konci
bude v nejlepším případě zlomená noha
nebo vyražený zub, měli bychom dodržovat pár bezpečnostních opatření. Takže
ještě než šlápnete do pedálů, pojďme si je
v rychlosti zopakovat.

Důvěřuj, ale prověřuj!
To, že kolo stálo od loňska v garáži nebo kůlně neznamená, že je ve stejně špičkové formě
jako loni. I kolo se musí sem tam promazat,
přifouknout nebo alespoň očistit. A nezapomeňte na kontrolu světel a odrazek. Nejenže

jízda na kole bez osvětlení je nebezpečná, ale
navíc byste si mohli vysloužit mastnou pokutu.

KPZ.
Co s sebou na cestu? Rozhodně dostatek
tekutin! Nespoléhejte na to, že cestou narazíte na restauraci nebo obchod, a přibalte
si s sebou alespoň litrovou láhev neslazené
vody. Ve vaší ‚krabičce poslední záchrany‘
pro cyklisty by neměla chybět záplata na
prasklou duši, pumpička, baterka a klíč na
opravu závitů kol.

Bezpečnost především!
Cyklistická helma sice není kdovíjak estetická záležitost, ale protože na rozdíl od minulého století na kolech nejezdíme v dlouhých
vypasovaných šatech ani ve fraku, hádám, že
nám na vzhledu nijak výrazně neubere, a při
pádu navíc ochrání to nejkřehčí, co na krku
nosíme. Samozřejmostí by mělo být i výrazPro všechny případy..
né či reflexní oblečení, které vám při snížené
viditelnosti může na vozovce zachránit život. Pokud nemáte na samoopravu kola vlastníma
rukama čas nebo si nevíte rady s výměnou
Nedejte zlodějům šanci!
plášťů, duší či blatníků, neváhejte požádat
Ještě než vyrazíte na cesty, ujistěte se, že je váš o radu odborníka. Profesionální servis vašemu
dvoukolový miláček opatřen bezpečným zám- bicyklu prodlouží životnost a vám ušetří
kem, který odolá bicyklu-chtivých chmatáků. starosti a námahu.

fejeton Kolem a kolem
na bicyklu
Ceny benzinu
stoupají rychleji
než rtuť teploměru v poušti
za
pravého
poledne, proto
jsem se rozhodla k drastickému opatření
a z garáže vytáhla kolo. Pravda, už je to nějaký ten pátek co
jsem na něm seděla a nikdy mi
nebylo úplně jasné, jak funguje to nafukování s pumpičkou
a takovým tím speciálním ventilkem, ale cestou do práce jsem
potkávala tak znepokojivě velké množství odhodlaných cyklistů, že by byl skoro hřích se
k nim nepřidat. Navíc ručička
na osobní váze se nebezpečně
přiblížila k číslu, ke kterému by
se rozhodně blížit neměla, a já
už v bezpočtu článků četla, jak

geniální prostředek na hubnutí
je právě jízda na kole.
Takže bylo rozhodnuto, kolo
jsem oprášila, vyzkoušela hlavně, jestli dostatečně
funguje zvonek, protože ten
jediný bych byla v případě
potřeby schopná opravit,
a vyrazila na cestu. Šlapalo se
celkem ztuha, přestože cesta
rozhodně nevedla přes nezdolatelné kopce, ale to jsem
částečně vyřešila přetočením
několika mrňavých páček na
řidítkách. Už už jsem si gratulovala, jak báječně jsem nastalý problém vyřešila, když kolo
začalo podezřele skřípět, navíc
tak hlasitě, že se na mě otáčeli
kolemjdoucí i spoluúčastníci
provozu, kterým to jelo rozhodně rychleji než mně, přestože někteří z nich šli pěšky.

INZERCE
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Abych zachovala dekorum,
nevzdala jsem se svého cyklistického předsevzetí a totálně zpocená, s lýtky nateklými jako nohy od klavíru
a jazykem až u kolen jsem
dosýpala s více než půlhodinovým zpožděním na místo
určení. A zatímco jsem si
kolo s vypětím všech posledních sil přivazovala ke
stojánku, okolo procházející chlapeček hlásil svému
tatínkovi: „To kolo má ale
křivá kolečka,“. A tatínek na
to: „No, tak to vypadá, když
si někdo nenafoukne před
jízdou duše...“.
No, s další jízdou na kole asi
nějakou dobu počkám a dřív
než na ni vyrazím, rozhodně
si nechám kolo raději tentokrát odborně prohlédnout.

INZERCE

za zábavou
i poučením

Prostějov se může pochlubit celou řadou cyklostezek,
které vás dřív nebo později
- v závislosti na rychlosti vaší
jízdy - dopraví i za památkami a na zajímavá místa
v prostějovském regionu.
Tak hupněte na kolo a vydejte
se sami, s rodinou či přáteli
omrknout konečně napuštěnou
plumlovskou přehradu, od které
je, co by kamenem dohodil,
unikátní zámek Plumlov. Nebo
to otočte do Kostelce na Hané
- místa, kde dožil český básník
Petr Bezruč. Pokud je vaším
zájmem historie, spojte výlet
na kole cyklo-výjezdem do
Čech pod Kosířem, kde kromě
některé z hospůdek můžete
navštívit muzeum historických kočárů nebo hned vedle
národní přírodní památku a významné paleontologické naleziště
Růžičkův lom.
Jestli jste na vážkách kam
vyrazit a jestli cesta nebude
nad vaše síly, ověřte si trasu na
webu našeho města, nejlépe
rovnou na www.prostejov.eu/
files/Urad/cyklistika/pv-stezkya4-12-2011.pdf, kde naleznete
podrobně znázorněný plán
veškerých městských cyklotras.
A jestli se už cítíte natolik jistí
v pedálech, že si troufnete za
hranice města, navštivte www.
prostejov.eu/files/Urad/cyklistika/letak-cykloturistika-trinity.pdf.
Přehledně zpracovaný cykloletáček vám nabídne některé
atraktivní lokality v našem okolí
a napoví, jak náročná trasa je,
a jestli si na ni případně mohou
troufnout i malí cyklisté...

Region
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KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PROTIVANOVSKO Na obchodníka v Konici zloději UŠILI BOUDU
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velikonoční výstava
Dzbel/jim - Od pátku 11. až do
neděle 13. dubna vždy od 14 do
19 hodin si mohou návštěvníci
prohlédnout velikonoční výstavu
pořádanou v prostorách dzbelské
hospody. Akci pořádá obec Dzbel
ve spolupráci s tamějšími dobrovolnými hasiči a kromě prohlídky výrobků si je mohou rovněž zakoupit.

A v Tištíně taky...
Tištín/mls - Kulturní komise úřadu
městyse Tištín pořádá tento víkend
v obecní knihovně Velikonoční
výstavu. Expozice bude přístupná
v sobotu 12. i v neděli 13. dubna od
14.00 do 18.00 hod. Společně s výstavou proběhne také tvořivá dílna
pro děti i dospělé. V sobotu se navíc
budou pod dohledem lektorky vyrábět jednoduché velikonoční dekorace, v neděli zdobit perníky a kraslice.

Gambleři přispěli mladým
sportovcům z Němčic
Němčice nad Hanou/mls - Celkem stodvacet tisíc korun ze zisku
z loterijních a sázkových her poputuje na grantový program pro mladé
sportovce v Němčicích nad Hanou.
O grant lze požádat do konce dubna,
maximální výše jednoho příspěvku
je stanovena na třicet tisíc korun.

Ptení se pustí do
stavby kanalizace
Ptení/mls - Ještě letos by se měla
začít stavět hloubková kanalizace
ve Ptení. Na její výstavbu se obci
podařilo získat dotaci ve výši čtyřiasedmdesáti milionů korun.

INZERCE

Prezident České republiky Miloš Zeman předal cenu Zlatý záchranářský kříž

NEJVYŠŠÍ MEDAILI ZA STATEČNOST DOSTAL POLICISTA Z KONICE
„V autoškole vás na dopravní nehodu absolutně nepřipraví,“ míní Jakub Štaffa

S oceněním za nejlepší záchranářský čin uplynulého roku se z Pražského hradu vrátil Jakub Štaffa.
Sedmadvacetiletý policista z Konice loni v listopadu neobyčejně pohotově zasáhl při autonehodě,
ke které došlo na silnici u Štarnova. Jeho rychlý
a rozhodný zákrok zachránil život šestnáctileté dívce
a devatenáctiletému mladíkovi. Jakub Štaffa je vytáhl
z hořícího vozu, ve kterém by bez něj našli jistou smrt!
Praha, Prostějov/mls
Byl v pravý okamžik přesně
tam, kde ho bylo nejvíce potřeba. Navíc ve stresující situaci dokázal zachovat chladnou
hlavu a okamžitě jednal s pohotovostí, které by byl schopen
asi jen málokdo z nás. Nyní byl
Jakub Štaffa za událost, k níž
došlo před půl rokem, oceněn
Zlatým záchranářským křížem.
Ve čtvrtek 27. března mu jej
přímo na Pražském hradě předal
prezident České republiky Miloš Zeman.

Zlatý záchranářský kříž.
Jakub Štaffa s oceněním, které
mu v prostorách Pražského hradu
předal prezident České republiky
Miloš Zeman. Foto: Policie ČR

Civilisté nejsou na
nehody příliš připraveni

Vybrali ho
odborníci
O tom,
že
Štaffův
t
ž Št
ffů čin
či byl
b l něčím
ěčí
výjimečným, svědčí i fakt, že jej
vybrali odborníci z řad policistů,
hasičů a zdravotníků z celkem devadesáti došlých nominací. „Byl jsem
hodně překvapený. O nominaci na
Zlatý kříž jsem vůbec nevěděl, poslali ji moji nadřízení. Samozřejmě,
že si toho vážím, ale fakticky to pro
mě téměř nic neznamená. Těší mě
hlavně to, že jsem byl schopný na
vzniklou situaci správně reagovat a
účinně pomoci zraněným,“ vyjádřil

občas v kontaktu přes sociální sítě.
Vím, že dívka byla z nemocnice
brzy propuštěna a mladík postupně rehabilituje,“ reagoval Štaffa na
otázku, zda ví, co se s oběma zachráněnými dělo dál.

se Jakub Štaffa, který pracuje coby se musel bourajícím autům vyhýbat
dopravní policista ve Vyškově.
a skončil se svojí oktávkou v poli.
Štaffa po nehodě z auta vyběhl
a během několika okamžiků vytáhl
Jak se to celé událo?
mladý pár uvězněný v nabourané
felicii. Zvládl to i přesto, že vůz měl
Jakub Štaffa mířil 16. listopadu zablokované oboje přední dveře
2013 z Konice do Přemyslovic. Se a začínal hořet. Mladý řidič felicie
svým vozem jel těsně za oplem, kte- navíc utrpěl zlomeninu obou norý se střetl s protijedoucí felicií. Sám hou a další zranění. „S oběma jsem

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

připouští, že coby
Statečný mladík připouští
policista byl na situaci bezprostředně následující po vážné autonehodě připraven lépe než běžný řidič.
„Myslím, že většina kolegů z řad
policistů, hasičů či lékařů by se zachovala stejně. U ostatních si tím už
tak jistý nejsem... Je to však přirozené. Díky své profesi procházíme
speciálním výcvikem, k nehodám
se dostaneme i v rámci svého zaměstnání. Je však podle mě chybou,
že v autoškole vás na něco takového absolutně nepřipraví. Myslím, že
by to často hodně pomohlo,“ míní
Štaffa a jedním dechem připomí-

ná kolegu, který při výkonu služby rovněž zachránil lidský život.
„Stalo se to asi před dvěma roky.
;Přímo před námi se na křižovatce
u Velešovic srazila dvě auta. Řidička tehdy měla zástavu srdce, kolega
jí udělal srdeční masáž a ženu tak
vrátil zpět do života.“ Případu, kdy
by se v roli zachránce života ocitl
některý z civilistů, však zatím coby
dopravní
p
ppolicista ppřítomen nebyl.
y

Co si z Prahy odnesl?
Pro Jakuba Štaffu se jedná už o druhé ocenění. Loni v prosinci získal
medaili i od vedení Policie ČR, kterou má nyní v šuplíku. Co si kromě
„další placky“ mladý muž přivezl
z hlavního města? „Byl to určitě příjemný zážitek. Pan prezident třeba
mluvil o tom, že bychom neměli
být lhostejní k ostatním lidem a to
nejen za vypjatých okolností, ale
i v každodenním životě. S tím určitě
souhlasím,“ prozradil stěžejní obsah s hlavou státu Jakub Štaffa.

776 159 120

region@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

Konice/mik - Nepřišli nakupovat, ale krást! Čtyři muži ušili
pořádnou boudu na konického
obchodníka se stavebním materiálem. Jeden z nich ho vylákal
před prodejnu, zatímco další
tři kumpáni uvnitř hledali, co
ukrást. A našli!
„Mohu potvrdit, že k události došlo v úterý prvního dubna
v odpoledních hodinách v jednom
z objektů se stavebním materiálem
v Konici. Do prodejny vstoupili
čtyři muži. Jeden z nich předstíral

zájem o koupi materiálu z ven- okolnosti. „Byly zahájeny úkony na který trestní zákoník stanoví
kovního prostoru. Prodavač s ním trestního řízení pro podezření ze trest odnětí svobody až na dva
odešel ven, další tři zůstali uvnitř. spáchání trestného činu krádeže, roky.“ dodala Urbánková.
Muž, s nímž prodavač setrval venku, nakonec nic nekoupil a odešel,
stejně jako i zbylí tři muži. Po jejich odchodu však prodavač zjistil,
že mu z jedné z místností zmizelo
dvanáct tisíc korun,“ řekla Večerníku Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Policisté na případu pracují, po
mužích pátrají a prověřují všechny

Aprílový koncert v Čelechovicích ukázal, že se kulatin dožil v plné síle
Desáté narozeniny oslavil i prostějovský orchestr ZUŠ

Čelechovice na Hané/mls - Opět
po roce ovládla sál čelechovické
sokolovny muzika největšího
prostějovského hudebního tělesa. Dechový orchestr ZUŠ
Vl. Ambrose sem zavítal s repertoárem, který nacvičil při
příležitosti oslav svých desátých
narozenin. Na své nástroje zahrálo téměř šest desítek muzikantů, představila se i celá řada
skvělých zpěváků. Jejich řady
pak poslední dubnovou neděli
rozšíří i slavná zpěvačka Bára
Basiková. Moderátorem celého
odpoledne byl Roman „Pytlík“
Doležal.
Samotnému koncertu předcházelo
vystoupení žáků místní základní
školy. Na výkonu některých z nich
bylo znát, že jde o jejich první políbení před zaplněným sálem. Samy

děti pak milým způsobem vzdaly
hold muzikantům prostějovského
orchestru, když při svém posledním výstupu na pódium nakráčely
s dechovými nástroji vyřezanými
z papíru. Následně předvedly choreografii, která dala vzpomenout
na legendární kapelu Laura a její
tygři v dobách její největší slávy...
Zatímco loni si prostějovský orchestr pro své posluchače připravil
skladby Bedřicha Smetany či britské zpěvačky Adele, letos vedle
klasiky převládly zejména melodie
českých i zahraničních muzikálových tvůrců. V programu tak zazněly například hned dvě písně od
Ondřeje Soukupa, které napsal pro
muzikál Johanka z Arku.
Orchestr pod vedením Rudolfa Proseckého v Čelechovicích
mimo jiné opět dokázal, že bra-

Fotoreportáž
Fotoreportáž

vurně zvládne zahrát originálně
zaranžované písně snad z kterékoliv hudební oblasti. Jedním
z nesporných vrcholů celé akce se
tak stala píseň Africa od americké
rockové skupiny Toto. „Na aprílové koncerty se rozhodně vyplatí
chodit každý rok. Orchestr k nám
po každé dorazí s úplně novými
skladbami a často i v dosti odlišném složení. Mají můj obdiv, že to
vždy všechno zvládnou nazkoušet.
Organizace takového množství
lidí musí být nesmírně náročná,“
prohlásila jedna z pravidelných
účastnic akce.
Pokud jste koncert v Čelechovicích náhodou propásli, budete
mít brzy šanci na něj zavítat
také v Prostějově. Už v neděli
27. dubna od 17.00 hodin se
orchestr představí v Městském

na
video rnikpv.cz
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V celé své kráse. Dechový orchestr ZUŠ Prostějov v sobotu zavítal
do Čelechovic již podesáté. Publikum tradičního koncertu zcela zaplnilo sál místní sokolovny.
Foto: Martin Zaoral
divadle s vystoupením nazvaném Most přes minulost. Stane
se tak v rámci oslav ke 100. výročí založení radnice města Prostějova. V programu nazvaném
podle jedné ze skladeb Ondřeje

Soukupa se jako host představí
Bára Basiková. Právě zpěvačka
s dlouhodobými vazbami na Prostějovsko již dlouhá léta ztvárňuje
hlavní roli v úspěšném muzikálu
Johanka z Arku.

jaký byl desátý aprílový koncert v čelechovicích na hané...
3x foto: Martin Zaoral

V Němčicích nad Hanou dokončí cyklostezku
Němčice nad Hanou/mls Tak se konečně dočkají. Po
třech letech od jejího slavnostního otevření plánují
letos v Němčicích nad Hanou dodělat cyklostezku,
která město spojuje s Mořicemi a Vrchoslavicemi.
Na trase zbývá dobudovat
asi ještě sto čtyřicet metrů, poté asfaltová cesta ve
městě naváže na ulici Zahradní.
Na stezce jsou už téměř čtyři
roky hojně k vidění cyklisté
i bruslaři. Kromě turistů ji
v případě příznivého počasí
využívají také děti z Mořic
a Vrchoslavic dojíždějící do
němčické základní školy. Její
součástí jsou také dva mosty přes Žlebůvku a Hanou.
Přesto se dokončení dočká
až nyní.

„Už, když jsme společně
s dalšími starostmi plánovali
budování cyklostezky, věděli
jsme, že ji u nás nebudeme
schopni zcela dokončit. Pozemek, po němž měla vést,
v té době nebyl v našem
vlastnictví,“ objasnila Ivana
Dvořáková, starostka Němčic nad Hanou.
Ostatně podobný problém
měli i jinde. „Bylo lepší
udělat stezku z větší části,
než její náročnou výstavbu
kvůli tomu zcela zastavit.
Obzvlášť, když se nám na ni
většinu peněz podařilo získat
z dotací. Teprve minulý rok
jsme parcely, na nichž má
stezka vést, získali od státu.
Nyní nám tedy už nic nebrání v jejím dokončení,“ přidala němčická starostka další
důvod, proč cyklostezka

do Mořic

Kus stále chybí. Asfaltová cyklostezka vedoucí od Mořic
se napojí na Zahradní ulici v Němčicích nad Hanou. Pozemky, po nichž nyní vede zpevněná cesta, město vloni konečně
získalo do svého vlastnictví..
Foto: Jiří Možný
nebyla zcela dokončena už
před třemi lety.
O příspěvek na její dobudování nyní město žádá
Olomoucký kraj. Celkové
náklady na stavbu v Němčicích odhadují na dvě stě

tisíc, z kraje by rádi získali
polovinu. Do práce se tu však
do začátku léta chtějí pustit
i v případě, že se svojí žádostí
neuspějí. „Letos u nás cyklostezku určitě dokončíme,“ přislíbila na závěr Dvořáková.

Brodek u Konice: legendární Poutníci
už opravují silnici
V Konici vystoupí

Brodek u Konice/mls A je to tady! Jak už Večerník informoval, od začátku dubna musí řidiči
počítat s omezením na
silnici vedoucí z Brodku
u Konice ve směru na
Horní Štěpánov. Jaký je
aktuální stav?
Práce na opravě silnice
z Brodku už začaly. Silničáři během uplynulého týdne
vyfrézovali okraje vozovky. Řidiči mířící z Brodku
do Horního Štěpánova nyní
musí jezdit přes Runářov,
Konici a Skřípov. Oprava
by měla skončit v červnu.
Plynule na ni naváže rekonstrukce silnice na opačném

Tudy neprojedete. Úsek silnice vedoucí od konce Brodku
u Konice ke křižovatce na Horní Štěpánov bude uzavřen až
do začátku prázdnin.
Foto: Jiří Možný
konci obce. První řidiči by
se po opravené silnici v celkové délce téměř tří kilometrů měli projet na podzim.

„Celkové náklady přijdou
na 37 milionů korun,“ uvedl
Petr Všetička ze Správy silnic Olomouckého kraje.

Konice/mls -Již tento pátek 11.
dubna od 18.00 hodin vystoupí
na Zámku v Konici legendární
Poutníci. Skupina již hraje svoji
čtyřiačtyřicátou sezonu, během
níž tedy zavítá i na Prostějovsko.
A jak Večerník zjistil, zazní jak
dnes už zlidovělé skladby jako
jsou například Panenka, Pojďme
se napít nebo Hotel Hillary, tak
i novinky v dlouholetém poutnickém repertoáru.
Na své si přijdou také milovníci
amerických bluegrassových tradicionálů. Poutníci, hrající již od
roku 1970, zaznamenali největších
úspěchů v letech 1979 až 1991,
kdy byli členy skupiny banjista,
skladatel a zpěvák Robert Křesťan
i jeden z nejlepších českých banjistů Luboš Malina. V současné době
kapelu vede zpěvák a kontrabasista Jiří Karas Pola.

Představujeme regionální podnikatele...

PILA LEHAR Přemyslovice nabízí širokou paletu služeb
Přemyslovice/pr - PILA LEHAR, tato soukromá česká firma
působí na trhu již více jak deset let. Svůj provoz má v areálu bývalého zemědělského družstva v Přemyslovicích nacházejících
se asi osmnáct kilometrů od Prostějova.
Během své historie se společnost vyvinula do maximálně kompetentního a spolehlivého partnera v oblasti dřevařského průmyslu.
Její služby využívají desítky stavebních firem a drobní odběratelé
z celého Olomouckého kraje i mimo něj. Společnost se zabývá především zpracováním surového dřeva na řezivo.
To však ani zdaleka není vše. Z široké nabídky dalších služeb jme-

nujme například výrobu a prodej dřevěných briket, zakázkovou výrobu produktů ze dřeva či výrobu řeziva pro stolařské potřeby. Na
pile seženete také palivové dřevo.
Pila Lehar se zaměřuje i na výstavbu dřevostaveb, přičemž je schopna dodat veškerý materiál k vybudování nového a zcela moderního
a úsporného domu. Zajistí také těžbu dřeva, nabízí i tesařské práce
a mnoho dalších služeb.
Více se o jejich nabídce dozvíte na www.pila-lehar.cz, nebo na telefonním čísle 606 557 761, či emailové adrese pilapremyslovice@
seznam.cz.

ilustrační koláž

Na Konicku vykradli dvě chalupy
Štarnov, Šubířov/mik – Neradostný jarní návrat do svých
chalup zažili dva majitelé
těchto rekreačních zařízení ve
Štarnově a Šubířově. Zloději
jim napáchali škody za desítky tisíc korun.
„Ze spáchání trestných činů
krádeže, poškození cizí věci
a porušování domovní svobody je podezřelý zatím neznámý
pachatel, který někdy v čase od
jednadvacátého do osmadvacá-

tého března tohoto roku vnikl
do dvou rekreačních zařízení na
Konicku. Jednou z nich je chalupa ve Štarnově, odkud odcizil
věci za téměř pětapadesát tisíc
korun. Druhou je chalupa v katastru obce Šubířova - Chobyně.
Z ní zmizela elektrocentrála, setobox a další věci za celkem pět
tisíc dvě stě korun,“ řekla Irena
Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.

Z domu sebral televizi
A demižon SLIVOVICE k tomu!
Bohuslavice/mik – Radost z cizí návštěvy rozhodně nemají majitelé domu v Bohuslavicích. Zloděj jim totiž sebral nejenom
televizi, ale k tomu ještě přibral demižon se slivovicí!
„Milovníkem sledování televize a dobrého moku bude jistě zatím
neznámý pachatel, který někdy v době od šestnáctého března do
druhého dubna tohoto roku odcizil zatím přesně nezjištěným způsobem z domu v Bohuslavicích televizor značky Hyundai, a na cestu si vzal ještě i pětilitrový demižon se slivovicí. Majiteli způsobil
škodu za sedm tisíc korun,“ informovala Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání
trestných činů krádeže a porušování domovní svobody, za které pachateli hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.

Kostelcem projížděl řidič
Zajíci z Jistoty. Zároveň s koncertem byla v prostorách čelechovické sokolovny otevřena velikonoční výstava tvořená díly klientů prostějovské Jistoty a Domova u Rybníka ve Víceměřících. Svá díla zde
vystavili i žáci místní školy a někteří občané.

Zpívá celá rodina. Skladbu Michala Pavlíčka „Když se snáší déšť“ Budoucí naděje. Řady Dechového orchestru ZUŠ možná v busi společně s orchestrem zazpívali Zuzana Kožňárková (vlevo) se doucnu rozšíří i děti z Čelechovic, které mu v sobotu dělaly „předsestrou Petrou Vidmuchovou a jejím manželem Oli Vidmuchem. Do- skokany“...
provodil je také Roman „Pytlík” Doležal.

Řidiče na dálnici přemohl mikrospánek,
přišlo tvrdé probuzení za PŮL MILIONU!

Prostějovsko/mik - Bez zranění, zato se skoro půl milionovou škodou skončila dopravní
nehoda, ke které došlo v pondělí 31. března krátce před
polednem na rychlostní komunikaci R46, na devatenáctém
kilometru ve směru od Prostějova na Vyškov.
„Z prvotního šetření policisté
zjistili, že šestatřicetiletý řidič
osobního vozidla Subaru Outback pravděpodobně za volantem usnul, a čelně narazil do

odstaveného přívěsného vozíku
se svislým dopravním značením
správce komunikace. Osobní
vozidlo skončilo v příkopu na
pravém boku, vozík s dopravním
značením v levém jízdním pruhu. Při nehodě nebyl naštěstí
nikdo zraněn,“ popsala Irena
Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje. Jak
dodala, požití alkoholu řidičem bylo vyloučeno dechovou
zkouškou.

sám si v opilosti „nabil ústa“
Drahý spánek. Řidiče vozidla Subaru přemohla únava a po srážce s dopravním značením na vozíku
přišlo tvrdé probuzení.
2x foto: Policie ČR

„Spolupráce uvnitř zastupitelstva trochu pokulhává“
Alojzov - Martin Samson (na snímku) je od posledních
mimořádných voleb nováčkem mezi alojzovskými zastupiteli. Kandidátka, jíž byl členem, získala v pětičlenném
vedení obce dvě křesla a nezískala post starosty, přesto
má Samson radost, kolik pozitivních akcí se v obci za
poslední období událo. V podzimních volbách již milovník
přírody kandidovat nehodlá, ale věří, že Alojzov zůstane
klidovou zónou s krásnou krajinou.

Před pár roky se v Alojzově konaly mimořádné volby, uklidnila se po nich situace?
„V komunální politice jsem teprve
první volební období a tak to shrnu jen krátce. Situace po volbách
je dle mého názoru stabilní, i když
si myslím, že nebyla nikdy nijak
extrémně vyhrocená. Ale nemůžu
posuzovat práci minulého zastupitelstva. Jsem tady jen pět let.
Nastěhoval jsem se totiž do Alojzova se svou manželkou právě
před pěti lety, vždy jsem toužil mít
v téhle obci dům. Od dětství jsem
sem totiž jezdil s mámou do lesa,

a proto mám k této obci velké citové ppouto.“
Funguje uvnitř zastupitelstva spolupráce na potřebné
úrovni?
„Řekl bych, že trochu pokulhává...
Myslím si, že by bylo dobré více spolupracovat a řešit problémy i jiné záležitosti společně. To je asi hlavní výhrada, kterou mám. Ale jinak všechno
funguje tak, jak má, a pan Grulich se
snaží běh obce zajistit.“
Co se za uplynulé roky
opravdu podařilo?
„Naše obec nemá velký rozpočet
a jeho značná část tak padne na provoz, udržování komunikací a majetku
obce. Na žádné dotace od státu jsme

Canabiss. Čtyřiadvacetiletý řidič
následně policistům potvrdil, že
v noci z pátku na sobotu vykouřil cigaretu marihuany,“ uvedla
Marie Štrbáková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Ovlivněný řidič s policisty spolupracoval. „Byl vyzván k provedení lékařského vyšetření spojeného s odběrem krve či moči,
kterému se mladík podrobil
v prostějovské nemocnici. Byla
mu taktéž zakázána další jízda,“
dodala mluvčí krajské policie.

U Kralic ošetřovali cyklistu,

Exkluzivní interview se zastupitelem Alojzova Martinem Samsonem

Jiří Možný

pod vlivem MARIHUANY

Kostelec na Hané/mik - Další
z řady chycených. Policejní
hlídka uplynulou sobotu zastavila mladého řidiče v Kostelci
na Hané, který za volant sedl
po požití marihuany. Bohužel
těchto případů na Prostějovsku povážlivě přibývá...
„V sobotu pátého dubna dopoledne kontrolovali policisté
v Třebízského ulici v Kostelci
na Hané řidiče vozidla značky
Škoda Felicie. Provedli test na
omamné a psychotropní látky,
který vyšel pozitivní na látku

„Chtělo by to víc akcí pro děti
a hlavně se snažit zachovat čisté
životní prostředí a hezkou přírodu.
Proto je potřeba nepouštět sem
další průmyslové znečištění...“

zastupitel Alojzova MARTIN SAMSON
o svém velkém přání do budoucna

zatím bohužel nedosáhli, ale i přesto
se vloni podařilo vybudovat další síť
kanalizace a od začátku roku probíhá rekonstrukce prodejny i přístavba
budovy obecního úřadu. Obchod již
funguje v nové opravené podobě,
na rekonstrukci máme samozřejmě
úvěr. Myslím si, že tato akce byla
již potřeba, stávající budova dosluhuje. Doufám, že po dokončení, které
je plánováno zhruba na konec roku,
bude sloužit ke spokojenosti všem
spoluobčanům. Myslím si, že se nám
opravdu něco podařilo, ale samochvá-

la smrdí, a tak to musí posoudit nebo
ocenit naši občané. Ale jak jistě víte,
ne všem lidem se vždy zavděčíte. Ona
se najde zase nějaká ta připomínka...
Ale tak to má být, to je život. (úsměv)“
Na čem je potřeba v příštím
období nejvíce zapracovat?
„Zejména na kulturním vyžití v obci,
to je tady totiž na nule. Chtělo by to
víc akcí pro děti, třeba různá sportovní
odpoledne. A hlavně se snažit zachovat čisté životní prostředí. Proto je
potřeba nepouštět sem další průmyslové znečištění. Je to tady přece jenom

chatová oblast, kam si lidé přijíždějí
odpočinout, relaxovat, nadechnout se
čistého vzduchu a vychutnat si krásy
ppřírody.“
y
Budete kandidovat i v podzimních obecních volbách?
„Možná právě zklamu svoje příznivce, ale v letošních volbách nehodlám
kandidovat. A jestli bych využil možnost stát se starostou? Na to se zatím
necítím, možná až tak za deset let. Je
to zodpovědná práce a člověk na to
musí mít čas. Toho mám momentálně
moc málo.“

Kralice na Hané/mik – Ani cyklisté nesmí před jízdou pít alkohol! Na to určitě zapomněl muž,
který na silnici mezi Kralicemi
na Hané a Biskupicemi sám bez
cizího zavinění havaroval.
„Lehké zranění si vyžádala havárie cyklisty, k níž došlo v sobotu
devětadvacátého března krátce po jedenácté hodině v noci.
Z dosavadního šetření vyplývá,
že čtyřiačtyřicetiletý cyklista,
který jel od Kralic na Hané směINZERCE

rem na Biskupice, pravděpodobně vzhledem ke své podnapilosti
nezvládl řízení, a z kola spadl.
Policisté u něho provedli dechovou zkoušku, která byla pozitivní
a naměřili mu 1,77 promile alkoholu v dechu,“ popsala karambol
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje s tím, že
zranění cyklisty, která při havárii
utrpěl, si vyžádala jednorázové
ošetření.

Kultura v Prostějově a okolí...
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VZHŮRU NA MARS
S MARCELEM GRÜNEM

Ředitel pražské hvězdárny a planetária
Marcel Grün přijel ve
čtvrtek 3. dubna do
Prostějova seznámit
zdejší příznivce astronomie s novinkami týkajícími se osidlování
našeho souseda - planety Mars. A Večerník
byl u toho!
Prostějov/peh

Že Mars, jeho podobnost se Zemí
a možnost budoucího osídlení „Rudé planety“ nedá spát ani prostějovským příznivcům astronomie,
dokazovala čtvrteční přednáška
ředitele pražské hvězdárny a planetária, astronoma Marcela Grüna.
Historii zkoumání Marsu od jeho
prvopočátků, úspěchy i neúspěchy
astronautických velmocí a nejnovější aktuality v projektech osidlování
Marsu přiblížil významný host před
do posledního místečka zaplněným
sálem zdejší Lidové hvězdárny.
„Vzhledem k tomu, že ‚Rudá planeta‘ se na své pouti opět dostává

Odborník na slovo vzatý. V závěru přednášky si několik příznivců nenechalo ujít možnost získat autogram významného astronoma Marcela
Grüna či s ním pohovořit na odborné téma.
Foto: Petra Hežová
do blízkosti Země, ožívají teorie
a pokusy o osidlování Marsu, který nám bude nejblíže v roce 2018
a následně v roce 2035,“ upřesnil
Marcel Grün.
Díky jeho přednášce se přítomní
dozvěděli i o projektu, do kterého se
přihlásilo i celkem devět dobrovolníků z Česka, mezi nimiž jsou dvě
ženy. „Osobně nejsem zastáncem
tohoto projektu, nevím, jestli nejde
o zbytečný hazard s lidskými životy...,“ přiznal významný astronom
v souvislosti s projektem osídlení
Marsu lidmi bez možnosti návratu.
Na poutavou přednášku dorazili zástupci všech generací, a pokud máte
za to, že šlo o ryze mužskou zále-

žitost, opak byl pravdou. Dokladem
toho, že vesmír a dění na obloze
není cizí ani ženám, byly mimo
jiné i paní Jana a Věra. „Chodíme
na přednášky na hvězdárně celkem
pravidelně a tuhle jsme si prostě
nemohly nechat ujít,“ shodly se obě
návštěvnice, které navíc prozradily,
že ze sérií přednášek pořádaných
prostějovskou Lidovou hvězdárnou
je nejvíce zaujaly ty s inženýrem
Tomášem Přibylem.
Témat, o kterých by mohl zasvěceně vyprávět ředitel pražské
hvězdárny a planetária Ing. Marcel Grün, je bezpočet. Snad tak
jeho čtvrteční návštěva v Prostějově nebyla poslední...

„Divadlo Tří“ přivezlo z Pardubic tři absurdní jednoaktovky
Prostějov/pav - Sokolovna v Čechovicích se uplynulý pátek netradičně proměnila v divadelní
sál. Hlavní aktéři celého večera
byli herci Divadla Tří z Pardubic, kteří přivezli do Prostějova
skutečnou kulturní lahůdku.
„Výstavní“ kousek „Úředničunina s prasklou hřídelí od sifonu
a bombardéry“ rozhýbal bránice
všech přítomných diváků.
Tři absurdně „černohumorné“ aktovky přímo z dílny Divadla Tří
přinesly spoustu překvapivých a nečekaných zvratů. Ve hře „Úředničunina“ totiž každou chvíli vstal někdo z mrtvých a někdo naopak naprosto nečekaně zemřel, tudíž v těch
mrtvolách byl chvilku opravdový
zmatek, a navíc se stalo všechno
vinou výpadku elektrického proudu
při vaření kávy z Jálálábádu. A ten,

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv

stručně a jasně popsala svůj
kulturní zážitek divačka Tereza.
Vystoupení Divadla Tří bylo důkazem, že čechovičtí pořadatelé mají
výborný divadelní vkus a akce takovéhoto ražení by určitě neměla
být poslední.

mění a lásky k lidem, přírodě
a historii. Hastík autorčino dílo
charakterizoval jako „lyrické, poetické, harmonické a rytmické“,
čímž poukazoval i na její zálibu
v hudbě a poezii. Je také totiž autorkou dvou básnických sbírek.
„Úplně rozumím tomu, proč se
výstava jmenuje Andělská zastavení. Ty obrazy mají skutečně andělskou duši. A paní autorka působí
taky jako takový anděl,“ sdělila
svoje dojmy z výstavy návštěvnice
Petra. O kulturní vložku se postaraly studentky Cyrilometodějského gymnázia, které přednesly
právě básně ze sbírky Květoslavy Snášelové Verše z ateliéru.
Výstavu je možno navštívit
v kavárně Národního domu
kromě neděle denně od desíti do
dvaadvaceti hodin a potrvá až
do 14. května.

Slavnostní večer proběhne premiérově v PROSTĚJOVĚ!

do Prostějova NEPŘIJEDE!
Prostějov/pk, mik - Natěšení fanoušci Ivety Bartošové jsou zklamáni... Zpěvačka na svůj dlouho
dopředu plánovaný koncert ve
Společenském domě tento pátek
11. dubna nedorazí. Pořádající
agentuře HITTRADE se omluvila kvůli přetrvávající bolesti
zubů po nedávné operaci čelisti!
Náhradní termín sice stanoven
nebyl, ale podle vyjádření prostějovského organizátora pořád
existuje oboustranný zájem na
co nejzazším uspořádání koncertu. V každém případě ti z vás,
kteří již vlastní vstupenku, mohou nárokovat své peníze zpět.
„Společnost Hittrade, s.r.o. se
omlouvá všem fanouškům zpěvačky Ivety Bartošové, kteří se těšili na
její vystoupeni v Prostějově,“ píše
se v oficiálním prohlášení o zrušeném koncertu, jehož byl Večerník
exkluzivním mediálním partnerem.
„Chtěl bych touto cestou předem
poděkovat příznivcům Ivety za
pochopení. Také nám je velmi líto,
že nepřijede, ale nedá se nic dělat,
její zhoršený zdravotní stav musíme respektovat,“ konstatoval dále
Tomáš Zlámal, zástupce pořádající
agentury HITTRADE.
Smutnou zpráva potvrdila sama
Iveta Bartošová na svých facebookových stránkách. „Omlouvám se
všem prostějovským fanouškům,
moc jsem se na koncert těšila. Z důvodu mojí nemoci se ale nemůže
konat. Hledáme náhradní termín,“
napsala jen velmi stručně, ale přece.
Blíže k důvodům, proč skandály

né německé městečko. Vše ale
nebyl tak vážné, jak by se od
této tematiky očekávalo. Komičnost podpořil i fakt, že veškeré
zvukové efekty vytvářeli přímo
samotní aktéři. „Skvělé, málem jsem se počůrala smíchy,“

Prostějov/ pav - Prostějovská výtvarnice a básnířka PaedDr. Květoslava Snášelová se dožívá sedmdesáti let. Při této příležitosti
byla v Galerii Národního domu
zahájena výstava jejích obrazů
s názvem Andělská zastavení.
V kavárně Národního domu bylo
ve čtvrtek 3. dubna plno. Pogratulovat oslavenkyni dorazily desítky
návštěvníků i některé významné
osobnosti města Prostějova, což
dokazuje, jak moc je autorka se
Oslavenkyně. S Květoslavou Snášelovou si připil na zdraví
svým rodným městem spjatá, a jai předseda výtvarné rady Unie výtvarných umělců Olomoucka
kou oblibu si její práce u místních
PhDr. Jiří Hastík.
Foto: Pavla Vašková
získala.
Malířčinu tvorbu představil malíř, práci. Se studenty Cyrilometoděj- relů, pastelů a hlubotisků se dopragrafik, výtvarný teoretik a předse- ského gymnázia dosáhla několikrát covala až k akrylu a tyto obrazy
da výtvarné rady Unie výtvarných prestižního umístění ve výtvarných tvoří dodnes.
v pořadí již svou pátou knihu sé- umělců Olomoucka Jiří Hastík. soutěžích v zahraničí. Sama obdr- Aktuální výstava je vyvrcholerie Merde, ve které nebude chybět Květoslavu Snášelovou výtvarné žela několik významných ocenění ním její tvorby a ukázkou misbritský humor z Paříže, který vám umění provází celým životem. Vě- za svoji výtvarnou i pedagogickou trovství zpracovaných témat
nabídne tak říkajíc z první ruky, nuje se vlastní tvorbě i pedagogické činnost. Od kreseb, linorytů, akva- s podtextem něhy, citu, porozuprotože je rozený Brit, v současnosti
žije a tvoří právě ve Francii. Populárního bestselleru se chopil tvůrčí
tým projektu LiStOVáNí v čele
s hercem Lukášem Hejlíkem, jež
knihu představí za přítomnosti autora v prostějovském divadle už tento Olomouc, Prostějov/lv - Poosmé v historii budou uděleny tra- „Celkově hlasovalo 2640 občanů,
čtvrtek 10. dubna osmnáct hodin. diční Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultu- což je zajímavé číslo,“ řekl Rašťák.
Samozřejmostí bude i následná dis- ry. Laureáti obdrží ocenění tentokrát v Městském divadle Odborná komise neměla snadnou
kuze s autorem a autogramiáda jeho v Prostějově 9. dubna. „Návrhů na ocenění se sešla celá řada. Ukazuje práci při výběru oceněných. To
knih, které budou na místě k prodeji. se,žesekultuřevnašemkrajidaříaCenyhnedtaknezaniknou.Jeunás potvrzuje skutečnost, že ve dvou
celářadalidí,kteříšíříčestaslávunašehoregionuatěmchcemepoděko- kategoriích budou uděleny hned
vat,“ prohlásil hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil. Ceny Olo- dvě ceny. „Šlo o jedinečné projekty,
mouckého kraje za přínos kultuře pořádá vedení kraje ve spolupráci které si zaslouží pozornost,“ poznamenal hejtman Rozbořil.
s marketingovou společností TK PLUS.
Poprvé v historii se Ceny OloHejtmanství obdrželo celkově dva- jedinečná výstava a tomu odpo- mouckého kraje za přínos kulaosmdesát návrhů na ocenění, k to- vídaly výsledky hlasování. Tento tuře nebudou udělovat na jevišti
mu přišlo také dalších šest návrhů kulturní počin získal 897 hlasů a Moravského divadla v Olomouci.
do Ceny veřejnosti. Ta se uděluje vyhrál s naprostou převahou,“ uvedl Hostitelem bude Městské divapodruhé a získala ji exteriérová vý- náměstek hejtmana Radovan Raš- dlo v Prostějově. „Komise krajské
stava Kov ve městě, která proběhla ťák, podle něhož oproti předcháze- Radě navrhla, aby předávání oceněv Lipníku nad Bečvou. „Byla to jícímu roku přibylo hlasujících lidí. ní probíhalo také v dalších městech

Iveta Bartošová
oblepená Iveta nedorazí na Hanou.
„Podle sdělení jejího ošetřujícího
lékaře se u paní Bartošové zhoršily
následky operačního zákroku čelisti, který podstoupila v lednu letošního roku. Zpěvačka v současné době
není díky zdravotním problémům
schopna koncert realizovat. Má již
delší čas velmi oteklou pusu a dásně. Nikdo, ani ona sama, nepředpokládal tak dlouhou rekonvalescenci
a hojení po tomto zákroku.“
Proto společnost Hittrade koncert
prozatím odkládá, ale slibuje posluchačům, že zabezpečí nejbližší
možný termín pro jeho uskutečnění. Zájemci si mohou lístky
ponechat, nebo jim budou peníze
za vstupné vráceny a to vždy na
stejném místě, kde vstupenky
zakoupili. Při nákupu přes prodejní síť TicketPortal je možné
taktéž nárokovat vrácení peněz.
V obou případech ale nejpozději
do 25. dubna 2014. „Pokud tak
neučiníte, zůstanou vstupenky
v platnosti do té doby, dokud
se koncert neuskuteční,“ dodal
Zlámal.
Jak zástupce agentury HITTRADE
na závěr dodal, není v tuto chvíli
schopen určit, kdy se koncert Ivety
v Prostějově může konat. „Uvidíme, jak se situace bude dále vyvíjet.
Agentura ještě jednou děkuje za
pochopení a věří, že ostatní plánované koncerty proběhnou, stejně
jako v minulých letech, k naprosté
spokojenosti a potěšení všech návštěvníků. Sledujte webové stránky
www.hittrade.cz, nebo čtěte Večerník. Jakmile bude něco kolem vstupenek nového, okamžitě to zveřejníme,“ uzavřel Tomáš Zlámal.

Chystá se vražda. Tři angličtí gentlemani už se velmi těší, až dají zapálenou bombu podržet jedné „nepohodlné“ dámě... Foto: Pavla Vašková

V „Národě“ vystavuje známá malířka „Andělská zastavení“

s britským spisovatelem Clarkem
Jenže ne zrovna úspěšně. Jeho byt
je tak malý, že si musí bagety krájet
napůl, aby se mu vešly do kuchyně
a jeho průzkum francouzské cuisine málem vyústí ve všeobecnou
stávku. Navíc to vypadá, že jej
pronásleduje bývalá přítelkyně.
A zatímco hlavnímu hrdinovi
série Paulovi hrozí vystěhování,
ztráta práce a bankrot, postupně mu
dochází, že jeho osobní faktor merde
může vyvolat pořádný poprask.
Kultovní autor bestsellerů Merde
Stephen Clarke se vrací do ČR po
roce, tentokrát představí zájemcům
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l
a
g
n
foto.vecer
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w
w

Květoslava Snášelová slaví životní jubileum

Faktor Merde aneb LiStOVáNí
Prostějov/peh - V Městském divadle se bude opět listovat. Tentokrát nejen za přítomnosti populárního herce a autora projektu
LiStOVáNí Lukáše Hejlíka, ale
i samotného autora knihy Faktor
Merde, která bude hlavním tématem čtvrtečního setkání příznivců
literatury. Nenechte si proto ujít
tento mimořádný zážitek, který je
naplánován na čtvrtek 10. dubna
od 18.00 hodin.
Angličan Paul West touží žít svůj
pařížský sen a opravdu se přitom
snaží zbytečně nedráždit Francouze.

kdo neumřel hned, nakonec potkal
na schodech šavlozubého tygra,
který ho zbavil minimálně některé
končetiny. Úředníci to všechno brali
s ledovým klidem, pouze na sekretářku toho bylo už trochu moc.
V následující hře „Prasklá hřídel“ se
diváci s hrůzou dozvěděli, co všechno se může stát, když praskne hřídel
u sifonu a zadře se rotor kladkostroje. A nakonec se stejně nikdo nedozvěděl, co to vlastně znamená. Toto
skvělé představení obdrželo cenu
poroty za herectví a kostýmy na divadelní přehlídce Audimafor 2011.
Opravdu „výživný“ program
završili „Bombardéři aneb pantomima plná zvuků“. Přibližně
třicetiminutová skeč zachycovala dění v pilotní kabině letadla.
Trojice pilotů měla jediný úkol
– zlikvidovat malé, bezvýznam-

INZERCE
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regionu. Předpokládáme, že další
ročníky uvidí Přerov nebo Šumperk,“ řekl náměstek Rašťák.
Nemění se moderátor prestižní akce.
Večerem bude opět provázet Marek
Eben, jednou z předávajících bude
Simona Stašová. O hudební doprovod se postará Petr Janda se skupinou Olympic. A PROSTĚJOVSKÝ Večerník vám z významné
události přinese podrobnou reportáž
včetně fotogalerie.
Už teď ale najdete na našem
internetovém portálu www.vecernikpv.cz přehled oceněných
v minulých ročnících, i v tom letošním...

Ze života města

Radniční věž si vloni prohlédlo skoro patnáct tisíc lidí

Návštěvnost radniční věže za celý loňský rok znovu
atakovala hranici patnácti tisíc lidí. Přestože oproti roku
2012 byl zaznamenán mírný pokles, vedení města je
navýsost spokojeno. Rekordním měsícem za poslední
dva roky se nově stal srpen 2013, který přilákal takřka
dva tisíce sedm set zvědavých občanů.
Prostějov/mik

Svěží jarní
zpravodajství
z Prostějovska

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
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„Očekávali jsme, že o prohlídku věže a hlavně vyhlídku
z ní budou mít lidé zájem.
A pochopitelně z toho máme
zcela určitě radost. Potěšilo
nás i to, že spousta lidí se
vrací a potvrzují nám, že
na radniční věži byli už
několikrát a přijdou znovu,
protože je to pro ně velmi zajímavý zážitek,“ konstatovala
pro Večerník Jana Gáborová,
tisková mluvčí Magistrátu
města Prostějova.
Pro každého zájemce o prohlídku stoleté radniční věže
je připraveno hned několik
zajímavostí. „Jednak jde o samotný interiér věže, který
je řešen jako soustava zajímavých expozic s tématikou
historie a současnosti města
Prostějova, dále mohou lidé
vidět unikátní stroj věžních
hodin, v předposledním patře
se rozhlédnout do všech světových stran ze čtyř ochozů věže a v posledním prohlídkovém patře se podívat do
dálky prostřednictvím dalekohledů,“ popisuje, co vše je
k vidění, Jana Gáborová.

Každý se může k prohlídce
věže dostat úplně jednoduše.
Stačí zavolat na bezplatnou
informační linku 800 900
001 a dohodnout si s pracovnicemi informační služby
termín prohlídky.
Podle statistiky návštěvnosti
je patrné, že zájem o prohlídku je větší během letních
měsíců.
„Mimo
sezónu
nabízíme nejrůznější sváteční
prohlídky, ale pravdou je, že
pro lidi je atraktivní zejména
letní období. Záleží však
hodně na počasí. Jestliže je
slunečno, tak lidé rádi přijdou
i v zimě. Je jich pochopitelně
méně než v létě, protože
letní prázdninové prohlídky
jsou ve velké míře posíleny
turisty,“ vysvětluje mluvčí
prostějovského magistrátu.
Pokud máme návštěvnost
radniční věže porovnat
konkrétními čísly, musíme
začít tím, že v roce 2012 se
prohlídek zúčastnilo celkem
15 158 lidí, kdežto v roce 2013
„jen“ 14 925 návštěvníků.
Prohlídka Prostějova z výšky
šestačtyřiceti metrů nejvíce
láká během prázdninových
měsíců. V roce 2012 vys-

Návštěvnost radniční věže
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Počet návštěvníků po prvním roce provozu za rok 2012
toupalo do výšky věže během
července 2 477 návštěvníků
a v srpnu 2 458 lidí, o rok
později mělo ve stejných
měsících o prohlídku věže
zájem 2 378, respektive 2 694
osob. Co do návštěvnosti
je tradičně nejslabší leden.
Během prvního měsíce roku
2012 se k prohlídce dostavilo
517 lidí, loni pak 481
návštěvníků. Zajímavé také
je, že zatímco v šesti měsících
loňského roku došlo k nárůstu
návštěvníků, ve stejném počtu
jich pak ubylo. Největší skok
směrem dopředu zaznamenalo září (o 285 více), naopak
citelné ztráty utrpěla radniční
věž v únoru (o 392 méně)
a dubnu (o 371).

15 158,00

Úchvatný pohled. Návštěvníkům radniční věže se z výšky 46 metrů skýtá výhled na celý Prostějov. Foto: Magistrát města Prostějova

Tady mělo stát sídlo sociálního úřadu: V Kostelecké ulici zůstane naštěstí parčík...
Prostějov/mik - Prostějovští radní na čtvrteční tiskové konferenci přiznali,
že na nároží ulic Kostelecké
a Fanderlíkovy měla vyrůst
nová budova Okresní správy sociálního zabezpečení
v Prostějově. Přestože prodej pozemku státu schválilo
zastupitelstvo již v roce 2006,
dodnes nebyla uzavřena
smlouva. Naštěstí...
Už vloni na tomto místě nechal

magistrát vysazovat novou zeleň,
ze které by se mohl během pár let
vytvořit nádherný parčík. Jenomže málokdo z veřejnosti věděl,
že pozemek je již několik let „blokovaný“. Státní orgán naštěstí
od záměru vybudovat své sídlo
v Kostelecké ulici ustoupil. Rada
na poslední schůzi doporučila zastupitelstvu předmětné usnesení
o prodeji pozemku revokovat.
Naposledy byla Česká správa
sociálního zabezpečení vy-

Dobrá zpráva. Pro zdejší občany jenom dobře, že v Kostelecké
ulici zůstane zelená plocha místo budovy sociálního úřadu.
Foto: Magistrát města Prostějova

Radní pod palbou
Ve Spitznerových sadech pokáceli 34 stromů

zvána k vyjádření ve věci prodeje předmětného pozemku
a sdělení závazného termínu
pro uzavření kupní smlouvy
v srpnu loňského roku.
„Zástupce České správy sociálního zabezpečení dne 30.
srpna 2013 sdělil, že ve věci
prodeje
předmětného
pozemku bylo z jejich strany
opětovně žádáno o uvolnění peněz ze státního rozpočtu
s tím, že odpověď lze oče-

kávat v řádu týdnů. Z těchto důvodů bylo požádáno
o možnost sdělení závazného
termínu pro uzavření kupní
smlouvy do konce roku 2013.
Do dnešního dne však město
žádné sdělení neobdrželo,“ vysvětlil Jiří Pospíšil, první náměstek primátora Statutárního města
Prostějov.
Na
rozhraní
Kostelecké
a Fanderlíkovy ulice tak naštěstí
zůstane parčík!

INZERCE

„Zprávy o nekoncepčnosti mě pořádně namíchly,“
durdí se náměstkyně Ivana Hemerková

Prostějov - V minulém vydání přinesl Večerník obsáhlou
reportáž o kácení desítek stromů ve Spitznerových sadech, ve
kterých byla zahájena plánovaná rekonstrukce. Mnohé obyvatele z okolí tohoto parku masivní kácení pobouřilo, načež obvinili vedení města z toho, že nechalo pokácet i zdravé stromy
bez jakékoliv koncepce. To ale na druhé straně zvedlo mandle
náměstkyni primátora pro životní prostředí Ivaně Hemerkové
(na snímku), která nám v rámci pravidelné rubriky poskytla na
toto téma exkluzivní interview.
Michal Kadlec
Paní náměstkyně,
vás asi nepotěšily
zprávy a články o kácení stromů
ve Spitznerových sadech, že?
„Chtěla bych se co nejdůrazněji
ohradit proti některým vyjádřením, že město při začátku revitalizace Spitznerových sadů jedná
naprosto nekoncepčně. Není to
pravda! Je nutné si uvědomit, že
tento park o výměře půl hektaru
byl kdysi součástí botanické zahrady a Spitznerovy sady jako takové
vznikly už v roce 1934. Tenkrát se
sázely stromy podle čeledi a nebyl
kladen důraz na kvalitu dřeviny
a její životnost.“
To znamená, že jste
nechali pokácet jen
nemocné a staré stromy? Pohled
na některé padlé a rozřezané
kmeny ale opravdu svědčil
o tom, že byly zdravé...
„Mám na stole konečnou zprávu
o tom, že ve Spitznerových sadech
bylo pokáceno čtyřiatřicet stromů
a ke každému disponuji fotodokumentací. Sami se můžete podívat,
v jakém stavu ty stromy byly, a jak
byly kmeny uvnitř duté i prohnilé.
Před zahájením kácení byla provedena inventarizace a dendrologický
průzkum. Většina, a zdůrazňuji, že
drtivá většina stromů ve Spitznerových sadech vypadala tak, jak je
patrné ze snímků. Ke kácení tak
nebylo přikročeno s nějakou zvůlí,
nebo že jsme si něco vymysleli...“

My jsme se ovšem
sami přesvědčili, že
několik pokácených stromů skutečně nevypadalo na to, že by jim
něco bylo...
„Rozumím, na povrchu vypadala
většina stromů zdravě, ale podívejte se na ty prohnilé dutiny! Odborníci měli pravdu. Sama si nedokáži
představit, kdyby silný vítr některý
z těchto stromů vyvrátil nebo zlomil, a nám by pak bylo vyčítáno, že
jsme něco podcenili.“
Takže vylučujete, že
byly v parku pokáceny i zdravé stromy?
y
„Úplně to nevylučuji. Pokáceny byly dva tatromy, a to
kové stromy,
odu estez důvodu
tického,, a protože nebudou
schopnyy plnit
cí konbudoucí
pitznerocepci Spitzneroadů. Park
vých sadů.
áří tak, aby
se vytváří
vypadal
nějak
mu sloužil.
a něčemu
ní podobě
V dnešní
mají Spitznerody sloužit
vy sady
m účelům,
k jiným
hradně relaa to výhradně
m. A já věřím,
xačním.
že s parkem

budou spokojeni všichni občané.
Vždyť ho pro nás revitalizuje firma
z Průhonic, která spravuje o park
a zahrady tamního věhlasného
zámku.“
Objevily se také polemiky o tom, že některé stromy zde byly odstraněny
jenom proto, aby uvolnily prostor
nové cestní síti. Je to pravda?
„V žádném případě! Jistě, budou zde
některé nové cesty čistě z přírodního
materiálu, ale vesměs budou kopírovat ty předešlé.“
Poslední
otázka.
Bylo tedy pokáceno
čtyřiatřicet vzrostlých stromů, kolik nových bude ve Spitznerových
sadech vysazeno?
„Nově zde bude založeno rovných
padesát vzrostlejších stromů a celkem bude v tomto parku do konce
listopadu tohoto roku vysázeno dalších více jak dva tisíce dřevin. To
znamená i keřů. Myslím, že lidé se
mají na co těšit.“

Pece na vypalování keramiky
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Závěrečné ohlédnutí za velkou čtenářskou soutěží anebo galerie úspěšných

Marie Procházková: „Manžel zůstane doma!“
Vítězka vezme do Řecka svoji vnučku

Prostějov/mik - Viditelně šťastná byla po převzetí spousty cen a dárků vítězka VELKÉ ČTENÁŘSKÉ
SOUTĚŽE Večerníku Marie Procházková z Prostějova (na snímku vlevo). Bodejť by také ne, když kromě
hodnotných dárků a poukazů získala za první místo i letecký zájezd do Řecka v hodnotě deseti tisíc korun!
„Ani já jsem to neměla lehké, kolikrát byly otázky hodně náročné. Hodně věcí jsem našla na internetu, ale nejvíce mi pomáhala vnučka. Ale spoustu odpovědí jsem taky uhodla sama, protože jsem prostějovskou patriotkou
a nějaké ty znalosti mám,“ svěřila se v bezprostředním rozhovoru při přebírání hlavní výhra Marie Procházková, která bydlí v prostějovské místní části Krasice.
Večerník zajímalo, s kým na letecký zájezd do Řecka pojede? „Manžel zůstane určitě doma. Přikoupím zájezd
své vnučce, která pojede se mnou. Zaslouží si to, je vlastně mojí spoluvítězkou, neboť mi pomáhala,“ rozesmála se šťastná výherkyně.

1. místo: MARIE PROCHÁZKOVÁ, KRASICKÁ 43, PROSTĚJOV
118 bodů
která vyhrála: letecký zájezd do Řecka v hodnotě 10 000 Kč od CK Hellas Tour * dárkový koš od
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku v hodnotě 1 000 Kč * sklo od marketingové společnosti TK PLUS
v hodnotě 1 000 Kč * dárkový balíček od firmy Alika v hodnotě 400 Kč * polštářek od firmy Profitex
v hodnotě 100 Kč * celoroční předplatné Večerníku v hodnotě 780 Kč

„PROPADL JSEM V POSLEDNÍM KOLE,“ Bronzový Libor Buřt z Určic
konstatoval druhý v pořadí Otakar Marek si musel vypomáhat internetem
Prostějov/mik - O vítězství bojoval až do
úplně posledního kola, bonusová otázka
v závěrečném bonusovém kole mu však srazila vaz a nakonec rozhodla o tom, že Otakar
Marek se bude muset spokojit s druhým
místem. A to i přesto, že po většinu klání se
držel na samém čele průběžného pořadí.
„Soutěžilo se mi velice dobře. Jakmile jsem
si v pondělí ráno koupil Večerník, okamžitě
jsem zamířil do archivu a vyhledával si indicie
pro správné odpovědi. Měl jsem v tom prostě
svůj systém,“ prozradil stříbrný Otakar Marek
z Prostějova. „Nejtěžší pro mě bylo poslední kolo soutěže, kterým jsem to všechno nakonec
prohrál. Propadl jsem totiž z bonusové otázky, byl to takový ´chyták´, beru to... I druhé místo
mě samozřejmě těší,“ prohlásil druhý nejlepší z celkového pořadí soutěže, který se mohl těšit
mimo jiné i z poukazu na let balónem. „Já jsem se v životě nalétal dost, takže tuto část výhry
věnuji některému známému...,“ prozradil s úsměvem Otakar Marek.

2. místo: OTAKAR MAREK, BRNĚNSKÁ 36, PROSTĚJOV
115,5 bodů
který vyhrál: let balonem od firmy v hodnotě 4 000 Kč + dárkový koš od PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku v hodnotě 600 Kč + sklo v hodnotě 600 Kč + dárkový balíček od firmy Alika v hodnotě
400 Kč + polštářek od firmy Profitex v hodnotě 100 Kč + celoroční předplatné Večerníku 780 Kč

Prostějov/mik - Má velký přehled o dění kolem
sebe, ale přesto Libor Buřt, který skončil na třetí příčce konečného pořadí, přiznal, že některé
z odpovědí na přehršel otázek musel hledat na
internetu.
„Já osobně jsem byl hodně překvapený z toho, jak
byla soutěž dobře vymyšlena a až do posledního kola
nás všechny nechávala v napětí. Některé otázky byly
fakt hodně náročné a kolikrát jsem si musel pomoci
internetem. A co jsem nevěděl sám, to mi poradili
starší a zkušenější lidé z mého okolí,“ usmíval se Libor Buřt z Určic.
Také on si podle vlastních slov užije vyhraných cen,
zejména pak autobusového zájezdu do Řecka. „To
víte, že se hrozně těším. A děkuju,“ vzkázal šťastný
výherce a celkově třetí v pořadí dlouhodobé čtenářské soutěže Večerníku.

3. místo: LIBOR BUŘT, URČICE 445
108,5 bodů
který vyhrál: autobusový zájezd do Řecka v hodnotě 5 000 Kč od firmy CK Hellas Tour * dárkový
koš v hodnotě 400 Kč + sklo v hodnotě 400 Kč + dárkový balíček od firmy Alika v hodnotě 400 Kč
+ polštářek od firmy Profitex v hodnotě 69 Kč + celoroční předplatné Večerníku 780 Kč

cenu si převzala vnučka Jana

4. místo: Horst RIEGER,
Hluchov 98, 103,5 bodů
který obdržel: žehlící prkno od firmy Gama
Expert v hodnotě 3 700 Kč + balíček od salonu
NAISY v hodnotě 1 000 Kč + dárkový balíček
od Alika v hodnotě 400 Kč + polštářek od firmy
Profitex v hodnotě 69 Kč+ půlroční předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

cenu si převzala manželka

5. místo: Pavel DUDA,
Nerudova 89, Prostějov, 100 bodů
kterýobdržel:sportovnítaškaodfirmyTKPlus
+ balíček od salonu NAISY v hodnotě 500 Kč
+ dárkový balíček od Alika v hodnotě 400 Kč
+ polštářek od firmy Profitex v hodnotě 69 Kč
+ půlroční předplatné PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

6. místo: Olga SVOBODOVÁ
Polišenského 3, Prostějov, 100 bodů
která získala: dárek od firmy zlatnictví Kaláb v hodnotě 3 000 Kč + poukaz na
10 hodin do páry/sauny do Městských lázní
v hodnotě 360 Kč + dárkový balíček od Alika
v hodnotě 400 Kč + polštářek od firmy Profitex
v hodnotě 69 Kč + půlroční předplatné

PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

7. místo: Oldřich DVOŘÁK,
A. Slavíčka 14, Prostějov, 99,5 bodu
který získal: dárkový předmět od firmy TK
Plus v hodnotě 1 500 Kč + balíček od salonu
NAISY v hodnotě 500 Kč + dárkový balíček
od Alika v hodnotě 400 Kč + polštářek od firmy
Profitex v hodnotě 69 Kč+ půlroční předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

8. místo: František PATZ,
Krasická 41, Prostějov, 98 bodů
který získal: balíček od salonu NAISY
v hodnotě 1 000 Kč + kniha dr. Oetker
+ značkové víno + dárkový balíček od Alika
v hodnotě 400 Kč + polštářek od firmy Profitex
v hodnotě 69 Kč + půlroční předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

12. místo: Jaromír PŘECECHTĚL,
Nerudova 458, Bedihošť, 92,5 bodu
který vyhrál: triko se zástěrou, které
věnovala firma Profitex + kniha dr. Oetker
+ dárkový balíček od Alika v hodnotě
400 Kč + polštářek od firmy Profitex
v hodnotě 69 Kč+ čtvrtletní předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

13. místo: Jindřich STACH,
Družstevní 9, Prostějov, 90,5 bodu
který získal: dárkový předmět od
firmy TK Plus + kniha dr. Oetker
+ dárkový balíček od Alika v hodnotě
400 Kč + polštářek od firmy Profitex
v hodnotě 69 Kč+ čtvrtletní předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

cenu si převzal manžel

9. místo: Věra VIZZINI,
Brněnská 24, Prostějov, 96,5 bodu
která obdržela: balíček od salonu NAISY
v hodnotě 1 000 Kč + kniha dr. Oetker
+ dárkový balíček od Alika v hodnotě 400 Kč
+ polštářek od firmy Profitex v hodnotě 69 Kč
+ půlroční předplatné PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

10. místo: Zdeněk PAZDERA,
Kpt. Nálepky 19, Prostějov, 5,5 bodu
který vyhrál: balíček od salonu NAISY
v hodnotě 1 000 Kč + dárkový balíček
od Alika v hodnotě 400 Kč + polštářek
od firmy Profitex v hodnotě 69 Kč
+ půlroční předplatné PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

11. místo: Lenka TRNEČKOVÁ
Kpt. Jaroše 29, Prostějov, 94,5 bodu
která vyhrála: triko se zástěrou, které
věnovala firma Profitex + kniha dr. Oetker
+ dárkový balíček od Alika v hodnotě
400 Kč + polštářek od firmy Profitex
v hodnotě 69 Kč+ čtvrtletní předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

Hlavní partneři čtenářské soutěže s Večerníkem

K-PLUS
VYHLÍDKOVÉ LETY

14. místo: Jiří VÍTEK,
Žeranovská 23, Prostějov, 90 bodů
který obdržel: poukaz na bowling
v hodnotě 260 Kč do BOWLING PALACE
+ dárkový balíček od Alika v hodnotě 400 Kč
+ polštářek od firmy Profitex v hodnotě 69 Kč
+ čtvrtletní předplatné PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

15. místo: Karel SEKANINA
Libušinka 10, Prostějov, 88,5 bodu
který obdržel: poukaz na bowling v hodnotě
260 Kč, který věnoval BOWLING PALACE
+ dárkový balíček od Alika v hodnotě
400 Kč + polštářek od firmy Profitex
v hodnotě 69 Kč+ čtvrtletní předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

upomínková cena: Oldřich LOŠŤÁK
Kotěrova 1, Prostějov, 88,5 bodu
který vyhrál: polštářek s trikem od firmy
Profitex + dárkové předměty a knihu
"111 let prostějovského tenisu" od
marketingové společnosti TK PLUS
+ čtvrtletní předplatné PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

Zpravodajství
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Přepadení z Přemyslovic už se zkraje uplynulého týdne řešilo u Krajského soudu v Brně

JÁN BAKALÁR ODMÍTL VYPOVÍDAT, UDĚLALO SE MU PRÝ ŠPATNĚ...
Brno/mik - To jsou fofry! Ani ne měsíc po dopadení Jána
Bakalára zásahovou jednotkou v Praze byl tento prokazatelný účastník loupežného přepadení kurzovního
auta bezpečnostní agentury Loomis v Přemyslovicích
posazen u Krajského soudu v Brně na lavici obžalovaných. Jánu Bakalárovi hrozí za loupež a pokus o vraždu
dvacet let vězení, ve hře je ale podle státní zástupkyně
dokonce i doživotí!
Jak se přišlo
na Jána Bakalára?
Předseda senátu Krajského soudu v Brně Tomáš Kurfiřt není
Prostějovanům neznámý. Večerník vloni obsáhle informoval
o jeho nesmlouvavém rozsudku
vůči vrahovi seniora z Okružní
ulice, kdy Romana Mičku poslal
na osmnáct let do vězení. Teď
má tento justiční matador rozhodnout o trestu pro muže, který byl již prokazatelně členem
lupičské bandy z Přemyslovic.
Proč prokazatelně? Ještě nedávno si každý nezainteresovaný
lámal hlavu nad tím, jak je
možné, že policie hned druhý

den po loupežném přepadení
vozidla bezpečnostní agentury Loomis věděla, že jedním
z pachatelů je právě Bakalár.
A v úterý bylo konečně jasno.
Ján Bakalár se totiž při činu
zranil, a na silnici zanechal
větší množství své krve! Zatím
není jasné, zda ho zranila odražená kulka nebo se pořezal od
rozstřílených plechů auta, ale
to ve finále není rozhodující.
Bleskurychlé testy DNA totiž
určily jasně, kdo lupičské bandě
šéfoval! Lupiči se snažili sice
tyto krvavé stopy na silnici odstranit pomocí hořlaviny, kterou
také zapálili, ovšem to se jim nepodařilo. Policisté stopy zajistili!

Hrozí mu doživotí,
vypovídat odmítl
Kdo však očekával, že čtyřiapadesátiletý Bakalár před soudem
přizná barvu a popíše, proč se
rozhodli s kumpány k tak drastickému činu, byl zklamán. Obžalovaný muž totiž odmítl v úterý
1. dubna vypovídat! A nejenom to.
Při zahájení procesu také tvrdil, jak
mu je nevolno a vzhledem k údajně
špatnému psychickému stavu dokonce požádal soud, aby se dalšího
jednání nemusel účastnit. Trestní senát v čele s Tomášem Kurfiřtem mu
překvapivě vyhověl!
Bakalár byl v minulosti již sedmkrát
soudně trestaný. „Táhne se to se
mnou už od dob komunistů, kdy
jsem měl údajně postřelit esenbáka. Teď se zase objevilo, že jsem byl
zatčen ozbrojený. Nebyl, nic z toho
není pravda! Proto u tohoto soudu
vypovídat nebudu. Navíc mám psychické problémy, nemocné srdce,
klouby, záda i ledviny. Jestli bych
měl tady zůstat, mohl bych se psychicky zhroutit,“ hlesl Ján Bakalár

Korunní svědek. Osmdesátiletý Alois Krč z Přemyslovic viděl přepadení společně se snachou z okna
svého domu a ve středu vše popsal soudu...
2x: foto: archiv Večerníku

jen krátce předtím, než jej eskorta
odvedla ze soudní síně.
Soudce Tomáš Kurfiřt tak přečetl
jeho výpověď ze spisu. Bakalár
po svém zadržení policii řekl, že
každý den čekal, kdy jej přijdou
zatknout...

Přepadený řidič:
„Loučil jsem se se životem!“
Státní zástupkyně Ludmila Doležalová v obžalobě uvedla, že kuklami maskovaní pachatelé nejprve
terénním autem zablokovali cestu
služebnímu vozu firmy značky
Ford Tranzit. Pracovníky bezpečnostní služby chtěli přimět
křikem k tomu, aby vystoupili
z auta a vzdali se. Řidič ale začal s vozem couvat. Útočníci na
to zareagovali střelbou po autě
z brokovnice a samopalu...
V úterý tak dostali slovo členové
osádky kurzovního automobilu,
který převážel desítky milionů
korun do bankomatů České spořitelny na Konicku. Řidič vozidla
Tranzit, bývalý policista, se ještě
nikdy nebál o svůj život jako tenkrát. „Lupiči, byli tři, vyskákali
z vozu, který zastavil těsně před
námi. Jeden položil granát na
přední sklo a mířil na mě brokovnicí. Řval, ať okamžitě vylezeme,
nebo že nás zastřelí. Druhý na mě
mířil přes boční okénko samopalem vzor osmapadesát. Zařadil
jsem zpátečku a snažil jsem se
ujet,“ popsal řidič s tím, že chtěl
za každou cenu zachránit zásilku.
Riskoval tak život...
Pokus o únik však lupiče neodradil. Naopak, šli tvrdě za svým.
Maskovaný muž samopalem
rozstřílel řidičovo boční sklo.
Dva projektily pronikly přímo
do kabiny. „Rozběhli se za námi
a stříleli. Prostřelili přední sklo. Na
fotkách jsou jasně vidět průstřely. Projektil mi hlavu minul jen
o dva centimetry, roztříštil sklo za

mnou. Jednou kulkou rozstříleli
páku na ladění rádia, další autorádio. Minimálně pět střel šlo na
mě...,“ dodal ještě řidič. V couvání
dodávce bezpečnostní agentury
zabránil linkový autobus, kterému
se přepadený řidič musel vyhnout.
Na bočním skle však byla „pavučina“ od palby samopalem, přes
niž nebylo vidět, kam se vůz řítí.
„Stříleli do motoru, takže se auto
stalo naprosto neovladatelné, nefunkční. Nebylo vyhnutí, museli
jsme se vzdát, jinak by nás postříleli nebo vyhodili do luftu. Hrozili
totiž i granátem,“ svěřil se soudci
šofér dodávky.
Po chvilce palby se maskovaní
střelci vrátili zpět ke svému vozu,
naskákali do něj a rozjeli se za miliony. Předjeli dodávku s balíkem
peněz, která do nich setrvačností
narazila. Muži opět vyskákali
z auta a zahájili opětovnou střelbu
na boční sklo kabiny. „Držel jsem
před sebou neprůstřelnou vestu,
abych si chránil obličej. Pochopil
jsem, že neunikneme, tak jsem
otevřel petlici. Vrhli se na nás,
vytáhli nás na zem a začali nám
vyhrožovat zastřelením i prostřílením nohou. Mířili na mě škorpionem. Loučil jsem se se životem...,“ otřásl se ještě po roce řidič.
Na otázku soudce Tomáše Kurfiřta, zda si ještě pamatuje, co se dělo
ve chvíli, kdy oba muži z osádky
leželi už na zemi tváří k silnici,
prokázal řidič policejní paměť
a pozorovací smysl. „Lupiči stříleli dál do zadních dveří. Muselo to
být tak osmdesát projektilů. Když
se jim to nepodařilo, vypáčili boční dveře a zahájili palbu na trezorovou část vozidla. Bylo v něm asi
osm nebo deset modrých tašek na
zip. Ozbrojenci je popadli, naložili
a zmizeli. Všiml jsem si, že měli
připravené pásky, aby nás spoutali, ale neudělali to. Zřejmě z časových důvodů. Asi se báli, že by se

Hlavní obžalovaný. Ján Bakalár
za celý rok, kdy se skrýval, výrazně
změnil podobu. Eskorta ho v úterý
přivedla k soudu z vazební věznice,
vypovídat ale odmítl. Foto: internet
tam každou chvíli mohla objevit
policie,“ řekl bývalý strážce zákona a nyní zaměstnanec bezpečnostní agentury.
Oba pracovníci agentury Loomis měli obrovské štěstí. Řidič
jako zázrakem vyvázl bez zranění. Odnesla to pouze mikina,
do níž se mu při palbě zavařila
jedna ze střepin. Druhý z posádky
má na střelbu památku - střepinu
v bicepsu, kterou se mu tam lékaři
rozhodli nechat zarůst...

Korunní svědek: „Já zprvu
myslel, že jsou to policajti!“
Na středu 2. dubna si předseda
senátu Krajského soudu v Brně
předvolal dva svědky. Osmdesátiletý Alois Krč z Přemyslovic,
kterého Večerník vyzpovídal již
vloni 21. února jen pár desítek minut po loupeži, pozoroval přepadení se snachou z okna. „Byl jsem na
zahrádce, když za mnou Aneta přiběhla. Prý ať se jdu schovat, že na
silnici před barákem se střílí. Pak
jsme z okna v prvním patře všechno pozorovali. Já nejprve myslel,
že jde o policejní akci, ti lupiči
měli černé kombinézy a kukly,“
vypověděl u soudu Alois Krč.
Vzápětí osmdesátiletý senior
prokázal výbornou paměť a do
detailu popsal vše, co viděl. „Každý z nich měl zbraň. Dva měli
brokovnice, podle jejich svižných
pohybů bych usuzoval, že se

jednalo o mladší muže. Ten třetí
měl za krkem pověšený samopal
a většinou ty dva své kumpány jen
dirigoval. A strašně křičel, jak na
osádku toho přepadeného auta,
tak na své komplice,“ řekl mimo
jiného Alois Krč.
Jeho snacha Aneta pak podotkla,
že první výstřely, které slyšela, ji
nijak nevzrušily. „Víte, u nás se
často pořádají hony a střelba je
v okolí našeho domu, kde je les,
slyšet v únoru takřka obden. Myslela jsem, že jsou to myslivci, ale
pak jsem na ulici viděla tu hrůzu.
Když jsem s tchánem vyběhla do
patra, zavolala jsem policii. Řekli
nám, že prý už o tom přepadení
vědí,“ vypovídala Aneta Krčová,
která soudu navíc poměrně přesně
popsala i pohyb obou aut i pachatelů přepadení. „Překvapilo mě,
že v době, kdy se ještě střílelo,
projížděl okolo linkový autobus
plný lidí. Lupiči se mu pak při útěku museli vyhýbat,“ dodala ještě
svědkyně.

Proces odročen na květen
Jelikož státní zástupkyně i obhájce
trvají na výsleších dalších svědků,
předseda senátu Tomáš Kurfiřt
odročil jednání na začátek května.
Předpokládá se, že by v tento termín mohl padnout už i rozsudek.
Po ostatních dvou lupičích policie stále pátrá, dosud se neví nic
ani o tom, kde skončilo ukradených třiatřicet milionů korun...

Na náměstí se prodávaly PLESNIVÉ POTRAVINY! To se jen tak nevidí: s ukradeným
Krátce před kontrolou daly všechny prodavačky výpověď...

Prostějov/mls - Fuj, fuj, fuj.
Hned tři nebezpečné potraviny plné plísní objevili při své
březnové kontrole inspektoři
Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) v Potravinách 21. Jednalo se o anglickou slaninu, uzené žebro
a uzený sýr Goldi.
Uzeniny v krámku na hlavním
prostějovském náměstí byly
zkažené už při prvotním pohledu. „Na povrchu všech tří
výrobků se vyskytovaly kolonie plísní zelené a bílé barvy,“
potvrdil Pavel Kopřiva, tiskový
mluvčí SZPI.
Provozovatel Potravin 21 se
hájí tím, že krátce před návštěvou kontrolorů SZPI došlo
v obchodě k hromadnému úprku
prodavaček. „Všechny tři daly
ze dne na den výpověď. Odešly,

aniž by udělaly inventuru. Nový
personál to tedy měl hodně těžké. A do toho přišla kontrola,“
vysvětlil Vít Chytílek ze společnosti Luko Holešov, která
obchod s potravinami převzala
loni v prosinci. „Nyní se už nové
zaměstnankyně zaběhly, vše
zkontrolovaly a daly do pořádku,” dodal Chytílek.
Majitelé se s bývalými zaměstnankyněmi nerozešli právě
v dobrém. „Problém nebyl pouze
v jejich náhlém odchodu či zkažených potravinách. Objevili jsme
i nesrovnalosti v účetnictví. V tuto
chvíli zvažujeme podání trestního
oznámení,“ upřesnil vedoucí.
Potraviny 21 nebyly jediným
prostějovským
obchodem,
kde inspektoři našli nebezpečné potraviny. Tím dalším byl
obchůdek, který v blízkosti

Potraviny 21. Tento obchod v centru Prostějova před nedávnem
navštívili kontroloři České potravinářské inspekce. A nestačili se
divit!
Foto: Martin Zaoral
Drozdovického rybníku provozuje vietnamský prodejce Mui
Pham Xuan. Na jeho pultě se
v březnu objevil zkažený šunkový salám. „Jeho povrch byl lepkavý a zapáchal po kažení,” při-

blížil Pavel Kopřiva z inspekce.
Více informací k těmto i dalším
nejakostním, nebezpečným či
falšovaným potravinám najdete
na webových stránkách www.
potravinynapranyri.cz.

A nedá si pokoj! Ostravák znovu okradl Prostějovana
Policii jej dopadla už dva dny po posledním činu

Prostějov/mik - Již dvakrát
v průběhu posledních tří měsíců
Večerník informoval o sérii krádeží, kterých se na území Prostějova dopustil muž z Ostravska. Přestože ho policie vždycky
chytila a obvinila, šestatřicetiletý
„chachar“ je stále na svobodě
a okrádá naše lidi dál!
„Ve středu druhého dubna zahájili prostějovští kriminalisté
trestní stíhání šestatřicetileté-

VYKRADENÝ
BAVORÁK
Prostějov/mik - Nepříjemně překvapen byl uplynulý pátek dopoledne majitel luxusního vozu, kterému z auta na parkovišti vedle
prostějovského Hotelu Tenis Club
někdo ukradl drahý notebook...
„Neznámý pachatel v pátek čtvrtého
dubna někdy mezi devátou až jedenáctou hodinou dopolední vnikl do
vozidla značky BMW zaparkovaného vedle Hotelu Tenis Club v Prostějově v ulici Za velodromem. Přes
poškozené okýnko vnikl zloděj do
vozidla a odcizil zde odložený kufr
s notebookem,“ popsala případ Marie Štrbáková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje s tím, že škoda je
vyčíslena na dvaašedesát tisíc korun.

ho muže z Ostravska, kterého
obvinili ze spáchání trestných
činů krádeže a neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku. Tohoto skutku se dopustil v pondělí
jednatřicátého března krátce
před dvanáctou hodinou v jedné
z prodejen na ulici Újezd v Prostějově. Tehdy byl okraden třiasedmdesátiletý senior. Pachatel se
na něho zezadu natlačil a v ne-

střeženém okamžiku ho okradl
o peněženku s celým obsahem.
Pán v ní měl dva a půl tisíce korun, tři platební karty, kartičky
k účtu a další doklady osobní
povahy,“ popsala další zlodějnu nepolepšitelného „chachara“
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Na základě operativního šetření a úzké spolupráci s policisty

z obvodního oddělení Prostějov 1 se podařilo kriminalistům skutek objasnit. „Pachatelem je zmíněný muž z Ostravska,
který pro policisty rozhodně není
žádným nováčkem. Již v minulosti byl za obdobnou majetkovou trestnou činnost odsouzen
a potrestán Okresním soudem
v Prostějově. Nyní mu za oba
trestné činy hrozí až tříletý pobyt
za mřížemi,“ dodala Urbánková.

opelem „rozstřelil“ Mercedes!

Prostějov/mik - Ukradl auto
a s ním zřejmě pod vlivem alkoholu ještě havaroval. Policie od
čtvrtku minulého týdne pátrá
po řidiči, který ve Winklerově
ulici v Prostějově téměř
v pravé poledne „rozstřelil“ zaparkované vozidlo Mercedes.
Šofér totiž z místa nehody vzal
nohy na ramena!
„Ve čtvrtek třetího dubna krátce
před půl jednou odpoledne došlo
ve Winklerově ulici v Prostějově,
ve směru jízdy od křižovatky ulic
Trávnické, Sokolské a Karlov,
k dopravní nehodě. Z dosavadního šetření bylo zjištěno, že zatím
nezjištěný řidič vozidla Opel Vectra
narazil do vozidla Mercedes-Benz
Vito, které zde bylo zaparkované. Po
nárazu zhruba po padesáti metrech
zastavil, z vozidla utekl a zanechal ho
na místě. Ke zranění osob nedošlo,
hmotná škoda byla vyčíslena na
pětatřicet tisíc korun,“ informovala
o nehodě Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.

Daleko nedojel. Vozidlo Opel Vectra řidič nejdříve ukradl a pak
ho ve Winklerově ulici naboural.
Foto: Policie ČR
Přestože policisté bourajícího
řidiče nevypátrali, objevili
další zajímavou skutečnost.
„Následným šetřením policisté
dopravního inspektorátu zjistili, že vozidlo Opel Vectra bylo
jeho majiteli odcizeno! Nehodu
nadále šetří policisté dopravního
inspektorátu a zjišťují všechny
její okolnosti. Ve věci odcizeného vozidla zahájili poli-

cisté obvodního oddělení úkony
trestního řízení pro podezření
ze spáchání trestného činu
neoprávněného užívání cizí věci,
za který pachateli, v případě
jeho zjištění, hrozí až dvouletý
pobyt za mřížemi,“ dodala Irena
Urbánková.
Teď už ovšem zbývá jen
maličkost, chytit muže, který
boural ukradeným autem...

Učitelka utrpěla pracovní úraz,
město poskytne škole právníka
Prostějov/mik - Prostějovští radní řešili na svém úterním jednání
jednu zapeklitou situaci. Učitelka
zažalovala vedení Základní školy
v Melantrichově ulici kvůli odškodnění za pracovní úraz.
„Nehledejte v tom nějakou aféru.
Jedna z členek učitelského sboru na

uvedené škole utrpěla zranění a viní
z toho právě toto školské zařízení.
Jde o právní spor, který nakonec
skončil u soudu. Jako zřizovatelé
Základní školy v Melantrichově ulici jsme vedení poskytli pomoc v podobě služeb právníka magistrátu,“
vysvětlila bez dalších podrobností

Ivana Hemerková, náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov, která je zodpovědná pro školství
a kulturu.
Více informací bude Večerník
zjišťovat v nadcházejících dnech,
aktuální zprávy vám přineseme
v příštím čísle.

ZLODĚJI se činili. ŠEST KABELEK za dva dny!

Prostějov/mik - Někteří občané si prostě
nedají říct. Během pondělí a úterý uplynulého týdne totiž opět prokázali, že si
neumějí dávat pozor na své věci! Už se
totiž dlouho nestalo, aby během pouhých
dvou dní řešili policisté krádeže hned
šesti kabelek. A bodejť by také ne, když
okradení svůj majetek zlodějům přímo
nabízejí...
První okradenou se minulé pondělí 31. března krátce po třetí hodině odpoledne stala čtyřiapadesátiletá žena, které zatím neznámý
pachatel odcizil v jednom z prostějovských
supermarketů kabelku s celým obsahem,
kterou měla odloženou ve vozíku. „Nakupující v ní měla nejen doklady od vozidla,
ale také klíče od něj, tři platební karty, peněženku s penězi, dioptrické brýle, mobilní

telefon, dálniční známku a další firemní věci.
Škoda byla vyčíslena na čtyři tisíce šest padesát korun. Další kabelka zmizela v tentýž
den krátce po čtvrté hodině odpoledne z vozidla Nissan Note, které bylo zaparkované
a uzamčené na Husově náměstí v Prostějově. Neznámý pachatel na něm rozbil jedno
z oken a z předního sedadla odcizil zde ponechanou kabelku s celým obsahem. Majitelce způsobil celkovou škodu za šestnáct
tisíc padesát korun,“ seznámila Večerník
s prvními dvěma případy Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
Další dvě příležitosti pro zloděje na sebe
nenechaly dlouho čekat. „V pozdních odpoledních hodinách posledního březnového
dne se pak zatím neznámý pachatel vloupal

do vozidla Seat Ibiza, které bylo zaparkované na parkovišti u fotbalového hřiště
v Čechovicích, a odcizil z něj sportovní
tašku s věcmi. Kromě oděvních svršků v ní
majitelka měla i pět tisíc korun v hotovosti,
osobní doklady, dvě platební karty a svazek
klíčů. Neznámý pachatel jí způsobil celkovou škodu za osm tisíc šestpadesát korun.
Další škodu za pětatřicet tisíc korun způsobil
zatím neznámý pachatel, který taktéž v pondělí krátce před osmnáctou hodinou využil
toho, že řidič nechal v neuzamčeném vozidle v Brněnské ulici volně odloženou tašku
s čtyřiatřiceti tisíci korunami, veškerými
doklady a platebními kartami. Zloději stačila chvilka a tašku si přisvojil,“ popsala další
dvě krádeže s neuvěřitelně lehkomyslným
přístupem poškozených Irena Urbánková.

Že by se ale lidé polepšili a vzali si z těchto případů příklad, to tedy rozhodně ne!
Také v úterý došlo ke dvěma krádežím
podobného rázu. „V průběhu úterý prvního dubna přijali prostějovští policisté další
dvě oznámení o krádeži kabelek, k nimž
došlo opět z nezajištěných vozidel. Pachatel měl tak práci usnadněnou. K prvnímu
skutku došlo krátce po desáté dopoledne
na parkovišti v Atletické ulici v Prostějově.
Z neuzamčeného vozidla Ford Focus
zmizela zde ponechaná značková kabelka
s celým obsahem. Paní v ní měla peněženku s finanční hotovostí, dvoje dioptrické
brýle, platební kartu, tankovací kartu na pohonné hmoty, osobní doklady, dva mobilní
telefony, klíče od domu a flash disc. Neznámý pachatel jí způsobil škodu za téměř

sedmatřicet tisíc korun. K další krádeži
kabelky z nezajištěného vozidla došlo kolem půl jedné odpoledne na parkovišti na
ulici Újezd. Neznámý pachatel využil toho,
že kabelka zůstala na předním sedadle na
chvíli bez dozoru a okamžitě si ji přisvojil.
Byla v ní nejen peněženka se čtyř a půl tisíci korunami, ale také osobní doklady, doklady od vozidla, klíče od bytu, kosmetika,
dioptrické brýle, platební karta a mobilní
telefon. Neznámý zloděj způsobil majitelce kabelky škodu za devět tisíc sedmset
korun,“ sdělila mluvčí krajské policie.
Všechny případy policisté prověřují pro
podezření ze spáchání trestných činů krádeže a neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku.
Pachatelům hrozí až tři roky vězení.

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!!!

Natálie Svozilová
31. 3. 2014 50 cm 3,10 kg
Vrbátky

Emilie Mandíková
1. 4. 2014 50 cm 3,10 kg
Výšovice

Jiří Tomek
29. 3. 2014 50 cm 3,15 kg
Prostějov

Tim Arts
31. 3. 2014 49 cm 2,90 kg
Prostějovičky

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!

I MIMOZEMŠŤANÉ MAJÍ RÁDI POHÁDKY...
VÝUKA
NARUBY
b
ane Den učitelů na „zdravce “

Prostějov/mm - V minulém
vydání Večerníku jsme informovali o oceňování učitelů, které se konalo v pátek
28. března v Národním domě
i o vítězství Prostějovanky
Ivanky Hájkové v soutěži Zlatý Ámos. Nedávno jsme však
obdrželi informace, jak netradičně k oslavě Dne učitelů
přistoupili na Střední zdravotnické škole. Podrobnosti nám
sdělila hlavní organizátorka
Anežka Vítková, jinak vedoucí odborné praxe na škole.
„Celý den se nesl ve znamení
výuky naruby, to znamená, že
žáci vyučovali své pedagogy
a to opravdu bezpochyby v netradičních oborech, jako bylo
například korálkování, tančení
břišních tanců, lakování nehtů,
historie fotbalu a podobně,“ prozradila Anežka Vítková.
Důležitým prvkem bylo, že celá
příprava zůstala před kantory
v přísném utajení a o celé akci
vědělo jen vedení školy, které se
žáky vytvořilo malé spiknutí, neboť „jako“ šlo všem kantorům na
hospitace, aby do poslední chvíle nemohli nic tušit... Z těchto
„hospitací“ pak vznikly vskutku
unikátní fotografie, neboť vidět
například češtinářku, jak provádí

na
alerie .cz
fotogecernikpv
.v
www

Jednodenní studentka. Vyučující jazyka českého úspěšně složila zkoušku z obvazové techniky.
Foto: Martin Mokroš
obvazovou techniku nebo kardiopulmonální resuscitaci na figuríně, případně jak kolegyně vyučující odborných předmětů tancují
latinskoamerickou cha-chu nebo
finský letkis, stálo opravdu za to.
„Žáci si zcela dobrovolně připravili i drobné občerstvení,

takže k mání byly i jednohubky,
či domácí bábovka. Na všechno
po celý den dohlížel z fotografie i Jan Ámos Komenský, který z bubliny oznamoval, že tento den je na „zdravce“ všechno
trochu jinak,“ dodala na závěr
Vítková.

Noc s Andersenem se konala v ICM již posedmé

Prostějov/red - Informační
centrum pro mládež (ICM)
Prostějov a budova Cyrilometodějského gymnázia se
uplynulý pátek 4. dubna proměnily na velký Kosmoservis, ve kterém se to po celý
večer až dlouho do noci hemžilo mnoha mimozemšťany.
A to všechno díky tomu, že se
ICM Prostějov již posedmé
zapojilo do Noci s Andersenem.
V první dubnový páteční podvečer bylo v prostějovském
ICMku rušno. Jen si to představte! Bylo potřeba vybudovat velký kosmoservis, v němž
by bylo možné opravovat
vesmírné lodě. Jen co byly přípravy dokončeny, už se scházeli první pomocníci. Každý
si přinášel spacák a karimatku,
mnozí i pohádkovou knížku.
Tuto noc se rozhodlo strávit
v Kosmoservisu třiadvacet dětí
z nejrůznějších planet.
Ze začátku to vypadalo na
klidný večer, ale pak se stala ta nehoda... Hned v sousedství přistála, nebo lépe
řečeno ztroskotala, vesmírná loď, ze které vylezly dvě
mimozemšťanky - Lumimi
a Lamimi. Nejprve jim dělalo
problém se v Kosmoservisu
domluvit, zkoušely proto použít nejrůznější jazyky, až nako-

na
alerieikpv.cz
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foto:

nec zjistily, že jsou v České republice, a tak to zkusily česky.
Šlo to sice ztuha, ale podařilo
se jim vysvětlit, že jsou z planety, kde mají rádi pohádky.
Při ztroskotání ztratily všechno
palivo a teď nemohou odletět,
i když jim v Kosmoservisu loď
opraví. Protože však všechny
děti znají pohádky, podařilo se
jim získat kouzelné pohádkové
hvězdy, které Lumimi a Lamimi potřebovaly jako palivo do
své vesmírné lodi. Společně si

také zahráli hry a spolu s Lamimi se naučily vyrábět raketku
na gumičce.
„Hlavní téma programu ´Pomoc mimozemšťanům, kteří
ztroskotali´, vymyslely naše
dobrovolnice Lucie z Francie a Laura z Německa, které
v Prostějově působí v rámci
Evropské dobrovolné služby,“
uvedla k programu Kateřina
Opatrná, vedoucí ICM Prostějov. „Protože česky umí jen
trochu, skvěle zvládly roli mi-

mozemšťanek, které se snažily s dětmi domluvit i rukama
a nohama,“ dodala s úsměvem.
Během večera nechyběla ani
prohlídka vesmírné lodi či
svačinka z pohádkové planety.
Potom už ale byla spousta hodin, a tak se všichni podívali na
krátký „vesmírníček“, zalezli
si do spacáků a před spaním
poslouchali pohádku z vybrané knížky. Ráno na všechny
čekala dobrá buchta, čaj a také
vytištěná fotka na památku.

HELEN DORON ENGLISH-ANGLIČTINA PRO DĚTI

ANGLIČTINÁŘI VYBOJOVALI CAMBRIDGE!

Prostějov/mik

Na začátku března Večerník informoval veřejnost
o neobvyklé aktivitě dvou
prostějovských chlapáků.
Přípravy na dvanáct tisíc
kilometrů dlouhou charitativní cestu na motocyklech
po Evropě, jejíž výtěžek
má připadnout Fakultní
nemocnici v Olomouci,
kterou hodlá absolvovat
Jiří Konečný po druhé
transplantaci srdce společně s Ivo Svozílkem,
jsou již v plném proudu. A PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, jakožto mediální
partner akce, je u toho!

pochvalují si Jiří Konečný s Ivo Svozílkem
Zajímalo nás tedy, jak se vyvíjí přípravy na dlouhou výpravu? „Musím s radostí konstatovat až
překvapivě velký zájem veřejnosti o tuto akci, který vyvolal jak předešlý článek ve Večerníku, tak
i veřejné facebookové stránky tohoto podniku pod názvem ´Jedeme dál´. Ozvali se nám jak jednotlivci, tak i firmy s dotazy, jak nás mohou podpořit. Kontaktovali nás například také motorkáři,
kteří nás chtějí doprovodit po hranice s Rakouskem, což nás velmi těší. Proto můžeme konstatovat, že se rozrostl i počet partnerů, kterým není charitativní činnost cizí,“ pochvaluje si Jiří
Konečný. Jeho parťák na cesty po Evropě je s průběhem příprav rovněž spokojen. „Potěšil nás
také zájem regionálních politiků napříč politickým spektrem. Zejména pana Aloise Mačáka, který
nám vzkázal, že je přesvědčen o chvályhodném smyslu naší akce a fandí nám. Ve stejném slova
smyslu se vyjádřil i náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil. V podstatě jsme se nesetkali
s žádným negativním ohlasem,“ konstatoval spokojeně Ivo Svozílek.
Není tajemstvím, že náročná cesta po Evropě bude hodně nákladná a zároveň bude potřeba vybrat
co nejvíce peněz pro Fakultní nemocnici v Olomouci. Jak na to? „Co se týká vybrané částky,
tak jsme zhruba v polovině z plánovaných sto padesáti tisíc korun. Firmy nám však pomáhají
různými způsoby a podle svých možností. Například GS Moto Adventure se postará o servis
motocyklů před výjezdem a firma Arvut zajistila několik ubytování po Evropě. Bez finančních
prostředků by však byl náš nápad jen těžko realizovatelný, a proto bychom chtěli ještě poděkovat
i dalším partnerům jako jsou Sida,Grewis s.r.o., 2Max, Ruud Arts working dog, pivovaru Lobkowitz, Zamonda s.r.o., Vlasárně a Brumla moto.com. Zajímavý je také ohlas ze zahraničí, a to
konkrétně ze strany firmy Ducati Moto v Bologni, kde již máme naplánovanou schůzku s vedením firmy, která by nám měla usnadnit medializaci akce v Itálii. Máme ještě několik nápadů jak
podpořit a zviditelnit naši cestu,“ shodli se společně Jiří Konečný s Ivo Svozílkem.

partneři charitativní jízdy po Evropě

Prostějov/red - Studenti
Angličtiny pro děti Helen
Doron se premiérově zúčastnili mezinárodních zkoušek
Cambridge. A jak už víme,
úspěšně! Před dvěma roky se
česká Helen Doron English
stala certifikačním partnerem a místem pro skládání
Cambridge zkoušek. Toto
velké plus, které stálo spoustu úsilí, přináší řadu výhod
pro děti, studenty i rodiče.
„Kurzy, kterých se děti účastní, představují hravou, velmi
kreativní cestu výuky. Děti se
učí zážitkově, jsou kompatibilní s mezinárodními standardy.
V podstatě je to ´nenásilné´,
komfortní učení, které zaručeně funguje,“ prozradila Eva
Šmídová, vedoucí lektorka
Helen Doron English-Angličtina pro děti Prostějov.
Možnost
skládat
tyto
zkoušky v prostředí výukového
centra,
které děti a studenti znají
i s mateřskými lektory, redukuje míru stresu, zvyšuje
šanci na úspěch a šetří náklady rodičům. Dosavadní
úspěšnost studentů Helen
Doron English v Cambridge
zkouškách je sto procent!
„Po složení zkoušek se
tyto zapečetí, pošlou do
Cambridge, kde jsou po-

Foto: archív HDEE-Angličtina pro děti Prostějov
souzeny a klasifikovány dle
mezinárodních
standardů
a následně zašlou zpět certifikačnímu partneru - Helen Doron English v České republice. Tato procedura trvá zhruba
čtyři až šest týdnů, ale vedle
TOEFL jazykových testů, které jsou vyžadovány
pro studium v USA, jsou
Cambridge testy jediné mezinárodně uznávané a platné při dalším vzdělávání
a získávání pracovních příležitostí,“ objasnila dále Šmídová.

Slavnostní předání certifikátů se pro studenty a jejich
příbuzné uskuteční na prostějovské radnici koncem
dubna. Certifikáty bude
předávat náměstkyně primátora Statutárního města
Prostějov Ivana Hemerková.
Aktuální informace o Angličtině pro děti najdete na webu
angličtiny na www.helendoron.cz, LC Prostějov. Nebo
jednoduše napište na info@
anglictinaprodetiprostejov.cz
či zavolejte na tel. 604 792 446.

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
Půjčovna rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek
LAZARIÁNSKÉHO SERVISU
PV, Hacarova 2,
zajišťuje ortopedické vozíky, WC
křesla, chodítka – pevná, pojízdná, podpažní, servírovací stolky
a polohovací lůžka (mechanická,
elektrická). Kontakt po telefonu
pí. V. Zapletalová 776 054 299
ICM Prostějov
Během velikonočních prázdnin
bude mít ICM Prostějov otevřeno
pouze ve čtvrtek 17. dubna 2014,
a to od 10:00 do 16:00 hodin.
V pátek 18. dubna a v pondělí
21. dubna bude zavřeno.
MC Cipísek
Individuální výživové poradenství pro děti i dospělé – konzultace s výživovou poradkyní
dle objednání.
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.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Vás srdečně zve na 20. ročník
festivalu Dny umění nevidomých
na Moravě. Dne 23. dubna 2014
se od 13:00 hodin v prostorách
Městské knihovny Prostějov,
Skálovo nám.6, uskuteční vernisáž výstavy výrobků z keramické
hlíny, vytvořených nevidomými
klienty a od 14:30 hodin hudebSvaz tělesně postižených v ČR, ně dramatické pásmo umělců se
o.s., místní organizace v Pros- zrakovým postižením.
tějově, Kostelecká 17 zve své
Semtamník SONS
členy i nečleny na týdenní pobyt
čtvrtek 10. dubna od 13.00 do
k moři - Chorvatsko -Pakoštane 11.7. do 20.7.2014. Bližší 16.00 hodin - Pletení z pedigu
v klubovně SONS.
informace v kanceláři č.106
nebo na tel.č.588 008 095,
Ekocentrum IRIS
724 706 773.
pondělí 7. dubna od 16:00
do 18:00 hodin – tvořivá dílna
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
– keramika
PROSTĚJOV
čtvrtek 10. dubna od 8:00
pondělí 7. dubna od 13:30 do
15:30 hodin – Slámový den
do 14:00 hodin – exkurze nejen
středa 9. dubna od 17:00 hodin pro pedagogy – Drahanská vrchovina – její příroda a historie
– Beseda se spisovatelkou
sobota 12. dubna – vycházka
Jarmilou Pospíšilovou
pro rodiče s dětmi – Odemykání
Hanácký auto moto veterán studánek – sraz u kostela v Prosklub v AČR Prostějov pořádá tějově – Čechovicích v 9:00 hodin
v sobotu 19. dubna 2014 od 8:00
do 13:00 hodin Motoristickou
BURZU před supermarketem
Tesco Prostějov – Držovice. Kontakt: Studený Petr, 602 824 254
víceúčelová hala - zimní stadion
Okresní výbor KSČM ProstěHODINOVÉ BRUSLENÍ
jov zve občany na setkání s poslancem Evropského parlamentu
Ing. Jaromírem KOHLÍČKEM, PRO VEŘEJNOST
CSc. Setkání se koná ve čtvrtek
10. dubna 2014 od 14:00 hod. úterý 8.4. 9.00 - 10.00 hodin
v zasedacím sále OV KSČM středa 9.4. 16.45 - 17.45 hodin
Prostějov, Lidická 35.
BONSAI KLUB HANÁ zve
na jarní tvarování bonsají dne
12. dubna 2014 v klubovně ČZS
Prostějov, Daliborka 6 (u místního nádraží) od 9.00 do 14.00
hodin. Doneste si své bonsaje,
poradíme, příp. přesadíme, určíme druh apod. Na váš zájem
se těší pěstitelé z BK Haná při
ZO ČZS Prostějov 1

Domovní
správa, s.r.o

TIP Večerníku
KONCERT MIG 21
KDY: pátek 11. dubna 2014 od 20:00 hodin
KDE: Apollo 13, Barákova ul., Prostějov

profesor přechází do Freiburgu,
kde umírá v roce 1938.
Husserl se oženil v roce 1887
s Malvinou Charlottou Steinschneiderovou, která své dětství
rovněž strávila v Prostějově.
Husserl pracoval svérázným
způsobem. Svá rozsáhlá díla
psal často těsnopisem, pak
teprve je přepisoval za pomoci
spolupracovníků do souvislého textu, který ovšem znovu
přepracovával a komentoval,
takže práce nejen narůstaly, ale
také se měnily. Mezi mnoha žáky
Edmunda Husserla se objevují
Martin Heidegger, Husserlův
nástupce ve Freiburgu, Roman
Ingaarden, ale zejména Edita
Steinová, oběť nacistické perzekuce. Také Jan Patočka je počítán
mezi Husserlovy žáky.
Po nástupu nacistů k moci se
možnosti Husserlova působení
neustále zužovaly. Nakonec bylo
ohroženo i jeho dílo. Po Husserlovi zůstalo 45 000 rukopisných stránek a asi 10 000 stránek
přepisů. Celou pozůstalost se
podařilo zachránit díky františkánu

www.vecernikpv.cz
.cz
Svěží jarní zpravodajství
z Prostějovska
Pohřební služba A.S.A. TS,
Žižkovo nám. 19,
tel.: 582 344 073, mobil 602 581 098
Pohřební služba Václavková a spol., s.r.o.,
Dolní 21, tel. 582 340 004, Mlýnská 31,
tel.: 582 343 883
Pohřební služba Pavel Makový,
Kravařova 11, tel.: 582 332 100.

Nejsou již mezi námi...
Jarmila Klapková 1919
Zdětín
Radoslava Dudková 1938 Prostějov
Květoslav Breitzetel 1947 Vrahovice
Karel Hirt 1924 Kostelec na Hané
Oldřich Volek 1923
Prostějov
Jiří Novák 1934
Prostějov

Zdeněk Lukeš 1942
Prostějov
Marie Fajstlová 1930
Holubice
Jaroslav Míška 1936
Prostějov
Anna Vychodilová 1951 Brodek u Pv
Ludmila Spisarová 1929
Vyškov
Josef Dostál 1925
Prostějov

Rozloučíme se...
Středa 9. dubna 2014
Marcela Mládková 1959 Prostějov
Marcela Veselá 1955 Kraličky
Jan Procházka 1942 Prostějov
Jiřina Pěčková 1933 Prostějov
Pátek 11. dubna 2014
Zdeněk Vinklárek 1930 Vrbátky
Miroslav Kirchner 1933 Prostějov

11.45 Obřadní síň Prostějov
12.30 Obřadní síň Prostějov
12.30 Obřadní síň Demelova
13.15 Obřadní síň Prostějov
12.30 Obřadní síň Prostějov
13.15 Obřadní síň Prostějov

Leo Van Bredovi, který za dramatických okolností využil
diplomatické pošty k převozu
pozůstalosti do belgické Lovaně.
Zde pak byl zřízen Husserlův
archiv, který je v současnosti centrem husserlovského bádání.
Edice, která by měla zpřístupnit
Husserlův filozofický odkaz, je
plánována na zhruba 40 svazků.
Zájemcům o Husserlovo dílo je
možno doporučit velmi hutnou
knihu předního znalce Husserlova filozofického odkazu, univerzitního profesora Ivana Blechy
z Palackého univerzity v Olomouci. Jeho kniha Husserl vyšla v roce
1996 mimo jiné i za přispění města
Prostějova. Město Prostějov také
financovalo zřízení pamětní desky
na radnici z dílny olomouckého
sochaře, restaurátora a medailéra,
vysokoškolského pedagoga Bohumila Teplého, či film Edmund
Husserl, který pro město Prostějov
vyrobilo studio Theodor MojžíšVideo Theo. Město Prostějov je
si vědomo, že Edmund Husserl je
ve světě nejznámější prostějovský
rodák.

pondělí 7. dubna
14:00 Pondělní Bijásek
– Já, padouch 2
17:30 Nezadaní
americká romantická komedie
20:00 Nezadaní
úterý 8. dubna
14:00 Úterní Bijásek
– Já, padouch 2
17:30 Yves Saint Laurent
franc. životopis. drama
20:00 Nezadaní
středa 9. dubna
17:30 Yves Saint Laurent
20:00 Nezadaní
čtvrtek 10. dubna
17:30 Justin Biebers´Believe
americký hudební film
20:00 Dlouhá cesta dolů
anglická komedie

Již tento pátek se můžete těšit
na hudební skupinu MIG 21,
která zavítá do prostějovského klubu Apollo 13.
MIG 21 je česká rocková hudební skupina, jejímž frontmanem i zpěvákem je známý herec
a komik Jiří Macháček, dalšími
členy pak Pavel Hrdlička (klávesy), Jan Hladík (bicí), Tomáš
Polák (kytara) a Tomáš Kurfirst
(baskytara). Charakteristickým
znakem jejich textů je svébytná
poetika, ovlivněná právě zpívajícím hercem Jiřím Macháčkem. Jako jedna z mála skupin
na svých koncertech klade důraz kromě videoprojekcí také
na scénografii. Pyšnit se mohou

hity jako například „Malotraktorem“, „Vlajky vlají“ a mnoho
dalších. Skladba „Chci ti říct“
vznikla pro film Muži v naději
a měla velký úspěch.
Právě letos v dubnu kapela
přidává koncerty, které se nevešly do podzimního turné,
takže se máte na co těšit. Prostějovským klubem Apollo
13 se to nejlepší z tvorby
MIG 21 rozezní v pátek od
20:00 hodin. Buďte u toho!
Vstupenky si můžete buďto
zakoupit v předprodeji, který
probíhá v prodejně hudební
nástroje Zdenek Tyl, Kramářská 1, Prostějov, nebo je lez
vyhrát v naší soutěži!

Připomínáme si 155. výročí narození VYHRAJTE LÍSTEK NA... MIG21!
nejznámějšího rodáka Edmunda Husserla

Prostějov (autor Václav Kolář)
- Věhlasný filozof a zakladatel fenomenologie se narodil
8. dubna 1859 v Prostějově
ve vážené židovské rodině spjaté s konfekční výrobou. Husserl navštěvoval v Prostějově
městskou školu, roku 1868
přešel na gymnázium do Vídně
a pak do Olomouce, kde maturoval v roce 1876. Zvolil si studia na univerzitě v Lipsku, kde
studoval fyziku, matematiku,
astronomii a také filozofii.
V Lipsku se seznámil s T. G. Masarykem a jejich zájem o práce
druhého pokračoval i v době,
kdy Masaryk byl již prezidentem. Husserl pokračuje ve studiu
v Berlíně a pak ve Vídni, kde
promuje v roce 1882, v roce, kdy
Masaryk přechází do Prahy. Dále
navštěvuje přednášky Franze
Brentana a na jeho doporučení
přechází do Halle, kde se habilituje a píše spis Filozofie aritmetiky
a postupně také Logická zkoumání. V roce 1901 přechází do
Göttingenu, kde působí do roku
1916. V tom roce už jako řádný

KINO METRO 70

PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto dlouholetý mediální
partner hudebního klubu Apollo 13, pro vás připravil SOUTĚŽ O VSTUPENKY na koncert populární skupiny MIG
21, která vystoupí právě na tomto známém místě již tento PÁTEK 11. DUBNA 2014. A vzhledem k tomu, že Apollo bude
praskat ve švech, máte díky Večerníku šanci být u toho, a ještě
navíc ZADARMO!
Soutěž je telefonická či e-mailová a vyhrát v ní mohou hned dva
šťastlivci! Ti pak budou moct do klubu Apollo 13 v Prostějově
ZDARMA právě ve chvíli, kdy se budou hrát nejen ty největší hity
skupiny.
Co je potřeba pro výhru vykonat?
Nic složitého. Stačí znát správnou odpověď na níže položenou
otázku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem do redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a pak jen čekat, zda-li se právě na vás
usměje štěstí při losování z osudí...
Soutěž probíhá od pondělí 7. do čtvrtku 10. dubna.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:

VE KTERÉM ROCE VYDALA KAPELA MIG 21
SVÉ POSLEDNÍ ALBUM?

pátek 11. dubna
15:30 Rio 2 3D
17:30 Justin Biebers´Believe
20:00 Dlouhá cesta dolů
sobota 12. dubna
15:30 Rio 2 3D
17:30 Dlouhá cesta dolů
20:00 Justin Biebers´Believe
neděle 13. dubna
15:30 Rio 2 3D
17:30 Justin Biebers´Believe
20:00 Dlouhá cesta dolů

APOLLO 13
pátek 11. dubna
20:00 MIG21

MĚSTSKÉ DIVADLO
PROSTĚJOV
úterý 8. dubna
19:00 Posel z Liptákova
středa 9. dubna
19:00 Ceny Olomouckého
kraje za kulturní počin 2013
čtvrtek 10. dubna
19:00 Trio Martinů

KULTURNÍ KLUB DUHA
středa 9. dubna
15:00 Bio Senior
- Martina a Venuše
sobota 12. dubna
15:00 Ušatá Cecílie
pásmo pohádek
17:30 a 20:00Arthur Newman

DIVADLO POINT
čtvrtek 10. dubna
19:00 Tom Sawyer
pátek 11. dubna
19:00 HOTEL PALERMO
– Štěpán Gajdoš

PLESY NA
PROSTĚJOVSKU

12.4 ples TŠ Hubená
Městské divadlo Prostějov

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 7. DO 13. 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:
8. dubna 2014 - BLOK č. 4:
Melantrichova (Březinova – Polská), E. Králíka + parkoviště, Polská,
Ruská + nám. Práce, Dělnická, Březinova, Dykova, Bezručovo nám.,
průchod Florián. nám. – Dykova (Starorežná), Cyklostezka Floriánské
nám. – Dykova (Starorežná), Plumlovská (Polská – kruh. objezd) pravá
strana směr Krasice.
9. dubna 2014 - BLOK č. 5:
Fanderlíkova (Nerudova – sídl. Hloučela), Obránců Míru, Kpt. O. Jaroše
(Nerudova – sídl. Hloučela), J. Švermy, Melantrichova – parkoviště
Fanderlíkova – parkoviště (u kotelny u hřiště ZŠ), Nerudova, K. H. Kepka.
10. dubna 2014 - BLOK č. 6:
Fanderlíkova (Kostelecká – Fanderlíkova 37), J. B. Pecky, Krapkova,
Obec: Tištín
Krapkova vnitroblok a u garáží, Floriánské nám., Hliníky, J. B. Pecky
Dne: 24. 4. 2014 od 7:30 do – vnitroblok, Krapkova – parkoviště (vpravo k U Stadionu), Fanderlíkova
16:00 hod. Vypnutá oblast: celá – parkoviště (Fanderlíkova 17 – 21), Krapkova – zálivka (vlevo
obec Tištín včetně podnikatel- k U Stadionu), Resslova.
ských subjektů v obci, mimo
velkoodběratele.
Obec: Mořice
Dne: 24. 4. 2014 od 8:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Mořice včetně podnikatelských subjektů /mimo
farmu ZD
Prostějov/mik - Pokud po- ním dokladu,“ vysvětluje vedouObec: Prostějov
třebujete na prostějovském cí Odboru občanských záležitosDne: 25. 4. 2014 od 7:30 do 9:30 magistrátu zadat či vyzved- tí Magistrátu města Prostějova
hod. Vypnutá oblast: OD OBI, nout občanský průkaz nebo Marie Javůrková.
Obchodní centrum ul. Říční.
cestovní doklad, případně na- Občan si zvolí den a hodinu,
Obec: Prostějov Vrahovice
hlásit ztrátu některého z těch- která mu vyhovuje, a následDne: 25. 4. 2014 od 7:30 do to dokladů, můžete se nově ně obdrží e-mailem kód, který
15:30 hod. Vypnutá oblast: část objednat na konkrétní datum v daný den a čas po příchodu na
ulice Kpt. J. Nálepky od č. 65 i čas vyřízení vaší záležitosti oddělení občanských průkazů
po č.79, 72, 74, 84.
a cestovních dokladů ve Školpřes internet.
Obec: Čechy pod Kosířem
„Objednávkový systém, který ní ulici zadá na vyvolávacím
Dne: 25. 4. 2014 od 7:30 do již řadu let slouží klientům od- zařízení, to mu vytiskne lístek
13:30 hod. Vypnutá oblast: část boru dopravy, byl v těchto dnech s pořadovým číslem a pak klient
obce: ul. Mánesova, Komen- rozšířen i pro odbor občanských počká, až se jeho číslo objeví na
ského, Podlesí.
záležitostí. Na webových strán- světelné tabuli umístěné v hale
Obec: Prostějov
kách města si zájemce rozklikne oddělení. Prodleva je minimálDne: 25. 4. 2014 od 11:00 do odkaz s názvem Objednávkový ní, kód je aktivní pět minut před
14:00 hod. Vypnutá oblast: od- a vyvolávací systém, který na- zvolenou dobou a maximálně
běratelská trafostanice TOPAS lezne na titulní stránce v levém pět minut po ní. „Pochopitelně,
(č. 300640)
sloupci s názvem ´Co nejčastěji budeme-li vyřizovat klienta před
Dne: 25. 4. 2014 od 11:00 do hledáte´, dále zvolí objednávku objednaným občanem, tak do14:00 hod. Vypnutá oblast: od- k obsloužení, vstoupí do systé- končíme nejdříve rozjednanou
běratelská trafostanice ELITEX mu a poté si vybere příslušnou záležitost, hned poté však přijde
(č. 300634)
agendu. Nově tedy i Řízení na řadu klient, který se objednal
E.ON Česká republika, s.r.o. o občanském průkazu a cestov- přes internet,“ dodala Javůrková.

Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE
@VECERNIKPV.CZ s heslem „MIG 21“. Můžete nám ale ovšem
také volat na známé telefonní číslo 582 333 433, zasílat SMS zprávu
na mobil 608 960 042, případně se dostavit osobně do sídla redakce
v Olomoucké ulici.
NaodpovědičekámevredakcidoČTVRTKU10.DUBNA,14.00hodin.
Dvojici výherců budeme ještě v tentýž den kontaktovat telefonicky,
NEZAPOMEŇTE PROTO UVÁDĚT NEJLÉPE SVŮJ MOBILNÍ
TELEFON.

Oznámení o vypnutí elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Prostějov
Dne: 22 .4. 2014 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
odběratelská trafostanice Pv
Benzina (č. 300643), odběratelská trafostanice Pv vojsko (č.
300669), odběratelská trafostanice Pv Agrostav (č. 300623),
ul. Letecká č.10 - byty
Obec: Myslejovice
Dne: 22. 4. 2014 od 7:30 do
12:30 hod. Vypnutá oblast: celá
obec včetně podnikatelských
subjektů v obci mimo farmu ZD
Obec: Rozstání
Dne: 22. 4. 2014 od 7:30 do
11:00 hod. Vypnutá oblast: část
obce ve směru od Otinovse včetně postranních ulic po č.49 a 53/
včetně podnikatelských subjektů
v obci mimo farmu ZD/
Dne: 22. 4. 2014 od 11:00 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce od č. 48, 52, 344
po konec obce sm. Lipovec,
Marianín, Baldovec/ včetně
podnikatelských subjektů ve
vypnuté oblasti/
Obec: Křenůvky -chaty
Dne: 22. 4. 2014 od 12:00 do

14:30 hod. Vypnutá oblast: chaty Křenůvky
Obec: Buková
Dne: 23. 4. 2014 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast: část
obce Buková – celý horní konec
po č. 67 a 13.
Obec: Domamyslice
Dne: 23. 4. 2014 od 12:00 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
ulice: Domamyslická od č.100
a 59 po konec obce sm. Seloutky
a sm.chaty, ul. Pod Vinohradem
č.1,2,3. Na Splávku č.1, Za
Humny č. 2, 3, 4, 5, 15.
Obec: Protivanov - Skelná Huť
Dne: 23. 4. 2014 od 9:30 do
13:30 hod. Vypnutá oblast:
chaty Obora a osada Skelná
Huť
Obec: Mostkovice –chatová
oblast
Dne: 24. 4. 2014 od 7:30 do
12:00 hod. Vypnutá oblast:
chatová oblast Mostkovice od
Kempu k Třešňové aleji až ke
Zlechovu.
Dne: 24. 4. 2014 od 11:30 do
13:30 hod. Vypnutá oblast:
chaty Stichovice od Letního
kina po Jacht klub.
Obec: Seloutky k.ú. – chatová
oblast
Dne: 24. 4. 2014 od 11:30 do
13:30 hod. Vypnutá oblast:
chaty k.ú. Seloutky - Loupežník

Objednávkový systém na

„občankách“ rozšířen

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s kantorkou, která získala ocenění Zlatý Ámos pro nejoblíbenějšího učitele ČR - 1.díl

„KDYŽ SE POLIJU KYSELINOU, STUDENTI SI TO ZAPAMATUJÍ...“
V hodinách chemie i matematiky bývá u Ivanky Hájkové legrace

Prostějov - Nejlepším pedagogem nemusí být vždy ten,
kdo toho nejvíc ví. Často mnohem lépe vás naučí kantoři,
kteří mají spíše než k chodícím encyklopediím blízko k dobrým hercům a bavičům. Pokud chce totiž učitel studentům
něco předat, musí je nejprve dokázat zaujmout. Zda se mu
to podaří, záleží jen na něm. Využít k tomu může nejen svých
vědomostí, ale také zápalu pro věc či komediálního talentu.
orka chemie a matematiky na Gymnáziu Jiřího Wolkera
v Prostějově Ivanka Hájková má toho všeho na rozdávání.
Výše uvedené přednosti dokázala naplno uplatnit také ve
finále ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR Zlatý Ámos. Ba
co víc, nyní bude svými znalostmi a zkušenostmi radit přímo
ministrovi školství České republiky! Nejen o tom si Večerník
s kantorkou povídal v obsáhlém exkluzivním rozhovoru,
který vám čtenářům předneseme hned ve dvou dílech.
Martin Zaoral
Na začátek se vás musím zeptat na vaše křestní jméno.
Jaké to je, když vás coby maminku a
pětinásobnou babičku vaše okolí
oslovuje zdrobnělinou?
„Už jsem si zvykla. Když jsem se narodila, byla jsem Ivanka, a tak už mi
to zůstalo. V té době bylo asi v módě
dávat zdrobněliny. Není to nic zas tak
neobvyklého, vemte si například herečku a spisovatelku Ivanku Devátou.
Zajímavé je, že mám dceru Ivanu,
a i ona mi říká Ivanko...(úsměv)“
Co pro vás znamená vítězství
v prestižní anketě Zlatý
Ámos?
„V prvním momentě jsem myslela, že
mě trefí šlak! Jinak jsem ale opravdu
šťastná. Vnímám to jako vrchol celé
své pedagogické kariéry a moc si to
užívám. Před vystupováním jsem vždy
měla dost velkou trému, ale hodně mi
pomohla dcera a samozřejmě také studenti, kteří nejen při finálovém kole vytvořili v sále opravdu strhující atmosféru. Bez nich bych ostatně ani do něčeho
podobného nikdy nešla. Jejich podpora
mě opakovaně dojala až k slzám...“

Jakých se vám dostáváá
ohlasů?
„Jsem v souměrném úžasu. Neustálee
někdo volá, gratuluje, dělám rozhovory
y
do novin či rádií, na což jsem nebylaa
zvyklá. Musím se ale přiznat, že mě to
moc netěší. Osobně se spokojím s vystupováním před třídou...(smích) Alee
na druhou stranu je to krásné. Mám
m
pořád velkou radost.“
Jak jste si užila finálové kolo
a vůbec celý program v Praze?
„Bylo toho moc... Nádherným zážitkem pro mě bylo přijetí u prezidentaa
republiky, který s námi moc hezky
y
pohovořil. Zaujala mě i prohlídka staréé
části Pražského hradu, byli jsme přijati na Staroměstské radnici, Českém
m
rozhlasu Praha i v Senátu. A takovou
u
třešničkou na dortu byla plavba na lodii
po Čertovce. Cítila jsem se jako v italských Benátkách...“
Když se ohlédnete za samot-ným finálovým večerem. Co
bylo nejtěžší?
„Ten start... Jakmile jsem spatřila zaplněný sál, ve kterém nebylo slyšett
vlastního slova, zapochybovala jsem.
Říkala jsem si: ´co tady vůbec dělám?!´
Naštěstí mě podpořila dcera, která mii

vlila energii do žil. O zbytek se pak postarali studenti. Jak už jsem představovala školu, tréma ze mě spadla. Musím
říct, že teď už ničeho vůbec nelituji!
Jsem naopak za vše strašně moc ráda.
Srovnala bych to s narozením mých
dvou dcer... (smích)“
Co se pro vás jako Zlatý
Ámos mění? Čekají vás nějaké zvláštní povinnosti?
„Den po finále jsem byla pasována
hraběnkou zámku Berchtold a vlastním od něj i klíč. Obdržela jsem pozvánku na filmový festival do Zlína,
folklórní do Velkých Losin a Luhačovic. Všude tam bych měla být čestným hostem. Za rok pak budu předávat korunu a žezlo svému nástupci či
nástupkyni. Co mě ale nejvíc překva
překvappilo,, byla
y nabídka ministra školstv
školství

Marcela Chládka, abych mu dělala
poradkyni...“ (více k tomuto tématu
najdete na straně 3 dnešního vydání pozn.red.)
Sama často říkáte, že jste na
světě přibližně stejně dlouho
jako hnědé uhlí. Na prostějovském
gymnáziu učíte už od roku 1971. Jak
se vám podařilo uchovat si svěžest?

studenti na gymnáziu měli osmnáct.
Tehdy mezi námi panoval spíš kamarádský vztah. Jak šla léta, tak jsem se z kamarádky stala jakoby jejich maminkou,
a nyní jsem za babču. (úsměv)“
Jak se za těch více jak čtyřicet
let proměnili vaši žáci?
„Určitě jsou sebevědomější, řekla
bych až odrzlejší... Úplně to ale chápu.

„Už od tří let jsem chodila s dědečkem
do třídy, kde učil. Děda mě vždy něčím
podložil zadek, abych měla hlavu nad lavicí
a já sledovala, jak probíhá vyučování.
Už tehdy jsem říkala, že si jdu s dědou
zaučnout,a že jednou budu paní učitelka.“
Ivanka Hájková nikdy nepřemýšlela o tom,

„„S už několik let přeslu„Sice
hhu ale do důchodu se
huji,
m zatím vůbec nechce.
mi
(ús
(ú
(úsměv)
Je to hlavně tím,
j
žee jsem
měla štěstí na dobré
stuud
studenty.
Na oplátku se snam vnímat jejich problémy,
žím
t tak berou a vrací mi to.
onii to
Sam
mo učení mě úžasně naSamotné
bíjí. U
Unavená bývám spíš přes
prázddn Společnost studenprázdniny.
m v létě vždycky chyběla.
tů mi
m pět vnoučat, která u
Sice mám
býýv ale to je něco jiného,
mě bývají,
tak babičkovské. Už v
ta
to je takové
srpnu se pokaždé strašně těším
školly až přijdu mezi ta děcka.
do školy,
Vím, žee to není normální, ale je to
(sm
míc
tak. (smích)“
Vzpomínáte si, jaké to
V
by
b
bylo, když jste začínala
Královna. Kantorka GJW Ivanka Hájučit?
ková si v Praze nasadila korunu urče„V průb
bě těch let se můj vztah
průběhu
nou pro nejoblíbenějšího učitele ČR.
se studenty ho
hodně
od proměnil. Když jsem
Foto: internet začínala, bylo m
mi dvaadvacet a nejstarší

V dnešní společnosti kousek dravosti
v sobě mít musíte, jinak jste úplně
ztraceni. Hrozně jim fandím a když
vidím, že mají o cokoliv zájem, tak
je v tom podporuji. Na druhou stranu
i já od nich čerpám spoustu informací.
Například mi pomáhají při práci s počítačem, s hledáním na internetu a čas
od času pro mě i objeví nějaký nový
poznatek z oblasti chemie.“

A jak se změnila škola, na
které učíte?
„Dřív to bývalo klasické gymnázium, nyní je vybaveno moderní
technikou, například i pro výuku přírodních věd. Velký přínos mimo jiné
vidím v tom, že k nám chodí studenti
už od šesté třídy. Když jste s někým
osm let, tak kolikrát ani nemusíte
zkoušet. Stačí, když se na studenta podíváte a víte přesně, co vám
řekne...(úsměv)“
Měla jste chuť s kantorováním někdy seknout a jít dělat
něco jiného?
„Tak to mě tedy opravdu nikdy
v životě nenapadlo! (smích) Co si pamatuji, vždy jsem chtěla učit. Když
jsem dostala své první panenky, tak
jsem je srovnala do řady a hrála jsem
si na školu. Můj dědeček byl ředitelem obecné školy ve Hvozdu, maminka byla učitelkou ve vedlejší dědině. Tehdy jsem hodně času trávila
s prarodiči. Už od tří let jsem chodila
s dědečkem do třídy, kde učil. Děda
mě vždy něčím podložil zadek, abych
měla hlavu nad lavicí, a já sledovala,
jak probíhá vyučování. Již tenkrát
jsem říkala, že si jdu s dědou ´zaučnout´ a jednou budu paní učitelka...
(úsměv)“

Druhou část rozhovoru
najdete v příštím vydání

kdo je
RNDr. ivanka hájková

Narodila se 14. června 1948 v Olomouci. Své vzdělávání odstartovala na ZŠ Luká, později přešla na Gymnázium v Litovli. Po
maturitě v roce 1965 byla přijata na Přírodovědeckou fakultu
univerzityy Palackého v Olomouci,, kterou dokončila o ppět let ppozději.
j Po roční
zkušenosti na ZŠ Palacká ppůsobí od roku 1971 na Gymnáziu
y
Jiřího Wolkera.
Čtyřiačtyřicet let byla vdaná za kriminalistu Jana Hájka, který loni zemřel. Společně
vychovali dvě dcery. Jak Ivana, tak i Dita neporušily rodinnou tradici a obě se staly
kantorkami. Je pětinásobnou babičkou, má čtyři vnuky a jednu vnučku. Mezi její
záliby patří četba a v létě práce na zahrádce ve Vincencově, kde trvale žije.

INZERCE

Svěží jarní
zpravodajství
z Prostějovska
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TRHÁK TÝDNE

fotbal
"NEZÁTKA" UDOLALY PIVÍN

Navštívili jsme
regionální derby
v I.B třídě O KFS
čtěte
na straně

JESTŘÁBI PODALI PROTEST

21

A MOHOU VYHRÁT KONTUMAČNĚ

BASKETBAL
U
VRCHOL SEZÓNY JE TU

Ariete Prostějov
čeká na úvod
play off Kolín

Praha, Prostějov/jim

TŘEMI

NAD

ZA „A“-TÝM KOZLŮ POTŘEBNÝ POČET UTKÁNÍ A PROSTĚJOV TAK
PODAL PROTEST PROTI JEHO NEOPRÁVNĚNÉMU STARTU VE
STŘEDEČNÍM MAČI. ROZHODNE-LI DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČSLH, ŽE

Exkluzivní interview
s čerstvým hokejovým
reprezentantem ČR

NÁMITKA BYLA VZNESENA OPRÁVNĚNĚ, MĚLO BY TO ZNAMENAT

OSMIČLENNÉ KLÁNÍ MLADŠÍHO DOROSTU

MEZINÁRODNÍ TURNAJ „U16“
Víceúčelová hala-ZS v Prostějově

12:00
13:00

LIGA JUNIORŮ „U19“ - 1. A 2. ZÁPAS PLAY OFF

OR LI PR OS TĚJ OV
BK BR AN DÝ S NA D LAB EM

odhlásila „A“-tým z I.A třídy O KFS

Prostějov/jim - Prvního dubna
se začala Prostějovem šířit
zpráva, která se bohužel ukázala, že není aprílová... Fotbalový
oddíl TJ Haná se rozhodl
ukončit činnost „A“-mužstva,
které tak nenastoupilo do
jarní části krajské I.A třídy.
V probíhajícím ročníku již
tak pokračuje pouze „béčko“
v Přeboru OFS. Informaci
Večerníku potvrdil hrající
předseda klubu Daniel Kolář.
V praxi to tak znamená, že „B“
skupinu druhé nejvyšší krajské
soutěže opouští po Konici „B“
již druhý regionální zástupce!

Fanoušci poslali

na vrchol plavce
Vykopli se. Haná Prostějov
mohla v jarní části bojovat
o záchranu I.A třídy, zvolila ale
ústup a letní přihlášení do nižší
soutěže.
Foto: Jiří Možný

RICHTER SLAVÍ
V POLSKU

Hala Sportcentra DDM Prostějov

SOBOTA 12. 4.

www.vecernikpv.cz
.cz

FOTBALOVÝ ŠOK! Haná Prostějov

PÁTEK 11. 4. 12:45 - 22:30
SOBOTA 12. 4. 7:30 - 12:15
NEDĚLE 13.4. 7:00 - 18:45

SOBOTA 12. 4.
NEDĚLE 13. 4.

Foto: Jiří Možný

PROSTĚJOVSKOU VÝHRU 5:0 KONTUMAČNĚ! (dokončení na straně 27)

32

13:00

PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ DÍVEK „U15“

ČESKÁ REPUBLIKA
MAĎARSKO
Víceúčelová hala-ZS v Prostějově

boje na zelených trávnících aneb
DIVIZE „E“ – 21. KOLO
TJ SOKOL URČICE
FC MSA DOLNÍ BENEŠOV
NEDĚLE 13. 4. 2014 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

KOLÍNA

V ZÁKLADNÍ ČÁSTI ZÁPADNÍ SKUPINY DRUHÉ LIGY NEODEHRÁL

"BYL JSEM V ŠOKU"

lední hokej

VÝHRU

STŘEDOČECHŮ KRYŠTOF KULHÁNEK. DVACETILETÝ BEK OVŠEM

ROZHOVOR

lední hokej

PODPOŘIL

PROSTĚJOVSKÝMI JESTŘÁBY V PRVNÍM KOLE BARÁŽE OBRÁNCE

čtěte
na stranách

čtěte
na straně

ASISTENCEMI

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 17. KOLO
TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
TJ SOKOL DUB NAD MORAVOU
SOBOTA 12. 4. 2014 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Klenovicích

Foto: Internet

Sanok (Polsko), Prostějov/jim - Celkem pět českých
hokejistů se stalo mistrem polské hokejové ligy. Vedle Martina Vozdeckého, Petra Šinágla a Vojtěcha
Kloze se o titul pro výběr Ciarko PBS Bank KH
Sanok zasloužili i loňský gólman Jestřábů Ondřej
Raszka a především prostějovský odchovanec
Martin Richter (na snímku).
(pokračování na straně 27)

Čtenářská hvězda. Vítězem kategorie „Sportovní hvězda
prostějovských médií 2013“ se stal talentovaný plavec TJ
Prostějov Lukáš Řehořek. Hlavní kategorii ankety „Sportovec
města Prostějova“ však opanoval stejně jako loni tenista Berdych,
nejlepším týmem jsou raftaři.
Foto: Josef Popelka
Reportáž ze slavnostního večera, konečné výsledky i exkluzivní
rozhovor s Petrou Kvitovou najdete na straně 21 dnešního vydání!

KAM ZA F TBALEM
I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 17. KOLO
TJ SOKOL ČECHOVICE
FK HLUBOČKY
NEDĚLE 13. 4. 2014 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 17. KOLO
TJ SOKOL PLUMLOV
TJ SOKOL VRCHOSLAVICE
SOBOTA 12. 4. 2014 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Plumlově

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 17. KOLO
TJ SOKOL V PIVÍNĚ
TJ SOKOL MOSTKOVICE
NEDĚLE 13. 4. 2014 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Pivíně

I.B TŘÍDA, SK. „B“ – 17. KOLO
FC HVOZD
SK ČERVENKA
SOBOTA 12. 4. 2014 16:00 HODIN
Fotbalový areál ve Hvozdu

II. TŘÍDA – 17. KOLO
TJ SOKOL OLŠANY U PROSTĚJOVA
TJ HANÁ PROSTĚJOV „B“
SOBOTA 12. 4. 2014 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Olšanech

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

Poznáte, kdo je na fotografii?
Stejně jako ve všech předešlých,
tak i v prvním čísle měsíce dubna vám v rámci zaběhnutého
projektu „PV Večerník-JEŠTĚ
VĚTŠÍ“ nabízíme veskrze populární klání, které najdete jedině a právě na stránkách nejčtenějšího regionálního periodika.
I dnes se tudíž znovu setkáváte
s fotografií jisté známé osobnosti
veřejného života, jež je graficky
mírně „poupravena“. Vaším

úkolem je odhalit náš záměr
a správně vysondovat, kdo se
pod retuší skrývá. Ti z vás, kterým se to podaří, nám mohou
své tipy nahlásit do redakce
a v případě, že budete mít štěstí
při losování, máte šanci na zajímavou výhru.
Tentokrát přitom můžete opětovně usilovat o další atraktivní cenu, kterou je už poněkolikáté poukázka od firmy

Správná odpověď z č. 13: na snímku byl dům z ulice Palečkova
vProstějově.Vylosovanýmvýhercem,jenžzískáváPOUKÁZKU
V HODNOTĚ 400 Kč od EICO PLUS se stala Jana TRAJEROVÁ, E. Beneše 10/16, 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 10. DUBNA, 14.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v PONDĚLÍ 14. DUBNA. Dnes
se zápolí o LOŽNÍ SOUPRAVU, kterou tradičně věnovala
FIRMA PROFITEX, Wolkerova ulice v Prostějově.

Profitex Prostějov

Wolkerova 37, naproti

579,-

softshell bunda

čerp. st. Shell

439,-

softshell boty

199,-

country kalhoty

VELKÁ JARNÍ AKCE
www.profitexprostejov.cz

PRO HUDEBNÍ FAJNŠMEKRY...

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

PO ROCE SE OPĚT BLÍŽÍ MEZINÁRODNÍ
HUDEBNÍ FESTIVAL .... OLOMOUC

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

TIP
k obrazovce
PARTA HIC
FILM, ČR (1976)

SOBOTA 12. 4. 2014
ANDĚL, ATEST, AZURIT, BASKET, BITKY, LÍČIT, LOUKA,
MLSOTA, NAIVITA, NÁSPY, OKUTÍ, PARKETA, POŘÍZ,
RETKO, ROTOR, ROZKROK, STOPA, ŠIMON, TEPLO,
TLUPA, ÚVRAŤ, VOKÁL, ZÁVRAŤ, ŽULIT, ŽVATLAT

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 10. DUBNA 2014, 14.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„ZDOBENÍ“. Vylosovanou výherkyní se stala Vlasta HRUBÁ,
Karafiátova23,Prostějov,kterásetakmůžetěšitzPOUKÁZKY
V HODNOTĚ 400 KORUN na veškerý sortiment od prodejny
CUKRÁŘSKÉ ZDOBENÍ RICHARD FAGOŠ, sídlící
v Čelechovicích na Hané. 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 poslech vážné hudby...
Partnerem dnešního kola je totiž MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC, která pro výherce věnovala DVĚ
VSTUPENKY na zahajovací koncert „Mezinárodního hudebního festivalu DVOŘÁKOVA OLOMOUC“ pod názvem
„Glagolská mše Foerstera a Janáčka“ v hodnotě á 200 Kč.
Vystoupení uslyší 1. května 2014 od 19.00 hodin chrám
sv. Mořice.
Jméno šťastného výherce či výherkyně zveřejníme v příštím vydání PV Večerníku, které vyjde v PONDĚLÍ 14. DUBNA 2014.

www.mfo.cz
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20:15 HODIN

Režie: Hynek Bočan
Hrají:Vladimír Menšík, Jan
Skopeček, Josef Kemr, Josef
Dvořák, Ivan Vyskočil, Petr
Nárožný, Jiří Krampol, Regina Rázlová, Karel Gott,
Energická lékařka Alice Váňová nastoupí jako závodní
lékařka šachty Mír. Na radu
svého bývalého kolegy doktora Kaleše se pustí do výzkumu, jehož cílem je prevence
silikózy pomocí takzvané kalciové bariéry, což v praxi znamená pravidelné pití mléka.
Jenže přinuťte horníky, aby
veřejně pili mléko. Na první
pohled nepřekonatelný problém. Ale nic není nemožné,
a tak to prostě partička sedmi horníků, přezdívaná parta

BRUTUS na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč!
V minulém, celkovém součtu
již stočtyřiapadesátém pokračování tohoto originálního
klání uspěli všichni ti, kteří
správně poznali, že se jedná
o Karla Nováka. Prostějovského fotografa, který již tuto středu
v místním Městském divadle převezme prestižní „Cenu hejtmana
Olomouckého kraje za přínos
v oblasti kultury“, poznala celá
řada našich čtenářů...
Z porce 389 soutěžících, jenž
jsme zařadili do osudí, se usmálo
štěstí na výherkyni, kterou se
stala Jarmila NĚMCOVÁ,
B. Martinů 4, Prostějov. Prostřednictvím Večerníku obdrží
chutnou a lahodnou cenu v podobě DVOU PŮLMETROVÝCH ŠPIZZA PIZZ, které si poskládáte sami z těch
nejrůznějších kousků! Cenu
v HODNOTĚ 430 Kč věnovalo OBČERSTVENÍ ŠPIZZA .
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do sportovních vod.
Graficky jsme mírně poupravili
jediného hráče prostějovského tenisového klubu, který byl
o uplynulém víkendu v dalekém Japonsku členem daviscupového týmu České republiky...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z již stopětapadesátého kola čekáme
v redakci DO ČTVRTKU
10. 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 BRUTUS, zveřejníme v příštím čísle, které vychází tradičně V PONDĚLÍ,
a to 14. DUBNA 2014.
Hodně štěstí při bádání!

VYHRAJTE TŘEBA ČAJ ...

Také v prvním dubnovém vydání 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
opětovně 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 10. DUBNA 2014,
14.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 5 - 5 - 8 - 6, načež
v pořadí celé historie tohoto klání
se už celkově stotřiačtyřicátým
výhercem
v
řadě
stal
Josef NÉMETH, Wolkerova
26, Prostějov. I on si tak přímo
v sídle redakce může vyzvednout
POUKÁZKU V CELKOVÉ
HODNOTĚ 400 Kč, kterou
věnoval právě obchůdek RENATY VAŠÍČKOVÉ, jež byl
znovu partnerem uplynulého
kola soutěže.
Jméno
dalšího
výherce
zveřejníme znovu v příštím čísle,
které VYCHÁZÍ V PONDĚLÍ
14. DUBNA 2014.
Nezbývá tedy, než abyste se opět
vrhli na nějakou tu zábavu,
soutěžit s námi je ta správná
šance!

hic, dostane příkazem. Jenže
i přes stranicky zdůvodněnou
přednášku o prospěšnosti celé
akce havíři statečně odolávají
naléhání, aby se experimentu zúčastnili. Předseda ROH
Janeček se nakonec rozhodne,
že zvítězí všemi prostředky.
S milými rebely se proto pustí
do psychologické války.

VÍCE NEJEN O TOMTO LEGENDÁRNÍM FILMU
NAJDETE V MAGAZÍNU TV POHODA!
Vylosovanou výherkyní z minulého čísla je Ludmila ESTERKOVÁ, B. Šmerala 23, Prostějov
Poukaz od firmy Gatta si vyzvedněte v redakci Večerníku.
Správné řešení z minulého čísla: ŠPERK A ŽENA KRÁSNÝ CELEK
Dnešní tajenku zašlete nebo zatelefonujte do čtvrtku 10. 4. 2014, 14.00 hodin.

Nabídka realit a nemovitostí, inzerce

REALITY
POHODA

Kvalitní
služby
od roku
1992

Petra Sedlářová, majitelka RK
Plumlovská 64, 796 01 Prostějov
Tel.: 604 487 707
E-mail: realitynadeje@seznam.cz

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

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

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

Labutice,okr.Prostějov.ZrekonstruovanáchalupanaDrahanskévrchovině,3+1
(180m2),garáž.Zast.plocha282m2,zahrada1043m2. Cena:Kč2.690.000,-

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V PÁTEK 25. 4. od 14 do 19 hod.
Prostějov, Košická ul. – Vrahovice, u hřiště. Novostavba RD 5+kk (132
m2) s garáží, pozemek 288 m2.
Cena: Kč 3.490.000,-

Hrubčice, okr. Prostějov. Prodej novostavby RD 3+kk s terasou,
koupacím jezírkem, krytým parkováním a zahradou. Zast. plocha 149 m2,
zahrada 900 m2.
Cena: Kč 3.622.500,-

Klenovice na Hané, okr. Prostějov. Prodej dokonalé novostavby RD
5+1, terasa, dvojgaráž, plyn. ÚT, krb s rozvodem, klimatizace. Zast. plocha
156 m2, zahrada 570 m2.
Cena: Kč 3.950.000,BYTY – PRODEJ:

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

Kč 1.990.000,Kč 1.349.000,Kč 1.599.000,Kč 2.575.000,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:

Kč 4.500,-/měsíc + inkaso (2.500)
Kč 5.000,-/měsíc + inkaso (4.500)
Kč 7.000,-/měsíc + inkaso (3.000)
Kč 9.500,-/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

Marcela Dvořáková, makléř
a hypoteční specialista
Wolkerova 31, 796 01 Prostějov
Tel: 606 352 444
realitynadeje1@seznam.cz

Tel.: 606 922 838

Rostislavova
Rostislavova
8
8
796 01796
Prostějov
01 Prostějov

1+1, Pv, Spitznerova ul.
2+1, Určice
3+1, Pv, Určická ul.
3+1, Pv, nám. Spojenců
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PROSTĚJOV RD, 3+1, dům je
po rekonstrukci,
podsklepený, zast.
plocha 138m2, zahrada 100m2, klidné
místo nedaleko centra města.
CENA: 2.890.000Kč.
HOLUBICE RD, 4+1, hrubá
stavba, zast. plocha 115m2, zahrada 568m2, plynu u domu, elektřina a
příp. vody v domě, studna, kanalizace
povrchová. CENA: 1.090.000Kč.
PLUMLOV - RD,
6+1, prostorný, po
rekonstrukci, garáž,
všechny ing. sítě, i k
podnikání, zast. plocha 280m2, zahrada
426m2.
CENA: 2.990.000Kč.
PIVÍN - RD, 3+1,
centrum obce,
všechny ing. sítě, k
celkové rekonstrukci, zast. plocha 257m2, zahrada
260m2.
CENA: 490.000Kč.
KRUMSÍN - RD
3+1, vlastní studna,
el. 220V/380V, vyt.
plynem, žumpa, pozemek celk. 1219m2, klidné místo.
CENA: 700.000Kč.
PLUMLOV - stavební pozemek,
oplocený, výměra
981m2, jižní orientace, JEDINEČNÝ VÝHLED NA
PLUMLOVSKOU PŘEHRADU.
CENA: 1.070.000Kč

www.reality-domino.cz

BYTY – PRODEJ:

3+1,Belgická, OV, 2.patro, 75 m2
1.350.000,-Kč

DOMY – PRODEJ:
RD Smržice, 4+kk, kolaudace
2006, samostatně stojící
3.150.000,-Kč

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

Sídlo správce oblasti panství Bouzov z r. 1820

Prodej bytu 3+1, Prostějov ul. Resslova

RD Doloplazy, 2+1, dvůr, zahrada
540.000,-Kč

Nabízíme k prodeji původní sídlo správce, které bylo kompletně Prodej cihlového bytu po kompletní nadstanzrekonstruováno v roce 2010.
Cena: 5.450.000,-Kč dardní rekonstrukci.
Cena: 1790000,- Kč

Prodej Bytu 2+kk, Prostějov ul. Krasická

Prodej bytu 3+1 Prostějov, nám. Padlých Hrdinů
RD Prostějovičky, 2+1, dvůr,
zahrada,
možnost
rozšíření
1.000.000,-Kč

Nabízíme k prodeji byt v novostavbě bytového domu, balkon, Prodej bytu 3+1,výměra 85m2, balkon, sklep dvorní takt s menší
sklep.
Cena: 1.495.000,- Kč garáží na kola.
Cena:1.050.000,-Kč

Prodej bytu 2+1, Prostějov ul. U Spořitelny

Prodej RD, Výšovice

Prodej rodinného domu 4+1 s dvorem garáží a zahradou,
Prodej pěkného bytu v centru města, cena: 690.000,-Kč výměra 1200m2
Cena:800000,-Kč
Pronájem bytu 2+1, Prostějov ul. Daliborka, po rekonstrukci, 72m2.
Cena: 6000/měs.
2
Pronájem bytu 2+1, Prostějov ul. S. Manharda, po rekonstrukci, 54m . Cena: 5300/měs.
Pronájem nebytových prostor po rekonstrukci na ul. Trávnická, 80m2. Cena: 8000/měs.

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

- pohodové vyřízení realitních služeb

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

tel.: 607 915 184

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

SUPERNOVINKA:
1) 1+1 OV Tylova - pův.stav
560 tis.Kč
600 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) RD 2+1 Buková - 323 m2, zahr., i jako chalupa
480 tis.Kč
3,3 mil.
5) RD Krumsín - se 3 byt.jedn. - zahr., garáž, 734 m2
5.490 tis.Kč
6) Prodej RD 8+2 Slatinky - dvougen., 280 m2
PRONÁJMY:
1+kk Fügnerova - centrum, po rekonstr.
5.350,- Kč + ink.
1+1 Vrahovice, 2.P., zařízený, zahr.
4,5 tis.+ ink.
1+1 Dvořákova - 2.P.
4,5 tis.+ ink.
1+1 Vrahovice, přízemí, zahr.
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:
2+1 OV, 51 m2 - Jeseník
550 tis.Kč
850 tis.Kč
2+1 DR Šárka, 69 m2
2
1.150 tis.Kč + prov.
3+1 OV Západní, 70 m , po rekonstr.
1.200 tis.Kč + garáž
3+1 OV Sladkovského, 71 m2
1.299 tis.Kč
3+1 OV, Okružní, krásný byt, 82 m2, 2 lodžie
3+1 OV, cihla, na Sídl.E.Beneše
1.350 tis.Kč
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
2
799 tis.Kč,
Mostkovice - 649 m , 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
6,5 tis.Kč + ener.
Obchodní prost. - Kostelecká - 60 m2
Garáže:
Pronájmy - Plumlovská - plechová = 600,- Kč/měs., Lidická = 1 tis.
Kč/měs., u Cílu
Disponujeme nabídkou chat, chalup, garáží
a komerčních prostor dle web. stránek RK Pohoda,
popř. zodpovíme tel.nebo osobně v kanceláři RK

Řádková, sloupcová inzerce a vzpomínky
REALITY

REALITY

Koupím byt 2+1 v OV, západní část
města. 777 602 873
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
680.000 Kč
* BYT 3+1, A.Slavíčka 1.440.000 Kč
* BYT 3+1, Okružní
1.200.000 Kč
* POZEMEK pro chatu 180.000 Kč
700 m2, Seloutky-Záhoří
* CHATA - Březský vrch 390.000 Kč
* PRONÁJEM kancelář 5.700/měs
nebo obchod 40 m2
Ing. Marie Vymazalová, 774 421 818
Aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 1+kk, M.Pujmanové 430.000 Kč
* BYT 4+1, 119m2+stání 3.250.000 Kč
* RD 3+1, Přemyslovice 560.000 Kč
* RD Cholina
1.600.000 Kč
* RD Čelechovice n/H 1.800.000 Kč
* RD Čechovice
2.300.000 Kč
* RD Kralice na Hané
2.500.000 Kč
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
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
KOUPÍM POLE 723 335 940
Koupím ornou půdu nejlépe na Prostějovsku, 6-8ha - není podmínkou. Tel.:
776 340 486
Stavební firma hledá pozemek
vhodný k výstavbě rodinných domu
v Prostějově v nebo blízkém okolí.
Kontakt: 777 694 377
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
Koupím byt 1+1 na A. Slavíčka nebo
vyměním 2+1 + doplatek. Ne RK! Tel.:
777 827 423
Pronajmu byt 4+1 k okamžitému nastěhování v blízkosti centra města. Tel..
602 477 886
Prodám garáž 6,5 x 3m v Prostějově - Močidýlka. Cena dohodou. Tel.:
723 770 043
Pronajmu byt 1+1, po rekonstrukci.
Nájem 4 500 Kč. Tel.: 608 887 354
Pronájem
obchodních
prostor
40-80 m2, blízko centra, ihned volné, 6000/měs., tel.:774 409 430
Vykoupíme vaši nemovitost. Tel.:
720 120 261
Hledáme ke koupi RD se zahradou do
1,5 mil. T.: 774 421 818
Prodám RD 4+1 se zahradou, 5km
od PV, tel.: 776 682 118
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
Koupíme byt 2+1 v okolí nemocnice. 774 101 818
Koupím byt 1+1 nebo 2+1, platba
ihned. Tel. 776 460 300
Koupím byt 1+1 nebo 2+1 v PV.
Platba v hotovosti. Prosím ne RK.
607 872 739
Koupíme pěkný byt 3+1. Tel.:
774 858 723
Prodáme pozemek vhodný ke stavbě
chaty. 774 409 430

SLUŽBY

PRÁCI NABÍZÍ

PRODÁM

KOUPÍM

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

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

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

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.

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.

Labutice RD 5+2, dvougenerační
s garáží a velkou zahradou. Celková
výměra 1 464 m2. Cena: 1 590 000
Kč. Tel.: 602 519 098

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

Hledáme ke koupi RD v Prostějově,
spěchá. Za nabídky děkujeme. Tel.:
605 011 310 i SMS

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

Brodek u Konice RD 5+1 s garáží a
zahradou. Velmi dobrý stav, plastová
okna, k nastěhování okamžitě. Celková výměra 374m2, Cena : 1 290
000 Kč. Tel.: 602 519 098
Pronajmu 2+1 na nám. Spojenců,
Pv. Tel.: 731 884 510
Prodám novou garáž u Galy, elektrická vrata. Cena dohodou. Tel.:
608 871 701
Pronajmu byt 1+1 v RD v Pv, nájem
5 000 Kč + elektřina, 2 měsíční kauce. Tel.: 604 833 195
Prodám stav. poz. 5 km od Pv. RK
nevolat. 737 623 576
Pronajmu zavedený obchod v centru města, 120 m2 v ul. Kravařova
8, Pv. Tel.: 777 13 55 40
Pronajmu prostorný byt 2+1 v centru města, po rek. Nájem 5 000
Kč + ink. K nastěhování ihned.
Tel.: 603 100 102

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

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
Stavba zídek, plotů, oplocení. Rychle a kvalitně. Tel.: 723 522 369
Parta živnostníků provádí zateplování fasád RD. Za rozumné ceny.
Tel.: 603 504 751
Odborná montáž sádrokartonů,
novostavby, rekonstrukce, půdní
vestavby. Montáž kazetových podhledů. Cenové kalkulace zdarma.
Tel.: 603 504 751
Odvodnění domů, pozemků. Tel.:
723 522 369
David Čadílek – izolace ploch
i střech. Provádíme rekonstrukce
a opravy plochých, asfaltových
střech včetně klempířských prací.
Tel.: 777 125 551
Opravy a úpravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Vedle knihkupectví u radnice
608 331 141
Provádíme také opravy plavek,
spodního prádla a zcelování

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

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

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

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

Půjčka 5 až 100 000 Kč, rychle a diskrétně až do domu. Pracuji pro více
věřitelů. Zn. Určitě to vyjde. Tel.:
608 881 746

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

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

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

Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ,
rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734.
Pracuji pro více věřitelů.
PSV Invest s.r.o. nabídka flexi
půjčky 6.000 Kč pro mimořádné vydání v domácnosti. Rychlé
a diskrétní jednání. Kontakt recepce
po až pá 9:00 - 17:00 hodin. Tel.:
777 727 268
Vyplatíme všechny Vaše EXEKUCE
a poskytneme Vám jednu půjčku. Pracujeme pro více věřitelů.
Volejte: 777 551 492
Nabízím
hotovostní
půjčky
5 až 50 tis. Vyřízení do 24 hodin.
Pouze seriózní jednání. Tel.:
777 467 046
Smart půjčka 5 až 50 tisíc. Rychle a diskrétně až do domu! Tel.:
737 423 433
Mála půjčka 10 000 až 80 000 Kč.
Pracuji pro více věřitelů. Tel.: 608
911 761
Nabízím rychlou hotovostní
půjčku od 5 do 50 tis. Seriozní
a rychlé jednání. 774 119 937
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Zednické a obkladačské práce,
nátěry, nástřiky fasád, antigrafity.
Tel.: 723 522 369
Čištění hrobů z terasa, přebroušení přímo na místě. Tel.:
721 817 009
Tesařské, pokrývačské a klempířské práce za příznivé ceny. Prostějovsko a okolí. Tel.: 777 125 551
Provádíme tesařské práce, krovy,
pokládky krytin, půdní vestavby,
pergoly. Tel.: 605 949 206

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

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

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

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

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

Prodám letní barum R13, vše
s disky. Cena 300 Kč/ks. Tel.:
775 230 100

Koupím Haki lešení nebo trubkové. Cena dle dohody. Tel.:
734 481 013

Nabízím překlady a tlumočení z anglického, francouzského a německého
jazyka. 732 740 138

Prodám betonové sloupky 80x80x2,40
za 50% cenu. 77 kusů. Tel.:
737 924 952

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

Prodám zvětšovací přístroj na fotografie + vyvolávací vaničky. Cena
dohodou. Tel.: 737 924 952

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

Přijmu brigádníky na provoz pláže
U Lázničků. 777 571 219

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

Přijmeme pracovníka na pozici
vedoucího výroby pekařské provozovny. Info: 582 342 209
Přijmeme pracovnici na úklid do
potrav. výroby (dvousměnný provoz). Info: 582 342 095
Do zavedeného salonu v centru
Pv p
přijmu
j
nehtovou designérku
g
na ŽL nebo dohodu. Více informací na tel.: 774 875 201
Možnost práce z domu-montáž výrobků. Pro zaslání informací pište
SMS s adresou na tel: 722 769 835

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

Koupím nevyužité housle, violu, cello, basu, saxofon a klarinet
i poškozené. Tel. 728 473 687
Koupím starý nábytek, staré pohlednice do roku 1948, bytové
doplňky, lustry, lampy, hodiny aj.
i silně poškozené. I půdní veteš.
Platí stále. Tel.: 602 953 842
Koupím garáž pro osobní automobil na Dolní ul.(blíže středu města). Tel.: 724 194 187

VZPOMÍNKY
Utichlo srdce, zůstal jen žal,
ten, kdo Tě miloval,
vzpomíná dál.

Dne 4. dubna 2014
jsme si připomenuli
5 let, co nás opustil
pan Ladislav ZAPLETAL
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka Helena.

Co vděkem za lásku
a péči Tvou Ti můžeme dát hrst krásných květů naposled,
a pak jen vzpomínat.

Dne 7. dubna 2014
si připomínáme
5. výročí od úmrtí
paní Ludmily LÁTALOVÉ
z Mostkovic.
Vzpomíná sestra Radka
s manželem.

Utichlo srdce, zůstal jen žal,
ten, kdo Tě miloval,
vzpomíná dál.
Za předobré srdce mateřské
na světě náhrady není, proto
je tolik bolestné s maminkou
rozloučení.

Hledáme servírky, kuchaře pro provoz letní zahrádky. Tel.: 608 378 567
GAMSBART s.r.o. hledá šičky kožené konfekce. Nástup ihned. Kontakt: 603 834 529
Obsazujeme prac. pozice: tel.
operátor/-ka, asistent/-ka, referent/-ka, obchodní zástupce a manager.
Nehledáme dealery a prodejce! Výdělek 24-40 000 Kč. měs.
firemní vůz a benefity. Tel.:
731 979 998
Přijmeme dělníky do výroby potravin – muže/ženy na zkrácený úvazek, pracoviště v Pv. Nástup možný
ihned. Personální agentura, Kravařova 9, Pv - denně. Tel.: 602 743 362
Úklidová firma přijme uklízečky na
brigádnické poměry a poloviční pracovní úvazky. Volejte každý den od
13 do 17 hodin. Tel.: 774 149 221

AUTO - MOTO

Hledám brigádně zahradníka - ci
na údržbu okrasné zahrady. Tel.:
602 553 222

Koupím Fabii nebo Octavii nejlépe
1. majitel. Tel.: 604 118 269

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

Dopravní firma přijme technika nákladních vozidel. Tel.: 777 908 314

Přijmu prodavače/-čku na poloviční úvazek do prodejního stánku na
TGM v Prostějově. Místo je určené
pro držitele ZTP. tel. 728 337 983
nebo info@filemon-baucis.cz

Prodám Škoda Fabia sedan, 1.4
MPi, 1. majitel, najeto 124tis. km.
Tel.: 728 404 465

PRÁCI HLEDÁ

Přijmu nehtařku na ŽL. Tel.:
777 196 767

Provádíme dokonalé strojové čištění čal. sedacích souprav a koberců. M. Revay tel.: 604 439 302,
582 382 325

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

Prodej palivového dříví. Tvrdé, měkké. Doprava zajištěna. Prostějov, Olomouc, Přerov. Tel.: 734 481 013

www.
facebook.com/
vecernikpv.cz

Dne 12. dubna 2014
by se dožila naše drahá
manželka, maminka a babička
paní Irena SYSLOVÁ
z Prostějova 73. let.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel Milan a dcery Renáta
a Martina s rodinami.

Byla jsi tu s námi jen kratičký
čas, nestačil zšedivět jediný
vlas. Nemohla jsi zestárnout,
maminko milá, bychom přáli
si, abys tu byla. Každý den
vzpomeneme, každý den
sníme, těžké žít bez tebe,
dneska už víme.

Dne 3. dubna 2014
by se dožila 90 roků
paní Božena OPRŠTĚNÁ
z Vícova.
S láskou vzpomíná dcera
Hana s rodinou.

Dne 6. dubna 2014
by oslavila
paní Marie KORČÁKOVÁ
roz. Burgetová
76. narozeniny
a 13. dubna 2014
vzpomeneme 5. výročí
od úmrtí naší milované
maminky a babičky.
S bolestí v srdci vzpomíná
dcera Marie a vnuci
Petr a Pavel

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE

pro další číslo
je v PÁTEK 11. dubna
v 10.00 hodin

Sport
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Jubilejní desátý ročník ankety Sportovec města Prostějova zná své vítěze

JEDNOTLIVCŮM NADÁLE VLÁDNE TOMÁŠ BERDYCH, KOLEKTIVŮM RAFTAŘI anketa
O kulturní vložku se postaral zpívající právník Ivo Jahelka

Vítězem jubilejního desátého ročníku ankety
o nejlepšího sportovce města Prostějova za rok
2013 se v hlavní kategorii stal člen TK Agrofert
Tomáš Berdych. Druhé místo obsadila jeho oddílová kolegyně Petra Kvitová a oba tenisty doplnil na pomyslných stupních vítězů parašutista
Libor Jiroušek. Slavnostní vyhlášení se za účasti
sportovců, trenérů, funkcionářů i politických špiček města a kraje uskutečnilo uplynulý pátek
4. dubna v prostorách Hotelu Tennis Club. Při této
příležitosti pořadatelé nezapomněli ani na tragicky zesnulého plavce Ondřeje Palatku, jehož po
celý večer připomínala fotografie.
Mezi oceněnými připadlo třetí
Prostějov/jim
Celý večer zahájil předseda
pořádající Komise pro mládež
a tělovýchovu Rady Statutárního města Prostějova Pavel
Smetana, jenž připomněl, že
i v loňském roce zaznamenali prostějovští sportovci řady
výborných výsledků. A věřil,
že komise vybrala ty nejlepší
z nich... „Byť se nikdy netrefíte
do vkusu úplně všem...,“ pousmál se.
Nejprve přišla na řadu kategorie Sportovní hvězda
prostějovských médií, kterou
vyhlásil náměstek prostějovského primátora Zdeněk
Fišer. Vítězem se možná trochu překvapivě stal plavec
TJ Prostějov Lukáš Řehořek,
přičemž další pořadí nebylo
oznámeno.
Mládežnickým týmem roku
se za spoluúčasti náměstkyně
primátora Aleny Raškové staly
basketbalistky TJ OP Prostějov
ročníku 1999 a mladší. Tým
Pavla Buriánka loni obhájil

titul mistryň České republiky
mladšího žactva. Druhé místo
obsadili raftařští junioři a juniorky, kteří vyhráli mistrovství
republiky a přivezli několik
medailí včetně jedné zlaté ze
světového šampionátu. Na
třetí příčce se umístili tenisté
TK Agrofert Prostějov, ti zase
triumfovali v rámci domácích
mistrovství ve všech věkových
kategoriích.
Po krátké kulturní vložce vyplněné saxofonovým a klávesovým vystoupením prostějovského dívčího tria Free Jazz
z RG a ZŠ vystoupal na pódium Alois Mačák. První náměstek hejtmana Olomouckého
kraje a člen Rady města nejprve všechny i jménem hejtmana Jiřího Rozbořila, pozdravil
a ujistil, že kraj bude sport i
nadále podporovat. Poté ještě
stihl všechny přítomné pobavit
svou imitací tenisových úderů
(video ke shlédnutí na www.
vecernikpv.cz) a poté nastal
čas pro kategorii Tým roku
2013.

místo lukostřelcům, kteří pod
vedením Magdy Majarové
získali domácí tituly v hale
i venku, stejně tak kralovali
první lize družstev. O stupínek
výše se umístili basketbalisté
Ariete Prostějov, kteří zvládli
obtížný rok a v loňské sezoně
vybojovali stříbro. A nejlepším sportovním kolektivem
se stali raftaři Tomi-Remont,
kteří potvrdili pozici domácích
jedniček.
Ocenění Talent roku převzal
z rukou prvního náměstka primátora Jiřího Pospíšila mladý
parašutista Dukly Prostějov
Bonifác Hájek. Ten ovládl juniorskou sérii na přesnost přistání
a obsadil bronz na mistrovství
Evropy v individuální akrobacii. Hned za ním skončil juniorský mistr republiky a člen
užšího gymnastického výběru
pro evropský šampionát Daniel
Ponížil. Bronzový skončil člen
SKC TUFO Prostějov Luděk
Helis, jenž se jako první Prostějovan stal juniorským mistrem
republiky na silnici.

Fotoreportáž

Předání cen pro nejlepší trojici v hlavní kategorii Sportovec roku 2013 se ujal prostějovský primátor Miroslav
Pišťák. Pro ceny za třetí místo
si došel člen ASO Dukla Prostějov Libor Jiroušek, druhé
místo připadlo tenistce Petře
Kvitové a za nepřítomného Tomáše Berdycha převzala vítěznou trofej ředitelka tenisových
projektů TK PLUS Petra Černošková.
Mikrofonu se poté chopil zpívající právník Ivo Jahelka a kromě svých známých soudniček
zazpíval také písničku o tenisovém míčku a jeho pohledu
na věc.
Kouči raftařů Zdeněk Netopil,
korfbalistů David Konečný
a gymnastů Karel Hemerka
poté od náměstkyně primátora Ivany Hemerkové přebrali
ocenění v kategorii Trenér
mládeže 2013.
Vyhlášení nejlepších neprofesionálních sportovců za
loňský rok se ujala dvojice
poslanců Parlamentu České
republiky Pavel Holík (ČSSD)
a Jaroslav Faltýnek (ANO
2011). Na pódium za nimi
přišli produktivní florbalistka
Renata Bestrová, korfbalová reprezentantka, kapitánka
a nejlepší střelkyně prostějovského výběru Renata Havlová
i celoživotní cyklista a celkem
patnáctinásobný účastník seniorského mistrovství světa Stanislav Steigl.
Cenu Komise pro mládež
a tělovýchovu za rok 2013
obdrželi gymnastická trenérka
i rozhodčí Zdeňka Steuerová,
dlouholetý předseda Okresní-

Jak si považujete
vašeho ocenění?

Bonifác HÁJEK,
parašutismus, vítěz
kategorie Talent roku 2013:

„Prvenství ve své kategorii si vážím. Jako
parašutismus jsme
trošku opomíjený
sport. Nejde o olympijské odvětví a je o nás malé povědomí.
Byl jsem docela překvapený, že
mě vyhlásili talentem, ale i kolega Libor Jiroušek se umístil
mezi dospělými na třetím místě,
to je také dobré ocenění. Loni se
mi podařilo prakticky všechno.
Společně s kolegou jsem vyhrál
Světový pohár, měl stejné medaile jako já i na evropském
šampionátu. Letos máme mistrovství světa a chceme být opět
co nejlepší.“

David KONEČNÝ
korfbal, ocenění v kategorii
Trenér mládeže roku 2013

Stříbrná Petra. Dlouhodobě nejlepší česká tenistka Petra Kvitová obsadila v anketě o nejlepšího prostějovského sportovce druhé místo. Cenu
jí předal usmívající se primátor Miroslav Pišťák. Foto: Josef Popelka
ho volejbalového svazu a současný lékař VK Agel Prostějov
Pavel Navrátil a ředitel Sportcentra DDM Ivan Nedvěd.
Seskupení tří dívek z reálného
gymnázia Free Jazz zahrálo
další ze slavných melodií a šlo
se na poslední kategorii - Síň
slávy. Do ní byli uvedení fotbalista Alois Copek in memoriam, oštěpař Zdeněk Nenadál
a tenista Antonín Doseděl.
Stejně jako každým rokem,

tak i letos došlo na charitu,
načež primátor Miroslav Pišťák předal Onto klubu Diana šek na deset tisíc korun.
A tečku za slavnostním večerem učinilo předání šeku na
autobusový zájezd do Řecka
od cestovní kanceláře Hellas
Tour. Jeho šťastnou majitelkou se stala Kateřina Macáková, kterou hned na počátku
akce vylosoval náměstek Zdeněk Fišer.

„Cením si toho hodně,
je to odměna za šest
sedm let, co děti trénuji. Jsem moc rád,
že si v Prostějově někdo korfbalu stále všímá a tak pěkně to
ocení. Je to super. Jestli jsou
v České republice tři čtyři korfbalové bašty, Prostějov mezi ně
určitě patří. Dokladem toho je
i finále dorostenecké extraligy.
Prostějov je hlavně v mládeži na
špici. Máme velkou podporu na
reálném gymnáziu a základní
škole. Musím to zaťukat, není
pro nás problém získat rok co
rok čtyřicet nových dětí. Větším
oříškem je spíše mít dostatek
lidí, kteří by se o ně starali. Letos
je pro mě největším cílem
minimálně semifinále s reprezentačním výběrem do devatenácti let.“
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5x foto: Josef Popelka

Tým roku. Kolektivům vládli raftaři, kteří přivezli Trio trenérů. Za práci s mládeží se uznání dočkali Ka- Životní vášeň. Stanislav Steigl v mládí úspěšně repre- Zpívající advokát. Slavnostní večer zpestřil svými Ocenění funkcionáři. Komise pro mládež a tělovýřadu medailí z mistrovství republiky i světa.
rel Hemerka, David Konečný a Zbyněk Netopil (zleva). zentoval na dráze, kolům zůstal věrný i v kategorii Masters. zhudebněnými soudničkami Ivo Jahelka.
chovu ocenila I. Nedvěda, Z. Steuerovou a P. Navrátila.

výsledky 10. ročníku ankety
Sportovec města Prostějova za rok 2013
SPORTOVEC ROKU

TÝM ROKU

1. Tomáš BERDYCH
(tenis, TK Agrofert Prostějov)
2. Petra KVITOVÁ
(tenis, TK Agrofert Prostějov)
3. Libor JIROUŠEK
(parašutismus,
ASO Dukla Prostějov)
Další pořadí: 4. Jiří Veselý (tenis, TK
Agrofert Prostějov), 5. Miroslav Šerban
(box, BC DTJ Prostějov), 6. Michal Černý (lední hokej, LHK Jestřábi Prostějov).

1. Raftaři
Tomi-Remont Prostějov
2. Basketbalisté
Ariete Prostějov
3. Lukostřelci
Lukostřelby Prostějov
Další pořadí: 4. Tenisté TK Agrofert
Prostějov, 5. Volejbalistky VK Agel
Prostějov, 6. Boxeři BC DTJ Prostějov,
7. Florbalistky SK K2 Prostějov.

TALENT ROKU

MLÁDEŽNICKÝ TÝM ROKU

1. Bonifác HÁJEK
(parašutismus,
ASO Dukla Prostějov)
2. Daniel PONÍŽIL
sportovní gymnastika,
TJ Prostějov
3. Luděk HELIS
cyklistika,
SKC TUFO Prostějov
Další pořadí: 4. Radim Hejdušek (lezení
na horolezecké stěně), 5. Miroslav Hudec
(lukostřelba, Lukostřelba Prostějov), 6.
Lukáš Řehořek a Michal Tomeček (oba
plavání, TJ Prostějov), 8. Jakub Ftačník
(nohejbal, TJ Sokol I Prostějov).

1. Basketbalistky
TJ OP Prostějov
(mladší žákyně)
2. Raftaři
Tomi-Remont Prostějov
(junioři a juniorky)
3. Tenisté
TK Agrofert Prostějov
(všechny kategorie)
Další pořadí: 4. Cyklisté SKC TUFO Prostějov (všechny kategorie) a Volejbalistky
VK Agel Prostějov (starší žákyně a kadetky), 6. Nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov
(dorostenci), 7. Fotbalisté ZŠ Prostějov,
ulice Edvarda Valenty (žáci).

TRENÉR MLÁDEŽE ROKU

NEPROFESIONÁLNÍ
SPORTOVEC ROKU

1. Zbyněk Netopil (rafting)
2. David Konečný (korfbal)
3. Karel Hemerka (gymnastika)

SÍŇ SLÁVY
Alois Copek in memoriam (fotbal)
Zdeněk Nenadál (atletika (oštěp)
Antonín Doseděl (tenis)

Renata Bestrová (florbal)
Stanislav Steigl, (cyklistika)
Renata Havlová (korfbal)

CENA KOMISE PRO MLÁDEŽ
A TĚLOVÝCHOVU

Zdeňka Steuerová, MUDr. Pavel
Navrátil, CSc., Mgr. Ivan Nedvěd

SPORTOVNÍ HVĚZDA PROSTĚJOVSKÝCH MÉDIÍ

Lukáš Řehořek (plavání, TJ Prostějov)

Petra Kvitová: „Anketa je vždy bonbónek...“
Prostějovská tenistka prožila rok jako na houpačce,
chystá se na Fed Cup a zlepšit se chce v grandslamech

Prostějov - Pouze Tomáš Berdych zaujal odbornou porotu svými výkony více nežli Petra Kvitová. Čtyřiadvacetiletá
členka TK Agrofert Prostějov a loňská vítězka turnajů
v Dubaji i Tokiu tak v anketě Sportovec města Prostějova
2013 skončila po vítězství v roce 2011 opět druhá. Jak se
následně svěřila Večerníku, pro letošní rok si dala za cíl
zlepšit spoustu aspektů své hry a věří, že se dokáže prosadit na všech turnajích včetně těch grandslamových.
Jiří Možný
V anketě o sportovce města
Prostějova jste obsadila
druhé místo. Jaký pro vás byl rok
2013?
„Konec sezony dopadl dobře a byl
pozitivní. Celý rok byl ale nahoru
dolů a nejhezčí vzpomínky mám na
jeho konec, kdy jsem vyhrála turnaje a byla jsem v semifinále Turnaje
mistryň. Celkově bych to tedy hodnotila pozitivně, dopadlo to dobře.“
Na čem hodláte zapracovat
v letošním roce, abyste své
výsledky minimálně zopakovala?
„Určitě mám hodně aspektů, které
bych chtěla zlepšit. Týká se to kondice, techniky i taktiky. Ladíme to na
kurtu s trenérem, je toho víc. Když
to vezmu na turnajích, ráda bych

zlepšila výsledky na grandslamech.
Moje ambice jsou vždy ty nejvyšší
na všech turnajích včetně grandslamů. Budu se snažit uhrát to nejlepší.“
Jaký je váš vztah k anketám?
„Je to něco navíc, co až tolik
neovlivníme. Pro nás jako sportovce je
nejdůležitější, aby se nám dařilo v našem odvětví, toto je takový bonbónek.“
Kde vás fanoušci budou
moci v nejbližší době vidět?
„Teď budu trénovat v Prostějově
a pak se budeme s holkama připravovat na Fed Cup v Ostravě, kde hrajeme s Itálií. Potom už začíná antuková
část sezony a turnaje ve Stuttgartu,
Madridu, Římě a French Open.“
Jak často se vlastně dostanete do Prostějova?
„Já jsem tu už od dvaceti let doma
a je to pro mě vždy balzám po dlouhém

Okamžitá zpověď. Bezprostředně po
skončení oficiální části slavnostního
večera se druhá nejlepší prostějovská sportovkyně za rok 2013 Petra
Kvitová podělila o své pocity a dojmy
redakci Prostějovského Večerníku.
Foto: Josef Popelka
i náročném cestování, když mohu složit hlavu doma ve své posteli. Hlavně tady trénuji, ale když jsem doma,
snažím se také vídat se svou rodinou,
která žije ve Fulneku. S bráchama
a jsem taky dvojnásobná teta, to mi
dělá radost. (úsměv)“

Obchodní partneři 10. ročníku ankety Sportovec města Prostějova

„Člověk je pokaždé nervózní
nejen při přípravách, ale i když
probíhá program. Přeji si, aby
nedošlo k chybičce a vše se
podařilo, proto jsem během
večera hovořil o adrenalinu.
Naštěstí vše se zdařilo, vyšlo
to. Některá jména zastupují
sporty, které nejsou tak vidět,
překvapením je možná vítěz
kategorie prostějovských médií.
Ukázalo se ale, že mezi sportovními talenty je možné najít
i někoho z méně známých
odvětví. Já osobně se víceméně
shoduji s výsledky hlasování,
když jsem nad tím přemýšlel,
tak tenisté mají perfektní mezinárodní úspěchy, ať se to týká
Petry Kvitové, Tomáše Berdycha.
Stejně tak týmy byly vybrány
kvalitně. Pro kulturní program
jsme chtěli dát prostor i místním talentům. V kombinaci
s Ivem Jahelkou tak vystoupila
i prostějovská děvčata, která hrají
jazz. Bylo to pěkné. Ony začnou,
vyvrcholí to Jahelkou a pak zase
ony. Co bude za rok, to je otázka.
Letos na podzim máme volby
a uvidíme, jak bude vypadat
složení radnice, věřím, že dobře...
(úsměv) Potom se uvidí, kdo se
stane předsedou komise, a jestli
bude šance pokračovat, nebo
předám štafetu někomu jinému.
Pokud dostanu příležitost, chtěl
bych v této práci pokračovat.
Máme s komisí další představy,
které bychom chtěli realizovat,
jako je třeba fyzická podoba síně
slávy, aby nebyla jen virtuální. To
bychom chtěli stihnout ještě letos.“
Pavel Smetana,
předseda Komise pro mládež
a tělovýchovu Rady
města Prostějov
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Fotbalové ohlédnutí

okénko do IV.třídy OFS Prostějov

Sumář podzimní části sezony 2013 - 2014

Zimní přestávka je definitivně u konce. Po profesionálních soutěžích, třetí lize, divizi a krajském
přeboru odstartoval 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 krajskémpřeboru,kdynejprvetatodvoustranapatřilaKralicím
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, následně jsme se v naší exkurzi dostali do III. třídy a nyní se v prvním ze dvou dílů dostáváme také do nejnižšího patra,
tj. IV. třídy OFS Prostějov.
Texty a foto: Jiří Možný

IV. třída OFS PROSTĚJOV
TABULKA PO PODZIMNÍ ČÁSTI:

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

Mužstvo
TJ Sokol Kladky
TJ Sokol Protivanov „B“
TJ Sokol Brodek u PV „B“
Sokol Tvorovice
TJ Sokol Čechy pod Kosířem
FC Morávia Doloplazy
Sokol Ivaň
TJ Biskupice
TJ Sokol Otaslavice „B“
TJ Želeč
TJ Sokol Přemyslovice

TABULKA DOMA:
1. Kladky
6 6 0 0
2. Protivanov „B“
5 5 0 0
3. Doloplazy
4 4 0 0
4. Ivaň
5 3 2 0
5. Brodek u PV „B“ 5 3 1 1
6. Čechy pod Kosířem 5 3 0 2
7. Tvorovice
4 3 0 1
8. Otaslavice „B“
5 2 1 2
9. Biskupice
5 2 0 3
10. Želeč
6 1 1 4
11. Přemyslovice
5 1 0 4

40:2
23:5
24:10
16:2
14:12
13:4
16:13
11:12
16:14
6:20
6:13

Z
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

18
15
12
11
10
9
9
7
6
4
3

V
8
7
6
5
5
5
4
4
2
2
2

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

P
2
2
1
4
5
5
4
6
6
7
8

S
51:6
33:18
25:19
30:39
28:22
35:30
23:20
22:28
19:36
12:35
14:39

+/B
24 (6)
22 (7)
21 (6)
16 (4)
15 (0)
15 (3)
14 (-1)
12 (-3)
8 (-7)
7 (-11)
6 (-9)

TABULKA VENKU:

1. Brodek u PV „B“ 5
2. Protivanov „B“
5
3. Tvorovice
6
4. Kladky
4
5. Čechy pod Kosířem 5
6. Biskupice
5
7. Doloplazy
6
8. Ivaň
5
9. Želeč
4
10. Přemyslovice
5
11. Otaslavice „B“ 5

3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0

2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1

0
2
3
2
3
3
5
4
3
4
4

11:7
10:13
14:26
11:4
15:18
6:14
11:20
7:18
6:15
8:26
8:24

11
7
7
6
6
6
3
3
3
3
1

STATISTIKY IV. třídy OFS PROSTĚJOV

Nejlepší střelci:
14 – David Křeček (Kladky), 13 – Jakub Jozek (Doloplazy), 12
– Miloš Navrátil (Kladky), 11 – Petr Kolečkář (Tvorovice), 9 – Petr
Klobouk (Brodek u Prostějova „B“), 7 – Patrik Havelka (Čechy pod
Kosířem), Jakub Nakládal (Doloplazy), Petr Rušil (Otaslavice „B“),
Martin Trávníček (Biskupice), 6 – Petr Fiala (Kladky), 5 – Hubert Burget, Tomáš Pospíšil (oba Protivanov „B“), Daniel Černý (Ivaň), Adam
Matoušek (Želeč), Petr Řezáč (Tvorovice), Jindřich Skácel, Martin
Žídek (oba Čechy pod Kosířem).

Hattricky:
3 – David Křeček, Miloš Navrátil (oba Kladky), 2 – Jakub Jozek
(Doloplazy), 1 – Jakub Nakládal (Doloplazy), Patrik Havelka (Otaslavice „B“), Tomáš Sedlák (Želeč), Petr Kolečkář (Tvorovice), Martin
Trávníček (Biskupice), Petr Fiala (Kladky), Petr Klobouk (Brodek
u Prostějova „B“), Adam Matoušek (Želeč)

Počet diváků:
566 – Kladky (290+276), 514 – Brodek u Prostějova „B“ (266+248),
504 – Čechy pod Kosířem (340+164), 477 – Želeč (280+197), 471
– Protivanov „B“ (246+225), 415 – Doloplazy (115+300), 407 – Otaslavice „B“ (252+155), 370 – Přemyslovice „B“ (133+237), 363 – Ivaň
(184+179), 325 – Biskupice (155+170), 290 – Tvorovice (90+200)

www.vecernikpv.cz
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Kladky nadělovaly, krok ale drží „béčka“ Protivanova a Brodku u Prostějova
Dlouhé týdny se zdálo, že nejnižší okresní soutěž nabídne
pouze boj o druhé místo, zatímco na čele si bude svůj náskok
neustále navyšovat neohrožený
suverén. Nasvědčovaly tomu
kladecké výhry 4:0, 8:0, 9:0,
8:0 a 6:0 v úvodních pěti kolech, pak se ovšem stroj trochu
zadrhl a soupeři se dotáhli.
Nicméně až na první místo se
neprotlačili.
Při pohledu na sestavu není
postavení Kladek žádným překvapením, vždyť Tomáš Křeček
s Milošem Navrátilem naskočili
v konickém dresu i do divize
a pravidelně nastupovali v krajských soutěžích, s nimiž mají
bohaté zkušenosti díky Jesenci
také David Křeček a Josef Konečný. A to navíc ještě nebyl
k dispozici Aleš Kornel, jenž pokud mu to zdraví dovolilo, patřil
dříve k oporám Konice „B“.
Zaváhání Kladek nejvíce využilo duo Protivanov „B“, Brodek
u Prostějova „B“, které se dotáhlo zcela na dostřel. První z této
dvojice ztrácí navzdory porážce
s Kladkami pouze dva body, Brodečtí pak i díky výhře nad Klad-

kami zaostávají pouze o tři body.
Nikdo další už pravděpodobně
o čelo nezabojuje, ale i o čtvrté
místo bude velká bitva. Tvorovice, Čechy pod Kosířem a Doloplazy dělí jediný bod, Ivaň je
jen další bod zpátky a na dohled

Komentář
mají tuto skupinu také Biskupice. Těžko mezi nimi hledat
favorita, ovšem Čechy pod Kosířem i díky střeleckému příspěvku někdejšího prvoligového gólmana Jindřicha Skácela
pomýšlejí na to, že by potrápily
i Brodek u Prostějova a zaútočily i na stupně vítězů. Zcela dole
pak zůstává trojice Otaslavice
„B“, Želeč a Přemyslovice „B“,
i tady je to ale záležitost jen jednoho či dvou bodů zdaleka není
nic jasného.
V současnosti také nelze se stoprocentní jistotou říci, jaký bude
osud IV. třídy po skončení tohoto
ročníku, stále více se totiž hovoří o tom, že dojde na její zrušení
a místo ní ustanovení dvou či

Opět na čele. Loni skončil Protivanov „B“ třetí za postupujícím Plumlovem „B“ a Skalkou, letos je hned za
Kladkami na druhé pozici.
tří skupin III. třídy. Pokud by
se tak skutečně stalo, bylo by to
jen dobře, aby derniéra soutěže
nabídla co nejdramatičtější po-

dívanou až do posledního kola.
Mužstva totiž poukazují na
malou atraktivitu soutěže pro
diváky a naopak vysoké nákla-

dy na dopravu, nejasné vyústění soubojů o konečné pozice
by tak mohlo přinést zvýšený
zájem fanoušků.

„Bude to drama až do konce,“ domnívá se vedoucí týmu Kladek Milan Křeček
TJ Sokol Kladky
1. místo, 16 bodů
Nejvíce výher, nastřílených
branek a také získaných
bodů, naopak nejméně remíz
i obdržených branek. To vše
charakterizovalo v podzimní
části IV. třídy OFS Prostějov
fotbalisty Kladek. Nejseverněji položený fotbalový klub
okresu tak má nakročeno
k tomu, aby se po dvou letech
vrátil zpět do III. třídy. Většinu jara ale odehraje na soupeřových trávnících...
„Po podzimní části můžeme být
spokojeni, mrzí mě jen domácí
porážka s Čechami. Dařilo se

nám hrát líbivý fotbal a rozdíl
byl až na prohry s Čechami
a Brodkem znatelný. U nás to
většina mužstev zazdila na šestnáctce a museli jsme dobývat,“
bilancoval pro Večerník úvodní
polovinu soutěže Milan Křeček, vedoucí mužstva TJ Sokol
Kladky.
Kladečtí se mohli spolehnout
na několik zkušených hráčů,
jakými jsou například Miloš
Navrátil, David Křeček, Tomáš
Křeček a Josef Konečný, kteří prošli minimálně krajskými
soutěžemi. A to ještě z Konice
zapůjčený Aleš Kornel kvůli
studiu a práci nestihl ani jeden
zápas. Jen první dva jmenovaní
se postarali o šestadvacet bra-

nek, zbylí jejich spoluhráči přidali dalších pětadvacet zásahů.
Střelci se činili zejména při výhrách 11:1 nad Tvorovicemi,
9:0 nad Otaslavicemi „B“, 8:0
nad Přemyslovicemi „B“ i Želčí. Kladky tak jako jediné přesáhly hranici pěti vstřelených
branek na zápas a kalendářní
rok 2013 zakončily s úctyhodným skóre 51:6. I v tom jsou ale
skryty dvě ztráty – 0:2 v Brodku u Prostějova a 0:1 s Čechami
pod Kosířem.
Pro závěrečných deset kol zůstal
v Kladkách stejný kádr, přesto
Křeček jednoduchou cestu za
prvenstvím neočekává. „Bude
to drama až do konce! Nejtěžší
zápasy nás čekají v Protivanově

s tamním ´béčkem´, proti mladému a z Kostelce na Hané posílenému týmu Čech pod Kosířem
a prvního června musíme zvládnout i domácí utkání s rezervou
Brodku u Prostějova,“ vyznačil
hlavní překážky.
Cílem pro jaro je ale první
místo udržet a vrátit se do III.
třídy OFS. „Když se výsledky
dostaví, nebudeme se bránit.
Po kvalitní přípravě se nám ale
zranili tři hráče a jeden je pracovně v Německu. Před dvěma
týdny jsme navíc zrevitalizovali
hřiště, kam přišlo osmnáct tun
písku. Proseli jsme to trávou
a do šestnáctek jsme položili
nové koberce,“ upozornil Milan
Křeček na velkou investici, po

níž Kladky hned osm z deseti
utkání odehrají venku. Již na
podzim si totiž prohodili pořadatelství s Čechami pod Kosířem a Želčí.
Otázkou ale také zůstává, zda
se do III. třídy nakonec nepřesunou hned všichni účastníci,
kteří se rozhodnou přihlásit
i do příštího ročníku. „Bude se
to řešit až podle počtu přihlášených, já osobně bych ale byl
pro šestnáctičlenný okresní přebor a dvě 'trojky'. Přejíždět celý
okres je náročné a nákladné,
třeba do Tvorovic či Želče to
máme padesát kilometrů a klub
to hodně zatěžuje,“ poukázal
vedoucí kladeckého mužstva
Milan Křeček.

Protivanov „B“ se chce poprat o první místo
TJ Sokol Protivanov „B“
2. místo, 22 bodů
Na domácím hřišti jsou fotbalisté protivanovského „béčka“
stoprocentní. A i díky osmnácti bodům z vlastního trávníku
se usadili těsně za Kladkami
na druhém místě. Právě jim
hned v prvním kole podlehli
0:4, druhá podzimní porážka
přišla v předposledním vystoupení na půdě Čech pod
Kosířem.

„S umístěním jsme spokojeni,
je tu ale několik pochybností.
Hrají i ti, co nechodí na tréninky, takže jsem nespokojen s jejich neúčastí. Starší již
mají ambice za sebou a mladí
mají jiné priority,“ uvažoval
kouč aktuálně druhého výběru
IV. třídy Josef Pospíšil.
O tom, co stálo za tak vysokým
umístěním má jasno, je to dáno
vyváženým mixem hráčů. „Už
loni jsme skončili třetí za Plumlovem 'B' a Skalkou. Vedle zkušených nastupují mladí kluci

a daří se i spolupráce s 'áčkem',“
ocenil. Ve výsledku to tak znamená, že díky dvěma zaváháním Kladek i Protivanova „B“
existuje mezi oběma celky jen
dvoubodová mezera. Tu zavinila protivanovská remíza 2:2
v Brodku u Prostějova „B“.
„Favoritem soutěže pro mě
zůstávají Kladky, které mají
fantastické skóre a doma jsou
nedostižné. My i Brodek jsme
závislí na situaci v 'áčku', které
má přednost,“ podotkl Pospíšil
s tím, že prioritou „béčka“ je ro-

zehranost mladíků a těch, kteří
toho tolik neodehrají v dresu
„áčka“. „Hledíme i na to, aby
'A'-tým měl stoprocentní účast
i na lavičce. Tam vypomáhají
hráči z rezervy,“ doplnil.
Protivanovský kádr se přes
zimu nijak nezměnil, realizační tým pouze nemůže počítat
s nadějnými dorostenci. Ti
mají náročný program v krajské soutěži a oddíl se rozhodl,
že nebude štěpit jejich síly.
I když není jistý osud soutěže
do budoucna, Protivanov „B“

se hodlá o celkové vítězství
utkat i v jarní části. „Velkou
roli to asi hrát nebude, protože nastane reorganizace, ale
z hlediska prestiže se o první místo popereme. Protože
Kladky budou většinu zápasů
hrát venku, tak se špička rozšiřuje na tři celky, ostatní už
mají velkou ztrátu, přestože
i Tvorovice či Doloplazy hrály
dobrý fotbal,“ vyhlásil jasnou
metu do zbývajících deseti kol
protivanovský lodivod Josef
Pospíšil.

Rezerva Brodku u Prostějova si nejvíce cení výhry nad lídrem
Brodek u Prostějova „B“
3. místo, 21 bodů
Za deset podzimních kol
nastřádalo mužstvo Sokola
Brodek u Prostějova „B“
téměř tolik bodů jako za celou předešlou sezónu dohromady. Šest výher, tři remízy
a pouze jedna porážka totiž
znamená celkem jednadvacet bodů a pouze tříbodové
manko na první Kladky, zatímco v ročníku 2012/2013
znamenalo osmadvacet ut-

kání jen třiadvacet bodů
za sedm výher, dvě remízy
a hned devatenáct porážek.
„Oproti předchozímu roku
se scházíme ve větším počtu
a důležité je, že nám pravidelně
vypomáhali dva tři hráči
z ‘áčka’. Dařilo se nám zejména
v domácích zápasech, kde jsme
si jako první poradili i s Kladkami,“ těšila změna hrajícího
trenéra brodeckého „béčka“
Přemysla Slouku.
Hráčům se podle něj povedla
celá řada zápasů, výsledkově ale
nejvíce září právě výhra 2:0 nad

Kladkami. „Dobře jsme se na
ně nachystali a z taktického hlediska to byl náš nejlepší zápas.
Podali jsme zodpovědný výkon,
mělo to úroveň a dařily se nám
brejky,“ těšil Slouku výkon
i výsledek z počátku října.
Jediná porážka brodecké zálogy se zrodila hned v úvodním kole na půdě Tvorovic,
na neúspěch 1:5 ale navázaly tři výhry v řadě a poté
v pravidelném rytmu remízy
a výhry. Na devět bodových
zápisů si mužstvo vystačilo
jen pětadvaceti nastřílenými

brankami, což je šesté nejlepší
vysvědčení. Nejvíce se dařilo
devítigólovému Petru Kloboukovi, další střelci se prosadili
maximálně dvakrát.
„Hrajeme spíše pro radost,
‘béčko’ slouží mladíkům vycházejícím z dorostu a těm,
kteří už s fotbalem pomalu
končí. Chtěli jsme se pohybovat uprostřed tabulky, máme
totiž spravený areál a bylo by
škoda pohybovat se na konci,“
potvrdil spokojenost s dosavadním vystoupením hrající trenér
„béčka“ a správce hřiště, jenž

stále vypomáhá rovněž „áčku“.
Sám je ale zvědavý, jak se týmu
bude dařit na jaře, druhá polovina sezóny se bude totiž od té
první výrazně lišit. „Chceme to
důstojně dohrát a scházet se na
zápasy aspoň ve třinácti čtrnácti
lidech, aby se dalo střídat.
Ideální by bylo co nejvíce se
držet na špici, ale ‘áčko’ se
potýká s velkou marodkou
a jedinou posilou je asi přibližně
čtyřicetiletý bojovník Jaroslav
Brátel ze Želče,“ připravuje
se na komplikovanější období
Přemysl Slouka.

V Tvorovicích chtějí uhájit vedoucí pětku
Sokol Tvorovice
4. místo, 16 bodů
Nejblíže vedoucí trojici jsou
po podzimu fotbalisté Sokola
Tvorovice. Jejich ztráta na
třetí Brodek u Prostějova „B“
už ale činí pět bodů a v případě vedoucích Kladek je
to dokonce ještě o tři více,
takže se zdá, že se mužstvo
bude soustředit spíše na boj
o uhájení aktuálního čtvrtého místa.

„Nejsme spokojeni ani nespokojeni, opět jsme čtvrtí. Chybějí
nám hráči i funkcionáři a nutno
tak podotknout, že jde asi o maximum našich možností. To je
ale problém všech malých klubů, třeba do Kladek jsme jeli jen
v deseti lidech a dostali tam jedenáct gólů. Měli jsme ale i dobré
zápasy a výsledky,“ hodnotil
deset odehraných zápasů hrající
trenér Tvorovic Petr Řezáč.
Až na duel s Biskupicemi
a porážku 3:4 se hráčům daří být
na domácím hřišti stoprocentní.

Výsledkem 5:1 to odnesl třetí
Brodek u Prostějova „B“, 7:5
prohrály páté Čechy pod Kosířem. Venku to už tak slavné
nebylo a porážky od Doloplaz,
Protivanova „B“ a Kladek doplnila remíza v Želči a výhra
v Přemyslovicích.
„Tým táhne čtyři pět hráčů, na
něž se pak nabalují další. Třeba Petr Kolečkář je schopen
dát více než třicet gólů za rok
a klidně by mohl hrát i výše.
Jsme rádi, že si odehrají, co je
v jejich možnostech,“ chválil

Řezáč a dodal, že hráčské složení doznalo přes zimu jediné
změny. Z Pivína se totiž vrací
Luděk Svozil a nikdo neodešel.
Pouze jeden nejmenovaný hráč
pracuje v Praze u policie a stihne jen několik utkání.
Na atakování nejvyšších pozic tak v klubu nepomýšlejí,
spíše se snaží vše stabilizovat. „Chtěli bychom zapracovat Tvorovičáky a stavět
na hráčích od nás a z okolí.
Kdybychom se udrželi do
pátého místa, bylo by to krás-

né,“ předsevzal si kormidelník
aktuálně čtvrtého mužstva.
Co se ale stane v létě, to se zatím
nedá příliš předvídat... „Nejlepší
by pro nás bylo, kdyby se zrušila ‚čtyřka‘ a vytvořily se dvě
‚trojky‘. Je to ale na vedení OFS.
Není zatím ani jasné, že se za rok
bude v Tvorovicích hrát. Máme
sice asi šestnáct hráčů, ale kvůli
práci to lepíme, jak se dá, a zkušení už mají i čtyřicet let. Okolní
oddíly nám sice vycházejí vstříc,
ale chybí mladá generace,“ konstatoval neradostně Petr Řezáč.

Fotbal
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Očekávané derby mezi posledním a prvním celkem „A“ skupiny I.B třídy mnoho vzruchu nenabídlo

NEZAMYSLICE ANI PIVÍN CESTU K BRÁNĚ NENAŠLY
Domácí se dočkali premiérového čistého konta, hosté poprvé v sezoně remizovali na cizím hřišti

Sedmnáct bodů dělilo před vzájemným zápasem fotbalisty čtrnácté Hané Nezamyslice
a vedoucího Sokola Pivín. A stejný rozestup
mezi oběma celky platí také po skončení pravého hanáckého derby. Utkání prvního jarního
a celkově šestnáctého kola „A“ skupiny I.B třídy
Olomouckého KFS příliš fotbalových momentů
a gólem zavánějících šancí nenabídlo. A tak není
divu, že se v sobotu odpoledne zrodila bezbranková remíza. To se oběma regionálním zástupcům stalo poprvé v sezoně - Nezamysličtí totiž
i díky návratu Tomáše Buriánka konečně nedostali ani branku, Pivínští pak dosud remizovali
pouze doma s Tovačovem.
Nezamyslice/jim

U

tkání začalo s přibližně dvacetiminutovým zpožděním,
neboť se nedostavili dva ze tří nominovaných rozhodčích a muselo
se improvizovat. Hráči si tak čas
krátili bagem i střelbou na kasu...
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utkání proti sobě opět nastoupila hned trojice bratří
Fialků a v padesáté minutě se podařeným průnikem u autové čáry
ukázal prostřední z nich - Vladimír. Spoluhráči ale jeho práci
devalvovali nepřesným centrem
a bylo po akci. Hodně nepřesné
bylo i Vláčilíkovo zakončení
z první z přibližně dvaceti metrů,
pouze závarem skončil centr Vladimíra Fialky z pravé strany.
a pomezí druhé a třetí půlhodiny se ale dvě gólovky přece jen narodily. Nejprve se v ní po

N
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www.vec

JAROSLAV SVOZIL ST. – TJ Sokol v Pivíně:

Typický obrázek. Sobotní derby vynikalo zejména osobními souboji a bojem uprostřed hřiště, krásných akcí bylo poskrovnu.
Foto: Jiří Možný
straně, centrem při ponechané
výhodě a ranou Radka Fialky bez
přípravy, leč pouze do blokujícího
protihráče.
ři body pro domácí měl na
hlavě či noze Musil. Při centru z levé strany měl ve vápně relativně dost času na zpracování, ale
zkusil to z první, jeho hlavička ale
Nováka nezaskočila. A slavným
se tak mohl stát střídající Stanislav
Filka, excelentnímu hlavičkáři ale
kop nevyšel a z velice nadějné pozice uvnitř vápna nemířil přesně.

T

Epilogem pak byla standardka
v podání Svozila, kterou zeď odrazila na rohový kop. Z něho už
nebezpečí nepřišlo.
ivínští si dělbou bodů uchovali první příčku a v dalším

P

kole vyzvou doma v neděli od
16 hodin v dalším derby Mostkovice, Nezamysličtí mají nově
dvanáct bodů a o další rozšíření
svého konta se pokusí ve stejný
čas na trávníku Tovačova.

I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“ – 16. KOLO

TJ Haná Nezamyslice:
střídání: 60. T. Přidal za Dokoupila, 88. Moravec za Musila,
89. Dostálík za R. Fialku
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P. Fialka
Labounek
Vrba
Zbožínek

vráceném
míči do vápna
ocitl Frýbort,
střelu pivínského
J. Svozil ml.
stopera ale obrana
zablokovala, na opačné straně trkl do centru
z pravé strany Jiří Přidal,
jeho hlavička ale zamířila
mimo. Na startu poslední
čtvrthodiny mohli jít hosté
do brejku dva na jednoho, ale
Labounek to pokazil přihrávkou
přesně na nohu beka, Nezamyslice kontrovaly útokem po pravé

 2. Jiří Vláčilík dokázal využít volnějšího prostoru a z pravé strany pronikl do šestnáctky, po zasekávačce ale napálil míč jen do vracejícího se
obránce.
 24. Po náznaku kombinační akce se z levé strany prodral do vápna Bronislav Dokoupil, místo střely ale spíše nahrával a obrana Pivína si poradila.
 36. Labounek při přečíslení vystřelil z pravé strany směrem na zadní
tyč, Buriánek si ale s prvním pokusem mezi tři tyče poradil.
 39. Hosté to zkusili z přímého volného kopu, střela z pětadvaceti metrů
ale mířila vedle a gólman navíc situaci jistil.
 47. Po přenesení z levé strany se s míčem tváří v tvář gólmanovi objevil
Musil, nezamyslický hráč ale vystřelil slabě i nepřesně.
 48. V gólovce se objevil pivínský kapitán Vláčilík, po zemi ale poslal
míč vedle pravé tyče.
 59. Odražený míč se ve vápně dostal k Frýbortovi, do jeho zakončení
z malého vápna se ale stihla domácí obrana položit a byl z toho jen roh.
 63. Do šance si po centru zprava naskočil Jiří Přidal, hlavičkoval však
mimo.
 86. V největší šanci domácích se ocitl Musil, centr z levé strany ale neobsazen hlavičkoval z pár metrů slabě do gólmanových rukavic.
 87. Stanislava Filku našla zpětná přihrávka od koncové čáry, střídající
hráč ale poslal po zemi míč těsně vedle vzdálenější tyče.
zaznamenal Jiří Možný

Tydlačka
Frýbort

Novák

Martinec

„Je dobré, že jsme uhráli nulu vzadu, dopředu jsme ale byli
dneska hodně jaloví. Chyběla nám finální část a trochu klidu
v koncovce. Byli jsme o něco lepší než Nezamyslice a věděli
jsme, že to bude těžké utkání, kdy domácí budou hrát o všechno, zatímco my můžeme hrát s takovým klidem. I když klid se
neprojevil, hlavně v koncovce. Měli jsme dost přátelských utkání na to, abychom byli trochu sehraní, a věřil jsem, že vepředu
předvedeme víc, než jsme dneska ukázali. Jsem spokojen s hrou
dozadu, tam jsme je pustili jen do jedné pološance a standardky
jsme dobře uhlídali, ale v útočné fázi jsme vyhořeli. Každý bod
z venku se ale počítá. Já osobně jsem měl z Nezamyslic mnohem
větší strach, že na nás budou chtít víc vletět a víc se prát o záchranu, než se prali...“

Navrátilec TOMÁŠ BURIÁNEK
vychytal Nezamyslicím hned nulu
„Pivín mě překvapil, má velice dobré mužstvo“

ttrenér:
é
MAREK PAVELKA

D

P

MAREK PAVELKA – TJ Haná Nezamyslice:

„Po průběhu zápasu je bod asi dobrý. Zápas to byl spíše vyrovnaný od šestnáctky po šestnáctku, šance skoro žádné, až tedy na pár
drobnějších. Bylo znát, že jde o první letošní zápas, bylo to takové
bojovné a trochu derby. S Pivínem je to vždy vyhecovanější a prostoru na nahrávky tam moc nebylo... Škoda, že Radek Fialka trefil
před sebou stojícího prvního protihráče, Mira Musil si to možná
mohl zpracovat na prsa a zakončovat. Bylo to ale těžké. S bodem
jsme tak spokojeni. Kluci nic neodflákli, odbojovali to, odmakali
a musí nám to pomoci do dalšího zápasu v Tovačově.“

TJ Sokol
v Pivíně:

střídání: 65. Šišma za Vláčilíka, 82. Filka
za Tydlačku
trenér: JAROSLAV SVOZIL STARŠÍ

DOKONALÝ POČIN
PPETR DOKOUPILL

HLAVNÍ ROZHODČÍ
V nelehké pozici se krátce před začátkem utkání
ocitl původně jako pomezní rozhodčí nominovaný Petr Dokoupil. Na poslední chvíli totiž došlo
k přeobsazení utkání, ale komunikačnímu šumu
mezi krajským fotbalovým svazem a nově povolaným hlavním sudím i asistentem číslo jedna!
Tato dvojice arbitrů se tak do Nezamyslic vůbec
nedostavila a jednadvacetiletý mladík tak musel
vyměnit praporek za píšťalku, přičemž na lajnách se spolehnout na oči z publika. Svou roli ale
Dokoupil zvládl velice dobře. Hráči mu to svým
přístupem ulehčili a kiksu se vyhnuli i pomezní
sudí, takže se derby I.B třídy odehrálo bez kontroverzního rozhodnutí.

Nezamyslice - Po dlouhých
sezonách strávených v nezamyslickém dresu se před startem tohoto ročníku rozhodl
Tomáš Buriánek (na snímku)
pro změnu. Sedmatřicetiletý
gólman se přesunul jen o pár
kilometrů dál a nováčkovi
okresního přeboru z Němčic
nad Hanou pomohl v podzimní části k pěti výhrám,
když sám vychytal hned pět
čistých kont. Po návratu do
mateřského klubu má již na
kontě i první vychytanou nulu
v tomto ročníku I.B třídy. I
jeho přičiněním skončil duel o záchranu. Navíc jsem tu byl
Nezamyslic s Pivínem 0:0.
už zhruba osm let a chtělo to
nějakou změnu i motivaci.“
Jiří Možný
Zdálo se, že zápas příliš
Jednalo se o váš první
krásy a zajímavých
ostrý zápas po návratu momentů nenabídl. Souhlasíz Němčic. Jaké to pro vás te?
bylo?
„Je potřeba říct, že to byl první
„Začátek byl těžký, protože jarní zápas, navíc derby. S PivíPivín mě překvapil. Má veli- nem to nikdy technicky krásné
ce dobré mužstvo a jeho hráči zápasy nebývají, oni hrají dlouchodili do útoku ve čtyřech. hodobě důrazný fotbal. Teď se
Jsou vysocí, urostlí a naše obra- sice 'ztechničtili', ale hrají vždy
na neměla čas rozehrát, protože tak důrazně a tvrdě, že se takooni nás atakovali de facto celý vý vývoj dal předpokládat.“
Je bod ve výsledku
zápas.“
dobrý?
Byl to výrazný skok
oproti okresnímu pře- „Je! My musíme v prvních
třech kolech udělat minimálně
boru?
„Minimálně v nasazení, i když pět bodů, aby záchrana byla
okresní přebor je taky těžká možná. Máme o dva zápasy
soutěž a hraje tam hodně star- méně, navíc poslední kolo hraších borců se zkušenostmi jeme na půdě předposledních
z vyšších soutěží, kteří tam ví- Moštěnic a nechceme tam jet
ceméně dohrávají své kariéry. s tím, že musíme zvítězit.“
Kvůli zranění chybělo
Takže rozdíl je spíše v rychlosti
v sestavě několik hráa důrazu.“
Nebylo vám podle pod- čů. Bylo to znát na vaší hře?
zimních výsledků líto, „Nebylo. Co pamatuji, tak máže jste Nezamyslice v létě lokterý zápas jsme hráli v plné
sestavě a vždy jeden dva hráči
opustil?
„No, líto to ani tak ne, protože chyběli, takže si nemyslím, že
jsme loňskou sezonu končili asi by to ovlivnilo dnešní zápas.
na šestém místě a nebyl před- Určitě tak absence neměly vliv
poklad, že bychom měli hrát na konečný výsledek.“

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

KRALICKO

URČICKO

PLUMLOVSKO

PROSTĚJOVSKO
a další...

Fotbalové zpravodajství


Víkend v číslech

Divoká fotbalová „přestřelka“ skončila vítězstvím hostů ze Zlína

seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS

„ESKÁČKO“ JE NOHAMA OPĚT NA ZEMI...

20.
kolo:
Kojetín-Koválovice
„A“ - Ústí 3:0 (0:0), branky:
Řezáč,Matějka,Lízal, ČK:Zima (Ústí),
Konice - Kozlovice 1:1 (1:1), branky:
Vogl - Kaďorek (p), Želatovice
- Hněvotín 3:0 (1:0), branky:
Dlouhý,Koplík,Liška. Kralice - 1.
HFK „B“ 3:1 (2:1), branky: Cibulka
2x,Lehký - Tošenovský. Velké Losiny
- Dolany 3:2 2:1), branky: Navrátil
2x,Nýdecký - Volf,vlastní. Nové Sady
- Litovel 5:1 (2:0), branky: Kopp
2x,Papica 2x,Vacek - Bednář. Medlov - Troubky 1:1 1:1), branky: Klos
J. - Stoklásek ČK: Stoklásek,Nemrava
(oba Troubky).
1. Kozlovice
14 4 1 44:15 46
2. Nové Sady
10 6 2 46:23 36
3. Želatovice
9 3 7 39:32 30
4. Kralice
8 4 7 40:37 28
5. 1. HFK “B“
8 4 6 30:28 28
6. Troubky
8 4 7 36:40 28
7. Šternberk
7 6 5 31:26 27
8. Kojetín
7 4 8 30:27 25
9. Velké Losiny
6 5 7 33:36 23
10.Litovel
7 2 10 27:37 23
11.Konice
6 5 8 29:40 23
12.Medlov
5 6 8 31:39 21
13.Hněvotín
6 2 11 31:33 20
14.Dolany
4 3 11 29:46 15
15. Ústí
2 8 9 23:40 14

I.A sk. „B“ muži:
16. kolo: Opatovice - Čechovice
2:0 (1:0), branky: Hostaša 2x.
Náměšť na Hané - Štěpánov
2:0 (1:0), branky: Šoupal V.,Hejl.
Slatinice - Lipník 0:2 (0:0),
branky: Janíček,Zelenay. Bělotín
- Hranice „B“ 3:4 (1:3), branky:
Malaník,Hanák,Novosad - Šimíček
3x,Hoffmann. Beňov - Klenovice
0:1 )0:0), branky: Všianský.
1.Opatovice
9 2 2 35:16 29
2.Klenovice
9 1 3 30:15 28
3.Štěpánov
8 1 5 30:21 25
4.Beňov
7 0 6 34:32 21
5.Hranice “B“
7 0 7 32:36 21
6.Čechovice
6 1 7 23:25 19
7.Lipník
6 1 7 18:21 19
8.Slatinice
6 0 8 25:31 18
9.Bělotín
5 1 7 20:17 16
10.Hlubočky
5 0 8 26:42 15
11.Náměšť na Hané 4 2 8 27:36 14
12.Dub nad Mor. 4 1 8 15:23 13

1.SK Prostějov
FC FASTAV Zlín „B“

(0:2)

Branky: 64. Krejčíř, 81. Šteigl, 84. Krč - 5. Višněvský, 26. Bartolomeu,
53. Hradil, 70. Elšík. Rozhodčí: Dubravský - Mikyska, Podaný. ŽK: 42.
Mazouch, 70. Hirsch, 87. Zelenka – 33. Malý, 42. Hradil 79. Kubica, 86.
Koller, 90. Zavadil, 90. Adamuška. Diváků: 380

Sestava 1.SK Prostějov:
Kofroň - Rus (46. Krejčíř), Zatloukal, Pavlík, Hirsch - Fládr (Petržela), Mazouch (71. Soušek), Zelenka, Machálek (56. Pančochář) Krč, Jirouš (78. Šteigl). Trenér: František Jura
Sestava FC FASTAV Zlín „B“:
Adamuška - Talaš, Malý, Kubica, Zavadil - Hradil (82. Očadlík),
Koller, Višněvský, Bartolomeu – Elšík, Chwaszcz (71. Blanař). Trenér: Jan Somberg.
Prostějov/tok - Ve druhém jarním domácím utkání přivítalo
prostějovské „eskáčko“ zlínskou
rezervu, kterou v podzimní části
na jeho trávníku porazilo vysoko
4:0. A i sobotní odpoledne potvrdilo, že s tímto sokem jsou „divoké“
výsledky asi osudem předurčeny.
V podstatě se totiž opakovala situace z loňského jara, se stejným
průběhem i konečným skóre. Jediný rozdíl vězel v tom, že se nehrálo na Letné, ale v areálu SCM
Za Místním nádražím. I přes závěrečný, místy až drtivý nápor se
prostějovským fotbalistům nepodařilo utkání dotáhnout k alespoň

k remíze a tak v rámci jedenadvacátého kola MSFL se museli smířit s porážkou 3:4... Odčinit tento
nezdar může 1.SK už tuto neděli,
kdy narazí další rezervní tým, tentokrát prvoligového klubu 1.FC
Slovácko.
Trenér Prostějova František Jura
nectil zásadu, že vítězná sestava se
nemění, a přestože se to dle výsledku
nevyplatilo, důvody byly promyšlené a vycházely především z rozdílného charakteru obou soupeřů. Do
branky se v rámci dohodnuté rotace
postavil Kofroň, na levém beku se
od začátku objevil Rus, v útoku tentokrát operovala dvojice Krč - Jirouš.

hlavičkoval těsně nad břevno Elšík.
Těsně před přestávkou znovu zkoušel střelecké štěstí velmi agilní Fládr,
brankářem vyraženou střelu pak nedostihl včas Krč. Do kabin tak odcházeli výrazně spokojenější hosté.
O přestávce nahradil Ruse, který měl
na křídle spoustu práce s druhou ligou
protřelým Bartolomeuem, Krejčíř. Po
obrátce začala snaha domácích o korekci stavu Zelenkovým vybídnutím
Machálka, ten ovšem míč dobře netrefil. V 53. minutě se k odraženému
balónu za hranicí šestnáctky dostal
Hradil a patrně životní trefou zvýšil
na již hrozivých 0:3! Po hodině hry
se pěkně uvolnil přes dva „ševce“
Krč, Jirouš byl ve vápně hostů dobře
přikrytý. Vzápětí ale Fládrův centr
našel Krejčířovu hlavu a nula na prostějovském kontě byla konečně vymazána – 1:3. V 70 minutě podruhé
hostům zafungovala standardní situace, kterou opět rozehrál Bartolomeu.
Jeho střelu Kofroň s obtížemi vyrazil
a Elšík doklepl míč za jeho záda počtvrté - 1:4. Trenér Jura reagoval masovým střídáním, kdy se do hry dostali také dorostenci Petržela se Šteiglem.
A právě druhý jmenovaný se krásně
položil na přední tyči do Hirschova
centru a přesnou hlavičkou snížil na
2:4. A když o tři minuty později se
důrazný Šteigl dral opět dopředu,
Adamuška musel vyběhnout před
šestnáctku odkopnout míč, k němuž
se ovšem dostal Krč a pohotově ho

František JURA - 1.SK Prostějov:

„Od středy jsme se připravovali na to, že začátek utkání musí být z naší
strany aktivní, bohužel se tak nestalo... Všude jsme byli pozdě, z čehož
padl první gól. A přestože jsme si byli vědomi faktu, že soupeř bude
využívat křídelní prostor, kde bude operovat Bartolomeu, v tomto jsme
trochu hořeli. Upozorňovali jsme na nebezpečí ze standardních situací
kolem vápna, a i toto se bohužel potvrdilo. O přestávce jsme říkali, že
zápas není ztracený a můžeme ho otočit podobně jako s Kroměříží, a taky
jsme hráli s větším důrazem. Zase jsme si ale nedali pozor na zbytečné
fauly a vítězný gól soupeře rezultoval opět ze standardky... V závěru jsme
vrhli vše do útoku, bylo to hektické, ale podařily se nám dva góly. Změny
v sestavě? Dali jsme příležitost v bráně Kofroňovi a v obraně Rusovi,
který koneckonců přišel, aby hrál. Ani jeden určitě nezklamal, ale bylo to
pro oba hodně těžké. Stará pravda říká, že jak do utkání vstoupíte, tak hrajete. Bohužel předzápasová slova se minula účinkem a těžce vybojované
vítězství v Holici jsme doma nepotvrdili...“

Jan SOMBERG – FC FASTAV Zlín „B“:

„Prostějov byl v tomto utkání jasným favoritem a my neměli co ztratit.
Přijeli jsme v podstatě s dorostem doplněným o tři hráče širšího kádru
´áčka´, jen Malý v něm hraje pravidelně. Kluci to v tomto složení zvládli, dali jsme čtyři góly, takže to nebylo náhodné vítězství na jeden gól,
spokojený jsem maximálně. Závěr byl vpravdě infarktový. Body pro nás
mají obrovský význam, dva zápasy jsme teď nezvládli, takže výhra zvenku a ještě odtud je neskutečně důležitá.“
vrátil do prázdné branky, bylo zaděláno na pořádné drama - 3:4. Hosté si
ovšem tři body pohlídali, i když v 89.
minutě měl ještě dobrou příležitost
Krejčíř, mířil ovšem nad hostující
svatyni.
Vítězství v Olomouci na hřišti 1.HFK
a velmi dobrý dojem ze vstupu
„eskáčka“ do jarní sezóny se poně-

kud zatáhly, stejně jako sobotní obloha nad Prostějovem, ale doufejme,
že v neděli v Kunovicích, kde hrává
své domácí zápasy rezerva Slovácka,
se obojí opět rozzáří..
Rozhovor s Janem Šteiglem
a předzápasové preview najdete na
straně 27

Určice připravily Slavičín Kraličtí napodobili Plzeň! Konice oslavila šedesátiny
Jiřího Kučery remízou
o divizní vedení

Slavičín, Prostějov/jim – To
papírově nejtěžší mají Určice
zdárně za sebou. Na úvod divizního
jara dokázaly vyhrát na půdě v té
době vedoucího Havířova, před
I.B sk. „A“ muži:
týdnem jen vinou slabší koncovky
16.kolo: Mostkovice - Býškovice 2:0 nebodovaly proti aktuálně třetí
(0:0), branky: Dadák 2x. Všechovice Opavě „B“ a v neděli dopoledne
- Lipová 0:6 (0:2), branky: Bross obraly o body i Slavičín. Ten vinou
3x,Liška2x,Spáčil. Brodek u Př. - Plumlov remízy 0:0 ztratil první pozici, kam
1:2 (0:2), branky: Mádr - Ullmann 2x. se výhrou nad Petrovicemi navrátil
Nezamyslice - Pivín 0:0. Kojetín- Havířov.
Koválovice „B“ - Hor. Moštěnice „Byl to vcelku pěkný divizní zápas.
0:2 (0:0), branky: Lecián,Suchánek. Oni nám zabíhali po krajích, odkud
Radslavice - Kostelec 0:0. Vrchoslavice centrovali, s hlavičkami si ale brankář
- Tovačov 3:0 (3:0), branky: Holub poradil. S prvními třiceti minutami
2x,Polášek.
jsem byl spokojen. Hráli jsme dobře a
1.Lipová
9 2 5 35:21 29 povětšinou to bylo mezi šestnáctkami,
2.Pivín
9 2 5 32:21 29 zbytek utkání jsme odbojovali, s čímž
3.Vrchoslavice 9 1 6 48:33 28 jsem také spokojen,“ vážil si v pořadí
4.Radslavice
8 2 6 22:24 26 třináctého venkovního bodu trenér
5.Mostkovice
7 3 6 33:26 24 Určic Evžen Kučera.
6.Plumlov
7 3 6 26:35 24 Utkání
nenabídlo
vzhledem
7.Kostelec na Hané 6 5 5 25:17 23 k oboustranně fungujícím de8.Býškovice
7 1 8 23:32 22 fenzivám přehlídku gólových
9.Brodek u Př.
6 3 7 31:29 21 příležitostí, přesto mohli vyhrát
10.Všechovice
6 3 7 33:36 21 domácí i hosté. „Tentokrát se nám
11.Kojetín „B“
6 2 8 23:24 20 nedařila mezihra a ani ze stan12.Tovačov
4 7 5 21:24 19
dardek jsme moc nebezpeční neb13.Hor. Moštěnice 6 1 9 15:29 19
yli, jednou to ale museli vykopávat
14.Nezamyslice 3 3 10 23:39 12
z prázdné brány. Domácí si vytvořili
tři čtyři šance ze hry, ale velice nás
I.B sk. „B“ muži:
16. kolo: Doloplazy - Lesnice 2:0 podržel brankář,“ ocenil Kučera
(0:0), branky: Jurčík 2x. Maletín - výkon Miroslava Nejezchleba
Hvozd 4:1 (2:0), branky: Michalčák a doplnil, že ani slavičínský gólman
L. 2x,Michalčák M.,Dostál - Vánský nebyl zcela bez práce a například
J.. Červenka - Slavonín 1:5 (0:4), včasnými výběhy musel řešit
branky: Coufal - Korol 3x,Holly,Alka. některé ošemetné situace.
Lutín - Velký Týnec 7:0 (4:0), branky:
Korner 3x,Bartl 2x,Blechta,Pavelka.
Velká Bystřice - Babice 2:0 (0:0),
branky:
Kaczmarczyk,Pospíšil.
Kožušany
Dubicko
2:2
(0:0), branky: Otava,Thomas Groman,Hajtmar. Haňovice - Zvole
2:3 (0:2), branky: Sobota,Krajc Dvorský 2x,Ospálek L..
1.Maletín
14 2 0 75:25 44
2.Slavonín
12 2 2 53:24 38
3.Doloplazy
10 1 5 45:35 31
4.Velká Bystřice
8 3 5 39:33 27
5.Haňovice
8 2 6 41:39 26
6.Hvozd
7 2 7 38:45 23
7.Velký Týnec
7 2 7 35:47 23
8.Lutín
5 5 6 38:27 20
9.Dubicko
6 2 8 31:45 20
10.Zvole
5 2 9 23:33 17
11.Kožušany
4 4 8 37:43 16
12.Babice
4 2 10 38:50 14
13.Lesnice
4 0 12 25:47 12
14.Červenka
3 1 12 32:57 10

3:4

K nominační změně došlo i na postu
hlavního sudího, který jakoby na tuto
skutečnost nebyl zcela připraven,
protože hned v úvodu přehlédl velmi
ostrý zákrok na Zelenku s úderem do
hlavy, a ani v dalším průběhu zápasu
se trojice rozhodčích přesností verdiktů zrovna nevyznačovala. Ráz zápasu
předurčila už 5. minuta, kdy Zavadil
utekl po pravém křídle, nacentroval
do šestnáctky, kde se k odraženému míči dostal Višněvský a křížnou
střelou k tyči otevřel skóre - 0:1.
Domácí to ale nezviklalo v útočném
snažení a postupně se začali dostávat do tempa. Po deseti minutách se
v šestnáctce hostů uvolnil Fládr, ale
jeho
střela mířila přímo do náručí
j
gólmana Adamušky. O čtyři minuty
později centroval Machálek na Krče,
jeho umístěná střela ale nebyla dostatečně razantní. V dalších čtyřminutových intervalech měl příležitost,
leč obránci zblokovanou, Machálek
a Fládrovu střelu vyrazil Adamuška na roh. Vyrovnání už už viselo
ve vzduchu, ale jak to tak ve fotbale
bývá, uhodilo na druhé straně. Po
zbytečném faulu se k exekuci přímého kopu postavil Bartolomeu
a trefil přesně místo, kde chvíli
předtím zdvojoval Kofroně Pavlík,
škoda... - 0:2. Ve 34. minutě prověřil
zlínského Adamušku po nepřímém
kopu pěknou dorážkou Jirouš, na
druhé straně o chvíli později po další
Bartolomeuem rozehrané standardce

Krajský přebor starší dorost
16. kolo: Čechovice - Určice
3:1 (1:0), branky: Čech 2x,Fryš
- Hejduk. Černovír - Opatovice
4:2
(1:1),
branky:
Ježo,Guskovič,Kesler,Bartošek
Číhal,Walach. Litovel - Konice 6:3
(2:3), branky: Nedopil 2x,Navrátil
2x,Pěruška,Kolář - Spurný 2x,Šmíd.
Kostelec - Velký Týnec 4 : 2 (2:0),
branky: Lužný 2x,Picek,Dostalík
- Šíma,Verner. Nemilany - Velké
Losiny 6:1 (3:0), branky: Janeček,
Lorenc,Hořava,Valentík,Herník,Slíž
- Slončík. Nové Sady - KMK Zubr
Přerov 1:1 (0:1), branky: Novotný Dostál. Hlubočky - Šternberk „A“
0:3 (0:0), branky: Sláma 2x,Vaněk.
1.Šternberk
14 1 1 61:21 43
2.Čechovice
14 0 2 73:27 42

Hráči Určic tak mají na kontě již
celkem třicet bodů a jedenáct kol před
koncem se mohou soustředit na boje
v horní polovině tabulky. „S úvodem jara jsem spokojen. Hráli jsme
dvakrát venku a proti týmům ze špice.
Snad budeme pro další kola v klidu,
tabulka je ale nesmírně vyrovnaná
a čtrnáctý tým na nás ztrácí jen sedm
bodů a my tři na prvního,“ poukázal
na velice malé rozestupy mezi jednotlivými celky.
Pro utkání ve Slavičíně stále nemohl
počítat s Radimem Vaňkem, naopak
Patrik Hochman odehrál celé střetnutí
a Michal Ján šel na plac v poslední
minutě při taktickém střídání. „S Radimem je to zatím špatné, má natažený
tříselný vaz. Patrik má sice šrámy, ale
dalo se to vydržet, Michal s námi jel a
od úterý už bude i trénovat,“ prozradil
aktuality kouč Určic Evžen Kučera.
Příštím soupeřem jeho hráčů bude v
neděli odpoledne Dolní Benešov, duel
pátého s devátým celkem divizní tabulky skupiny „D“ začne v určickém
fotbalovém areálu v 16.00 hodin.

FC TVD Slavičín
TJ Sokol Určice
0:0
Rozhodčí: Lakomý – Řezníček,
Drápal. Sestava Určic: Nejezchleb –
Bokůvka, Skopalík, Škoda, Javořík –
Schön (75. Petrásek), Bednář, Svozil
(46. Haluza), Hochman – T. Zapletal
(70. Pekař), Los (90. Ján).
Trenér: Evžen Kučera.
3.Určice
10
4.Hlubočky
10
5.Černovír
9
6.Nemilany
9
7.Kostelec na Hané 6
8.Opatovice
6
9.KMK Zubr Přerov 5
10.Velké Losiny
5
11.Konice
5
12.Velký Týnec
3
13.Litovel
3
14.Nové Sady
1

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

6
6
5
6
7
7
7
9
10
10
12
12

43:25
47:43
49:23
50:36
50:45
46:51
31:29
27:56
38:58
32:52
24:64
24:65

30
30
29
28
21
21
19
17
16
12
10
6

Krajská soutěž skupina “B”- dorost
16. kolo: Němčice nad H. - Hor.
Moštěnice 11:0 (6:0), branky: Rudolf 3x,Kopřiva 2x,Horák 2x,Tomek
2x,Vlach,Mrkva. Čechovice „B“
- Chomoutov 1:2 (1:1), branky:
Surma - Ondrejka,Hynek. Čer-

Kralice na Hané, Prostějov/jim Hned dva pokutové kopy v rozmezí
šestiminutzahodilifotbalistéKralic,
cestu osmou výhrou v sezoně jim
to ale nezatarasilo. Ve druhém
domácím jarním utkání dokázal
výběr Petra Gottwalda navázat
na předešlou výhru z Hněvotína
a mladičký tým 1.HFK Olomouc
„B“ odjel do Holice s prázdnou.
Kraličtí fotbalisté měli výborný vstup
do utkání a již ve třetí minutě se ujali
vedení. Po Dostálově akci z pravé
strany napálil Nečas tyčku a nejlepší
střelec mužstva Jaroslav Lehký
doťukl míč do sítě. Uběhla jen další
čtvrthodina hry a po spolupráci Vitáska s Nečasem Kopečný odcentroval
přesně na hlavu Cibulky, jenž zvýšil
na 2:0. „Věděl jsem, že hosté přijedou
s několika nezkušenými dorostenci
a naordinoval jsem vysoký presink.
Měli jsme velice slušný začátek,
jenže pak došlo k nedorozumění a
nešťastné teči do protipohybu stopera,
takže jejich nabíhající útočník šel sám
na Milera a dal,“ popisoval Gottwald
úvod duelu včetně holického snížení.
Další komplikace přišly jen o chvíli
později, když ve třicáté minutě napálil
Cibulka z pokutového kopu tyčku a o
šest minut později Kopečnému střelu
z bílého puntíku chytil hostující gólman. „Penalty mě velice mrzí, ještě
v pátek jsme je nacvičovali a každý
kopal tři. Tragédii z toho ale nedělám,
tři body zůstali doma a stává se to i
jiným celkům. Třeba Plzeň jich taky
spoustu nedala...,“ hovořil kralický
trenér smířlivým tónem s odkazem na
dlouhou sérii zahozených jedenáctek
v podání úřadujícího mistra.

novír „B“ - Doloplazy 3:3 (1:1),
branky:
Hrabal,Duba,Brablík
- Dočkal 2x,Domes. Hustopeče - Protivanov 4:3 (0:1), branky:
Štaffa,Kovář J.,Macháň,Záblocký Nejedlý,Pliska,Milar. Náměšť na Hané
- Brodek u Př. 3:3 (0:2), branky: Dostál
2x,Konečný - Němec,Kudlička,Zaoral.
Želatovice - Šternberk „B“ 10:0
(7:0), branky: Klvaňa M. 3x,Matlocha
D.3x,Jemelka S. 3x,Bartok. Lipník Tovačov 6:0 (3:0), branky: Bouda 2x,
Šanta,Pospíšil,Bureš,Skřítecký.
1.Želatovice
14 1 1 86:22 43
2.Němčice nad H. 14 1 1 53:14 43
3.Chomoutov
12 0 4 69:21 36
4.Doloplazy
10 2 4 58:34 32
5.Protivanov
10 1 5 69:40 31
6.Lipník
10 0 6 47:31 30
7.Brodek u Př.
7 2 7 56:48 23

Pojistku tak až po změně stran přidal
Cibulka, jenž si vybojoval míč
úspěšným napadáním a po obelstění
stopera zakončil do prázdné brány.
„Všech tří branek jsme dosáhli po
presinku a škoda, že jsme nedali i
další šance. Byli jsme i herně lepší a
hosté byli zatím nejslabším soupeřem,
na jakého jsme na jaře narazili. Je to
ale i tím, že měli v sestavě spoustu dorostenců, kteří poté hráli ještě v
neděli,“ povšiml si.
Kromě zahozených šancí tak mohl
být se vším spokojen, těšila ho i
skutečnost, že poprvé mohl využít
služeb nové posily Otakara Cetkovského. „V pátek jsme ho zaregistrovali a nasadil jsem ho na pravou
obranu. Ondra Petržela se tak posunul
do středu a nahradil zraněného Kubu
Répala. Z naší strany to byl velice
kolektivní výkon a chválím všechny
za přístup, bojovnost a snahu,“ užil si
sobotního odpoledne lodivod Kralic
na Hané Petr Gottwald.
Tento víkend mají vinou odhlášení
Zlatých Hor soutěžní volno a do
krajského přeboru opět zasáhnou v
sobotu 19. dubna, kdy doma od 16.00
hodin přivítají zachraňující se Dolany.

FC Kralice na Hané
1.HFK Olomouc „B“
3:1 (2:1)
Branky Kralic: 3. Lehký, 18. a 53.
Cibulka. Rozhodčí: Podhajský –
Juřátek, Hampl. Sestava Kralic:
Miler – Cetkovský, Martinka, O.
Petržela, Vitásek – Dostál, Nečas,
Neoral, Kopečný (85. Šín) – Lehký
(75. Prokop), Cibulka. Trenér: Petr
Gottwald.
8.Náměšť na Hané
9.Čechovice “B“
10.Černovír “B“
11.Hustopeče
12.Hor. Moštěnice
13.Tovačov
14.Šternberk “B“

7
7
5
4
2
1
0

2
1
3
2
1
1
1

7
8
8
10
13
14
15

37:34
57:38
45:46
34:64
8:68
15:91
17:100

23
22
18
14
7
4
1

Moravskoslezská liga dorostu U-19
18. kolo: 1.SK Prostějov - 1.SC Znojmo FK 2:0 (1:0),
MSK Břeclav - Sparta Brno 4:1 (4:1), FC Hlučín - HS
Kroměříž 0:0 (0:0), RSM Hodonín - Fotbal Třinec 0:2 (0:1),
HFK Olomouc - SK Líšeň 1:1 (0:0), MFK Vyškov - Hranice
2:0 (1:0), MFK Vítkovice - Havl. Brod 4:0 (2:0).
1. SK Hranice
17 13 1 3 41:23 40
2. MFK Vítkovice
17 12 2 3 44:17 38
3. FC Hlučín
17 11 2 4 49:13 35
4. SK Slavia Kroměříž 17 10 3 4 45:27 33
5. 1.SK Prostějov 17 10 1 6 42:20 31
6. 1.SC Znojmo FK 17 10 0 7 35:25 30

Konice, Prostějov/jim – Co se před
dvěma týdny nepodařilo Kralicím,
to dokázala v neděli odpoledne
Konice. Do fotbalového areálu
Pod Kučerák dorazil jasný lídr
krajského přeboru, z půlkulaté
patnácté výhry v sezoně se ale
neradoval. Výrazně omlazený tým
trenérů Jedličky a Řeháka potvrdil
příjemný start do jara a po výhře
nad Troubkami a remíze v Ústí
bral body rovněž proti Kozlovicím.
To nejpodstatnější se v Konici událo
hned v první půli. Nejprve se parádním brejkem blýskli domácí, když
Kováč vyslal Vogla, ten si položil
obránce a zakončil. Hosté stihli ještě
do přestávky vyrovnat, to se po ztrátě
míče na polovině hřiště dostaly Kozlovice do útoku, jejich obránce si
obhodil gólmana Rece a byla z toho
penalta. Míč si na bílý puntík postavil
Lukáš Kaďorek a nezaváhal – 1:1.
„Soupeř měl více ze hry, my jsme se
ale snažili chodit z obrany do brejků.
Včetně Vogla jsme měli v základní
sestavě tři dorostence, první poločas
byl ale ještě vyrovnaný a měli jsme
i více šancí než hosté. Hráli jsme s
větrem a vypracovali jsme si spoustu
standardních situací, dopustili jsme se
prakticky jen jedné chyby, jíž Kozlovice potrestaly,“ popisoval dění hrající
asistent domácích Radek Řehák.
Ve druhé půli si již hosté vytvořili
převahu, remízový stav se ale
nezměnil. Ve vyrovnané tabulce tak
má na jedenáctém místě stejně bodů
jako deváté Velké Losiny a jen pět

bodů zaostává za čtvrtými Kralicemi.
„Všichni hráči přistoupili na nový systém a plní to, co po nich chceme. Jsem
spokojen i s bodem, není to ztráta
doma, ale plusový bod, protože Kozlovice moc ztrácet nebudou. Zatím
jsme hráli s prvním, třetím a patnáctým celkem a máme už pět bodů,“ těší
Řeháka, že se hráči dokázali tak dobře
vyrovnat se zimní obměnou kádru.
Kaňkou utkání byl pouze střet
Filipa Drešra s jedním z hostujících
hráčů, který fotbalista Kozlovic
odnesl vážným zraněním. „Bylo
to nezaviněné, bohužel ale soupeři
nevydržela noha a má zlomené
obě kosti. Naopak pan Kučera měl
šedesátiny, tak jsme narozeniny
výsledkem dobře oslavili. Navíc se
hrálo za krásného počasí na pěkném
hřišti,“ zmínil zcela rozdílné situace,
které provázely nedělní duel, Radek
Řehák.
V příštím kole zajíždí Konice do
Hněvotína. Tomu se zatím nepodařilo
získat ani jeden jarní bod a po pěti
porážkách v řadě klesl na 13. místo.

7. RSM Hodonín
8. MFK Vyškov
9. MSK Břeclav
10. 1.HFK Olomouc
11. FC Havlíčkův Brod
12. SK Líšeň
13. FK Fotbal Třinec
14. FC Sparta Brno

4.FC Fastav Zlín 20
5.1.SK Prostějov 20
6.MFK Karviná 20
7.Zbrojovka Brno 20
8.1.FC Slovácko 20
9.SFC Opava
20
10.FC Hlučín
20
11.1.HFK Olomouc 20
12.Frýdek-Místek 20
13.FK Fotbal Třinec 20
14.Slavia Kroměříž 20
15.RSM Hodonín 20
16.MFK Vyškov 20
17.MSK Břeclav 20
18.1.SC Znojmo 20 2

17
17
17
17
17
17
17
17

8
8
7
6
4
2
2
1

2 7
2 7
2 8
3 8
3 10
6 9
2 13
1 15

28:27 26
30:34 26
24:36 23
24:26 21
23:41 15
14:28 12
12:38 8
12:68 4

Moravskoslezská liga dorostu U17
22. kolo: Frýdek-Místek - Baník Ostrava 1:3 (0:2), HS
Kroměříž - FC Hlučín 1:1 (0:0), MFK Karviná - SFC
Opava 4:3 (2:1), HFK Olomouc - Zbrojovka Brno 1:4 (0:3),
MSK Břeclav - Fastav Zlín 1:3 (0:3), Fotbal Třinec - 1. FC
Slovácko 0:3 (0:1), Sigma Olomouc - MFK Vyškov 6:0
(2:0), 1.SK Prostějov - RSM Hodonín 1:0 (0:0), Vysočina
Jihlava - 1.SC Znojmo FK 8:0 (3:0).
1.Vysočina Jihlava 20 17 2 1 65:18 53
2.Baník Ostrava 20 16 1 3 82:27 49
3.Sigma Olomouc 20 15 3 2 74:28 48

608 706 148

sport@vecernikpv.cz

I.A třída: Klenovice venku vyhrály, Čechovice ne
Prostějovsko/jim - Už jen dva zástupce má Prostějovsko
v I.A třídě Olomouckého krajského fotbalového svazu.
Po Konici „B“ se k odstoupení z rozehrané soutěže odhodlala i Haná Prostějov a region tak reprezentují pouze
hráči Klenovic a Čechovic. Prvně jmenovaní si v úvodním jarním kole přivezli tři body z Beňova a drží se bod
za Opatovicemi. Ty totiž dokázaly doma vyhrát nad
Čechovicemi a svému nedělnímu soupeři se v redukované tabulce vzdálily již na deset bodů.
FC Beňov
TJ Sokol Klenovice na Hané
0:1 (0:0)
Branka: 73. Všianský. Rozhodčí:
Januš – Dömisch, Zelík. Sestava
Klenovic: Polák – Smékal, Lako-

mý, T. Cetkovský, Liška – Pytela (90.
Sigmund), Hatle, Šlézar (87. Odložil),
Všianský – Borovský, Klimeš (82. R.
Cetkovský). Trenér: Petr Navrátil.

Hodnocení trenéra Klenovic
Petra Navrátila:

„Nebyl to zápas o jednom gólu, jen
za první poločas jsme mohli vést 3:0.
Hrálo se prakticky na jednu bránu
a měli jsme jasnou převahu, domácí

1 6 69:29
0 7 49:27
5 4 54:34
4 5 56:23
1 7 62:32
3 7 57:33
3 9 44:48
5 8 29:39
0 13 35:57
3 11 25:51
2 15 24:79
4 14 17:56
1 16 15:72
1 16 15:81
1520:58 9

40
39
38
37
37
33
27
26
21
21
11
10
10
10

Krajský přebor - starší žáci
14. kolo: Čechovice - Brodek u Př. 7:1 (5:0),
branky: Halouzka O. 3x,Halouzka F. 2x,Bašný
2x - Kaláb. Velké Losiny - Náměšť na Hané

ale měli zamčenou svatyni a trefili
jsme pouze tyčku. Ve druhém poločase se to herně vyrovnalo a Beňov
trochu přitvrdil, takže máme opět
nová zranění, po brance na 1:0 jsme
už ale zápas měli opět pod kontrolou.
To se Všianský prosadil ranou ze šestnácti metrů. Zvýšit mohl Šlézar hlavou z malého vápna, dále Všianský,
Borovský, Pytela a dvakrát Klimeš.
Pochvala patří celému mužstvu, dali
do toho srdíčko a nepustili soupeře
k ničemu. Nyní nás čeká Dub, což
bereme jako přípravu na Bělotín, tam
to bude oříšek. Stejně jako následně
v Opatovicích. Po odhlášení Hané je
naše skupina už jen o prvním místě,
nemá kdo spadnout.“

FKM Opatovice-Všechovice
TJ Sokol Čechovice
2:0 (1:0)
Rozhodčí: Sigmund – Oulehla,
Knop. Sestava Čechovic: Piták –

Vlach, Zacpal, Jano, Mach – Varga
(88. Pírek), Kolečkář, Machynek,
Chmelík (78. Fröhe) – Jahl, Strouhal
(65. Prášil). Trenér: Milan Nekuda.
Hodnocení trenéra Čechovic
Milana Nekudy:
„Domácí nás od první minuty zatlačili
a ocitli jsme se pod velkým tlakem.
V osmé minutě jsme si dali vlastní
gól po rohu, oni pak ještě nastřelili tyč
z přímáku. Hrálo se na jednu bránu
a projevilo se, že jsme měli čtyři nové
hráče, kteří se v sestavě objevili poprvé. Spolupráce tak hodně vázla,
ale to je logické. O přestávce jsem
tak trochu zvýšil hlas a druhý poločas
už byl velice dobrý. Zatlačili jsme je
a vytvořili jsme si jednu vyloženou
šanci, bylo to otevřené až do konce,
než jsme z trestňáku podruhé inkasovali. Domácí byli důraznější a výhru
si zasloužili, za druhý poločas ale kluci zaslouží pochvalu.“

Výsledky DIVIZE sk. E

20. kolo: FK Slavia Orlová - Lutyně – FC ŽĎAS Žďár n.Sázavou
1:0 (1:0). Branka: 23. Kašša. Diváci: 163 * FK Mikulovice – SK
Uničov 3:2 (2:0). Branky: 30. Pomp, 31. Besta, 86. Navrátil – 54.
Ulma, 64. Žmolík. Diváci: 180 * SFC Opava – HFK Třebíč 5:0
(4:0). Branky: 3. Schaffartzik, 18. Nekuda, 23. a 56. Metelka, 42.
Mrázek. Diváci: 1791 * FC Hlučín – SK HS Kroměříž 1:0 (1:0).
Branka: 3. Hanus. Diváci: 291 * SK Spartak Hulín – 1. HFK Olomouc 1:0 (1:0). Branka: 36. Dvořáček. Diváci: 120 * 1. SK Prostějov – FC Fastav Zlín B 3:4 (0:2). Branky: 63. Krejčíř, 80. Šteigl,
83. Krč – 4. Hradil, 25. Bartolomeu, 52. Hradil, 70. Elšík. Diváci: 385
* SK Sigma Olomouc B – MSK Břeclav 1:0 (1:0). Branka: 43.
Schmidt. Diváci: 86 * FK Sulko Zábřeh – 1. FC Slovácko B 1:0
(0:0). Branka: 53. Čtvrtníček. Diváci: 260.

20. kolo: Mohelnice - Nový Jičín 3:0 (0:0), MFK Karviná B - Lískovec 0:1 (0:0), Dolní Benešov - Val. Meziříčí 1:3 (0:1), V. Otrokovice - FK Šumperk 2:2 (0:1) ,MFK Havířov - Loko Petrovice 2:0
(0:0), Brumov - Viktorie Přerov 1:0 (1:0) ,SFC Opava B - Hranice
4:1 (0:0), Slavičín - Určice 0:0 (0:0).

průběžná tabulka PO 20. kole

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

Mužstvo
SFC Opava
SK Sigma Olomouc B
HFK Třebíč
FK Sulko Zábřeh
1. FC Slovácko B
1. SK Prostějov
SK Spartak Hulín
1. HFK Olomouc
FK Slavia Orlová - Lutyně
FC Hlučín
SK Uničov
FK Mikulovice
FC Fastav Zlín B
SK HS Kroměříž
MSK Břeclav
FC ŽĎAS Žďár n.Sázavou

Z
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

V
11
11
11
9
9
8
8
7
6
6
5
6
4
4
4
3

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

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

S
34:15
34:16
21:16
27:18
28:21
30:27
25:19
24:19
22:20
17:26
23:27
21:31
23:32
18:27
15:26
17:39

B
39
37
36
34
33
29
28
24
24
23
22
22
19
17
16
13

kam PŘÍŠTĚ na MSFL?
21.kolo, neděle 13. dubna 2014, 16:00 hodin: HFK Olomouc
- FC Hlučín (12.4.), HS Kroměříž - SFC Opava (12.4.), MSK
Břeclav - Žďár n.Sázavou (12.4.), 1. FC Slovácko B - 1.SK Prostějov (10:15.), SK Uničov - Sigma Olomouc B (10:15), Fastav
Zlín B - Spartak Hulín (10:30), Sulko Zábřeh - Slavia Orlová,
HFK Třebíč - Mikulovice.

průběžná tabulka DIVIZE sk. E PO 20. 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

kam PŘÍŠTĚ
na DIVIZI E?
21. kolo, sobota
12. dubna 2014, 16:00 hodin:
Viktorie Přerov - MFK Karviná
B, Nový Jičín - MFK Havířov,
Loko Petrovice - SFC Opava B,
Hranice - Slavičín, Val. Meziříčí
- FK Šumperk, Brumov - V.
Otrokovice (neděle 13.4.,
10:15), Lískovec - Mohelnice
(neděle 13.4., 16:00), Určice Dolní Benešov (neděle 13.4.,
16:00).

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

I.B třída: Lipová se „kanárem“ posunula do čela, prohrál jen Hvozd
Prostějovsko/jim - Nejlepším možným způsobem vykročili do jarní části třetí nejvyšší krajské fotbalové soutěže týmy Lipové, Vrchoslavic, Mostkovic i Plumlova.
Lipová díky Brossově hattricku za méně než deset minut
deklasovala Všechovice, Vrchoslavice si v poklidu poradily s Tovačovem, Mostkovice zvládly náročnou partii s
Býškovicemi a Plumlov si hodně polepšil díky výhře na
půdě Brodku u Přerova. Bezgólovou remízou se rozešly
Nezamyslice a Pivín, takže hosté vlivem horšího skóre
ztratili po dlouhých týdnech vedoucí pozici, stav 0:0 uhrál i
Kostelec. Nebodoval tak jen Hvozd, jenž se ale představil
na půdě lídra „B“ skupiny z Maletína.
Tatran Všechovice
SK Lipová
0:6 (0:2)
Branky: 46., 47. a 54. Bross, 5. a 66.
Liška, 24. Spáčil. Rozhodčí: Ženožička – Sedláček, J. Dorušák. Sestava
Lipové: Števula – Barák, Ohlídal,
Spářil, P. Koudelka – Burget, Valtr,
Růžička (77. Žilka), Bross (63. Z.
Koudelka) – Dostál, Liška (68. Barták). Hrající trenér: Pavel Růžička.
Hodnocení hrajícího trenéra Lipové
Pavla Růžičky:
„Takový zápas by mohl být každý
týden a nezlobil bych se...(úsměv) Po-

dařilo se nám vše, na co jsme sáhli, takže panuje spokojenost. Podali jsme výborný výkon, přitom domácí patří po
fotbalové stránce k těm nejlepším. Podařilo se nám ale, co jsme chtěli. Brzy
jsme dali gól, přidali jsme další a měli
jsme pak i výborný vstup do druhého
poločasu. Kdyby to bylo 2:1, bylo by
to ještě těžké. Na prvním místě tabulky
jsme dlouho nebyli, nesledujeme to ale
moc. Každý zápas bude hodně těžký a
třeba teď v Horních Moštěnicích půjde
domácím o vše. Musíme se poctivě
připravit a při zopakování stejného výkonu nemám obavy.“

TJ Sokol Vrchoslavice
TJ Sokol Tovačov
3:0 (3:0)
Branky: 1. a 39. Holub, 40. Polášek.
Rozhodčí: Krpec – Kučera, Valouch.
Sestava Vrchoslavic: Loučka – Sanislo, Zatloukal, Zdražil, Spiller –
Šmíd, Lacina (70. Novák), Polášek,
Petlach (46. Coufalík) – Holub, Jiříček. Trenér: Roman Šmíd.

Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Romana Šmída:

„Velice rychle bylo rozhodnuto.
Aleš Holub sice v první gólovce
neuspěl, ale po následném rohu se
prosadil, do poločasu jsme přidali
další dvě branky a hrozili jsme i
z dalších situací. Vedli jsme zaslouženě, soupeře jsme k ničemu
nepustili. Po přestávce došlo k mírnému polevení, bylo to totiž v hlavách. Podržel nás ale Jirka Loučka,
když chytil dva góly. My jsme
hrozili z brejků a nastřelili jsme
břevno. Chyběli nám ze zdravotních důvodů Pavel Horák mladší,
Pavel Horák starší a ze studijních
důvodů Michal Fousek, vypořádali
jsme se s tím ale dobře. Ve druhém

poločase už se ale trochu projevila
i únava, Lacina totiž slavil čtyřicetiny “ (smích).

TJ Sokol Radslavice
TJ FC Kostelec na Hané
0:0
Rozhodčí: Grečmal – Zaoral, P. Pospíšil. Sestava Kostelce na Hané:
L. Menšík – Synek, Začal, J. Walter,
Baláš – Móri, T. Menšík, Grepl, Závodský – Vyhlídal (70. Hon), Vařeka.
Trenér: Petr Walter.

Hodnocení trenéra Kostelce
na Hané Petra Waltera:

„Spokojen jsem, je to bod ze hřiště třetího mančaftu. Z Radslavic
se jich moc vozit nebude. Asi je to
spravedlivé, měli jsme sice my i oni
šance, ale neproměnili jsme je. Domácí měli výborně organizovanou
obranu tvořenou vysokými urostlými chlapy. Ti se s ničím nepárali
a odkopávali pryč, my jsme se tak
dostávali spíše jen k náznakům.
Dvakrát jsme mohli jít do brejku,
ale špatně jsme to vyřešili. Zejména jsme se ale snažili hrát pozorně
dozadu a s obranou jsem velice
spokojen.“

TJ Sokol Mostkovice
FK Býškovice/Horní Újezd
2:0 (1:0)
Branky: Dadák 2. Rozhodčí: Vachutka – Nezhyba, Knoll ml. Sestava Mostkovic: Lukáš – Všetička, P.
Zapletal, Milar, V. Vojtíšek – Šlambor,
M. Vojtíšek (80. Lexa), Musil, Hanák
– J. Kamenov ml. (70. Chmelař),
Dadák (60. Pospíšil). Trenér: Jiří
Kamenov.

Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:

„Jsem spokojen se třemi body, spravedlivější by ale bylo vyšší skóre.
Šance jsme měli a Dadák mohl dát
hattrick, škoda že jsme jich neproměnili víc. Hosté hráli velice tvrdě,
někdy až za hranicí a odnesli jsme
si hodně šrámů. Rozhodčí jim odpustil penaltu, ale nakonec dostali
jednu červenou. Naše nula ohrožená
nebyla, brankář to měl dobře zorganizované a musel řešit jen jednu
větší šanci. Nyní nás čeká derby
v Pivíně a mám velké ambice. Chceme být minimálně rovnocenným
soupeřem a bodovat, navíc chystám
jedno překvapení. V pondělí končí

KONEC HANÉ: čtveřice Strouhal, Varga, Gábor a Mašík posílí okolní mužstva

Prostějov/jim - Haná Prostějov se
před pár dny připojila k mužstvům
Konice „B“ a Zlatých Hor, které
také sezonu nedokončí... Koničtí funkcionáři se tak rozhodli již
krátce po zahájení podzimní části,
Sokol Konice
vedení účastníka krajského přeboFK Kozlovice
ru stejně jako v případě Hané až na
1:1 (1:1)
samém konci zimní přestávky.
Branky: Vogl – Kaďorek z penalty. „Opravdu jsme museli sáhnout k toRozhodčí: Kašpar – P. Dorušák, Fo- muto kroku. Ještě před čtrnácti dny
jtek. Sestava Konice: Rec – Bílý, tomu nic nenasvědčovalo, ale stojí
P. Sedláček, Řehák, F. Drešr – Vá- za tím hned několik důvodů. Jsou to
clavek (80. Burget), Kořenovský, T. práce mimo region, zranění, hospitaSedláček, Vogl – Kováč (70. Blaha), lizace. Poslední dny před startem jarní
Antl (90. Olejníček). Trenér: Roman části jsme se snažili s tím ještě něco
Jedlička.
udělat, ale nepovedlo se,“ konstato13
13
11
11
12
10
8
7
7
6
3
2
3
3
3
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Výsledkový servis msfl

2:2 (0:1), branky: Zrník,Bartoník - Konečný,Tot.
Zábřeh - Mohelnice 4:1 (2:1), branky: Tareš
2x,Žák,Appl - Malík. Želatovice - Černovír
0:3 (0:3), branky: Dočkal,Vaněčka,Frank.
Lipník - Nové Sady 6:4 (3:1), branky: Filipec
2x,Has,Bureš,Školoudík,Harenčák - nehl..
Nemilany - Slatinice 0:2 (0:1), branky:
Hladký 2x. Jeseník - Konice 8:2 (3:1), branky:
Olšák 2x,Rakušák 2x,Janíček 2x,Nečesal Paš,Spurný.
1.Zábřeh
14 0 1 71:10 42
2.Jeseník
11 2 1 63:12 35
3.Černovír
10 2 2 49:18 32
4.Čechovice
10 1 3 59:17 31
5.Náměšť na Hané 9 2 3 53:16 29
6.Mohelnice
9 0 5 59:28 27
7.Velké Losiny
7 1 6 36:33 22
8.Brodek u Př.
6 2 7 38:47 20
9.Želatovice
4 0 10 20:53 12
10.Konice
3 1 10 16:64 10

val smutně nad realitou Daniel Kolář.
Hrající šéf oddílu i kouč „áčka“ věří,
že se tímto krokem podaří znovu
nastartovat klub a stabilizovat ho.
„Situace v 'áčku' i 'béčku' již byla neúnosná. V létě určitě přihlásíme pouze
jedno mužstvo a rozhodneme se, zda
to bude v I.B třídě nebo okresním přeboru,“ představil vizi pro budoucnost.
V letošním ročníku se tak „B“-tým
nemusí obávat záchranářských starostí a zbylou část okresního přeboru
může odehrát bez nervů. „Kdo tu
zůstane a bude mít zájem hrát, může
nastoupit za 'béčko', ostatní mohou
pomoci jiným mužstvům. Vnímám
obrovský zájem z regionálních týmů.
Již dnes je jisté, že Varga a Strouhla
jdou na půl roku hostovat do Čechovic, Gábor do Brodku u Prostějova
a Mašík do Skalky,“ prozradil Večer-

níku Kolář s tím, že v Prostějově musí
zůstat pouze dvojice Trnavský-Pejřimovský, které už vedení oddílu dříve
stihlo vyřídit hostování.
Posílení alespoň o dva hráče potěšilo kouče Čechovic Milana Nekudu,
jenž počítá s tím, že na takové situace
si musí veřejnost stále více zvykat.
„Derby vždy mělo své kouzlo a přišlo
více diváků, je to škoda, Hané se ale
nedivím, nemá svůj areál ani zázemí
a je lepší, než aby tento krok udělali až
po pěti kolech. Asi to tak bude každý
půlrok, hráči ani finance nejsou skoro nikde...,“ odhaduje velezkušený
fotbalový matador. A co říká na nové
posily? „V pátek jsem je viděl poprvé,
ale v neděli proti Opatovicím půjdou
do základu, protože hráče nemám,“
potvrdil svá předcházející slova. Jím
vedený výběr se také musí připravit

na hodně nezvyklou pozici, z devíti
zápasů jich bude hned šest hrát venku. „Odečet bodů i skóre nás poškodil
a navíc budeme mít téměř měsíční
pauzu. Bude to velice nezvyklá soutěž
a nic jednoduchého,“ dodal Nekuda.
A co toto rozhodnutí znamená pro
samotnou Hanou, jehož výsledky
byly anulovány? „Oddíl musí zaplatit
pokutu patnáct tisíc korun a uhradit
cestovné všem týmům, které hrály v
Prostějově,“ informoval Večerník Jiří
Lužný, sekretář Olomouckého Krajského fotbalového svazu .
V praxi to tak znamená, že „B“ skupinu I.A třídy dohraje jen dvanáct oddílů a hned dva z nich budou mít každý
víkend volno. „Před dvěma týdny
nám doručili soupisku, týden nato
se ale ozvali, že mají jen sedm hráčů
a s 'béčkem' to hrát nechtějí. Je to zne-

hodnocení soutěže, musí se to ale dohrát a nelze to přelosovat. Nikdo další
se přes zimu neodhlásil, do budoucna
to ale nebude nic zvláštního, protože
hráčů ubývá,“ doplnil Lužný.
Haná Prostějov stejně jako Konice
„B“ se může do příštího ročníku přihlásit do nejbližší nižší soutěže, tedy
do I.B třídy. A v současnosti vše nasvědčuje, že nikdo jiný z této soutěže
sestupovat nebude. Podle vývoje ve
vyšších kláních to navíc může znamenat i postup více celků z nižších
soutěží. Pokud se totiž Šumperk
i ostatní celky z kraje udrží v divizi,
spadne z krajského přeboru pouze
poslední tým, jímž jsou již odhlášené Zlaté Hory. Pak by za normálních
okolností z obou skupin I.A třídy padal pouze poslední celek, ale v případě
„béčka“ jsou už nyní dva sestupující.

11.Slatinice
12.Nemilany
13.Nové Sady
14.Lipník

Škrabal D.,Škrabal M..
1.Zábřeh
14
2.Jeseník
11
3.Černovír
10
4.Čechovice
10
5.Náměšť na Hané 9
6.Mohelnice
9
7.Velké Losiny
7
8.Brodek u Př.
6
9.Želatovice
4
10.Konice
3
11.Slatinice
3
12.Nemilany
2
13.Nové Sady
2
14.Lipník
2

Hvozd-Sokol Určice 0:9, Sokol Plumlov-Sokol Bedihošť
7:1, Haná Prostějov-Sokol v Pivíně 1:1.

Sokol Přemyslovice-FK Němčice 2:0, FK
Výšovice-Sokol Čechovice 2:5, Sokol v Pivíně
-Sokol Otaslavice 20:0.

3
2
2
2

1 10
1 11
1 11
0 12

11:62
30:65
21:65
26:62

10
7
7
6

Krajský přebor - mladší žáci
14. kolo: Želatovice - Černovír 4:1 (2:0),
branky: Jánský,Boucník,Schröpfer,Talla Kuchyňa. Čechovice - Brodek u Př. 5:0
(0:0), branky: Klimeš,Háíjek,Rotschedit,
Grulich,Sosík. Velké Losiny - Náměšť na
Hané 4:4 (2:2), branky: Verner 4x - Srovnal
2x,Nguen 2x. Zábřeh - Mohelnice 5:4 (2:1),
branky: Jílek 2x,Zezula,Urbánek,Nádeníček
- Šváb 2x,Brulík,Kamlar. Lipník - Nové
Sady 2:3 (0:1), branky: Štěpánek,Caletka Švrček,Keleti,Zemčák. Nemilany - Slatinice
1:7 (1:4), branky: Hanus - Svozil 3x,Kalvoda
,Kurfirst,Augustin,Brázdil. Jeseník - Konice
6:2 (3:0), branky: Zelinka 3x,Zrník 2x,Dostál -

0 1
2 1
2 2
1 3
2 3
0 5
1 6
2 7
0 10
1 10
1 10
1 11
1 11
0 12

71:10
63:12
49:18
59:17
53:16
59:28
36:33
38:47
20:53
16:64
11:62
30:65
21:65
26:62
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35
32
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29
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22
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10
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Okresní přebor žáků
14. kolo: FC Dobromilice-FC Kostelec na Hané 0:10,
Volno-Sokol Brodek u PV, Sokol Protivanov-FC Kralice
1:4, Haná Nezamyslice-Jiskra Brodek u Konice 7:0, FC

1. Sokol v Pivíně 13
2. Haná Prostějov 13
3. Brodek u PV 12
4. Sokol Určice 13
5. Nezamyslice 13
6. Sokol Plumlov 13
7. FC Kostelec n. H. 13
8. FC Kralice
13
9. FC Dobromilice 13
10. Sokol Protivanov 13
11. FC Hvozd
13
12. Brodek u Konice 13
13. Sokol Bedihošť 13

11
11
10
9
8
8
7
7
3
2
1
1
1

1 1
1 1
0 2
1 3
1 4
0 5
1 5
1 5
1 9
1 10
2 10
0 12
0 12

90:19 34
83:17 34
82:11 30
53:18 28
63:23 25
45:28 24
57:26 22
46:34 22
22:51 10
9:82 7
18:95 5
11:82 3
22:115 3

Okresní přebor mladších žáků
12. kolo: Sokol Klenovice-Jiskra Brodek
u Konice 3:0, Sokol Určice-Sokol Brodek
u PV 2:3, Sokol Držovice-FC Kralice 0:6,

1. Sokol v Pivíně 12
2. FK Němčice 12
3. Brodek u PV 12
4. Sokol Čechovice 12
5. Sokol Klenovice 12
6. Přemyslovice 12
7. FC Kralice
12
8. Brodek u Konice 12
9. Sokol Určice 12
10. Sokol Otaslavice 12
11. FK Výšovice 12
12. Sokol Držovice 12

10
10
10
9
9
7
5
4
3
2
1
0

1 1
0 2
0 2
1 2
0 3
0 5
1 6
0 8
0 9
1 9
0 11
0 12

92:3 31
68:12 30
58:13 30
55:13 28
41:22 27
35:28 21
35:28 16
26:42 12
30:42 9
17:76 7
8:72 3
6:120 0

přestupní termín a administrativně
je vše vyřešeno, nechci to ale zatím
zakřiknout.“

FK Brodek u Přerova
TJ Sokol Plumlov
1:2 (0:2)
Branky Plumlova: Ullmann 2. Rozhodčí: Částečka – Štětka, Koláček.
Sestava Plumlova: Simandl – Bureš, Ullmann, Kutný, Plajner – Klváček (75. Matula), Zabloudil, Ševcůj,
Křupka (55. J. Kiška) – Frýbort (75.
Fabiánek), Hladký. Trenér: Pavel
Voráč.

Hodnocení sekretáře Plumlova
Františka Kocourka:

„V prvním poločase jsme byli jasně
lepší a zaslouženě jsme vedli. Nejprve dal Peťa Ullmann rychlý gól z
přímáku, když obstřelil zeď, druhou
branku přidal z penalty po faulu na
Adama Hladkého. Rozhodčí navíc
vyloučil domácího hráče. Hráli jsme
ze zabezpečené obrany na brejky a
měli jsme i další dvě tři šance, takže
už po poločase mohlo být po zápase.
Nestalo se a domácí snížili. Došlo u
nich na ‚mytí hlav‘ a dvě poločasová
střídání, u nás zavládlo uspokojení a
soupeř nás přehrával. Dostávali jsme
se do brejků, ale Křupka, Hladký ani
Klváček je neproměnili, klidně to
mohlo skončit 5:2 pro nás. Zabojovali
jsme a chtěli bychom body potvrdit
s Vrchoslavicemi i Nezamyslicemi
a nemít záchranářské starosti. Škoda
jen, že brzy po svém vystřídání byl
vyloučen Michal Fabiánek.“

TJ Maletín
FC Hvozd
4:1 (3:1)
Branka Hvozdu: J. Vánský. Rozhodčí: P. Pospíšil – M. Pospíšil, Zaoral. Sestava Hvozdu: Koutný – P.
Muzikant, J. Vánský, J. Bílý, O. Procházka – Dutszak, P. Grulich, Hrda, V.
Bílý – Beňa, M. Muzikant. Trenér:
Karel Procházka.

Hodnocení trenéra Hvozdu
Karla Procházky:

Z
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

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

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

P
4
7
6
5
5
7
6
7
6
6
7
9
10
8
8
8

S
27:17
29:28
29:28
24:19
35:27
24:25
21:20
32:27
27:21
22:18
21:22
23:27
28:34
20:34
27:27
18:33

B
32
31
30
29
27
27
26
25
24
24
23
23
20
20
18
18

Přebor OFS Prostějov II.třída
20.kolo: Sokol Zdětín-Sokol Vrahovice 0:9
(0:5), branky: Studený 4, Kučera 3, Kratochvíl,
Procházka, SK Jesenec-FK Němčice 1:1 (1:1),
branky: Tichý - Francl, Sokol Protivanov-Sokol
Určice B 0:1, branky: Berčák, Sokol Brodek u
PV-Sokol Přemyslovice 2:0 (0:0), branky: Gábor,
Šimeček, Haná Prostějov B-Sokol Čechovice B
3:1 (2:0), branky: Jančiar, Kolář, Trnavský - Bilík,
Sokol Otaslavice-Sokol Olšany 3:1 (0:1), branky:
Rieger 3 - Antoníček, Sokol Držovice-Smržice
2:1 (1:1), branky: Fiferna, Krčmář - Filgas, Horní
Štěpánov-Otinoves 2:0 (1:0), branky: Liška, Rek.
1. SK Jesenec 18 14 2 2 51:15 44
2. Sokol Protivanov 18 12 2 4 44:22 38
3. Sokol Olšany 18 11 2 5 37:26 35
4. Sokol Držovice 18 10 1 7 39:21 31
5. Sokol Vrahovice 18 9 3 6 43:31 30
6. Brodek u PV 18 9 2 7 32:33 29
7. Sokol Určice B 18 8 4 6 29:28 28
8. Otinoves
18 8 1 9 34:34 25
9. Horní Štěpánov 18 6 4 8 24:36 22
10. Přemyslovice 18 6 3 9 39:38 21
11. Sokol Zdětín 18 6 3 9 29:50 21
12. FK Němčice 18 5 4 9 27:24 19
13. Haná Prostějov B 18 5 4 9 23:35 19
14. Sokol Otaslavice 18 5 3 10 27:41 18
15. Smržice
18 5 2 11 38:58 17
16. Čechovice B 18 5 0 13 26:50 15
Kanonýři: 15 - Tichý Jiří (SK Jesenec), Zdráhal
Luděk (Sokol Zdětín), 14 - Lofítek Marcel
(Otinoves), Tichý Petr (SK Jesenec), 12 - Hošák
Jaroslav (Sokol Olšany).
III. třída
20. kolo: Sokol Zdětín B - FC Kralice B 4:3,
Sokol Vrahovice B-FK Výšovice 2:2, Skalka
2011-Sokol Plumlov B 5:0, Pavlovice u Koj.Jiskra Brodek u Konice 2:3, FC DobromiliceSokol v Pivíně B 3:1, Sokol Vicov-FC Ptení 0:1,
Haná Nezamyslice B-Sokol Bedihošť 0:1, Sokol
Mostkovice B-Sokol Tištín 3:0.
1. Skalka 2011 18 13 4 1 64:17 43
2. FC Kralice B 18 14 0 4 49:18 42
3. Sokol Tištín 18 12 1 5 60:28 37
4. FC Dobromilice 18 11 2 5 52:33 35
5. FK Výšovice 18 10 2 6 46:24 32
6. FC Ptení
18 9 1 8 42:32 28
7. Sokol Vicov 18 8 4 6 33:24 28
8. Nezamyslice B 18 7 5 6 39:39 26
9. Sokol v Pivíně B 18 7 4 7 29:29 25
10. Mostkovice B 18 6 3 9 30:32 21
11. Brodek u Konice 18 6 2 10 39:42 20
12. Pavlovice u Koj. 18 5 5 8 36:45 20
13. Sokol Bedihošť 18 4 2 12 26:72 14
14. Vrahovice B 18 3 5 10 35:89 14
15. Sokol Zdětín B 18 3 3 12 25:52 12
16. Sokol Plumlov B 18 2 5 11 34:63 11
Kanonýři: 18 - Konupka Lukáš (Sokol Tištín), 13
- Sekanina Jan (FC Ptení), 12 - Koukal Kristián
(FK Výšovice), Špaček Jakub (FC Dobromilice).
IV. třída
12. kolo: Sokol Přemyslovice-Sokol Protivanov
B 0:0, Sokol Čechy pod Kosířem-volno, Morávia
Doloplazy-Sokol Kladky 2:4, Biskupice-Sokol
Otaslavice B 6:2, Sokol Tvorovice-Želeč (výsledek
nenahlášen), Sokol Brodek u PV B-Sokol Ivaň 1:1.
1. Sokol Kladky 11 9 0 2 55:8 27
2. Protivanov B 11 7 2 2 33:18 23
3. Brodek u PV B 11 6 4 1 26:20 22
4. Sokol Tvorovice 10 5 1 4 30:39 16
5. Čechy p. Kosířem 10 5 0 5 28:22 15
6. Doloplazy
11 5 0 6 37:34 15
7. Sokol Ivaň
11 4 3 4 24:21 15
8. Biskupice
11 5 0 6 28:30 15
9. Otaslavice B 11 2 2 7 21:42 8
10. Želeč
10 2 1 7 12:35 7
11. Přemyslovice 11 2 1 8 14:39 7
Kanonýři: 14 - Křeček David (Sokol Kladky), 13 Jozek Jakub (Morávia Doloplazy), 12 - Navrátil Miloš
(Sokol Kladky).

„Postihla nás velká marodka, kvůli níž nám chyběli Vydržel, David
Grulich, Vyroubal, Z. Poles, Luboš
Poles, Jirka Poles i Michal Pírek.
Vedli jsme 1:0 po krásném gólu Jirky Vánského, soupeř byl ale kvalitou
lepší a srovnal a do poločasu přidal i
Okresní přebor dorostu
dva další góly. Výborně nám zachy10.
kolo:
Haná Nezamyslice-Sokol Přemyslovice
tal Víťa Koutný, další tři čtyři góly
chytil. Druhý poločas se už vícemé- 4:2, FC Dobromilice-Smržice 1:3, Sokol Držoviceně pouze dohrával, protože jsem ne- Sokol v Pivíně 1:6, Volno-Sokol Plumlov.
měl nikoho na střídání a domácí hráli 1. Sokol v Pivíně 8 7 0 1 30:6 21
dost tvrdě. Zápas už tak neměl tako- 2. Nezamyslice 9 5 2 2 26:9 17
8 5 1 2 21:12 16
vou kvalitu, kluci se s tím ale porvali 3. Smržice
dobře. Bojovali, dali do toho srdíčko, 4. Sokol Plumlov 8 3 3 2 13:6 12
ale soupeř byl lepší a i tento výsledek 5. Přemyslovice 9 3 2 4 35:22 11
6. FC Dobromilice 9 2 2 5 22:24 8
beru jako úspěch.“

TJ Haná Nezamyslice
TJ Sokol v Pivíně
0:0
Více na straně 23.

7. Sokol Držovice 9 0 0 9 7:75 0
Kanonýři: 9 - Havelka Martin (Sokol
Přemyslovice), Makoš Josef (Sokol v Pivíně), 7
- Bajer Dominik (Smržice), Cita Radovan (Sokol
Přemyslovice), 5 - Kolařík Michal (Sokol Plumlov).

Lední hokej
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BARÁŽ O 1. LIGU
BARÁŽ O 1. ligu

5 SN
4

Baráž o první ligu má za sebou dvě kola, Prostějov je zatím čtvrtý, ale mělo by být líp...

ZÁKLADNÍM ÚKOLEM JESTŘÁBŮ JE VYHRÁVAT DOMA

SC KOLÍNŠTÍ KOZLI

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

2:3

1:0

1:1

1:0

Branky a nahrávky: 4. Šifta (Pácal, Morkes), 5. Malý (Šafránek, Kulhánek), 32.
Morkes (Valášek, Kulhánek), 57. Kadlec (Valášek, Kulhánek), rozhodující nájezd
Malý – 2. Šebek (Jurík), 13. Belay, 20. Venkrbec (Stejskal, Luňák), 46. Švaříček
(Indra). Rozhodčí: Hejduk, Čech – Gut, Rittich. Vyloučení: 4:7, navíc Šebek (P)
10 minut osobní trest. Využití: 3:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 2 110.

Sestava SC KOLÍN:
Sejpal – Muláček, Pýcha, Pácal, Kulhánek, Hanzl, Barták, Skokan – Šifta, Kozák, Zumr, Morkes, Semirád, J. Malý, Ježek, Marvánek, Kadlec, Mejzr, Jankovský, Šafránek, Valášek. Trenér:
Václav Rác.

Sestava lhK jestřábi
O. Kocián
R. Malý, Polák,
Knesl, Veselý

Kolibár, Švaříček,

Stejskal, Luňák, Venkrbec
Indra,
Duba, Kučera
Trenéři:
Černý, J. Jurík, Šebek
Petr Zachar
Martin Kužílek Antončík, Belay, Coufal.

Přehled výsledků BARÁŽE o 1. ligU

Zbytečné trestné minuty po faulech v útočném
pásmu či technických přestupcích a z nich pramenící inkasované branky v oslabení stály hokejisty
Prostějova vítězný vstup do baráže o postup do
první ligy. Jelikož v sobotu měli Jestřábi volný los,
jsou tak zatím po úvodních dvou kolech s jedním
bodem na čtvrté pozici, druhý Sokolov má ale jen
body tři a o zápas více. Navíc jak informujeme na
jiném místě, je docela dost dobře možné, že na jestřábí konto ještě dva body z Kolína připlují...
Prostějov/jim
„Jednoznačně jsme si to prohráli
svou nedisciplinovaností,“ vrátil se ke středečnímu střetnutí
s Kolínem hlavní trenér vítěze
východní skupiny druhé ligy
Petr Zachar. „Do utkání jsme
vstoupili výborně, byli jsme
lepší, k ničemu jsme soupeře
nepustili, ale pak jsme vyhodili
puk přes plexisklo a dostali první gól, brzy po něm druhý...,“
pokračoval lodivod.
Ještě do první přestávky se ale
jeho hráčům podařilo vývoj
otočit, pak ovšem přišel trest

za hraní se zlomenou hokejkou
a další gól domácích Kozlů.
„Vždy jsme je postavili na
nohy. Jen jedno hákování bylo
u nás, zbylých šest vyloučení bylo o ničem. Třikrát faul
v útočném pásmu, dvakrát
vyhození přes plexisklo,“ vyjmenovával smutným hlasem
jednotlivá provinění.
Opakovala se tak situace známá
již ze základní části i vyřazovací fáze, ani tehdy se ve většině
utkání Jestřábi nevyvarovali
podobných zaváhání. „Víme
o tom a vysvětlujeme to hráčům, je to ale o hlavách. Ani

pokuty nepomáhají, poslední
možností tak je nechat je část
zápasu sedět. Musí pochopit,
že je něco špatně,“ naznačil Petr
Zachar možné řešení.
Pozitivní naopak bylo, že se na
ledě Kolína prosadily všechny
čtyři formace. První branku totiž
dal David Šebek, druhou Martin
Belay, třetí Matouš Venkrbec
a poslední po Indrově nahrávce
bek Filip Švaříček. „Tlak tam
byl, kluci hráli dobře. Časem se
může hra na čtyři útoky projevit,
o stažení na tři pětky tak neuvažujeme,“ podotkl kouč.
Nyní čeká na Jestřáby porce
čtyř zápasů v osmi dnech, jejich kouč se ale neobává, že by
nahuštěný program mohl být
velkou překážkou. „Kluci se
věnují pouze hokeji a musí na
to být připraveni. V play off si
to vyzkoušeli a šlo to, nevidím
v tom problém,“ nedělá si z toho
Zachar těžkou hlavu.
Hlavní změnou oproti vyřazovací části ale je, že místo série
s jedním soupeřem se pokaždé
utkají s někým jiným. „Příprava

Bouřlivá kulisa. Prostějovští hokejisté spoléhají při domácích utkáních na
vydatnou podporu svých fanoušků.
Foto: Jiří Možný
se trochu liší na domácí a venkovní zápasy, prvoligové týmy
hrají více dopředu. Máte jeden
den na to namalovat něco na
tabuli, pustit videa a vypíchnout
určité věci,“ sdělil s tím, že nyní
mu přijdou zápasy hokejovější, zatímco v play off to bylo
zejména o nasazení, důrazu
a osobních soubojích.
Víkendové pauzy využil prostějovský tým k tomu, aby na
vlastní oči zmonitoroval oba
sobotní barážové zápasy, nyní

si tak může udělat ještě lepší obrázek o jednotlivých soupeřích.
„Nechceme nic podcenit. Bod
z venku je vlastně dobrý, chtělo
by to ještě tři čtyři přivézt. Důležité bude uhrát vše doma, tam
jsou i naši fanoušci hodně znát.
Z Mostu, Berouna i Sokolova
jich asi těžko přijede větší počet,
takže budeme mít opravdu domácí atmosféru. I v Kolíně byli
dost slyšet a tamější diváky převyšovali,“ těší Petra Zachara
vytrvalá podpora z hlediště.

1. kolo: SC Kolín - LHK Jestřábi Prostějov 5:4 po s.n. (2:3, 1:0, 1:1, 0:0). Branky: 4. Šifta (Pácal, Morkes), 5. Malý (Šafránek, Kulhánek), 32. Morkes (Valášek,
Kulhánek), 57. Kadlec (Valášek, Mejzr), rozhodující nájezd Šafránek – 2. Šebek
(Jurik), 13. Belay, 20. Venkrbec (Stejskal, Luňák), 46. Švaříček (Indra). Diváci:
2100 * HC Most - HC Baník Sokolov 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Branky: 31. Smolka
(Písařík, Charousek), 53. Kasal (Slavíček). Diváci: 563.
2. kolo: HC Baník Sokolov - SC Kolín 2:0 (1:1, 1:1, 2:2). Branky: 14. Kverka
(Rohan), 36. Kverka (Schusser, Šik). Diváci: 2094 * HC Berounští Medvědi - HC
Most 1:7 (0:0, 1:5, 0:2). Branky: 28. A. Půlpán (Babka) – 24. Smolka (Pavelka),
25. Nedrda (Tauš), 27. Pavelka (Gerhát), 37. Sedláček (Zavřel), 39. Sedláček (Havelka, Zavřel), 43. Nedrda (Slavíček), 44. Čížek (Nedrda, Slavíček). Diváci: 110 *
LHK Jestřábi Prostějov - volno.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 2. KOLE


Tým

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Bodů

1.
2.
3.
4.
5.

HC Most
HC Baník Sokolov
SC Kolín
LHK Jestřábi Prostějov
Medvědi Beroun

2
2
2
1
1

2
1
0
0
0

0
0
1
0
0

0
0
0
1
0

0
1
1
0
1

9:1
2:2
5:6
4:5
1:7

6
3
2
1
0

program PROLÍNACÍ SOUTĚŽE
3. kolo, pondělí 7. dubna, 18:00 hodin: SC Kolín - HC Medvědi
Beroun (18:07), 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.

Dnes bude mít premiéru
velkoplošná obrazovka

Peníze na obří televizi. Velkoplošná obrazovka se návštěvníkům haly představí ve své kráse již v pondělním utkání baráže
o první ligu.
Foto: www.lhkjestrabi.cz
Prostějov/mik, pk - Dlouho očekávaná novinka bude konečně
v provozu. Veškeré intenzivní práce na montáži nové
videoobrazovky, která již je
zasazena nad kancelářemi
klubu ve Víceúčelové halezimním stadionu, v minulých
dnech skončily. V pořádku
proběhl i její zkušební provoz
a tak je vše připraveno pro
oko fanoušků už na dnešní
první domácí utkání baráže
o první ligu proti Sokolovu.
A co víc, velkoplošná obrazovk
bude zaplacena z veřejného
rozpočtu města. Rozhodli o tom
na svém úterním zasedání radní, kteří zastupitelům doporučí
vyčlenit z rozpočtu částku 1,3 milionu korun.
„Není tajemstvím, že velkoplošnou obrazovku zakoupila firma Olpran prostřednictvím pana
Luňáka, který je šéfem ´A´-mužstva hokejových Jestřábů. Toto
zařízení je dnes už standardním vybavením všech zimních
stadionů a tak jsme se shodli
na tom, že bychom měli obrazovku koupit do majetku města,“
zdůvodnil investici Jiří Pospíšil,
první náměstek primátora Statutárního města Prostějov. Jak
dodal, cena obrazovky bez DPH

činí jeden milion a dvě stě osmdesát tisíc korun, což považuje
za výhodnou nabídku. „Podle
našeho podrobného zjištění stojí
obdobné obrazovky o rozměru
sedm krát čtyři metry až o tři sta
tisíc korun víc. Tudíž ji kupujeme s výraznou slevou, navíc
s veškerým softwareovým vybavením. Obrazovka se nebude
samozřejmě využívat jen během
hokejových zápasů, své uplatnění
najde i při jiných sportovních
událostech a pochopitelně také při
hudebních koncertech,“ doplnil
náměstek Pospíšil.
Generální manažer „A“-týmu
LHK Jestřábi Prostějov Jaroslav
Luňák pak na webových stránkách
klubu prozradil, že pro zápasy
baráže bude na obrazovce zatím
představování hráčů, videosestřihy
z utkání Jestřábů, sestavy a reklamní spoty. Diváci by měli mít
možnost shlédnout také opakované záběry důležitých situací,
naopak v žádném případě nepůjde
na obrazovce skóre, neboť v hale
jsou v provozu již dvě světelné tabule. „Momentálně bude obrazovka sloužit k zatraktivnění utkání
baráže a celý klub věří, že fanoušci
pomohou hráčům k postupu do
1.ligy. Užijte si zápasy baráže,“
vzkázal Luňák.

V pondělí přijede Sokolov, v sobotu rozjetý Most
Prostějov/jim - Sérii čtyř utkání v osmi dnech mají před
sebou prostějovští hokejisté.
Tým Petra Zachara nejprve
hned dnes večer od osmnácti
hodin přivítá hráče Sokolova,
ve středu zamíří do Berouna,
v sobotu se opět doma utká
s Mostem a náročný program
zakončí příští pondělí na vlastním ledě s celkem Kolína.
Baníku Sokolov patří po úvodních
dvou barážových kolech druhé
postupové místo. Západočeši
sice ve svém vstupu do prolínací
soutěže prohráli v Mostu 2:0
a skončila tak jejich mnohaměsíční
neporazitelnost, zpět na vítěznou
vlnu se ale naladili v sobotu večer,
kdy doma zdolali aktuálně třetí
Kolín taktéž výsledkem 2:0.
Obě dosavadní branky Sokolova
vsítil Jaromír Kverka a dvaadvacetiletý útočník se tak zatím us-

adil na čele týmové produktivity.
171 centimetrů vysokému forvardovi na jeho zásahy přihráli
Martin Rohan, Adam Schusser
a Vojtěch Šik, čistým kontem se
pod úvodní tři body vítěze západní skupiny druhé ligy podepsal Vladislav Habal.
Prostředním soupeřem Jestřábů
budou v tomto týdnu Medvědi
z Berouna. Na „zvířecí“ souboj
dojde ve středu od 18 hodin ve
středočeském okresním městě.
Předposlední tým letošního
ročníku první ligy začal baráž
volnem, v sobotu pak nesplnil
roli papírového favorita a od
Mostu schytal doma debakl 1:7.
Jediný zásah poražených zaznamenal krátce před polovinou duelu Aleš Půlpán, v tomto čase už
ale snižoval jen na 1:3. Hosté se
totiž utrhli třemi góly v rozmezí
čtyřiadvacáté a sedmadvacáté

minuty, další slepené branky
přidali na konci druhé třetiny
a na počátku posledního dějství.
Středočeši tak plně navázali
na poslední soutěžní zápas
proti Českým Budějovicím.
Na jihu Čech tehdy padli 1:10,
když hráči Motoru dokonali
dvouciferný výsledek dvěma

trefami v šedesáté minutě.
V prachu zapomnění je tak
berounských jednadvacet bodů
z prvních sedmi utkání. Díky
plnému počtu a také výhrám
4:2 nad Mladou Boleslaví a 2:0
v Olomouci tehdy Medvědi
kralovali celé soutěži, i přesto
se baráži nevyhnuli. Ještě než
dojde na zápas s Prostějovem,
představí se Beroun v pondělí
večer v Kolíně.
V sobotu od 17 hodin přijde na
řadu jediný domácí víkendový
zápas Jestřábů. Více než tři sta
padesát kilometrů dlouhou trasu
urazí na Hanou hokejisté Mostu,
kteří se bravurně otřepali z nevyvedeného prvoligového ročníku a
ve skupině o zajištění příslušnosti
v druhé nejvyšší domácí soutěži
jsou zatím stoprocentní.
Mužstvo ze severozápadu
Čech nejprve ve středu po

brankách Smolky a Kasala
zdolalo Kolín 2:0, v sobotu
si pak díky dvěma gólům
Sedláčka i Nedrdy a jedné
trefě Smolky, Pavelky a Čížka
poradilo i s Berounem. V šesti předchozích vzájemných
střetnutích této sezony přitom
Mostečtí získali proti Berounu
jen pět bodů – dva v patnáctém
kole po domácí výhře 3:2 v prodloužení, v jednačtyřicátém
kole pak tři po domácím
vítězství 4:2.
Most je tak po dvou kolech
první s plným počtem šesti
bodů a drtivým skóre 9:1. Gólmanská jednička Lukáš Horák
tak nechytila pouze jednu střelu
soupeře. Po pondělním volnu
nastoupí ke svému třetímu
utkání ve středu večer proti
Kolínu. Poté již přijde na řadu
jejich duel s Jestřáby.

„Mně osobně hrát obden vyhovuje více, než když je zbytečně

dlouhá pauza,“ říká prostějovský zadák FILIP ŠVAŘÍČEK
Prostějov - V polovině šestačtyřicáté minuty poslal Filip Švaříček úspěšnou přesilovkovou střelou
Jestřáby do vedení 4:3. Vítězný gól znamenající první triumf to sice nebyl, ale na první barážový bodík
stačil. Domácí Kolín totiž dokázal necelé čtyři minuty
před koncem vyrovnat a na nájezdy duel definitivně
otočit. Prostějovský obránce tak nebyl s prvním vystoupením ve skupině o první ligu příliš spokojen, ala
jak se svěřil v exkluzivním rozhovoru pro Večerník,
věří, že následující zápasy budou o něčem jiném...
Jiří Možný
Do baráže jste vstoupili
duelem v Kolíně. Bylo
to hodně odlišné než základní
část a play off druhé ligy?
„Moc jsme nevěděli, do čeho
jdeme. Vstup nám vyšel dobře
a rychle jsme vedli, po zbytečných faulech jsme ale inkasovali a dostali je zpátky do hry.
Poté se hra vyrovnala a byl to
boj. Naše tresty ale byly opravdu zbytečné! Vyhození kotouče
přes plexisklo a neodhození
zlomené hole, to je i smůla.“
Překvapil vás Kolín v početních výhodách, když
v nich dokázal hned třikrát
skórovat?

„Když je vás o jednoho méně,
tak se to celkově špatně brání.
Oni navíc spolu hrají dlouho
a měli to výborně sehrané. Měli
to secvičené, zatímco my jsme
moc nevěděli. Sice jsme věděli,
že to hrají křižně a hází puky na
bránu, nepodařilo se nám to ale
ubránit. Nemůžeme se na to ale
vymlouvat, nějaké informace
jsme měli.“
Vy osobně jste základní část zakončil jako
druhý nejtrestanější Jestřáb,
v play off i baráži u vás ale
vyloučení znatelně ubylo.
Kde vznikla taková změna?
„Základní část byla mnohem
delší a rozhodčí zákroky posuzovali přísněji než v play

„Naši fanoušci jsou skvělí a věřím,
že vyhrajeme. Doma nechceme
prohrávat, prioritou je na vlastním
ledě zvládnout vše za tři body“
jestřábí obránce FILIP ŠVAŘÍČEK
o blížících se zápasech v Prostějově

Foto: lhkjestrabi.cz
off. Navíc jsem tam měl i dvě
'desítky' a trest do konce utkání. Teď své emoce držím
a snažím se hrát zodpovědně
a bez faulů.“
Vedení klubu podalo
protest a z utkání možná
budou všechny body. Bylo by
to velké povzbuzení oproti
pozápasovému rozpoložení?
„V Kolíně jsme nezvládli závěr.
Byli jsme lepší a měli jsme
vyhrát za tři body, bohužel to
na ledě nevyšlo. O protestu
vím, nechci se k tomu ale moc
vyjadřovat, dokud nepadne rozhodnutí. Pokud by zápas nebyl

kontumován,
k
á tak
k bby se ale
l nic
i
nestalo. Víme, kde jsme udělali
chyby, po zápase jsme si to
vyříkali a je potřeba, abychom
hráli zodpovědně a vyvarovali
se chyb.“
V tomto týdnu vás čekají
hned tři zápasy v rychlém sledu - v pondělí Sokolov, ve
středu Beroun a v sobotu Most.
„Mně osobně toto vyhovuje
více, než když je zbytečně
dlouhá pauza. Třeba teď jsme
zase měli pětidenní volno, ale
zápasy obden se opět dostaneme do rytmu.“
Prvním soupeřem bude
už dnes večer Sokolov.
S čím vyjet na něj?
„Bude to jeden z těch těžších
soupeřů. Mají mladý tým,

který
Doufám
k ý hhodně
d ě bruslí.
b lí D
fá
však, že nás přijde povzbudit
spousta fanoušků, na což snad
u nich nejsou tolik zvyklí. Naši
fanoušci jsou skvělí a věřím, že
vyhrajeme. Doma nechceme
prohrávat, naší prioritou je na
vlastním ledě zvládnout vše za
tři body a venku k tomu přidat
co nejvíce bodů.“
Jste připraven na daleké cesty ke zbylým venkovním zápasům?
„Je to součást hry a spousta
kluků od nás to již zažila. Tento rok jsme to sice všude měli
do půldruhé hodiny, ale žádný
velký problém by to být neměl.
Vyjíždíme vždy s předstihem
a býváme na místě dostatečně
brzy.“

Lední hokej, fotbal

Jestřábi doplatili v Kolíně na vyloučení, odvezli si jen bod
SN
Kolín, Prostějov/jim - Vstoupit
do baráže o první ligu vítězstvím
se prostějovským hokejistům
nepodařilo. Na ledě Kolína sice
měli ve středu parádní start
a již na počátku druhé minuty
se dostali do vedení, ke třem ani
dvěma bodům jim to ale nepomohlo. Domácí totiž dokázali
hned třikrát potrestat nedisciplinovanost Jestřábů a poslat utkání do prodloužení, v následných
samostatných nájezdech už byli
Kozli zcela suverénní.
Vítězové východní skupiny druhé
ligy hned od úvodního buly zatlačili svého soupeře a hned na počátku
druhé minuty se dočkali gólové odměny. Brzký náskok zařídil Jestřábům již v čase 1:09 David Šebek,
asistencí se podílel Juraj Jurík – 0:1.

Z náskoku se ovšem prostějovský
tým radoval jen dvě a půl minuty.
Na konci třetí minuty dostal Jiří Polák dvě minuty za vyhození puku a
Pavel Šift po nahrávkách expardubického čtyřicátníka Tomáše Pácala a nejproduktivnějšího Kolíňana
v sezoně Petra Morkese vyrovnal
- 1:1. Jen o sedmačtyřicet sekund
později dokonal obrat na domácí
stranu kapitán Josef Malý - 2:1.
A aby toho nebylo málo, bezprostředně poté putoval na trestnou
lavici Viktor Coufal. Toto oslabení
už Jestřábi díky Kociánovi ubránili.
Přesilovku poté nevyužil ani Prostějov, avšak brzy nato přece jen dosáhl
na vyrovnávací branku. Stav 2:2
zařídil Martin Belay. A když Jestřábi ubránili další početní nevýhodu,
sami udeřili. Pouhých osmnáct
sekund před koncem první třetiny
a po přihrávkách Vladimíra Stejskala s Lukášem Luňákem se dočkal
gólu i Matouš Venkrbec – 2:3.
Ve druhé dvacetiminutovce se útoky přelévaly ze strany na stranu.
Chvíli hrozili hosté, chvíli domácí,
ale se všemi akcemi včetně několi-

ka přečíslení si oba gólmani poradili. Jestřábi takto promarnili brejk
tří na jednoho a po Kneslově hře
se zlomenou hokejkou přišel trest.
Na 3:3 totiž srovnal Morkes a brzy
po něm ještě zahrozil Šafránek.
Ve třetí dvacetiminutovce nejprve
domácí Sejpal ramenem vytěsnil
kotouč mířící do horního růžku
brány, na opačném konci kluziště
Kocián zlikvidoval kombinační
akci Kolína. Úspěšný byl až prostějovský bek Filip Švaříček, díky
němuž rovněž hosté využili jednu
početní výhodu - 3:4. Pátou branku měl na holi pohotový Coufal,
ale Sejpal jeho pokus skokem
lapil, neuspěl ani Kolibár pálící
z dálky. Těsné vedení ovšem hosté přece jen neudrželi. Pět minut
před koncem dostal trest na dvě
plus deset minut David Šebek
a na počátku sedmapadesáté minuty Jiří Kadlec zasunul puk do
prázdné brány – 4:4. V závěru
normální hrací doby si domácí
vzali oddechový čas a pokusili se
získat všechny tři body, což se ale
Kozlům nepodařilo.

VÁCLAV RÁC – SC Kolín:

„Bylo to krásné utkání v ještě krásnější atmosféře. V první třetině se nám podařilo vstřelit dvě rychlé branky, dále se zápas nesl ve znamení několika oboustranných chyb. Nám se podařilo potrestat pár vyloučení hostujícího mužstva
a v závěru jsme byli šťastnějším týmem. Samostatné nájezdy jsou už loterie.
Diváci mohli vidět oboustranně kvalitní zápas, což se jim muselo líbit.“

PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:

„Vstup do zápasu jsme měli poměrně dobrý, bohužel nás srážely naše
zbytečné fauly. Kolín nás překvapil jednoduchou hrou právě v přesilovkách. Neustále kotouč nahazoval na naši bránu, což se mu nakonec vyplatilo. Ve třetí třetině jsme byli deset minut jasně lepším týmem. Potom
přišel hloupý útočný faul, který nás značně oslabil. Dostali jsme se z podtlaku, ale vzápětí fauloval opět v útočné třetině Šebek a už jsme inkasovali. O výhru jsme se připravili zbytečnými fauly, které postavily Kolín
vždy na nohy. Přitom jsme vůbec nehráli špatně, řekl bych, že jsme byli
lepším týmem po většinu zápasu. Bohužel kdykoliv jsme vedli, tak jsme
svou neukázněností vrátili domácí do hry.“
A jelikož
j lik ž branku
b k nepřineslo
ři l anii
pětiminutové nastavení a šlo se
tak do nájezdů. Začínali domácí
a Šift si na Kociána nepřišel. Obdobně si vedl i Venkrbec, zatímco
Josef Malý zahájil druhou sérii

brankou
b k (1:0).
( ) Za Jestřáby
b jjell poté
Stejskal, ale nedal, takže následný
Šafránkův úspěch znamenal pro
domácí jistotu dvou bodů (2:0)
a na třetí prostějovský nájezd už
ani nedošlo...

Šestý ročník SIDA CUPu vyhráli „Žraloci“
V turnaji konaném pod záštitou Aloise Mačáka skončili Jestřábi bronzoví

Prostějov/jim – Šest týmů z
České republiky, Slovenska,
Rakouska i Ruska se zúčastnilo třídenního mezinárodního
mládežnického turnaje SIDA
CUP 2014. Tradiční žákovské klání se i letos konalo na
prostějovském zimním stadionu pod záštitou prvního náměstka Olomouckého kraje a

člena Rady města Prostějova
Aloise Mačáka a pro vítězný
pohár a zlaté medaile si pěti
vysokými výhrami dokráčeli hokejisté jihomoravského
výběru HC Sharks. Druhou
nejlepší bilancí se ve výsledku
mohli pochlubit hráči rakouského Klagenfurtu, na stupně
vítězů je doplnili naděje domácího LHK Jestřábi Prostějov, kteří v závěrečném duelu
porazili přerovské Zubry 3:0
a nechali je tak za sebou.
„Jsem spokojen, kluci se
snažili. Krásné třetí místo
na domácím turnaji a hodnotím to kladně. Máme
v týmu lepší i horší hráče a nevytvoříme top tři lajny, ale hráči
se snažili, bojovali a děkuji jim
za třetí místo,“ radoval se trenér mladých Jestřábů a útočník
„A“-týmu David Šebek, jenž

měl v týmu nejlepšího obránce
turnaje Martina Pěnčíka.
V koutku duše ho ale trochu
mrzelo, že z toho nebylo druhé
místo za suverénními Sharks.
Nebylo k němu totiž daleko, rozhodla těsná porážka s
Klagenfurtem. „Tam to bylo o
gól. Měli jsme přesilovku pět
na tři, nedali jsme to v šancích
do prázdné brány, ale takový je
bohužel sport. Jsem rád aspoň
za třetí místo,“ sdělil.
S organizační i sportovní
stránkou byl spokojen i ředitel
společnosti SIDA Jiří Netušil.
„Letošní ročník byl minimálně
na stejné úrovni jako ty předcházející. Nikdo se nezranil,
děti si toho užily. Doufám a
jsem o tom přesvědčen, že
příští rok se uskuteční již sedmý ročník Sida Cupu. To bude
šťastné číslo. Letos jsme zvoli-

li formát každý s každým, pro
příští rok se možná vrátíme
k původnímu. Já jsem zastáncem spíše play off a vyřazovaček, to mi letos trochu chybělo,“
pustil se do hodnocení bezprostředně po vyhlášení výsledků.
S pozitivními dojmy se za letošním ročníkem ohlížel i patron
turnaje Alois Mačák. „Z mé
strany jednoznačně velká spokojenost. Je mi velkou ctí, že i
šestý ročník mohl být pod mou
záštitou. Vynikající atmosféra, velmi hezké zápasy a jsem
rád, že se nikdo nezranil. Moje
velké poděkování patří všem
organizátorům a obětavým rodičům. Pevně věřím tomu, že
příští ročník opravdu uspořádáme,“ těšilo člen Rady města
a prvního náměstka hejtmana
Olomouckého kraje.
Alois Mačák při této příležitosti
vyzdvihl skutečnost, že se mohl
sportu věnovat od útlého mládí, i proto rád podporuje různé
sportovní akce. „Snažím se i
touto cestou vracet to, co mi dal
sport do života. Jsem velmi rád
za to, že mě můj táta v pěti šesti
letech přivedl na zimní stadion. Je to vynikající sportovec a
skvělý člověk, který mě odmalička přivedl k aktivnímu sportu, zejména k hokeji,“ zdůraznil
a s potěšením dodal, že tento
turnaj posloužil k vynikající
propagaci a zviditelnění ledního
hokeje.
Syn předsedy LHK Jestřábi Prostějov Martin Tomiga
poděkoval
všem
sponzorům a partnerům za podporu a kladně hodnotil i to, že
v Prostějově se nerozvíjí pouze hokej dospělých, ale i ten

mládežnický. „Sida Cup získal
za šest ročníků v České republice i v zahraničí velké renomé,
proto není problém, aby nám tu
přijely týmy vzdálené stovky
kilometrů. A odjíždí spokojeni s tím, že by rádi přijeli i za
rok. Svědčí to o výborné práci
pořadatelů i celého organizačního týmu. Pro naše děti je to
zpestření hokejového života a osobně jsem rád, že tady
v
Prostějově
neprožíváme boom jen v mužském
hokeji,
ale
i
mládeži,“
sdělil.
Jiří Netušil měl velkou radost z
toho, že se daří turnaj rozložit
do tří dnů, a že do Prostějova
přijíždějí i zahraniční celky.
„Kromě sportovní stránky to je i
společenská událost pro rodiče,
takže tento formát měnit nebudeme. Osvědčil se nám a jinak
bychom museli snižovat počet
mužstev, což nechceme. Turnaj
je od začátku koncipovaný jako
mezinárodní a snažíme se o to,
aby přijely i jiné evropské týmy,
abychom měli možnost srovnávat úroveň mládežnického
hokeje. To je pro nás podstatné
sdělení,“ okomentoval ředitel
společnosti SIDA.

Výsledky 6. ročníku SIDA CUPu:
Spokojení Jestřábi. Domácí výběr vedený Davidem Šebkem obsadil v SIDA CUPu třetí místo, k čemuž
mu pogratulovali i ředitel společnosti SIDA Jiří Netušil a patron turnaje Alois Mačák.
Foto: Jiří Možný

1. HC Sharks 15 bodů/45:8 (- Klagenfurt 10:4, - Prostějov 9:2, Přerov 8:0, - Skalica 11:1, - Yantar 7:1), 2. EHC Klagenfurt (Rakousko) 12/31:16 (- Prostějov 3:2, - Přerov 6:1, - Skalica 11:3,
- Yantar 7:0), 3. LHK Jestřábi Prostějov 9/18:18 (- Přerov 3:0,
- Skalica 4:0, - Yantar 2:0), 4. HC ZUBR Přerov 6/7:17 (- Skalica
4:0, - Yantar 2:0), 5. HC Skalica (Slovensko) 3/16:34 (- Yantar 7:2),
6. Yantar (Rusko) 0/6:28.

Individuální ocenění:
Nejlepší brankář: Gernot Falli (Klagenfurt)
Nejlepší obránce: Martin Pěnčík (Prostějov)
Nejlepší hráč turnaje i střelec: Ondřej Dufek (HC Sharks)

Honza Šteigl: „Hraju teď v euforii!“ Předstihne Prostějov rezervu Slovácka?

Prostějov - Dopoledne za
starší dorostence, v podvečer za „áčko“. Takhle
nabitý je poslední dobou
fotbalový program devatenáctiletého záložníka
Jana Šteigla, z kterého
vyzrává talent prostějovské kopané. Blýskl se
minulý týden na Spartě
(pohříchu té brněnské),
které nastřílel čtyři góly
ze šesti, dopoledne měl
hokejovou
hantýrkou
nahrávku na Kameného
vítěznou branku a odpoledne zařídil dva góly
zlínské rezervě - jeden dal
a druhý důrazem vybojoval Krčovi.

Tomáš Kaláb
Asi je zbytečná
otázka, jaké máš
poslední dobou pocity
z fotbalu?

„Samozřejmě mám radost.
I když góly jsou týmová
záležitost, kdyby mi je spoluhráči nevypracovali, koncovka by se nevydařila.“
Asi není lehké hrát
dopoledne za „devatenáctku“ a v podvečer
znovu za „áčko“, byť ne
celá utkání?
„Hraju teď v jakési euforii
a pohodě, takže mi to do
té míry nepřijde, ale náročné to určitě je. Je to pro
mě obrovská příležitost se
posunout herně o kus dál
a pracovat na sobě, protože
rozdíl mezi dorosteneckým a mužským fotbalem
je znatelný. Mám zbytek
víkendu, abych zregeneroval zase na příští týden.“
Co se dnes na hřišti
přihodilo, že se zrodil tak divoký nepříznivý
výsledek?
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„Začátek nám utekl a pak
se těžko naskakovalo do
zápasu... Myslím, že našemu týmu slouží ke cti,
že to i za velmi nepříznivého stavu nezabalil
a dál se pokoušel s výsledkem něco udělat. Bohužel
jsme začali hrát pozdě
a srovnat skóre se už nepodařilo. Šance na to byly,
ale soupeři se podařilo je
odvrátit.“
Na Slovácku to příští týden asi bude podobný styl. Jak na to?
„Budeme opět hrát proti mladým klukům, kteří
se snaží zabojovat a posunout do svého ´áčka´.
S devatenáctkou hrajeme
v sobotu, takže zápasy
budou rozloženy do dvou
dnů a budu samozřejmě
rád, když mi trenér dá opět
příležitost.“

Prostějov/tok - Přestože bilance s rezervou Slovácka byla pro prostějovský
klub velmi lichotivá a odpovídal tomu
i první poločas podzimního měření
sil na domácí půdě, po přestávce se
však obraz hry notně změnil a hosté
potrestali přílišnou pasivitu domácího
celku snad trochu ukolébaného
dvougólovým náskokem srovnáním
skóre.
Slovácké „béčko“ se během podzimu
pevně usadilo na předních příčkách
tabulky. Ve Slovácku trénovali přes
zimu dohromady hráči „B“-mužstva
i juniorky, které vedou trenéři Palinek
a Michal. Postupně dochází ke generační
obměně, klub sází na své dorostence.
V přípravě si nasadila rezerva laťku
příliš vysoko, když se potkala s prvoligovým Znojmem a Sigmou a v obou
případech prohrála 1:6, i další výsledky
nebyly příliš přesvědčivé. Do „A“-týmu
přes zimu přešli další hráči z rezervy,
takže nyní jsou až na dvě výjimky
všichni hráči základního kádru kouče
Palinka ve věku do třiadvaceti let.

V prvním jarním kole v souboji dvou
rezervních týmů celkem jasně přehrálo
Slovácko ten zlínský 2:0, určitá
nezkušenost a malý důraz se projevil
v domácím zápase s Orlovou, který
Slovácko ztratilo 0:1, přestože v sestavě
nastoupili i hráči z „áčka“, což však pro
tento tým nebývá vždy výhoda. V zatím
posledním kole v Zábřehu na Moravě, kdy
se potkali dva nejbližší soupeři Prostějova,
vyhráli domácí těsně 1:0.
Slovácko nastoupilo v této sestavě: Semanko – Reinberk, Bartoš, Prajza, Trajtel,
Janeška, Ťok, Fojtášek, Pilka, Břečka, Trousil.
V sestavě Prostějova dojde určitě k dílčím
změnám oproti nevydařenému utkání se
zlínským „béčkem“. Do branky se opět
vrátí Bureš, na postu stopera bude po třech
jarních absencích k dispozici Hloch. Obsazení dalších postů se bude odvíjet od
zvolené taktiky, charakteristika soupeře
je ale velmi podobná. Vzhledem k postavení obou týmů v tabulce by i případný
bod ze Slovácka Prostějovu nepochybně
slušel. Na aktuálně šestém místě ztrácí na
Slovácko „B“ bod a na Zábřeh dva.

TIPNI STŘELCE A MÁŠ ŠÁLU!
DVVOJKKOLOO SOUUTĚŽŽE S HOKKEJ
E OV
OVÝM
MI JEESTŘÁÁBY A
PROSTĚJOVSKÝM
PR
ROSSTĚ
T JOOVSSKÝ
K M VVEČERNÍKEM
EČE
ČERNNÍKEM
M

TEĎ MÁŠ HNED DVĚ ŠANCE
Před měsícem pro vás PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto hlavní mediální partner klubu, připravil ve spolupráci s oddílem LHK Jestřábi
Prostějov další soutěž. Tentokrát jsme se zaměřili čistě na šály, vedení
klubu včetně trenérů a hráčů by si totiž společně přálo, aby se v play off
a baráži doslova rozhořela „šálí horečka“.
Stačí, když správně tipnete střelce první branky týmu LHK Jestřábi Prostějov
v prvním barážovém utkání o postup do první ligy, a máte takřka vystaráno.
Pak už stačí jen čekat, zda budete jediný/á, nebo se na vás usměje štěstí v
případné losovačce.
V prvním dějství jste tipovali autora prvního gólu prvního čtvrtfinálového duelu proti Frýdku-Místku a z více než padesáti tipů ani jeden neobsahoval jméno Marka Indry, jenž hned v páté minutě otevřel skóre
zápasu a zahájil drtivou výhru 8:1. To stejné se opakovalo i v posledních
týdnech, kdy všechny tipující překvapil nejprve opět Marek Indra a jeho
přesná střela z osmnácté minuty třetího semifinále proti Vsetínu, posléze
při prvním finále proti Přerovu Robin Malý a jeho trefa z deváté minuty.
Zatím jediný šťastlivec se tak objevil ve druhém díle, kdy jeden z fanoušků Jestřábů správně odhadl, že prvním střelcem rozhodujícího čtvrtfinále
proti Frýdku-Místku bude Robert Jedlička.
Kdo zatím neuspěl, nemusí však věšet hlavu. Soutěž pokračuje i v tomto
týdnu, kdy jsme pro vás připravili hned dvě kola. Soutěží se tak hned o
dvě šály a můžete tipovat, kdo se postará o první branku Prostějova v
prvním domácím duelu baráže proti Sokolovu, to máte čas na tipování
pouze do pondělí 7. dubna, 17.45 hodin. Až do pátku 11. dubna do 16.00
hodin pak máte možnost tipovat, kdo vstřelí první branku Jestřábů v sobotním duelu proti Mostu.
Hlavní výhrou je, jak jinak tedy, klubová šála Jestřábů vyrobená u příležitosti 100. výročí prostějovského hokeje.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA TEDY ZNÍ:

1.KOLO:
KDO BUDE STŘELCEM PRVNÍ BRANKY LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV V PRVNÍM DOMÁCÍM BARÁŽOVÉM
UTKÁNÍ O PRVNÍ LIGU PROTI SOKOLOVU?
2. KOLO:
KDO BUDE STŘELCEM PRVNÍ BRANKY LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV VE DRUHÉM DOMÁCÍM BARÁŽOVÉM
UTKÁNÍ O PRVNÍ LIGU PROTI MOSTU?

Své odpovědi či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ
s heslem „JESTŘÁBI“. Můžete nám ale ovšem také volat na známé telefonní
číslo 582 333 433, zaslat SMS zprávu na mobil 608 960 042, případně se dostavit
osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici. V případě 1. kola čekáme v redakci
na odpovědi do PONDĚLÍ 7. DUBNA2014, 17.45 hodin, v případě 2. kola máte
čas do PÁTKU 11. DUBNA 2014, 16.00 hodin. Výherce zveřejníme v příštím
vydání Večerníku, které u svých prodejců najdete v pondělí 14. dubna.

JESTŘÁBI PODALI PROTEST
A MOHOU VYHRÁT KONTUMAČNĚ
(pokračování ze strany 17)
Přímo z Kolína si tak sice Jestřábi
tříbodový triumf neodvezli, je ale
dost možné, že jim tak tento zisk
bude připsán dodatečně. „Pro start
v baráži bylo nutné odehrát alespoň
padesát procent zápasů základní
části, což v případě Kolína znamená
šestnáct utkání. Jeden jejich hráč
ale nastoupil v za Kolín jen v patnácti zápasech. Možná jsme něco
přehlédli, ale v opačném případě je
to neoprávněný start a mělo by se
to kontumovat,“ osvětlil situaci Petr
Zachar, hlavní kouč Prostějova.
Ostatně právě kvůli tomuto pravidlu nemůže zkušený kormidelník počítat s Tomášem Sršněm a
sešlo i z příchodů dalších potenciálních posil, duely play off se už
totiž nepočítají. „Informovali jsme
o tom hokejový svaz i kolínský klub.
Je možné, že pravidlo neporušili,
protože se počítají i starty za mládež

a Kulhánek je ještě junior. Stačilo by,
aby za juniorku jednou nastoupil.
K jejich statistikám ale nemáme
přístup,“ doplnil své stanovisko
Zachar.
To ale není pravděpodobné, neboť
i vedení Středočechů se již smiřuje
s trestem. Vyznívá tak alespoň
vyjádření na oficiálních stránkách
klubu. „Záležitost jsme řádně
prošetřili. ČSLH jsme zaslali řádné
vysvětlení ke vzniklé situaci, která
nastala administrativní chybou v
evidenci jeho startu v jednom utkání během září 2013 za 'A'-tým
SC Kolín,“ sdělila správní rada
kolínských Kozlů vedená prezidentem oddílu Václavem Nedbalem.
Do uzávěrky tohoto vydání
Večerníku nebylo rozhodnutí
Sportovně-technické
komise
ČSLH známo. Její verdikt najdete okamžitě po zveřejnění na
www.vecernikpv.cz!

V Prostějově se představí

DÍVČÍ REPREZENTACE

Prostějov/jim - Český národní tým dívek do patnácti let má
v tomto týdnu před sebou dvě utkání proti svým vrstevnicím
z Maďarska. Výběr vedený koučem Rudolfem Vallou se nejprve
představí v pátek od 18.00 hodin v Přerově, o den později pak od
13.00 hodin nastoupí i na ledě Víceúčelové haly-zimním stadionu
v Prostějově.
Favoritem utkání bude domácí družstvo. Češkám se v únoru podařilo
vyhrát turnaj v německém Pfrontenu, když v posledním utkání porazily Švýcarky 4:3 na nájezdy, v polovině března pak obsadily druhé
místo na turnaji Future Hockey Challenge v Ženevě. Tam sice mladé
české hokejistky na úvod vysoko podlehly Rusku, následně ale deklasovaly Francii i Slovensko a v semifinále si poradily i s Ruskem. Celkovým vítězem se stal finský tým HPK Select, jenž ve finále zvítězil
4:3 v prodloužení.
Přijďte se tak tuto sobotu podívat na krásný hokej v dívčím balení...

V kádru Sanoku byl i bývalý

gólman Jestřábů Raszka

(Dokončení ze strany 17)
Šestatřicetiletý rodák z našeho města
získal v roce 2001 zlato s českou reprezentací a v letech 2002 i 2011 vyhrál českou extraligu s týmy Sparty a
Třince. Nyní k tomu tedy přidal první
titul v zahraniční ligové soutěži. Celkem čtyřnásobný účastník světových
šampionátů, kterého v roce 2000
draftoval New York Rangers, zamířil
v létě do Polska z Banské Bystrice
a po celou sezónu patřil k hlavním
oporám mužstva. V základní části
jako nejproduktivnější obránce týmu
nastřádal osm branek, osmadvacet
asistencí a 102 trestných minut, v
play off přidal dalších dvanáct gólových přihrávek. Nejvíce mu vyšlo
čtvrté finálové střetnutí, kdy drtivou
výhru 7:1 nad vítězem základní části
Tychy podpořil třemi asistencemi.

Po české extralize v dresech Olomouce, Karlových Varů, Sparty,
Liberce, Pardubic, Komety Brno a
Třince, AHL za Hartford, nejvyšší
finské, ruské, švédské a slovenské
soutěži se tak prosadil i v polské hokejové lize. Sanok totiž po druhém
místě v základní části zdolal 3:0
Katovice, 4:1 Jastrebie a 4:2 Tychy.
Svého prvního titulu mezi muži
se pak dočkal o dvanáct let mladší
Raszka. Brankář se zkušenostmi z
dorostenecké i juniorské extraligy
v dresu Třince, první ligy za Písek
a naposledy druhé ligy za Prostějov, jehož dres oblékal v loňské
sezóně, plnil v Sanoku po většinu
sezony roli dvojky o tři roky staršímu dvojnásobnému mistru Srbska
Johnu Murraymu a naskočil jen do
pěti utkání.

Basketbal
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Basketbalisté Prostějova zakončili základní část rekordním střeleckým počinem a očekávanou výhrou

81

VRCHOL SEZÓNY JE TADY. ČTVRTFINÁLE STARTUJE V SOBOTU!

QUANTO TUŘI SVITAVY

123

ARIETE PROSTĚJOV

poločas: 39:51

čtvrtiny: 14:36, 25:15, 18:33, 24:39
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

44/22:53/24
8:13
18/13:16/16
22:37

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

12:30
24:22
7:8
12:10

Rozhodčí: Hruša, Vondráček, Remenec.
Diváci: 200

Špaček Jan 15, Kornowski Kenneth, Charles 13, Macela Tomáš 13, Sedlák
Jakub 8, Sehnal Marek 7, Jelínek Jiří 6, Andres Petr 5, Peterka Ondřej 5,
Teplý Tomáš 5, Šindelář Lukáš 4

Sestava a body Prostějova:
19
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Na nevyzpytatelný Kolín, který se v posledních
letech zabydlel mezi nejlepší tuzemskou osmičkou a v sezóně 2011/2012 získal ligovou medaili, narazí ve čtvrtfinále play off Mattoni NBL basketbalisté Ariete Prostějov. Vzhledem k tomu,
že půjde o souboj druhého a sedmého týmu
po základní části, jsou Orli vysokým favoritem.
Vyřazovací část nejvyšší tuzemské soutěže
začíná již tuto sobotu.
Prostějov/lv

Sestava a body QUANTO Svitavy:
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Soupeřem Ariete je Kolín s exprostějovským koučem Benačkem
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91
76 MMCITÉ BRNO

ARIETE PROSTĚJOV

„Této role se nezříkáme, naším
jednoznačným cílem je medaile.
Současně si ale musíme uvědomit, že nás čeká houževnatý soupeř, který bude chtít překvapit,“
poznamenal před startem čtvrtfinálové řeže Zbyněk Choleva,
trenér Ariete Prostějov.
Z kolínské sestavy týmu exprostějovského kouče Predraga
Benáčka vypadl krátce před začátkem rozhodující části sezóny
Ashton Mitchell. Autor střeleckého rekordu sezóny, který v únoru

nastřílel Ústí nad Labem čtyřiačtyřicet bodů, odešel do srbského
Metalacu Valjevo. Přesto v týmu
zůstala řada kvalitních hráčů.
„Pod košem je důrazný Horák,
k dispozici mají střílející pivoty
Zuzáka s Machačem. V dobré
formě je Field a Ličartovský.
Hru diriguje Djukanovič,“ vypočítává hlavní opory Kolína
kormidelník Orlů. „Po odchodu
Mitchella navíc hrají týmověji.
Jsou důrazní, mají odvahu a umí
jít do rizika. Přesto je kvalita na
naší straně,“ dodává na adresu
protivníka Choleva.

V průběhu sezóny na sebe soupeři v úvodním klání play off
narazili ve čtyřech případech. Ve
třech duelech se radoval Prostějov. „Odehráli jsme dobře sedm
poločasů. Ten jediný, který nevyšel a zařídil naši porážku, je pro
nás varováním,“ připomíná nedávnou prohru na půdě soupeře
lodivod Ariete.
Čtvrtfinále Mattoni NBL se hraje na tři vítězství, systémem pravidelného střídání zápasů doma-venku. Úvodní zápas odehrají
Orli v domácí hale v sobotu 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 v Prostějově o týden
později 19. dubna od 18.00 hodin,
na půdě soupeře v Kolíně nastoupí Orli ve středu 16., případně 23.
dubna. Jestliže dojde na rozhodující duel, zaškrtněte si v kalendáři
datum 26. dubna.

Tečka na závěr. I díky této ukázkové smeči pár vteřin před koncem si Jaromír Bohačík připsal nejvíce bodů v zápase proti Brnu. Foto: Josef Popelka
vzájemné souboje Prostějova a Kolína v probíhající sezoně 2013/2014

5. kolo - 26. října 2013

Prostějov - Kolín 82:55

Švrdlík 18 - Horák 15

Kolín - Prostějov 55:78

Mitchell 12 - Bratčenkov 14

Prostějov - Kolín 93:63

Kohout 20 - Mitchell 14

Kolín - Prostějov 86:75

Horák 18 - Nečas 16

16. kolo - 4. prosince 2013
27. kolo - 24. ledna 2014

38. kolo - 15. března 2014

poločas: 44:37
čtvrtiny: 21:18, 23:19, 29:20, 18:19
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

52/27:53/27
8:3
18/13: 18/13
34:43

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

22:9
21:19
10:5
10:16

Rozhodčí: Vondráček, Kapl, Znamínko.
Diváci: 200.

REKORD V PODÁNÍ ORLŮ! Tuři dostali na domácí palubovce výprask

Sestava a body Prostějova:
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Sestava a body MMCITÉ BRNO:
Geiger D. 18, McClain A. 15, Zachrla R. 14, Semerád M. 12, Honomichl V.
7, Maric P. 6, Nehoda D. 2. Šiška O. 2, Bašta M. 0. Müller M. 0, Dygrýn O.
0, Jokl J. 0.

KONEČNÁ TABULKA po 44. kole


Tým

Z

V

P

Skore

Úspěšnost

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

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

20
42
42
42
42
42
42
41
42
41
42
42

20
32
26
26
26
23
20
19
13
12
12
11

0
10
16
16
16
19
22
22
29
29
30
31

1787:1228
3573:3052
3457:3254
3421:3163
3356:3175
3325:3401
3235:3340
3316:3276
3116:3465
3128:3482
3229:3677
3194:3624

100,0
76,2
61,9
61,9
61,9
54,8
47,6
46,3
31,0
29,3
28,6
26,2

PLAY OFF - ČTVRTFINÁLE
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KAM PŘÍŠTĚ na MATTONI NBL
ČTVRTFINÁLE PLAY OFF

1. čtvrtfinále, sobota 12. dubna, 17:00 hodin:
ČEZ Basketball Nymburk - NH Ostrava, Ariete Prostějov - BC Farfallino Kolín (18:30), BK JIP Pardubice - BK Sluneta Ústí nad Labem,
BK Opava - BK Děčín.
2. čtvrtfinále, středa 16. dubna, 18:00 hodin:
NH Ostrava - ČET Basketball Nymburk, BC Farfallino Kolín - Ariete
Prostějov, BK Sluneta Ústí nad Labem - BK JIP Pardubice, BK Děčín
- BK Opava.
3. čtvrtfinále, sobota 19. dubna, 17:00 hodin:
ČEZ Basketball Nymburk - NH Ostrava, Ariete Prostějov - BC Farfallino Kolín, BK JIP Pardubice - BK Sluneta Ústí nad Labem, BK
Opava - BK Děčín.
případné 4. čtvrtfinále, středa 23. dubna, 18:00 hodin:
NH Ostrava - ČET Basketball Nymburk, BC Farfallino Kolín - Ariete
Prostějov, BK Sluneta Ústí nad Labem - BK JIP Pardubice, BK Děčín
- BK Opava.
případné 5. čtvrtfinále, sobota 26. dubna, 17:00 hodin:
ČEZ Basketball Nymburk - NH Ostrava, Ariete Prostějov - BC Farfallino Kolín, BK JIP Pardubice - BK Sluneta Ústí nad Labem, BK
Opava - BK Děčín.

Svitavy, Prostějov/lv - Po porážce s Nymburkem z předminulé neděle zamířili prostějovští
Orli na palubovku Svitav, kde
ve středu nastoupili proti domácím Turům. Ti již nemají
možnost postoupit do play off
a tak utkání předposledního
kola základní části Mattoni
NBL bylo od začátku naprosto
jednoznačné. Nakonec dopadlo
výsledkem 123:81 ve prospěch
hostujícího celku, čímž tak hráči Ariete překonali dosavadní
rekord ligového ročníku v počtu
nastřílených bodů!

Svitavy musely od samotného
úvodu čelit velkému ofenzivnímu tlaku hostů, kteří od stavu
9:11 začali své vedení skokově
navyšovat na 11:19 a následně
trojkami až na 11:28. Náporu
odpovídal výsledek po deseti
minutách utkání 14:36 ve prospěch Prostějova.
Domácí se z nepříjemné situace
ve druhé čtvrtině oklepali a začali ztrátu snižovat. K tomu jim
pomohlo časté střídání prostějovského celku a také polevení
Cholevovy družiny. Tuto pasáž
Orli ztratili rozdílem deseti bodů,
přesto v poločase drželi nadějné
vedení o dvanáct bodů (39:51)
a blížili se k dalšímu vítězství.
K úspěchu se ještě více výrazněji přiblížilo Ariete ve třetí periodě. Jeho hráči přidali v nasazení

na obou polovinách palubovky.
Na co Orli sáhli, to vyšlo. Tomu
odpovídá téměř šedesátiprocentní úspěšnost při střelbě trojek,
proti čemuž neměli Tuři obranu.
Navíc se prosazovali také podkošoví hráči hostů a skóre tudíž
narůstalo v jejich prospěch. Po
třiceti minutách svítil na ukazateli skóre rozdíl sedmadvaceti
bodů - 57:84.
V závěrečné pasáži nebylo co
řešit. Tým Prostějova ale hrál
s chutí, čemuž odpovídá nadstandardních třicet asistencí. Hned
sedm hráčů pak překonalo dvoucifernou hranici. Stovka byla
jen dalším milníkem na cestě za
rekordním výsledkem. Ten byl
dosažen v samotném závěru,
po kterém se mohli Orli radovat
z jednatřicáté výhry v sezoně.

Očima trenérů

Lubomír RŮŽIČKA - Tuři Svitavy:
„První minuty byly ještě slušné, a taky
druhá čtvrtina... Jinak jsme ale nebyli
schopni Prostějov udržet na uzdě, hostům se naopak dařilo opravdu všechno. Hráli dobře a uměli využít naše
chyby. K tomu se dostali do velké
střelecké pohody a neměli jsme šanci
s tím nic udělat.“
Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„Začátek nebyl ideální, ale v dalším
průběhu se projevila naše kvalita.
Chvilkové zaváhání ve druhé části
úvodního poločasu jsme napravili po
přestávce. Utkání vyšlo prakticky celé
sestavě, každý se trefoval, což je vidět
na počtu asistencí. Bylo to prostě z naší
strany hodně povedené představení.“

Duel s Brnem byl „přípravákem“ na zápasy o medaile
Prostějov/lv - Loučení s dlouhodobou částí sezóny obstaralo sobotní utkání Prostějova
proti poslednímu Brnu. Pro
domácí šlo v souboji čtyřiačtyřicátého kola Mattoni NBL
především o přípravu na ligové čtvrtfinále. Také z tohoto
důvodu vůbec nenastoupil
Dušan Pandula, kterého trenér Zbyněk Choleva šetřil na
rozhodující zápasy probíhajícího ročníku. Orli i bez jedné
ze svých opor vyhráli 91:76.
Prostějovský stroj se rozjížděl
pomalu a poslední tým tabulky

držel přijatelný výsledek. Brno
sice mělo na konci 9. minuty
pouze tři úspěšné střelce, přesto
prohrávalo pouze 16:18. Domácí ofenzivu trochu vylepšil
trojkou Slezák, po koši Honomichla ale Orli vyhráli první
desetiminutovku jen 21:18.
Z poklidného průběhu příliš
nevybočila ani druhá čtvrtina.
Orli nadále nehráli na plný plyn
a poprvé se do dvouciferného vedení dostali přesně v 15. minutě
po bodech Bohačíka - 36:26. Do
většího rozdílu se do konce poločasu svěřenci kouče Cholevy
nedostali, přesto vedli v naprosté
pohodě o sedm bodů - 44:37.
Zkraje druhé poloviny zápasu
zaznamenali hráči Ariete osm
bodů v řadě, rázem vedli 52:37
a ukázali, kdo je na palubovce

pánem. Až pak se basketbalisté
z moravské metropole prosadili a snížili na rozdíl devíti bodů.
V dalším rozletu je však zastavila Poláškova trojka. Tým
Prostějova měl vývoj pod
naprostou kontrolou, dobře
kombinoval a prosazoval se
z otevřených střel. Díky tomu
po třiceti minutách vedl 73:57.
Kvalita soupisky se projevovala
také v poslední pasáži střetnutí.
Brnu se nadala upřít snaha, jejich umění ale na Hanáky prostě
nemohlo stačit. Někdy se sice
dokázali prosadit zásluhou vysokých pivotů, přesto neměli
nárok. Ve 35. minutě sice snížili
na 70:80, vítězství, které mělo
nakonec punc patnáctibodového rozdílu, si ovšem Orli pohlídali.

Očima trenérů

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„V zápase prakticky o nic nešlo a tomu
náš výkon odpovídal. První čtvrtina nebyla dobrá, pak jsme získali dvouciferný
náskok a cítili, že o něj nemůžeme přijít.
Minuty tak nějak plynuly a my jsme se blížili snadnému vítězství. Jsem rád, že se nikdo nezranil a navíc, že nám průběh utkání
umožnil, abychom šetřili některé hráče.“
Vladimir PAUNOVIČ - MMCITÉ Brno:
„Domácí vyhráli naprosto jednoznačně a zaslouženě. Mým svěřencům musím poděkovat za bojovnost, opravdu
se snažili. Přišli jsme si zahrát a pokusit se udělat co nejlepší výsledek.
Nakonec jsme prohráli o patnáct bodů
a to rozhodně na půdě druhého nejlepšího týmu soutěže není ostuda.“

Rozhodujícím faktorem úspěchu v základní části byla stálá forma

Prostějov/lv - S bilancí dvaatřiceti výher a deseti
porážek zakončili základní část Mattoni NBL basketbalisté Ariete Prostějov. S velkým náskokem skončili
na druhém místě, což byl i jejich předsezónní cíl a zatím tak Orli potvrzují roli velkého adepta na ligové finále.
S dosavadním průběhem letošního ročníku nejvyšší
domácí soutěže je proto hlavní kouč Zbyněk Choleva
spokojený. PROSTĚJOVSKÝ Večerník společně
s trenérem hledal hlavní důvody dosavadního úspěchu.
Pouze v jednom případě
se stalo, aby
po porážce nepřišlo okamžité
vítězství. Orlům se vyhnuly delší neúspěšné šňůry, což žádný
jiný klub kromě Nymburka říct
nemůže. „Sezóna byla hodně

1.

Stálost
formy

dlouhá a nám se podařilo dobře
rozložit síly. Deset porážek je
výborná bilance. V rozhodujících okamžicích jsme navíc dokázali zabrat a získat potřebný
úspěch,“ ohlíží se za programem
základní části Mattoni NBL
Zbyněk Choleva.

Ve většině zápasů nastupovali Orli na
palubovku v roli favoritů. Každý
se chtěl na úřadujícího vicemistra vytáhnout. Bylo jedno, zda
šlo o střetnutí doma nebo venku.
A Ariete si s tím pravidelně dokázalo poradit. „Přitom nemáme až
tak zkušený tým, jak se nám podsouvá. Pro kluky to nebylo jednoduché. Přesto ukázali, že loňský
úspěch rozhodně nebyl náhodný,“
ocenil morálku týmu kouč.
Probíhající ročDomácí
ník elitní soutvrz
těže ukázal, že
se týmy vyrovnávají. Od prvních
kol bylo zřejmé, že v popředí

2.Odolnost
hráčů

3.

tabulky budou kluby, které nebudou prohrávat v domácím
prostředí. Orli před vlastními
fanoušky prohráli pouze dva
zápasy - s Děčínem a pak až
s Nymburkem. „Ve vlastní hale se
cítíme dobře. Víc si dovolíme a je
to na výsledcích vidět,“ opakoval
často v průběhu sezóny Choleva.
Řada prvoliVíra ve
vlastní síly gových duelů
nabídla podobný obrázek. Během střetnutí
v rozhodující pasáži Orli jakoby
přidali a bodovou šňůrou zlomili
soupeři vaz. Někdy v první, jindy
v poslední čtvrtině. Ale pravidelně. „Každý zápas se nějak vyvíjí
a nejde hrát excelentně celých

4.

čtyřicet minut. Rozhodují úseky,
ve kterých ubráníte několik útoků soupeře a pak sami zakončíte.
To nám docela vycházelo,“ uznává trenér Ariete.
Hned pět hráčů
Pestrý
sestavy dlouhoútok
době udrželo
střelecký průměr nad hranicí deseti bodů. A v jednotlivých zápasech se k nim přidávali další. Nebylo výjimkou, že dvoucifernou
hranici překonalo šest, nebo dokonce sedm Orlů! „Mít v sestavě
více střelců je vždycky výhoda.
Pro soupeře jsme nečitelní, neví
koho bránit,“ libuje si nad silnou
stránkou svého výběru Zbyněk
Choleva.

5.

Sport
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koše Mattoni nbl v číslech:
43. kolo: Brno - Opava 64:85 (22:25, 36:52, 49:74). Nejvíce bodů: McClain 15, Šmíd 13, Šiška 9 - Blažek 19, Dokoupil 14, Gniadek 13. Rozhodčí: Vyklický, Kučera, Komprs. Fauly: 20:22. Trestné hody: 17/15 - 10/8.
Trojky: 5:13 * Ostrava - Kolín 84:56 (28:11, 48:24, 64:38). Nejvíce bodů:
Willman 15, Alič 14, Pelikán 13, Číž 12 - Zuzák 16, Lewis a Machač po 13.
Rozhodčí: Dolinek, Kapl, Večeřa. Fauly: 13:17. Trestné hody: 10/7 - 5/3.
Trojky: 7:3 * Svitavy - Prostějov 81:123 (14:36, 39:51, 57:84). Nejvíce
bodů: Špaček 15, Kornowski a Macela po 13 - Slezák 19, Marko a Nečas po
16, J. Bohačík 14, Kratochvíl 13, Pandula a Polášek po 11. Rozhodčí: Hruša,
Vondráček, Remenec. Fauly: 24:22. Trestné hody: 18/13 - 16/16. Trojky:
8:13 * USK Praha - Děčín 66:79 (23:17, 35:32, 51:59). Nejvíce bodů:
Chán 22, Feštr 10, Křivánek 9 - J. Houška 18, Bosák 11, Vyoral 11, Stria 10.
Rozhodčí: Lukeš, Paulík, Kurz. Fauly: 21:19. Trestné hody: 15/13 - 16/12.
Trojky: 3:5 * Ústí nad Labem - Jindřichův Hradec 98:83 (23:23, 50:51,
71:72). Nejvíce bodů: K. Mitchell 21, Bowden a Krakovič po 15, Lewis
14, Steffeck 12, Šteffel 11 a Žampach 10 - Laroche 21, Tracey 19, Hall 18,
P. Novák 12. Rozhodčí: Hošek, Galajda, Znamínko. Fauly: 14:22. Trestné
hody: 27/15 - 17/11. Trojky: 11:2.
44. kolo: Jindřichův Hradec - USK Praha 95:96 po prodl. (23:26, 43:52,
64:58, 84:84). Nejvíce bodů: Laroche 30, Novák 23, Tracey 21 - Votroubek
19, Feštr 14, Mareš 13, Slavík 10. Rozhodčí: Vyklický, Matějek, Karásek.
Fauly: 26:28. Trestné hody: 43/24 - 28/21. Trojky: 3:13 * Děčín - Ostrava
69:54 (15:12, 31:25, 52:39). Nejvíce bodů: Bosák 16, Bažant 14, J. Houška
8 - Willman 10, Zbránek 10, Alič 9. Rozhodčí: Hruša, Kučera, Kučerová.
Fauly: 12:16. Trestné hody: 14/8 - 12/8. Trojky: 5:2 * Kolín - Pardubice
65:74 (17:17, 37:39, 51:53). Nejvíce bodů: Horák 19, Zuzák 18, Field 11,
Ličartovský 10 - Sanders 25, Muirhead 18, Nelson 13. Rozhodčí: Hošek,
Galajda, Linhart. Fauly: 21:17. Trestné hody: 13/10 - 25/22. Trojky: 3:2 *
Opava - Ústí nad Labem 94:82 (25:24, 43:53, 69:67). Nejvíce bodů: Blažek 28, Šiřina 21, Dokoupil 14, Sokolovský 11, Gniadek 10 - Bowden 20,
K. Mitchell 18, Šteffel 15. Rozhodčí: Dolinek, Paulík, Večeřa. Fauly: 19:21.
Trestné hody: 26/14 - 15/9. Trojky: 14:9 * Prostějov - Brno 91:76 (21:18.
44:37, 73:57). Nejvíce bodů: Bohačík 22, Kohout 20, Švrdlík 10 - Geiger
18, McClain 15, Zachrla 14, Semerád 12. Rozhodčí: Vondráček, Kapl, Znamínko. Fauly: 21:19. Trestné hody: 18/13 - 18/13. Trojky: 8:3.

„Kolín je bez Mitchella lepší,“
míní kanonýr Orlů Pavel Slezák

Prostějov - Nejlepším střelcem Prostějova v základní části
Mattoni NBL se stal Pavel Slezák. V posledním utkání proti
Brnu sice konto soupeře zatížil pouze osmi body, přesto se
jeho střelecký průměr zastavil na cifře 14,5 bodu na zápas.
Nejen proto je Slezák s první části sezony docela spokojený. „Máme pouze deset proher a to je slušné,“ komentoval konečný součet základní části střelec Orlů.
Ladislav Valný
Co rozhodlo o tom, že
půjdete do play off z
druhé pozice?
„Neprohráli jsme ani jeden zápas
s týmy ze spodní poloviny tabulky, což se ostatním celkům první
šestky nepodařilo. Nedopustili jsme
tak nějaké velké překvapení na náš
účet a to bylo hodně důležité. Tím
jsme získali rozhodující náskok.“
Čeká vás klíčová fáze sezony. Potvrdíte v ní postavení ze základní části?
„Je to náš cíl. Ale snadné to
nebude... Je známo, že play off je
jiná soutěž. Stačí jedno nepovedené
utkání nebo zranění hráčů a je po
nadějích. Doufám, že nás nic takového nepotká.“
Prvním soupeřem bude
Kolín. Co víte o soupeři?
„Že má řadu zkušených hráčů

a umí být hodně nepříjemný.
Rozhodně to není tým, který bychom mohli podcenit.“
Bude výhodou, že z kádru středočeského klubu
odešel nejlepší střelec Mitchell?
„To bych neřekl. Spíš naopak.
Mitchell hrál často příliš na sebe a
to Kolínu moc neprospělo. Nyní je
dle mého názoru silnější.“
Cílem Ariete je postup do
finále, do kterého téměř
jistě postoupí Nymburk. Mohli
by Orli potrápit mistra více, než
v minulém roce?
„Loni nás bylo málo. V takové
situaci tentokrát nejsme. Všechny
vzájemné zápasy v sezoně sice
vyhrál Nymburk, přesto byly
některé pasáže vyrovnané. Pokud
postoupíme do finále, pokusíme se
hlavně v domácím prostředí Nymburk porazit.“

Házenkáři měli o víkendu volno

Prostějov/jim – Krátkou pauzu
si o uplynulém víkendu vybraly
všechny házenkářské soutěže
včetně jihomoravské skupiny
druhé ligy. Hráči Kostelce na
Hané, Prostějova i zbylých deseti účastníků tak dostal čas
na odpočinek a nabrání sil
do závěrečných čtyř kol. Teprve ty totiž určí, kdo celou
soutěž vyhraje a vybojuje si
právo postupu do první ligy

a kdo naopak skončí na chvostu a pravděpodobně sestoupí.
Kostelečtí mají i přes nevydařenou
jarní část stále ještě naději na třetí
místo, hodně napoví jejich sobotní
duel na půdě Velkého Meziříčí.
Na cizí palubovku, konkrétně do
Ivančic, zajíždějí i házenkáři Sokola
II Prostějov. Jejich pozice se ziskem
čtyř bodů z posledních dvou kol
výrazně zlepšila, na lepší než sedmé
místo to už ale zřejmě stačit nebude.

KAM NA házenou?
19. kolo, sobota 12. dubna: Ivančice – Prostějov (17.00), Velké Meziříčí - Kostelec na Hané (17.00), Olomouc – Juliánov (18.00), Brno „B“ –
Maloměřice (19.00), Hustopeče – Telnice (neděle 13.4., 10.30), Sokolnice
– Kuřim (neděle 13.4., 16.00).

INZERCE

Čeští tenisté vybojovali v Japonsku semifinále

ŠIPKAŘSKÁ TREFA

Veselý se dočkal první daviscupové výhry

Tokio (Japonsko), Prostějov/
jim - Čeští tenisté zvládli roli favorita a ve čtvrtfinále Davisova
poháru si v „Zemi vycházejícího
slunce“ poradili s domácími
Japonci 5:0. Pod vysokou výhru
výběru nehrajícího kapitána Jaroslava Navrátila se i při absenci
dlouhodobě nejlepšího českého
hráče Tomáše Berdycha podepsal člen TK Agrofert Prostějov,
neboť své vůbec první výhry
v týmové soutěži dospělých se
dočkal talentovaný Jiří Veselý.
„V Davis Cupu se počítá každý
zápas, i když už je rozhodnuto.
Lukáš chtěl v neděli nad Učijamou
vyhrát, i když byl trošku tvrdší. Ve
druhé sadě na něj přišla slabost,
ale dostal se z ní a vyhrál. Pro
Jirku Veselého, který už několikrát
dostal šanci v předešlých zápasech a prohrál, byl ten zápas ještě
důležitější. On do týmu patří, bude
tam možná dalších pět deset let,
takže jsem velice rád, že utkání s
Danielem zvládl,“ hodnotil kladně
vystoupení Jaroslav Navrátil.
Základ k postupu do semifinále
položili čeští hráči již v pátek, když si
Radek Štěpánek poradil s Tatsumou
Item po setech 6:7, 7:6, 6:1 a 7:5,
následně si v dramatické pětisetové
bitvě poradil Lukáš Rosol s Taro
Danielem. Postupový třetí bod

získal český pár Rosol-Štěpánek v
sobotní čtyřhře po výsledku třikrát
6:4 a v neděli tak mohli do hry i další
členové sestavy.
Čtyřicítka světového žebříčku
Rosol porazila Yasutaku Uchiyamu 2:1 na sety, po tomto duelu přišla slavná chvilka pro stále
ještě dvacetiletého Veselého.
Sedmašedesátý hráč pořadí ATP
neztratil s Taro Danielem ani jeden
set a díky celkem třem brejkům
si dokráčel k výhře 6:4 a 6:4. V
prvním setu česká naděje zvládla
nepříznivý vývoj 0:2 a v deváté
hře se poprvé dostal do vedení,
aby sadu doservíroval čistou
hrou, ve druhém setu brejknul
svého soupeře v sedmé hře a své
podání si v poklidu uhlídal až do
proměněného mečbolu.
„Vyhrát první zápas v Davis Cupu
je krásný pocit a další řekl bych
maličký splněný sen. Vždycky
je premiéra nejkrásnější a
nejcennější, takže jsem rád,“ těšilo
po zápase veselého Veselého.
V dalším čtvrtfinálovém souboji se
Francii podařilo obrátit nepříznivý
stav 0:2 po pátečních dvouhrách,
když nejprve získali sobotní
čtyřhru a poté zásluhou Tsongy a
Monfilse neztratili ani jeden set v
závěrečných nedělních singlech.
Právě do Francie tak na podzim

pocestují čeští reprezentanti, semifinále Davis Cupu se uskuteční od
pátku 12. do neděle 14. září.
Otázkou zatím je, zda to bude i
s Tomášem Berdychem, nebo
bez něj. „Nechal bych tomu čas.
Je teprve duben, vyhráli jsme
čtvrtfinále, máme čas do září. Rozhodne sám Tomáš. Pro něj teď budou důležité turnaje, grandslamy.
Situaci okolo Davis Cupu budeme
řešit někdy před US Open. Je to
jeho rozhodnutí,“ přemítal Navrátil.
Druhou semifinálovou dvojici
vytvořily celky Itálie a Švýcarska.
Italové využili kolapsu Andyy
Murrayho proti Fabiovi Fogninimu a obrat dokonal Andreas
Seppi, Švýcary nezlomil ani stav
1:2 po sobotě. Nejprve si totiž
Wawinka poradil s Kukushkinem,
následně Federer vyprovodil z
kurtu poměrem 3:0 Golubeva.
„Jsme strašně rádi, že tým prokázal
velký morální kredit i bez Tomáše
Berdycha, byť si uvědomujeme, že
s Nišikorim by byli Japonci mnohem silnějším oříškem. V každém
případě jsme šťastní, že jsme opět
mezi nejlepší čtyřkou, klukům patří
dík,“ vzkázal Miroslav Černošek,
majitel agentury Česká sportovní,
která má daviscupový tým pod palcem. Situaci kolem Berdycha v tuto
chvíli komentovat nechtěl.

Basketbalistky zakončily přebor porážkou

Šumperk, Prostějov/jim –
Teprve podruhé v sezoně se
musely hráčky TJ OP Prostějov
smířit s tím, že si ze zápasu
oblastního přeboru žen odnesou
pouze jeden bod. A opět u toho
byl Šumperk. Na počátku prosince prohrály Prostějovanky s
rezervou druholigového týmu
v koncovce 62:59, v posledním kole podlehly Šumperku
výrazněji – 80:62.
Ke dvěma bodům a potvrzení
konečného druhého místa nasadily Severomoravanky tempo hned
od úvodních sekund. Jen za první
čtvrtinu nastřádaly čtyřiadvacet
bodů a do poločasové přestávky
přidaly dalších třiadvacet, takže
už v tomto čase inkasoval
Prostějov více bodů než za celý
zápas proti „béčku“ Zlína.
„Domácí nás jako jediní dokázali
porazit. Nastoupili v dobré sestavě,
ale i nám chyběla pouze Michaela
Krátká. Minule to bylo těsně,
teď poměrně jednoznačné. Od
začátku jsme se trápili střelecky a
nedařila se nám obranná hra jako
v předešlých zápasech,“ postrádal

80:62

TJ Šumperk „B“
TJ OP Prostějov

(24:14, 23:17, 17:17, 16:14)

Sestava a body Prostějova:
Švécarová 16, Kalábová 14, Konečná 12, Tilšarová 10, G. Svobodová
5, N. Svobodová 4, Fialová 1, K. Krátká. Trenér: Željko Živkovič.

aneb Večerník monitoruje regionální dění

Olomoucká Extraliga
Kolo
19
19
19
19
19
19

Domácí
Hanácká šipka Olomouc
Miagi Mohelnice
Pitbulls Prostějov
Poslanci Bělkovice-Lašťany
Zlatá koule Olomouc
Vetřelci Prostějov

Tým
TJ OP Prostějov
TJ Šumperk „B“
TJ Loko Krnov „B“
SKB Zlín „B“
SK UP Olomouc „B“

Z
16
16
16
16
16

trenér Prostějova Željko Živkovič
větší koncentraci i aktivitu.
Hráčky Šumperku na něj
působily sehraným dojmem,
zatímco Prostějovanky zrovna
neměly svůj den. Navíc šetřil kadetky, které v následujících dvou
dnech čekaly první dva duely
play off. „Hlavní ale je, že jsme
přebor vyhráli a zajistili si postup
do baráže. Jsem rád, že jsme se
mohli čtyřikrát utkat s tak kvalitním soupeřem, hodně nám to

V
14
11
10
3
2

R
2
5
6
13
14

P
1206:828
1032:926
1159:1014
841:1179
799:1090

S
30
27
26
19
18

dalo,“ cenil si kouč TJ OP.
Nyní přijde na řadu vyvrcholení
sezony a skupinová bitva o postup
do druhé ligy. Na své soupeřky si
ale zatím musí Prostějov počkat.
„Teď sice budeme bojovat na více
frontách, ale věřím, že jak ženy,
tak juniorky i kadetky to zvládnou. Musíme hodně potrénovat a
připravit se dobře takticky,“ stanovil trenér prostějovských basketbalistek Željko Živkovič úkoly
pro nejbližší období.

BD BH LD
5
13
17
12
6
28
12
6
28
7
11
21
8
10
23
neznámo v době uzávěrky

LH
28
18
16
26
22

Tabulka Olomoucká Extraliga – sezona 2013/14 – po 19. kole

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

Tým
Kol V VP R
Zlatá koule Olomouc
19 17 1 0
Dobří bobři Olomouc
19 13 3 0
Miagi Mohelnice
19 15 0 0
Pitbulls Prostějov
19 13 1 0
Zavadila o jedličku Čechovice 19 11 0 0
Vetřelci Prostějov
18 8 1 0
Pánvičky Uničov
19 6 1 0
Ajta Krajta Hrabůvka
18 6 1 0
Berini Ivanovice na Hané
18 5 1 0
Jiřina Black Bears Prostějov 19 5 0 0
Poslanci Bělkovice-Lašťany
18 1 2 0
Hanácká šipka Olomouc
19 1 0 0

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

P
1
3
4
3
6
8
10
10
11
14
14
17

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

Skóre
209:134
211:134
206:136
219:126
201:143
153:173
170:175
153:173
147:179
134:208
114:213
110:233

Legy Body
489:350 53
488:359 45
482:377 45
491:343 43
478:373 35
396:404 27
423:434 22
394:418 21
362:431 18
369:494 15
307:482 8
314:528 4

B liga - PROSTĚJOVSKO
Kolo
19
19
19
19
19
19

Domácí
Brablenci Kojetín
Darts Držovice
Fénix Prostějov
O tečku Prostějov
Orli Kojetín
Twister Kroměříž

Hosté
Seniors Hamry
KRLEŠ Kralice na Hané
V Zeleném Prostějov
Rafani Čelčice
Asi Prostějov
Mexičani Čelčice

BD BH LD
neznámo v době uzávěrky
13
5
28
5
13
12
neznámo v době uzávěrky
10
8
25
15
3
32

LH
13
29
19
11

Tabulka B liga – Prostějovsko – sezona 2013/14 – po 19. 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
19
19
19

Domácí
Soběsuky 49
U Žida Ivanovice na Hané
Žabáci Ivanovice na Hané

Konečná tabulka oblastního přeboru žen:

1.
2.
3.
4.
5.

Hosté
Zavadila o jedličku Čechovice
Pánvičky Uničov
Ajta Krajta Hrabůvka
Jiřina Black Bears Prostějov
Dobří bobři Olomouc
Berini Ivanovice na Hané

Kol
19
19
19
18
18
19
18
19
19
19
18
17

V VP R
17 0 0
17 0 0
16 0 0
11 1 0
11 0 0
11 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
5
7
8
9
12
13
15
14
17

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

Skóre
228:115
242:100
243:99
182:144
194:130
189:153
169:156
137:206
135:209
123:219
113:212
47:259

Legy Body
525:326 52
528:286 51
539:280 48
429:344 36
445:329 33
442:378 33
403:385 26
359:472 20
349:485 15
329:497 12
302:482
4
157:543
0

C liga - PROSTĚJOVSKO
Hosté
Capa U Jedličky Čechovice
Fe-MAT Čehovice
Skalní Na Nové Doloplazy

BD
12
12
8

BH
6
6
10

LD
28
28
20

LH
13
16
25

Tabulka C liga – Prostějovsko – sezona 2013/14 – po 19. 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
16 12 0 0
17 11 0 0
16 10 1 0
16 8 0 0
17 6 2 0
16 5 0 0
16 1 1 0

PP P
0 4
0 6
0 5
2 6
0 9
1 10
1 13

K
0
0
0
0
0
0
0

Skóre
164:124
163:143
166:123
147:143
143:165
130:159
117:173

Legy Body
383:304 36
398:356 33
387:312 32
359:352 26
351:398 22
329:379 16
299:405
6

partneři šipkových soutěží a turnajů na Olomoucku

Mladí korfbalisté Prostějova to dokázali a jsou MISTŘI!

Prostějov/jim – Sen dorostenců
SK RG Prostějov o vítězství v
dorostenecké extralize se naplnil.
Tým koučovaný Martinem Uherkou a Davidem Konečným naplno využil domácího prostředí a v
zaplněné hale ve Studentské ulici
zvládl napínavé finálové utkání se
Znojmem ve svůj prospěch a mohl
slavit. Již předtím v duelu o bronz
deklasovali hráči Náchoda svého
soupeře ze Šenova.
Prostějovský tým toužil po odvetě za
loňskou porážku 5:13, ale proti vítězi
základní části musel po většinu utkání
dotahovat lehkou ztrátu. To se po celé
utkání dařilo a ve druhé půli se dokonce dostal do jednokošového vedení,
o vítězi nakonec ale za stavu 15:15
muselo rozhodnout až prodloužení.

Zatímco znojemští Modří Sloni svůj
útok nevyužili, Prostějov si připravil
dobrou pozici a Gabriela Francová
vstřelila zlatý koš. Z nastaveného
času stihlo uběhnout pouhých třiačtyřicet sekund a mohla vypuknout
obrovská prostějovská euforie.
„Je to úplná paráda, emoce jsou nepopsatelné. Nejprve nastala obrovská
úleva, potom velká radost. Letos
jsme tomu věnovali velké úsilí i tréninky navíc a podařilo se. Byla by
velká škoda, kdybychom opět obsadili druhé místo,“ radoval se šťastný
Martin Uherka.
Průběh utkání si příliš neužil, protože
šlo o velice napínavou bitvu, po zápase už ale mohl hodnotit v radostném
rozpoložení. „Bylo to hodně dramatické, jen pár minut jsme vedli, jinak

bylo vždy Znojmo o krok vepředu.
Naše tradiční slabina v zakončení
se projevila v nejnevhodnější chvíli
a soupeř se dostal až do čtyřkošového vedení. Zatímco loni jsme za
podobného stavu nedokázali náskok
stáhnout, letos jsme i díky taktickým
střídáním stáhli až na poločasových
8:9,“ poukázal na podstatný moment,
jenž se stal základem pro výsledné
vítězství.
Pod zlaté medaile se podepsali i dva
aktéři, kteří se v pátek dočkali ocenění
v anketě Sportovec města Prostějova
2013. Asistentem byl pro letošní rok
David Konečný, přímo ze hřiště k
titulu dopomohla Renata Havlová.
„Společně s Davidem se o její sportovní výchovu dělíme a doufáme, že
dál sportovně poroste. Za poslední

SK RG Prostějov
TJ Znojmo MS YMCA

16:15 v prodl.
(15:15, 8:9)

Sestava a koše Prostějova:
Alexandr Vyroubal 6, Gabriela Francová 4, Tomáš Marek 3, Renata Havlová 2, Kateřina Lorencová 1, Nikola Ambrosová, Petr Galíček, Adéla Jenešová, Pavla Křížková, Michal Marek, David Rieger, Petr Šnajdr, Daniel
Štafák, Valerie Vyroubalová.

O 3. místo:
PKC Náchod – KC ŽS Šenov 19:6 (10:1)
dva tři týdny je opět někde jinde a prezentací na turnaj do Nizozemska,
ještě se může zlepšovat,“ domnívá kde je cílem alespoň semifinále. „Pak
se Uherka.
už nastane konec sezony. Doufám,
Polovinu týmu nyní čeká vyvrcho- že nám v létě opět vyjde soustředění
lení soutěže starších žáků, v níž se v Nizozemsku, to nám vždy hodně
pokusí navázat na předešlá dvě ví- dá,“ odtajnil následující program tretězství, druhá polovina odjede s re- nér úspěšného týmu Martin Uherka.

Zápasové
meníčko
www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
Výsledky soutěží v malé kopané ČSRS Prostějov
2. okresní liga mužů, skupina B
První turnaj (5. dubna) – hřiště Kralice na Hané: Los Nutrios
Kralice na Hané – Kostelec na Hané 10:1, FC LadZimil Čehovice
– Kralice 2:3, Kostelec – L. Čehovice 1:2. Hřiště Drahany: TJ Otinoves – KRS Abrahám Prostějov 5:3, FC SEMOS Juniors Hluchov
– Abrahám PV 1:0, Otinoves – J. Hluchov 6:1.

Průběžná tabulka
1. Kralice
2. Abrahám PV
3. L. Čehovice
4. Otinoves
5. Kostelec
6. J. Hluchov

7
2
3
53:31
23
7
1
4
34:19
22
6
2
4
31:31
20
6
1
5
41:35
19
3
3
6
36:46
12
2
1
9
18:51
7
Město Prostějov podporuje malou kopanou.

MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
21. kolo: 1.FC Slovácko – 1.SK Prostějov (neděle 13.4., 10.15, rozhodčí: Batík – Zd. Kneisl,
L. Kneisl).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DIVIZE,SKUPINA „E“:
21. kolo: Určice – Dolní Benešov (neděle 13.4.,
16.00, Líkař – Chabiča, Kolář).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
21. kolo: Kralice na Hané volno, Hněvotín –
Konice (sobota 12.4., 16.00, Zavřel – Koláček,
Štětka).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
17. kolo, sobota 12. dubna, 16.00: Klenovice
na Hané – Dub nad Moravou (Oulehla – Sedláček, Sigmund), Čechovice – Hlubočky (neděle 13.4., 16.00, Kreif – Straka, Lepka).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
17. kolo, neděle 13. dubna, 16.00: Plumlov
– Vrchoslavice (sobota 12.4., 16.00, Pitner

– Přikryl, Svozil), Tovačov – Nezamyslice
(M. Pospíšil – Pumprla, Menšík), Pivín –
Mostkovice (Valouch – Ženožička, Milar,
Kostelec na Hané – Kojetín „B“ (Šebesta
– Langhammer, Krutovský), Horní Moštěnice – Lipová (sobota 12.4., 16.00, Svačina
– Pumprla, Navrátil).
I.B TŘÍDA O KFS,
SKUPINA „B“:
17. kolo: Hvozd – Červenka (sobota 12.4.,
16.00, Dokoupil – Lasovský, Krutovský).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U19:
19. kolo: 1.SK Prostějov – 1.HFK Olomouc
(sobota 12.4., 10.15, Slabý – Ol KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U17:
23. kolo: 1.SK Prostějov – 1.HFK Olomouc
(neděle 13.4., 10.15, hřiště Olšany, Caletka – Ol
KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U16:
23. kolo: 1.SK Prostějov – 1.HFK Olomouc

(neděle 13.4., 12.15, hřiště Olšany, Ol KFS –
Caletka, Ol KFS).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS –
dorost:
17. kolo: Určice – Hlubočky (sobota 12.4.,
13.45, Kopecký), Konice – Kostelec na Hané
(neděle 13.4., 10.00, Vachutka).
KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu
– skupina „B“:
17. kolo: Protivanov – Čechovice „B“ (neděle
13.4., 11.00, Petrů), Šternberk „B“ – Němčice
nad Hanou (sobota 12.4., 12.15, Křepský).
PŘEBOR OFS PROSTĚJO
– II. TŘÍDA:
21. kolo, neděle 13. dubna, 16.00: Horní Štěpánov – Zdětín, Otinoves – Držovice, Smržice – Otaslavice, Olšany u Prostějova – Haná
Prostějov „B“ (sobota 12.4., 16.00), Čechovice
„B“ – Brodek u Prostějova (sobota 12.4., 16.00),
Přemyslovice – Protivanov, Určice „B“ – Jesenec (sobota 12.4., 16.00), Němčice nad Hanou
– Vrahovice.

III. TŘÍDA:
21. kolo, neděle 13. dubna, 16.00: Mostkovice
„B“ – Zdětín „B“ (sobota 12.4., 16.00), Tištín
– Nezamyslice „B“, Bedihošť – Vícov (sobota
12.4., 16.00), Ptení – Dobromilice, Pivín „B“ –
Pavlovice u Kojetína (sobota 12.4., 16.00), Brodek u Konice – Skalka, Plumlov „B“ – Vrahovice „B“ (hřiště Krumsín), Výšovice – Kralice na
Hané „B“ (sobota 12.4., 16.00).
IV. TŘÍDA:
13. kolo, neděle 13. dubna, 16.00: Brodek u
Prostějova „B“ – Přemyslovice „B“, Ivaň –
Tvorovice (sobota 12.4., 16.00), Želeč – Biskupice, Otaslavice „B“ – Doloplazy (sobota 12.4.,
16.00), Kladky – Čechy pod Kosířem.
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV
DOROSTU:
11. kolo: Plumlov – Držovice (neděle 13.4.,
10.00), Pivín – Dobromilice (neděle 13.4.,
13.30), Smržice – Přemyslovice (sobota 12.4.,
10.45).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši
návštěvu! -jim-

Volejbal
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„Agelky“ hladce prošly dvěma koly play off, teď zbývá poslední krok

UNIQA EXTRALIGA ČR

0
3

FINÁLE EXTRALIGY ZAČÍNÁ, DO PROSTĚJOVA PŘIJEDE OLYMP!
Nadcházející víkend může volejbalistky nasměrovat k zisku šestého titulu v řadě

VK KRÁLOVO POLE BRNO
VK AGEL PROSTĚJOV
KONEČNÝ STAV SÉRIE: 0:3

Čas: 1:05 hodin
Rozhodčí: Gall a Velinov
Diváků: 600
1. set: 15:25 21 minut 2. set: 15:25 22 minut
3. set: 14:25 22 minut

Sestava Prostějova:
libero: Jášová
Kossányiová
Maleševič

Borovinšek
Carter

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

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

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

PLAY OFF - SEMIFINÁLE

3

VK AGEL
PROSTĚJOV

vs.

VK KP
BRNO

vs.

SK UP
OLOMOUC

0

Výsledky: 3:0, 3:0, 0:3

3

PVK Olymp
PRAHA

1

Výsledky: 3:0, 0:3, 3:2, 3:2

Čtvrtfinále proti Slavii Praha ani semifinále s KP Brno nepředstavovalo pro
volejbalistky VK AGEL Prostějov žádný problém, obě dosavadní kola play
off zvládly beze ztráty jediného setu. Teď je však čeká opravdová zkouška
ohněm, neboť ve finále UNIQA extraligy žen ČR 2013/2014 na ně nastoupí
největší rival posledních tří let, tým PVK Olymp Praha! Série o zlato z nejvyšší tuzemské soutěže začíná úvodními dvěma zápasy v hale Sportcentra
DDM: v sobotu 12. dubna se hraje od 16.00 hodin, o den později od 17.00
hodin. A celý tým si přeje, aby se tribuny zaplnily až po střechu!
Prostějov/son
Oba sokové vyvrcholení české
extraligy prošli do rozhodujících titulových bojů poněkud
odlišným způsobem. „Agelky“
coby suverénní vítězky dlouhodobé části nepozbyly zatím svou
nadvládu ani ve vyřazovacích
bojích, když výše zmíněné celky
Slavie i Králova Pole porazily
třikrát jasně 3:0. Pražský výběr
PVK Olymp totéž zvládl jen ve
čtvrtfinále proti Šternberku, zatímco v semifinále musel svádět
tuhé a naprosto vyrovnané bitvy
s Olomoucí. Po domácí prohře
0:3 ve druhém střetnutí série mu
dokonce hrozilo vyřazení, jenže
na půdě SK UP dvakrát uspěl po
obrovských dramatech těsně 3:2
a finálovou účastí znovu dosáhl
na svůj cíl.
„Na to, že Olymp dlouhodobě
pracuje pouze s českými a většinou mladými hráčkami, dokázal už třetí rok po sobě postavit
velice dobrý tým. O jeho kvalitách svědčí, že celý tento ligový
ročník opět držel druhé místo
tabulky a své postavení dokázal
potvrdit rovněž vyřazením letos

hodně nebezpečné Olomouce,“
vysekl policejnímu oddílu poklonu Miroslav Čada, hlavní
trenér VK Agel Prostějov. Jeho
svěřenkyně potkaly pražské
protivnice v probíhající sezóně
již v pěti vzájemných duelech
a pouze jedinkrát zvítězily hladce 3:0. Třikrát uspěly 3:1 včetně
těžce vydřeného triumfu v českobudějovickém finále Českého
poháru, jednou se z výhry 3:1
doma radoval kolektiv z miliónové metropole. „Všechna tahle
utkání nám samozřejmě dávají
spoustu cenného materiálu ke
studiu, ale říkal jsem to už před
semifinále a teď to můžu jen
zopakovat: dosavadní vzájemné souboje se mažou, finále
startuje od nuly,“ zmínil Čada.
O jedno se jeho družstvo každopádně pokusí, a to sice přenést výtečnou formu ze závěru
předchozího dějství play off do
posledních mačů celého soutěžního ročníku. „Je pravda, že jsme
v Brně zahráli opravdu výborně
a stejnou kvalitu bychom rádi
předvedli také v bitvách o titul.
Stojí však proti nám úplně jiný
a dá se říct, že určitě lepší sou-

peř, tudíž to ve finále budeme
mít mnohem těžší. Rozhodně
jsme ovšem v přípravě dělali
maximum, abychom při plnění
jednoho ze stěžejních výsledkových cílů dokázali hrát špičkový
volejbal a naplnit roli favorita,“
zdůraznil kouč prostějovského
„vékáčka“.
PVK má k dispozici sehraný
mančaft, v němž zpravidla
nejčastěji bodují univerzálka
Michala Kvapilová či mladičká smečařka Michaela Mlejnková, leč výrazně prosadit se
z nahrávek Ivety Halbichové
často dokážou i blokařky Eva
Hodanová s Andreou Sládkovou. „Herní styl Olympu byl
samozřejmě tématem našich
taktických rozborů tak, aby holky šly do jistě náročných zápasů
maximálně nachystané. Já věřím,
že dokážeme předvést to nejlepší
ze sebe a do klubové sbírky přidat
další cennou trofej,“ pravil Čada
pevně.
Extraligové finále začíná a kdo
je skutečným fanouškem prostějovských volejbalistek, nemůže u toho v hledišti Sportcentra
DDM Prostějov chybět!

Stručné představení PVK Olymp Praha
Jeden z nejúspěšnějších oddílů v historii českého
ženského volejbalu získal během své existence (od roku
1957) celkem 16 extraligových titulů, ten zatím poslední
v roce 2008. Předchozí dvě sezóny skončily pro Olymp
dalšími pěknými výsledky v podobě stříbrných medailí.
Hráčská soupiska PVK Olymp Praha
Tereza Vinklerová – blokařka č.1
Michala Kvapilová – smečařka č.3
Zuzana Mudrová – univerzálka č.4
Eva Hodanová – smečařka č.5
Simona Kopecká – nahrávačka č.7
Andrea Sládková – blokařka č.9
Iveta Halbichová – nahrávačka č.10
Veronika Trnková – blokařka č.11
Tereza Škrampalová – smečařka č.12
Blanka Jančaříková – univerzálka č.14
Michaela Mlejnková – smečařka č.16
Veronika Dostálová – libero č.17

Realizační tým PVK Olymp Praha
Hlavní trenér: Stanislav Mitáč
Asistent trenéra: Jakub Brečka
Vedoucí družstva: Ondřej Foltýn
Lékařka: Milada Drašarová
Fyzioterapeutka: Tereza Škrampalová

Přehled vzájemných zápasů v sezóně 2013/2014

4. kolo extraligy (21. listopadu
2013): Olymp Praha – Prostějov 1:3 (25, -20, -19, -20).
13. kolo extraligy (19. prosince 2013): Prostějov – Olymp
Praha 3:1 (-18, 18, 19, 19). 20.
kolo extraligy (6. února 2014):

Prostějov – Olymp Praha 3:0
(16, 23, 20). Finále Českého
poháru (18. února 2014): Prostějov – Olymp Praha 3:1 (17,
-21, 25, 25). 25. kolo extraligy
(27. února 2014): Olymp Praha
– Prostějov 3:1 (19, 23, -20, 21).

Celková bilance finalistů:
Prostějov – Olymp Praha
39:3 na zápasy (120:31 na sety).

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

Přehled výsledků UNIQA extraligy ČR
SEMIFINÁLE PLAY-OFF

3. zápasy: VK Královo Pole Brno - VK AGEL Prostějov 0:3 (-15, -15,
-14). Nejvíce bodů: Širůčková 11, Michalíková 7 - Carterová 16, Maleševičová 13, Steenbergenová 9 * Olomouc - Olymp Praha 2:3 (22, -24, -22,
17, -11). Nejvíce bodů: Mátlová 16, Napolitano Šenková 15, Rutarová 13,
Tinklová 10 - Kvapilová 22, Hodanová 17, Mlejnková 15, Mudrová 10.
4. zápas: Olomouc - Olymp Praha 2:3 (2:3 (21,-22,22,-19,-13). Nejvíce
bodů: Rutarová 15, Napolitano Šenková a Tomašeková po 14 - Mlejnková
25, Hodanová 15, Kvapilová 11.

kam příště NA UNIQA EXTRALIGU
FINÁLE PLAY OFF:
1. zápas, sobota 12. dubna, 17 hodin:
AGEL Prostějov - Olymp Praha
2. zápas, neděle 13. dubna, 17 hodin:
AGEL Prostějov - Olymp Praha.
3. zápas, středa 16. dubna, 17 hodin:
Olymp Praha - AGEL Prostějov
případný 4. zápas,
čtvrtek 17. dubna, 17 hodin:
Olymp Praha - AGEL Prostějov
případný 5. zápas,
sobota 19. dubna, 17 hodin:
AGEL Prostějov - Olymp Praha.

O TŘETÍ MÍSTO:
1. zápas, čtvrtek 10. dubna, 17 hodin:
SK UP Olomouc - VK KP Brno
2. zápas, sobota 12. dubna, 17 hodin:
VK KP Brno - SK UP Olomouc
případný 3. zápas,
čtvrtek 10. dubna, 17 hodin:
SK UP Olomouc - KP Brno.

Prostějov potřetí v řadě narazí

ve finále extraligy na Olymp

Prostějov/son - Pět předchozích ky všech pěti finále elitní národní
ročníků UNIQA extraligy žen soutěže, po kterých náš tým mohl
ČR má stejného vítěze: volejbal- slavit zisk nejcennější české trofeje.
istky VK Prostějov. „Agelky“ Radostné křepčení prostějovského
tak nyní mohou získat již šestý týmu zatím proběhlo dvakrát
mistrovský titul v řadě, přičemž v Brně, dvakrát doma v hale Sportpotřetí za sebou nastoupí do centra DDM a jednou v Praze. Tyhrozhodující série o zlato proti le oslavné „dvojičky“ tak mohou
Olympu Praha.
svěřenky Miroslava Čady aktuálně
V následujícím přehledu vám zkompletovat. Stačí PVK přehrát
Večerník přináší kompletní výsled- 3:0 nebo 3:1 na utkání...
Finále extraligy žen 2008/2009
VK Prostějov – KP Brno 3:1 na zápasy
Prostějov – Brno 3:1 (18, -22, 21, 23), Brno – Prostějov 3:2 (20,
-20, -19, 32, 9), Prostějov – Brno 3:1 (-23, 17, 20, 19), Brno –
Prostějov 0:3 (-17, -17, -18).
Finále extraligy žen 2009/2010
VK Modřanská Prostějov – KP Brno 3:0 na zápasy
Prostějov – Brno 3:0 (19, 21, 21), Prostějov – Brno 3:0 (21, 15, 22),
Brno – Prostějov 0:3 (-17, -17, -21).
Finále extraligy žen 2010/2011
VK Modřanská Prostějov – UP Olomouc 3:0 na zápasy
Prostějov – Olomouc 3:0 (13, 11, 19), Olomouc – Prostějov 1:3
(19, -13, -21, -21), Prostějov – Olomouc 3:1 (23, -23, 17, 7).
Finále extraligy žen 2011/2012
VK AGEL Prostějov – Olymp Praha 3:0 na zápasy
Prostějov – Olymp 3:0 (17, 24, 20), Olymp – Prostějov 1:3 (-20,
23, -24, -23), Prostějov – Olymp 3:0 (12, 23, 13).
Finále extraligy žen 2012/2013
VK AGEL Prostějov – Olymp Praha 3:0 na zápasy
Prostějov – Olymp 3:0 (15, 18, 22), Prostějov – Olymp 3:2 (19,
-23, -20, 23, 9), Olymp – Prostějov 0:3 (-20, -22, -14).
Finále extraligy žen 2013/14
VK AGEL Prostějov – Olymp Praha ???

Kouč Miroslav Čada: „Tímhle pro nás nic nekončí...“

Brno/son - První i druhé kolo
extraligového play off zvládly
prostějovské
volejbalistky
shodným skóre setů 9:0. Jenže
zatímco v případě čtvrtfinále
se Slavií Praha šlo svým způsobem o povinnost, hladké semifinálové vyřízení „černého koně“
z Brna příjemně potěšilo. Vzhledem k dobré aktuální formě
Králova Pole i jeho sebevědomí
po vyřazení Frýdku-Místku se
očekávaly aspoň dílčí potíže,
které ale k potěšení příznivců
„Agelek“ nepřišly. Zvlášť středeční třetí díl série v jihomoravské metropoli totiž ženy VK
Prostějov opanovaly naprosto
dominantním způsobem.
„Určitě jsme předvedli zatím nejlepší výkon letošní sezóny. Mám

radost, že se nám povedlo ve
vyřazovacích bojích ukázat takovou herní kvalitu, zvlášť venku
a v hale Králova Pole, kde to ne
vždy bývá jednoduché. Přijelo
sem hodně našich fanoušků a já
věřím, že si tenhle maximálně
vydařený zápas užili,“ usmíval se
několik minut po postupu do finále Miroslav Čada, hlavní trenér
volejbalistek Prostějova.
Pro herní projev svých oveček
tentokrát neměl jedinou výtku.
„Absolutorium zaslouží nahrávačka, blokařky, smečařky, univerzálky i libero, prostě všechny
členky sestavy. Navíc holky hrály
skvěle nejen individuálně, ale rovněž týmově, náš výkon tentokrát
neměl od začátku až do konce
střetnutí jedinou slabinu. Přesně

takhle bychom měli hrát v ideálním případě pořád,“ představoval
si Čada maximalisticky.
Pro nečekaně jasnou středeční partii měl snadné vysvětlení.
„Předpokládal jsem, že se dostaneme pod mnohem větší tlak
soupeřova podání. Jenže servis
Brnu moc nešel, tím pádem jsme
výborně přihrávali a následně
mohli rozvíjet naši herní sílu ve
všech jejích aspektech. Projevilo
se, že přece jen máme na své straně podstatně vyšší kvalitu a měli
bychom ji ukázat, prosadit se. Tak
dobrý výkon na závěr celé série je
příjemným bonusem,“ těšilo kouče VK AGEL.
Že jeho družstvo v semifinále převálcuje rozjeté Královo
Pole bez jediné ztracené sady?

To možná ani on sám nečekal!
„Soupeř hrál ve čtvrtfinále proti Frýdku-Místku vskutku velice
dobře, i na základě únorové těsné
porážky dva ku třem s námi si docela věřil a dalo se předpokládat,
že s ním nebudeme mít lehkou
práci. Větší problémy však nastaly pouze v úvodu prvního utkání
série, kdy jsme zahajovací set museli zachraňovat až ve vyrovnané
koncovce. Potom jsme se každou
další sadou zlepšovali a tři vítězství tři nula jsou v téhle pokročilé
fázi play off pěkným výsledkem,“
konstatoval Miroslav Čada spokojeně.
K létání v oblacích však není
žádný důvod ani prostor. „Naštěstí si holky samy uvědomují,
že tímhle nic nekončí...(úsměv) To

nejdůležitější nás teprve čeká, o titulu přece rozhodne až finále. Proto mančaft dostane jediný den volna, načež se okamžitě vrhneme do
přípravy na poslední zápasy celé
sezóny. Její součástí samozřejmě
znovu bude důkladné taktické nachystání na finálového soupeře,“
přiblížil zkušený lodivod.
A přál si spíše pražský Olymp,
nebo Olomouc? „Nikdy dopředu
neříkám, který protivník by byl
teoreticky vhodnější. Není to profesionální a může se to vymstít,
navíc jsme tradičně v situaci, že
titul stejně musíme získat tak jako
tak. A my věříme, že se nám to navázáním na semifinálovou kvalitu
podaří,“ zdůraznil Miroslav Čada
ještě předtím, než do boje o ligové
zlato prošel pražský výběr.

„V Brně se ukázalo, že nejvíc ze všeho záleží
na kvalitě vlastní hry,“ říká Sonja Borovinšek

Brno - Na kteroukoliv z prostějovských volejbalistek byste ve středu večer ukázali, šlo o ní bez váhání prohlásit: hraje výborně! Perfektní týmový výkon
VK AGEL během celého utkání číslo tři semifinálové
série play off s Brnem dokonale podpořila i zkušená slovinská blokařka Sonja Borovinšek, jež se s po
hladkém postupu do extraligového finále okamžitě
podělila Večerníkem o své dojmy.
Marek Sonnevend
Dá se říct, že jste právě
absolvovaly jeden z nejlepších duelů letošní sezóny?
„To nevím, ale určitě šlo o náš nejlepší výkon v semifinále! (úsměv)
Během prvních dvou zápasů série
doma jsme místy měly problémy
a soupeř trochu zlobil, tentokrát
jsme nic takového nepřipustily.

Přesně se nám tak povedlo splnit
cíl, se kterým jsme do Brna jely, to
znamená nic neprotahovat a okamžitě si zajistit postup do finále.“
Na jihu Moravy jste to
nakonec měly mnohem
snadnější než předtím v Prostějově. Nečekala jste spíš
opak?
„Samozřejmě ano, venku to většinou bývá těžší než doma. Navíc

Foto: archív Večerníku
jsme tady v probíhajícím ročníku svedly dvě velmi vyrovnané
bitvy, v nichž nás Královo Pole
dost trápilo kvalitním servisem
i celkově dobrým výkonem. Ale
tentokrát byl náš vlastní volejbal
na té nejvyšší úrovni, takže jsme

domácím nedaly žádnou šanci.
Odvedly jsme fakt výbornou
práci.“
Čím to, že se vám povedlo Královo Poel až tak
jednoznačně převálcovat?
„Asi úplně vším. Na hřišti jsme
celé utkání fungovaly jako skvěle
seřízený a skoro bezchybný stroj.
Hrály jsme týmově, mohly se
opřít o veškeré činnosti od podání
přes přihrávku, nahrávku a obranu
na síti i v poli až po útok. Prostě
nám šlo úplně všechno, máme radost z kvalitního výkonu. Je vidět,
že s blížícím se koncem sezóny
jdeme nahoru, pořád se lepšíme.“
Nemůže vás vyhodit
z rytmu dlouhá desetidenní pauza před startem finálové série?

„Věřím, že ne. Totéž následovalo
už po čtvrtfinále se Slavií Praha
a neměly jsme s tím větší problém, Brno v semifinále se nám
naopak povedlo zvládnout bez
jediného ztraceného setu. O něco
podobného se pokusíme i tentokrát. Trochu si odpočineme, dobře
potrénujeme, důkladně se připravíme na soupeře a půjdeme na to.
Finále české extraligy je vrcholem
naší sezóny, moc se na něj těšíme.
A v každém případě musíme vyhrát. A jestli jsem si přála Olym?
Já myslím že semifinálová série
názorně ukázala, že mnohem víc
než na konkrétním soupeři záleží
na úrovni našeho vlastního výkonu. Když budeme hrát tak dobře
jako v Brně, měly bychom vše
zvládnout.“

Volejbal, Basketbal
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„ODĚVÁŘKY“ SESTUPUJÍ
V
Brně
podaly
„Agelky“
nejlepší
výkon
sezóny
:
e
l
á
n
III. semifi
a nechaly KP v semifinále extraligy suverénně za sebou do krajského přeboru

Bodový vývoj - první set:
3:4, 5:4, 5:6, 8:7, 10:9, 10:14,
12:15, 12:19, 15:19, 15:25.
Druhý set: 3:2, 3:5, 5:5, 5:11,
7:12, 7:14, 8:15, 12:15, 13:18,
14:23, 15:25. Třetí set: 0:2, 1:4,
2:6, 6:9, 6:12, 7:16, 8:19, 10:19,
10:21, 12:21, 12:24, 14:25.
Brno/son - Tak tohle bylo představení hodné pětinásobných
šampiónek republiky! Volejbalistky VK AGEL Prostějov odvedly v Brně na palubovce Králova Pole po všech stránkách
precizní a působivou práci, čímž
suverénně ovládly třetí utkání
semifinálové série UNIQA extraligy žen ČR 2013/2014. Ve
vysokém tempu tak Čadovy
plejerky uzavřely celý boj
dvou moravských družstev, ve

kterém
soupeřkám nedovolily
k
získat během tří duelů ani jeden
set a hladce tak postoupily do
finále elitní národní soutěže.
Střetnutí mělo díky bouřlivé
atmosféře od začátku velký
náboj, oba týmy se však nevyhnuly ani chybám. Protože si je ale
rovnoměrně dělily mezi sebe, bylo
vstupní dějství dlouho vyrovnané.
První únik se povedl hostům až
od stavu 10:9, kdy Kossányiová
skvěle podávala, její parťačky
výborně blokovaly a šňůra pěti
bodů prudce změnila skóre na
10:14. Druhý úder Hanačky
předvedly jen o pár minut později
(z 12:15 na 12:19), v téhle pasáži
hrály opravdu špičkový volejbal.
Soupeřky pak sice zkorigovaly na
15:19, jenže následovalo několik
dalších vítězných bloků VK
a úvodní sada nabrala bleskový
konec – 15:25 a 0:1.
Po suverénní prostějovské jízdě
ve druhé polovině zahajovacího
setu odstartoval ten druhý opět
vyrovnaně, ovšem Brňanky
tentokrát držely krok jen chvíli. Potom jejich útok znovu
opakovaně troskotal na výtečné

obraně úřadujících mistryň ČR,
které měly po trháku z 5:5
na 5:11 ve své statistice již
neuvěřitelných třináct bodových
bloků! Volejbalistky Agelu navíc
téměř bezchybně přihrávaly, díky
pestrým nahrávkám z četných
kombinací úspěšně zakončovaly
rozličné útoky a také účinně
podávaly, jejich výkon prostě
neměl chybu. Teprve za stavu
8:15 přišel první větší problém
v podobě série KP na 12:15, jež
do té doby výrazně zaskočená
domácí děvčata vrátila do zápasu.
Naštěstí „Agelky“ rychle zareagovaly a protivnice novým náporem okamžitě vrátily zpět dolů
dost nemilosrdným způsobem
- 15:25 a 0:2.
Duel probíhal až nečekaně
jednostranně, neboť Královo
Pole se vůbec nemohlo vymanit
z hluboké defenzivy pod herním
diktátem perfektně válejícího
„vékáčka“ z Prostějova. Co
však na to třetí část? Rozložení
sil jedině potvrdila! Čadovy
svěřenkyně se každou další
výměnou dostávaly do většího
a většího laufu, bezradné sokyně

trvale
parádním
t l drtily
d til veskrze
k
ád í
volejbalem a svým fanouškům
nabízely krásnou podívanou.
Původně trochu obávané utkání
tak skončilo možná překvapivým
debaklem brněnského celku 14:25 a 0:3.
„Soupeř odehrál své nejlepší
utkání v celé sérii. Ve všech
činnostech byl daleko lepší, hlavně
na bloku a v poli,“ přiznala Soňa
Nováková zastupující kapitánka
Královo Pole Brno která nedávno
působila v Prostějově. V dresu

VK AGEL se potkala
tk l i s kapitánkk itá k
ou Solange Soares jež tentokrát
byla na protější straně barikády.
„Přijely jsme dobře připravené
a zkoncentrované. S naší hrou
jsem tentokrát velmi spokojená,
protože mi přišlo, že jsme konečně
předváděly takový volejbal, jaký
se nám nedařil celou sezónu. Brno
není příjemný soupeř, a tak máme
radost z poměrně jednoduchého
utkání i celé série,“ usmívala se ve
středečním podvečeru populární
„Soli“.

infarktovou podívanou, která dospěla až do tie-breaku. Ten lépe
zvládly hostující Pražanky. „Po
dvou výsledcích 3:0 z Prahy to
byl konečně zápas hodný druhého kola play off. Dnes už šlo
o bitvu, navíc se třemi úvodními nesmírně vyrovnanými sety.
Moc mě těší, že jsme tady měli
ještě stabilnější přihrávku než
doma. Velký zlom nastal v koncovce druhé sady, pak jsme celý
třetí set vedli, v tie-breaku skóre
se štěstím otočili a dotlačili to až
k vítěznému míči,“ radoval se
hlavní trenér Olympu Stanislav

Mitáč. „Hodně důležitá byla koncovka druhého setu. Kdybychom
ji zvládli, tak se vše mohlo vyvíjet úplně jinak, bohužel jsme se
o svou šanci připravili vlastní nedůsledností. Od té doby už jsme
pak zase dělali ty naše šňůry tří
čtyř obdržených bodů v jednom
postavení, což se nesmí stávat.
Stálo nás to celý zápas,“ smutnil
naopak olomoucký lodivod Jiří
Teplý.
Jako podle kopíráku to obě
družstva vzala o den později,
neboť i čtvrté vzájemné střetnutí musela rozetnout až zkrácená

pátá sada. A výsledek? Znovu
lepší nervy žen PVK, které nejtěsnějším poměrem poslaly sebe
do finále a protivnice do soubojů o bronz. „Olymp měl výhodu
tvrdšího útoku z kůlů a nám nezahrály příliš dobře univerzálky
ani libero. Také servis jsme mohli
mít lepší a dělali zbytečné chyby,
vinou kterých jsme opět těsně
přišli o tohle utkání i celou sérii,“
hořekoval Teplý. „Jsem velmi
spokojený s tím, že jsme zde dokázali zase zvítězit, protože jsme
do Olomouce jeli hodně rozpačití
po nedělním výprasku ve druhém

utkání. Opět se strhla velká bitva,
i když tentokrát s opačným průběhem než včera. Tie-break jsme
znova rozehráli s velkým nadšením, abychom jej nakonec doklohnili k výhře 15:13. Zpočátku
střetnutí se nám nedařilo moc na
útoku, pak se to začalo zlepšovat.
Na obou stranách vůbec obrany
převyšovaly útok, což také bylo
příčinou délky i dramatičnosti
zápasu,“ komplexně zhodnotil
spokojený Mitáč.
Teď zkusí družina z české metropole zaskočit prostějovské favoritky.

Ivana CEBÁKOVÁ - hrající asistentka
trenéra Královo Pole Brno:

„Pro třetí utkání série se na nás Prostějov výborně připravil. Byl lepší ve všech
činnostech a i přes naše riskantní podání, které jsme dost kazily, výborně
přijímal a neměl s ním problém. Nám dělala naopak potíže jeho rychlá hra
středem, kterou jsme nedokázaly ubránit na síti ani v poli.“

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:

„Myslím, že pro nás to bylo nejjednodušší utkání ze všech tří semifinálových...(úsměv) Hráli jsme dobře jak v obraně, tak v útoku, naopak Brnu se dařilo o poznání méně než během prvních dvou zápasů. Holky musím pochválit
za nejlepší výkon celé sezóny, takhle přesvědčivě by to z naší strany mělo na
hřišti vypadat pokaždé.“

Olymp prokázal svou sílu, když zvládl dvě vypjaté,
dramatické a nesmírně vyrovnané bitvy v Olomouci

Prostějov/son - Soupeřky prostějovských volejbalistek pro
finále UNIQA extraligy ČR
2013/2014 vzešly z třaskavé semifinálové dvojice PVK Olymp
Praha versus SK UP Olomouc.
Řežba mezi tradičními kluby
z hlavních měst celé republiky,
respektive Hané, se za vyrovnaného stavu 1:1 na zápasy
stěhovala do sportovní haly
Univerzity Palackého a tam
uprostřed minulého týdne parádně vygradovala.
Už středeční třetí duel série nabídl
šesti stovkám natěšených diváků

Katie Carter debatovala se studenty CMG v angličtině

Prostějov/son - Prochází náročným obdobím rozhodujícího play off české extraligy, přesto si vedle toho našla čas na
jednu prospěšnou mimovolejbalovou
akci. Členka ženského týmu VK AGEL
Katie Carter vyrazila do Cyrilometodějského gymnázia a základní školy
Prostějov, kde absolvovala hodinu konverzace v anglickém jazyce s tamními
studenty.
„Myšlenka něčeho takového se zrodila
už loni v hlavách učitele tělocviku na RG
a ZŠ ve Studentské ulici Jiřího Kremly
a předsedy Fanklubu VK Honzy Zatloukala. Letos jsme se rozhodli tento podnět
zrealizovat tím, že z naší strany odešla
nabídka do některých škol na debatu
v cizím jazyce s volejbalistkou prostějovského družstva. A vzhledem k současnému složení hráčského kádru byla ideální
adeptkou pro tuhle akci Katie Carter coby
rodilá angličtinářka z USA, která přiro-

zeně mluví ve své rodné řeči naprosto
perfektně,“ vyložil Večerníku Ondřej
Hubáček, PR manažer hanáckého oddílu.
Osmadvacetiletá plejerka ze Spojených
států přistoupila k celé věci s opravdovým nadšením. „Když jsem jí o tom
poprvé řekl, odpověděla krátce a jasně:
I would love to! A s velkým elánem pak
šla i do samotné debaty přímo na gymplu.
Zavítali jsme do tříd oktáva a sexta, kde
sice studenti byli zpočátku trochu ostýchaví, ale Katie je pořád povzbuzovala a snažila se hodně mluvit, aby toho co nejvíc
slyšeli. Tréma dětí pak za chvíli opadla,
debata se naplno rozproudila a obě strany
si tedy mohly vyzkoušet, nakolik si porozumí při střetu klasické školní angličtiny
s tou americkou,“ popisoval Hubáček.
Vzápětí přiblížil některé zajímavé dotazy dětí i odpovědi Carter.
Umíš nějaká česká slovíčka?
Jen čísla, několik termínů souvisejících

s volejbalem, například útok či obrana,
a frázi: Můžu zaplatit.
Chutná ti v České republice jídlo a okusila jsi místní pivo?
Chutná a samozřejmě zkusila, Česko je
dobrým pivem vyhlášené.
Kde se ti v Česku zatím nejvíc líbilo?
V Praze a v Českých Budějovicích díky
krásným památkám v těchto městech, ale
i Prostějov je moc pěkný, takový menší
a příjemně klidný.
Ve které zemi se ti dosud nejvíc líbilo?
Ve Španělsku, kde mám manžela a žijeme
tam spolu.
Kde se ti naopak nelíbilo?
V Jižní Koreji, odkud jsem do Prostějova
přestoupila.
Znala jsi Českou republiku před působením ve VK AGEL?
Trochu ano, protože jsem během svého
španělského angažmá hrála s jednou českou volejbalistkou.

Naplnily se tvé představy o ČR?
Musím říct, že všechno je tady mnohem
lepší, než jsem očekávala. My Američané máme obecně představu, že Česká
republika patří do východního bloku, kde
v minulosti vládl komunismus. Proto jsem
se předem připravovala na potíže, ovšem
následně jsem byla příjemně překvapená,
jak je tady hezky, vše v pohodě a není
problém cokoliv koupit. Navíc prostějovský klub se svým zázemím je bezvadný
a zdejší tým super, bez konfliktů a velmi
soudržný.
„Ke konverzaci jsme záměrně vybrali dvě
třídy vyššího gymnázia, u nichž byl předpoklad takové úrovně znalostí angličtiny,
aby si studenti dokázali s Katie dobře
popovídat. Tenhle záměr dokonale vyšel
a celá akce nakonec proběhla na výbornou. Myslím, že všichni zúčastnění z ní
mohli mít jen ty nejlepší pocity,“ potěšilo
Ondřeje Hubáčka.

Prostějov/son - Už je to tak.
Nepovedená sezóna volejbalistek
TJ OP Prostějov ve 2. lize žen
2013/2014 skončila nejhůře, jak
jen mohla... „Hanačky“ obsadily
ve skupině „C“ třetí nejvyšší
soutěže ČR až poslední devátou
příčku a logicky tak sestupují do
krajského přeboru.
Ve vyrovnané spodní polovině tabulky přitom dlouho existovala šance na lepší umístění,
jež by nepříjemný osud odvrátilo.
S blížícím se závěrem ligových
bojů i každým dalším střetnutím
však tahle možnost postupně
vyprchávala, až na „oděvářky“
skutečně zbyl nepopulární „Černý
Petr“.
Rozhodující při pádu na úplné dno
byly zápasy šestnáctého dvoukola, ve kterém přišly dvě klíčové
porážky doma se stejně ohroženým
Juliánovem 1:3 (17, -22, -12, -14)
a 1:3 (22, -22, -23, -12). Ztracení
obou slibně rozjetých mačů znamenalo těžkou ránu, ze které se již
nepodařilo vzpamatovat.
Vykřesat jiskru naděje mohly ženy
OP pouze v případě minimálně
jednoho senzačního vítězství
v následném dějství na půdě do té
doby neporaženého Nového Jičína.
Překvapení se však nekonalo, suverén vyhrál 3:0 (19, 20, 15) + 3:1
(-12, 12, 15, 15) a výběr Prostějova
udržovala ve hře už jen teorie.
Nezbytnou podmínkou bylo na
vlastní palubovce dvakrát za tři

Zachránit je
týmů
může jen nezájem
o druhou ligu...
body zdolat Přerov „B“. To
se svěřenkám trenéra Ladislava Sypka povedlo při výsledcích 1:3 (-16, -21, 18, -14)
a 3:0 (20, 17, 21) pouze jednou, což
je definitivně přikovalo na poslední
devátou pozici. Vzhledem k rozdílnému počtu účastníků v jednotlivých
druholigových skupinách však ještě
následovalo přepočítávání bodové
úspěšnosti všech tří devátých celků
při zohlednění počtu odehraných
utkání. „Oděvářkám“ svitla alternativa zachránit se v dodatečné kvalifikaci, bohužel i tahle varianta padla
a „ópéčko“ vinou své špatné bilance
padá o patro níž.
Co nyní? Buď prostějovská ekipa
opravdu sestoupí a v příštím
ročníku bude hrát krajský přebor.
Nebo se dočká velkého štěstí díky
tomu, že alespoň některé kolektivy
s právem na postup z krajského
přeboru o něj neprojeví zájem
a místo ve druhé lize se vrátí do
rukou TJ OP. K takovým případům
v minulých letech nejednou došlo,
tudíž osud tradičního účastníka
soutěže ještě nemusí být zpečetěn.
Pravdu ukážou následující týdny...

POSLEDNÍ VÝSLEDKY TJ OP PROSTĚJOV
19. + 20. kolo: Palkovice – OP Prostějov 3:0 a 3:0. 21. + 22. kolo: OP
Prostějov – Bílovec 2:3 a 1:3. 23. + 24. kolo: Uherské Hradiště – OP Prostějov 2:3 a 1:3. 25. + 26. kolo: OP Prostějov – Vsetín 1:3 a 2:3. 27. + 28.
kolo: Lanškroun – OP Prostějov 3:0 a 3:2. 29. + 30. kolo: volno. 31. + 32.
kolo: OP Prostějov – Juliánov 1:3 a 1:3. 33. + 34. kolo: Nový Jičín – OP
Prostějov 3:0 a 3:1. 35. + 36. kolo: OP Prostějov – Přerov B 1:3 a 3:0.

KONEČNÁ tabulka 2.ligy ŽEN
 Tým

V

P

S

PM

1. TJ Nový Jičín

32

0

96:11

95

2. TJ Sokol Palkovice

27

5

86:29

79

3. VK Austin Vsetín

20 12 65:61

53

4. Přerovský volejbalový klub Precheza B

16 16 63:59

53

5. ŠSK IR - PROGRES Bílovec

14 18 57:64

42

6. TJ Sokol Brno - Juliánov

10 22 45:75

31

7. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště

10 22 44:74

30

8. VO TJ Lanškroun

8

24 42:79

26

9. TJ OP Prostějov

7

25 37:83

23

Svěží jarní
zpravodajství
z Prostějovska

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Starší žákyně VK AGEL dosáhly dvou cenných úspěchů na pohárové a krajské půdě
Bílovec, Prostějov/doč, son Ještě před květnovým mistrovstvím republiky se mladým
volejbalistkám VK AGEL Prostějov povedlo v kategorii starších žákyň vybojovat hned dva
skvělé výsledky. Za oběma medailovými počiny dosaženými
v uplynulých týdnech se nyní
Večerník podrobně ohlíží...

Stříbro v Českém poháru!
Bílovec, Prostějov/doč, son Pěkné počasí, příjemná bílovecká
hala, tři dny neuvěřitelného
rachotu z bubínků domácích
fanoušků a příznivců volejbalistek z Chodova, ale hlavně bojovné výkony mladých „Agelek“ se
skvělým konečným výsledkem.
Tak by se dalo stručně charakterizovat druhé finálové kolo
Českého poháru starších žaček
2013/2014, které se hrálo od pátku 7. do neděle 9. března v Bílovci.
Prostějovská děvčata odjížděla na
turnaj s cílem vyhrát co nejvíc utkání a umístit se v turnaji do čtvrtého
místa, což by jim zaručovalo přímý
postup na květnové Mistrovství
republiky. „Páteční dva zápasy
s Chodovem a Plzní jsme vyhráli
dva nula, spokojenost tak byla na
místě. V sobotu ráno však přišla
sprcha - a pěkně studená. S Hlincovkou jsme dostali doslova a do
písmene ´mlatu´ a podlehli nula dva.

To byl výbuch, na lavičce jsme už
hledali ručník, který bychom hodili
na hrací plochu. Nedařilo se nic a nikomu...,“ konstatoval ke vstupu do
turnaje jeden z trenérů Aleš Dočkal.
Následoval krátký pozápasový
relax a mytí hlav všech hráček
trenérskou dvojicí. Po emocích
následovala krátká příprava na další
střetnutí s domácím celkem a také
lekce z maďarštiny. „Jak jsme si
slíbili, Bílovec to odnesl...(úsměv)
Z naší strany velice kvalitní výkon
a vítězství dva nula. A hned byla
zase lepší nálada. Poslední duel s
Brnem jsme také zvládli a zapsali
jsme si do tabulky další vítězství bez
ztráty setu,“ pokračoval Dočkal.
V nedělním chladném ránu vítala
mladé volejbalistky sluncem zalitá malá tělocvična a v ní soupeř
z Prahy. „Proti holkám Olympu
a slunečním paprskům jsme až
v koncovce vyhráli poměrně vyrovnaný první set, druhý set na
„lepší“ straně už byl přesvědčivější.
Tím pádem jsme uspěli dva nula,
udělali pár společných fotek a těšili
se na dalšího tradičního rivala ze
Znojma. Na tento mač jsme se
přesunuli opět do velké haly, jenže
tyhle přechody nám dělají problémy,
což odnesl první set, v němž jsme
prohráli 21:25. Už to vypadalo, že
se bude opakovat sobotní ráno. Ale
kdo to nastoupil do druhého setu?
Úplně jiné družstvo! O obětavé

starších žaček ročníku 2013/2014.
Slzičky, dojetí i další fotky, na
zpáteční cestě v autobusu únava
a spánek,“ snažil se kouč popsat
dojmy i celkovou atmosféru. „Ještě
jednou: holky, děkujem!“
Díky tomuto úspěchu postoupili
starší žačky VK Prostějov na Mistrovství České republiky, kam pojedou obhajovat titul šampiónek
z loňského roku. Turnaj se bude
konat v Jindřichově Hradci od
2. do 4. května 2014.

Doma završily triumf
v krajském přeboru
Předposlední březnovou sobotu se v hale Sportcentra DDM
Prostějov konalo závěrečné kolo
krajského přeboru starších žákyň
2013/2014, které skončilo triumfem domácích nadějí.
Stříbrné medaile pro VK AGEL Prostějov
Elitní skupina o 1. až 5. místo za
vybojovaly tyto „zlaté“ holky:
účasti družstev Prostějova „A“
Pavla Meidlová, Tereza Baláková, Tereza Slavíková, Sabina Kra- + „B“, Přerova, Olomouce a Šterntochvílová, Petra Hartlová, Klára Dvořáčková, Jana Muzikanto- berka odehrála svá utkání přímo
vá, Veronika Boudová, Markéta Hebelková a Rozálie Látalová.
na ploše, kde ženy VK AGEL válí
v Champions League. Utkání mezi
Trenéři: Lenka Koblerová a Aleš Dočkal.
mládežnickými týmy se určitě nezákroky v poli nebyla nouze, téměř Po závěrečném zápase následo- dají srovnávat s touto evropskou
vše, co jsme zasmečovali, jim tam vala společná děkovačka rodičům soutěží, leč trenéři všech celků se
spadlo, navíc úspěšné bloky, no - divákům, sprcha, úklid „bidla“ po závěrečném hvizdu rozhodčích
prostě paráda, která přinesla triumfy a očekávání ceremoniálu. „Od shodli na tom, že vzájemné zápav poměrech 25:13 a 15:6. Opravdu pořadatelů jsme dostali dva po- sy měly právě v tomto posledním
výkon hodný turnajového vítěze háry, jeden za vítězství ve druhém dějství krajského přeboru nejvyšší
a tím jsme byli my,“ radoval se lodi- finálovém kole a ten další za cel- úroveň. Snad na tom měli zásluhu
kové druhé místo v Českém poháru i diváci, kterých se postupně v ochovod Dočkal.

zech vystřídala dobrá stovka. Nelze
přitom nezmínit paní učitelku Vetešníkovou, která toho dne stihla fandit
dopoledne ženám OP a odpoledne
místním žačkám...
Závěrečné kolo tak mělo v prostějovské hale velice důstojné prostředí,
poslední střetnutí turnaje sledovalo
také „áčko Agelek“. Děvčata se za
to trenérům i divákům odvděčila
kvalitní hrou na síti a obětavými zákroky v poli, načež maminka jedné
z našich hráček naservírovala přímo
v předsálí haly trenérskému tandemu pečenou kačenu s červeným
zelím a domácími knedlíky.
Finální vyhodnocení soutěže provedl a medaile nejlepším kolektivům předal předseda Krajského
volejbalového svazu Olomouckého kraje Jan Zatloukal. Na pomyslné stupně vítězů se postavily
hráčky vítězného VK AGEL Prostějov A, druhého PVK Přerov A
a třetího SK UP Olomouc.
Družstvo VK AGEL Prostějov
„A“ pod vedením Lenky Koblerové a Aleše Dočkala ve složení
Tereza Baláková, Tereza Slavíková, Veronika Boudová, Klára
Dvořáčková, Petra Hartlová,
Sabina Kratochvílová, Rozálie
Látalová, Jana Muzikantová,
Šárka Netesalová obhájilo titul
přeborníka kraje a získalo opět
zlaté medaile. Děvčata zvítězila
v pěti kolech z šesti celkových

a zcela zaslouženě a přesvědčivě
soutěž ovládla.
Družstvo VK AGEL Prostějov „B“
trénuje Michaela Jančíková (v sobotu zaskakoval Jindřich Němeček)
a v tomto výběru odehrály většinu
zápasů Monika Babicová, Monika
Dokoupilová, Eva Kabilková, Michaela Kadlčíková, Markéta Zapletalová, Markéta Hebelková, Veronika Vehovská, Karolína Klocová,
Adéla Kocourková, Viktorie Krátká
a Kateřina Stará. Holky získaly
bramborové medaile za čtvrté místo,
což je pro naše béčko velký úspěch.
Družstva VK AGEL Prostějov
„C“ a VK AGEL Prostějov „D“
sehrála skupinu o 6. až 10. příčku
v Přerově. Týmy tvořily následující
hráčky: Karla Buráňová, Petra Holubová, Kristýna Keříková, Lucie
Kopečná, Veronika Nováková, Jana
Prokopová, Martina Rašková, Tereza Štefková, Lucie Veselá, Adéla
Vítková, Anna Gorbová, Dominika
Bartošková, Julie Dušková, Adéla
Kocourková, Vendula Krchňáková,
Lucie Navrátilová, Veronika Opavská, Veronika Pluskalová, Adéla
Pospíšilová, Tereza Rojová, Magdaléna Talandová a Tereza Thonová.
Trenéři: Pavlína Částková, Kateřina
Korhoňová a Petr Kyša.
„Holky poctivě trénují, jejich přístup
ke všem zápasům byl zodpovědný
a hra obětavá i líbivá,“ dodala jedním dechem trenérská dvojice Lenka Koblerová a Aleš Dočkal.
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Exkluzivní interview s hokejovým obráncem, jenž to čerstvě dotáhl až do národního týmu

„Mistrovství světa by bylo třešničkou na dortu,“ zasnil se Ondřej Vitásek
Odchovanec Prostějova a liberecký spoluhráč Petra Nedvěda věří, že Jestřábi baráž zvládnou

Liberec, Prostějov - Velký výkonnostní skok udělal v uplynulých
měsících hokejový bek s prostějovskými kořeny Ondřej Vitásek.
Třiadvacetiletý zadák sice začal ročník v prvoligovém dresu
Benátek nad Jizerou, z liberecké farmy se ale brzy stěhoval do
hlavního týmu Bílých Tygrů a včetně předkola play off odehrál
v extralize hned čtyřiatřicet utkání. V základní části dosáhl na
devět plusových bodů a hodnotu 50 v Radegast Indexu, solidní
výkony předváděl i ve vyřazovacích bojích, byť Liberci k postupu
přes Vítkovice nepomohl. Přesto zaujal staronového kouče české
reprezentace Vladimíra Růžičku natolik, že se na startu přípravy
před světovým šampionátem v běloruském Minsku
ku dočkal své
vůbec první pozvánky do dresu se lvíčkem na hrudi!
udi! A již tento
čtvrtek si v Děčíně může odbýt zápasovou premiéru
u proti Dánsku.
Těsně předtím než se z Liberce vydal do dějiště srazu českého národního týmu v pražském Edenu, poskytl Ondřej Vitásek
PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku exkluzivní rozhovor.
vor.
Jiří Možný
Naskočil jste do více jak poloviny maximálního počtu
extraligových zápasů, jak hodnotíte
sezonu z hlediska svých osobních
výkonů?
„Sezonu jsem začal v Benátkách nad
Jizerou, kde jsem odehrál nějaké tři
zápasy. Pak se v Liberci zranili nějací beci, tak jsem tam šel na zkoušku
a nakonec jsem za Bílé Tygry dohrál
sezonu. Když ale byla reprezentační
pauza nebo extraligové volno a potřebovali v první lize vypomoci, tak
si vzali pár kluků, mezi nimiž jsem
byl i já. Takže jsem jezdil do Benátek
v průběhu celé sezony. Hlavní působiště včetně tréninků jsem už ale měl
v Liberci.“
Můžete být spokojen i se
svým vytížením?
„Zpočátku jsem byl rád, že jsem se vůbec dostal do sestavy...(úsměv) Postupem času jsem pak od trenéra dostával
stále větší důvěru a chodil jsem i na
oslabení. Měl jsem tedy dobrý čas na
ledě, za což jsem rád a kouči patří velký dík. Mám také několik asistencí, ale
soustředím se zejména na to, abychom
góly nedostávali a vyhrávali zápasy.“
Na svou první extraligovou
branku ale stále čekáte...
„Když jsme s klukama, tak na to přijde někdy řeč, ale jinak je to celkem

jedno, kdo góly dává.
vá. Já
jsem tam hlavně od
toho, abychom je needostávali. Kdyby mii
to tam padlo, bylo by
y
to super, osoběn see
ale soustředím zejmé-na na bránění.“
Přesto, spousta
usta
obránců má ofenzivní choutky, vy se tolik
do útoku netlačíte. Proč?
„Když jsem přišel, tak úkoly zněly
jasně - hlavně nedostávat
stávat góly. Pokud se nějaká šance naskytne, tak rád
útok podpořím, bohužel
užel nám to tam
v této sezóně moc nepadalo.
epadalo. Soustředím se tak skutečně především na hru
dozadu, aby nebyl žádný průšvih...
(lehký úsměv)“
Za základní část jste měl pozitivní statistiky,
tiky, play off už
vám tolik nevyšlo. V čem byl hlavní
rozdíl?
„V základní části jsme
sme to dokázali ubránit a podporovali
ovali jsme útok,
v play off nám tam napadalo
apadalo všechno.
Byla to docela smůla,, ale to se stává.“
Byla pro váss tedy pozvánka
do reprezentace
ace o to překvapivější?
„Já jsem to vážně nečekal, vůbec
jsem s tím nepočítal!! Když mi zavolali, tak jsem byl velice
ice mile překvapen...(smích)“

K reprezentaci přichází staronový trenér Vladimír Růžička.
Berete to jako šanci, že byste mohl dostávat šance pravidelně?
„Tak to neberu. Chci se hlavně ukázat
v co nejlepším světle a zabojovat o pozici. Získat nové zkušenosti, které bych
později mohl zúročit. Vůbec ale nevím,
co od toho mám očekávat.
Hlavně se ale na to moc těším, chci si ten pobyt v repre
užít. Určitě nás tam bude hod-

Nemáte za sebou ani jeden
start v mládežnické reprezentaci. Čím to, že jste se prosadil až
teď rovnou do seniorského „áčka“?
„No, to je dobrá otázka (smích). Asi
jsem na trenéry dříve až tak dobře
nezapůsobil, a těmito výkony jsem je
snad přesvědčil. Řekl bych, že postu-

Ve své kariéře jste si kromě ma- „Důraz před naší i jejich bránou, agresiteřského Prostějova zkusil hokej vita. Podle mě strašně moc rozhodl hned
také v Přerově, Opavě, krátce Vítkovi- první zápas. Měli jsme v něm strašně moc
cích, Benátkách nad Jizerou i Liberci. šancí, ale dostali jsme gól v závěru.“
Čím vás tolik působišť obohatilo?
Jak si myslíte, že extraligové
„V Přerově jsem byl jen na dvou příboje dopadnou?
pravných zápasech, to příliš nepočítám. „Všem čtyřem týmům se zatím v play
Asi nejvíce mi dala Opava a teď Liberec. off dařilo, uvidíme. Budou to hodně vyV Opavě jsem rovnané série a očekávám zejména pěkhrál juniorskou ný hokej. Můj osobní favorit je Třinec.
extraligu, mělo to (úsměv)“
nějakou úroveň
Budete pokračovat v Liberci
a směřovalo to do
i příští sezonu?
mužského hokeje. „Ano, mám tu ještě smlouvu. Chci se naNásledně
jsem stálo udržet v libereckém týmu, jsem tady
šel do Benátek maximálně spokojený. Jak po hokejové,
a v první lize mi tak životní stránce.“
to šlo natolik, že
Většinu sezony jste strávil v jedliberecký a nově i reprezentační bek Ondřej Vitásek jsem přesvědčil
nom týmu s Petrem Nedvědem.
o čase stráveném v jednom týmu s Petrem Nedvědem i v extralize.“
Jaké to pro vás bylo?
S e z o n a „Petr toho má hodně za sebou a ještě víc
pro vás toho dokázal. Vždy se snažil ukázat to
pem času jsem se vypracoval a do- skončila hned v předkole a generální nejlepší, měl dobrou střelu, přehled, připadlo to takto. Nějaké šance byly již manažer Liberce Ctibor Jech ji označil hrávku, pozitivně působil i v kabině. Tadříve, ale bohužel to nikdy nevyšlo. za neúspěšnou. Souhlasíte?
kových hokejistů není moc a každý si od
O to více jsem rád, že se vše podařilo „Souhlasím. V loňské sezoně to málem něho vzal to nejlepší.“
nyní.“
nedopadlo dobře a rozhodovalo se až
Pocházíte z Prostějova, jak
S jakými ambicemi jste do v baráži, pak přišli noví hráči a všichni jsme
dlouho jste hrál přímo v rodměli jiné plány. Očekávalo se, že poskočí- ném městě?
celého ročníku šel?
„Po loňské sezoně, kdy jsem se zranil, me trošku výš a skončíme do šestého místa „No, to je už hodně dlouho. Začínal jsem
bylo pro mě důležité hlavně se do- ppo základní části. To se nakonec nepodaři- v první třídě, absolvoval jsem tam přístat znovu do plné zátěže a jelikož to lo, několik důležitých zápasů nám nevyšlo. pravky, žáky i dorost. Začal jsem ještě přízpočátku příliš nevypadalo, tak jsem A v předkole, odkud jsme mohli mezi pravu v juniorce a poté odešel do Opavy.“
trénoval, makal a doufal, že to přijde. osmičku postoupit, jsme šli na Vítkovice.
Sledujete po očku, jak se v soujsme tvrdě, bylo to pro nás kruté,
Nakonec to vyšlo. Bylo to pro mě Narazili
N
časnosti vede Jestřábům?
takové povzbuzení a odměna.“
pprohráli jsme hned ve třech zápasech...“
„Ano, sleduji. Fandím jim, aby postoupili.
V kádru Bílých Tygrů
Co chybělo, abyste přes severo- V play off se jim dařilo, tak jim přeji, aby
moravského soka přešli?
jste již od ročníku
jim to tak šlo i v baráži.“
2011-2012. Jak se udál váš
přesun do Liberce?
„Jako junior jsem odcházel do
Opavy, kde jsem strávil čtyři sezóny. Pak jsem odešel na zkouš4. září
áří 1990 a své
ku do Benátek nad Jizerou. Téměř dvoumetrový obránce se narodil 4
Přišel jsem tam před třemi hokejové začátky napsal v prostějovském oddílu. V dresu
roky a nakonec jsem tam mateřského klubu ještě absolvoval dorosteneckou souzůstal.“
těž a několik zápasů juniorské ligy v sezoně 2006/2007.

„Vždy se snažil ukázat to nejlepší.
Měl dobrou střelu, přehled, přihrávku,
pozitivně působil i v kabině. Takových hokejistů v Česku bohužel moc není...“

kdo je
ondřej vitásek

ně mladých, to může
být výhoda.“
Jak vidíte své
směrem
šance
k mistrovství světa?
„Pomýšlím na to v koutku
duše, ale především tam jedu
proto, abych získal hlavně ty nějaké
zkušenosti, které bych poté mohl zúročit.
Jestli se to podaří, uvidíme... Kdyby to ale
vyšlo, byla by to pro mě taková třešnička
na dortu... (úsměv)“

Dočkal se. Coby mládežník Ondřej Vitásek nikdy
nereprezentoval, pozvánka přišla až do národního
„A“-týmu.
Foto: internet

Od dalšího ročníku už ale spojil své jméno s Opavou, aby
přes juniorskou extraligu nakoukl i do mužské druhé ligy a v barvách Vítkovic
k jednomu zápasu nejvyšší domácí hokejové soutěže. Po přechodu z juniorů zamířil v létě 2011 do prvoligových Benátek nad Jizerou a již v prvním roce tohoto
svého angažmá dostal šanci v Liberci. V sezoně 2011/2012 to byly tři zápasy,
o ročník později třináct zápasů a v této sezóně již jednatřicet střetnutí základní
části a tři v předkole play off. Zaznamenal v nich celkem sedm asistencí a za své
výkony se dočkal i premiérového povolání do národního mužstva.

INZERCE

KONTEJNEROVÁ 352%8Ď7(69š-9š==(
ZIMNÍHO SPÁNKU!
DOPRAVA
ROZVOZ 7 DNÍ V TÝDNU
Tel.: 733 647 252

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

SLEVA NA ORIGINÁLNÍ
NÁHRADNÍ DÍLY A
OLEJE SELENIA

SLEVA NA VYBRANÉ
ORIGINÁLNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ

JARNÍ PROHLÍDKA VOZU
ZA POUHÝCH 299 Kč

KOMPLETNÍ SERVIS
KLIMATIZACE ZA 850 Kč

Přijeďte od 1.4. do 31.5.2014 do našich autorizovaných servisů a
vyberte si z jarní nabídky. Věnujte svému vozu péči, která se vyplatí!
www.vernostsevyplaci.cz
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