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Brodek u Prostějova/mik
- K hodně smutné a citlivé
události došlo uplynulý pátek v podvečer v Brodku
u Prostějova. Rodiče plni strachu přijeli do obce navštívit
svoji dceru se zlým tušením.
Týden se jim totiž neozvala.
A ta nejhorší možná předtucha se bohužel naplnila...
Matka mladé ženy ve chvíli,
kdy dcera po několikátém
zazvonění neotvírala dveře
svého bytu, přivolala policii. Ta za přispění místních
hasičů a po násilném vniknutí do bytu
našla ženu bez známek života. „Mohu potvrdit, že
v pátek jedenáctého dub-

MAKAT!

Čelechovice na Hané/lef, pk

Myslíte si, že se máte špatně?
Řešíte denně „velkoproblémy“ a trápí vás
věci, které považujete za životně důležité, přičemž ve skutečnosti jde o maličkosti? Pak
vězte, že tento příběh vás vrátí nohama na
zem. Vskutku těžký život totiž prožívá například třiatřicetiletý Radek Štipčák z Čelechovic
na Hané. Nejenže je od narození zcela slepý
a bez pomoci téměř nemůže chodit, ale nyní
mu úřady snížily příspěvek na péči z dvanácti
na pouhé čtyři tisíce korun! Prakticky mu tak
dali najevo, že je schopný pracovat...
Připadá vám zdravý? Bez pomoci maminky se postižený muž Radek Štipčák z Čelechovic na Hané
neobejde. Nejenže mu však byly sníženy dávky, ale dokonce má jít i do práce!
Foto: František Omasta

na okolo půl páté odpoledne byla v bytě rodinného
domu nalezena mrtvá třiatřicetiletá žena,“ potvrdil
Večerníku Josef Bednařík,
tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje s tím, že
policie prověřuje okolnosti
a příčiny úmrtí.
„Přítomná lékařka již nemohla dělat nic jiného než
konstatovat úmrtí, resuscitace byla zcela zbytečná.
Přímo na místě pak bylo
vyloučeno cizí zavinění, následně pak nařídila zdravotní pitvu,“ doplnil Radomír
Gurka, šéf prostějovské záchranky.
V každém případě Brodek
u Prostějova se uplynulý víkend zahalil do smutku...

Co přesně se stalo?
A proč si vzala stále ještě mladá žena život?
Aktuální informace hledejte
na www.vecernikpv.cz
či v příštím tištěném vydání.
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730 517 000
Znáte z Rádiia Haná
á a Kiss Hády

Bližší informace na straně 14
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Soutěžte o vstupenky
nalistujte stranu 15
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Zloděj kola neutekl
Ve čtvrtek 10. dubna krátce po poledni si v blízkosti
centra města muž povšiml
bezdomovce, jak přestřihl
kleštěmi zámek jízdního
kola. Rychle zareagoval
a v jednání mu zabránil. Než
stačil věc nahlásit a přivolat
hlídku, dorazili strážníci,
kteří se toho času vraceli ze
zákroku. Bezdomovec se
snažil utéci. To se mu ale
nepodařilo a skončil v poutech. Jelikož cenu bicyklu
majitelka ohodnotila přibližně na jeden tisíc korun a poškození zámku na stopadesát
korun, byla celá událost postoupena správnímu orgánu
k dořešení. Rozhodně velké
poděkování patří v tomto
případě čtyřiačtyřicetiletému
svědkovi, kterému nebylo
protiprávní jednání muže
lhostejné, a svým chováním
velkým dílem přispěl k zadržení pachatele.

Pokutovali Rumuny
Minulé pondělí 7. dubna
v odpoledních hodinách
oslovil v Rejskově ulici
muž s dítětem kolemjdoucího a nabízel mu lůžkoviny
či nože. Tento jeho jednání
oznámil na linku 156. Strážníci v dané lokalitě objevili
ještě jednoho prodejce. Jednalo se o občany Rumunska. Oba pánové na místě
obdrželi blokovou pokutu za
porušení Tržního řádu, který
pochůzkový a podomní prodej zakazuje. Následně odjeli vlakem mimo Prostějov.

Na úřadě přišla o mobil
Vlastní neopatrností přišla
žena o mobilní telefon. Událost se odehrála ve středu
9. dubna po poledni v budově úřadu, kdy si žena odložila v čekárně mobil a odešla
k okénku. Při návratu svůj
telefonní přístroj na místě již
nenalezla. Strážníci opětovně nabádají občany, aby své
věci nenechávali bez dozoru.
Tímto chováním jen nahrávají nepoctivcům a sami si
přidělávají zbytečné starosti.

Naháč na zastávce
Uplynulou středu 9. odpoledne bylo přijato na linku
156 sdělení o polonahém
muži, který má na sobě
pouze spodní prádlo a takto, se pohybuje u rybníka
v Drozdovicích. Strážníci
v uvedené oblasti zjistili dva
bezdomovce spící na lavičce v autobusové zastávce.
Jeden z nich byl svlečený.
Důvodem bylo jeho promoknutí, mokré věci se toho
času snažil usušit. Tímto se
jeho chování vysvětlilo. Poté
místo oba muži opustili.

Straka v kasárnách
Ve čtvrtek 10. dubna v podvečer byli vysláni strážníci na
základě telefonického sdělení
do areálu Jezdeckých kasáren, kde se pohybuje muž
a rozebírá oplocení. Na hlídku čekal oznamovatel. Strážníci tady přistihli bezdomovce, jak vytahuje železné tyče,
které drží plechové oplocení.
Pětadvacetiletý muž tvrdil,
že pouze sbírá železo, které
pak hodlá odevzdat ve sběrných surovinách. U sebe
měl krumpáč, který mu byl
společně se šesti litinovými
tyčemi o výšce dvou metrů
odebrán. Případ bude řešit
správní orgán.
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BÝVALÝ MANŽEL HROZIL ŽENĚ ZABITÍM!
„V ruce držel nůž a nadýchal skoro čtyři promile,“ prozradila mluvčí policie

Nejmenované ženě z Prostějova šlo v úterý minulého týdne doslova o život. Její bývalý manžel se totiž
opil do němoty a s nožem v ruce jí vyhrožoval zabitím!
Není divu, že vystrašená žena přivolala na pomoc
policii. Strážci zákona neurvalce odzbrojili a na deset
dní vykázali z bytu. Zároveň však hrubiánovi hrozí až
tři roky kriminálu...
Prostějov/mik
„Prostějovští policisté přijali v úterý osmého dubna kolem poledne
oznámení od osmačtyřicetileté
ženy, kterou v jednom z bytů
v Prostějově napadl její o šest let
mladší bývalý manžel, s nímž
žije ve společné domácnosti.
Nejenže jí vulgárně nadával, ale
také vyhrožoval zabitím, přičemž

v ruce držel nůž,“ potvrdila další
smutný případ domácího násilí
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Žena v obavě o život stačila
z bytu utéct a přivolat policisty.
„Při incidentu neutrpěla žádné
zranění. Muž po příjezdu hlídky
dobrovolně zamířil na služebnu
k provedení dalších úkonů. Na

základě dechové zkoušky, která
byla pozitivní, mu naměřili 3,83
promile alkoholu v dechu.“ Strážci zákona následně při prověřování incidentu zjistili, že agresor
se takového jednání nedopustil
zdaleka poprvé. „Nejméně od
prosince loňského roku opakovaně docházelo k různým fyzickým
a slovním útokům. Některé z nich
žena na policii oznámila, jiné ne,“
potvrdila Urbánková s tím, že
násilníka v nedávné minulosti již
jednou z bytu vykázali.
„Na základě všech zjištěných Šlo o život. Policie zasáhla dřív, než rozběsněný muž stačil své
okolností policisté využili svého bývalé manželce ublížit. Naštěstí...
Ilustrační foto
zákonného oprávnění a muže
znovu vykázali na dobu deseti vyhrožování zabitím je šetřen sa- podezřelému hrozí až tříletý pobyt
dnů ze společně obývaného bytu mostatně jako trestný čin nebez- za mřížemi,“ dodala mluvčí kraja jeho nejbližšího okolí. Incident pečného vyhrožování, za který ské policie.

Bezdomovec HROZIL Pedofil odsouzen za DĚTSKOU PORNOGRAFII
ženě s nožem v ruce! Fotografie a videa nahých
dětí šířil po internetu!
Prostějov/mik - Mezi bezdomovci přituhuje... Uprostřed minulého týdne se
skupinka osob bez trvalého
domova pohádala, u čehož
padly nejenom nadávky, ale
muž vyhrožoval ženě újmou
na zdraví dokonce s nožem
v ruce!
„K incidentu došlo ve čtvrtek
desátého dubna v nočních hodinách. Spící ženu, která vše
oznámila, budil jeden muž ze
skupiny bezdomovců a poža-

doval po ní pomoc při odnášení odcizeného železa. Protože
mu nechtěla vyhovět, hrozil jí
s nožem v ruce. K opakování
jeho jednání mělo dojít v průběhu noci ještě jednou. Ráno
dotyčná celou věc nahlásila
a od strážníků si k šetření
tento případ převzala Policie
ČR s podezřením na spáchání
trestného činu,“ informovala
Večerník Jana Adámková, tisková mluvčí Městské policie
v Prostějově.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Prostějov/mik - To je ale prasák!
Policie s měsíčním zpožděním
zveřejnila fakta o případu osmadvacetiletého muže, který
ve svém počítači schraňoval
snímky obnažených nezletilců
a dokonce i videa pohlavních
styků dětí s dospělými. A nejenom to. Obdobné prasárny dokonce posílal i dalším lidem!
„V březnu letošního roku
byl potrestán jedenapůlroční
podmínkou ve zkráceném
přípravném řízení osmadva-

cetiletý muž z Prostějovska
za spáchání přečinu výroby
a jiného nakládání s dětskou
pornografií. Muž obdržel
prostřednictvím internetu do
své e-mailové schránky a dále
měl ve svém notebooku větší
množství obrazových a video
souborů zobrazující obnažené
dívky i chlapce mladších patnácti let v různých vyzývavých
a sexuálních polohách, detailní
záběry na jejich genitálie, či
pohlavní styk těchto dětí

s dospělými osobami,“ popsala zásadní prohřešek pedofila Marie Štrbáková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého
kraje.
Kriminalisté
navíc
při
vyšetřování zjistili, že odsouzený
muž se o soubory s dětskou pornografií podělil s dalšími osobami, kterým je rozesílal ze svého notebooku prostřednictvím
internetového komunikátoru
SKYPE.

ze soudní síně...

Kvůli synovi přišli důchodci hned o dva domy
Radomil Kvapil poslal své staré rodiče do insolvence...

Konice, Prostějov/mls - Musel to být hrozný šok. Jednoho dne našel Jan Kvapil ve
schránce dopis od exekutora.
Psalo se v něm, že dům, který
postavil vlastníma rukama,
jde do dražby. Důchodce
z Konice, který si v životě
nepůjčil ani korunu, v první
chvíli nevěřil vlastním očím.
Z domu se však chtě nechtě
musel vystěhovat kvůli dluhům své manželky...
Pětašedesátiletá
Miloslava
Kvapilová totiž mimo jiné podepsala směnku i na pro normálního člověka hrozivých jeden milion čtyři sta tisíc korun.
Přitom peníze nikdy výrazněji
neutrácela, ke skromnému důchodu si navíc ještě přivydělávala jako uklízečka. Do obrovských trablů se dostala kvůli
synovi Radomilovi, kterému
se snažila pomoci za každou
cenu. Její láska však k ničemu
dobrému nevedla a spolu s ním
skončila před Okresním soudem v Prostějově. Večerník byl
v úterý minulého týdne u toho!
Miloslava Kvapilová a její pětačtyřicetiletý syn Radomil byli
před tribunál postaveni, proto-

že si dle obžaloby měli peníze
půjčovat i v době, kdy už jim
bylo jasné, že je nikdy nevrátí.
Tím se měli dopustit trestného
činu podvodu.
Faktem je, že dluhy se s Radomilem Kvapilem táhnou
už více jak deset let. Když
se dostal do skutečně vážných problémů, běžel vždy
za maminkou a ona ho v tom
nikdy nenechala. Kromě dluhů jí na krk hodil i svého syna,
na něhož paní Kvapilová ještě
od státu dostávala pěstounský
příspěvek.
Ani všechny tyto peníze jí
nestačily, aby zvládla splácet
dluhy, které si nadělala kvůli
synovi. Do problémů dostala
i svého manžela, který o tom
po celou dobu neměl ani tušení. Postarší manželé se tak nakonec ze svého museli vystěhovat. Kromě toho hrozilo, že
paní Kvapilová přijde o další
dům, ve kterém měl původně
dožít její invalidní bratr. Ten
nyní musí přespávat v laciném
hotelu. Po vyhlášení osobního
bankrotu rozhoduje o obou
nemovitostech insolvenční
správkyně.

Podepsala směnku
Hrazdirovi
Nejvyšší částku a to 1 400 000
korun požaduje u prostějovského soudu po důchodkyni známý
poskytovatel půjček Lubomír
Hrazdira. Paní Kvapilová mu totiž
podepsala směnku znějící na tuto
astronomickou částku. „Chtěl si
to půjčit syn, ale psáno to bylo
na mě. Pan Hrazdira mi ale ten
víc jak milion korun nikdy nedal.
Ježišmarjá, co já bych s takovými
penězi taky dělala?!“ opakovala
neustále dokola paní Kvapilová,
která však nedokázala soudu věrohodně vysvětlit, proč onu směnku
na tak vysokou částku tedy stvrdila svým podpisem. Její vyjádření,
že je jen „hloupá ženská“, soud
jako argument přijmout nemohl...
Navíc právě paní Kvapilová
byla „zkušenou dlužnicí“. Její
pohledávky u Hrazdiry rozhodně nebyly jediné. „Kdysi jsem
si kvůli synovi u pana Hrazdiry
půjčila osmdesát tisíc korun, pak
ještě dalších padesát... Vše jsem
mu dlouho splácela, on mi však
říkal, že i tak dluh narostl až na půl

ČERNÁ KRONIKA
VVykradení
k d í zemědělci
ěděl i

Předminulou sobotu 5. dubna
došlo ve Výšovicích k loupeži, kdy neznámý pachatel
vnikl po poškození brány
do objektu areálu zemědělského družstva. Následně
z jedné z hal odcizil tři dvacetilitrové plechové kanystry a jeden desetilitrový plastový kanystr i s naftou. Poté
odčerpal ze tří nákladních
vozidel třistadvacet litrů
motorové nafty. Poškozené
společnosti způsobil škodu
za patnáct a půl tisíce korun.

Loupil v Kostelecké

Ke krádeži vloupáním došlo
mezi 4. a 7. dubnem v Kostelecké ulici v Prostějově.
Neznámý zloděj vnikl do
jednoho z objektů a odcizil
z něj elektrotepelné zařízení
s měděnou cívkou a podavač
drátů. Poškozené společnosti způsobil škodu za dvacet
tisíc korun.

Sebral europalety

V přesně nezjištěné době během předminulého víkendu
došlo ke krádeži v jednom
z areálů v Průmyslové ulici
v Prostějově. Neznámý pachatel z něj odcizil poté, co
poškodil pletivo ohrazující
areál, celkem čtyřicet europalet. Poškozené společnosti
způsobil škodu za dvanáct
a půl tisíce korun.

Deset tisíc z kabiny

Ve čtvrtek 10. dubna krátce
před polednem došlo k vloupání do kabiny nákladního
vozidla Avia zaparkovaného
ve Smržicích. Neznámý pachatel na něm rozbil okno
a z vnitřních prostor odcizil
zde ponechanou ledvinku
s celým obsahem. V peněžence byla i finanční hotovost téměř 10 tisíc korun.
Celková škoda odcizením
a poškozením byla vyčíslena
na 12 067 korun. Policisté
případ šetří pro podezření
ze spáchání trestného činu
krádeže, za který pachateli,
v případě jeho zjištění, hrozí
až dvouletý pobyt za mřížemi.

Vykradl přívěs

Trestného činu krádeže se
dopustil neznámý pachatel, který v době od 10. do
11. dubna vnikl do nezajištěného přívěsu, který byl odstaven
na parkovišti ulice Krapkova
v Prostějově. Z místa odcizil
tisíc metrů elektrického kabelu CYKY-O 3x 1, 5. Celkově
tak způsobil škodu kolem sedmi a půl tisíce korun.
Dlužníci. Radomil Kvapil „visí“, kam se podívá. Kvůli své nezodpovědnosti dostal do obrovských problémů i svoji maminku Miloslavu,
na jejíž jméno je většina závazků...
Foto: Martin Zaoral
milionu. Hrazdirovi šly i peníze,
které jsem si půjčila jinde,“ tvrdila
paní Kvapilová, která však absolutně nebyla schopná říct, kolik
peněz tedy vlastně svému věřiteli
předala.
Faktem je, že se zadlužila
u řady bank i nebankovních
společností. V době, kdy už
nevěděla z které do které, si
společně se synem vzali půjčku na dvěstěpadesát tisíc korun

u společnosti PV Pass. „Nevěděla
jsem, že zde budu uvedena jako
dlužnice. Myslela jsem, že za synovu půjčku pouze ručím svým
domem, ve kterém bydlel můj
bratr,“ hájila se Kvapilová, která
zřejmě nebyla tak „hloupá“,
jak sama tvrdila. Zřejmě totiž
moc dobře věděla, co dělá, ale
nebyla už schopna domyslet důsledky svého jednání.
(Pokračování na straně 13)

KRIMI ZPRÁVY
hledejte také
n webu
na

po kvartetu hledaných

cer
.ve
w
ww

Prostějov/mik

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

LENKA BURGETOVÁ

MERCEDES LAKATOŠOVÁ

PETR HOLUBEK

se narodil 27. června 1975 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 6. srpna 2012. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 37
do 38 let a měří mezi 170 až 180
centimetry. Bližší údaje k osobě
nejsou známy.

se narodila 16. dubna 1963 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledanou vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 8. dubna 2014. Její
zdánlivé stáří je 50 let a měří mezi
160 až 170 centimetry. Bližší
údaje k hledané osobě nejsou k
dispozici.

se narodila 17. června 1992 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledanou vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 21. srpna 2013. Její
zdánlivé stáří je 21 let, měří 165
centimetrů, má střední postavu,
hnědé oči a černé dlouhé a rovné
vlasy.

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

Zpravodajství
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Národní olympijské centrum Lídrem kandidátky ANO 2011 bude Jan Tesař!?
„Na souboj o primátora s ním bych se těšil,“
V PROSTĚJOVĚ!
svěřil se Večerníku stávající primátor Pišťák
BYLI JSME
U TOHO!

Tak tomu se říká politické „překvápko“! Bývalý
prostějovský starosta Jan Tesař, stejně jako
Jiří Pospíšil a Ivana Hemerková (Večerník informoval již v minulém čísle - pozn.red.), zamával své mateřské ODS a formou nezaplaceného příspěvku ukončil členství. Ovšem podle
na
dostupných informací Večerníku chystá Jan
video rnikpv.cz
.vece
w
Tesař
velký návrat do politiky! Ale docela v jiných,
w
Foto:
Jiří
Možný
w
než
modrých
barvách...
Prostějov/jim - Za účasti ministra školství mládeže a tělovýchovy Marcela Chládka, primátora Statutárního

města Prostějov Miroslava Pišťáka, sportovního ředitele Českého olympijského výboru Martina Doktora,
spolumajitele marketingové společnosti TK PLUS Miroslava Černoška, předsedy Českého volejbalového
svazu Zdeňka Haníka či aktivních sportovkyň, tenistky Petry Kvitové a volejbalistky Julie Jášové se uplynulý pátek dopoledne uskutečnilo slavnostní otevření nové sportovní haly „Letní tělocvična“.
Nová hala stojící naproti Hotelu Tennis Club vznikla i díky financím uvolněným z rozpočtu státu,
Olomouckého kraje či města Prostějov. Obsahuje mimo jiné tréninkové centrum včetně posilovny a přístrojů
monitorujících sportovce, volejbalové hřiště i pokoje k ubytování. Jak zdůraznil aktuální ministr školství,
Prostějov je nyní jedním ze šesti národních olympijských center.
reportáž ze slavnostního otevření a rozhovor s ministrem Chládkem najdete na straně 23!

Prostějov/mik
Jak se totiž Večerník dozvěděl,
Tesař se má stát lídrem kandidátky Babišova hnutí ANO 2011
pro podzimní komunální volby
v Prostějově! Přestože se tato
zvěst rychle šíří městem, sám
ex-starosta tuto informaci nepotvrdil. Ovšem ani nevyvrátil!

„Svůj odchod z Obřanské
demokratické strany vůbec
nemíním komentovat, nashledanou,“ byl Jan Tesař rychle hotov Prohodí si role? V listopadu 2010 předával Jan Tesař žezlo starosty města
s odpovědí. Ještě než však stačil Miroslavu Pišťákovi. Ten se od té doby stal primátorem a tak letos na podzim
položit telefon, položili jsme může dojít k opětovnému vrácení postu prvního muže... Foto: archiv Večerníku
mu i druhou otázku související
právě s jeho comebackem do Nejsem vůbec rozhodnutý, pitelstvu,“ uvedl velmi stroze
politiky. „Ani na toto téma ode zda budu mít zájem ucházet se bývalý první muž magistrátu.
(Dokončení na straně 6)
mě nechtějte žádný komentář. o nějaký post v novém zastu-

GRANTY Zdravého města jsou rozděleny, dobrá každá tisícovka
„Organizace jsou mnohem vděčnější, než kdyby dostaly milion,“ konstatuje Alena Rašková

5 000 Kč
2 000 Kč
6 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč

a které organizace při žádosti neuspěly....

Klub přátel školy při ZŠ Prostějov, Majakovského 1 * Mgr. Iva Ficová, Rejskova ul., Prostějov * HZS Olomouckého kraje, Schweizerova 91, Olomouc * Ing. Miroslava Přikrylová, Lidická 1717/12, Prostějov *
CMG a MŠ v Prostějově, Komenského 17, Prostějov * Oddíl orientačního sportu SK Prostějov, Sportovní
3924/1, Prostějov * Jana Šmudlová, Nerudova 8, Prostějov

CELKOVÁ ČÁSTKA NA GRANTY ZDRAVÉHO MĚSTA
ČÁSTKA (V KČ)

POČET ÚSPĚŠNÝCH ŽADATELŮ

Hrobník neunesl padáka, Inspekce na ZŠ Dr. Horáka
chtěl zastřelit kolegyni! potvrdila nadstandardní úroveň výuky
A.S.A. Technické služby v Prostějově, pro kterou vykonával činnost
hrobníka. Květoslav Müller však
tento vyhazov neunesl. Vyhrožoval svému bývalému zaměstnavateli a den před svým zatčením
unesl svoji bývalou kolegyni. Tu
si vzal jako rukojmí s tím, že ji
zastřelí! Ženě se ale podařilo utéct
a vše udat policii.
„V sobotu pátého dubna při zásahu speciálního komanda došlo na
Městském hřbitově v Prostějově
k zatčení pachatele. Při následné
domovní prohlídce byla v jeho
bytě ve správním domku na prostějovském hřbitově nalezena
střelná zbraň,“ potvrdila Večerníku Irena Urbánková, mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Jak skončil hrobník Květoslav
Müller? Nalistujte stranu 13!

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Prostějov/mik,pk-Vbudovách
Základní školy Dr. Horáka
v Prostějově se to ještě minulý
týden hemžilo kontrolory a inspektory. Jak Večerník již dříve informoval, v tomto institutu probíhá audit magistrátu
v souvislosti s kauzou porušení rozpočtové kázně. Na udání
Sdružení rodičů a přátel školy
vedeného Bělou Láníkovou
pak školní inspektoři zkoumali i úroveň výuky. A výsledek?
Školní inspekce neodhalila
žádné nedostatky, naopak vyzvedla nadstandardní úroveň
učitelského sboru!
Z inspekční zprávy o kontrole
České školní inspekce, kterou
má Večerník exkluzivně k dispozici, vyplývá, že škola se dlouhodobě zaměřuje na rozvoj sportovních i pohybových aktivit
a současně klade důraz na výuku
cizích jazyků, smysluplné využívání informačních a komunikačních technologií. „K zajištění
výuky sledovaných předmětů
má škola celkově velmi dobré

90 0
00

16

personální podmínky, všichni o neprofesionálnosti učitelskéučitelé jsou odborně kvalifiko- ho sboru, které vedly některé
vaní a s výjimkou několika vy- rodiče dětí ke stížnostem až na
učujících cizích jazyků mají Českou školní inspekci.
i příslušnou předmětovou speci- „Jsem velmi rád, že inspekce
alizaci. Chybějící aprobovanost potvrdila vysokou odbornost
se však negativně neprojevila na našeho pedagogického sboru.
kvalitně vzdělávacího procesu. Jak je z inspekční zprávy patrVyučující pravidelně navštěvují né, kontroloři nešetří samými
vzdělávací akce zaměřené na pozitivy a úspěchy. Ukázalo se,
že podnět ke školní inspekci byl
nové metody a formy výuky
neoprávněný,
cizích jazyků a roza nyní naši
voj komuni:
il
íš
p
s
Po
učitelé čekají
kativních
Ředitel Ivan
,
á
n
ě
rávn
p
ze slušnosti
kompeteno
e
n
la
y
b
t
minimálně
cí. Složili „Stížnos
!“
u
v
omlu
na omluvu
nebo
se
čitelé čekají
u
od výboru SRPŠ
připravují na
vedeného paní Běsložení zkoušky
z anglického jazyka prokazu- lou Láníkovou,“ okomentoval
jící jejich vědomosti,“ cituje ještě horkou inspekční zprávu
Večerník z inspekční zprávy exkluzivně pro Večerník Ivan
o výsledku kontroly České škol- Pospíšil, ředitel Základní školy
ní inspekce na Základní škole Dr. Horáka v Prostějově.
Na škole stále ještě probíhá
Dr. Horáka v Prostějově.
Inspekční zpráva obsahuje kontrola od zřizovatele na
osm stran s podrobným pro- účetnictví za léta 2011 až
tokolem o kontrole jednotli- 2013. „Výsledky tohoto auditu
vých učitelů a jejich metod budou známy osmadvacátého
výuky. U většiny z nich ne- dubna,“ dodal Pospíšil. Večerchybějí hodnocení typu výteč- ník bude své čtenáře pochopiný. Nepotvrdily se tak fámy telně informovat.

13

13

14

10

4

3
1

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

DRAMA na hřbitově:

Prostějov/mik - Večerník jako
vůbec první periodikum informovalo o zásahu komanda na
Městském hřbitově v Prostějově. Od minulého pondělí, kdy
jsme tuto informaci zveřejnili,
uběhlo již spousty vody, načež
postupem času pochopitelně vyplývají na povrch další,
konkrétnější okolnosti zásahu.
V první řadě nutno podotknout,
že ozbrojenci vtrhli do správního domku a zatkli sedmapadesátiletého hrobníka Květoslava
Müllera. Ten chtěl údajně zastřelit svoji bývalou kolegyni!
Nad celým případem se vznáší až
podezřele velký strach, dokonce
i oficiální místa mají panickou
hrůzu se k němu vyjadřovat. Večerníku se však podařilo zjistit,
že problémový muž byl před
měsícem propuštěn ze společnosti

100
000
90 0
00

vá. Večerník se do nového
mateřského centra vypravil.
„Fungujeme v Prostějově již
od podzimu roku 2011. Naše
školička je specifická v tom,
že k nám chodí děti ze sociálně znevýhodněného prostředí
a my se je snažíme maximálně
připravit pro vstup do běžného
vzdělávacího systému. Jedná
se hlavně o podněty, ke kterým
ostatní děti mají běžný přístup,
a my se je u našich svěřenců
snažíme dorovnat. Například
tím, že s nimi čteme, provádíme různé výchovně vzdělávací
a výtvarné aktivity, cvičení zaměřená na pohybovou motoriku a podobně,“ seznámila nás
s činností vzdělávacího centra
pro nejmenší jeho vedoucí Jitka Petlachová. „Naše ratolesti
nejsou zas až tak rozdílné od
jiných, jde pouze o děti, které
se nedostaly do běžných školek,“ dodala s tím, že za podporu města ve výši pěti tisíc
korun je vděčná.

160
000

vou částku. „Vezměte si, že
s granty tohoto typu jsme začínali v roce 2006, kdy jsme
z rozpočtu města na tyto účely
vyčlenili šestnáct tisíc korun,
a o rok později dokonce jen
deset tisíc. Nejvíce bylo město štědré v roce 2011, to jsme
rozdělovali celkem sto šedesát
tisíc. Na druhé straně je třeba
zmínit, že žadatelů o tyto granty není nikdy moc, jde o dvě
nebo maximálně tři desítky
subjektů,“ připomněla náměstkyně primátora.
Novinkou letošních grantů
Zdravého města je pětitisícová podpora společnosti Romodrom, která na Vápenici
v Prostějově provozuje Rodinné centrum pro vzdělávání.
„Je to vlastně mateřská škola,
za kterou se neplatí. Děti totiž
pocházejí ze sociálně slabých
rodin a učí se zde mimo jiného
například základním hygienickým návykům, jíst příborem
a podobně,“ přiblížila Raško-

5 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
8 000 Kč

150
000

Školka nejenom pro romské děti. Na pět tisíc korun z grantů Zdravého města dosáhlo také Rodinné centrum pro vzdělávání na Vápenici,
které provozuje společnost Romodrom.
Foto: Michal Kadlec

Schweitzerova 91, Olomouc
Oblastní spolek Českého červeného kříže, Milíčova 3, Prostějov
Jana Šmudlová, Nerudova 8, Prostějov
Muzeum a galerie v Prostějově, p. o., T. G. Masaryka 2, Prostějov
Klub studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia
v Prostějově, Komenského 17
Střední škola, základní škola, mateřské škola JISTOTA, o. p. s., Prostějov
Romodrom, o. p. s., Rybná 716/24, Praha 1
Městská knihovna Prostějov, p. o., Skálovo nám. 6
ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79
Přehled organizací včetně konkrétní specifikace, na co jsou
finanční prostředky určeny, najdete na www.vecernikpv.cz !

93 0
00

„V případě rozdělování grantů Zdravého města opravdu
nejde o žádné závratné sumy,
podporujeme vybrané subjekty maximálně deseti tisíc
korunami, nikdy nikdo nedostal víc! Pro letošní rok jsme na
rozdělení z této kapitoly měli
k dispozici devadesát tisíc
a granty jsme rozdali čtrnácti
organizacím či fyzickým osobám. Když to podělíte, sami
poznáte, že z těchto příspěvků
rozhodně nikdo nezbohatne.
Ale o to ani nejde, z naší strany jde také o gesto, že činnosti všech vybraných žadatelů
o grant Zdravého města si vážíme,“ konstatovala pro Večerník
Alena Rašková, náměstkyně
primátora Statutárního města
Prostějov, která je patronkou
subjektu Zdravé město.
Letos se o zmíněný grant
přihlásilo rovných dvacet
subjektů, uspělo jich čtrnáct.
Přitom maximální částku deseti tisíc korun obdržely pouze

Muzeum a galerie, městská
knihovna a Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. „Osm tisíc korun pak
například získaly od města
děti ze Základní školy Majakovského, které každoročně
provádějí úklid parčíku ve
Vrahovicích, a za to jezdí na
naučný výlet do Litovelského
Pomoraví. Na stejnou částku
dosáhla Lenka Sehnalová, jejíž Nordic Walking si získává
stále větší oblibu mezi širokou
veřejností. Takto bych mohla
pokračovat, jedná se skutečně
o podporu ve výši pouhých
tisíců korun. Na druhé straně,
hodně byste se divili, jak jsou
tyto organizace vděčné za každou tisícikorunu. Z příspěvku
mají leckdy radost, jakoby
dostaly milion,“ pousmála se
spokojená Alena Rašková.
Otázkou je, proč město vyčleňuje na granty podporující
opravdu ty nejmenší organizace či fyzické osoby zabývající se veřejně prospěšnými
činnostmi tak nízkou celko-

Klub přátel školy při ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1
Lenka Sehnalová, Budovatelská 580, Plumlov (Nordic Walking)
SONS ČR, o. s., Svatoplukova č. 15, Prostějov
ČSOP RS Iris, Husovo nám. 67, Prostějov
Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis
herpetiformis Duhring „Sedmikráska“, Kostelecká 17, Prostějov,
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje,

10
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00

Prostějov/mik

komu rada doporučila granty zdravého města pro rok 2014...
6 000 Kč
8 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
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Sice nejde o miliony jako při rozdělování veřejných
finančních podpor a ve hře jsou „pouze“ desítky
tisíc korun, kterými město každoročně podporuje
organizace i fyzické osoby vykazující záslužnou
činnost pro obyvatele Prostějova, přesto se leckdy jedná o existenční záležitost. Faktem je, že
z grantů Zdravého města nikdo nezbohatne, vždyť
například letos radní rozdělovali devadesát tisíc
korun mezi čtrnáct žadatelů. Řádově tisíce korun
obdrželi ti, kteří se jaksi neodvážili postavit se do
dlouhé řady čekatelů na klasickou veřejnou finanční podporu. A hlavně ti, kteří jsou vděční opravdu
za každou korunu...

2
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Zdroj: Magistrát města Prostějova

CIKÁNI přepadli
redakci Večerníku!
Prostějov/mik - Odezva za
článek z titulní strany minulého vydání o „vypráskané“ Romce, která mužům
nabízela sex a přitom je
velice šikovně i elegantně
okrádala, nenechala na
sebe dlouho čekat. Viera
Biháriová ještě se dvěma
snědými
„bodyguardy“
vtrhla v úterý dopoledne do
redakce Večerníku a napadla nejen autora článku!
„Kdo to psal? Ty zmetku,
zažaluju tě a uvidíš! Nebo
vypálíme tuhle redakci,“ nebrala si servítek žena, která
před dvěma týdny vyfasovala za promyšlené okrádání
mužů deset měsíců natvrdo.
Jak Viera Biháriová, tak
i jeden z jejích kumpánů
drželi v ruce pepřový sprej
a se zlou se sápali na jednoho z redaktorů. Tomu se
společně s kolegy podařilo
rozlícenou trojici cikánů

vystrčit ven na ulici před
redakci a přivolat Městskou
policii. Ještě předtím ale
Biháriová znovu otevřela
dveře a její snědý kamarád
„pustil“ do redakce dávku
ze svého pepřového spreje!
Za pár minut to před sídlem
Večerníku v Olomoucké
ulici vypadalo jako při
policejních
manévrech.
Poděkování redakce patří
nejenom hlídkám městské
policie, ale také dvěma
naprosto
profesionálně
vystupujícím
státním
policistům. „Uvedený incident byl kvalifikován
jako
přestupek
proti
občanskému soužití a osoby
podezřelé z tohoto jednání
byly policisty ustanoveny,“
okomentovala naši patálii
se třemi spoluobčany Irena
Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+

6 549

V centru olympismu.
l
i
Pá
Páteční
č í otevření sportovní haly „Letní tělocvičny“ ztvrdilo
Proboha,
zařazení Prostějova mezi šest národních
co dělal? Hrůolympijských center. U velké slávy
zostrašně vypadabyly přítomny i takové osobla pondělní havárie
nosti, jako ministr Marcel
osobního vozidla na silnici
Chládek, olympijský
mezi Soběsuky a Krumsínem.
vítěz Martin DokPětašedesátiletý řidič ze zatím neznátor a řada
mých příčin vjel do protisměru a „rozplácjiných.
nul se“ o strom. Jen zázrakem vyvázl s
lehkým zraněním.

Přesně tolik lidí bylo poslední
březnový den na Prostějovsku
bez práce. Číslo je to pořád
hodně velké, na druhé straně
oproti předchozímu měsíci
je v databázi Úřadu práce
v Prostějově o 346 žadatelů
o zaměstnání méně. Naštěstí
začínají sezónní práce...

-

Osobnost týdne
JIŘÍ MACHÁČEK

Známý herec a komik to uplynulý
pátek společně se skupinou MIG 21
pořádně rozbalil v prostějovském
klubu Apollo 13. O tom, že bylo
„narváno“, se nemusíme ani bavit.
Oblíbená skupina doprovodila
své vystoupení zdařilou videoprojekcí a scénografií. Byl to opravdu zážitek!

Výrok týdne
„ZLATÉHO
ÁMOSE BY SI
ZASLOUŽIL NÁŠ
UČITEL. TEN NÁS
MLÁTIL JEŠTĚ
RÁKOSKOU
A KUDLIL ZA
VLASY. A JAK TO
PROSPĚLO!“
Osmdesátiletá seniorka přišla
se zajímavým návrhem
na nejvyšší ocenění učitele

PÁR POZNÁMEK A VAROVÁNÍ
K NAŠÍ ZDEJŠÍ DOPRAVNÍ SITUACI...
vádíte na chodnících, kde mimo- přezouvání gum na autech, mělo jistit následné stoupání demogra- nujte se laskavě řízení! Zvláštní
Martin Mokroš

Analýza
Bohužel poslední dobou mám pocit, že jsme
zahlcování špatnými
zprávami z oblasti místní dopravy. Není prakticky týden, abychom se
nedočetli o havárkách
cyklistů, chodců, specialitou jsou rondely, a dále pak o nehodách, ve
kterých hrají roli nepozornost, nezkušenost
řidiče, alkohol či drogy.

Mohl bych tady zcela populisticky
začít popisovat, že za haváriemi
stojí neutěšená dopravní situace
ve městě, že je potřeba dobudovat cyklostezky, opravit chodníky
i vylepšit křižovatky a ví bůh co
ještě. To všechno je ovšem běh
na dlouhou trať a něco z toho se
již dokonce děje, navíc spousta
věcí je také především o penězích, které chodí z kraje, případně
z unijního Bruselu, což není vůbec
jednoduché. A to si ještě můžeme
gratulovat, že zrovna v dopravě
máme na kraji zastání díky náměstkovi pro tento rezort, místnímu rodákovi Aloisi Mačákovi. Co
by nás ale už teď nestálo ani korunu, by bylo změnit své vlastní
dopravní chování. A tak bych
se rád obrátil do řad občanstva
a oslovil jednotlivé krizové skupiny, způsobující především
ony špatné dopravní zprávy.
Vážení cyklisté. Přestaňte si už
zatraceně myslet, že jste v prostějovské dopravě neomezenými
pány! To co dnes a denně před-

chodem vůbec nemáte co dělat,
případně na rondelech, na které
ve většině případů v Prostějově
už také nepatříte, případně na běžné ulici, hraničí s trestným činem
sebepoškozování vlastní osoby
a osob okolních. Váš styl jízdy
připomínající kombinaci cyklokrosaře Dlaska, spurtéra Sagana
a při stoupání do hor rozevlátého Il
Pistolera Alberta Contadora je nebezpečný pro vás i pro vaše okolí.
Neukazujete, kam jedete, na chodnících vesele cinkáte na chodce,
aby vám uhnuli, pletete se autům
pomalu pod kola a vaše specialita
udělat z kola díky nákupním taškám a nejrůznějšímu materiálu
malý kamion, tak to už je skoro na
vytvoření fotoprofilu na Facebooku. A že by tam těch fotek bylo...
Zamyslete se laskavě nad sebou
a začněte třeba tím, že budete na
přechodech dodržovat značku
„Cyklisto sesedni z kola“, což
mimochodem neděláte také. Jinak
cyklisté v zimě, tak to je téma na
zvláštní analýzu, teď jen přidám
myšlenku, že tak jako je povinné

fejeton Studentem na doživotí
Petra Hežová
Ze svých dlouholetých zkušeností ze školních lavic jsem
nabyla dojmu,
že učitelem se
člověk vážně
nestává, nýbrž
rovnou rodí. Narazíte na něj,
jen když opravdu pečlivě pátráte hlavně proto, že ne každý,
kdo si nechá říkat pan či paní
učitelka jím skutečně je...
Takový člověk se projeví už
ve svých raných školních
létech tím, že vám bez váhání
opravuje i taháky a takové
ty dopisy co si posíláte ve
třídě pod lavicemi. A protože
jeden takový učitelský pro-

fík patří k mým nejlepším
přátelům, vím, že tyhle pravopisné úchylky jim vydrží
až do dospělosti. Už méně
zábavné je, že si své vyučovací postupy zkouší i na svých
nejbližších, kteří jsou v nečekaných momentech dotazováni na díla autorů, jejichž
existence mi byla až do teď
díky bohu utajena. Být žákem v dnešní době není nic
jednoduchého, jen mrkněte
do soudobých učebnic, třeba
jen pro první ročník vašeho
juniora. Ale být učitelem je
možná ještě těžší, vždyť naprostá většina těch stařešinů
za katedrou nebo učitelským
stolem se narodila ještě v době, kdy nebyly počítače,
mobily dokonce ani barev-

ná televize! Vzpomínám na
učitele informatiky, který
viděl poprvé počítač asi tak
pět minut před tím, než jsme
se vřítili do učebny. Všichni
společně jsme na přístrojích identifikovali tlačítko
‚zapnout‘ a zbytek hodiny
sledovali, jak pan učitel zuřivě listuje příručkou pro
práci s počítačem. Byla to
veliká legrace hlavně proto,
že jsme z informatiky všichni obdrželi jedničku a pan
učitel po prázdninách raději
učil dílny...
Novým věcem se holt učíme
celý život, ale jenom někteří
mají na to, aby učili ostatní.
Ti nejlepší totiž učí ze srdce
a ne z knihy nebo učitelské
příručky.

Konstelace
hvězd Prostějova
Nastávající týden je naprosto ideální ke změnám. Ty hlavní přijdou

v zaměstnání, Prostějované by si měli s rozumem rozmyslet, zda nenastal čas najít si výhodnější flek. V rodině by to chtělo také změnit
zažité pořádky a stereotypy.

Berani - 20.3. až 18. 4. Snažte se být mnohem shovívavější k partnerovi, který v těchto dnech bude
potřebovat vaši výraznou podporu. V intimním
vztahu vám to bude skřípat, což ovšem nebude důvod k rozchodu. Řešení je několik...
Býci - 19.4. až 19.5. Tak trochu vás potrápí zdraví,
což vzhledem k vaší životosprávě nebude nic divného. O víkendu zažijete zklamání, prohraje váš
oblíbený klub. Ale na to už jste si ve vašem případě
asi zvykli, nejde totiž o nic nového...
Blíženci - 20.5. až 19.6. Výhodné nabídky se neodmítají, zvláště když se týkají celé vaší rodiny. Zkuste něco nového, například změnu svého pracovního
působiště. A co se týká rodiny, věnujte jí mnohem
více času než doposud, zaslouží si to.
Raci - 20.6. až 21.7. Pozor hlavně na první polovinu týdne, hned několik osob se bude snažit pokořit
vás a přichystat vám past. Pokud se jí budete chtít
vyhnout, okamžitě si vezměte dovolenou a zamiřte
někam hodně daleko. Hlavně pryč!
Lvi - 22.7. až 21.8. Vaše pracovní výkony budou
vynikající. Nadřízeným nedáte jediný důvod, aby si
vás pozvali na kobereček. Právě naopak, budou si
vás a vašich výsledků mimořádně považovat. Uvědomují si, jaké s vámi udělali terno.
Panny - 22.8. až 21.9. Náladu si zkusíte vylepšit
dárkem, který si sami vyberete, koupíte a věnujete.
Potěší vás, i když nebude stát majlant. Nespoléhejte
tedy na to, že vás odmění někdo jiný. Můžete udělat
radost i někomu jinému, třeba rodičům.
...ještě

+

Váhy - 22.9.až 21.10. Vy si okamžitě udělejte pořádek ve veškerých dokumentech a vzápětí rychle
uhaste největší požáry na úřadech. Máte doma plno
upomínek, takže udělejte všechno pro jejich vyřízení. Další týden začněte s čistým štítem.
Štíři - 22.10. až 20.11. Celým týdnem vás bude provázet zbrklost, uděláte spoustu přehmatů. A jelikož
máte hodně výbušnou povahu, každý svůj omyl
doprovodíte peprnými poznámkami. Nebude pro
ostatní lehké vyskytovat se ve vaší blízkosti.
Střelci - 21.11. až 20.12. Na smůlu si v těchto dnech
rozhodně nemůžete stěžovat. Podaří se vám realizovat obchod, ze kterého bude mít prospěch spousta
lidí, samozřejmě včetně vás. Klapat to bude i doma,
prožijete romantický víkend.
Kozorohové - 21.12. až 19.1. Pokud ve vztahu strádáte nedostatkem romantiky, chyba může být i na
vaší straně. Možná jen sklízíte plody svého chování.
Třeba i vašemu protějšku schází komplimenty, slova chvály a milostná iniciativa.
Vodnáři - 20.1. až 18.2. Člověk, od kterého byste
to nejméně čekali, se vás pokusí oblafnout. Půjde
celkem o velké peníze, takže buďte maximálně
ostražití a nedůvěřiví. Nenechávejte své věci bez
dohledu a už vůbec ne svoji peněženku.
Ryby - 19.2.-19.3. Vaše kariéra by se nyní mohla
slibně nastartovat. Ve vzduchu cítíte změnu, která
vás nevšedně motivuje. Ale pozor, abyste nenaletěli sladkým řečem a pak nesplakali nad výdělkem.
Zvolte vždy zlatou střední cestu.

by být i povinné zamykání kol
v zimě, tedy pochopitelně v době
pokud je sníh.
Vážení chodci. Uvědomte si už
konečně, že vaše tělesná schránka nepřipomíná Robocopa. Neuváženým vstupem do vozovky
se z vás snadno může stát rozjetá
placka. Absolutní přednost na
přechodech neexistuje, takže tam
nemůžete lézt, kdy se vám zamane! Přebíhat na červenou se
rovná malé sebevraždě a když už
na té zebře jste, tak by bylo dobré
neplést si ji s předváděcím molem
a přecházet půl hodiny, přičemž
ještě se drze vysmívat řidičům do
předního skla. To je specialitou,
jak jsem se dozvěděl, omladiny
a jedné jisté části obyvatel, která se
vyskytuje například na „Husáku“.
Začíná všeobecně bublat jaro
a s ním také hormony. Tudíž i zamilované párky by se při „muckání“ měly dívat okolo sebe a nestát
tam, kde jezdí auta, případně nevstoupit ruku v ruce do vozovky.
Ono totiž zvyšování hormonální
hladiny díky jaru může městu za-

fické křivky zvýšenou porodností,
ale pokud budou párečky lézt pod
auta, tak může demografická křivka spíše klesat.
Vážení řidiči. Bohužel jste skupinou, na kterou při nehodách
spadne všechno, neboť vy jste
nepřizpůsobili, vy jste neodhadli
a podobně., však to znáte. Apeluji
tedy na vás, buďte nejzodpovědnější a myslete i za druhé. Když
sedám do auta, připadám si jak
v akčním filmu a vidím všude nepřátele, za které myslím, co udělají
a snažím se jejich činy předvídat,
abych eliminoval ztráty. Je to složité, ale jde to. Za prasárnu ovšem
považuji, když někdo leze do auta
s drogou nebo alkoholem, v tomto
případě by mělo dojít opravdu ke
krutému trestání. Zvláštní skupinou, kterou jsem začal sledovat,
jsou řidičky s velkými auty a nejlépe hordou dětiček. Pro ně mám
jen jeden vzkaz: vaše auto není
obrněné vozidlo, ale ve vašich
rukou mnohdy nebezpečná zbraň!
Takže přestaňte ňuňánkovat, podávat pitíčka či vychovávat a vě-

poznámka
artina
aorala

M

Na první pohled se otázka
z titulku jeví jako takzvaná návodná. To je druh otázky, kdy
tázaný od dotazovaného už
předem očekává určitou odpověď. Jinak řečeno: orální sex
se fakt neodmítá každý den.
Nicméně věřte tomu, že někdy
záleží na okolnostech...
Co je jisté, že lidem se prostě
nezavděčíte. Notorické zlodějce Vieře Biháriové jsme dopřáli jejích warholovských patnáct
minut slávy. Její fotografie se
objevila na titulní straně minulého vydání Večerníku. Mnozí
lidé toužící po zviditelnění by
za něco takové dali bůhvíco.
Jenže Viera Biháriová z toho
vůbec nadšená nebyla. Naopak! Temperamentní žena,
která v okolí prostějovského
nádraží mužům neúspěšně nabízela své tělo, a pak je okrádala, do redakce dorazila v hodně
špatné náladě.

Z

kapitolou je parkování. Všichni
skuhráme, že parkovat není kde,
ale podívejte se někdy, jak se
parkuje. Připomíná mi to mnohdy IQ tykve a tak se nedivím,
že už existuje i celostátní soutěž
o nejhůře zaparkované auto. Stačí
projít parkoviště u sídlišť a marketů, to je pošušňáníčko. V Praze se
špatné parkování řeší ukopnutým
zrcátkem, no chtěl bych vidět, kolik aut v tomto městě by muselo
shánět nová zrcátka? Odpovím si
sám, dost!
Zvláštními skupinami jsou skatebaordisté a in-linisté, takže těm
bych jen vzkázal, vezměte si příklad ze všech skupin dohromady,
neboť vy jste trochu chodci, trochu cyklisté a i trochu řidiči. Zkuste být ti nejlepší, neboť přece jen
nejste celoroční účastníci provozu.
Abych uzavřel toto dnešní dopravní téma. Rád bych, aby zpráv
o haváriích bylo co nejmíň, myslím, že život a zdraví máme jen
jedno, takže s ním proboha přestaňme hazardovat, nebude nás
to stát ani korunu!!!

Odmítli byste

orální sex?

Hned po vstupu začala velice
hlasitě vyřvávat něco o buzerantech. To mě osobně nijak
zvláště nevykolejilo. V mé
heterosexuální orientaci jsem
utvrzován (na tomto místě si
prosím povšimněte kreativního použití slova utvrzován)
každou chvíli, a to obzvláště
v neobyčejně teplých jarních
dnech. A těch si právě letos
můžeme užívat víc, než si zasloužíme.
To však nebylo ani zdaleka
vše. Paní Viera byla následně
zvědavá, zda bych ho nechtěl
vykouřit. Musím přiznat, že
jsem byl na rozpacích. Proti
orálnímu sexu absolutně nic
nemám a opravdu si nevzpomínám, že bych ho někdy
odmítl. Přesto jsem nabídku
nepříliš atraktivní čtyřicetileté
cikánky nepřijal. Ani mě to
nestálo moc přemáhání. To
co následovalo, ze všeho nej-

více připomínalo grotesku.
Pupkatý milý paní Viery, který
se zřejmě rozhodl chránit její
čest, do mě výhružně dloubl
svým mozolem. Reakce jeho
družky byla zcela nečekaná.
Na svého rytíře totiž následně
začala příšerně řvát, zahnala jej
a dokonce do něj i dvakrát kopla. Hned nato mi před očima začala mávat pepřovým sprejem.
To už se mi nelíbilo, a tak jsem
nezvanou návštěvu vyprovodil na ulici. Paní Viera ještě
vletěla dovnitř a pokusila se
mi „pepřák“ vstříknout do obličeje. To se jí však nepovedlo.
Pouze zaneřádila redakci a mě
vyvedla z dalšího životního
omylu.
Až dosud jsem si totiž myslel,
že „pepřák“ je určen ženám,
aby se ubránily mužům, kteří
je chtějí znásilnit. A vidíte. Někdy jsou dobré i na muže, kteří
je znásilnit odmítají...

Agentura

Prostějov vyhlásí nezávislost na ČR!

Tak určitě! Co bychom živili
zbytek republiky, když si můžeme hrabat na svém vlastním písečku? Jak Agentura Hóser exkluzivně zjistila, už na zítřejším
jednání Zastupitelstva města se
bude probírat návrh primátora
Prostějova Miroslava Nakaseseděla o vyhlášení samostatného
státu s názvem Prostějov, země
krále Miroslava! Pokud zítra zastupitelé na návrh kývnou, bude
se 15. duben slavit v Prostějově
jako Den nezávislosti!
„V souvislosti s tím, že už drahná léta vykazujeme přebytek
v rozpočtu města a nepotřebujeme být závislí na žádných Kalouscích, Babiších, a co já vím kdo
ještě povede státní kasu, rozhodl
jsem se pro razantní krok vyhlášení nezávislého státu Prostějova,
země krále mé maličkosti,“ potvrdil Agentuře Hóser primátor
Miroslav Nakaseseděl, kterého

v brzké budoucnosti budeme
s největší pravděpodobností nazývat pane prezidente nebo spíše
Vaše excelence. „Máme nejvyšší
rating v republice, městská kasa
přetéká penězi. Nechápu, proč
bychom i nadále měli setrvávat
ve svazku s Českou republikou,
ve které nás ždímají města před
krachem či dokonce pod exekucí.
Jsem naprosto přesvědčen, že se
uživíme sami,“ dodal Miroslav
Nakaseseděl.
Pokud bude Prostějov samostatným státem, bude mít vlastní
měnu, úřady a co se týká sportu,
urychleně budeme muset sestavit
reprezentační hokejový i fotbalový „nároďák“. Problém nebude
pochopitelně s tenisovou reprezentací, protože všechna daviscupová esa vlastní Prostějovan Miroslav Běloušek. „Reprezentovat
Prostějov mi už přislíbil Tomáš
Herdych i Radek Štěpec,“ potvr-

dil Agentuře Hóser úspěšný boss.
Otázkou pak ale zůstává, jaký
vztah bude mít Prostějov, země
krále Miroslava, k Evropské unii
a NATO. „Nemůžeme zase přetrhat všechny vztahy. Místo Evropské unie bych ale raději usiloval
o obnovení Rady vzájemné hospodářské pomoci, zvláště pak,
když se Rusové přes Ukrajinu
tlačí zase na Západ. A co se týká
NATO, myslím, že v tomto vojenském paktu bychom měli zůstat,
protože celá naše nová armáda
je v současnosti v Afghánistánu
a v kasárnách není ani noha,“
sdělil Agentuře Hóser primátor
Miroslav Nakaseseděl, budoucí
prezident či král..
Za Agenturu Hóser Majkl
Text v této rubrice je
smyšlený, nikterak pravdivý
a redakce Večerníku se od
něj distancuje.
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aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

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

Amazon?
Nebuďte naivní!

To jsem si zase početl! Skutečnost, že by Američané
chtěli v Prostějově investovat miliardy korun a postavit
zde logistické středisko firmy Amazon, je jedna velká
kachna! Snažit se mohou
naši páni radní v čele s Jiřím
Pospíšilem, jak chtějí, ale dostat k nám takový kolos a ještě si dělat naděje, že práci
v Amazonu najdou dva tisíce
Prostějovanů, je holá utopie!
Už jenom proto, že společnost
potřebuje mít v těsné blízkosti
letiště. Jedině snad kdyby se
přistávací plocha pro velkokapacitní letadla vybudovala
místo současného vojenského
letiště za Brněnskou ulicí...
Jindřich Doležal, Prostějov

Rondel není
nebezpečný, je to
jen o chybách lidí!

Musím reagovat na to, že po
nehodě na Petrském námětí,
kdy řidič srazil osmdesátiletou ženu na přechodu pro
chodce, nazýváte zdejší rondel nebezpečným. Ale tato
kruhová křižovatka je naprosto v pohodě! Jistě, vloni
zde došlo ke smrtelnému
neštěstí, kdy kamion přejel
také staršího cyklistu. Ale co
tento starý pán na kole vůbec
dělal na rondelu? Stejně jako
teď si myslím, že i řidič ženu
na přechodu naprosto nepochopitelně přehlédl, protože
nedával pozor. Ten rondel na
Petrském podle mého názoru
rozhodně nebezpečný není,
chce to jen, aby si každý dával
pozor a dbal na to, na co má.
Jiří Pěnička, Prostějov

Piáno
na náměstí nechci

Nevím, co je to dneska za
módu, ale to piáno, které má
být na náměstí, nebude dělat
dobrotu. Vždyť si vezměte,
kolik je v Prostějově vandalů, kteří nevědí, co dřív zničit.
A víte, jaký to bude dělat hluk,
když každý do toho klavíru
bude mlátit? Bydlím na náměstí a vůbec z nějakého piána
radost nemám.
Jana Kalábová, Prostějov

Bez loga
se obejdeme

A víte, že jsem to čekala?
Už od první chvíle, kdy bylo
zveřejněno nové logo Prostějova, jsem si říkala, že taková
škrábanina nemůže důstojně
nahradit znak města. A v duchu jsem si přála, aby někdo
rozumný rozhodl o tom, že
se toto logo zamítne, autorce
se slušně poděkuje za snahu
a bude se i nadále používat
prostějovský znak. Jsem skutečně moc ráda, že to tak dopadlo a potvrdilo se, že přece
jen má někdo na radnici vkus.
Marie Ohlídalová, Prostějov

PIŠTE NÁM SVÉ
NÁMĚTY!

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

+

Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Přesně za týden budeme slavit nejvýznamnější křesťanský
svátek, který oslavuje zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Po Smrtné
a Květné neděli nás tedy čekají Velikonoce a společně s nimi
hlavní symbol beránek, ale také velikonoční zajíček, dále malování vajíček, zvuky řehtaček, vystavování kočiček, také pletení
pomlázky a samozřejmě nesmí chybět tolik oblíbené mrskání.
A co vy? Máte rádi Velikonoce, a jak je budete trávit? To jsme
zjišťovali v prostějovských ulicích…

MÁTE RÁDI VELIKONOCE?
A JAK JE BUDETE TRÁVIT?
Jana LAJČÍKOVÁ
Prostějov

František KELNAR
Bohdačice

ANO

ANO

PRYČ S BETONOVÝMI

„HROBEČKY“!

Magistrát odstraní ohyzdné obří květináče

Pracoviště je naším druhým domovem, trávíme v něm
velmi často mnohem více času, než například ve svém
obýváku. Existuje tudíž velká pravděpodobnost, že se
tu sblížíme s někým, kdo se pro nás stane víc než pouhým kolegou. Díky častému a intenzivnímu setkávání se
v práci mohou pracovní vztahy přerůst ve velmi důvěrné
až osobní. Většinou to začíná nevinně. Kolegyně vám pochválí nový sestřih a výběr kravaty, a vy ji za to vyseknete
poklonu, že šaty, které na sobě dneska má ji ohromně sluší, zdůrazňují totiž její přednosti. A takhle začnou vzájemné narážky, dvojsmyslné řeči, obdivné pohledy, škádlení
a popichování.
Důvod, proč k románkům na pracovišti dochází, je podle
psychologů zcela prozaický. Jednak zaměstnance jedné
firmy spojují většinou podobné hodnoty a zájmy, navíc
mají společná témata k rozhovoru a většinou bývají přibližně stejně staří. Kromě toho je milostná aféra dobrým
ventilem pracovního stresu a napětí. Ovšem většina odborníků je proti těmto vztahům. Pokud je náplní vaší práce
dohled nad jadernou bezpečností Temelína, tak vás už ve
vlastním zájmu snažně prosíme: NE!

Tyto nejdřív! Jako vůbec první budou zdemolovány tyto tři betonové kádě před prostějovským zámkem.
Foto: Michal Kadlec

„Velikonoce máme rádi, je
to pěkný svátek. Nebereme
to jako křesťanský svátek,
ale samozřejmě děláme vše,
co se na tento den sluší a patří. Takže malujeme vajíčka,
máme velikonočního beránka
a zajíčky, pěknou pomlázku
a nesmí chybět ani samotný
mrskut a koledování po rodině. Hlavně aby bylo slunečno,
ne jako minulý rok, kdy pršelo
a sněžilo.“

„Velikonoce mám moc rád.
Nejsem věřící, takže tento
svátek neberu jako oslavu
zmrtvýchvstání Ježíše Krista, ale spíše jako oslavu jara.
Uznávám i Smrtnou neděli,
kdy koledují děvčata. Už od
dětství jsem si Velikonoce
vždy užíval a stejně tak tomu
je i dnes. S pěkně upletenou
pomlázkou chodím mrskat
a koledovat po rodině a známých. Už se těším.“

Prostějovský magistrát připravuje pro letošní rok výsadbu nové veřejné zeleně
za více než milion korun hned v několika lokalitách města. Zároveň ovšem dojde
k odstranění nevkusných betonových květináčů v centru Prostějova. Popravdě
řečeno, bylo už na čase vymyslet pro květinovou výzdobu jinou alternativu...
Prostějov/mik
„Je krásné, když centrum
města přes léto rozkvete, ale už
vůbec nemůžeme být spokojeni s tím, do čeho se okrasné
květiny sázejí. Ty oprýskané
´betonové hrobečky´, jak
tomu pracovně říkám, musí
co nejdříve zmizet. Poradíme

se ještě s památkáři, ale jsme
předběžně připraveni postupně
všechny tyto květináče srovnat
se zemí. Místo nich vytvoříme
normální plochu s hlínou,
na které vysázíme květiny
a možná i stromy,“ popsala Večerníku připravované
kroky Ivana Hemerková,
náměstkyně primátora Statu-

tárního města Prostějov. Jak
se zdá, postupně by tedy
měly z města zmizet všechny
tyto
betonové
příšery.
„V první fázi půjde o demolici tří kusů před zámkem
a dalších čtyř betonových
hrobečků před budovou
Základní školy E. Valenty,“
potvrdila Hemerková.

INZERCE

Foto: Internet

Návrat ke

„starým” případům

Bažanti byli posledními,
kdo chtěl bourat Donu.
CO S NÍ ALE BUDE?
Prostějov/mls

PONDĚLÍ 15. DUBNA 2013
Když se vietnamští majitelé objektu Dony stále nemohou rozhoupat
s demolicí tohoto bývalého obchodního a zásilkového domu, vzal to
do pařátů obyčejný bažant. Za snahu zbourat tento chátrající objekt
však zaplatil životem. Havarijní stav bývalého obchodního domu
Dona ve Svatoplukově ulici v Prostějově začíná ohrožovat chodce. Ve středu hasiči odstraňovali skleněnou výplň, která po náletu
bažanta hrozila, že spadne na lidi procházející po chodníku v Jihoslovanské ulici. Bývalou Neherovu továrnu a známý obchodní dům
chtějí její současní vietnamští majitelé zdemolovat. Budova, kterou
prošel kus prostějovské historie a pro kterou se v současnosti nedaří
najít nové využití, však stále zůstává v zanedbaném stavu.

jak šel čas Prostějovem ...
Blahoslavova

DUBEN 2014

Bývala to Střelecká ulice. Blahoslavova ulice se původně od května 1881
nazývala Střelecká třída (německy Schützen-Ring), své současné pojmenovánízískalaodroku1893podleJanaBlahoslava(1523-1571),českéholiteráta
a biskupa Jednoty bratrské. K pojmenování Schützen-Ring se ještě vrátila
během okupačních let 1940 až 1945. V domě č. 6 bývala výrobna žlutých a červených sodovek Aloise Meckerleho. V domě č. 11 byl původně
hostinec a Crhákovy parní vanové lázně, kde lazebník pouštěl žilou. Dnes
sídlí městské lázně nedaleko na Floriánském náměstí, kde také najdete
Prostějovany vyhledávanou restauraci Lázně. Na adrese Blahoslavova
č. 13 sídlila Winterova sladovna s pivovarem a továrna na knoflíky Kornolith. V roce 1823 byl prostor za pernštejnským zámkem upraven pro potřeby
německé střelnice (odtud také německé pojmenování Střelecká třída).
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Fanderlíkova

Vybíráme pro vás „půltucet“
Ananas velký

Hrozno bílé 500g Pomeranče 1kg

Banány 1kg

Jahody 250g

Demoliční výměr na Donu byl vydán před třemi lety, přesto se
s ní stále nic neděje. Po vietnamských majitelích se doslova „slehla
zem“. Nepustili se ostatně ani do demolice ani do oprav budovy
nedaleko centra města, její stav je přitom stále horší. „Majitelé
Dony odcestovali zpět do vlasti a nic o nich nevíme. Zkontaktovat
se nám je nepodařilo. I pokud by se to však povedlo, má město jen
málo možností, jak soukromé majitele donutit k nějaké aktivitě,“
reagoval v průběhu uplynulého týdne náměstek prostějovského
primátora Zdeněk Fišer, který uvedl další příklad domu, který je
v kritickém stavu. „Vemte si třeba dům v Uprkově ulici u prostějovské tržnice, který rovněž vlastní vietnamští majitelé. Je ve
špatném stavu, má vymlácená okna, přesto se asi hned tak opravovat nebude. A my s tím bohužel nemůžeme vůbec nic dělat, protože nám nepatří,“ doplnil Fišer s tím, že ve zvlášť katastrofálních
případech může stavební úřad demolici přímo nařídit. „Na jeho
rozhodování však také nemáme vliv,“ uzavřel Fišer.
napsáno
před

... tentokrát ze sortimentu:

OVOCE...
Hrušky zelené
1kg

36,90

44,90

17,90

34,90

24,90

26,90

49,90

89,90 (1kg)

34,90

32,90

37,90 (500g)

59,90

49,90

59,90

29,90

24,90

24,90

29,90

69,90

44,90

29,90

32,90

32,90 (500g)

37,90

44,90

34,90

18,90

32,90

24,90

37,90

69,90

39,90

29,90

34,90

24,90

34,90

Naše RESUMÉ
Kdo by se stále teplejším
sluníčkem neměl chuť na
čerstvé ovocíčko... A tak
jsme vyrazili k regálům
prostějovských marketů, abychom vám trochu napomohli.
Zjistili jsme, že nejlevnější
ananas, pomeranče i zelené
hrušky seženete v Albertu,
bílé hrozno si běžte koupit do
Teska, banány vám nabízí
nejvýhodněji Billa a jahody pak
Kaufland.
Tak ať vám chutná!
Průzkum proveden
ve středu 9. dubna 2014
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EXHIBICIONISTA se odhalil

před nezletilou dívkou

Policisté ve spolupráci se
strážníky městské policie
řešili minulý týden nevšední případ, který je v našem
městě zaznamenáván skutečně jen ojediněle. Prokázalo
se však, že s příchodem jara
se do Prostějova stahují opět
pochybné osoby, které s morálkou a dobrými mravy mají
jen hodně málo společného.
Policie už zatkla muže z Přerova, který se v Brněnské ulici
odhaloval před čtrnáctiletou
dívkou. „Minulý pátek těsně po
čtrnácté hodině bylo na tísňové
lince 156 přijato oznámení od
muže, že jeho nezletilou dceru
před domem obtěžuje neznámý pobuda, který měl odha-

lené přirození. Na místo byla
okamžitě vyslána hlídka, která
exhibicionistu na udaném místě
skutečně nalezla. Strážníci kontaktovali oznamovatele a zároveň nezletilou dívku, která
zadrženého nemravu ihned poznala. Strážníci muže omezili
na svobodě a vyžádali si příjezd
hlídky Policie ČR,“ uvedl Jan
Nagy, velitel Městské policie
v Prostějově.
„Jedná se o pachatele z Přerovska, kterému policisté sdělili
obvinění z trestného činu výtržnictví. Před soudem tomuto
muži hrozí odnětí svobody až do
tří let,“ dodala Miroslava Trundová, zastupující tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově.

Zpravodajství
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NOČNÍ DAVY OPILCŮ A VANDALŮ DRÁŽDÍ OLOMOUCKOU
Městská policie nasadí stálé hlídky, ve střehu jsou i hygienici

Každý pátek a sobotu by obyvatelé Olomoucké ulice
raději spali někde jinde než doma... Během posledního půl roku se v uvedené dny staly noční hodiny v této
lokalitě pro mnohé doslova utrpením. Rozkopané popelnice, vyvrácené značky, bouchání na dveře i okna, zvonění na zvonky a v neposlední řadě opilecké
rvačky. To je totiž běžný obrázek současných pátečních a sobotních nocí uvedené prostějovské lokality.
Obyvatelé tak stále více zahrnují magistrát stížnostmi,
přičemž většina lidí toto rušení nočního klidu připisuje
na konto nově otevřenému nočnímu diskoklubu nad
prodejnou potravin Morava...
Prostějov/mik
Celu kauzu už dokonce nedávno
projednávala rada města. „Víme
o problému rušení nočního klidu
v Olomoucké ulici a vůbec ho nepodceňujeme. Pověřil jsem velitele Městské policie v Prostějově,
aby učinil veškerá opatření k zamezení jakýchkoliv výtržností ze

strany podnapilých osob, které se
s největší pravděpodobností rekrutují z hostů nočního podniku
v Moravě,“ řekl Večerníku Miroslav Pišťák, primátor Statutárního
města Prostějov.
Velitel prostějovských strážníků potvrdil, že v souvislosti
s nárůstem stížností na rušení
nočního klidu vydal několik

Cenu města Prostějova
za rok 2013 obdrží vědec,
ale také skauti a Cipísek!
Prostějov/mik - Již zítra, tj.
v úterý 15. dubna, zastupitelé
svým hlasováním stvrdí šestici
vyvolených jmen a subjektů,
které obdrží prestižní Ceny
města Prostějova za rok 2013.
Přestože radní doposud drží
jména oceněných v přísné tajnosti, Večerníku se je podařilo
odhalit!
Výběrová komise města letos
vybírala ze zhruba dvou desítek
adeptů na ocenění, která se každoročně udělují za dlouhodobý
přínos pro město v oblasti kultury,
vědy, sportu či další činnosti. Šes-

tici vyvolených, z nichž čtyři jsou
letos překvapivě různé organizace a nikoliv konkrétní osobnosti,
schválila předminulý týden také
rada města.
Jak Večerník ze zdrojů blízkých
radnici zjistil, držiteli Cen města Prostějova za rok 2013 se po
schválení zastupitelstvem stanou:
Karel Koryta z Klubu českých
turistů, významný prostějovský
pedagog a vědec Jan Lasovský,
dále Mateřské centrum Cipísek, Dechový orchestr Základní umělecké školy Vladimíra
Ambrose, Ekocentrum IRIS
a prostějovští skauti ze střediska
Děti přírody.
Potvrdí je zastupitelé?

opatření. „Pravdou je, že jestliže
je v Prostějově výjimečný zájem
o nějaký podnik, bar nebo hernu,
vždycky lze v souvislosti předpokládat zvýšený pohyb nejenom
osob, ale také vozidel. A to se
týká bohužel i Olomoucké ulice,
kde před několika měsíci začal
fungovat noční diskoklub. Už
jsme se v této souvislosti snažili
projednat několik opatření s jeho
ochrankou. Jsem totiž přesvědčen, že pořadatele diskoték by
mělo zajímat, jaké jsou důsledky
nadměrného nalévání alkoholu
hostům, kteří pak po odchodu
z provozovny tropí na ulici výtržnosti,“ uvedl Jan Nagy, velitel
Městské policie v Prostějově.
S tímto názorem ale zásadně
nesouhlasí právě provozovatel
nočních diskoték v Moravě.
„Uvnitř provozovny si zajišťujeme pořádek pomocí bezpečnostní služby, za hluk a výtržnosti
venku na ulici ale nemůžeme!

To si musí přece ohlídat policie. Dvacet let byla Morava
zavřená a lidé si tu zvykli na
klid. Noční rozruch ale nevznikl
v Olomoucké ulici kvůli nám,
je tady více podniků, ze kterých odcházejí podnapilí lidé,“
brání se zodpovědnosti Josef
Dobrovolný, který do horního
patra budovy potravin Morava
dokázal po dvaceti letech opětovně přitáhnout velké množství
návštěvníků nočních diskoték.
„Například si lidé stěžují, že
noční opilci rozbíjejí na silnici
i chodnících skleněné lahve či
dokonce sklenice. Jednou, aniž
bych musel, jsem střepy sám
uklízel a zjistil, že jsou ze sklenic
od piva značky Radegast, které
u nás vůbec nečepujeme. To se
nalévá naproti v Chaloupce. Ale
to už lidi nevidí, stejně jako přehlížejí fakt, že nepořádek v ulici
dělají i lidé vracející se z koncertů
v klubu Apollo. Na pranýři jsme

„Dvacet let byla Morava zavřená
a lidé si zvykli na klid. Teď nám
dělají problémy. Možná i ze závisti,“
reaguje na kritiku provozní
diskoklubu Josef Dobrovolný
jenom my, připadá mi, že je to ze
závisti...,“ rozhohnil se provozní
nočního diskoklubu. Ten dále Večerníku prozradil, že na základě
požadavků hygieniků udělal ve
svém podniku maximum pro to,
aby se hluk zevnitř nešířil do venkovních prostor. „Investoval jsem
hodně peněz do zvukové izolace,
máme ochranku, která dohlíží na
bezpečnost všech návštěvníků,
nepouštíme dovnitř podnapilé
osoby či mladistvé. Víc už pro
to udělat nemohu...,“ dodal Josef
Dobrovolný.

Následky diskoték. Podnapilá omladina vracející se během pátečních
a sobotních nocí z Moravy nenechává
jedinou popelnici v Olomoucké ulice
„bez povšimnutí“. Foto: Michal Kadlec
O pořádek v Olomoucké ulici
se tedy budou mnohem více
starat strážníci. „V součinnosti
s Policií ČR budeme do této lokality během páteční a sobotní
noci posílat stálé hlídky, které
nedovolí podnapilým osobám
rušit noční klid jakýmikoliv
výtržnostmi. Zároveň budou
v podnicích v Olomoucké ulici,

a netvrdím, že to bude pouze
v restauraci objektu Morava,
podniknuty častější kontroly na
úseku podávání alkoholu mladistvým nebo již podnapilým
osobám. Podobných opatření
pak bude více, ale nerad bych
vše deklaroval dopředu,“ vzkazuje první muž Městské policie
v Prostějově Jan Nagy.

Náměstci primátora vysvětlili svůj ODCHOD Z ODS jen velmi stroze
V zastupitelstvu vznikne nový klub „Nezávislých“!
Prostějov/mik, pk - V minulém
čísle Večerník jako první přinesl
zprávu o „útěku“ současných
náměstků prostějovského primátora Jiřího Pospíšila a Ivany
Hemerkové z řad Občanské
demokratické strany. A jak
jsme slíbili, tak jsme v uplynulém týdnu učinili. Oběma
komunálním politikům dal Večerník dostatečně velký prostor
k vysvětlení svého kroku veřejnosti, ovšem ti toho příliš nevyužili. Omezili se totiž jen na velmi
strohá vyjádření.
„Po zralé úvaze jsem se rozhodl ukončit své členství v Občanské demokratické straně,
a to k poslednímu březnu tohoto roku,“ potvrdil svůj odchod z
bývalé vládní strany Jiří Pospíšil,
současný první náměstek primá-

tora Statutárního města Prostějov.
Proč tak učinil? „K tomuto rozhodnutí mě vedla přetrvávající
situace zejména na místní úrovni
strany, kde se s mnohými členy
vedení rozcházím v názorech
a ve stylu jednání. V žádném případě nechci vyvolávat vášně a
eskalovat napětí. Došel jsem do situace, kdy se mi zdá jakákoliv snaha o stranickou práci zcela marná.
Své voliče však ubezpečuji, že
politické principy a postoje, díky
kterým jsem získal jejich podporu,
jsem v žádném případě nezměnil
a nezměním,“ dodal v tiskovém
prohlášení pro všechna média
Pospíšil s tím, že své rozhodnutí
nemíní více komentovat. Neodpověděl tak ani na šest speciálně
položených dotazů Večerníku...
Jedním z nich byla i otázka týkají-

cí se někdejšího výroku na adresu
Radima Fialy, který opustil řady
ODS koncem října roku 2012.
Tehdy jeho odchod komentoval
Pospíšil jako nezodpovědnost
a srabárnu, což dokazuje článek na www.vecernikpv.cz
z 6. listopadu 2012. „Neřekl jsem o
Radimu Fialovi, že je srab,“ napsal
ovšem Večerníku Jiří Pospíšil. „A
více to opravdu nebudu komentovat,“ zopakoval současný první náměstek prostějovského primátora.
Jeho dnes již bývalá stranická kolegyně Ivana Hemerková na otázku
Večerníku, proč opustila ODS, byla
ještě mnohem stručnější. „Prostě se
to stává, že názory lidí se rozcházejí
a vede to k rozchodu. Je to běžné
v životě i v politice. Opravdu se
k tomu nechci více vyjadřovat,“
reagovala na dotaz náměstkyně

primátora pro školství a kulturu.
Škoda, čtenáře a voliče by nepochybně zajímalo, co stálo za přetržením kdysi tak pevné pupeční
šňůry mezi touto dvojicí a ODS...
Předseda okresního sdružení
ODS Petr Sokol komentoval
odchod Pospíšila a Hemerkové
i po dalších sedmi dnech v klidu
a 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...,“ zopakoval
s tím, že nejvíce na celé události jej
snad mrzí právě to lidské hledisko
a postoj v nelehké situaci.
Co bude dál? Podle informací Večerníku jak Jiří Pospíšil, tak Ivana Hemerková
z politické scény neodchází. Jedna ze spekulací hovoří
o tom, že mají spojit své síly a v
podzimních komunálních volbách

budou kandidovat za nově založenou stranu, další vrabci si po prostějovských střechách špitají něco
o přestupu do hnutí ANO 2011...
„O své politické či nepolitické budoucnosti se včas vyjádřím,“ odbyl
Pospíšil i dotaz na toto téma.
Otázkou také je, co bude s posty,
které Pospíšil s Hemerkovou zastávají. Nedá se čekat, že by se
sami vzdali pozice zastupitelů či
dokonce náměstků, a strana ODS
nemá jiné možnosti, jak je z funkcí
odvolat. Podle informací Večerníku ale vznikne nový Klub zastupitelů, který budou kromě této dvojice tvořit ještě Zacpal a Müller. V
barvách ODS zůstane trio Peichl,
Sokolová, Blumenstein. Oba kluby budou volit nové předsedy. Již
s předstihem se ale všichni dohodli, že budou do voleb dodržovat
stejný program a koaliční smlouvu s ČSSD.

SAMÁ DÍRA! OP připomíná ementál Město už oslovilo zástupce AMAZONU!
Kdy se do práce pustí machři s dynamitem?

Prostějov/mls - Když se má
v dnešní době něco velkého
postavit, tak se to kvůli nedostatku peněz buď nepostaví
vůbec, nebo se to tak prodraží,
že se stavba pořádně protáhne. Pokud se však něco velkého má zbourat, jde to pořád
velice rychle. Svědčí o tom
i demolice hlavního areálu
zkrachovalého Oděvního podniku Prostějov.
Někdejší gigant OP mizí před
očima. Většině budov rozsáhlého areálu už chybí horní část,
z níž zůstává pouze nosný skelet.
Díky tomu začínají čím dál více
připomínat vybydlené paneláky
na mosteckém sídlišti Chánov.
Navíc demoliční práce pokračují

v nebývale vysokém tempu a už
nyní je téměř jisté, že se dotknou
všech objektů. Zatím na demolici pracují zejména lidé se sbíječkami a menší stavební stroje.
Větší technika se do dnešního
dne nezapojila, její čas však nepochybně brzy přijde.
V redakci Večerníku jsme rovněž zaznamenali celou řadu
dotazů týkajících se možného
odstřelu vysokého komínu bývalé kotelny případně dalších
budov v areálu. S touto otázkou
jsme se obrátili na Český báňský
úřad, který by odstřel musel
schválit. „V současné době u nás
není podána žádná žádost o povolení demolice odstřelem stavebního objektu v Prostějově,“

Lídrem kandidátky

ANO 2011 bude Jan Tesař!?

(Pokračování ze strany 3)
Večerník se však snažil
každopádně zjistit mnohem
více o tomto žhavém tématu, které určitě zčeří vody
v blížících se komunálních
volbách. Proto jsme zamířili
přímo k pramenu, tedy k Jaroslavu Faltýnkovi, pravé ruce
současného vicepremiera Andreje Babiše. Právě Faltýnek
má totiž za úkol v Prostějově
sestavit silnou kandidátku ANO
2011. „Zatím se tvoří, žádná
konkrétní jména tak po mně
nechtějte. Můžu v tuto chvíli
jen říct, že většinu kandidátů
budou tvořit nové a neokoukané tváře,“ sdělil exkluzivně
Večerníku Jaroslav Faltýnek.
Na přímou otázku, zda lídrem
bude Jan Tesař, odpověděl
hodně tajuplně. „Opakuji, že
většinu kandidátky budou tvořit
nové tváře, které nejsou spjaté
s politikou. To není filištýnská
odpověď, to je odpověď poli-

tika,“ zasmál se do telefonu
předseda poslaneckého klubu
ANO 2011.
Tím se toto téma stalo ještě
záhadnějším, jméno Jana Tesaře
na pozici lídra totiž nebylo ani
v nejmenším rozporováno!
Čistě teoreticky, pokud by Jan
Tesař kandidaturu za ANO 2011
přijal, vzhledem k preferencím
tohoto hnutí by mohlo dojít
k přímému souboji o primátorské
křeslo na prostějovském magistrátu s Miroslavem Pišťákem
(ČSSD)! „Že by se Honza Tesař
vrátil? To slyším opravdu poprvé
právě teď od vás,“ podivil se
současný primátor Statutárního
města Prostějov. „Pokud by tomu
tak bylo, tak se na tento politický
souboj velice těším, a mohu
všechny ujistit, že by se jednalo
o naprosto férový boj,“ prohlásil se
svým typickým úsměvem Pišťák.
Volby do zastupitelstev se
nezadržitelně blíží a uvidíme, jaká
překvapení nás ještě čekají...

Jako v Chánově. Vrchní patra hlavního výrobního areálu Oděvního
podniku Prostějov už jsou zcela průhledná.
Foto: Martin Zaoral
prozradil Bohuslav Machek,
tiskový mluvčí Českého báňského úřadu. V této souvislosti se
Večerník v průběhu uplynulého
týdne dotazoval i zástupců společnosti Astria Group. Odpovědi

jsme se však ve slíbeném termínu nedočkali.
O dalším dění okolo demolice
bývalého symbolu města Prostějova vás budeme i nadále
informovat.

Prostějov/mik - V minulém
čísle Večerník informoval prostějovskou veřejnost o snaze
a dokonce i určité možnosti
přitáhnout do města nebývale
štědrého investora - americkou společnost Amazon. Ta
s výstavbou logistického centra neuspěla nedávno v Brně,
a tak se šance chce chytnout
hned několik dalších měst
včetně prostějovského magistrátu.
Po týdnu jsme zjišťovali, co je
nového. „Kontaktoval jsem společnost, která Amazon zastupuje,

nyní čekám na vyjádření,“ prozradil Jiří Pospíšil, první náměstek primátora Statutárního města
Prostějov. Na dotaz, jak on sám
vidí reálně šanci, že Amazon si
skutečně vybere právě Prostějov ke své investici a poskytne
našinci až dva tisíce pracovních
míst, odpověděl však neurčitě.
„Vše je otázka jednání a hlavně
záměrů společnosti,“ podotkl.
Určitý odstup k celé záležitosti si
i po týdnu zachovává prostějovský primátor Miroslav Pišťák.
„Samozřejmě, že bych byl pro
Amazon v Prostějově. Ovšem

Svěží jarní zpravodajství
z Prostějovska

jen za předpokladu, že bychom
dokázali pro něj najít dostatečně
velký a vhodný prostor k umístění stavby logistického centra. A musel bych být zároveň
ujištěn, že působení Amazonu
v Prostějově nenaruší závažným
způsobem místní dopravu. Jde
totiž o obrovskou firmu, která
disponuje značným pohybem
nákladních aut. A pokud by
to zatěžovalo zejména vnitřní
dopravu v našem městě, velmi
bych zvažoval podporu něčemu
takovému,“ konstatoval pro Večerník Miroslav Pišták.

www.vecernikpv.cz

Trvalé bydliště: POD MOSTEM!
„Ten pelech bezdomovců odstraníme,“ vzkazuje šéf strážníků

Prostějov/mik - Tak tomu
se říká luxusní pelech! Večerník objevil pod mostem
u výkupny sběrných surovin v Dolní ulici v Prostějově místo, kde si bezdomovci
zřídili po svém zařízenou
noclehárnu. Podle svědků tu
přespávají minimálně hned
tři osoby. Přestože už jednou

byli odsud městskými strážníky vyhnáni, jako stěhovaví
ptáci se záhy vrátili zpět...
„O celé záležitosti náš okrskář
ví. Již před měsícem nahlásil
věc na odbor správy majetku
a komunálních služeb Magistrátu města Prostějova a prostor
pod uvedeným mostem v Dolní
ulici byl vyklizen. V současné

Tady se scházejí. Lidé bez domova často vyhledávájí toto místo pod
mostem v Dolní ulici.
Foto: Michal Kadlec

době je bohužel stav stejný či
podobný jako předtím. Bezdomovci se na inkriminované místo skutečně zase vrátili,“ pokrčil
rameny Jan Nagy, velitel Městské policie v Prostějově.
Příbytek vytvořený z několika matrací a peřin nevypadá
zrovna vábně, podle očitých
svědků v něm však tři muži
bez trvalého přístřeší přečkávali i zimu. „Oni mají trvalé
bydliště tady pod mostem. Jednou v prosinci, když bylo i mínus dvanáct stupňů, zde přespávali. Ráno jsem se na ně byl
vždycky dívat, jestli neumrzli.
Už jednou je odsud policajti
vyhazovali a ty matrace s peřinami odvezli do spalovny. No,
a vidíte, teď už tady mají novou
postel...,“ usmál se muž, který se
nám představil jako Luděk.
„Víme, že v těchto místech
přespává bezdomovec, který je okrskáři znám. Vytrvale
však odmítá jakoukoliv pomoc

Dobrou noc! Bezdomovcům se pod mostem na konci Dolní ulice zřejmě
daří. Jejich „brloh“ ale nevypadá příliš vábně...
Foto: Michal Kadlec
včetně ubytování v Azylovém
centru na Určické ulici. Věc
bude opětovně řešena úklidem
a důrazným upozorněním bezdomovce, který tak znečisťuje
pozemek města. Určitě se však
přesune na jiné místo,“ dodal
k situaci šéf prostějovských
strážníků Jan Nagy.

Večerník se snažil zkontaktovat i zmíněné muže bez domova se současnou adresou trvalého bydliště „Pod mostem“
v Dolní ulici. Přestože jsme
několikrát na ně čekali u jejich
výsostného pelechu, bohužel
jsme se nedočkali. Tak snad
příště...

Téma Večerníku

Milí čtenáři,
vítáme vás na tématické straně, která je věnována vinotékám,
vínu a všemu kolem něj. Zvláště u nás na Moravě patří tento
lahodný nápoj k vůbec nejoblíbenějším. Víte však, jak správně
víno servírovat, jakou má mít teplotu nebo jak s ním vhodně zacházet? Povíme si také, jak nám víno může pomoci při zácpě,
chřipce či kašli. To vše a ještě více zjistíte právě teď a tady, neboť
„víno a ženy z mnohých lidí blázny činí“. Hodnocení tohoto známého přísloví už necháme na vás...
Připravila: Aneta Křížová

PROSTċJOVANÉ A VÍNO
Kde v Prostějově nejčastěji kupujete víno?

K dobrému vínu není třeba hráti, rozveseluje samo

Tak s tímto známým příslovím
jistě souhlasí spousta milovníků vína. K dobrému vínu není
vždy potřeba hráti, ale je třeba
vědět, jak správně víno podávat, jak jej uchovávat či jak
správně degustovat.
Spousta lidí si myslí, že koupí láhev vína, a pak ji už jen rozlije do
skleniček, čímž vše končí. Ale to
je velký omyl. Na všem záleží, a to
i na tom, jak s vínem zacházíme,
když jej přineseme domů. Věřte-nevěřte, ale také tento proces
může ovlivnit jeho chuť.
Nejlepší je samozřejmě víno
uskladnit ve vinném sklípku.
Avšak jen málokdo má takové
možnosti. Víno však v žádném
případě neskladujeme na místech, kde teploty kolísají, tedy
vedle kotlů, ústředního topení, na

vrchní straně ledničky, v garáži
a podpbně. Nejlepší je, když je
víno uskladněno v místě bez
rušivých vlivů. Nemělo by se
tedy vyskytovat vedle čisticích
prostředků, aromatických látek,
na přímém slunci... Pokud je to
v našich možnostech, víno uložíme do chladného, tmavého
prostoru, kde bude mít svůj klid.
Hlavní také je, že vždy musí být
uloženo vodorovně. Tohle udrží
zátku vlhkou, tudíž do ní nepronikne vzduch.
A jak dlouho můžeme víno skladovat? Obecně lze říci, že levná
růžová a bílá vína je vhodné vypít
do tří měsíců od výrobního data.
Dražší bílá a červená spotřebujeme do šesti měsíců. Pokud vína
necháme uskladněná déle, nic se
jim nestane, ale jejich charakter

StĜední odborná škola
vzorek: 300 respondentĤ
podnikání a obchodu, spol. s r.o. starších 18 let
Rejskova 4, 796 01 ProstČjov
realizace: studenti školy

Víno je již celá staletí známé
svými blahodárnými účinky na zdraví. Ačkoli alkohol
velice zatěžuje játra, jedna
sklenička vína denně podle
odborníků neuškodí. O léčivých účincích přitom věděli
už naši předkové. Pití vína
odbourává stres a napětí, snižuje riziko srdečních chorob,
prospívá krevnímu oběhu,
působí proti rakovinovým
onemocněním a nejen to.
Pamatujme však, že víno je
zdravé, ale jen při mírném
popíjení. Při nadměrné konzumaci se můžeme setkat
s cirhózou, poškozením srdce
a dalšími těžkými nemocemi.
Proto popíjejme víno střídmě. Ženám se doporučuje
jedna sklenička denně a muži
mohou vypít dvě skleničky.

Víno však můžeme použít
i jinak. Existuje totiž spousta
receptů, jak nám víno pomůže při kašli, zácpě, chřipce...

Na zácpu
Na zácpu použijeme bílé víno.
Půldruhého deci bílého vína
smícháme s polévkovou lžící
ricinového oleje a špetkou natě
z bazalky. Vše povaříme na pět
minut, pak scedíme a vlažné
vypijeme na lačno.

nikdy nemrazíme. Ochlazení docílíme v kyblíku s vodou
a ledem. Lehká červená vína si žádají ochlazení v lednici na dvacet
minut. Korpulentní červená vína
se doporučuje podávat při pokojové teplotě, tedy kolem 18°C.
U červených vín jednoduše platí, že
čím jednodušší kvalita vína je, tím
chladnější může být servírováno
a přesně opačně.
Víno by mělo vždy být servírováno do naprosto čistých skleniček. Než skleničky použijeme,
ujistíme se, že nejsou zatuchlé.
Tento nešvar často bývá zaviněn
tím, že jsou skleničky delší dobu
uloženy dnem nahoru, čímž sklenice zachytává zatuchlý vzduch.
Sklenice vína by měla být čirá,
s dlouhou nožičkou, s větším
objemem a správně by měla mít

Ano, i na kašel jsou recepty
z vína velice užitečné. Připra-

Svěží jarní
zpravodajství
z Prostějovska

Staňte se na den kavárníkem či restauratérem
aneb RESTAURANT DAY v Prostějově!

Novinka. V zahraničí jsou veřejná zahradní párty velice oblíbeným podnikem
a chytají se i v České republice. Jak tomu bude v Prostějově?
Ilustrační foto
vy sady. „Už dnes máme zajištěny
stoly, lavičky a řadu dalších věcí.
Vzhledem k tomu, že počet elektrických přípojek bude omezený,
bude omezený i počet nabízejících,
kteří budou potřebovat jídlo přímo
na místě tepelně upravit. Ti by se
proto co nejdříve měli registrovat na
e-mailové adrese restaurantdaypv@
seznam.cz,“ upozornila další z organizátorek Markéta Valentová. „Rádi
bychom též den zpestřili kulturním programem, začneme na něm
pracovat,“dodala.

Martina Šponarová, další ze zapojených maminek, upozorňuje na jinou zajímavost: „V nabídce na akci bude i bezlepkové
pečivo, máme se tedy na co těšit“.
Možnost prezentace by organizátoři
rádi nabídli i prostějovským profesionálům. „Uvítáme zájemce z řad kaváren, cukráren i restaurací,“ přidala
pozvání Alena Rašková, koordinátorka Zdravého města.
Mediálními partnery Restaurant Day
v Prostějově jsou PROSTĚJOVSKÝ
Večerník a Prostějovské Novinky.

vit můžeme tento nápoj tak, že
vylouhujeme osmdesát gramů
kořene omanu. Budeme ho louhovat celý týden v litru červeného vína. Víno pak přecedíme
a uložíme na chladné místo.
Při potížích se pije teplý nápoj,
stačí půl deci dvakrát až třikrát
denně.

Na přeplácaný
žaludek

Foto: internet
i mírně zúžený a jemný okraj,
aby zachytila aroma. Okraj by
měl být co nejtenčí, abychom
měli možnost spíše usrkávat než
rychle polykat. Na bílé víno by
skleničky měly být menší než
na červené. Ale na tomto příliš
nezáleží. Hlavní je chuť a vzhled
skleniček.

INZERCE

zkusme tento recept. Do litru červeného vína přidáme
po dvou lžících natě meduňky, levandule, třezalky
a chmelových šišek. Necháme
dva až tři týdny pracovat na teplém místě. Pak už jen scedíme,
vymačkáme a pravidelně pijeme
půl deci před spaním.

Všichni určitě známe pocity, kdy je nám strašně špatně
z toho, že jsme splácali všechno
možné jídlo. A právě i víno je
v tomto případě velice užitečné.
Přichystáme si litr červeného
vína, do něj nakrájíme dvacet
koleček čistého křenu a necháme tři dny louhovat. Pak už jen
užíváme dvě polévkové lžíce
Na chřipku svaříme čtvrt li- ráno a večer.
I zde by mohlo platit, že na žhatru červeného vína společně
vou noční lásku postačí jakékos jedním dílkem květu černéli víno ve větším množství. Lze
ho bezu, podbělu, jitrocele,
ale postupovat i jinak, a to bez
lípy, dobromyslu, máty peprné
zdravotních důsledků. Stačí
osm lžic nasekané natě yzopu
a truskavce. Nápoj pijeme
horký, po něm se začneme Po pár decích červeného usne v litru bílého vína. Necháme
silně potit, je třeba tedy ležet, zajisté každý, ale při chro- osm dní pracovat a pak scedínických potížích se spánkem me. Pijeme deci před spaním.
a chřipka bude raz dva pryč.

Na lásku

Na chřipku

Na dobrý
spánek

Na kašel

www.vecernikpv.cz
.cz

Prostějov/red - A je to tady!
V Prostějově se rozbíhá nový projekt Restaurant Day. Okrašlovací
spolek města Prostějova ve spolupráci s účastnicemi kurzu Okresní hospodářské komory „Od kočárku k podnikání“ pod záštitou
Zdravého města Prostějov nabídne možnost komukoliv z obyvatel
pochlubit se svým kulinářským
uměním.
Nápad Restaurant Day, neboli festival dočasných restaurací, vznikl
v roce 2011 v Helsinkách a rychle se rozšířil do celého světa. Den
amatérských restaurací ale není jenom o jídle, může napomoci utužit
například sousedské či kamarádské vztahy. Zapojit se do projektu
může každý, kdo si na to troufne.
V České republice se letos koná již
počtvrté a po Praze, Brně, Lednici, Berouně, Děčíně a Jeseníku
se do něj zapojí také Prostějov.
„V podstatě jde o to, aby se amatérští kuchaři, kuchařky, ale i cukráři, pekaři a jejich ženské protějšky
mohly pochlubit svými specialitami
veřejnosti. Své výrobky pak budou
za symbolickou částku prodávat
prostějovským gurmánům,“ vysvětlila podstatu akce Milada Sokolová,
radní a předsedkyně Okrašlovacího
spolku Milada Sokolová.
Akce je naplánována na 17. května a jejím dějištěm budou Kolářo-

se může změnit. U archivních vín
se samozřejmě řídíme etiketou.
Co se týče již otevřené láhve, tak
ovocná vína po několika hodinách
již ztrácí svou chuť. Zde je tedy na
místě okamžitá či co nejrychlejší
konzumace. Naopak francouzská
vína jsou lepší až den po otevření.
Dále pak portské víno by nemělo
zůstat otevřené déle jak měsíc.
Nedopitá vína však mohou vždy
příjemně zpestřit chuť mnoha pokrmů.
A jak víno správně podávat?
Základem je podávat víno při
správné teplotě. Takže bílá vína
před konzumací strčíme na pětačtyřicet minut do lednice, suchá bílá, šumivá, sladká vína či
ryzlinky přivítají ledniční chlad
na půldruhou hodinku. Avšak
pozor na mrazení, bílé víno

Na kašel, zácpu či chřipku zkuste recepty z vína

ýtyĜi z deseti
oslovených
ProstČjovanĤ
víno nejþastČji
nakupují
v obchodČ.

INZERCE
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Konicko Kostelecko Němčicko Plumlovsko Protivanovsko U Soběsuk se rozplácnul o strom!

INZERCE

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
Fára
á vyrazíí
do Březského vrchu
Konice/mls - O nadcházejícím
víkendu se v Konici uskuteční první díl seriálu Mistrovství
České republiky soudobých i historických automobilů do vrchu
„Šíma sprint 2014“. V sobotu 19.
a v neděli 20. dubna se pojede tradičně serpentinami z Konice do
Březského vrchu. Následující závody proběhnou ve Šternberku,
Vítkově, Hlinsku a Šíma sprint se
uzavře 4. a 5. října opět v Konici.

Na zámku bude
znít barokní hudba
Konice/mls - Ve středu 16. dubna od 19.00 hodin na zámku
v Konici proběhne koncert souboru Trio Serpens cantat, které
se skládá z pedagogů vyučujících na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci
a zabývá se interpretací barokní hudby. Tři půvabné dámy
zazpívají a zahrají na cembalo
i barokní zobcovou flétnu.

V Němčicích může
cvičit celá rodina
Němčice nad Hanou/mls - TJ
Sokol Němčice nad Hanou pořádá akci „Cvičí celá rodina“,
která se bude konat v sobotu
19. dubna 2014 od 8.00 hodin
v němčické sokolovně. Připraveny budou turnaje ve stolním
tenise a badmintonu, cvičit se
bude step aerobic i jóga. Vše zakončí posezení při kytaře. Každý účastník dostane malý dárek,
vstup je zdarma.

INZERCE

776 159 120

region@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

Soběsuky/mik - Hrozivá havárie
z počátku minulého týdne měla
za následek naštěstí jen lehké
zranění řidiče, který se na silnici mezi Soběsuky a Krumsínem
doslova rozplácnul o strom.
„K nehodě došlo v pondělí sedmého dubna krátce před půl dvanáctou dopoledne na silnici třetí
třídy ve směru od Soběsuk na
Krumsín. Z prvotního šetření policisté zjistili, že pětašedesátiletý
řidič vozidla Škoda Felicia na
rovném a přehledném úseku ze

zatím přesně nezjištěných příčin „Celková hmotná škoda byla spektorátu nehodu nadále šetří
najel do protisměru, sjel do příko- vyčíslena na patnáct a půl ticíse a zjišťují všechny její okolnosti,“
pu a čelně narazil do stromu. Při korun. Policisté dopravního in- dodala mluvčí.
nehodě došlo ke zranění řidiče,
který byl sanitkou převezen do
prostějovské nemocnice, kde byl
hospitalizován. Podle lékařské
zprávy se má jednat o lehké zranění,“ uvedla Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Přesná doba léčení nebyla zatím
stanovena. Alkohol byl u řidiče
vyloučen dechovou zkouškou.

Poutníkům
to
v
konickém
zámku
slušelo...
NOVÁ STEZKA KOLEM PŘEHRADY JE OHROŽENA!
Projekt, na který už je přislíbeno 6,3 milionů korun z EU, není stále připravený

Negativem ovšem byla slabší návštěva

Město Plumlov musí urychleně jednat s vlastníky pozemků

Budou to ještě nervy! Očekávaná stezka kolem
plumlovské přehrady totiž může být ohrožena.
Záležet bude na tom, jak dopadnou jednání s majiteli pozemků, přes které by měla vést. Dosud rovněž
není ale stále zcela vytyčena ani její konečná trasa. Počítá se i s variantou, že kvůli nestabilním břehům přehrady bude třeba její část vést na pilotech.
A to stavbu prodraží. Přitom projekt musí být hotový
a odevzdaný nejpozději začátkem května, což je de
facto již za tři týdny...
Mostkovice, Plumlov/mls
Už hodně dlouho se mluví o tom,
že kolem přehrady v Plumlově má
vzniknout nová naučná stezka,
kterou budou moci využívat cyklisté, bruslaři i chodci. Vést by
měla od plumlovského zámku po
levém břehu nádrže kolem pláže
„U Valáška“ až k letnímu kinu
v Mostkovicích. Koncem února

pak Večerník informoval o tom,
že dlouhodobě připravovanému
projektu svitla velká naděje. Myšlenka totiž zaujala nejen veřejnost,
ale i lidi rozhodující o evropských
dotacích. Projekt Plumlov-atraktivní přehrada získal z ROPu
přislíbenou částku 6,3 milionů
korun. Dalšími víc jak dvěma miliony na něj pamatuje plumlovský
rozpočet.

Šibeniční termín
Jenže to všechno nebude jen tak!
Šestašedesát dní od doručení rozhodnutí o přidělení dotace musí
město na stezku získat stavební
povolení. K tomu je však třeba dodat hotový projekt. A ten v Plumlově kupodivu stále ještě nemají...
V této situaci se objevily pochybnosti, zda bude v dané lhůtě možné
sehnat souhlasy všech vlastníků
pozemků, po nichž by měla trasa
vést. „Stezka povede po pozemcích přibližně osmi nebo devíti
vlastníků. U všech kromě jednoho
už v tuto chvíli mám předběžný
souhlas. Pokud jednání selžou,
jsme schopni s projektantem připravit jinou variantu,“ uklidňuje
prostřednictvím Večerníku plumlovský starosta Adolf Sušeň s tím,
že pozemky bude město od vlastníků vykupovat až poté, co bude

V Plumlově se představí loutkáři
Plumlov/mls - Dvě loutková představení jsou připravena na sobotu 19. dubna od 14.00 hodin na nádvoří Plumlovského zámku. Divadlo Loudidlo zahraje s marionetami pohádky pro děti
,,O Červené karkulce“ a „Kašpárek a Honza v zakletém hradě“.
Následovat bude vystoupení Divadla Starost, které s historickými marionetami předvede hru pro děti i dospělé ,,Rytíř Šnofonius
a princezna Ordulina“ čili „Turandot ta druhá“.

stezka dostavěná. „Už jsme tímto
způsobem v některých případech
postupovali,“ dodal Sušeň.

Povede stezka po mostě?
Výkup pozemků přitom není jediným problémem, který bude třeba
vyřešit. Tím dalším jsou nestabilní
břehy plumlovské přehrady. Na začátku loňského roku se například jeden z břehů nedaleko pláže „U Lázničků“ sesul. Zmizela tak původní
cesta, která tudy vedla. Jak lze za takových okolností právě těmito místy
vést zpevněnou stezku? Nehrozí, že
kvůli abrazi také neskončí na dně
nádrže? „I tohle je řešitelné. Jednou
z možností je případné přemostění,“
reagoval Sušeň. Pokud by se však
dané potíže nepodařilo včas a řádně zvládnout, může Plumlov na
miliony přislíbené z Evropské unie
zapomenout. „To se prostě nesmí
stát,“ neztrácí optimismus Sušeň.

Čeká na výměnu. I tato lavička zarostlá plevelí by se měla pakovat na
úkor plánované stezky.
Foto: Martin Zaoral

Proč až nyní?
O zajímavém projektu stezky kolem
přehrady se hovoří už několik let. Jak
je možné, že se tyto výše zmíněné záležitosti řeší až nyní? „Příprava projektu není úplně levnou záležitostí.
A pro žádost do ROPu jej nebylo

potřeba. Co kdyby nás nevybrali?!
Pak bychom měli hotový a zaplacený projekt, který by nám byl stejně
k ničemu,“ argumentoval Adolf
Sušeň.
S počátkem stavby naučné stezky
kolem plumlovské přehrady se
počítá už letos na podzim. Hotová
musí být už do léta příštího roku.

Konice/pav - Legendární skupina Poutníci hrající bluegrass
a country vystoupila uplynulý
pátek v konickém zámku. Kapela do svého programu zařadila skladby z širšího hudebního
spektra, načež tak v příjemném
komorním prostředí zazněly notoricky známé písně z dlouholeté
dílny Poutníků, ale i některé novinky, bluegrassové tradicionály
a nechyběla ani klasika.
Panenka, Pojďme se napít, Tažní
koně či Hotel Hillary. Tyto známé
a téměř zlidovělé písně mohli slyšet všichni, kteří v pátek 11. dubna
zavítali na recitál skupiny Poutníci uspořádaný městským kulturním střediskem Konice. Večerník
u toho samozřejmě nemohl chybět...
Skupina Poutníci má skutečně
bohatou a dlouholetou historii.
V obměněných sestavách funguje
už od roku 1970. Nejslavnější se-

stavou se stala ta, ve které se objevila muzikantská i autorská osobnost Roberta Křesťana a na banjo
hrál excelentní Luboš Malina. Za
dobu své existence odehrála kolem
čtyř tisíc koncertů, nahrála čtrnáct
desek a získala velké množství
ocenění na hudebních soutěžích
v tuzemsku i zahraničí. V současné sestavě funguje zhruba od roku
2009, přičemž kapelu vede služebně nejstarší člen, zpěvák a kontrabasista Jiří Karas Pola.
Poutníci na Prostějovsku nekoncertovali v pátek zdaleka poprvé. Pravidelně je můžeme slyšet na country
plesu v prostějovském Národním
domě, často také vystupují na akcích
pořádaných senátorkou Boženou
Sekaninovou. Konický koncert byl
však v rámci těchto akcí výjimečný. Krásné prostředí koncertní síně
zámku vytvořilo pro jejich vystoupení působivou atmosféru, která byla

podpořena vynikajícím zvukem.
Vynikla tak hudební virtuozita jednotlivých členů kapely. K nejvydařenějším zahraným skladbám patřila
zejména desetiminutová Telegraf
road nebo Vivaldiho Jaro z cyklu
Čtvero ročních období.
„Jsem překvapená. Poutníky jsem
v Prostějově slyšela už několikrát,
ale nikdy ne v takhle komorním prostředí. Byl to úplně jiný zážitek, slyšela jsem každý tón. A musím uznat,
že skutečně umí,“ nešetřila chválou
divačka Marcela.
A že ostatní diváci její názor sdíleli taky, bylo poznat nejen z jejich
vážných a soustředěných tváří při
poslechu, ale především z nadšeného potlesku, kterým muzikanty
odměňovali.
Bohužel, kapacita sálu nebyla ani
zdaleka zaplněna tak, jak by si tahle vydařená akce zasloužila. Na
připravené židličky si našlo cestu
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jaký byl koncert poutníků v konici...
3x foto: Pavla Vašková

U TOHO!
Komorní atmosféra. Koncertní a obřadní síň konického zámku
kapele slušela. Byly zde ideální akustické podmínky.

Pozorní posluchači. Návštěvníkům se koncert Poutníků líbil. Poslouchali s velkým zaujetím.

Svěží jarní zpravodajství z Prostějovska
Degustace. Návštěvníci již tradiční akce si mohli vyzkoušet nespočet druhů pálenky.
Většina však mířila ze koštu šampiónů.
3x foto: Milan Fojt
Patronkou akce byla tradičně senátorka
Božena Sekaninová, která se do akce zapojila i se zástěrou kolem pasu. Mostkovické
kaléšek je v regionu i v celém olomouckém
kraji vůbec největší akcí tohoto charakteru,
proto se neobejde ani bez podpory Olomouckého kraje.
Na závěr akce pak organizátoři vyhlásili
vítěze a spolu s návštěvníky tradičně
naplňovali heslo „Dnes je tak pěkný den,
že je škoda nevidět ho dvakrát“...

Oslaďte si nejen VELIKONOCE
Pečení cukroví chutná nejlépe od Marie Tomáškové

Brodek u Prostějova/pr - Firma Marie Tomášková-pečení
cukroví, která má již dlouholetou tradici, působí v areálu zemědělského družstva v Brodku u Prostějova a za svoji dobu
si získala řadu věrných zákazníků. A právě stálá klientela
je jedním ze základních kritérií domácí výroby pečeného
cukroví.
Činnost této firmy je ale zaměřena nejen na pečení cukroví, ale
i provozování závodní kuchyně. Ať již potřebujete napéct na
křtiny, narozeniny, či právě oslavujete promoci, ženíte syna, či

vdáváte dceru, můžete se obrátit na sympatickou majitelku této
firmy, Marii Tomáškovou a s výsledkem budete určitě spokojeni.
V nabídce je výběr z více než třiceti druhů cukroví, ať již drobných kousků, výborných trubiček, rohlíčků máčených v čokoládě, likérových špiček, dortů, nebo zapůjčení ozdob a pečení
dle aktuálnosti období, jako jsou například právě přicházející
Velikonoce, ale také třeba Vánoce.
To vše nabízí firma Marie Tomášková. Pro více informací
volejte 582 370 216 nebo na 604 375 585.

Posila ze Slovenska. Hráč na banjo a dobro je pro mnoho Čechů i
Slováků lehce zapamatovatelný. Jmenuje se Peter Mečiar.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Pokračuje seriál rozhovorů s opozičními politiky
Exkluzivní interview se zastupitelem Krumsína Jaroslavem Fidrmucem

„Po odchodu do důchodu bych mohl pracovat jako starosta“

Krumsín - Jaroslav Fidrmuc (na snímku) vstoupil do komunální politiky okamžitě po sametové revoluci a od voleb v roce 1990 je nepřetržitě členem zastupitelstva obce
Krumsín, od podzimu 2012 je také navíc i krajským zastupitelem. Při komunálních volbách v roce 2010 vedl stejně jako
dříve předtím kandidátku KDU-ČSL, jíž se v devítičlenném
krumsínském zastupitelstvu podařilo obhájit dva posty.
V následující době by se chtěl mimo jiné zasadit o to, aby
obec aktivně pomáhala svým občanům, kteří ztratí práci.
Jiří Možný

Představujeme regionální podnikatele...

spojenému s odběrem biologického materiálu v nemocnici,“ prozradila Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouckého kraje.
To ovšem nebyl jediný dopravní
hřích řidiče. „Při další kontrole
bylo zjištěno, že muž je vlastně
neřidič a nikdy nevlastnil řidičské
oprávnění pro žádnou skupinu!
Na místě mu policisté další jízdu
zakázali. Nyní je podezřelý ze
spáchání trestného činu ohrožení
pod vlivem návykové látky, za
který podezřelému hrozí až roční
pobyt za mřížemi, peněžitý trest
nebo zákaz činnosti,“ vypočítala
dále Urbánková.

V okolí Ptení a Konice
vykradli další čtyři chaty

BYLI JSME

vodácká škvarková pomazánka, takže si myslím, že je bohatě o hosty postaráno,“ poukázal
na organizační připravenost Karafiát.
Největší letošní zastoupení měly švestky,
durancie a jiné vzorky z modrého ovoce.
Druhým nejobjemnějším zastoupením
bylo jablko. Oproti loňsku se však
rozmnožilo zastoupení meruňky, která
měla v Mostkovicích více jak sto vzorků.
Návštěvníci ale mohli narazit i na košty
z mrkve či malinovky nebo ořechovky.

Nezamyslice: opilý muž
za volantem? NEŘIDIČ!

Nezamyslice/mik - Policisté,
kteří na závěr předminulého
víkendu v Nezamyslicích zastavili mladého muže za volantem
osobního vozidla, se nestačili
divit. Nejenom že byl opilý, ale
vzápětí také zjistili, že v životě
nevlastnil řidičák!
„V neděli pátého dubna krátce po
Bluegrassová legenda. Poutníci zahráli podařený koncert v komor- deváté hodině ráno kontrolovali
ním prostředí koncertní síně konického zámku. Foto: Pavla Vašková policisté na ulici 30. dubna v Nepouze něco kolem padesáti ná- věděla bych o tom,“ podotkla Mar- zamyslicích řidiče vozidla Volksvštěvníků. Část viny přitom určitě cela. Snad tedy organizátoři kam- wagen Golf. U šestadvacetiletého
leží na slabší propagaci koncertu, paň o příští akci v konickém zámku muže provedli dechovou zkoušku,
o němž široká veřejnost zdaleka zvládnou lépe, samotné prostředí která byla pozitivní, a naměřili
nevěděla... „Kdyby to na poslední i kvalita interpretů si to bezesporu 1,01 promile alkoholu v dechu.
Po poučení se mladý muž odmíchvíli nenapsali ve Večerníku, ne- zaslouží...
tl podrobit lékařskému vyšetření

Mostkovické kaléšek: dvě ceny zůstaly v regionu

Mostkovice/mif - V prostorách sokolovny
v Mostkovicích proběhla již posedmé
výstava pálenek a likérů „Mostkovické kaléšek“. Do letošního ročníku se
přihlásilo na osm stovek vzorků, které
pocházely z různých koutů celé České
republiky. Mezi těmi nejlepšími pak
nechybělo ani zastoupení prostějovského
regionu. A vzhledem k tomu, že se
pořadatelé drželi hesla „Slivovičku pijeme, abychom se povznášeli, a ne abychom padali na hubu“, můžeme konstatovat, že se celá akce decentně protáhla
nejen přes žaludky.
V letošním ročníku se zápolilo hned ve
dvanácti kategoriích, načež se bylo co otáčet,
neboť vzorků se sešlo tradičně nad rámec
testace jednotlivce, tudíž dozajista všechny
na řadu nepřišly. Rozměrnost akce byla jasně
patrná už ze samotných přihlášek. Ochutnávat se mohlo nejen z pálenek hanáckých, ale
i z Vysočiny, východních Čech, Slovácka či
hlavního města ČR Prahy, ale také ze Slovenska. Vzdálenost 680 kilometrů mezi košty
z Loun a východoslovenských Horných Zahoran je na akcích podobného druhu raritou.
„Samotné hodnocení vzorků, které jsou
u nás k dispozici, proběhlo už před čtrnácti
dny, kdy zasedlo dvacet členů komise na degustaci. Těm se podařilo ve třetím kole určit
šampióna. Hodnocení bylo spíše subjektivním názorem jednotlivých degustátorů,
s čímž se nemusí ztotožnit návštěvníci, ale
většina z nich stejně vyzkouší ty nejlépe
ohodnocené. Pro nás však všeobecně platí
´Není důležité zvítězit, ale vypálit´,“ usmíval
se při reportáži Večerníku Lubomír Karafiát,
jeden z organizátorů akce.
Vzápětí nám prozradil jméno letošního absolutního vítěze, jímž se potřetí za sebou
stal zástupce pálenky z modrého ovoce.
Na trůn totiž usedla durancie Stanislava
Jaroslava ze Strážnice, kterému šlapala na
paty hruškovice z Ústeckoorlicka. S prázdnou nezůstali ani zástupci prostějovského regionu. V kategorii likéry si nejlepší hodnocení
vysloužila Táňa Martínková z Prostějova,
v kategorii Vínovice triumfoval pro změnu
vzorek Vodáci SQ. Další třetina ze všech
vzorků, ohodnocených při degustaci, pak byla
oceněna diplomem.
„K poslechu hraje cimbálovka z Vracova. No
a jelikož při konzumaci slivovice samozřejmě
vyhládne, je nachystáno i něco k snědku.
Vodácký gulášek je nachystaný, stejně jako

Hrůza u Soběsuk. Šofér této škodovky měl minulé pondělí z pekla štěstí,
po nárazu do stromu byl jen lehce zraněn.
Foto: Policie ČR

Poslední volby skončily výsledkem dva ku sedmi z vašeho pohledu. Projevuje se to na situaci a jednání v zastupitelstvu?
„Samozřejmě, že projevuje... Komunální politika však zpravidla není prosazováním zákulisních dohod jednotlivých politických uskupení tak, jak je
tomu například při jednání Zastupitelstva Olomouckého kraje. Jednání
obecního zastupitelstva je především
uplatněním osobní zodpovědnosti,
ale také charakteru, zkušenosti, rozhledu a vzdělání každého člena zastupitelstva bez ohledu na to, za které
sdružení byl zvolen. Rozhodující vliv
na správu malých obcí má starosta
a jeho osobnost vtiskne kulturu nejen
jednání zastupitelstva, ale i celé obci.
Do jisté míry lze říci, že malá obec je
obrazem svého starosty.“
Máte na rozvoj obce odlišný pohled než vítězná kandidátka?
„V mnohých oblastech investičních
akcí se shodneme napříč celým zastupitelstvem, v jiných oblastech se názorově rozcházíme... Jako zastupitelé
za KDU-ČSL bychom určitě chtěli
více podpořit spolkový život v obci
i volnočasové aktivity dětí a mládeže.
Pozornost je třeba zaměřit na sociální
oblast, práce sociální komise obce by
se neměla omezovat na blahopřání

jubilantům. Stejně jako v celém státě,
i v malých obcích přibývá občanů,
kteří se dostávají do těžké situace
tím, že ztratí práci. Domníváme se, že
obec by měla aktivně pomoci těmto
svým lidem, kteří chtějí pracovat.
Jak by tato pomoc mohla vypadat?
„Nemáme na mysli přímou
finanční podporu, ale pomoc formou
vytváření dočasných pracovních míst.
Pod vedením dobrého ‚parťáka‘ by
mohli udělat velký kus práce, která
v obci schází, tedy úklid a čištění
obce, úprava veřejných prostranství,
či práce, za kterou obec zbytečně
platí soukromým firmám, což je péče
o zeleň v obci. Obec by tak pomohla svým občanům a občané naopak
obci. Nejvíce momentálně potřebujeme pracovat na koncepci budoucnosti
obce, formulovat vizi jejího rozvoje,
stanovit priority a strategie jejich dosahování.“
Co naopak již nyní stojí za pochvalu?
„Jako ředitel školy mám především radost z toho, co obec udělala
pro děti i školáky, když za pomoci
evropských dotací se podařilo vybudovat dětské hřiště a budova základní
školy prošla rozsáhlou rekonstrukcí.
Jako obec podporujeme společenský
život pořádáním dětského dne, setkání pro seniory či obecního plesu.

Jste mimo jiné členem krajského zastupitelstva, můžete
této pozice využít ve prospěch
obce?
„Jako krajský zastupitel reprezentuji občany z Krumsína, mikroregionu Plumlovsko a celé oblasti
Prostějova a Konice. Byl bych
špatný zastupitel, kdybych neprosazoval zájmy lidí, kteří mi dali
důvěru. Byl bych ale také špatný
zastupitel, kdybych prosazoval zájmy svého regionu bez ohledu na
potřeby jiných částí Olomouckého
kraje. Proto v krajském zastupitelstvu dbám na spravedlivé a efektiv-

„Jde mi o to, aby se podpory dostalo tam,
kde je třeba, a aby byla efektivní. Proto také
nemohu podpořit takové akce, jako je sypání
chemikálií za více než půl milionu korun ročně
do plumlovské přehrady, jež byla revitalizována
za stovky miliónů. Zde je třeba hledat jiné řešení.“
krumsínský zastupitel JAROSLAV FIDRMUC o tom,
jaká je jeho úloha v Zastupitelstvu Olomouckého kraje
Spolkový život rozvíjíme veřejnou
finanční podporou sportovců, hasičů
i místní lidové kapely Krumsíňanka.
Podařilo se opravit některé obecní
cesty včetně prostranství návsi. Je jen
škoda, že se jako obecní zastupitelstvo neumíme zodpovědněji postavit
k opravě kostela svatého Bartoloměje,
který je nejen dominantou a historicky nejcennější budovou obce, ale také
místem, kde se dvakrát týdně při mši
setkává řada občanů, a kde se každý
týden provozuje živá kultura formou
liturgické hudby a zpěvu.“

ní rozdělování financí. Jde mi o to,
aby se podpory dostalo skutečně
tam, kde je třeba, a aby byla efektivní. Proto také nemohu podpořit
takové akce, jako je sypání chemikálií za více než půl milionu korun
ročně do plumlovské přehrady, jež
byla v uplynulých čtyřech letech
revitalizována za stovky miliónů
korun. Zde je třeba hledat zcela
jiné
j řešení.“
Hodláte kandidovat i v blížících se komunálních volbách?

„Do podzimních komunálních
voleb v Krumsíně chceme opět
připravit kandidátku KDU-ČSL.
Komunální volby jsou ale volby
jednotlivých osobností, ne politických uskupení. Úspěch závisí
v první řadě na osobnostech, které
se nám podaří na kandidátku získat,
a zvláště na osobnosti, kterou budeme navrhovat na pozici starosty.“
Využil byste případně příležitosti stát se starostou?
„V současné době považuji za důležitější svoji práci ředitele školy
a úkoly, které s touto prací souvisí
v krajských, celostátních i mezinárodních vzdělávacích a školských
organizacích. Na druhou stranu
přiznávám, že práci starosty obce,
která je především práce s lidmi, považuji za krásnou a tvůrčí.
Umím si představit, že po odchodu
do důchodu bych jedno volební
období mohl pracovat jako starosta
obce... (úsměv)“
Na čem je potřeba v příštím
období nejvíce zapracovat?
„Klíčovým úkolem je formulace
vize, jak by měla obec vypadat za
deset patnáct let. Má-li obec mít
dostatek financí pro svůj rozvoj,
musí zvýšit počet svých obyvatel.
K tomu je třeba zajistit nové stavební parcely s veškerými inženýrskými sítěmi. Krumsín je krásná
obec s jedinečným okolím, dostatek pracovních příležitostí nabízejí
blízká, dopravně dostupná správní
centra jako je Prostějov, Olomouc
i Brno. V obci je výborná základní
škola s prvním až pátým ročníkem,
o kterou mají zájem nejen místní
občané, ale pro laskavý přístup
k žákům ji navštěvují i děti z Plumlova, Ohrozimi a Prostějova. Je
škoda nevyužít tento potenciál pro
rozvoj obce.“

Ptení, Nová Dědina/mik - Případy
vykradených chat jsou s příchodem jara bohužel obvyklé. Také
minulý týden policisté vyšetřovali
tyto události, a hned čtyři naráz.
Pachatelé však zůstávají zatím
neznámí…
„Někdy v čase od prvního do čtvrtého dubna došlo k vloupání do zahradního domku v obci Nová Dědina na Konicku. Zatím neznámý
pachatel z něj odcizil různé věci,
například přímočarou, okružní
i rozbrušovací pilu
a různé druhy
elektrických
kabelů v celkové délce
dvěstěpadesát
metrů. Majiteli
vznikla škoda za sedm
tisíc korun. U další z vedlejších
chat vnikl do přístavku a odcizil
z ní také elektrické nářadí za
pět tisíc sedmset korun,“ sdělila
k prvním dvěma případům Irena
Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
O pár dní později hlásili majitelé
rekreačních zařízení u Ptení policii
další dvě vykrádačky.

„Škodu za pětačtyřicet tisíc dvěstě
korun způsobil zatím neznámý pachatel, který se v době od šestého
do devátého dubna vloupal do dvou
chat nacházejících se v chatové oblasti v katastru obce Ptení. Z jedné
z nich odcizil různé zahradní nářadí, vrtačku, křovinořez, svářečku
a další zahradní nářadí, prodlužovací
kabely a elektrický hoblík. Majiteli
způsobil škodu za šestadvacettisíc
korun. Ze sklepa sousední chaty
pak zloděj odcizil motorovou pilu,
gumové hadice, prodlužovací kabely
a další zahradní
nářadí.
Dokonce se
vloupal i do
samostatně stojícího WC se sprchou.
Prohledal ho, ale nic nevzal... V tomto případě byla škoda vyčíslena na
devatenáct tisíc korun,“ informovala
o dalších nepravostech vykradačů
chat Irena Urbánková.
Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů krádeže a porušování domovní svobody, za které pachatelům,
samozřejmě v případě jejich zjištění,
hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.

Zlodějům se zalíbil
i záchodek
se sprchou...

Došlo na naši adresu...
KARNEVAL VE VÍCOVĚ

navštívily děti z celého světa
Vícov/jar - Jednu březnovou
sobotu se v budově bývalé základní školy ve Vícově konal
karneval. Akce se konala pod
podtitulem „Děti světa“.
Místní drobotina dorazila na karneval v maskách například Araba,
piráta, domorodce, Ninjy, kovboje, havajské tanečnice, gejši, harémové tanečnice, princezny, Nastěnky, indiána a indiánky, Skota,
Hanáka, atd. Mezi nejmenšími
byly i masky kravičky a králíčka.

Pro děti byly připraveny soutěže,
ve kterých plnily úkoly: v Africe
stříhaly banány, ve Francii malovaly obrázky, v Mexiku házely
lasem na cíl, v Rusku pily nápoj
na čas, v Česku skládaly víčka od
PET lahví na mapu ČR a v Japonsku pojídaly špagety. Za splnění
úkolů čekaly děti sladkosti. Po
skončení soutěží zábava pokračovala taneční diskotékou. Všichni,
kdo na karneval dorazili, se příjemně pobavili.

Jede, jede mašinka. Všechny masky dětí z nejrůznějších koutů světa
vytvořily i dlouhý vláček.
Foto: Jana Rozsívalová

Kultura v Prostějově a okolí...
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nejvýznamnější kulturní událost

LiStOVáNí ve francouzském stylu s britskou příchutí
MAL. podle Stephena Clarkea
A
L
K
Z
Y
M
Á
D
K
A
Š
V
K
E
Č
Á
H
MAC
né Apollo kolem prstu
a
rv
a
n
l
ta
o
m
o
si
1
2
MIG

.
..
O
K
A
S
N
E
J
I
S
L
K
É
SVL

Vůbec poprvé do prostějovského centra nejen
rockové muziky Apollo
13 dorazila svérázná
kapela MIG 21. Už před
začátkem jejich pátečního koncertu to vypadalo, že lidé z Prostějova
poslední roky nečekali
na nic jiného než právě
na jejich vystoupení! Od
vchodu do klubu se kolem osmé hodiny večerní táhla Barákovou ulicí
pořádně dlouhá fronta.
Nakonec bylo s podivem, že se do nevelkého kokpitu Apolla 13 dokázali vměstnat všichni
zájemci. Večerník u toho samozřejmě chybět
nemohl...
Prostějov/pav

Hned v úvodu koncertu vzbudil
Jiří Macháček v přítomných ženách velké očekávání. „Jsme instrumentální, vokální a striptérská
skupina,“ představil MIG 21 její
charismatický lídr. Z tohoto pohledu mohly být příslušnice něžného pohlaví nakonec zklamány.
Tím jediným, co Jiří Macháček
v průběhu celého koncertu svlékl,
bylo sako. Přidal se k němu snad

S nafukovací kytarou. Hvězdný „podivín“ Jiří Macháček nezapřel při svém vystoupení svůj divadelní a komediální talent. Využíval k tomu i originální rekvizity.
Foto: Pavla Vašková
už jen trumpetista, který hrál bos.
To byla ovšem poslední věc, na
kterou si někdo z přítomných
mohl stěžovat. Už od začátku
MIG 21 totiž rozjel fantastickou
show, která zcela strhla všechny
přítomné. A to i přesto, že od prvních tónů bylo patrné, že Jiří Macháček není interpretem, který
by se prosadil v některé z talentových pěveckých soutěží. Tento
fakt však plně kompenzoval nebývalým divadelním talentem
i neobyčejným smyslem pro
humor. MIG 21 za jeho zády se
pak předvedl jako skvěle sehraná
partička, které to opravdu šlape.
Celé vystoupení navíc vtipně
doplňovaly rekvizity vyrobené
z papírových krabic.
Během akce si tak MIG 21 své
prostějovské publikum do-

konale omotal kolem prstu.
Mimo jiné jej naučil skandovat
i anglické „Fuck you“. Nadšení
diváci tudíž skupinu v závěru
doslova nechtěli pustit z pódia.
„Až do dneška jsem od Migů
znala jen pár písniček z rádia.
Od akce jsem tak moc nečekala,
vyrazila jsem na ni hlavně kvůli
kamarádce. A musím říct, že jsem
byla hodně příjemně překvapená.
Byla to úžasná show v hlavní roli
s Jiřím Macháčkem, který se dokázal pořádně odvázat. Moc mě
bavily originální a ironické texty.
Navíc celá kapela hrála skvěle.
Pokud budou MIG 21 zase někdy hrát v Prostějově, tak na ně
určitě ráda opět vyrazím,“ svěřila
se Večerníku se svými pocity bezprostředně po koncertu Marcela,
jedna z přítomných návštěvnic.

Prostějov/peh - O tom, že život ve
Francii a hlavně v Paříži nemusí
být úplně nejsladší, se přišly ve
čtvrtek v podvečer do přednáškového sálu Národního domu
v Prostějově přesvědčit desítky
posluchačů, kteří kromě hereckého umění populárního Lukáše
Hejlíka a jeho kolegyně Věry Hollé mohli obdivovat i spisovatelský
talent britského autora Stephena
Clarkea, jež odpovídal na dotazy
přítomných návštěvníků.
Merde! Šťavnatá francouzská nadávka a současně název knižní série
britského spisovatele již dvě desítky
let žijícího v Paříži, který osobně
dorazil představit svůj nejnovější
literární počin prostějovským příznivcům. Těch se v prostorách přednáškového sálu Národního domu
sešlo pěkných pár desítek. V průběhu čtvrtečního LiStOVáNí v podání
oblíbeného Lukáše Hejlíka a jeho

herecké kolegyně Věry Hollé se
pořádně nasmály a navíc si vydatně
obohatily slovníček francouzských
nadávek.
„Přišly jsme se kulturně obohatit,“
přiznalo s úsměvem půvabné trio
slečen Kateřina, Jana a Blanka, které zaujal obsah knihy Faktor Merde
natolik, že si seznámení s knihou
a současně jejím autorem nemohly
nechat ujít. „Tuhle knížku vážně
žeru, vidíte? Tady jsou na ní dokonce vidět otisky zubů,“ potvrdil i herec Lukáš Hejlík, který se pro představení proměnil v hlavního hrdinu
knihy Faktor Merde Paula Westa
a v jeho podání představil posluchačům pařížský sen autora Stephena Clarkeho. Ten mnohdy není
tak růžový, jak by si mohl někdo
představovat...
Střet s byrokracií je zřejmě stejně
vyčerpávající, ať už žijete kdekoliv, to ale neznamená, že se bi-

Bouřlivý aplaus. Salvy smíchu a v závěru nekončící potlesk sklidili protagonisté Lukáš Hejlík, Věra Hollá i autor Stephen Clarke.
Foto: Petra Hežová
zardním situacím, do kterých se
hrdina knihy vlivem nešťastných
okolností dostává, nemůžete od
srdce zasmát. V závěru netradičního literárního večera dorazil do
přednáškového sálu i sám autor,
který využil těch několik volných
chvil k prohlídce našeho města.
O to, že by se v Prostějově ztratil,
nebo se s jeho obyvateli nedomluvil, neměl nikdo obavu, protože
Stephen Clarke si podobně jako

hrdina jeho knih ví rady skoro
v každé situaci. Například v předstihu už se naučil česky větu: „Jsem
Angličan, pomozte mi!“ A mohl
tak bez problémů odpovídat i na
zvídavé dotazy posluchačů...
Již 6. května se příznivci cestovatelských dobrodružství pánů Hanzelky a Zikmunda mohou v rámci
projektu LiStOVáNí těšit na zpracování jejich prozatím poslední
publikace z cest.

jaké
ja
akéé bbylo
yllo ččtvrteční
tvvrteečnní LLiStOVáNí...
iS
StOVááNí.....
2x foto: Petra Hežová

Plno. Netradičně přednáškový sál Národního domu se stal dějištěm Autogramiáda. Jen málokdo z účastníků akce si nechal ujít příležidalšího vystoupení v rámci literárně divadelního projektu LiStOVáNí. tost získat autogram autora populární humorné knižní série Merde.

www.vecernikpv.cz

Do Prostějova přijede... AVATARKA-STAR už má svého vítěze
Svěží jarní zpravodajství z Prostějovska
S

Prostějov/pk - Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Tublatanka
slaví již třicet roků svojí existence, což je určitě pořádný důvod
připomenout si vše, co během té
dlouhé šňůry prožili a vytvořili.
Být u toho můžou také prostějovští příznivci nejen této kapely. Už tento pátek 25. dubna
2014 totiž vystoupí Tublatanka
společně se skupinou Desmod
ve Společenském domě v Prostějově. A jak vzkazují organizátoři z MAMUT AGENCY, takto
výjimečné spojení dvou kapel
nikde jinde neuvidíte!
Proto byste neměli váhat, a již
teď si zajistit vstupenky. Předprodej probíhá jak v prostějovské prodejně Hudební nástroje
v Kramářské ulici, tak i na
internetových portálech www.
ticketportal.cz , www.ticketart.
cz a www.ticketstream.cz . Start
tété akce je naplánován na
19.30 hodin, Společenský bude
otevřen o hodinu dříve.

Chilli Weater opět nebyli kompletní, přesto uspěli

Prostějov/pav - Předminulou
sobotu 5. dubna proběhlo
v umělecké kavárně Avatarka finále soutěže hudebních
talentů Avatarka-Star. Mezi
třemi finalisty vybírala toho
nejnadanějšího porota a výkony ohodnotili také diváci. Absolutním vítězem se stal David
Bartoš s repertoárem své skupiny Chilli Weater.
„Prostějovskou Superstar“ hledají v kavárně na náměstí už od
poloviny února. Třech soutěžních
kol se zúčastnilo jedenáct
účinkujících, z nichž se do finále
probojovali tři. Porota a diváci
vybrali Michala Ovečku, Romanu Hadovou a Davida Bartoše.
Sešly se tak tři různorodé a originální osobnosti.
Výtvarnice a zpěvačka Romana Hadová zaujala školeným
hlasem s klasickým přednesem.
Zapívala například skladbu More
than words nebo píseň od Beatles.
Toto netradiční spojení zanechalo
mezi diváky rozporuplný dojem,

porotu však velmi okouzlila. „Podle mě byla nejlepší, ale bohužel
měla ´hendikep´ v tom, že zazpívala o dvě písničky míň než
ostatní,“ ohodnotil její výkon
člen poroty Martin Pivoňka.
Porota hodnotila zejména hlasové kvality soutěžících, diváci
zase ocenili vlastní invenci, což
nakonec zřejmě rozhodlo.
Druhý se umístil Michal Ovečka,
který zazpíval a zahrál na kytaru
dvě písně převzaté, ale bodoval
hlavně s autorskou tvorbou.
„Michal nás příjemně překvapil,
zahrál totiž píseň, kterou od něj
známe už z dřívějška, ale s úplně
novou melodií,“ uvedla pro
Večerník majitelka kavárny Iva
Polická.
Kapela Chilli Weater opět nebyla
kompletní. David Bartoš dorazil pouze s Dominikem Tylem,
který ho doprovodil na kachon,
přesto to stačilo na první místo. „
David mi trošku svým projevem
připomíná Kurta Cobaina. Zpívá
takovým syrovým způsobem,

Vítěz. David Bartoš (vpravo) přesvědčil diváky i porotu, že je
skutečně „prostějovskou Superstar“.
Foto: Pavla Vašková
expresivně, jeho projev má
šťávu. A ty jejich písničky se mi
moc líbí, “ uznale okomentoval
vystoupení vítěze divák Martin.
Všichni tři finalisté obdrželi od
kavárny Avatarka věcné ceny
a vítěz získal možnost zahrát si zde celý koncert. Snad
tedy konečně uvidíme kapelu

Chilli Weater v úplném složení.
V prostějovské kavárně budou i nadále pokračovat pravidelné hudební pátky. Ve středu
23. dubna mají navíc diváci
možnost slyšet skutečnou lahůdku. Vystoupí zde Karel Richard Marinov, který se zabývá
meditační hudbou.

Prostějovské školství opět zdrtilo konkurenci

Život
a
dílo
autora
projektu
vyhrála psychologickou olympiádu
ANDREA POSPIŠOVÁ ze „zdravky“

Liberec/mm - Ještě snad ani
neskončily oslavy na prostějovském gymnáziu, kde
chemikářka Ivanka Hájková
získala titul Zlatý Ámos,
a nová radost propukly na
prostějovské zdravotnické škole! Studentka třetího ročníku
Andrea Pospišová získala
první místo v celostátním kole
Olympiády v psychologii, které
se uskutečnilo 9. a 10. dubna v Liberci, když se jí
podařilo se svojí prací na
téma „Nikdy se nevzdávej“
porazit všech deset soupeřů
z dalších krajů!
Andrea Pospišová ve své práci popsala skutečný životní
příběh mladé dívky, kdy hlavní
hrdinka dvakrát po sobě porazila nebezpečnou chorobu leu-

kémii, a během tohoto soupeření se zákeřnou nemocí neztratila optimistický pohled na svět
a svůj každodenní boj ani jednou
nevzdala.
Je potřeba dodat, že ke zlatu se
na škole propracovali postupně,
před dvěma lety získali čtvrté
místo, loni již stříbro (Večerník
exkluzivně informoval - pozn.
red.) a cesta byla letos dokončena
ziskem titulu.
„Úspěchy žáků školy mě těší,
neboť to znamená i dobrou
práci pedagogů,“ pousmála se
ředitelka Marie Dostálová. „Jak
je vidět, šampioni se dají vychovávat nejen ve sportu, ale i na
poli humanitních věd. Pedagogy
a žáky školy teď čeká těžký úkol,
kterým bude obhajoba titulu v
příštím ročníku olympiády. Jsem

prostějovské radnice Karla H. Kepky

na
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Společná oslava. Olympijskou šampionku Andreu Pospíšovou přivítali
spolužáci z třetího ročníku SZŠ v Prostějově bouřlivě. Foto:Martin Mokroš
ale přesvědčena, že se o to pokusí Došlo i na společné focení
všichni měrou vrchovatou,“ uv- se spolužáky a učiteli. Z úcty
k soupeřům dodejme, že na
edla dále Dostálová.
Sama šampionka oslavila za- stříbrné pozici skončila Kateřina
sloužené zlato i se svými spo- Fojtová ze „zdravky“ v Ostravě
lužáky ze třídy hned v pá- a třetí byla zástupkyně zdravottek, a dokonce se nalévalo šumivé nické školy z Českých Budějovic
víno, samozřejmě samozřejmě... Martina Burghardtová.

Prostějov/red - Na úterý
15. dubna, tj. zítra, připravil
Klub historický a státovědný
v Prostějově ojedinělou akci. V rámci pravidelných
každoměsíčních podvečerních
přednášek tentokrát promluví prof. Ing. Leonard Hobst,
Csc. o životě a díle Karla
Hugo Kepky, autora projektu
prostějovské radnice.
A je nepochybné, že profesor
Hobst bude jistě nadmíru povolaným vypravěčem. Kromě
mimořádných odborných znalostí
stavebního směru je totiž i pravnukem samotného architekta
K. H. Kepky!

V současnosti působí na
Fakultě stavební při Vysokém
učení technickém v Brně,
tedy na stejné škole, kde
působil i jeho pradědeček
K. H. Kepka. Svým způsobem
tedy navazuje na rodinnou
tradici a lze očekávat, že se
posluchači dozví i něco ze
soukromí slavného architekta.
Na místě je třeba podotknout,
že již před pěti lety prof.
Hobst dlouhodobě zapůjčil
pro prostějovskou radnici dvě
rozměrná plátny s podobiznami svých předků, manželů
Karla H. a Juliany Kepkových, umístěné dnes v něk-

dejší zasedací místnosti městské rady vedle obřadní síně.
Přednáška se uskuteční ve
spolupráci s Magistrátem
města Prostějova v rámci
letošních oslav 100 let od
postavení nové prostějovské
radnice. Z toho důvodu byl
pro místo konání vybrán
výjimečně přednáškový sál
Národního domu, který bude
i kapacitně lépe vyhovovat
předpokládané účasti, nežli
tradiční sál v sídle SOkA
Prostějov.
Akce se uskuteční v úterý
15. dubna 2014 od 17.00 hodin,
všichni jsou srdečně zváni.

Ze života města
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BARABIZNA ve Vodní ulici v Prostějově bude konečně PRODÁNA!
Dům bude zbourán, majitel nabídne Romům náhradní bydlení

Potřetí a konečně úspěšně! Již dvakrát se město snažilo
bez kýženého úspěchu prodat nemovitost v dezolátním
stavu ve Vodní ulici číslo 11. A dvakrát dopadl záměr
prodeje fiaskem. Teprve nyní, při v pořadí třetím pokusu
se barabizna na spadnutí s několika bydlícími romskými rodinami dočkala nového majitele! Ten hodlá barák
okamžitě zbourat, rodinám nabídnout náhradní bydlení
a ve Vodní ulici postavit nový polyfunkční dům. Prodej
musí sice ještě schválit zastupitelé, což by ale měla být
zřejmě už jen formalita.
Prostějov/mik
Rada města na svém pravidelném zasedání v úterý 1. dubna
doporučila zastupitelstvu schválit prodej bytového domu
včetně pozemku ve Vodní
ulici číslo 11 v Prostějově,
a to za cenu 2 126 000 korun.
Připomeňme jen, že dům,
který je ve velmi špatném
technickém stavu a vyžaduje
kompletní rekonstrukci, město
nabízelo k prodeji v minulém
roce. „Ve vyhlášeném záměru
trvajícím od 24. června do

1. října se nepřihlásil žádný
zájemce. Cena domu byla
stanovena soudním znalcem
na 1 748 000 korun. V průběhu
října a listopadu loňského roku
jsme se pak pokoušeli o druhý
pokus, na město se obrátili dva
zájemci o koupi domu s nabízenou cenou osm set sedmdesát
tisíc, respektive devět set tisíc korun. Vzápětí se přihlásil
ještě jeden zájemce s nabízenou cenou přesahující o něco
málo milion korun. Vzhledem
k tomu, že město neobdrželo
od zájemců podklady, jak hod-

lají dál s domem naložit, vyhlásili jsme nedávno nový záměr
s podmínkou předložení studie
budoucího využití nemovitosti, včetně závazných termínů
provedení stavebních prací.
Minimální prodejní cena byla
stanovena na osm set osmdesát
osm tisíc korun s podmínkou
složení kauce ve výši sto dvou
tisíc korun,“ zopakoval historii a současné podmínky
prodeje domu ve Vodní ulici
Jiří Pospíšil, první náměstek
primátora Statutárního města
Prostějov.

Konečně! Nemovitost v dezolátním stavu ve Vodní ulici číslo 11
půjde brzy k zemi a nahradí ho nový polyfunkční dům.
2x foto: archiv Večerníku a Magistrát města Prostějova
Do uzávěrky nového záměru
21. března 2014 se přihlásili
dva zájemci, kteří složili
požadovanou kauci na účet
města s tím, že jedni nabídli
cenu 1 355 000 korun s pouze
slovním popisem budoucího

využití objektu. „Druzí zájemci
ovšem předložili také grafickou
studii nového polyfunkčního
domu a nabídli navíc cenu
2 126 000 korun. Tuto nabídku
doporučujeme zastupitelstvu ke
schválení,“ prozradil Pospíšil.

Vítězní zájemci ve studii
budoucího využití nemovitosti navrhují asanaci
současného objektu a výstavbu polyfunkčního domu
s přízemím určeným pro
komerční využití a s dvanácti
bytovými jednotkami v dalších podlažích. Výška čtyřpodlažního objektu bude třináct metrů, čímž vyhoví podmínkám připravovaného územního plánu. Architektonické
řešení respektuje okolí z hlediska řadové zástavby, měřítka
a uspořádání objektu. Stavba
řeší dlouhodobě nevyhovující
stav současné budovy, generuje
nová parkovací stání ve vnitrobloku a přispívá k revitalizaci území ve smyslu oživení
a návratu kvalitní rezidenční
funkce do centra města.
Na otázku Večerníku, co bude
s romskými rodinami, které v současnosti dům ve
Vodní ulici číslo 11 obývají,
odpověděl primátor Prostě-

jova velmi rychle. „Tyto
rodiny mají s městem sepsány
nájemní smlouvy na dobu
neurčitou, tudíž nový majitel
jim podle zákona je povinen
nabídnout náhradní bydlení,“
řekl Miroslav Pišťák.
Jak Večerník ovšem zjistil,
obyvatelé domu ve Vodní ulici
číslo 11 nemají o bourání a o stěhování už vůbec, ani páru!
„To je zas nějaká sranda, ne?
A když nám to tady zbourají, kde
jako půjdeme bydlet? To nás asi
vyhodí na ulici, že...,“ zatvářil
se hodně pohoršeně jeden
z romských nájemníků a na další
dotazy už viditelně odpovídat
nechtěl. „Nikam se stěhovat
nebudeme,“ dodal ještě muž
a zabouchl před námi dveře.
„Je logické, že nájemníci tohoto
domu ještě nic nevědí. Bude
s nimi jednat až nový majitel
poté, co prodej schválí zastupitelstvo,“ zareagoval na dotaz
Večerníku první náměstek
primátora Jiří Pospíšil.

V úterý se sejde ZASTUPITELSTVO Město „nasype“ do hradeb PĚT MEGA
Prostějov/mik - Primátor
města svolal na úterý 15.
dubna v tomto volebním
období už 30. zasedání Zastupitelstva města Prostějova. To se tradičně uskuteční
od 13.00 hodin v jednací síni
prostějovské radnice. Není
třeba snad ani dodávat, že
jednání komunálních politiků je veřejné.
Po tradičním projednání zpráv
o činnosti rady města přijde na
řadu hlasování o přidělení Cen
města Prostějova za rok 2013.
„Velkou váhu přikládám také
diskuzi o některých rozpočtových opatřeních, ale také o dotacích od kraje i státu, které
v letošním roce budeme moci
využít,“ prozradil Večerníku

Miroslav Pišťák, primátor
Statutárního města Prostějov.
Kromě těchto ekonomických
otázek však přijdou na řadu
i majetkoprávní záležitosti,
zastupitelé se budou vyjadřovat k prodeji pozemků i domu
ve Vodní ulici číslo 11. „Stálým bodem programů jednání
zastupitelstva je v posledním
roce i vývoj situace okolo
výstavby obchodního centra společností Manthellan,“
připomněl další „atraktivní“
bod jednání prostějovských
zastupitelů Jiří Pospíšil, první
náměstek primátora.
Samotný úvod úterního jednání zastupitelstva města však
bude přece jen trochu netradiční. „V rámci zahájení za-

sedání zastupitelů se uskuteční desetiminutová prezentace
dvou žaček Základní školy
nadporučíka letectva Josefa
Františka v Otaslavicích, které zvítězily v soutěži v tvorbě prezentací v Prostějově
na téma stodvacátého výročí
založení Obchodní akademie
v Prostějově a stého výročí
nové radnice v Prostějově,“
uvedla tisková mluvčí Magistrátu města Prostějova Jana
Gáborová.
A jako tradičně u toho všeho
bude i Večerník! Aktuální informace najdete bezprostředně na www.vecernikpv.cz,
podrobné zpravodajství připravíme do příštího tištěného
vydání.

Prostějov/mik - Vedení magistrátu se jakž takž konečně dohodlo s památkáři a připravuje
výběrové řízení na rekonstrukci
městských hradeb ve Školní
ulici. Aby se tato starodávná
pamětihodnost Prostějova brzy
nerozpadla, je potřeba do rozsáhlých oprav investovat až pět
milionů korun!
„Zatím rada města odsouhlasila
vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby a všichni věříme,
že konkurzem dosáhneme výrazného snížení původně naplánované částky za rekonstrukci městských hradeb,“ potvrdil Večerníku
Zdeněk Fišer, náměstek primátora
Statutárního města Prostějov. „Po
dlouhé době došlo ke kompromisu s památkáři a tak můžeme zrealizovat upravený projekt. Původně

Radní pod palbou
Rekonstrukce křižovatky U Rodenů
se blíží, rondel bude jen provizorní
Exkluzivní rozhovor s Aloisem Mačákem

Prostějov - Okamžiky náročných dopravních investic jsou doe blíží zahájení rekonstrukce
slova za dveřmi. Mílovými kroky se
křižovatky v prostoru motorestu U Rodenů, následovat bude
generální oprava silničního uzlu u železničního přejezdu
blémy se pak dají očekávat
v Olomoucké ulici a dopravní problémy
pojení Anenské ulice s jižním
také během poprázdninového propojení
estice, tedy úpravy křižovatky
kvadrantem. Na téma nejbližší investice,
U Rodenů, Večerník v rámci své pravidelné
avidelné rubriky vyzpovídal
ho náměstka hejtmana
prostějovského radního a prvního
a (na snímku).
Olomouckého kraje Aloise Mačáka

Investorem je Správa silnic Olomouckého kraje.
Příprava této investiční
akce je směřována tak,
aby mohla proběhnout
současně s výše uvedenou akcí statutárního
města Prostějova,

Michal Kadlec
Je znám už přesný
termín zahájení rekonstrukce křižovatky v Dolní ulici
v blízkosti motorestu U Rodenů?
„Investorem této akce je Statutární
město Prostějov. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele,
termín zahájení tedy ještě není možné
přesně stanovit.“
Co všechno je v této
souvislosti naplánováno a jak dlouho bude rekonstrukce
trvat?
„Při stavebních úpravách křižovatky
budou realizovány úpravy chodníků,
přechodů pro chodce a cyklostezky.
Na úpravy v místě křižovatky navazuje oprava povrchu ulice Dolní po
křižovatku s ulicí Jezdecká včetně
rozšíření silnice a vybudování odbočovacího pruhu do ulice Šárka. Zahájení a vyhotovení stavebních úprav
v křižovatce U Rodenů bude známo
po skončení výběrového řízení na zhotovitele. Předpokládaná doba realizace
je zhruba měsíc.“
Proč se na této křižovatce zrealizuje pouze
provizorní rondel a nikoliv stálý?
„Statutární město Prostějov před zahájením rekonstrukce železničního
přejezdu a křižovatky na ulici Olomoucká navrhlo provedení stavebních úprav křižovatky U Rodenů.
Okružní křižovatka bude realizována
instalací dočasných dopravních prvků

a stavebních úprav tak, aby byla
ýšena především bezpečnost
zvýšena
ejí kapacita. K tomuto řešení
a její
se přistoupilo z důvodu potřeby
hléh vyřešení
ř š í problematické
bl
i ké
rychlého
křižovatky. Stručně řečeno, dopravní
situace na tomto uzlu je již neúnosná
a nebezpečná pro všechny účastníky
silničního provozu.“
Jak se o náklady na
rekonstrukci podělí
město Prostějov a Olomoucký kraj?
„Celkové náklady jsou zhruba čtyři miliony korun. Olomoucký kraj
poskytne na rekonstrukci finanční
prostředky ve výši jednoho milionu
korun. Zbývající část nákladů, tedy tři
miliony korun, bude hradit statutární
město Prostějov.“
Tato investiční akce
má ještě jednu část,
a to vybudování odbočovacího pruhu z Dolní ulice do Šárky. Provedou
se obě zmíněné investice současně?
„Vybudování odbočovacího pruhu z ulice Dolní do ulice Šárka je součástí
akce opravy ulice Dolní o celkových
nákladech zhruba pěti milionů korun.

Foto: archiv Večerníku
případně aby akce na sebe navázaly. Vyhodnocení nabídek uchazečů se uskutečnilo za účasti zástupců města Prostějova počátkem dubna tohoto roku.“
Neobáváte se dopravních komplikací v Prostějově v souvislosti s uzavírkou této
lokality během rekonstrukce?
„Problémům s dopravou se při opravě
ulice Dolní a také křižovatky u železničního přejezdu na ulici Olomoucká
nelze úplně vyhnout. Jedná se totiž
o značně zatížené komunikace. Využiji
i této možnosti a dovolím si požádat jak
občany, tak i všechny účastníky silničního provozu o vstřícnost a shovívavost
během uzavírek. Následně zrealizované komfortnější a hlavně bezpečnější
silnice a křižovatky za to určitě stojí.
Jsem moc rád, že spolupráce Olomouckého kraje s vedením našeho
města nejen k dopravní problematice
je dlouhodobě na velmi dobré úrovni.“

INZERCE

jsme sice hradby chtěli zabezpečit
proti zatékání vodou stříškou, která by je chránila před deštěm, nakonec ale na zásah památkářů půjde o jiné opatření. V současnosti
je vršek hradeb pokryt kameny,
které jsou vyspárovány betonem.
Nyní budou jakousi stříšku tvořit
břidlicové pláty se zhruba deseticentimetrovým okapem směrem
do Smetanových sadů,“ popsal
hlavní smysl rekonstrukce Fišer.
Nově však bude vyspárováno
i celé zdivo hradeb. „To ale bude
podle mého názoru trpět vlhkostí
i nadále. My jsme původně chtěli
zhotovit větší střechu na hradbách
tak, aby dešťová voda nestékala
po svislých stěnách, ale dál od
hradeb. Bohužel, památkáři byli
jiného názoru,“ povzdechl si dále
náměstek.

Bylo na čase. Městské hradby se konečně začnou opravovat, zatím do
nich však pouze zatéká a hrozí jejich zřícení...
Foto: Michal Kadlec
Blížící se rekonstrukci městských hradeb vítá i radní
a předsedkyně Okrašlovacího
spolku Milada Sokolová. Tímto
se jí totiž otvírá možnost rozšířit
po hradbách malby židovských
domů, které do roku 1970 ve
Školní ulici stály. „Poté, jak se

hradby opraví, bychom chtěli pokračovat v našem projektu malování, alespoň do poloviny hradeb.
Myslím však, že památkáři budou
proti, ale budeme s nimi každopádně jednat,“ pousmála se Sokolová, která je současně i radní
a předsedkyní kulturní komise.

Anketa
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Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury jsou rozdány. Premiérově se tak stalo v Městském divadle v Prostějově
Již poosmé čelní představitelé Olomouckého
kraje a významné osobnosti politického, společenského i kulturního
života předávali ceny za
přínos v oblasti kultury.
Ocenění pracovitých lidí,
kteří svým působením
v oblasti umění a kultury
zářivě zviditelnili nejen
Olomoucký kraj, ale i celou Českou republiku, proběhlo ve středu 9. dubna. Premiérově se tak nestalo v krajské metropoli, ale v Prostějově, sídle
spoluorganizátora, jímž je od zrodu ankety marketingová společnost TK PLUS.
Prostějov/peh
Reprezentativní
prostory
Městského divadla v Prostějově se uplynulou středu večer zaplnily příznivci
umění a umělci z celé České
republiky. V převaze byli ti
z Olomouckého kraje, protože právě o ně ten večer šlo
především. Ocenění za přínos
v oblasti kultury za uplynulý
rok si odneslo třináct osobnos-

tí a zajímavých projektů, které
rozhodně stojí za pozornost.
Slavnostním večerem snad
nemohl provázet ani nikdo
jiný, než držitel bezpočtu kulturních ocenění, herec, hudebník, moderátor a legendární
„Váleček“ ze seriálu Kamarádi - Marek Eben. Ten hned na
úvod neopomněl složit hold
stavitelskému umění osobností, které se podílely na zrodu

„Rád bych poděkoval všem, kteří v oblasti kultury pracují profesionálně i amatérsky. Různorodost a široká
škála oceněných osobností, organizátorů i samotných
akcí svědčí o vysoké kulturní vyspělosti obyvatel olomouckého regionu. V současnosti přibývá mnoho významných děl i akcí a roste celá řada osobností v oblasti
kultury. Vytváří to předpoklady pro skutečně dlouhou tradici udělování cen v této oblasti a znovu potvrzuje, že lidé v našem regionu jsou
nejen pracovití, úspěšní podnikatelé, vědci, sportovci, ale i lidé, jímž
kultura ve své různorodosti není cizí, že jí nejen rozvíjí, ale vytváří i
stále nová kulturní díla ku prospěchu nás všech. Jsem velmi hrdý na
umělce Olomouckého kraje a doufám, že tedy letošní osmý ročník
Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury rozhodně nebyl
poslední.“

Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje

KULTURNÍ ZÁŽITEK SE VŠÍM VŠUDY: NECHYBĚL EBEN, STAŠOVÁ ANI OLYMPIC!

prostějovského
Národního
domu. „Stavba tohoto architektonického skvostu jako je
tento Národní dům začala v
roce 1906 a už o rok později
byla hotová. Proto mi nejde
na rozum, jak se stalo, že jeho
renovace s pomocí mnohem
modernější techniky trvala od
roku 1959 až do roku 1969,“
rozesmál bavič přítomné publikum.
Pak už ale veškerá pozornost
diváků patřila oceněným.
Hned v úvodu si Cenu hejtmana Olomouckého kraje odnesl
prostějovský fotograf Karel
Novák. „Děkuji Kulturní komisi města Prostějova, která
mě na tuto cenu nominovala a zároveň i kraji, který mi
cenu udělil,“ vyjádřil ve své
krátké a úderné řeči oceněný
fotograf, který měl ze sošky
evidentně velkou radost. Podobně jako ostatní laureáti z
celého Olomouckého kraje,
jež si postupně přicházeli pro
ceny v kategoriích: Osobnost
roku, Výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury,
hudby, výtvarného umění,
divadla, filmu, rozhlasu a televize, literatury, ochrany a popularizace kulturních hodnot
a kultury.
S tolika kultuře příznivě nakloněnými osobnostmi není divu,
že na pódiu nebylo o žertovné
situace nouze, což pochopitelně ocenilo i publikum. „Říkáte,
že číslo pět vás díky datu narození (5. 5. 1949 - pozn. red.)
provází celým životem. Znamená to, že jste byl i ve škole pětkař?, zeptal se nevinně
moderátor večera Marek Eben
jednoho z oceněných osobností, profesora Jana Vičara, který

Fotoreportáž
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Foto: TK PLUS/Pavel Lebeda
si na pódium přispěchal pro
Cenu osobnosti roku za oblast kultury. „Musím přiznat,
že jsem byl jedničkář. Možná, kdybych byl pětkař, mohl
jsem toho dosáhnout ještě víc,
například v politice,“ odtušil
profesor Vičar, který mimo
jiné upomněl Marka Ebena
na společné dávné setkání v
začátcích jeho hudební kariéry
spolu s bratry.
Cenu za výjimečný počin
v oblasti tradiční lidové kultury si ani nemohl odnést nikdo
jiný, než Jarmila Vítoslavská,
která se už téměř pětačtyřicet
let věnuje šití a vyšívání hanáckých lidových krojů. Na to
konto byl dotázán náměstek
hejtmana Olomouckého kraje
Radovan Rašťák, zda-li pak
tak významná osobnost našeho kraje vlastní hanácký kroj.
„Musím bohužel přiznat, že
mí prarodiče mi nezanechali
ani kousek hanáckého kroje,
ale teď, když jsem se seznámil

Tramtárie skvělá herečka Simona Stašová, která do prostějovského divadla nedorazila
poprvé a rozhodně ani naposledy. Trofej „Za výjimečný
počin v oblasti kultury“ si
cenu odnesli zástupci města
Lipníku nad Bečvou, který
se pochlubil v loňském roce
již devátým ročníkem exteriérové výstavy s názvem Kov
ve městě. Unikátní výtvory
uměleckých kovářů mohou
návštěvníci města obdivovat i letos od června do září,
kdy bude v Lipníku probíhat
jubilejní desátý ročník výstavy. „Obdivuji odvahu města
Lipníku nad Bečvou, které
si trouflo vystavovat kov ve
městě, když víme, že existuje
jistá skupina občanů, která je
kovy přímo fascinována. Například u nás ve městě snad
ani už žádný kov není,“ rozesmál publikum Marek Eben
narážkou na rozmach krádeží
kovů. Ten za svůj vynikající

moderátorský výkon obdržel
drobný dárek v podobě repliky
tabatěrky polního maršála Radeckého, kterou moderátorovi
akce věnoval ředitel oceněného Vlastivědného muzea v
Olomouci Břetislav Holásek.
I letos se jednomu z vyvolených otevřely brány do
Dvorany slávy odměnou za
celoživotní přínos v oblasti
kultury. Oním laureátem se za
rok 2013 stal sochař, medailér kreslíř, básník, výtvarný
teoretik, publicista a znalec
hanáckého nářečí Zdeněk
Přikryl, který byl oceněním
upřímně potěšen. „Do této
kategorie se řadí umělci, kteří
si už nemusí nic dokazovat,
protože už všechno dokázali,“
vysekl významnému umělci
poklonu i moderátor večera.
O velkolepé zakončení programu se pak postarala skupina Olympic, kterou publikum
nemohlo propustit z pódia bez
hudebního přídavku.

jjaké
aké byloo pře
předávání
edávváníí cenn v ob
oblasti
blassti kkultury
ultuury 22013
0133 ...
5x foto: TK PLUS/Pavel Lebeda

„Mně osobně se to velice líbilo, a nebyl jsem sám... (úsměv) Myslím, že když
ne všichni, tak většina účastníků středečního večera neskrývala spokojenost.
Letošní ročník se skutečně vydařil, dle některých byl vůbec nejlepším v celé
historii této ankety, k čemuž přispěla i změna prostředí. Prostějovské zázemí
hodnotili všichni včetně pozvaných hostů za krásné. Osobně to byla nejvydařenější akce, co jsme pro Olomoucký kraj dělali! Když k tomu připočtete výborný
výkon Marka Ebena, vynikající představení Olympicu a skvělé publikum, které
se umělo zapojit, byla to skutečně nádhera. I všichni ocenění byli skvělí, na pódiu si to doslova užili, díky čemuž panovala skutečně parádní a uvolněná atmosféra. Již ihned po skončení se tak rozproduila diskuse o tom, že také v příštím
roce by se slavnostní večer konal v Prostějově! A z toho mám vskutku největší
radost. V každém případě se potvrdilo, že anketa Ceny Olomouckého kraje má
smysl a opodstatnění. Určitě tak bude ve svém konání pokračovat. Všem moc
děkuji za spolupráci.“

Miroslav ČERNOŠEK, spolumajitel marketingové společnosti TK PLUS

Kdo si odnesl Ceny Olomouckého kraje

za přínos v oblasti kultury 2013
Přehled cen a výherců v jednotlivých kategoriích
Cena hejtmana Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury

Cena osobnost roku v oblasti kultury
Cena za výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury

Karel Novák

Prof. PhDr. Jan Vičar
Jarmila Vítoslavská

Cena za výjimečný počin roku v oblasti hudby (2 ceny)

Dechový soubor Harmonie Šternberk
Festival Džemfest 2013
MgA. Jiří Finger

Cena za výjimečný počin roku v oblasti výtvarného umění

Cena za výjimečný počin roku v oblasti divadla
Cena za výjimečný počin roku v oblasti filmu, rozhlasu a televize
Cena za výjimečný počin roku v oblasti literatury
Cena za výjimečný počin v oblasti ochrany
a popularizace kulturních hodnot

s paní Vítoslavskou, snad si
nějaký pořídím...,“ uvažoval
na pódiu náměstek hejtmana.
„Takže do roka a do dne, pane
náměstku,“ rozřešil s úsměvem situaci Marek Eben.
A přibližně v tento moment se
dostalo i na publikum, které
obdrželo bonbónek v podobě menšího koncertu legend
celé tuzemské hudební scény.
Na prknech Městská divadla
totiž vystoupila kapela Olympic, jejíž frontman Petr Janda
se kromě kytary a mikrofonu
ujal i předání Cen za výjimečný počin v oblasti hudby dechovému souboru Harmonie
ze Šternberka a šumperskému
hudebnímu festivalu Džemfest. A ani Petr Janda neunikl
rozhovoru s Markem Ebenem,
který jej jako odborníka na
slovo vzatého vyzpovídal na
téma, jak se dělá hit.
Na co víc, Cenu za výjimečný
počin v oblasti divadla předala olomouckému Divadlu

„Divadlo Tramtarie o.s.“
Divadelní společnost Historia

Kniha „Uničov, historie moravského města“
Dlouhodobá expozice „Galerie osobností Olomouckého kraje“
Meopta-optika, s.r.o. Přerov, výstavní projekt Meopta 80

Cena veřejnosti za výjimečný počin v oblasti kultury
Exteriérová výstava Kov ve městě, Lipník n. Bečvou, IX. ročník
Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury (dvorana slávy)
Zdeněk Přikryl

Zpravodajství
Ad.: Učitelka z Melantrišky chce další peníze!

Po pěti letech znovu ŽALUJE ŠKOLU za úraz

Prostějov/mik - Jak Večerník
v minulém čísle informoval,
rada města poskytla vedení
Základní školy v Melantrichově ulici právní pomoc ve sporu
s učitelkou, která před pěti lety
utrpěla pracovní úraz a nyní
znovu žaluje školu. Jak jsme
přislíbili, přinášíme nyní další
podrobnosti...
Podle našich informací si pedagožka dne 15. prosince 2008
při chůzi po třídě podvrtla nohu

a způsobila si úraz dolní a horní
končetiny. „Její úraz byl řádně
odškodněn pojišťovnou, obdržela jak náhradu za ztrátu na
výdělku, tak i bolestné. V závěru loňského roku, tedy po pěti
letech, prostřednictvím svého
právního zástupce však paní učitelka požadovala další peníze,
jako odškodnění za ztížení společenského uplatnění a náhradu
za bolestné a ušlou mzdu,“ kroutí hlavou Roman Pazdera, ředitel
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Základní školy v Melantrichově
ulici. Na dotaz Večerníku, jaký
on sám má názor na požadavek
své bývalé podřízené, však odmítl odpovědět. „Své pocity nechám bez komentáře,“ utrousil.
Jak se Večerník dozvěděl, škola
i vedlejší účastník řízení pojišťovna Kooperativa budou u soudu argumentovat tím, že úraz je
již dávno promlčen, a tím zaniká
nárok učitelky na každé další odškodnění.

Příznivá zpráva z Úřadu práce

Spoutaný ožrala nadýchal 4,42 promile!
V nemocnici skončil také opilý CUKROVKÁŘ

Prostějov/mik - Takhle se
ztřískat za bílého dne! Hlídka
Městské policie Prostějov ve
středu odpoledne uplynulého
týdne řešila ve Školní ulici patálie s totálně opilým mužem,
který se jim nakonec i vzpíral
a odmítal převoz na záchytku.
Nebylo proto divu, že ho strážníci spoutali, aby neutekl…
„Ve středu devátého dubna před
sedmnáctou hodinou spatřila

hlídka vrávorajícího muže, který
chvílemi vstupoval do vozovky,
dokonce hrozil i jeho pád do silnice. Navíc komunikoval nesrozumitelně a po usazení na lavičku
již nebyl schopen takového pohybu, aby neohrožoval účastníky
silničního provozu. Strážníkům
vzápětí nadýchal 4,42 promile
alkoholu,“ shrnula stručně situaci
Jana Adámková, tisková mluvčí
Městské policie v Prostějově.

Patálie s mužem zpitým do
němoty však měly pokračování. Než na místo přijel lékař
pro zhodnocení situace, zda
je dotyčný schopen převozu,
snažil se dvaačtyřicetiletý
opilec místo opustit. „Nakonec byli strážníci nuceni nasadit
mu pouta. Při cestě do zdravotnického zařízení se ale už
zklidnil,“ podotkla dále mluvčí
městských strážníků.

V průběhu minulého týdne řešili strážníci ještě jeden podobný případ, ovšem velmi neobvyklý. „U podnapilého muže
ležícího na zemi v Moravské
ulici sice strážníci zjistili dechovou zkouškou 3,40 promile, ale jednalo se o diabetika.
Z tohoto důvodu muž neskončil na záchytce, ale v prostějovské nemocnici,“ doplnila
Adámková.

ze soudní síně...

ZNÁMÝ
PODNIKATEL
SKONČIL
NA
DNĚ
NEZAMĚSTNANÝCH UBYLO!
Jan Němeček dluží minimálně sedm a půl milionu korun

Prostějov/mik - V březnu
celkový počet uchazečů
o zaměstnání v Olomouckém
kraji oproti minulému měsíci klesl o 3,6 procenta na 44
645 osob, počet hlášených
volných pracovních míst se
naopak zvýšil o necelé dvě
desítky na 1 815 a podíl nezaměstnaných osob klesl na
hodnotu 10,1 procenta.
Přestože jde o celkem pozitivní dílčí statistiku, není zas
až takový důvod k jásotu.
„Uvedený počet lidí bez práce
v Olomouckém kraji je nejvyšším březnovým počtem od
vzniku krajského uspořádání. Naštěstí podle očekávání
došlo k sezónnímu poklesu
nezaměstnanosti, který se me-

ziměsíčně snížil o 1 669 osob,“
komentuje základní situaci
v Olomouckém kraji Jaroslav
Mikšaník z odboru analýzy
trhu práce Krajské pobočky
Úřadu práce České republiky
v Olomouci.
V průběhu března bylo v kraji
nově zaevidováno 3 315 uchazečů o zaměstnání, z toho 173
osob, které přišly do evidence
úřadu práce z důvodu ukončení svého samostatného podnikání na živnostenský list.
Co se týká nezaměstnanosti
v Prostějově, k poslednímu
březnovému dni zdejší úřad
práce vykazoval 6 549 lidí
bez práce. „Je to o 346 osob
méně, než tomu bylo na konci února. Volných pracovních

„CHACHAROVI“ policie přišila

další dvě krádeže kabelek
Prostějov/mik - V minu-lém
čísle Večerník informoval o objasnění další z řady krádeží,
kterých se na území Prostějova
dopustil šestatřicetiletý muž
z Ostravska. Během uplynulých dní mu ale policisté
prokázali další dvě „čórky“!
„Vyšlo najevo, že obviněný
šestatřicetiletý muž z Ostravska toho má na svědomí více.
Trestní stíhání tak bylo rozšířeno
o další dva skutky, které se staly
v březnu v Prostějově. Jednalo se
o krádeže kabelek s celým obsahem. Jedna byla odcizena
v restauračním zařízení v Dolní
ulici. Poškozená v ní měla
mobilní telefon, peněženku
se šesti tisíci korunami, osobními doklady a platební

kartou. Druhá z kabelek zmizela z herny v Plumlovské ulici.
Mladá žena v ní měla originální sluchátka k mobilnímu
telefonu, peněženku se 300
korunami, osobními doklady
a třemi platebními karty,“ shrnula Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
V úterý minulého týdne byl
muž z Ostravska zadržen
a umístěn do policejní cely.
Ještě téhož dne si převzal usnesení o zahájení trestního
stíhání a vyslechl si obvinění
pro trestné činy krádeže
a neoprávněného opatření,
padělání a pozměnění platebního prostředku. Hrozí mu až tři
roky kriminálu.

míst je na Prostějovsku 431,
tudíž o jedno místo se uchází
patnáct klientů úřadu práce,“
vypočítal Mikšaník.

Prostějov/mls - Začátkem devadesátých let patřil mezi
nejznámější
prostějovské
podnikatele.
Nyní
Jan
Němeček dluží, kam se podívá.
A jenom Hypoteční bance
má splácet čtyři a půl milionu korun, další minimálně
tři miliony požadují jiné
subjekty. Nešťastný případ se nedávno projednával u Okresního soudu
v Prostějově.
Kdysi úspěšný podnikatel ve
stavebnictví Jan Němeček
si půjčoval peníze, přestože
dobře věděl, že je už nikdy
nebude schopen vrátit. Tak

to byl hlavní argument,
proč jej státní zástupkyně
obvinila z úvěrového podvodu. Kromě čtyř a půl milionového dluhu Hypoteční
bance byl obžalován také
z skutkové podstaty, podle níž
podvodně vylákal od dalších
dvaašedesáti subjektů něco
přes tři miliony korun!
Obhajoba naopak argumentovala tím, že Němeček se
dostal do problémů hlavně
kvůli neschopnosti obchodních partnerů splácet jeho
pohledávky. „Banky by navíc
samy měly dopředu dobře
zvážit, komu peníze chtějí

či lépe řečeno mohou půjčit
a komu ne,“ argumentovala
Němečkova obhájkyně.
Jenomže podle obžaloby
Němeček o své finanční
situaci při jednání s věřiteli
nemluvil vždy pravdu.
Například při sjednávání
úvěru u Hypoteční banky
před čtyřmi lety zatajil, že
jsou proti němu vedeny exekuce. „Dluhy, kvůli nimž
tyto exekuce vznikly, jsem v té
době měl už splacené,“ tvrdil
před tribunálem Němeček.
To ho však podle nálezu
Nejvyššího
soudu
odpovědnosti nezbavilo, o své

svízelné situaci měl povinnost
při žádosti o půjčku mluvit
zcela otevřeně. To byl také
jeden z důvodů, proč neměl
prostějovský soud jinou
možnost, než Jana Němečka
odsoudit k souhrnnému
trestu třiatřiceti měsíců
s podmíněným odkladem na
čtyři roky. Kromě toho právě
během těchto čtyř let se musí
Němeček pokusit uhradit co
nejvíce ze svých závratných
dluhů.
Tento rozsudek již nabyl
právní moci, ani jedna ze
dvou stran nevyužila lhůty
pro podání odvolání.

PROPUSTILI HO Z TECHNICKÝCH SLUŽEB, CHTĚL SE MSTÍT!
Sedmapadesátiletý hrobník Květoslav Müller
pro výstrahu PODŘEZAL PSA. Skončil ve vazbě

Prostějov/mik, mls - Okolnosti
zásahu policejního komanda
na prostějovském hřbitově už
začínají postupně vyplouvat
na povrch. Jak Večerník v předešlém čísle přinesl jako první,
k akci došlo v sobotu 5. dubna
odpoledne v jeho správní budově. Květoslav Müller, který
byl nedávno propuštěn ze společnosti .A.S.A., měl právě zde
den předtím držet zaměstnankyni hřbitova, které dokonce
vyhrožoval, že ji zastřelí! Aby
svým výhrůžkám dodal na
váze, tak mimo jiné podřezal
i svého psa...
Večerníku se po zveřejnění
zprávy podařilo na začátku
uplynulého týdne zjistit, že se
jednalo o Květoslava Müllera,
který vyhrožováním své bývalé
kolegyni zabitím chtěl demonstrovat svoji frustraci z propuštění. „Byl to opravdu magor,
všichni jsme se ho báli. Před
nedávnem byl z práce propuštěn a všichni jsme si oddechli.
On to však nesl hodně špatně,
až nakonec udělal tohle...,“ vyjádřil se pro Večerník jeden ze
zaměstnanců hřbitova, který
si však nepřál být jmenován.
Stejně jako ostatní neskrýval
obavy z toho, co vše se může

stát... Někteří měli dokonce
až panickou hrůzu. „Vůbec
o tom nemluvte, já s tím nechci
nic mít,“ bránila se jakémukoliv
komentáři další pracovnice hřbitova, kterou Večerník během
uplynulého týdne kontaktoval
Sedmapadesátiletý hrobník zaměstnankyni hřbitova ve svém
bytě zavřel a pod hrozbou zabití
ji násilně zadržoval několik hodin. Ženě se naštěstí podařilo
zavolat policii. „V minulosti
nožem napadl milence své
manželky. Po návratu z vězení
se dokázal dát dohromady, propuštění však nezvládl. Fyzicky
napadl a pod pohrůžkou zabití
v bytě na hřbitově držel zaměstnankyni hřbitova. Neštítil se
dokonce podřezat svého psa,“
uvedl zdroj Večerníku.
Oficiální místa však úzkostlivě
dodnes tají veškeré informace. Ředitel společnosti .A.S.A.
Technické služby v Prostějově
Martin Grepl slíbil Večerníku
den po zásahu speciálního policejního komanda na hřbitově
své vyjádření nejpozději během
minulého týdne. „Vím, že jsem
vyjádření slíbil, ale až uzraje
čas. A ten ještě neuzrál... Nehodlám se v tuto chvíli k případu nijak vyjadřovat,“ odbyl
nás ve čtvrtek šéf společnosti
.A.S.A., která spravuje i městský
hřbitov.

Ve čtvrtek odpoledne se po období mlčení k celé věci konečně
vyjádřila Policie ČR, která celý
případ potvrdila. „Prostějovští
kriminalisté zahájili trestní stíhání sedmapadesátiletého muže
z Prostějovska, kterého obvinili
ze spáchání zločinu vydírání
a přečinu nedovoleného ozbrojování v souvislosti s incidentem, k němuž došlo v pátek
čtvrtého dubna v odpoledních
hodinách. Stalo se tak v jednom z objektů na Brněnské ulici
v Prostějově. Muž, podezřelý
z tohoto protiprávního jednání
byl v sobotu pátého dubna, ve
spolupráci se Zásahovou jednotkou Policie ČR Moravskoslezského kraje, zadržen v místě
bydliště a umístěn do policejní
cely. Při domovní prohlídce byla
nalezena střelná zbraň, ačkoliv
muž není držitelem žádného povolení, které by ho opravňovalo
k držení zbraně,“ uvedla Irena
Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Už v neděli 6. dubna kriminalisté obvinili Květoslava Müllera
ze spáchání zločinu vydírání
a přečinu nedovolené ozbrojování, za které mu, v případě prokázání viny a odsouzení, hrozí až
osmiletý pobyt za mřížemi. „Policejním orgánem byl dán podnět
k vydání návrhu na vzetí obvině-

Součásti zločinu. Policisté při domovní prohlídce u hrobníka našli
střelnou zbraň, kterou chtěl zastřelit svoji bývalou kolegyni. V šuplíku
měl i nůž, kterým podřezal psa.
2x foto: Policie ČR

ného do vazby, který byl akceptován a obviněný byl eskortován
do vazební věznice v Olomouci.
Kriminalisté se případem nadále
zabývají a prověřují všechny okolnosti. Vzhledem k probíhajícímu

vyšetřování, zjišťování veškerých
okolností a také s ohledem na to,
že hrozí nebezpečí sekundární
viktimizace oběti, nebudeme poskytovat k případu bližší informace,“ dodala Irena Urbánková.

Slepému a postiženému chlapci snížili radikálně dávky TESCO posílá přes Večerník
Čelechovice na Hané/lef, pk
- Radek Štipčák (na snímku)
se narodil předčasně jako
jedno z dvojčat. Jeho bráška
po porodu zemřel, on s porodní váhou půldruhého kilogramu skončil v inkubátoru. Přežil, ale zůstal naprosto
slepý. Nerozeznává ani světlo
a tmu. Navíc ho postihla obrna
a do pěti let se nepostavil na
vlastní nohy. Nyní sice chodí,
ale s velkými potížemi a povětšinou jen s pomocí druhé
osoby. Žije s maminkou, která se o něj dennodenně stará.
„Podle úřadů je nyní najednou z velké části soběstačný.
To, že je nevidomý, prý nevadí, že už si na to snad mohl
i zvyknout! Když jsem to
řekla našemu lékaři, tak jen

nevěřícně kroutil hlavou...,“ konstatovala „Zajímalo by mě, jak za ty čtyři tisíce
Radkova maminka
Markéta Štipčáková na měsíc vystačí?! Nejhorší je, že kousek
a v pochopitelném
rozhořčení dodala: od nás bydlí cikánská famílie, a těm chodí
„On ale sám bez pomoci nechodí, nevle- ze sociálky přes sedmdesát tisíc korun...“
ze do vany a nevyleze posteskla si Večerníku nešťastná
z ní. Kdyby alespoň maminka Markéta Štipčáková
dobře chodil, ale on
Referentka Danuše Mazalobez opory neudělá ani
krok! Vodícího psa mít nemů- vá z olomouckého pracoviště
že, leda snad koně, aby se o něj Ministerstva práce a sociálních
mohl opírat...,“ konstatovala věcí nám vysvětlila, že úředníci hodnotili Radkův zdravotní
nešťastná matka.
Samotný Radek je z celé situa- stav podle platné vyhlášky
ce zoufalý až přešlý. Rád by se ve vztahu k možnosti zvlásice nějak uplatnil, ale vůbec dat základní životní potřeby.
netuší jak a kde. „Nevím, co „Příslušní pracovníci vychási představujou, že bych mohl zeli z lékařské dokumentace „Zajímalo by mě, jak si myslí,
dělat. Já jsem nepřišel na nic, a z vlastního provedeného šet- že mu ty čtyři tisíce na měsíc
s čím bych při svém postižení ření,“ uvedla Mazalová.
vystačí?! Přitom kdyby byl
mohl pracovat,“ svěřil se mla- „K tomu nemám slov,“ reago- v ústavu, kam nechce, tak by to
dý muž Večerníku.
vala Markéta Štipčáková.
stát přišlo daleko dráž. A víte, co

omluvu za převážené banány

Foto: František Omasta
je vůbec nejhorší? Že kousek
od nás bydlí cikánská famílie,
a těm chodí každý měsíc ze sociálky přes sedmdesát tisíc korun.
Co k tomu chcete víc dodat?“

Praha, Prostějov/mik - V minulém vydání přinesl Večerník reportáž, která vycházela
ze stížnosti zákazníka hypermarketu Tesco v Držovicích.
Muž si zde zakoupil dvě kila
banánů, ovšem pokladní mu
navážila a vyúčtovala o půldruhé kilo víc! Společnost
Tesco Stores Česká republika se sídlem v Praze poslala
Večerníku své vyjádření.
V něm ředitelství společnosti kategoricky odmítá, že by
v případě chybného zvážení
banánů šlo o úmysl.
„Jednalo se o technickou závadu na pokladně. Po zjištění
problému byly všechny pokladny překontrolovány kalibračním závažím, které žádnou
další nesrovnalost neodhalilo.

Pokladna s poruchou byla okamžitě uzavřena. V žádném případě se nejednalo o úmysl, ale
o technickou chybu váhy na
pokladně. Tato nepříjemnost
nás mrzí, zákazníkovi jsme se
pochopitelně omluvili a vrátili
mu peníze. Omluvu bychom
chtěli tímto poslat ještě jednou
prostřednictvím vaší redakce,“
sdělila Večerníku Jitka Plchová, tisková mluvčí společnosti
Tesco Stores ČR.
Vrácení peněz ostatně potvrdil
naší redakci i muž, který si přišel do Večerníku postěžovat.
„Jednalo se o rozdíl ve výši třiceti korun a skutečně jsem tyto
peníze ihned dostal. Omluvy
se mi ale nedostalo žádné...,“
zakroutil hlavou muž středního
věku.

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

A GRATULUJEME!!!

Anna Čeplová
4. 4. 2014 50 cm 3,90 kg
Klenovice na Hané

Eliška Dušková
5. 4. 2014 49 cm 3,00 kg
Němčice nad Hanou

Kristýna Lišková
7. 4. 2014 48 cm 3,15 kg
Pavlovice u Kojetína

Victorie Brücknerová
8. 4. 2014 48 cm 3,15 kg
Prostějov

Natálie Bubeníčková
8. 4. 2014 51 cm 3,65 kg
Zdětín

Anna Pušpacherová
8. 4. 2014 46 cm 2,30 kg
Brodek u Prostějova

Martin Ševčík
6. 4. 2014 53 cm 3,90 kg
Hrubčice

Kryštof Hakl
7. 4. 2014 50 cm 3,30 kg
Popůvky

Štěpán Horelica
7. 4. 2014 53 cm 3,60 kg
Kralice na Hané

Adam Majer
7. 4. 2014 51 cm 4,00 kg
Prostějov

Richard Řehulka
8. 4. 2014 53 cm 4,00 kg
Otaslavice

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!

Prestižní soutěž DOTEKY MÓDY zná své finalisty

Prostějov/akr - Uplynulý
pátek 11. dubna se uskutečnilo předkolo již čtrnáctého ročníku soutěže Doteky módy 2014. Na půdě
STŘEDNÍ ŠKOLY DESIGNU A MÓDY v Prostějově se
sešlo celkem třiatřicet mladých nadějných návrhářů,
z nichž vzešlo celkem patnáct
finalistů.
Stejně jako minulý rok i letos studenti středních a vysokých škol soupeří v kategorii
„Oděv“. Mezi účastníky letošního předkola byli mladí
návrháři jak z celé České republiky, tak i ze Slovenska.
„Kromě okolních měst k nám
studenti přijeli až z velké dálky, konkrétně z Plzně, Liberce
a slovenských míst. Jsem velice potěšena, že se zúčastnila
všechna města, která jsou spjata s oděvnictvím,“ prozradila
Večerníku Ivana Vaňková, ředitelka SŠDAM.
Již pátek ukázal, že svátek
módy tedy „Doteky módy
2014“ budou opět ve velkém
stylu. Jak se již stalo tradicí,

ROTARY KLUB pořádá soutěž

o nejkrásnějšího velikonočního beránka
Prostějov/pk - Prostějovský
Rotary
klub
pořádá
v letošním roce již pošesté
soutěž „O nejkrásnějšího
velikonočního beránka“. Již
tuto středu 16. dubna od 9.00
do 14.00 hodin si tak můžete
v kavárně Národního domu
přijít prohlédnout téměř dvě
stovky beránků, o jejichž
výzdobu se postarají studenti středních škol a děti
z mateřských škol.
A nebude to jen tak ledajaká
návštěva. Každý příchozí
výstavy bude požádán, aby se
svým hlasem podílel na výběru
vítězných beránků! „Pomyslné
medaile si odnesou v kategorii
středních škol studenti, jejichž
výtvory se umístí na prvních třech
místech. V kategorii mateřských
škol, kde se předpokládá spíše
kolektivní spolupráce dětí pod

vedením jejich učitelek, budou
vyhodnoceny tři nejlepší školky,“
prozradil exkluzivně Večerníku
Josef Roháček (na snímku),
prezident RC Prostějov.
Rotary klub se kromě organizace celé akce podílí
i na úhradě nákladů, které

VYHRAJTE LÍSTEK NA...

s pořízením korpusů a jejich
zdobením soutěžícím vzniknou.
V minulých letech vyvolala
soutěž „O nejkrásnějšího velikonočního beránka“ nejen
nadšení u nejmladších soutěžících, kteří se svými učitelkami
přišli nebo přijeli, protože
zdaleka ne všichni soutěžící
jsou z Prostějova, prohlédnout si
výstavu, ale i pozornost celostátních médií,“ uvedl s úsměvem
Roháček.
A co se stane s takovým
množstvím beránků
po skončení výstavy?
Odpoledne téhož dne je
organizátoři z Rotary klubu
Prostějov rozvezou po celém
regionu do domovů pro seniory,
dětských
domovů
a do prostějovské nemocnice, aby
tak přispěli k velikonoční náladě
v těchto zařízeních.

GALAVEČER DOTEKY MÓDY

PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto hlavní mediální partner akce DOTEKY MÓDY
2014, má pro své čtenáře díky spolupráci se Střední školou designu a módy Prostějov připraveno hned DESET VSTUPENEK na galavečer Doteky módy.
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...

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:

KOLIKÁTÝ ROČNÍK SOUTĚŽE DOTEKY MÓDY SE LETOS KONÁ?

Prestižní soutěž. Již počtrnácté bude k vidění přehlídka mladých nadějných návrhářů, ale i spousta
slavných osobností nejen ze světa módy.
Foto: Aneta Křížová
galavečer nabízí hned několik
lákadel. „Móda do Prostějova
zkrátka patří a prostřednictvím
Doteků módy se snažíme tuto
tradici dodržovat. Diváci se
mají opět určitě na co těšit,“
zve všechny příznivce módy za
SŠDAM Ivana Vaňková.

Galavečer Doteky módy se
koná 25. dubna od 19.00 hodin
v Městském divadle v Prostějově. Těšit se můžete na herce
a moderátora Tomáše Hanáka,
slavnou návrhářku Camillu
Solomon či zpěvačku Moniku
Bagárovou, jako člena poroty.

Další podrobnosti se dozvíte již
v příštím vydání Večerníku. Vstupenky na prestižní klání je možné
zakoupit v předprodeji divadla za
100 korun nebo je můžete vyhrát
v naší soutěži! PROSTĚJOVSKÝ Večerník je totiž i letos mediálním partnerem akce.

Partneři 14. ročníku Doteky módy 2014

Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „DOTEKY MÓDY“. 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.
Na odpovědi čekáme v redakci do ČTVRTKU 17. DUBNA, 14.00 hodin. Jména první PĚTICE
výherců zveřejníme v příštím vydání, které vychází netradičně v úterý 22. dubna a najdete v něm
i pořadovou otázku s číslem DVĚ. Vstupenky pak budou následně připraveny přímo u vchodu
do Společenského domu.

Již tento víkend jsou tady VELIKONOCE

Prostějov/akr - Počátky Velikonoc si mnohé společnosti vykládají různým způsobem. Podle
křesťanů se váží k ukřižování
a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Jiní zase jejich původ přisuzují
pohanským tradicím a oslavám
jara. Všechny známé výklady
však spojuje společné téma, a to
smrt i zrod nového života a také
vítání jara. Ať už vnímáte Velikonoce jakkoliv, pojďme si společně přiblížit důležité informace,
který by měl každý z nás znát...
Termín Velikonoc není přesně
daný, je pohyblivý, vždy se určuje podle prvního jarního úplňku.

Následně tedy připadají na první
neděli po jarním úplňku po rovnodennosti, letos 20. a 21. dubna.
Dnes nastává Modré pondělí.
V tento den bylo zvykem neuklízet, naopak na Žluté pondělí se
uklízet muselo. O Škaredé středě
pálili kněží snítky kočiček, které
byly posvěceny předcházejícího roku na Květnou neděli. Na
Zelený čtvrtek bychom pak měli
jíst jen zelené pokrmy a tento
den je spojován s Kristovou
poslední večeří. Velký pátek připomíná ukřižování Krista a měli
bychom držet půst. O bílé sobotě se konají přípravy na slavnost

Vzkříšení a konečně Boží hod,
kdy si připomínáme samotné
vzkříšení Ježíše Krista, se oslavuje velkým hodováním.
Mezi muži je asi nejoblíbenější
tradicí šlehání žen pomocí pomlázek. Na oplátku pak mohou ženy
polévat muže vodou v následující
den, tedy v odplatné úterý. Ženy
a dívky obdarovávají hochy
a muže zdobenými vajíčky. .
Dle výzkumů z poslední doby
dodržuje velikonoční zvyky jen
třetina lidí, dalším se zvyky líbí,
ale nedodržují je a pak je tu i část
nejmenší, zhruba tři procenta lidí
velikonoční zvyky odmítá.

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
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově
nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

Nemocnice Prostějov zve širokou veřejnost na Evropský den
melanomu, který se uskuteční dne
12. května od 8:00 do 15:00hod.
v kožní ambulanci. Zájemcům
bude zdarma poskytnuto vyšetření znamének a rovněž Vám lékař
poradí, jak se chránit před UV zářením a vzniku melanomu. Proběhne
také prohlídka kožních ambulancí
i prezentace výrobků určených
k prevenci vzniku melanomu.
Prostějovští vozíčkáři
a zdravotně postižení vás zvou
v pátek 25. dubna 2014 v 16:00
hodin na společenský večer
s hudbou, bohatým programem
a tombolou v restauraci „U Tří
bříz“. Neseďte doma a přijďte se
pobavit. Vstupné včetně večeře
120 Kč. Bližší informace tel.:
739 492 414 pí Křepelková

Lazariánský servis vás zve opět
na ozdravný pobyt do Chorvatska v měsíci srpnu 2014. Pobyt
je vhodný pro rodiny s dětmi,
seniory i handicapované. Přihlášky a bližší informace na tel. čísle
776 054 299 pí Zapletalová
Nemocnice Prostějov se připojuje pod záštitou Světové
zdravotnické organizace k akci
s názvem ,, Zachraňte životy –
mějte čisté ruce,,Akce se koná dne
5. května 2014 od 8.00 do 13.00
hodin ve vstupní hale nemocnice,
kde se veřejnost, zaměstnanci
i pacienti naučí mýt a dezinfikovat své ruce.
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.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PROSTĚJOV
úterý 15. dubna od 10:00 hodin –
Svaz tělesně postižených v ČR,
Senior klub
MC Cipísek
Individuální výživové pora- středa 16. dubna od 17:00 hodin o.s., místní organizace v Prostějově, Kostelecká 17 zve své
– Báječná Amazonie
denství pro děti i dospělé –
členy i nečleny na týdenní pobyt
konzultace s výživovou poradSvaz tělesně postižených v ČR, k moři - Chorvatsko -Pakoštane
kyní dle objednání.
Odpolední herny pro rodiče z.s., místní organizace v Prostě- 11.7. do 20.7.2014. Bližší infora prarodiče s dětmi do 5 let jově, Kostelecká 17 zve své čle- mace v kanceláři č.106 nebo na
– vždy v pondělí od 15:00 do ny i nečleny na zájezd 10.5. do tel.č.588 008 095, 724 706 773.
17:00 hodin. Na tyto herny není Veĺkého Mederu, pobyt ve slopotřeba se hlásit předem.
venských termálech, 17.5.2014 Hanácký auto moto veterán
do Pasohlávek, koupání v bazé- klub v AČR Prostějov pořádá
Základní organizace SPCCH nu s termální vodou, vyhlídková v sobotu 19. dubna 2014 od 8:00
v Prostějově poskytuje i nadále plavba, zámek Valtice a okolí. do 13:00 hodin Motoristickou
své poradenské služby každé Dále Vás zveme na týdenní pobyt BURZU před supermarketem
úterý od 9 do 11 hodin v kan- k moři - Chorvatsko – Pakoštane Tesco Prostějov – Držovice. Konceláři na Kostelecké 17 v Pros- 11.7. – 20.7.2014. Bližší infor- takt: Studený Petr, 602 824 254
tějově, přízemí dveře číslo 109. mace v kanceláři č.106 nebo na
Okresní výbor KSČM ProstěTaké v tomto roce pořádá ZO tel.č.588 008 095, 724 706 773
jov zve na přednášku a diskusi
SPCCH v ČR Prostějov zás bývalým ministrem zdravotSemtamník SONS
jezdy: 18. června 2014 – Pštrosí
farma Doubravice nad Svita- pondělí 14. dubna od 11.00 hodin nictví MUDr. Ivanem Davidem,
CSc. na téma: Perspektivy Evrovou, 3. září 2014 – Zahradní - Návštěva solné jeskyně
galerie Děda Praděda v Jiříko- pondělí 14. dubna od 14.30 hod. py a levice, která se koná ve čtvrvě, 1. října 2014 – zájezd do do 15.30 hod. - Rehabilitační tek 17. dubna 2014 od 16:00 hod.
Polského Těšína. Přihlášky cvičení
v zasedacím sále OV KSČM
a další informace získáte na sho- úterý 15. dubna – Vycházka Prostějov, Lidická 35.
ra uvedené adrese v úřední dny. kolem Plumlovské přehrady.
Odjezd z Pv autobusem ve 13.10
Sjednocená organizace nevi- hod. od Alberta. V případě nepřídomých a slabozrakých ČR znivého počasí se akce překládá.
Vás srdečně zve na 20. ročník Svoji účast hlaste předem z důvovíceúčelová hala - zimní stadion
festivalu Dny umění nevidomých du změny termínu.
na Moravě. Dne 23. dubna se od středa 16. dubna od 14.00 hod. do
HODINOVÉ BRUSLENÍ
13:00 hodin v prostorách Městské 16.00 hod. - Jarní shromáždění
knihovny Prostějov, uskuteční členů Oblastní odbočky SONS
vernisáž výstavy výrobků z ke- ČR, Prostějov, v restauraci U Tří PRO VEŘEJNOST
ramické hlíny, vytvořených nevi- bříz.
domými klienty a od 14:30 hodin čtvrtek 17. dubna od 8.00 do úterý 15.4. 9.00 - 10.00 hodin
hudebně dramatické pásmo uměl- 11.00 hodin - Tvoření z kera- neděle 20.4. 11.30 - 12.30 hodin
ců se zrakovým postižením.
mické hlíny v Lipce.

Domovní
správa, s.r.o

VYHRAJTE LÍSTEK NA...

TUBLATANKU!

PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto mediální partner agentury MAMUT AGENCY, pro
vás připravil SOUTĚŽ O VSTUPENKY na koncert legendární skupiny TUBLATANKA,
která vystoupí příští PÁTEK 25. DUBNA 2014 ve Společenském domě v Prostějově.
A vzhledem k tomu, že „kasko“ bude zcela jistě praskat ve švech, máte díky Večerníku
šanci být u toho, a ještě navíc ZADARMO!
Soutěž probíhá od pondělí 14. do čtvrtku 24. dubna ve dvou dějstvích, přičemž v prvním z nich vyhraje
pětice z vás, ve druhém kole, které bude „telefonické“, dojde na další tři šťastlivce! Ti pak budou moct do
Společenského domu v Prostějově ZDARMA právě ve chvíli, kdy se budou hrát ty největší hity skupiny
Tublatanka jako například Zkusme to pres vesmír, Kúpím si kilo lásky, Slabikár, a Nebe, Peklo, ráj.
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...

TIP Večerníku

II. VELIKONOČNÍ ROCK

KDY: sobota 19. dubna 2014 od 20.00 hodin
KDE: Společenský dům, Komenského ul., Prostějov

Všichni příznivci dobré
muziky, pozor! Jelikož Velikonoce jsou přede dveřmi,
přichází s nimi již druhým
rokem po sobě akce, co má
ten správný říz! Již tuto
SOBOTU 19. dubna se od
20:00 hodin spustí ve Společenském domě v Prostějově
II. VELIKONOČNÍ ROCK.
Jak se Večerníku, který je
exkluzivním mediálním partnerem akce, podařilo zjistit,
půjde o něco mezi koncertem
a taneční zábavou.
Během sobotního večera budete moct na vlastní uši slyšet legendární prostějovskou
skupinu PLUS, která v současnosti patří k jedné z nejstarších občasně fungujících
kapel z těch, které hrávaly

v minulosti v tomto regionu.
Dále se představí QUERCUS, jediná z dnes už rovněž
kultovních kapel, která je stále pravidelně hudebně činná
prakticky kontinuálně bez
větší přestávky již po dlouhá
léta.
Vstupenky v předprodeji
za 100 korun koupíte v prodejně Klenoty EVA na nám.
T.G.Masaryka a v prodejně
Hudební nástroje TYL v Kramářské ul. Na místě pak zaplatíte za vstupenku 150 Kč.
A nebo je také můžete vyhrát
v soutěži s Večerníkem...
Akci pořádá umělecká agentura HitTrade. Bližší informace
o této i dalších hudebních akcích naleznete na internetových
stránkách www.hittrade.cz.

VYHRAJTE LÍSTEK NA...VELIKONOČNÍ ROCK!
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto dlouholetý mediální
partner agentury HITTRADE, pro vás připravil SOUTĚŽ
O VSTUPENKY na ojedinělou a monstrózní akci pod názvem
VELIKONOČNÍ ROCK! Ta proběhne již tuto SOBOTU
19. DUBNA 2014 od 20.00 hodin. A vzhledem k tomu, že
„kasko“ bude nepochybně velmi slušně zaplněno, máte díky
Večerníku šanci být u toho, a ještě navíc ZADARMO!
Soutěž je telefonická či e-mailová a vyhrát v ní může hned PŮLTUCET šťastlivců! Ti pak budou moct do Společenského domu
v Prostějově ZDARMA právě ve chvíli, kdy se jeho prostory rozduní pořádný a nefalšovaný rock!
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 14. do čtvrtku 17. dubna.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:

KTERÉ KAPELY ZAHRAJÍ LETOS NÁVŠTĚVNÍKŮM
VELIKONOČNÍHO ROCKU?
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „VELIKONOČNÍ
ROCK“. 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.
Na odpovědi čekáme v redakci do ČTVRTKU 17. DUBNA,
14.00 hodin. Šestici výherců budeme ještě v tentýž den kontaktovat telefonicky, NEZAPOMEŇTE PROTO UVÁDĚT
NEJLÉPE SVŮJ MOBILNÍ TELEFON.

.cz

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:

KOLIK ROKŮ SVOJÍ EXISTENCE SLAVÍ KAPELA TUBLATANKA?
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem
„TUBLATANKA“. 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.
Na odpovědi čekáme v redakci do ČTVRTKU 17. DUBNA, 14.00 hodin. Jména první PĚTICE
výherců zveřejníme v příštím vydání, které vychází netradičně v úterý 22. dubna a najdete v něm
i pořadovou otázku s číslem DVĚ. Vstupenky pak budou následně připraveny přímo u vchodu do
Společenského domu.

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...
MariannaBirčáková1934 Prostějov
Zdeněk Přidal 1929
Čechy pod Kosířem
Alois Sobota 1937
Prostějov
Marcela Mládková 1959 Prostějov
Marcela Veselá 1955
Kraličky
Jan Procházka 1942
Prostějov

Jiřina Pěčková 1933
Zdeněk Vinklárek 1930
Miroslav Kirchner 1933
Olga Chytilová 1924
Tomáš Nasadil 1979
Rudolf Zlatníček 1937
Miloslav Otava 1936

Prostějov
Vrbátky
Prostějov
Rakůvka
Hrubčice
Prostějov
Prostějov

Rozloučíme se...
Pondělí 14. dubna 2014
Prof. Ing. Václav Hušák, CSc. 1938 Prostějov

11.45 Obřadní síň Prostějov

pondělí 14. dubna
14:00 Pondělní Bijásek
- Kovář z Podlesí 2
17:30 Koleje osudu
americké válečné drama
20:00 Borgman
černá holandská komedie
úterý 15. dubna
Nehrajeme - Výstava Velikonoce v lidových řemeslech
středa 16. dubna
17:30 Koleje osudu
20:00 Borgman
čtvrtek 17. dubna
15:30 Rio 2
americký animovaný film
17:30 Pojedeme k moři
český rodinný film
20:00 Transcendence
americké akční sci-fi
pátek 18. dubna
15:30 Pojedeme k moři
17:30 Pojedeme k moři
20:00 Transcendence
sobota 19. dubna
17:30 Pojedeme k moři
20:00 Transcendence
neděle 20. dubna
17:30 Pojedeme k moři
20:00 Transcendence

pátek 18. dubna
19:00 Velikonoční nářez
sobota 19. dubna
20:00 Keep rockin
by Ošťa….
neděle 20. dubna
20:00 Rock in Apollo

MĚSTSKÉ DIVADLO
PROSTĚJOV
středa 16. dubna
19:00 Poslední romance

KULTURNÍ KLUB DUHA
sobota 19. dubna
15:00 O princezně
pásmo pohádek
17:30 Colette
koprodukční film
20:00 Colette

SVÉ TIPY

na zajímavé akce
nám posílejte
na e-mail:

vecernik@pv.cz

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 14. DO 20. 4. 2014

TELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek
a v pátek od 15:00 hodin. Aktivita Slunce je stále na vyšší
úrovni a proto je možné pozorovat zajímavé útvary ve fotosféře
i chromosféře této naší nejbližší hvězdy. Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve
čtvrtek a v pátek ve 20:30 hodin. Vysoko na nebi září král
planet Jupiter, ale současně nastávají ideální podmínky pro
pozorování načervenalé planety Mars. Lze pozorovat též Měsíc,
který je v období úplňku. V případě špatného počasí je náhradní
program. Vstupné 20 Kč.
Pohádková středa - pro děti bude uvedena v 15:30 hodin
pohádka Martin a hvězda. Vstupné 20 Kč.
Výstavy KRÁSY NOČNÍ OBLOHY a Z DĚJIN
PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE a dále expozici
OPTIKA si můžete prohlédnout na začátku všech výše
uvedených pozorování.

Blokové čištění
v Prostějově
Prostějov/red - Na tomto místě budeme po zimním odloučení
opětovně přinášet pravidelný týdenní harmonogram ulic, kde
čistící práce společnosti .A.S.A. Technické služby budou probíhat:
15. dubna 2014 - BLOK č. 7: F. Nováka (F. Nováka 3 - 5), Kostelecká
1 - vnitroblok,
Kostelecká 1 - parkoviště, Kostelecká 2 - vnitroblok, Kostelecká 3 - vnitroblok, Martinákova - parkoviště, Martinákova, Martinákova - Kostelecká - chodník, Kostelecká (Přikrylovo nám. - Za Velodromem)
16. dubna 2014 - BLOK č. 8: Pernštýnské nám., Kravařova, Fügnerova,
Skálovo nám.,
Školní, Šerhovní (Vápenice - Školní), Kramářská, Blahoslavova, Vápenice, Smetanovy sady, Jiráskovo náměstí.
17. dubna 2014 - BLOK č. 9: Palackého, Palackého - cyklostezka, Podjezd + parkoviště,
Podjezd - cyklostezka, Vodní parkoviště (parkoviště u Mlýna), Vodní,
Vodní - cyklostezka
Průchod, Vodní – Žeranovská, Žeranovská parkoviště, Žeranovská, Žeranovská - vnitroblok, Knihařská, U Spořitelny, Žižkovo nám., Žižkovo
nám. - parkoviště, Poděbradovo nám. + parkoviště před KB.

Svěží jarní zpravodajství
z Prostějovska

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: 28 .4. 2014 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
část ulice Újezd od č.1 po č.9
včetně, /mimo provozovnu
I. Pluháček/.
Obec: Dobromilice
Dne: 28. 4. 2014 od 7:30 do
16:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Dobromilice od odb.
místa pana Pravce, Jednoty,
Uh. Ostroh, č.135, č.193 po
konec obce sm. Doloplazy

APOLLO 13

KINO METRO 70

včetně postranních ulic. Odběratelská trafostanice Dobromilice ZD (č. 300690)
Obec: Čunín
Dne: 28. 4. 2014 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
chatová oblast od chaty p. Zlámala a č.45 pana Skládala po
chatu č.216
Obec: Doloplazy
Dne: 29. 4. 2014 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Doloplazy s RD
č. 144, 126, 117, 901A, 73,
74, 29.
Obec: Otaslavice
Dne: 29. 4. 2014 od 7:30 do
12:30 hod. Vypnutá oblast:
celá ulice s č. 536, 545...

Obec: Domamyslice
Dne: 30. 4. 2014 od 7:30 do
18:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Dobromilice od odb.
místa pana Pravce, Jednoty, Uh.
Ostroh, č.135, č.193 po konec
obce sm. Doloplazy včetně
postranních ulic. Odběratelská
trafostanice Dobromilice ZD
(č. 300690)
Obec: Nezamyslice
Dne: 30. 4. 2014 od 7:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast:
celá ul. Nádražní od č. 120 po
č. 205, od hostince po zámečnictví (mimo kovovýrobu), ul.
1. máje jednostranně od č. 196
po č. 188 vč.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Soudní dražby
movitých věcí
Prostějov/red - Okresní soud
v Prostějově nařídil dražbu
movitých věcí, která se koná
ve čtvrtek 24. dubna 2014
v 9.00 hodin v areálu bývalé
kotelny na Sídlišti Svobody
v Prostějově. Dražba je nařízena proti povinným Vladislavu Poláchovi z Prostějova
a Oldřichu Přikrylovi z Čelčic.
Dražit se bude křesílko s oranžovým potahem s vyvolávací
cenou 30 korun, sedačka
rozkládací s vyvol. cenou 50

Prostějovský Večerník také na Facebooku!

korun, lustr s vyvol. cenou 30
korun, plechová váza s vyvol.
cenou 20 korun, židle s potahem s vyvol. cenou 20 korun,
krabice s nádobím (3 ks) s vyvol. cenou od 20 do 30 korun
a notebook Acer Aspire (mechanicky poškozen) s vyvol.
cenou 100 korun.
Registrace zájemců o dražbu
proběhne ve stejný den od
8.30 do 9.00 hodin. Prohlídka
dražených věcí je možná pouze po dobu registrace.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s kantorkou, která získala ocenění Zlatý Ámos pro nejoblíbenějšího učitele ČR - 2.díl

„Na větší hromadu se lépe sere. Tohle záchodové
pravidlo platí i pro nenasycené uhlovodíky“
Prostějov - Na vlně úspěchů se momentálně nese Ivanka
Hájková. Sympatická a akční kantorka na GJW učí již třiačtyřicet
let. Za tu dobu dokázala ovlivnit hned několik generací studentů.
Nejen o tom si Večerník s kantorkou povídal v obsáhlém exkluzivním rozhovoru, jehož první díl jste mohli najít v minulém vydání. V druhé části našeho rozhovoru jsme se věnovali především
tomu, jakým způsobem může pedagog studenty zaujmout či jak
to udělat, aby jim informace neprotékaly jedním uchem dovnitř
a druhým ven. Její praktické zkušenosti jsme pak srovnali i s tzv.
„Cimrmanovou šesterkou”, která shrnuje teoretické závěry velkého
českého dramatika, vynálezce a všestranného génia.

Martin Zaoral
Noční můrou každého učitele je raubíř, který dokáže rozložit kázeň
v celé třídě. Jak jste tyto problémy během
své dlouhé profesorské dráhy řešila vy?
„Možná tomu neuvěříte, ale měla jsem
vždy štěstí, že jsem nikdy neměla problém
s kázní ve třídě. Za celou dobu jsem dala
asi jen dvě dvojky z chování a minimální
počet třídních důtek. Vždy se snažím vyřešit s děckama problém přímo na místě.
Obvykle jsme se dokázali domluvit. Až
v nejhorších případech jsem volala rodiče.“
Mnozí ze studentů často na pochopení chemie či matematiky fakticky
rezignují. Rodičům se to pak snaží vysvětlit tím, že na tyto předměty prostě
nemají geny. Může nejrůznější rovnice
a vzorce zvládnout skutečně každý?
„Podle mě ano, stačí se podívat na mě!
Jako studentka jsem nikdy nebyla nijak
zvlášť nadaná a to ani na chemii, ani na
matematiku. Ale byla jsem ctižádostivá
a zvídavá, snažila se do toho proniknout.
A tak jsem počítala a počítala, prostě pořád
dokola. Co jsem si přitom nemohla zapamatovat, tak na to jsem se naučila nějakou
říkanku. Tímto způsobem jsem vše zvládla
a nevidím důvod, proč by to neměl zvládnout kdokoliv jiný. A žádné speciální geny
k tomu určitě nejsou potřeba...(úsměv)“
Pedagog každý den předstupuje
před žáky, kteří by většinou tisíc-

krát raději dělali cokoliv jiného, než ho
poslouchali. Jak za takové situace udělat, aby si z hodiny alespoň něco odnesli?
„Vždy jsem se látku snažila prostudovat
tak, abych ji sama pochopila a uměla vše
vysvětlit úplně polopatě. Kladu také důraz
na to, aby jedno navazovalo na druhé, načež si děti mohly jedno odvodit z druhého,
a každý poznatek se nemusely učit zvlášť.
Když třeba vidím, že student látku neumí,
tak to s ním zopakuji, sedím s ním po vyučování nebo při konzultačních hodinách.
Navíc žádná špatná známka u mě není
definitivní. Pokud se žák doučí, má vždy
šanci si ji opravit. A dobré je s nimi čas od
času udělat nějakou legraci, aby tam celých
těch pětačtyřicet minut neseděli jako pecky.
(úsměv)“
Udělat legraci v chemii? Jediný chemický vtip, který znám, vymyslel
Jára Cimrman. Je velice krátký a zní
H2SO5. V této sloučenině by totiž musela být síra osmimocná, což má být pro
chemiky velice směšné. I Jára Cimrman
však uznával, že většina lidí tento vtip
nepochopí. Není mi tedy jasné, jak dokážete vtipkovat v tomto oboru tak, aby
to bavilo i někoho, kdo není chemikem.
Můžete prosím uvést nějaký příklad...
„V organické chemii například existuje
typ reakce, kterému se říká adice. Při ní
se na nenasycený uhlovodík váže například voda. Ta se při adici štěpí na vodík
a hydroxylovou skupinu OH. Ty se mohou

navázat na jednotlivé uhlíky původního
uhlovodíku. Studenti přitom mají problém
pochopit, na který uhlík se naváže vodík
a na který hydroxylová skupina. Existuje
na to poučka, která se jmenuje Markovníkovo pravidlo. Já jsem si ho ale překřtila
na záchodové pravidlo, které zní velice
jednoduše a to, že na větší hromadu se lépe
sere! (smích) Z tohoto pravidla vyplývá,
že uhlík s více vodíky získá další vodík
a na uhlík s méně vodíky se naváže hydroxylová skupiny. Normálně je to poměrně
složitá záležitost. Jakmile však řeknu, že tu
platí záchodové pravidlo, děcka hned ví,
o čem je řeč.“

Zmiňovala jste i říkanky. Řekněte
nám prosím nějakou...
„Ty souvisí například s periodickou soustavou prvků. Na každou skupinu mám
nějaké povídání usnadňující zapamatování
značek prvků, které obsahuje. Zní například Helenu Líbal Na Kolena Robustní
Cestář Franc, Běžela Magda Caňonem,
Srazila Banán Ramenem či Ó Slečno
Sejměte Teď Podprsenku. Nejraději mám
pomůcku na Lanthanoidy, která zní: Laciné Ceny Prasat Nedovolily Prometheovi
Smésti Europu, Gdyž Théby Dýchaly
Horkou Erotickou Tmou po Ybyšku
Lučním.“

„Měla jsem děvčátko, které mě bralo
jako druhou maminku. Její oba rodiče
byli alkoholici, doma to měla drastické.
Tehdy jsem si zavolala zbytek třídy
a na rovinu jim řekla, jaký má holka
problém. Ty děti to vzaly a všichni jsme se jí
snažili pomoci. Dívenka nakonec nejenže udělala
maturitu, ale absolvovala i vysokou školu...“
Prostějovská kantorka IVANKA HÁJKOVÁ o tom,
co považuje za svůj největší učitelský úspěch
Cimrman měl svoji pedagogickou
šesterku, která měla usnadnit zapamatování probírané látky. Máte vy
v tomto směru také nějaké fígle?
„Samozřejmě. V hodinách například ukazuji reakce kyselin s bílkovinou. Obvykle
se k tomu využívají bílky z vajec. Jenže já
dětem chci předvést i něco, co si budou do
smrti pamatovat. Takže vezmu kyselinu dusičnou a prostě si ji naliju na ruku. Takhle to
pak vypadá (Ivanka Hájková ukazuje dlaň
ruky, uprostřed které má velkou hnědou
skvrnu - pozn.red.). Vydrží mi to tam asi týden. A vždy když tuto látku opakujeme, tak
mi pak stačí natáhnout ruku a otevřít pěst.“

INZERCE

ulice Kravařova

přineste si svou nádobu
a my Vám ji naaranžujeme
~
umělé květiny
v krásném provedení
POLŠTÁŘE.PŘÍRODNÍ MÝDLA.BLAHOPŘÁNÍ.
VONNÉ DIFUZÉRY.FOTORÁMEČKY.
DOPLŇKY DO KUCHYNĚ A KOUPELNY.DEKORACE...

Získala jste oficiální cenu pro nejoblíbenějšího učitele České republiky.
Máte však nějaký svůj soukromý učitelský úspěch?
„Měla jsem například děvčátko, které mě
bralo jako druhou maminku. Její oba rodiče byli alkoholici, doma to měla hodně
drastické, nedalo se s nimi příliš domluvit,
takže jsem byla v kontaktu hlavně se sociální pracovnicí. Tehdy jsem si zavolala
zbytek třídy a na rovinu jim řekla, jaký
má tahle holka problém. Ty děti to vzaly a
všichni společně jsme se jí snažili pomoci.
Dívenka nakonec nejenže udělala maturitu, ale absolvovala i vysokou školu, a je z ní

Ve svém živlu. Ivanka Hájková ve své
„domácí“ laboratoři na prostějovském
GJW s originálním albem, které pro ni
vytvořili její studenti. Foto: Martin Zaoral
normální slušný člověk. O tom, jak dopadli
její rodiče, si však příliš iluzí nedělám...“
To naopak obě vaše dcery jdou ve
vašich šlépějích. Nezrazovala jste je
někdy od jejich rozhodnutí?
„Určitě ne. U nás v rodině jsou kantoři
snad úplně všichni... (opět se směje) Jsem
ráda, že v této tradici pokračují i dcery. Oni
v tomto povolání ale nikdy neviděly nic negativního. Líbilo se jim a dělají ho s láskou.
A nejen dcery. Vnučka Zuzanka, to je také
rozená kantorka, ta nás jednou ještě všechny strčí do kapsy! Ono učitelské povolání
vyžaduje, aby k tomu měl člověk určité
vlohy. Každý by to asi dělat nemohl.“

Řekněte nám tedy závěrem, jaké to
předpoklady jsou?
„Tak... (na tomto místě se paní Ivanka na
nějaký čas zamyslí - pozn.red.) Asi se nikdy
neunáhlit. Snažit se každého vyslechnout,
trošku si to v hlavě porovnat a pokud je to
jen trošku možné, pokusit se mu pomoci.
A hlavně být k dětem spravedlivá, abych
nikomu nenadržovala a nikoho neponižovala. Ty děcka je třeba brát jako osobnosti,
protože oni jimi i jsou. Jakmile však nejste
spravedliví, tak to okamžitě poznají. Hned
máte po autoritě a o nějakém blízkém
vztahu ke studentům si můžete nechat jen
zdát.“

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 pět
p let později.
p j Po roční zkušenosti na
ZŠ Palacká působí od roku 1971 na Gymnáziu 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.
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sportovní menu
www.tkplus.cz
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Ročník
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Číslo Pondělí

14. dubna 2014

PÁTEK 18. 4.
SOBOTA 19.4.

17:00
13:00

PŘÍPRAVNÉ MEZISTÁTNÍ UTKÁNÍ U16

ČESKÁ REPUBLIKA
SLOVENSKO
Víceúčelová hala - ZS v Prostějově

volejbal

SOBOTA 19. 4.

17:00

VK AGEL PROSTĚJOV
PVK OLYMP PRAHA
Hala Sportcentra DDM Prostějov

NEDĚLE 20. 4.

TO BY ALE BYLA ŠOKUJÍCÍ EXTÁZE!

Budou hrát Jestřábi extraligu?
Praha, Prostějov/jim

EXTRALIGA ŽEN – PŘÍPADNÉ 5. FINÁLE

basketbal

TRHÁK TÝDNE

18:00

MATTONI NBL – 3. ČTVRTFINÁLE

ARIETE PROSTĚJOV
BC FARFALLINO KOLÍN

PO INTERNETOVÝCH SÍTÍCH A FACEBOOKU, ALE UŽ I V HOKEJOVÉM
ZÁKULISÍ SE V HOJNÉ MÍŘE ŠÍŘÍ SPEKULACE O TOM, ŽE BY SE OD LÉTA
NEMUSELA NA PROSTĚJOVSKÉM ZIMNÍM STADIONU HRÁT POUZE
PRVNÍ LIGA, ALE PŘÍMO NEJVYŠŠÍ DOMÁCÍ SOUTĚŽ!
JESTŘÁBI MAJÍ DOBŘE NAKROČENO K TOMU, ABY SI V BARÁŽI
VYBOJOVALI POSTUP Z DRUHÉ LIGY, SOUČASNĚ SE ALE TAKÉ ŽIVĚ
HOVOŘÍ O TOM, ŽE POKUD BY SE HRÁČŮM OLOMOUCE PODAŘILO
USPĚT V PROLÍNACÍ SOUTĚŽI O EXTRALIGU, PRODALA BY „MORA“ TUTO
LICENCI PRÁVĚ DO NEDALEKÉHO PROSTĚJOVA. NA EXTRALIGU TOTIŽ
POSTRÁDÁ PENÍZE I ODPOVÍDAJÍCÍ STADION.
NUTNO VŠAK PODOTKNOUT, ŽE JAK BOSS OLOMOUCKÉHO KLUBU JIŘÍ
DOPITA, TAK I ŠÉF „A“-TÝMU JAROSLAV LUŇÁK TYTO FÁMY VYVRÁTILI.
ALESPOŇ PRO TUTO CHVÍLI...
VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 27

IG
A

Prostějovský
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Koláž Večerníku

Hala Sportcentra DDM Prostějov

REPREZENTACE V PROSTĚJOVĚ LUDVÍK NEVRLÝ

Hokejová „šestnáctka“ převzal čestnou plaketu
se utká se Slovenskem ceny Dr. Václava Jíry

Prostějov/jim - Celkem čtyři
dny stráví v tomto týdnu česká hokejová reprezentace do
šestnácti let na kempu ve Víceúčelové hale-ZS v Prostějově.
Středu a čtvrtek stráví mladí
hráči tréninkem na ledě i na
suchu, v pátek a v sobotu pak
dojde na dvě přátelská utkání
se stejně starým výběrem Slovenska. Vstup pro fanoušky
ledního hokeje všeho druhu je
zdarma.
Národní výběr dorostenců vedený dlouholetým reprezentačním
kapitánem, olympijským vítězem a mnohonásobným mistrem světa Robertem Reichlem
dorazí na Hanou ve středu
16. dubna odpoledne, před večeří ještě stihne půlhodinovou
přípravu na suchu a od pěti do
čtvrt na sedm si poprvé vyzkouší
i prostějovský led.
INZERCE

Členem výpravy bude i manažer týmu a někdejší mistr světa z roku 1985 Jiří Lála. „Do
Prostějova se těšíme. Momentálně hrajeme turnaj čtyř zemí ve
Švédsku a do Česka se vracíme
v pondělí odpoledne,“ vzkázal
Lála Večerníku prostřednictvím
SMS zprávy.
Ve čtvrtek mají čeští hokejisté
budíček v osm ráno a od devíti do
půl desáté budou trénovat na suchu, od desíti do čtvrt na dvanáct
a od pěti odpoledne do čtvrt na
sedm je v plánu trénink na ledě.
Pátek opět po budíčku a snídani zahájí ranní půlhodinová
příprava na suchu, od deseti do
jedenácti přijde na řadu trénink
na ledě. A v 17.00 hodin začne
první přátelák se Slovenskem.
Ten druhý se na prostějovském
ledě odehraje o den později od
13.00 hodin.

Svěží jarní
zpravodajství
z Prostějovska

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Pocta. Luděk Nevrlý se za celoživotní práci dočkal pocty od předsedy Fotbalové asociace Miroslava Pelty.
Foto: FAČR
Praha, Prostějov/jim - Na
konci loňského roku oslavil
Ludvík Nevrlý sedmdesátiny, na počátku dubna se
pak stal jedním z celkem
dvaačtyřiceti hráčů, trenérů či funkcionářů, kteří za
dlouholetou práci pro český
fotbal obdrželi z rukou předsedy Fotbalové asociace Miroslava Pelty čestnou plaketu
ceny Dr. Václava Jíry.
S kariérou rozhodčího začínal
Nevrlý ve třiadvaceti a postupně se dostal až na úroveň druhé
nejvyšší soutěže. Poté začal od
nejnižší úrovně s funkcionářskou kariérou, aby se stal předsedou komise rozhodčích OFS
Prostějov, dvě období byl čle-

nem Řídící komise fotbalu pro
Moravu, potom předsedou komise rozhodčích pro Moravu
a dále členem této komise.
V letech 2001 až 2003 byl
členem komise rozhodčích
ČMFS, dva roky předsedou
komise delegátů Olomouckého kraje. Na listině delegátů pro profesionální soutěže
ČMFS, respektive FAČR figuruje od roku 1993.
Hlavními laureáty se v Břevnovském klášteře stali mistr
Evropy Zdeněk Nehoda, bývalý svazový předseda Jan Obst,
bývalý člen výkonného výboru Stanislav Gajdůšek a jedna
z průkopnic českého ženského
fotbalu Eva Haniaková.

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

Poznáte, kdo je na fotografii?
Také ve druhém dubnovém vydání 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 správ-

ně vysondovat, kdo se pod retuší
skrývá. Ti z vás, kterým se to podaří, nám mohou své tipy nahlásit
do redakce a v případě, že budete
mít štěstí při losování, máte šanci
na zajímavou výhru.
Tentokrát přitom můžete opětovně usilovat o další chutnou
a lahodnou cenu, kterou již
posedmé věnovalo OBČERSTVENÍ ŠPIZZA. Těšit se tak
můžete na DVĚ PŮLMETRO-

Správná odpověď z č. 14: na snímku byl opět dům z ulice
Palečkova v Prostějově. Vylosovaným výhercem, jenž získává LOŽNÍ SOUPRAVU, kterou tradičně věnovala FIRMA
PROFITEX, Wolkerova ulice v Prostějově, se stala Jitka
REMEŠOVÁ, Kostelecká 35, 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
17. DUBNA, 14.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme NETRADIČNĚ V ÚTERÝ 22. DUBNA. Dnes se zápolí o POUKÁZKU
v HODNOTĚ 400 Kč, kterou věnovala FIRMA CENTRUM
H.E.A.T., Wolkerova ulice v Prostějově.

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

CUKRÁŘSTVÍ FAGOŠ NABÍZÍ NEPŘEBERNÉ
MNOŽSTVÍ CUKRÁŘSKÝCH HMOT, POSYPŮ,
DEKORACÍ A ………. OZDOB

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

TIP
k obrazovce
NOC NA
KARLŠTEJNĚ
FILM, ČR (1973)

SOBOTA 21. 4. 2014
AMUR, AVIA, BOBŘI, DEKRET, HLOH, HROT, IDEA, IONT,
KEJDA, KOUT, KRYTBA, KŘÍDY, LADNOST, NERV, ODBOJ,
PODESTA, PRONTO, SEVER, SOJKA, STÁT, STAV, STŘIH,
SVOD, TEMENO, TŘEŠNĚ

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 17. DUBNA 2014, 14.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla
bylo „DVOŘÁKOVA“. Vylosovanou výherkyní se stala
Alena ŠTĚPÁNKOVÁ, Kotěrova 1, Prostějov, která se tak
může radovat z dvou VSTUPENEK na zahajovací koncert ,,Mezinárodního hudebního festivalu DVOŘÁKOVA
OLOMOUC“ v hodnotě 400 Kč od partnera tohoto klání,
jímž v minulém dějství byla Moravská filharmonie Olomouc. Výhra je připravena k vyzvednutí přímo v redakci
Večerníku!
Ti, kdo tentokrát nevyhráli, však nemusí smutnit. Ba právě naopak, nejšťastnější z vás se může v případě úspěchu těšit na další
zajímavou cenu, která tentokrát potěší soutěžící, jež mají rádi
pečení...
Partnerem dnešního kola je totiž CUKRÁŘSKÉ ZDOBENÍ
RICHARD FAGOŠ a vyhrát tak můžete POUKÁZKU NA
NÁKUP NABÍZENÉHO SORTIMENTU V CELKOVÉ
HODNOTĚ 400 Kč!
Jméno šťastného výherce či výherkyně zveřejníme i v příštím vydání PV Večerníku, které vyjde NETRADIČNĚ V ÚTERÝ
22. DUBNA 2014.
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Režie: Zdeněk Podskalský
Hrají: J. Brejchová, J. Hanzlík, M. Kopecký, J. Marvan,
V. Brodský, K. Höger, W. Matuška, S. Budínová, D. Kolářová, Waldemar Matuška.
Lásko má, já stůňu, svoji pýchu
já jen hrál, kvůli vám se vzdávám trůnu, klenotů i katedrál...
Kdo by neznal ústřední melodii
z kostýmního hudebního filmu
režiséra Zdeňka Podskalského?!
Navštivte tedy dobu panování
Karla IV., jenž dal zbudovat
Karlštejn jako pevnost střežící
korunovační klenoty a údajně
zakázal, aby tam nocovaly ženy.
Královnu Elišku Pomořanskou
proto trápila krutá žárlivost.
Rozhodla se tedy na hrad vniknout v přestrojení za páže a zjistit

VÉ ŠPIZZA PIZZY V CELKOVÉ HODNOTĚ 430 Kč,
které si poskládáte sami z těch
nejrůznějších kousků.
V minulém, celkovém součtu
již stopětapadesátém pokračování tohoto originálního klání
uspěli všichni ti, kteří správně
poznali, že se jedná o Jiřího
Veselého. Jediného hráče prostějovského tenisového klubu,
který byl o předminulém víkendu
vdalekémJaponskučlenemúspěšného daviscupového týmu České
republiky a dokonce si připsal
i první vítězství, poznala opět celá
řada z vás...
Z porce 413 soutěžících, jenž
jsme zařadili do osudí, se usmálo
štěstí na výherce, kterým se stal
Zdeněk ŠÍDLO, J. Zrzavého 12,
Prostějov. Prostřednictvím Večerníku obdrží chutnou a lahodnou
cenu v podobě poukázky na
OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč od partnera minulého kola, kterou byla opětovně
firma BRUTUS!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme zabrousili do politických vod. Graficky jsme mírně poupravili známou prostějovskou učitelku a také
zastupitelku, která již několik roků
kandiduje za KSČM...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z již stošestapadesátého kola čekáme v redakci
DO ČTVRTKU 17. DUBNA
2014, 14.00 hodin - volejte
582 333 433, nebo pište SMS na
mobil 608 960 042 či pošlete
e-mail na adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ!
Jméno výherce, který od nás
obdrží výše zmíněnou cenu
od občerstvení ŠPIZZA, zveřejníme v příštím čísle, jenž
kvůli velikonočním svátkům
vychází až PŘÍŠTÍ ÚTERÝ
22. DUBNA 2014.
Hodně štěstí při bádání!

ZÍSKEJTE SKVĚLOU KÁVU...

I ve druhém čísle měsíce dubna
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 již
stabilnímu 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 také dnes 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 17. DUBNA
2014, 14.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 8 - 9 - 5 - 7, načež
v pořadí celé historie tohoto
klání se už celkově stočtyřiačtyřicátou výherkyní v řadě
stala Simona NECKAŘOVÁ,
Kostelecká 365, Prostějov.
I ona 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 NETRADIČNĚ AŽ
V ÚTERÝ 22. DUBNA 2014.
Nezbývá tedy, než abyste
se opět vrhli na nějakou tu
zábavu, soutěžit s námi je ta
správná šance!

pravdu. Stejný nápad dostala v
tentýž den také mladičká Alena, zamilovaná do jednoho ze
členů hradní posádky. Z jejich
pošetilého konání samozřejmě
povstane řada zapeklitých i humorných situací... Českou filmovou muzikálovou klasiku natočil
v roce 1973 na motivy stejnojmenné divadelní hry Jaroslava
Vrchlického režisér Zdeněk
Podskalský. Hudbu složil Karel
Svoboda, texty k písním napsal
Jiří Štaidl.

VÍCE NEJEN O TOMTO LEGENDÁRNÍM FILMU
NAJDETE V MAGAZÍNU TV POHODA!
Vylosovaným výhercem z minulého čísla je Michal DOSEDĚL, Přemyslovice 426.
Poukaz od firmy Gatta si vyzvedněte v redakci Večerníku.
Správné řešení z minulého čísla: UDĚLEJTE RADOST, VĚNUJTE DÁRKOVÝ POUKAZ
Dnešní tajenku zašlete nebo zatelefonujte do čtvrtku 17. 4. 2014, 14.00 hodin.

Nabídka realit a nemovitostí

REALITY
POHODA

Kvalitní
služby
od roku
1992

- pohodové vyřízení realitních služeb

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

777 251 878

Rodinné domy:

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

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

Prostějov, Domamyslice, Borová ul. Novostavba RD 4+kk (217 m2) s garáží a
zastřešenýmbazénem.Zast.plocha260m2,zahrada581m2. Cena:Kč5.990.000,-

Bedihošť, okr. Prostějov. Zachovalá prvorepubliková vila 5+1 se zimní zahradou,
podsklepenás garáží.Zast.plocha599m2,zahrada1095m2. Cena:Kč2.490.000,-

Labutice, okr. Prostějov. Zrekonstruovaná chalupa na Drahanské vrchovině,
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,pozemek288m2.
Cena:Kč3.490.000,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:

Určice RD 3+1 s průjezdem (garáží) a zahradou k rekonstrukci. Celková výměra
pozemku je 818 m2.
Cena dohodou v RK
KONICE - RD typu
OKAL5+1sgarážíabazénem(25m3).Důmjepo
rekonstr., zatepl. fasáda,
plast. okna, nové rozvody,
vytápění kond. kotlem na zemní plyn s ohřevemTUV, nová střešní
krytina.
Celkovávýměrapozemku237m2.CENAvR
URČICE RD 4+1,
řadový koncový dům
o velikosti 4+1 po část.
rekonstr. z roku 2008
(nová koupelna, rozvody, podlahy, ústř. vytápění). Výměra pozemku činí 253
m2.
CENA: 650.000,-Kč
PROSTĚJOV-RD 2+1 s garáží a
zahradou na ulici
Javoříčská. Při rekonstrukci je nožno ve 2.NP vybudovat další pokoj. ZP je 107 m2,
zahrada 96 m2.
CENA 1.600.000 Kč
PTENÍ - prodej nízkoenerg. RD na pozemcích
od 710 m2 až 1150 m2,
sítě na hranicích jednotl.
parcel. Info v RK.
K pronájmu kavárna v centru
města na ulici Školníucentr.městského
parkoviště, 34 m2,
možno využít i jako prodejnu pro jiný sortiment.
Cena: 9600Kč/měs.
Olšany u PV- zasíťovaný
stavební pozemek o výměře 625 m2 k výstavbě
sam. stojícího RD.
CENA: 781.000,-Kč

Byty:

BYT 3+1,A. Slavíčka po rekonstrukci,
6.NP, 74 m2 s lodžií,
zděné jádro, nová
koupelna, nová kuCENAdohodou v RK

BYTY – PRONÁJEM:

2+1, Určice
Kč 5.000,-/měsíc + inkaso (4.500)
3+1, Pv, Určická ul.
Kč 6.000,-/měsíc + inkaso (3.000)
3+1 - zařízený, Pv, Dvořákova ul. Kč 9.000,-/měsíc vč. inkasa
3+1, Pv, nám. Spojenců Kč 9.500,-/měsíc + inkaso (3.000)
3+kk – zařízený, Olomouc, ul. Hanáckého pluku
Kč 12.000,-/měsíc + inkaso (3.500)

GARÁŽE – PRONÁJEM:

Pv, sídl. Hloučela

Kč 1.000,-/měsíc

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz
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chyň včetně spotřebičů.

VÍCE NEMOVITOSTÍ NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

tel.: 607 915 184

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

SUPERNOVINKA:
1) 1+1 OV Šárka, 50 m2, po kompl.rek.
600 tis.Kč
2) RD 3+1 Pv - Čechovice, po kompl.rek.
1.650 tis.Kč
2
480 tis.Kč
3) RD 2+1 Buková - 323 m , zahr., i jako chalupa
3,3 mil.
4) RD Krumsín - se 3 byt.jedn. - zahr., garáž, 734 m2
5.490 tis.Kč
5) Prodej RD 8+2 Slatinky - dvougen., 280 m2
PRONÁJMY:
1+kk Fügnerova - centrum, po rekonstr.
1+1 Dvořákova - 2.P.
1+1 Vrahovice, přízemí, zahr.
2+1 Vrchlického - 2.P.,balkon
3+1 Dolní - 90 m2, 1.P.

REALITY
Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz
BYTY
Volejte: 739 322 895
3+1 Dobrovského
Novinka 889.000Kč
3+1 Anglická OV 70m2
1.080.000Kč
3+1 Západní po část.rekons.
1.189.000Kč
3+1 Okružní 85m2 cihla OV 1.339.000Kč
3+1 Moravská OV po rek.
1.489.000Kč
Volejte: 723 335 940
2+kk PV 60m2 cihla, garáž
650.000Kč

DOMY
5.350,- Kč + ink.
4,5 tis.+ ink.
4,5 tis.+ ink.
8 tis.vč.inkasa
8,8 tis.Kč vč.ink.

BYTY:

2+1 OV, 51 m2 - Jeseník
550 tis.Kč
850 tis.Kč
2+1 DR Šárka, 69 m2
1.150 tis.Kč + prov.
3+1 OV Západní, 70 m2, po rekonstr.
2
1.200 tis.Kč + garáž
3+1 OV Sladkovského, 71 m
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
750 tis.Kč
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr.
RD Okál Pěnčín - 2 byty 3+1, garáž, zahr., po část.rek. 790 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín
880 tis.Kč
RD 2+1 Bousín - i jako chalupa
890 tis.Kč
RD 2+1 Otaslavice, po kompl.rekonstr.
1.100 tis.Kč
RD 2+1 se zahradou - Pv, Krasice
1.290 tis.Kč
RD 5+1 Jesenec - velká zahr.
1.290 tis.Kč
RD 5+1 Plumlov - s garáží
1.450 tis.Kč
1.500 tis.Kč
RD 3+1 Mojmírova, 193 m2
Zem.usedlost 7+1 v Rozstání - velký pozem.
1.390 tis.Kč
1.300 tis.Kč
RD 5+1 v Obědkovicích-2 tis.m2 pozemek
RD Plumlov - 2byt.jedn.
1.450 tis.Kč
RD 3+kk Myslejovice, zahr.
1.490 tis. + provize RK
RD 3+kk Smržice, zahr., pozem.
2.390 tis.Kč
2.350 tis.Kč
RD 5+1 Kobeřice - po rek., 783 m2
3.600 tis.Kč
RD 5+1 Krasice - 300 m2, bazén
RD - 2 byt.jedn.,hospoda, 2 garáže, stodola, zahr. - Ptení 3.600 tis.Kč
RD Čelechovice - 4 byty, zahr., garáž
3.590 tis.Kč
RD 4+kk Nový Malín - novostavba
3.990 tis.Kč
Nájemní dům blízko centra - 3 byty, sauna, zahr., rekonstr. 5.700 tis.Kč
Chaty a chalupy:
Ochoz u Konice 330 tis.Kč, Ochoz - lux. 1 mil.Kč, Seč 650 tis.Kč
Pozemky:
Hrubčice, Žešov - orná půda - 14.700 m2 - 40 Kč/m2
Krasice - malá zahrádka, 100 m2 - pronájem - 2.400,- Kč/rok
799 tis.Kč,
Mostkovice - 649 m2, s chatkou, stav.par.
1.320 tis.Kč
Kostelec - 1160 m2, zasíť.
Mostkovice - 1600 m21750 tis.Kč, Pozemek - 790 m2, Bělecký mlýn
180 tis. + provize
Komerční prostory:
Obchodní prost. - Plumlovská, 350 m2, 4 uzav.prost., + byt 2+1 s
koupelnou - náj.
35 tis.Kč/měs. + ink.
Kancel.prost. - centrum, 30 m2, 2 místn., kuchyňka, sam.WC, klima
- nájem
7 tis.Kč + energie
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

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

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

N O V O S TAV B Y N A K L Í Č
Volejte: 739 322 895
RD 4+kk Pv-Košická
2.180.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
2.392.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
2.724.000Kč
RD 4+1 Pv-Vrahovice
2.800.000Kč
RD 4+kk Plumlov
2.970.000Kč
RD 3+kk Pv-Krasice 71m2
2.870.900Kč
RD 4+kk Pv-Krasice 96m2
3.080.000Kč
RD 4+kk Pv-Krasice 89,5m2
3.281.000Kč
RD 4+1 Pv- Krasice 111m2
3.685.200Kč
RD 5+1 Pv- Krasice 109m2
3.340.000Kč
RD 4+kk Kelčice
2.665.740Kč
CENY VČETNĚ POZEMKŮ
Nabízíme výstavu RD na vlastním pozemku,
provedení nízkoenergetická dřevostavba nebo
klasická zděná stavba. Nízké garantované ceny,
prověřená kvalita, individuální přístup.
Volejte: 739 322 895

PR O N Á J MY
Volejte: 739 322 895
1+1 Husovo nám. po rekonstrukci 5.500Kč +ink
2+kk Vrahovická po rek.
7.000Kč vč. ink
2+1 Brněnská cihla po rek.
5.500Kč +ink
3+1 Okružní 95m2 po rek.
8.900Kč vč. ink
3+1 Kostelecká po rek.
11.000Kč vč. ink
Volejte: 723 335 940
1+1 Tylova 60m2 po rek.
5.500Kč +ink
2+kk Tylova 65m2 po rek.
5.500Kč +ink
2+1 Tylova 70m2 po rek.
6.000Kč + ink
3+1 Tylova 100m2 po rek.
8.000Kč +ink
4+1 Tylova 147m2 po rek.
10.000Kč +ink
2+kk Daliborka
5.500Kč+ink
2+1 Čelechovice
7.500Kč vč.ink
2+1 Olomoucká 100m2
8.000Kč vč.ink
3+1 Němčice 74m2
5.000Kč+ink
3+1 Olomoucká 90m2
8.500Kč+el.
RD 3+1 u Konice
9.000Kč+ink

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

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

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

PRODÁME I VAŠI
NEMOVITOST
STAČÍ ZAVOLAT
DOPORUČUJEME

 605 011 310

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

WWW.SRDCEREALIT.CZ
Kancelář: Vojáčkovo nám. 3, 79601
Prostějov E-mail: info@srdcerealit.cz
RD - PRODEJ
BYTY - PRODEJ
3+1,dr.MOZARTOVA,75m2,lodžie,šatna

970.000,-Kč

TOP NABÍDKA !
RD 5+1,LEŠANY, vjezd, garáž, zahrada, dvůr,po rekonstrukci! 1.450.000,-Kč

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

PRONÁJMY 1+1, 2+1, 3+1,
nebytové prostory, garáže…

UZÁVĚRKA

NOVINKA – PRODEJ!
Info v RK

y
Byty,
y y, domy,
y, chaty,
y, ppozemky…Prostějov
y
j a okolí rodinné domyy i k rekonstrukci
Děkujeme za nabídky, za případný tip ODMĚNA ! ! !

VOLEJTE ! I SMS ! Tel: +420 605 011 310

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
* RD 6+1, Držovice
3.550.000 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 3.350.000 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 HLEDÁME:
* 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

Labutice RD 5+2, dvougenerační
s garáží a velkou zahradou. Celková
výměra 1 464 m2. Cena: 1 590 000
Kč. Tel.: 602 519 098
Hledáme ke koupi RD v Prostějově,
spěchá. Za nabídky děkujeme. Tel.:
605 011 310 i SMS

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

Hledám ke koupi rodinný dům.
Hledáme ke koupi byt v Prostějově, spě- Prostějovsko, Olomoucko. Tel:
chá. Tel.: 605 011 310 i SMS
602 570 658

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

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

Koupím zahradu v okolí PV. Nejlépe přímo od majitele. RK nevolat! Pronajmu prostorný byt 2+1 v cenCenu respektuji. Tel.: 734 481 013
tru města, po rek. Nájem 5 000 Kč
+ ink. K nastěhování ihned. Tel.:
KOUPÍM POLE 723 335 940
603 100 102
Koupím ornou půdu nejlépe na Prostě- ÚZSVM, odbor Odloučené pracojovsku, 6-8ha - není podmínkou. Tel.: viště Prostějov vyhlašuje výběrové
776 340 486.
řízení na prodej nemovitostí v obci
Laškov – rodinný dům č.p. 40 na poStavební firma hledá pozemek
zemku st. p.č. 33 o výměře 882 m2
vhodný k výstavbě rodinných
a pozemek p.p.č. 27 – zahrada o výdomů v Prostějově nebo v blízměře 597 m2 za minimální kupní cenu
kém okolí. Kontakt: 777 694 377 673.000,00 Kč. Další informace poskytne p. Hudcová na adrese RejskoHledám ke koupi byt v Prostějově va 28, Prostějov, tel. č. 582 302 585,
a okolí. Tel.: 602 570 658.
e-mail: yveta.hudcova@uzsvm.cz
Pronajmu byt 1+1, po rekonstrukci. Prodám byt v OV, 3+1, cihlový
v Brodku u Prostějova, po kompletní
Nájem 4 500kč. Tel.: 608 887 354.
rekonstrukci + zahrada 200m2. Tel.:
Pronájem obchodních prostor 40- 603 873 531 nebo 606 711 656
80 m2, blízko centra, ihned volné,
Pronájem bytu 2+1 v Pv, Poděbra6000/měs., tel.:774 409 430
dovo nám. po rekonstrukci. Info
Vykoupíme vaši nemovitost. Tel.: 777 862 900 nebo 775 368 478
720 120 261
Pronajmu 1+1 blízko centra. Tel.:
Hledáme ke koupi RD se zahradou 608 111 622
do 1,5 mil. T.: 774 421 818
Koupím garáž v Pv. 776 561 214
Prodám RD 4+1 se zahradou,
Pronajmu garáž na ul. Plumlovská.
5km od Pv, tel.: 776 682 118
600 Kč/měs. 608 752 315
Koupím RD v Prostějově nebo okolí. Možno i k opravám, ale obyvatel- Úřad pro zastupování státu ve věný. SMS nebo tel.: 732 755 910. RK cech majetkových, odbor Odloučené
pracoviště Prostějov vyhlašuje výběnevolat!
rové řízení na prodej id. ¼ pozemku
Koupím byt v Pv, nejlépe v osob. parc.č. 118 o výměře 2 361 m2 v k.ú.
vlast., nebo DB s možností převodu. Vincencov za minimální kupní cenu
RK nevolejte prosím. Tel.: 722 539 115 800,00 Kč. Pozemek se nachází
v zastavěné části obce s možností za880.
stavitelnosti stavbou. Další informace
Koupíme byt 2+1 v okolí nemocni- poskytne p. Hudcová na adrese Rejskova 28, Prostějov, tel. č. 582 302 585,
ce. 774 101 818
e-mail: yveta.hudcova@uzsvm.cz
Koupím byt 1+1 nebo 2+1, platba
Garáž k pronájmu, garážový dvůr
ihned. Tel. 776 460 300
Svatoplukova 56. Tel.: 777 010 323
Koupím byt 1+1 nebo 2+1v Pv. Platba v hotovosti. Prosím ne RK. 607 Pronajmu 1+kk na Stražisku. Tel.:
602 745 131
872 739
Koupíme pěkný byt 3+1. Tel.: 774 Prodáme pozemek vhodný ke stavbě
chaty. 774 409 430
858 723

RD,3+1,DĚTKOVICE,cihla,garáž,zahrada
Info v RK
RD 3+kk,KOSTELEC.n/H., po rek.
650.000,-Kč
RD 3+1,SKALKA, po rek.,zahrada,patr.,vjezd,
krbové vytápění ,ihned k bydlení
1.495.000,-Kč
RD 3+kk,ŠUBÍŘOV, započata rekonstr.,nová střecha, krovy, elekt,
voda,zahrada, vjezd ,
k bydlení či rekreaci
499.000,-Kč
RD 2+1,ŠUBÍŘOV, bydl.i rekreace
Info v RK
RD 5+1,OTASLAVICE, garáž,dvůr,zahrada,
po částečné rekonstrukci
1.280.000,-Kč
RD 4+1,KOSTELEC n/H., vjezd,zahrada
Info v RK

RD 2+1,KŘENŮVKY, udržovaný, veranda, udírna, zahrada, 650.000,-Kč

RD5+KK,SELOUTKY, vjezd, garáž, zahrada

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

pro nabídku realitních
kanceláří
pro následující číslo je
ve čtvrtek 17. 4. 2014
do 12.00 HODIN

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

www.realitypolzer.cz

KONTEJNEROVÁ
DOPRAVA
ROZVOZ 7 DNÍ V TÝDNU
Tel.: 733 647 252

Řádková, sloupcová inzerce a vzpomínky
SLUŽBY

SLUŽBY

PRODÁM

PRÁCI NABÍZÍ

Provádíme veškeré zednické práce:
rekonstrukce bytových jader, zateplování fasád, malířské práce, sádrokartony, obklady, pokládka plovoucích podlah atd. Sleva na materiál.
Dobré ceny. Tel.: 608 129 584

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

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

Přijmu brigádníky na provoz pláže
U Lázničků. 777 571 219

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367.
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC, výkopové, terénní práce a úklid sněhu.

Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343
Advokátní kanceláře JUDr. Eva Váňová a Mgr. Petra Komárová oznamují, že od 1.4.2014 poskytují své služby
na adrese Šlikova 20, Prostějov. Tel.:
582 345 280 nebo 775 935 668
Prodej a rozvoz jídel, do firem
i domácností, včetně žlučníkových a diabetických diet. Tel.:
725 015 071
MAČKALSTAV S.R.O.
provádíme stavební práce, obklady a dlažby, rekonstrukce, zateplení
budov a RD. 774 655 459, 608 538
035 www.mackalstav.cz
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
Zednické práce, rekonstrukce bytových jader, obklady, dlažby, omítky
- štuk, sádra, sádrokartony, betony,
zámková dlažba, malování, realizace fasád. Tel.: 775 239 147 nebo
739 095 527
Kompletní pokládka zámkové dlažby, s materiálem i bez, skvělé ceny,
vysoká kvalita, nacenění zdarma.
Tel.: 723 522 369
Nabízíme pořádání oslav a večírků v příjemné hospůdce za Prostějovem. Doprava zajištěna. Info
na tel.: 606 824 310
Nabízím odvoz zboží menšího objemu. Tel.: 607 411 001
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
Střechy Klimeš provádí tesařské,
klempířské, pokrývačské práce.
Výroba pergol. Tel.: 602 756 428
Doučím AJ, příprava k maturitám
i pracovním pohovorům. Deset let
praxe v zahraničí. Zn: Levně. Tel.:
734 897 730
Stříhání a úprava psů. Prostějov. Tel.: 606 166 853
Provádíme tesařské práce, krovy,
pokládky krytin, půdní vestavby,
pergoly. Tel.: 605 949 207
Stavba zídek, plotů, oplocení. Rychle a kvalitně. Tel.: 723 522 369

Do zavedeného studia v centru příjmu
na ŽL kadeřnici, kosmetičku, masérku
a nehtařku. Bližší informace osobně
Prodej palivového dříví. Tvrdé, měk- nebo po tel. domluvě 777 270 906
ké. Doprava zajištěna. Prostějov, OloPronajmu pěkně zařízené kadeřnictví
mouc, Přerov. Tel.: 734 481 013
v Prostějově, příjemné prostředí u cenProdám betonové sloupky 80x80x2,40 tra města, parkování. Tel.: 732 454 020
za 50% cenu. 77 kusů. Tel.:
Centrum regenerace
737 924 952
v Prostějově.
Ihned zapracujeme do
Prodám zvětšovací přístroj na fotografie + vyvolávací vaničky. Cena různých pozic. Možnost i VČ.
Tel.: 602 810 644.
dohodou. Tel.: 737 924 952
Prodám konzumní brambory z Vyso- Přijmu nehtařku na ŽL. Tel.:
činy. Cena 12 Kč/kg. Drobné 1 kg/8 777 196 767
Kč Tel.: 607 816 893
Dopravní firma přijme technika nákladních vozidel. Tel.: 777 908 314

VODO-TOPO-PLYN
Zdeněk ČTVRTNÍČEK
Tel.: 777 814 804

Přijmeme pracovníka na pozici
vedoucího výroby pekařské provozovny. Info: 582 342 095

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

Do zavedeného salonu v centru
Pv p
přijmu
j
nehtovou designérku
g
na ŽL nebo dohodu. Více informací na tel.: 774 875 201

Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000
Kč se zástavou nemovitostí. Tel.:
774 965 734. Pracuji pro více věřitelů.

Půjčka 5 až 50 000 Kč, rychle a diskrétně až do domu. Nejlevnější nebankovní produkt od firmy DOOR
FINANCIAL a.s. Tel.: 739 152 789
Půjčka 5 až 100 000 Kč, rychle a diskrétně až do domu. Pracuji pro více
věřitelů. Zn. Určitě to vyjde. Tel.:
608 881 746
Osobní bankrot – oddlužení. Máme
mnoho spokojených klientů. Konzultace zdarma.TOBAGI BIANCO s.r.o.
Volejte777 551 492
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 tisíc. Vyřízení do 24 hodin.
Pouze seriózní jednání. Tel.:
777 467 046
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
Banka vám nepůjčí? MY ANO!
Tel.: 605 453 062
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VZPOMÍNKY
Existuje země živých
a mrtvých. A mostem
mezi nimi je láska…

Dne 15. dubna 2014
by se dožil 70 roků
pan Bedřich KORBAŘ
z Krasic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Za tichou
vzpomínku děkuje manželka
Pavla, děti Pavlína, Petra,
Bedřich, Milan a Bohumil
s rodinami.

Přijmeme pracovnici na úklid do
potrav. výroby (dvousměnný provoz). Info: 582 342 095

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

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

Přijmeme kuchaře/ku na
Galerie umění Prostějov (bývalá G.
HPP. Sezona (duben Bašta) vykupuje a zdarma oceňuje
září). Tel.: 604 890 305
veškeré obrazy a starožitnosti. Neprodávejte překupníkům, ale odbor- Firma Mačkalstav hledá vyučené zedníkům za nejvyšší ceny. Školní 49, níky a zateplovače. Tel.: 774 655 459
tel.: 608 805 775, Jindřich Skácel.
Oděvní firma hledá 3-5 švaKoupíme starožitný nábytek, dlen na šití měřenkových sak
obrazy, zbraně, vojenské před- a kalhot. Tel.: 608 818 809
měty, hodiny, porcelán, sklo,
hračky, moto věci a jinou veteš. Malířské a natěračské práce, malba
Vykoupíme také celé pozůsta- místnosti od 15 Kč/m2, nátěr dveří
losti a zajišťujeme komplexní od 300 Kč. Provádíme nátěry fasád,
vyklízecí práce. Seriózní jednání oken, radiátorů. Na přání i úklid. Nově
a platba hotově. Tel.: 773 113 303 provádíme malování na klíč. Tel.:
777 844 033 www.malovani-vrana.cz
Aukční ceny ihned v hotovosti
zaplatíme za kvalitní obrazy 17.- GAMSBART s.r.o. hledá šičky ko20. století, zlaté a stříbrné mince, žené konfekce. Nástup ihned. Konhodiny a hodinky, zbraně, stříbrné takt: 603 834 529
předměty, šperky a veškeré starožitnosti. Prosíme pouze kvalit- Obsazujeme prac. pozice: tel.
ní a hodnotné předměty, nejlépe operátor/-ka, asistent/-ka, referent/celé sbírky či pozůstalosti. Info -ka, obchodní zástupce a manager.
René Simon, tel.: 736 127 661, Nehledáme dealery a prodejce! Výdělek 24-40 000 Kč. měs.
simonrene@seznam.cz
firemní vůz a benefity. Tel.:
Koupím Haki lešení nebo trub- 731 979 998
kové. Cena dle dohody. Tel.:
Úklidová firma přijme uklízečky
734 481 013
na brigádnické poměry a polovičKoupím garáž pro osobní automo- ní pracovní úvazky. Volejte kažbil na Dolní ul.(blíže středu měs- dý den od 13 do 17 hodin. Tel.:
774 149 221
ta). Tel.: 724 194 187
Hledám řidiče skupiny C,E – zaKoupím staré pohlednice do r. 1950,
hraničí. Tel.: 602 502 098
dále vyznamenání, řády – i socialist.
T: 608 420 808
Přijmeme 3 pracovníky – skládání
výrobků na balící automat v Pv. Dále
1 pracovníka – muže na mytí forem.
Informace - Personální agentura, Kravařova 9, Prostějov. Tel.: 602 743 362

AUTO - MOTO

Koupím jakoukoli Š - Felicii. Tel.:
778 018 269
Koupím Fabii nebo Octavii nejlépe
1. majitel. Tel.: 604 118 269

SEZNÁMENÍ

Přijmeme řidiče MKD skupiny C.
Karta řidiče a profesní průkaz nutný.
Tel.: 777 797 263

Oznamujeme všem
příbuzným, přátelům
a známým, že nás
dne 4. dubna 2014
navždy opustil
pan Pavel MÁTL
ve věku 66 let.
Za tichou vzpomínku děkuje
zarmoucená rodina.

Dne 12. dubna 2014
by se dožil 50 let
pan Roman LOUBAL.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Hluboce truchlící rodina.

Děkujeme všem příbuzným,
přátelům a známým,
kteří doprovodili na
poslední cestě
paní Radoslavu DUDKOVOU.
Velké poděkování patří
Soukromé pohřební službě
pí Václavkové z Mlýnské
ulice za důstojné rozloučení.
Zarmoucená rodina.

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

Jsi sám a máš 45+? Chceš změnu?
Hledám spřízněnou duši. PV a okolí. Napiš: dobruska24@seznam.cz

pro další číslo
je v PÁTEK 18. dubna
v 10.00 hodin

Dne 18. dubna 2014
vzpomeneme 20. výročí úmrtí
našeho tatínka,dědečka
a pradědečka
pana Karla VEISGÄRBERA
z Prostějova.
Stále vzpomínají synové
Karel, Josef a dcera Věra
s rodinami.

Dnes, tj. 14. dubna 2014
je tomu rok, co od nás navždy
odešla naše milovaná
manželka, maminka, dcera,
sestra a babička,
paní Ivana HIRSCHOVÁ
z Prostějova.
Žiješ stále v našich srdcích,
manžel Pavel s rodinou.

Roky už jsou za námi,
co neslyšíme Tvůj milý hlas.
Zůstáváš však stále
s námi a krásné vzpomínky
na Tebe žijí v nás.

Dne 18. dubna 2014
vzpomeneme 11 roků,
kdy na Velký pátek od nás
odešel náš milovaný syn,
bratr a strýc,
pan Jiří RŮŽIČKA
A
maminka a sestryy

Dne 20. dubna 2014
si připomeneme 2 roky
od úmrtí mého manžela
pana Břetislava SPÁČILA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Anna, synové
Břetislav, Miroslav
a celá rodina.

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ INZERCE

Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, chviličku
postát a tiše vzpomínat.

Kdo v srdci žije, neumírá.

Možnost práce z domu-montáž výrobků. Pro zaslání informací pište
SMS s adresou na tel: 722 769 835
Hledáme servírky, kuchaře pro provoz letní zahrádky. Tel.: 608 378 567

Dne 16. dubna 2014
vzpomeneme 10. smutné
výročí, kdy nás navždy opustil
pan Vladimír PAZDERA
z Brodku u Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
synové s rodinami.

www.
facebook.com/
vecernikpv.cz

Sport
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Ohlédnutí za desátým ročníkem ankety Sportovec města Prostějova, které přineslo i několik překvapení

„Je dobře, že se je z čeho vybírat,“ těší množství

talentovaných sportovců Pavla Smetanu
Komise pro mládež a tělovýchovu coby poradní
a iniciační orgán rady města Prostějova uspořádala v pátek 4. dubna ve spolupráci s marketingovou společností TK PLUS již tradiční galavečer, na
němž osobnosti známé z veřejného života předávaly
v prostějovském Hotelu Tennis Club ceny nejúspěšnějším sportovcům za rok 2013. Předseda komise
a současně i radní města Pavel Smetana zhodnotil pro
Večerník, který byl hlavním mediálním partnerem, jubilejní desátý ročník jako vydařený. A již nyní vyhlíží jedenácté pokračování...
Prostějov/jim
„Tak jako v uplynulých letech, ani
letos nebyla úloha komise při výběru sportovců a sportovních oddílů
na ocenění jednoduchá. Prostějov
se v oblasti sportu může pochlubit
mnoha úspěchy svých sportovců
a to jak těch vrcholových, tak i těch
amatérských,“ připomněl Smetana
nelehký úkol napříč kategoriemi.
Jak se již stalo tradicí, oceniINZERCE

la komise úspěšné jednotlivce,
družstva, mládežnické týmy,
trenéry mládeže, talenty i sportovce, kteří za sebou mají slavnou
minulost, a kteří tak vstoupili do
Síně slávy. „Anketa Sportovec
města Prostějova hodnotí podle
předem daných kritérií sportovce
vrcholové i ty amatérské, a to každého ve své kategorii. Je dobře, že
je z čeho vybírat a ve městě je tolik
talentovaných sportovců,“ těší šéfa.

Ocenění v anketě je současně
poděkováním těmto sportovcům za jejich výkony. Ti se
zároveň stávají vzory pro děti
a mládež. „Vedle tradičních sportů jako je tenis, basketbal či cyklistika, byli oceněni i sportovci
v tak netradičních disciplínách
jako je parašutismus, korfbal či
florbal,“ podotkl Pavel Smetana
a ještě jednou pogratuloval všem,
kteří byli letos oceněni. Zároveň
předseda Komise pro mládež
a tělovýchovu poděkoval těm,
kdo se na přípravě ankety
a následně i galavečera podíleli. „A to zejména členům komise, kteří o výsledcích ankety
spolu se sportovními redaktory rozhodovali, dále pak radě
a zastupitelstvu města Prostějova
za to, že tuto anketu finančně každoročně podporují, agentuře TK
PLUS za organizační a finanční
podporu a též všem sponzorům
v čele s Hellas Tour, která věnova-

la zájezd, a České pojišťovně za
finanční a věcnou podporu,“ vyjmenoval.
Ještě v tomto roce by chtěla komise dosáhnout faktického zřízení
Síně slávy, která by se tak stala
trvalou připomínkou historie, tradic a úspěchů sportu v Prostějově.
Další plány nelze nyní předjímat
vzhledem k tomu, že komisi včetně
předsedy končí mandát letos na
podzim.
„Podle toho, koho voliči v komunálních volbách zvolí, tak
bude nově zvolené zastupitelstvo
a rada města sestavovat složení
svých orgánů včetně volby předsedy a členů Komise pro mládež
a tělovýchovu. Podzim tedy napoví, jak občané zhodnotí práci
nejen zastupitelstva a rady města,
ale též jejich odborných komisí
a výborů,“ předeslal současný radní a šéf komise pořádající anketu
o Sportovce města Prostějova Pavel Smetana.

Zaskočila pro cenu. Petra Černošková převzala za nepřítomného
Tomáše Berdycha vítěznou cenu z rukou prostějovského primátora.
Foto: Josef Popelka

„Nyní už tvoříme kompletní českou reprezentaci,“ raduje se Zbyněk Netopil
to, že ještě pár let budeme na
špičce,“ radoval se pro Večerník
z úspěšné loňské sezony kouč
prostějovských raftařů Zbyněk
Netopil.
Daří se tak pokračovat v úspěšné
tradici, díky níž se právě
Prostějov přeměnil v základnu
české reprezentace. „Utvořila
se tu parta, která se nejprve
věnovala kanoistice a před asi
pětadvaceti lety začala s raftingem. Z jednoho úspěšného týmu
se později staly dva a tři, nyní
už tvoříme kompletní českou
reprezentaci, kam tedy patří asi
pětatřicet našich závodníků,“ těší
Netopila, jenž také poukázal, že

druhý mužský výběr Tomi-Remont je také druhým nejlepším
v republice a může se tak
účastnit mistrovství Evropy.
Před deseti lety vznikla kategorie Masters a také v ní se
i díky Netopilovi řadí Prostějov
na špičku. Na loňském mistrovství světa na Novém Zélandu
si vyjeli celkové stříbro, když
nestačili jen na domácí výběr.
„Této medaile si osobně hodně
vážím. A protože vozíme i my
starší medaile, snaží se k nám dostat i vodáci z Litovle, Olomouce,
Přerova. Jsme rádi, že se k nám
hlásí,“ těší se z prestiže oddílu
dlouholetý závodník a také trenér.

Letošní rok bude podle jeho slov
přímo superzávodní. Na programu je totiž mistrovství Evropy
čtyřčlenných posádek v Bosně
a Hercegovině, šestičlenných
výběrů na umělém kanálu ve
slovenském Čunově a poté absolutní vrchol v podobě světového
šampionátu v Brazílii.
„Koná se hned po fotbalovém
mistrovství a mám z toho trochu strach, aby fanoušci něco
nezpůsobili. Přímo v Riu ale
budeme jen dva dny, pak se
přesouváme do vnitrozemí,
kde to snad bude bez potíží,“
opatrně vyhlíží mistrovství světa
„erčtyřek“ Zbyněk Netopil.

„Asi by se ankety měly rozdělit nějak jinak,“ hodnotil
výběr sportovce města Prostějova MICHAL ČERNÝ

Prostějov - Letos jsou tomu rovná dvě desetiletí, co se
Michal Černý podílel na vítězství hokejistů Olomouce
v české extralize, když „Kohouti“ zdolali ve finálové bitvě
Pardubice. I dvacet let od tohoto svého úspěchu baví
populární „Benzín“ na kluzišti sebe i stovky fanoušků.
Wolkerova 33 Prostějov
V loňském roce dokonce vyhrál již čtyřicetiletý útočník
LET
LE
NA
ABÍD
ÍDK
KA
kanadské bodování Jestřábů a letos táhl celý tým zeKOSMETIKA- ZÁKLADNÍ
MODELÁŽ NEHTŮ
jména svými výkony v play off. Dočkal se tak nominace
OŠETŘENÍ DLE TYPU PLETI
GELEM 550,mezi šest nejlepších sportovců města Prostějova za
k tomu zdarm
ma - zdobení neh- s kosmetikou Sothyys 750,tů nebo franco
ouzská manikúra k tomu zdarma barveení a formo- rok 2013, výš mu ale nepomohlo ani to, že v internevání obočí. (původníí cena 950,-)
(původní cenaa 700,-)
tovém hlasování na webu vecernikpv.cz dostal jasně
K objednání volejtee na tel.:
K objednání volejte na tel.:
732 454 0220
604 664 890
nejvíc hlasů z celého užšího výběru.

Salon Sothys

SUCHÁ PEDIKÚRA 350,-

k tomu zdarm
ma - masáž chodidel a lakováníí nehtů nohou se
značkou OPI.
K objednání volejte na tel.:
776 726 700

Kvalitní práce
Příjemné prostředí
Těšíme se na Vaši návštěvu
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Jiří Možný
Co pro vás znamená, že
jste se dostal do finálové
šestky v kategorii o sportovce města?
„Je to čest a potěšení pro každého sportovce, že se dostane
do takové ankety. Petra Kvitová či Tomáš Berdych jsou světoví hráči a předvádějí skvělé
výkony na nejvyšší úrovni,
kdežto já tu hraji druhou ligu...

(úsměv) Potěšilo mě tak, že
jsem byl vůbec v první šestce.“
Jak vnímáte toto srovnávání napříč sporty?
„Je to specifické, o tom žádná...
Asi by se ankety měly rozdělit
nějak jinak. Máme tu basketbal, volejbal na nejvyšší úrovni,
hokej je tu populární, tenisty
tu máme jednou dvakrát za
sezonu, kdy tu hrají extraligu.
Oni jsou vidět hlavně ve světě,
ale zaslouží si to. Jak říkám, je

rozdíl být hráčem číslo pět na
světě a hrát tady druhou ligu
v hokeji.“
V hlasování Večerníku
na internetových stránkách jste získal jasně nejvíce
hlasů. Jak si ceníte této podpory ze strany fanoušků?
„Prostějov je hokejové město,
vždy to tak bylo a bude. Momentálně tu probíhá velký hokejový boom, a kdyby tam byl
kdokoli z našeho mančaftu, tak
bude mít stejnou podporu, jakou jsem měl já.“
Nezklamalo vás tedy, že
jste ve finálovém hlasování o sportovní hvězdu prostějovských médií neuspěl?
„Pravidla jsem důkladně nestudoval, asi rozhodovaly lístky
došlé poštou. Občas jsem se
jen mrkl na internet, protože
kluci mě hecovali, že bych to
mohl vyhrát a připravit nějakou
svačinku. Nakonec to dobře dopadlo a žádnou svačinku dělat
nemusím (smích). Ta přijde,
třeba až budu mít narozeniny
(smích).“

Jak vnímáte současnou
fanouškovskou podporu
hokeje?
„Hokej tu je zase na vzestupu,
daří se nám, máme kousek k postupu do první ligy. Lidi nás ženou a doufejme, že na naše domácí zápasy přijde ještě více lidí
než posledně na Sokolov! Jsme
za to strašně rádi, před takovou
kulisou se hraje úplně jinak, než
když tady je pouze několik set
lidí.“
Návštěvnost na hokeji
nelze srovnat s žádným
jiným sportem v Prostějově.
Mohlo by se to pak projevit
i v nějaké anketě?
„Ano, ale jak říkám, nedá se
hodnotit světový hráč číslo pět
a hokejista druhé ligy. Nad tím
by se měli zamyslet lidé, kteří
tyto ankety dělají, a vyhlásit třeba sportovcem Prostějova toho,
kdo je skutečně z Prostějova. To
záleží na nich. Já se tím ale nijak
nezabývám, mám tu teď příjemné starosti s naší hrou. Je to
potřeba dotáhnout do úspěšného
konce a postoupit do první ligy.“

Obchodní partneři 10. ročníku ankety Sportovec města Prostějova
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Jak si považujete
vašeho ocenění?
Renata HAVLOVÁ
korfbal, ocenění
v kategorii
Neprofesionální
sportovec 2013

„Jsem za tuto cenu strašně
ráda, moc mě to potěšilo.
Netušila jsem, že bych se
takto mohla umístit. Sezona
byla úspěšná a doufám, že se
budu dále zlepšovat, hlavně
s reprezentací. Tím by se
mohla zlepšovat i pozice korfbalu v České republice. Chtěli
bychom vylepšit umístění na
Světových hrách a získat dorostenecký titul. Teď nás čeká
finále a doufám, že vyhrajeme.
Bude to těžký zápas, ale věřím,
že zúročíme přípravu a podaří
se nám to vyhrát.“

Prostějovským týmem roku se stali raftaři Tomi-Remont
Prostějov/jim - Nejlepším
sportovním kolektivem roku
2013 zvolila Komise pro
mládež a tělovýchovu Rady
města Prostějova raftaře
Tomi-Remont Prostějov. Ti
v kategorii mužů, žen,
juniorů, juniorek i Masters pobrali tituly domácích
mistrů, medailové žně zažili
i na mezinárodní scéně, když
se na mistrovství světa prosadili mezi nejlepší ve slalomu
i v celkovém pořadí.
„Nejvíce si cením juniorské medaile, kluci byli dvakrát zlatí. Až
přejdou do kategorie dospělých,
mají na co navázat. Znamená

anketa

exkluziivníí mom
mennty ze slavnoostníího večeera ...
Charita. Již tradičně se
dostalo na předání šeku
organizaci, tentokrát Onko
Klubu Diana, která se snaží pomoci ženám v nouzi.

Krásky válely . Trio mladých studentek Free Jazz
připomnělo publiku nejznámější hudební šlágry
z minulého století.
2x foto: Josef Popelka

Zdeněk NENADÁL
atletika, nový
člen Síně slávy
„Mám z tohoto ocenění
velkou
radost,
bohužel
jsem pracovně v zahraničí
a nemohl jsem tak být na
slavnostním večeru osobně
přítomen. Byla tam alespoň
žena se synem, kteří z toho
byli nadšeni. Svoji kariéru
hodnotím kladně, vždy jsem
byl Prostějovák a rád jsem
se tam vracel. Bydlel jsem
v Otaslavicích a v Prostějově
mám sestru, bylo to první
místo, kde jsem sportoval,
taková srdeční záležitost.
Bohužel mi zdravotní problémy
nedovolily
dále
sportovat, zůstal jsem ale
u armády a atletiku sleduji
i dál. Bohužel je to u nás
taková Popelka a upadá,
vyžaduje totiž dřinu a odříkání. Šest roků jsem trénoval
v Bánské Bystrici s Honzou
Železným a také mě lákala
trenéřina, neměl jsem ale
školy, tak jsem se dal na jinou
dráhu. Když jsem odcházel
z Dukly, stále jsem ještě házel
pětasedmdesát metrů, bylo to
ale málo a vystřídal mě syn
prominenta, co stěží přehodil
šedesátku.“

Zbyněk NETOPIL
rafting, trenér
mládeže roku 2013
„Raftingu se věnuji
už čtyřicet let
a hodně si této trofeje cením.
Stále ovšem aktivně závodím,
takže se necítím pouze jako
trenér, ale i jako závodník.
Náš klub je v současnosti
nejlepší na světě, z šampionátů
konaných za poslední tři roky
si přivezl nejvíce medailí. Velice si vážím toho, že mohu
trénovat v Prostějově, z jednoho úspěšného týmu tu vznikly
dva tři a nyní už tvoříme kompletní reprezentaci mužů, žen,
juniorů i veteránů.“

Libor JIROUŠEK
parašutismus,
3. místo v absolutním pořadí
„Když se podíváte,
kdo byl oceněn, tak ty přede
mnou nešlo porazit...(úsměv)
De facto jsem obsadil první
amatérské místo, trošku mě
ale mrzí, že jsme se neumístili
mezi první trojicí v týmech.
Poslední roky se nám docela
daří a mě osobně se podařilo
vyhrát individuální akrobacii
na mistrovství republiky, Evropy i světa. Letos nás čekají
hned dva světové šampionáty
- nejprve civilní v Bosně,
poté vojenský v Indonésii.
Přes zimu jsme trénovali na
simulátoru v Praze a jako vojáci plnili pracovní povinnosti,
jako jsou jazykové kurzy,
slaňování, noční seskoky, teď
od jara do podzimu nás opět
čekají tréninky a závody.“
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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 končí i seriál Prostějovského Večerníku
ohlížející se za podzimním děním na zelených trávnících.
Po úvodní rekapitulaci mužských i mládežnických soutěží, hodnocení podzimu kosteleckých fotbalistek a mužů
1.SK Prostějov dostal na konci uplynulého roku prostor
divizní nováček TJ Sokol Určice. Po něm se pod drobnohledem ocitla dvojice regionálních zástupců v krajském
přeboru, kdy nejprve tato dvoustrana patřila Kralicím na
Hané a poté se dostalo i na Sokol Konice a následně
i trojici Klenovice na Hané, Čechovice a Hanou Prostějov
v I.A třídě. Před několika týdny nastal čas nahlédnout do
I.B třídy Olomouckého krajského fotbalového svazu, kde
Prostějovsko reprezentuje osmička Pivín, Vrchoslavice,
Lipová, Kostelec na Hané, Mostkovice, Plumlov,
Nezamyslice a Hvozd. V posledních několika číslech
pak nastal čas nakouknout také do soutěží pořádaných
Okresním fotbalovým svazem Prostějov. Nejprve to byla
II. třída, posléze III. třída OFS Prostějov. V minulém vydání se Večerník v prvním ze dvou dílů dostal i do IV. třídy,
v tomto čísle přichází hodnocení z pohledu týmů, které
se umístily od pátého do jedenáctého místa.
Avšak ani tím není náš několikaměsíční seriál
zcela u konce. Vše uzavře nahlédnutí do kuchyně
kosteleckých fotbalistek.
Texty: 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 „B“

TABULKA DOMA:

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

6
5
4
5
5
5
4
5
5
6
5

6
5
4
3
3
3
3
2
2
1
1

0
0
0
2
1
0
0
1
0
1
0

0
0
0
0
1
2
1
2
3
4
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 „B“ 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

Čechy pod Kosířem by rády zaútočily na třetí pozici
TJ Sokol Čechy pod Kosířem
5. místo, 16 bodů
Půlrok jako na houpačce nabídli svým fanouškům v podzimní části nejnižší okresní
soutěže hráči Sokola Čechy
pod Kosířem. Do sezóny totiž
vstoupili vysokou výhrou 6:0
na půdě Otaslavic „B“, následovaly však čtyři porážky v řadě
od Želče, Ivaně, brodeckého
„béčka“ a Tvorovic, výhra nad
Biskupicemi, následoval dalších bezbodový zápas v Doloplazech. O to překvapivější tak
byl závěr, když po výhře nad
Přemyslovicemi „B“ rozdrtily

Čechy druhý Protivanov „B“
6:2 a vyhrály v Kladkách 1:0.
„První zápas nám vyšel, pak ale
přišla zranění i pracovní povinnosti a bylo nás málo. Poté jsme
se zase dali dohromady a šlo to.
Konec už byl opět podle našich
představ,“ shrnul vývoj předseda
oddílu Zdeněk Hrabal.
Před startem ročníku mužstvo
posílili Vyhlídal, Tichý a Skácel z
Kostelce na Hané i Roba ze Zdětína, pro jaro zůstává kádr stejný,
jen se vrací další marodi, takže
je k dispozici hned sedmnáct fotbalistů. „Kluci jsou připraveni
a chceme hrát co nejlepší fotbal.
Metou je pro nás třetí místo, na
to máme. Myslím si, že Brodek

se nebude na venkovní zápasy
scházet,“ domnívá se Hrabal.
Konečné umístění ale v podstatě
pro Čechy pod Kosířem nehraje
až takovou roli, v létě totiž pravděpodobně dojde k avizovaným
změnám. „Od nové sezóny mají
být stejně jen 'trojky' a 'dvojka',
pokud se přihlásí aspoň čtyřicet
mužstev. Nám je to celkem jedno.
Budou to pro nás podobné vzdálenosti, možná to budeme mít trochu
blíž,“ přemítal předseda oddílu.
V boji o první místo favorizuje Úspěšná sestava. Na podzim vyválčily Čechy pod Kosířem páté
Protivanov „B“, Kladky totiž hrají místo, na jaře se chtějí ještě zlepšit.
Foto: archiv klubu
většinu utkání venku a otázkou
je, jak jim to půjde. „Na podzim nikoho na střídání. V Kladkách bylo ale derby s ´Přemkami´, které
jsme rezervu Protivanova porazili, jsme dali gól a už jsme to ukopali, jsme vyhráli 2:1,“ připomněl šéf
protože jich bylo málo a neměli přestože bušili. Nejvyhecovanější klubu Zdeněk Hrabal.

Doloplazy zase prahnou po čtvrté příčce!
FC Morávia Doloplazy
6. místo, 15 bodů
Stoprocentně úspěšní na domácím hřišti byli v podzimní
části fotbalisté Doloplaz. Nejprve si poradili 6:2 s Ivaní, poté
7:2 s Tvorovicemi, 4:2 s Čechami pod Kosířem a na
závěr i 7:4 s Otaslavicemi „B“.
Hráčům Moravie se navíc podařilo získat tři body na půdě
přemyslovického
„béčka“,
takže první polovinu IV. třídy

OFS Prostějov zakončili přesně uprostřed tabulky s pěti
vítězstvími, pěti porážkami
a třemi plusovými body v tabulce pravdy.
„Doma jsme se scházeli v plném
počtu a dařilo se nám, ale k zápasům na půdě soupeřů bychom
potřebovali jezdit ve vyšším počtu. Nebylo koho střídat a bylo
znát i jedno vyloučení a následný trest na čtyři utkání,“ bilancoval úvodních deset vystoupení
předseda oddílu Petr Štěpánek.
Ke klíčovým hráčům mužstva

patřili druhý nejlepší střelec celé soutěže Jakub Jozek
a z Dobromilic hostující gólman Máca, pro jarní část se
kádr prakticky nijak nezměnil. „Je to stále stejné. Zájem ale
opadá a u mládeže úplně! Vše
je tak na stávajících hráčích,
dosavadní hostování se naštěstí
podařilo prodloužit,“ poskytl
náhled na složení kádru.
Sestava tak zůstala beze změny,
proměnou naopak prochází stávající areál. „Opravujeme šatny,
kde se mění okna a rekonstruují

koupelny i záchody. Je to v majetku obce, které se podařilo
získat dotace od místní akční
skupiny Na cestě k prosperitě,“ vysvětlil důvod, proč první jarní střetnutí odehráli hráči
Doloplaz netradičně v Dobromilicích.
Pro jarní část by si tak Štěpánek přál uhlídání stávající
pozice a ideálně se ještě posunout o kousek výš. „Chceme
se udržet v popředí tabulky
a poprat se o čtvrté místo. Na
absolutní špici už máme ztrátu

a herně nejlíbivější se mi zdají
Kladky,“ přemítal klubový šéf.
Současné uspořádání soutěže mu příliš nevyhovuje, od
reorganizace si slibuje zvýšení atraktivity. „Doma jsou
návštěvy přijatelné, venkovní
zápasy jsou ale výlety, kam jezdí málokdo. I pro kluky by to
bylo vyhecovanější. Současní
soupeři jako například Kladky,
Protivanov, Přemyslovice, Čechy pod Kosířem jsou pro ně
už daleko,“ poukázal na často
zmiňovaný argument.

Ivaň nadělovala i dostala naloženo
Sokol Ivaň
7. místo, 14 bodů

Přesně o deset bodů méně než
vedoucí tým IV. třídy OFS
Prostějov nasbírali v deseti
podzimních zápasech fotbalisté
Sokola Ivaň. Ti v první polovině sezony zaznamenali téměř
totožnou bilanci na vlastním
isoupeřovětrávníkuavevýsledku to pro ně znamenalo účast

v pelotonu bojujícím o čtvrté až osmé místo. Na lídra této
skupiny Tvorovice ztrácela
Ivaň jen dva body, stejný rozdíl
ji dělil i od osmých Biskupic.
Svou podzimní pouť zahájili
Ivaňští na konci srpna domácí
výhrou 3:0 kontumačně právě
nad Biskupicemi, druhého domácího tříbodového zisku se
dočkali až o téměř dva měsíce
později po vítězství 6:1 nad Přemyslovicemi „B“.

Pro dvě výhry si Ivaň došla i na
půdě soupeře. Tady sice začala
prohrou 2:6 v Doloplazích, ovšem
jen o týden později se fotbalistům podařilo zvítězit tenisovým
výsledkem 6:0 v Čechách pod
Kosířem. Od tohoto utkání Ivaň
třikrát v řadě neskórovala a nadály se tak výsledky 0:3 v Protivanově, 0:6 v Kladkách a 0:0
doma s Otaslavicemi „B“.
Závěr podzimní části ale mužstvu
vyšel. Nejprve to byla výhra 3:0

v Želči, ihned po ní již vzpomínané vítězství 6:1 nad Přemyslovicemi „B“ a po těsné prohře 2:3
v Tvorovicích, závěrečná remíza
1:1 s třetím Brodkem u Prostějova „B“.
V tabulce pravdy dosáhla Ivaň
před jarním dokončením soutěžního ročníku na -1 bod a v průměru inkasovala přesně dvě
branky. Nastřílet se jí podařilo
o tři góly více než obdržela a o tento počin se nejvíce zasloužili pě-

tigóloví Daniel Černý s Janem
Řiháčkem. Čtyřikrát se trefil Jan
Třasoň, dvakrát Svatopluk Hájek
a Martin Pěček.
Po překvapivém postupu ze čtvrtého místa do III. třídy v sezoně
2011/2012 tak pokračuje návrat
zpět do tradičních pozic. V loňském ročníku získala Ivaň jen
deset bodů a potkal ji pád zpět
do okresního pralesu, v něm je
nyní na počátku druhé poloviny
tabulky.

ším největším problémem je
dát gól,“ ohlížel se za první polovinou ročníku hrající předseda
oddílu Jiří Klobouk.
Stejně jako v případě ostatních
rezervních mužstev, i u Otaslavic
platí, že přednost mají výsledky
„áčka“. Tomu částečně odpovídaly i výsledky včetně proher
0:9 v Kladkách, 0:6 s Čechami
pod Kosířem, 4:7 v Doloplazích. „Někdy jsme závislí na
‚áčku‘, jestli někteří naši hráči
nepojedou jako náhradníci.
Musíme se podřídit a navíc se
‚A‘-týmu nedařilo. Každý zápas
jsme tak hráli v jiné sestavě,
čemuž odpovídá i vyšší počet

obdržených branek,“ vysvětloval divoké výsledky Klobouk.
Po loňském pátém místě hned za
Plumlovem „B“, Skalkou, Protivanovem „B“ a Biskupicemi
měli Otaslavičtí nicméně vyšší
cíle a pomýšleli na lepší polovinu tabulky. „Představovali jsme
si více bodů, ale několikrát jsme
vypomohli ‚áčku‘, takže jsme
svůj úkol splnili. Hlavní je, aby
se zachránilo v okresním přeboru. Na jaře nicméně chceme
být úspěšnější i my a získat víc
než osm bodů. K těm bychom
chtěli přidat aspoň patnáct šestnáct,“ stanovil jasnou metu Jiří
Klobouk, jenž může počítat se

stejným kádrem jako na podzim.
Otaslavický „B“-tým se připravuje společně s „A“-mužstvem a předseda oddílu je
zvědav, jak bude nejnižší
okresní soutěž za několik let
vypadat. „Tři mužstva hrají ve
stabilním složení, zbytek má
problémy a usiluje o přežití.
Řada klubů je ráda, že se sejde
v jedenácti lidech a je otázkou
dvou tří let, než tu bude možná
jen polovina mužstev. Mladí
nejsou a ti starší, kterých hraje
hodně, to dlouho nevytrhnou,“
upozornil předseda oddílu na
zvyšující se věkový problém
u spousty mančaftů.

Biskupice na čtvrté místo nenavazují Otaslavičtí pomýšlejí na trojnásobný bodový zisk
TJ Biskupice
8. místo, 12 bodů
Do skupiny, která usiluje
o čtvrté místo v nejnižší
okresní fotbalové soutěži,
náleží nejen mužstva Tvorovic, Čech pod Kosířem, Doloplaz a Ivaně i hráči Biskupic.
Podzimní část jim přinesla
dvě domácí a dvě venkovní
vítězství, k nim přibylo
celkem šest porážek. Společně
s mírně negativním poměrem
branek a třemi zápornými
body v tabulce pravdy to tým
zařadilo na osmou pozici.
Vstup do sezony se tamějším
fotbalistům vůbec nepodařil.
V úvodním kole prohráli v Ivani
0:3, o týden později nestačili
navzdory dvěma brankám
Dočkala a jedné Trávníčka
na Brodek u Prostějova „B“
a podlehli mu 3:4. První body

tak přineslo až třetí ostré vystoupení proti Tvorovicím, které
skončilo navlas stejným výsledkem jako to druhé. Jen lépe pro
Biskupice, když se hattrickem
blýskl Martin Trávníček a jeden
zásah přidal Adam Zbořil.
Posléze Biskupice podlehly
nejtěsnějším poměrem 0:1
Přemyslovicím „B“ a chuť
si hráči spravili doma proti
Doloplazům. Ty zdolaly 5:2
a na více než měsíc to pro ně
byl poslední bodový zisk. Lepší
totiž byly Čechy pod Kosířem,
Protivanov „B“ i Kladky.
Chuť si biskupický výběr
vylepšil až v závěru první poloviny ročníku. V předposledním kole totiž Dočkal s Bukovcem zařídili jeho výhru 2:1
nad otaslavickým „béčkem“
a zcela na závěr z toho byly tři
body i po výsledku 6:2 s Želčí.
To se dvakrát mezi střelce
zapsali Kovařík s Poverem

a jednou Vyhlídal s Trávníčkem.
Biskupice jsou tak po úvodních deseti utkáních jedním
z pěti celků, jimž se podařilo
ani jedno ze svých utkání
neremizovat. To stejné na
podzim zažily rovněž Kladky,
Čechy pod Kosířem, Doloplazy a Přemyslovice „B“. To
celkem šest porážek je hned
třetí nejvyšší počet. Zatím se
nedaří navázat na předcházející
sezonu a výsledné čtvrté místo
se ziskem jednapadesáti bodů
z osmadvaceti utkání.
Nejlepším střelcem mužstva
je po podzimu sedmigólový
Martin Trávníček, s odstupem za ním skončili Lukáš
Kovařík se čtyřmi přesnými
střelami, Jiří Dočkal se trefil
třikrát, dvakrát se mezi střelce
zapsali Adam Zbořil, Miroslav
Bukovec, Patrik Pover a o jeden
gól se postarali Michal Kluka
s Pavlem Vyhlídalem.

TJ Sokol Otaslavice „B“
9. místo, 8 bodů

Trojici peroucí se o deváté až
jedenácté místo IV. třídy OFS
Prostějov táhly do druhé poloviny soutěže z nejlepší pozice
hráči Otaslavic „B“. Výhry nad
Přemyslovicemi „B“ a Želčí
společně s remízami proti Ivani a Brodku u Prostějova „B“
znamenaly celkem osm bodů
a čtyřbodovou ztrátu na osmé
Biskupice.
„Výsledky jsou horší než naše
hra... Ta není špatná a spoustu
utkání jsme prohráli těsně. Na-

Svěží jarní
zpravodajství
z Prostějovska

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Cílem Želče je prohrát méně než polovinu duelů
TJ Želeč
10. místo, 7 bodů
Vstup do sezony 2013/2014
měli fotbalisté Želče skvostný.
V prvním zápase si poradili
s Doloplazy 4:0 a týden nato
vyhráli 1:0 v Čechách pod
Kosířem. To však bylo z pohledu tříbodových zisků vše
a následovalo hned sedm
porážek v řadě včetně přídělů
0:8 od Kladek a 2:6 od Biskupic. Dlouhou sérii neúspěchů
přerušila až závěrečná remíza
1:1 s Tvorovicemi.

„Začátek sezóny nám i díky
bojovnosti vyšel. Po prvních
neúspěších se s tím ale mužstvo
špatně vyrovnávalo. Bylo to
horší a horší a výsledky se už
nedostavily. Chyběla nám souhra
a celkově se projevilo, že spousta hráčů končí s fotbalem,“
upozornil trenér TJ Želeč Mojmír
Musil na probíhající omlazovací
kúru.
Doplnit tým o nastupující generaci
ovšem není pro Želeč až tak jednoduchý. „Nemáme základnu
ani v žácích, ani v dorostencích.
To je zásadní věc. Naštěstí se
nám podařily některé přestupy

a máme příslib od dalších pro
podzim. Snad se tedy výsledky
dostaví,“ očekává nárůst kvality.
Již pro jarní část mužstvo posílili
na přestup z Brodku přicházející
mladík Netopil, na dobré cestě je
i jedno hostování z 1.SK Prostějov.
Do Brodku u Prostějova a Otaslavic naopak odešli celkem dva hráči,
kteří se již chystají končit a chtěli
se vrátit domů. „Mladí želečtí
kluci musí někde hostovat, pak se
ale vrátí. Daří se nám také spolupracovat s okolními oddíly, hlavně
s Dobromilicemi,“ těší Musila.
Na jaře by si přál zastavit propad a nepřipsat si tolik porážek,

cílem je uhrát body v polovině
střetnutí. „Popředí sledujeme
zpovzdálí. Kladky mají velice
kvalitní tým a asi to udrží, kdyby
se nám s nimi ale podařilo vést
rovnocennou partii, bylo by to
velmi dobré,“ byl by potěšen.
Do budoucna hodlá stavět na
zhruba dvacetiletých hráčích
ze Želče, které by doplnili
další fotbalisté z okolí. „Problémy nemáme jen my, ale i více
malých dědin. Snažíme se, aby
to fungovalo a abychom se fotbalem bavili,“ doplnil své hodnocení trenér želečského mužstva
Mojmír Musil.

Hlášenky mají pomoci Přemyslovicím „B“ výš
TJ Sokol Přemyslovice „B“
11. místo, 6 bodů
Jedenáctku účastníků nejnižší okresní fotbalové soutěže uzavíral po podzimu
rezervní výběr Sokola Přemyslovice. Ten na podzim
vyválčil pouze dvě výhry
a inkasoval hned devětatřicet branek, přičemž největší příděly mu výsledky 0:8
a 0:7 uštědřily Kladky s Protivanovem „B“. Dalších šest
zásahů přidala Ivaň.
„Uhráli jsme si, co bylo v našich silách... Větší problém
jsme řešit nemuseli, ale každý zápas jsme hráli v jiné
sestavě. Udržet stabilní kádr
je problém, tomu bohužel odpovídají i výsledky,“ hodnotil
trenér Přemyslovic „B“ Pavel
Konečný.
Před sezonou se vedení „áčka“
i „béčka“ dohodlo, že se budou

vzájemně doplňovat, v praxi to
ale tak jednoduché nebylo, neboť se termíny řady utkání těchto výběrů kryla. V jarní části by
tomu už mělo být zcela jinak.
„Když se to špatně naplánuje,
následně vzniknou problémy,
které se pak špatně řeší....Měli
jsme problémy se složením,
což nás trápilo celý podzim.
Nově máme na svazu hlášenky
a přehodili jsme si utkání na sobotu, zatímco ‚áčko‘ bude hrát
v neděli,“ ozřejmil situaci.
Pro jaro by tedy mohl mít
k dispozici kvalitnější hráče
a zejména stabilnější složení,
což by se mohlo projevit na
výsledcích. „Kostru tvoří hráči,
kteří nastupují nepravidelně. Ti
lepší seděli na lavičce ‚áčka‘
a zůstal nám zbytek. Teď bychom se chtěli dostat o pár příček výše a nehrát úplně nejhorší
prales, aby diváci měli aspoň
trochu radost,“ přeje si kouč
přemyslovického výběru.

Otázkou zůstává, jak to bude
s „B“-týmem do budoucna.
Ještě nedávno přitom měly
Přemyslovice hned tři družstva dospělých... „Mnohé se
změnilo. Hodně kluků se odstěhovalo a přesvědčit někoho, aby šel hrát o víkendu, je
problém. Nyní jsme rádi, že
dáme dohromady jeden tým.
Příští rok asi dorostenci hrát
nebudou, ale pokud zůstanou,
tak se nám to podaří doplnit
jimi,“ odtajnil Konečný současný stav.
Podaří-li se ovšem nadějné
hráče udržet, může v Přemyslovicích časem vyrůst kvalitní
mančaft. „Nemůžu teď po dorostencích chtít, aby podávali
takové výkony jako vyzrálý
třicátník. Tvoří se tu ale mladý
kádr s ambicemi hrát v budoucnu alespoň o špici čtvrté třídy,“
je přesvědčen Pavel Konečný.
Jestli tedy nejnižší okresní soutěž nezanikne...

Sport

Odchovanec prostějovského

BOXEŘI JEDOU DO PRAHY PRO ZLATO! I S NOVÝM LOGEM
BC DTJ Prostějov může v sobotu slavit už třetí titul za poslední čtyři sezóny

Již tuto sobotu 19. dubna dojde k vyřešení hádanky,
kdo se stane vítězem české boxerské extraligy pro
sezonu 2013/2014. Rozhodne o tom utkání mezi
výběry BC Big Board Praha a BC DTJ Prostějov,
přičemž výrazně lepší pozici mají hosté. Těm totiž
po domácí výhře 14:4 stačí v Praze vyhrát tři hmotnostní kategorie, aby mohli slavit obhajobu titulu
a celkově třetí zlato za poslední čtyři ročníky!
V opačném případě budou muset spoléhat na
alespoň nepatrnou pomoc ze strany Dubnice nad
Váhom, která je již ovšem ze hry boje o titul...
Prostějov/jim
„Jde do tuhého, bude to boj
o všechno! Pokud ale
předvedeme náš obvyklý
výkon, mělo by to na zlato
stačit. To je také náš sen a oslavili bychom jej pak v 'Kasku'
při domácím utkání s Nitrou
v pátek druhého května,“ přeje
si trenér Prostějova Petr Novotný šťastný konec letošního
příběhu, jež poznamenalo
nedávné odstoupení Plzně.

23

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 14. dubna 2014

Do české metropole vyrazí družstvo BC DTJ
v nejsilnějším složení včetně
zahraničních posil a také dosavadní příprava podporuje Novotného optimismus. „Jsme
kompletní a budeme vycházet
z osvědčené sestavy.Ta je vítězná
a není důvod ji měnit. Bilík
s Bezvodou se v pořádku vrátili
z reprezentačního soustředění
a v uplynulém týdnu proběhly
sparingy, kde se krásně ukázalo
mládí. Věřím v naše schop-

PRŮBĚŽNÁ TABULKA:

1. BC DTJ Prostějov
2. BC BigBoard Praha
3. BC Dubnica nad Váhom

3
2
3

nosti a sílu,“ spoléhá na kvalitu
vlastních řad.
Ukolébání z vidiny celkového
prvenství na dosah ruky se nebojí
a nepřipouští si, že by o konečném
pořadí rozhodlo pouze prostředí
duelu. „Může zasáhnout 'vyšší
moc', ale moc by mě mrzelo, kdyby k tomu došlo. Vše asi nebude
ok, ale my do toho dáme maximum a bereme jen titul,“ prohlásil
Novotný sebevědomě.
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hokeje debutoval v reprezentaci
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Vitásek hrál proti Dánům oba zápasy a bodoval

Děčín, Prostějov/jim - Premiérové dva starty v české
hokejové reprezentaci si ve
čtvrtek a v pátek uplynulého
týdne připsal prostějovský
rodák Ondřej Vitásek. Třiadvacetiletý obránce odehrál
v Děčíně oba duely série
Euro Hockey Challenge proti
Dánsku a také jeho zásluhou
neinkasoval český výběr ani
jednu branku. Nynější bek
libereckých Bílých Tygrů po
sobě navíc zanechal pozitivní
stopu ve statistikách.
Při obou zápasech Vitásek
nastoupil v obranné dvojici
s Michalem Gulašim. V tom
prvním dostal více prostoru,
když na ledě strávil téměř šest-

Nejen v tomto ročníku se
prostějovský boxerský oddíl
může spolehnout na finanční pomoc ze strany Olomouckého kraje a města Prostějova, ale rovněž
i na podporu fanoušků. „Jede plný
autobus a bude se na co dívat.
Přeji si, ať nám všichni drží palce,
abychom to pak mohli společně
oslavit,“ zmínil současný trenér
a někdejší úspěšný boxer.
Do Prahy vyrukuje oddíl
i s novým logem. Tradičního
rudého býka nahradila červená
rukavice svírající kladivo. To má
evokovat, že se jedná o Dělnickou
tělovýchovnou jednotu. „Je to
změna a věřím, že si na ni všichni
zvyknou, přestože vzbuzuje trochu emoce. Připravujeme nová
trika a dresy, kde již bude právě
nové logo,“ prozradil Večerníku
Petr Novotný.

Jméno

Ondřej Vitásek.
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náct minut a lepší ice-time měli
jen Michal Vondrka, Vojtěch
Mozík a právě Michal Gulaši.
Český národní tým vyhrál po
třech brankách ve druhé části
a jedné v závěrečné třetině 4:0
a Vitásek si připsal jednu střelu,
dvě trestné minuty a hodnotu
+4 v Radegast Indexu. V ní na
tom byli lépe jen obránci Jank
se Stříteským a útočníci Svačina a Nosek. Odchovanci prostějovského hokeje se počítala
dvě blokování soupeře a jedna
zablokovaná střela, v bilanci +/zůstal na nule.
S číslem 74 naskočil Vitásek i do
páteční odvety a jako člen čtvrté
formace strávil na ledě o čtyři
a půl minuty méně než o den dříA
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ve. I tak si ale stihl zapsat svou
první asistenci, když na vítězný gól přihrál na konci první
třetiny Jakubu Valskému! Pro
libereckého útočníka to byl premiérový reprezentační gól, jehož
se dočkal hned v prvním startu
za „áčko“. Sám Vitásek vyslal
na bránu jednu střelu, zakončil
zápas s bilancí +1 a vyhnul se
jakémukoli vyloučení.
V tomto týdnu čekají českou
reprezentaci další dva zápasy
a na pondělním srazu se sejde
kompletní výběr čítající aktuálně devětadvacet jmen. Ve středu
a ve čtvrtek nastoupí svěřenci
Vladimíra Růžičky v Havlíčkově
Brodu proti dalšímu severskému
týmu Norsku. S ním se Češi utkají 18. května i na mistrovství světa, jen o den dříve se ve skupině
střetnou rovněž s Dánskem.

Prostějov má olympijské centrum pro tenis a volejbal být otevřené dětem a mládeži!“

Ministr Chládek: „Haly musí

Novou halu otevřel ministr Chládek i olympijský vítěz Martin Doktor

Prostějov/lv - Nové Národní
olympijské centrum pro tenis
a volejbal začalo sloužit vrcholovým sportovcům, mladým
nadějím i veřejnosti. Prostějov
se tím dostal mezi šest vybraných
měst, která budou mít tato centra
a ocitá se tak ve společnosti Račic,
Harrachova, Ostravy, Nového
Města na Moravě a Nymburku.
Slavnostního otevření se v pátek
11. dubna dopoledne zúčastnili
například ministr školství,
mládeže a tělovýchovy Marcel
Chládek, primátor Statutárního
města Prostějov Miroslav Pišťák
a sportovní ředitel Českého
olympijského výboru Martin Doktor. Přítomni byli také
zástupci sportovců, kteří budou
centrum využívat. Volejbal zastupovala Julie Jášová a tenisty
Petra Kvitová.
Pro nás je důležité, aby naši sportovci byli úspěšní. A sportovní

centra by tomu měla pomoci.
Jsem přesvědčený, že právě
úspěchy zástupců různých sportovních disciplín přivedou ke
sportu děti a mládež, a o to nám
jde především. Děti přestávají
sportovat a to chceme změnit,“
prohlásil těsně před přestřižením
pásky ministr Chládek.
Hala s posilovnou, regenerací
a ubytovací kapacitou vznikla díky
financím ze státního, krajského
i městského rozpočtu a bude sloužit
také veřejnosti. „To byla jedna
z našich podmínek. Chceme, aby
olympijská centra byla otevřená
dětem,“ zopakoval několikrát ministr Chládek.
Podle sportovního ředitele
Českého olympijského výboru
Martina Doktora tenisové
a volejbalové centrum nevzniklo v Prostějově náhodou.
„Oba sporty mají ve městě velkou
tradici. Prostějovské volejbalistky
patří k evropské špičce, tenis je
zde dokonce na absolutně světové
úrovni. Byla to logická volba,“
uvedl Doktor.

Fotoreportáž

Samotné vybavení Národního
olympijského centra je na špičkové
úrovni. V posilovně se již nějaký
čas připravuje také Petra Kvitová,
která zde polyká tréninkové dávky.
„Nic v ní nechybí. Stroje jsou
skvělé, dokonce bych řekla, že takových posiloven u nás rozhodně
moc není. Je na světové úrovni,“
tvrdí nejlepší česká tenistka.
V podobném duchu vybavení
pochválila rovněž Julie Jášová.
„Je tady všechno pohromadě,
včetně regenerace a fyzioterapeuta. Opravdu se stavba
povedla,“ usmála se sympatická
prostějovská volejbalistka.
Výstavba centra přišla na šedesát
milionů korun. „Není to levná
záležitost, ale výsledek rozhodně
stojí za to. Areál je opravdu nádherný a kompletně vybavený.
Když jsem si centrum prohlížel,
měl jsem chuť si hned zasportovat.
Pevně doufám, že právě zde naši
sportovci položí základy svých
dalších úspěchů,“ konstatoval pár
minut po slavnostním otevření
centra ministr Chládek.

Ladislav Valný

Obdarovaný ministr. Z Prostějova si šéf rezortu školství,
mládeže a tělovýchovy odvezl mimo jiné tenisovou raketu
a volejbalový míč.
Foto: Jiří Možný

jaaké byylo slavnosttní otevvření "Leetní těloccviččny"" ...

3x foto: Jiří Možný

Přípitek. Krátce po přestřižení pásky si mohli zástupci Pro ně. Díky nové hale získá prostějovská sportovní mlá- Špičkové ubytování. Horní patro obsahuje celkem sedm
politické a sportovní sféry přiťuknout šampaňským.
dež moderní tréninkové prostory.
pokojů, v nichž se budou mít sportovci jako v bavlnce.

České tenistky vyzvou v boji o finále Fed Cupu Itálii
V týmu nechybí Kvitová ani Šafářová

Ostrava/lv - V nejsilnější možné sestavě půjdou do semifinálového zápasu proti Itálii
fedcupové
reprezentantky
České republiky. V Ostravě
se o nadcházejícím víkendu
19. a 20. dubna představí Petra Kvitová, Lucie Šafářová,
Klára Koukalová (před rozvodem Zakopalová) a Andrea
Hlaváčková. Očekává se, že
domácí družstvo potáhnou dle
světového žebříčku WTA právě dvě nejlepší české hráčky
z TK Agrofert Prostějov...
„Věřím, že to bude úspěšná sestava. Možností bylo víc, ale
rozhodl jsem se pro toto kvarteto,“ řekl při nominaci nehrající
kapitán Petr Pála. Přestože po-

chopitelně nechtěl být při určení
sestavy konkrétní, očekává se,
že jedničkou týmu bude opět
Petra Kvitová a úloha „dvojky“
bude minimálně pro první den
svěřena Lucii Šafářové. Ta by se
měla objevit i v případné čtyřhře
po boku Andrey Hlaváčkové.
Obhájkyně celkového vítězství
přijedou v nejsilnější možné sestavě. Opírat se budou o světovou jedenáctku Saru Erraniovou
a Robertu Vinciovou, které patří
šestnáctá příčka na žebříčku
WTA. Sestavu doplňují Karin
Knappová (50.) a Camila Giorgiová (69.). „Čekal jsem, že
Italky nasadí do zápasu tuto sestavu,“ není překvapený Pála.
Soupeři proti sobě nastoupí po-

boje na zelených trávnících aneb
KRAJSKÝ PŘEBOR – 22. KOLO
FC KRALICE NA HANÉ
DOLANY
SOBOTA 19. 4. 2014 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích na Hané

KRAJSKÝ PŘEBOR – 22. KOLO
SOKOL KONICE
1.HFK OLOMOUC „B“
NEDĚLE 20. 4. 2014 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Konici

čtvrté za posledních pět let. Poslední duel loni v Palermu vyhrál
domácí tým. „Stále se to opakuje.
Kdo hraje doma, ten vyhraje,“
ohlédl se do minulosti Pála. „Snad
to bude pokračovat...,“ zadoufal.
Hrát se bude v ostravské ČEZ
Aréně. Do hlediště se vejde
6600 diváků, přičemž vstupenky
jsou ještě v předprodeji. „Všichni doufáme, že si fanoušci cestu
do haly najdou, i když se hraje
v průběhu velikonočních svátků,“ přeje si Pála.
V sobotu jsou úvodní dvouhry
na programu od 13.00 hodin,
v neděli zbylé dvouhry a čtyřhra
od 12.00 hodin. Ve druhém semifinále Fed Cupu přivítá Austrálie výběr Německa.

Prostějov - Výraznou pozornost věnuje ministr
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Marcel Chládek sportu. Uvědomuje si, že k budoucím úspěchům vede především pečlivá příprava reprezentantů. Proto se s vedením Českého
olympijského výboru dohodl na zřízení šesti olympijských center, která se budou zaměřovat právě
na nejúspěšnější a nejpopulárnější sporty. Tenis
a volejbal budou mít pod palcem v Prostějově.

Téměř v každém sportu
patříme do světové dvacítky. Čím si vysvětlujete takové úspěchy?
„Uvedu příklad z olympiády.
Někdy je to souhra náhod. Když
si vezmete rychlobruslení, tak
podmínky u nás prakticky nejsou, a přitom máme Martinu
Sáblíkovou. To bych se rád pokusil změnit. Olympijská centra
nám v tom pomůžou. Jedno
z nich bude také v Novém Městě
na Moravě, kde se budou věnovat právě rychlobruslení a také
biatlonu.“
Tyto areály budou sloužit výhradně vrcholovým sportovcům?
„Právě, že ne. Mám zásadní podmínku, kterou je zpřístupnění
centra dětem a mládeži obecně.
V Prostějově tomu tak bude a určitě
p j také v dalších městech.“
to půjde
Myslíte si, že i tímto způsobem přivedete děti ke
zdravému pohybu?
„Musíme se o to snažit! Sportovní základna je totiž čím dál tím
menší. Děti přestávají sportovat,
což je alarmující. Je jich v aktivní činnosti málo, a tak kluby si je
vzájemně přebírají... Musíme se
tím zabývat a změnit celý systém
ý
výchovy
mladých sportovců.“
Proto tedy zakládáte centra?
„Přesně tak. Vybrali jsme
šest lokalit, ve kterých budeme

podporovat sporty, které u nás
mají tradici, a v nichž jsme úspěšní. Ve všech odvětvích to bohužel není možné, na to jsme příliš
malá země. Obávám se tak, že
dlouhodobě nebudeme schopni
držet všechny sporty na špičkové
úrovni.“
To je pochopitelné, centra určitě stojí poměrně
dost peněz. Daří se vám ve
vládě prosazovat podporu
sportu?
„Někdy je to velký boj, kterému vždy nerozumím... Pokud
chceme být konkurenceschopnou zemí, potřebujeme zdravý
národ. Rozpočet mého rezortu
bych chtěl navýšit o pět miliard korun. Už jsme se o tom při
projednávání příštího rozpočtu
s kolegy bavili a snad se to podaří. Z této částky bych chtěl
tři sta milionů použít právě na
olympijská centra. Společně
s Českým olympijským výborem připravujeme plán víceletého financování center. Opět
s důrazem na jejich udržitelnost.“
Jinými slovy - chcete, aby
byla otevřená veřejnosti
a mládeži...
„Taková je moje podmínka. Eva
Samková mi vyprávěla krásný
příběh. V zahraničí trénovala na
snowboardové dráze a děti se na
ni dívaly. Když jí skončil trénink,
děti se vydaly na trať a snažily se
jí napodobit. Tak si to představuji
také u nás.“

Kralice měly volno, hrozí jim ale kontumace
Kralice na Hané, Prostějov/
jim - Díky odstoupení Zlatých
Hor z jarní části krajského
přeboru čeká kralické fotbalisty další zápas až tuto sobotu
doma proti předposledním
Dolanům. O uplynulém víkendu tak hráči dostali prostor
věnovat se rodině a dalším koníčkům, pro vedení oddílu to
ale klidný čas nebyl. Krajská
sportovně-technická komise
totiž předala disciplinárce podnět k prošetření, zda Petr Dostál, Vít Kopečný a Martin Šín
nehráli proti 1.HFK Olomouc
„B“ neoprávněně!
„Jejich registrační průkazy
jsou platné, asi ale včas neuhradili členský příspěvek ve

výši dvě stě korun. Přišlo se
na to namátkovou kontrolou
a lze to klasifikovat jako neoprávněný start. Nechci předbíhat, ale hráči pravděpodobně trestáni nebudou, nabízí se
spíše pokuta pro klub a kontumace výsledku,“ osvětlil
večerníku sekretář krajského
fotbalového svazu Jiří Lužný
situaci týkající se Kralic na
Hané a třech jejich hráčů hostujících z 1.SK Prostějov.
Znamená to tak, že Dostál,
Kopečný a Šín byli řádnými
členy FAČR do 31. března,
po tomto datu jakoby zaniklo.
A na výhře svého týmu 3:1 se
podíleli až v sobotu 5. dubna.
„Cílem není nikoho šikano-

vat, ale je potřeba, aby předpisy platily. Měli na to dostatek času a byli upozorněni,“
doplnil Lužný.
Vedoucí „A“-mužstva Kralic
na Hané Václav Répal s tímto
ale nesouhlasí a věří, že se vše
podaří vysvětlit, přičemž vtak
ýsledek dosažený na hřišti
zůstane v platnosti. „Zaplatili
jsme za ně včas, a to hned pátého března. Za některé dokonce dvakrát a mám k dispozici
i výpis z účtu, že platby odešly.
Žil jsem tedy v tom, že je vše v
pořádku, ale na svazu si platby
nespárovali. Povinnost jsme
ale v každém případě splnili a
zaplatili jsme dokonce za cizí
členy, ale zafungoval úřed-

nický šiml a tvářilo se to, že v
databázi vůbec nejsou,“ popisoval příhodu.
Je tedy přesvědčen, že klub
nijak nepochybil, a když vše
doloží, k žádné změně nedojde.
„Nejde nám ani tak o tři body,
ale o princip. Celý týden jsem
byl naštvaný a nechápal jsem,
proč FAČR tyto hráče vyňal
z databáze. Jakmile jsme totiž
vyplnili novou přihlášku, bylo
vše v pořádku i bez platby,“
poukázal Répal na administrativní překážku.
Celým případem se bude zabývat Disciplinární komise
Olomouckého krajského fotbalového svazu na svém pravidelném čtvrtečním zasedání.

KAM ZA F TBALEM
I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 18. KOLO
TJ HANÁ NEZAMYSLICE
TJ SOKOL PLUMLOV
SOBOTA 19. 4. 2014 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Nezamyslicích

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 18. KOLO
SK LIPOVÁ
TJ FC KOSTELEC NA HANÉ
NEDĚLE 20. 4. 2014 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Lipové

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 18. KOLO
TJ SOKOL VRCHOSLAVICE
FK BRODEK U PŘEROVA
NEDĚLE 20. 4. 2014 16:00 HODIN
Fotbalový areál ve Vrchoslavicích

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 18. KOLO
TJ SOKOL MOSTKOVICE
TJ SOKOL TOVAČOV
NEDĚLE 20. 4. 2014 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

II. TŘÍDA – 20. KOLO
TJ HANÁ PROSTĚJOV „B“
TJ SMRŽICE
NEDĚLE 20. 4. 2014 16:00 HODIN
Fotbalový areál Za Místním nádražím

Fotbal

24 - 25

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 14. dubna 2014

Konicko

Kralicko

Určicko

Plumlovsko

Prostějovsko
a další...

Fotbalové zpravodajství


Víkend v číslech
seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS
21. kolo: 1. HFK „B“ - Želatovice
6:0 (2:0), branky: Dupkala 2x,
Blažkovský 2x, Krumpolc, Arbeit
p.k. ČK: Kovařík (Želatovice). Ústí
- Medlov 1:3 (1:3), branky: Škorňa
- Obíral,Klabačka,Müller. Hněvotín
- Konice 4:1 (3:0), branky: Pospíšil
2x,Duda,Skoumal - Řehák R.. Kozlovice - Kojetín-Koválovice 3:0
(1:0), branky: Schlehr 2x, Střelec.
Troubky - Litovel 1:4 (1:2), branky:
Petráš - Kvapil 2x, Jindra,Šrom. Velké
Losiny - Nové Sady 2:0 (2:0), branky:
Navrátil 2x. Dolany - Šternberk 0:2
(0:1), branky: Hlaváček, Zifčák.
1. Kozlovice
15 4 1 47:15 49
2. Nové Sady
10 6 3 46:25 36
3. 1. HFK “B“
9 4 6 36:28 31
4. Šternberk
8 6 5 33:26 30
5. Želatovice
9 3 8 39:38 30
6. Kralice
8 4 7 40:37 28
7. Troubky
8 4 8 37:44 28
8. Velké Losiny
7 5 7 35:36 26
9. Litovel
8 2 10 31:38 26
10.Kojetín7 4 9 30:30 25
11.Medlov
6 6 8 34:40 24
12.Hněvotín
7 2 11 35:34 23
13.Konice
6 5 9 30:44 23
14.Dolany
4 3 12 29:48 15
15. Ústí
2 8 10 24:43 14

I.B sk. „A“ muži:

17. kolo: Býškovice - Radslavice
2:1 (1:0), branky: Staněk,Vašina J. Šimeček. Brodek u Př. - Všechovice
0:2 (0:1), branky: Zdražil,Rolinc D..
Kostelec - Kojetín-Koválovice „B“ 3:1
(1:1), branky: Vyhlídal 2x,Hon - Zavadil.
Pivín - Mostkovice 3:2 (3:1), branky:
Svozil,Švéda,Vrba
Musil,Hanák.
Plumlov - Vrchoslavice 2:0 (1:0),
branky: Kiška,Hladký. Tovačov Nezamyslice 5:1 (2:0), branky: Nemrava
2x,Mezulianik,Bukovec,Zatloukal - Návrat.
Hor. Moštěnice - Lipová 0:2 (0:0),
branky: nehl..
1.Lipová
10 2 5 37:21 32
2.Pivín
10 2 5 35:23 32
3.Vrchoslavice 9 1 7 48:35 28
4.Plumlov
8 3 6 28:35 27
5.Kostelec
7 5 5 28:18 26
6.Radslavice
8 2 7 23:26 26
7.Býškovice
8 1 8 25:33 25
8.Mostkovice
7 3 7 35:29 24
9.Všechovice
7 3 7 35:36 24
10.Tovačov
5 7 5 26:25 22
11.Brodek u Př. 6 3 8 31:31 21
12.Kojetín „B“
6 2 9 24:27 20
13.Hor. Moštěnice 6 1 10 15:31 19
14.Nezamyslice 3 3 11 24:44 12

I.B sk. „B“ muži:
17. kolo: Velký Týnec - Velká
Bystřice 5:2 (3:0), branky: Danilko
2x,Kovařík 2x,Ehrenberger - Nguyen
2x. Zvole - Doloplazy 1:2 (0:0),
branky: Gasparics - Drábek,Jurčík.
Slavonín - Lutín 0:1 (0:1), branky:
Huňka. Lesnice - Dubicko 1:1 (0:0),
branky: Bittner - Hajtmar. Maletín
- Kožušany - nehlášeno. Babice Haňovice 2:1 (1:0), branky: Niesner
M. 2x - Přikryl T.. Hvozd - Červenka
2:0 (2:0), branky: Bílý V.,Muzikant T..
1.Maletín
14 2 0 75:25 44
2.Slavonín
12 2 3 53:25 38
3.Doloplazy
11 1 5 47:36 34
4.Velká Bystřice
8 3 6 41:38 27
5.Haňovice
8 2 7 42:41 26
6.Hvozd
8 2 7 40:45 26
7.Velký Týnec
8 2 7 40:49 26
8.Lutín
6 5 6 39:27 23
9.Dubicko
6 3 8 32:46 21
10.Babice
5 2 10 40:51 17
11.Zvole
5 2 10 24:35 17
12.Kožušany
4 4 8 37:43 16
13.Lesnice
4 1 12 26:48 13
14.Červenka
3 1 13 32:59 10

sport@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

PLICHTU ZAJISTIL V POSLEDNÍ MINUTĚ ZATLOUKAL I.A třída: Klenovice ani Čechovice nezaváhaly
Fotbalisté Prostějova vezou ze Slovácka lepší výkon, než-li byl výsledek

1.FC Slovácko „B“
1.SK Prostějov

2:2
(2:0)

Branky: 4. Lukáš, 33. Janečka – 55. Krč, 89. Zatloukal
Rozhodčí: Batík – Z. Kneisl, L. Kneisl; ŽK: 35. Janečka, 40. Trávník –
25. Pavlík, 36. Hloch, 90. Krejčíř. Diváků: 115

Sestava 1.FC Slovácko „B“:
Melichárek – Pilka, Reinberk (72. Břečka), Bartoš, Trousil, Ťok (84.
Trajtel), Janečka (68. Fojtášek), Trávník, Lukáš, Prajza, Mezlík. Trenér: Jan Palinek
Sestava 1.SK Prostějov:
Bureš – Krejčíř, Hloch, Pavlík, Hirsch (84. Zatloukal) – Fládr, Mazouch, Zelenka (86. Šteigl), Machálek (71. Pančochář) – Krč, Jirouš.
Trenér: František Jura

Prostějov/tok - Stejný výsledek,
stejný průběh utkání, pouze zrcadlově otočený. To je stručná
charakteristika nedělního dopoledne v Kunovicích, kde fotbalisté 1.SK Prostějov nastoupili
k utkání jedenadvacátého kola
I.A sk. „B“ muži:
MSFL. Domácí vedli po prvním
17. kolo: Hranice „B“ - Opa- poločase o dva góly, Prostějov se
tovice
0:4
(0:1),
branky: ale nevzdal a šel si bodovému zisJanásek,Klvaňa,Šigut,Vinklárek. ku aktivně naproti. Trefy Krče
Klenovice - Dub nad Mor. 2:1 (1:0), a střídajícího Zatloukala daly
branky: Borovský,Hatle. Čechovice
- Hlubočky 2:1 (0:0), branky: výsledku definitivní podobu. Zo-

Ostratický,Jahl - Ferenčík. Lipník Štěpánov 4:0 (2:0), branky: Ferenc
2x,Dudík,Zelenay. Beňov - Náměšť
na Hané 1:6 (1:3), branky: Schlehr Šoupal 3x,Konečný 2x,Ošťádal.
1.Opatovice
10 2 2 39:16 32
2.Klenovice
10 1 3 32:16 31
3.Štěpánov
8 1 6 30:25 25
4.Lipník
7 1 7 22:21 22
5.Čechovice
7 1 7 25:26 22
6.Beňov
7 0 7 35:38 21
7.Hranice ‚“B“‘
7 0 8 32:40 21
8.Slatinice
6 0 8 25:31 18
9.Náměšť na Hané 5 2 8 33:37 17
10.Bělotín
5 1 7 20:17 16
11.Hlubočky
5 0 9 27:44 15
12.Dub nad Mor. 4 1 9 16:25 13

608 706 148

pakoval se tak podzimní výsledek z prostějovského stadionu. V
dalším dějství přivítá „eskáčko“
tuto sobotu od 16.00 hodin doma
Zábřeh na Moravě.
Trenér František Jura udělal pro
nedělní utkání změny v zadních
řadách. Do branky se postavil opět
Bureš, na stoperu se poprvé na jaře
v mistrovském zápase představil
uzdravený Hloch, což posadilo
na lavičku Zatloukala a na levém
beku se od počátku objevil Krejčíř.

Začátek zápasu byl podobný tomu
předešlému se Zlínem jako vejce
vejci. Ve 4. minutě Pavlík zblokoval střelu Trávníka, míč jdoucí
zpět do pole vrátil s nešťastnou
Krejčířovou tečí obloučkem do
brány Lukáš - 1:0. Už o tři minuty
později ale mohlo být vyrovnáno,
kdy po hrubé chybě domácí obrany, jmenovitě Trávníka, šel sám
na gólmana Krč. Míč směřující
mezi tři tyče ale stihl Trávník odvrátit a chybu tak napravit; zcela
volný Zelenka zůstal bohužel
nevyužitý. Za dalších deset minut se hrnuli Fládr s Jiroušem na
slováckého gólmana Melichárka, ten ale včasným vyběhnutím
stačil nebezpečí zažehnat. Otěže
zápasu do svých rukou přebírali
pomalu hosté, kteří měli opticky
více ze hry, po půlhodině hry udeřilo ale na druhé straně - Janečka
si ve vápně zpracoval zblokovaný
centr zprava a střelou opět lehce
tečovanou obráncem zvýšil na
2:0. Poslední pětiminutovka první
půle patřila hostům, snažícím se o
kontaktní gól. Nejprve odvrácený
balón po rohovém kopu dobře napálil Machálek, poté se Krč zjevil
opět sám před Melichárkem, ten

byl ale už příliš blízko střelci a
pokus kryl.
Prostějov se nevzdal a do druhé
půle vstoupil opět aktivně. Po deseti minutách se konečně dočkal
– Jirouš potáhl balón po levé straně, zbavil se tří protihráčů a jeho
přiťuknutí v šestnáctce využil Krč
– 2:1. Následoval další tlak hostů,
vyrovnání viselo ve vzduchu. Po
hodině hry opět sklepl Jirouš ze
vzduchu míč Krčovi, ten ho naservíroval Zelenkovi, jeho střela
ale mířila nad bránu. V 69. minutě
diváky zaujala Hirschova dalekonosná střela, leč úspěšná nebyla.
Sedm minut před koncem Zelenka
vybídl k další zteči Jirouše, jeho
pokus Melichárek opět zneškodnil. V 87. minutě se musel vyznamenat Bureš, když vytěsnil na roh
Trávníkovu střelu. Osud zápasu se
lámal až v poslední minutě. Pojistku pro domácí měl na kopačce
Bartoš, Bureš byl ale proti a rychle
rozehrál, dlouhou přihrávku si před
soupeřovým velkým vápnem zpracoval Zatloukal a precizní střelou
k tyči odstartoval oslavy na lavičce prostějovského celku – 2:2! Ti
mohli klidně brát i tři body, když
v nastaveném čase rozehrál Ma-

Jan PALINEK - 1.FC Slovácko „B“

„Prostějov nám to vrátil z podzimního duelu, taky jsme tam po první půli
prohrávali o dva góly a nakonec to srovnali... Závěr jsme si bohužel nepohlídali, což mě mrzí hlavně u zkušených hráčů. Nemohu posoudit, jestli
při vyrovnávacím gólu vybíhali obránci na ofsajd, že nám zůstal ve vápně
úplně nekrytý hráč. Těsně předtím mohl rozhodnout Honza Bartoš, kdyby to líp trefil. Za výkon ve druhé půli si Prostějov bod zasloužil, remíza
je myslím spravedlivá.“

František JURA - 1.SK Prostějov:

„Tentokrát bych neřekl, že jsme měli vlažný vstup do utkání, ve vápně
nám však zůstal volný hráč, takže jsme opět brzy inkasovali. Vzápětí se
dostal do čisté gólové šance Krč, nevyřešil to úplně ideálně, zápas po případném rychlém vyrovnání mohl být úplně jiný. Druhý gól jsme obdrželi
prakticky z druhé střely na branku, opět volný hráč ve vápně, na toto si
musíme dávat velký pozor. Už v prvním poločase jsme podle mého názoru byli lepším mužstvem, výkon kluků se mi dnes moc líbil. Ve druhé půli
jsme jednoznačně dominovali na balónu, vytvářeli si šance, i ze standardních situací, a Slovácko jsme přehráli, z čehož mám radost. V závěru jsme
zariskovali a poslali do hry tři útočníky a rychlostně vybaveného Šteigla.
Naštěstí Tomáš Zatloukal to trefil fantasticky. Jsme nakonec rádi za bod,
ale myslím, že jsme tady měli vyhrát...“
zouch přímý kop k tyči domácí
svatyně, Melichárek se ale protáhl
a míč vyrazil na roh.
Vzhledem k průběhu zápasu byla
výsledná remíza nakonec zasloužená pro oba týmy, i když herně

navrch měli hosté, kteří tak spíše
mohou želet ztráty dvou bodů před
dvěma zápasy v domácím prostředí.
Pozápasové ohlasy hráčů Prostějova a pozvánku na sobotní duel
najdete na straně 29!

Los zařídil Určicím výhru nad Dolním Benešovem

Určice, Prostějov/jim – Prvního
jarního domácího vítězství se v
neděli odpoledne dočkali fotbalisté Určic. A stačila jim na to jediná
branka, o níž se čtvrt hodiny před
koncem postaral Tomáš Los.
Miroslav Nejezchleb totiž vychytal již třetí čisté konto ze čtyř
pokusů a Určice se tak společně
se Slavičínem a Mohelnicí mohou
opět honosit označením o nejméně
propustné defenzivě.
„Hrálo se oboustranně s velkým nasazením a bojovností, bohužel jsme se v
prvním poločase přizpůsobili soupeři
a spíše jsme nakopávali. Zpočátku
nás zatlačil přímáky, ale po deseti pat-

nácti minutách jsme měli více ze hry a
byli jsme nebezpečnější,“ pustil se do
ohlédnutí za úspěšným utkáním kouč
Určic Evžen Kučera.
Hosté si tak vytvořili jednu gólovou šanci, když dali míč do křídla
a po chybě obránce šel jejich hráč
sám na gólmana, Nejezchleb mu ale
nájezd chytil. Dále ještě poslali jeden
nebezpečný míč do šestnáctky, po níž
hlavička proletěla kolem břevna.
Pak už nastal čas pro domácí akce, k
nimž se dostávali vesměs po křídlech.
„Při gólu brankář vykopl na půlku,
Hochman přehlavičkoval obránce
a Los šel sám na bránu. Poté ještě
Hochman zakončil křídelní akci z

jedenáctky střelou do gólmana,“ popsal podstatné momenty Kučera.
Po herní stránce byl spokojen zejména s druhým dějstvím, kdy se podařilo
dát míč na zem a soupeře přehrávat.
Celkově ale výhru označil za ubojovanou. „Podařilo se nám vyhrát a
soupeřům nad námi ne. Když to takto
bude pokračovat dál, tak to bude jen
dobře. Naše ambice se ale nemění,
nechceme mít problémy a soutěž v
klidu dohrát,“ neřeší příliš, zda z toho
i na konci bude aktuální čtvrtá pozice,
nebo třeba sedmé osmé místo.
Dlouhodobě nemůže počítat s
Vaňkem, Dragon už je v přípravě,
ale stále to není ideální, s tréninky

započal rovněž další marod M. Ján.
Hned po pětatřiceti minutách pak jako
první ze čtyř určických hráčů opustil
hřiště Petrásek. „Honza byl zraněný a
dlouho nebylo jisté, zda nebude muset
jít i na operaci. Dohání fyzičku a měli
jsme v plánu, že odehraje třicet minut
naplno a pak půjde dolů. Postupně
se do toho bude dostávat, aby zvládl
celý zápas,“ vysvětlil nezvykle rychlý
zásah do sestavy kormidelník čtvrté
nejlepší galeony divize „E“ Evžen
Kučera.
V sobotu od 16 hodin se Určice
představí na půdě trápícího se
Šumperku, doma pak 27. dubna pohostí zatím třinácté Valašské Meziříčí.

Krajský přebor starší dorost
17. kolo: Černovír - Nové
Sady
2:6
(0:3),
branky:
Dočkal
M.,Koupil
Horák
2x,Košťálek,Takáč,Hynek,Repčík.
Konice - Kostelec 1:0 (1:0), branky:
Kováč. Šternberk „A“ - Nemilany
3:1 (2:1), branky: Vaněk,Čikl,Sláma
- Zdařil. Velký Týnec - Čechovice
„A“ 1:6 (0:3), branky: Glier - Pokorný 2x,Surma,Frys,Merdita,Čech.
Určice - Hlubočky 0:0. Velké
Losiny - KMK Zubr Přerov 0:1
(0:0), branky: Hradilík. Opatovice
- Litovel 6:0 (1:0), branky: Walach
2x,Rolinc,Masař,Tvrdoň,Vozák.
1.Šternberk
15 1 1 64:22 46
2.Čechovice
15 0 2 79:28 45
3.Určice
10 1 6 43:25 31
4.Hlubočky
10 1 6 47:43 31

Mostkovice – Tovačov (Fojtek – Přikryl, Kašpar),
Nezamyslice – Plumlov (sobota 19.4., 16.00, Sedláček – Zelík, J. Dorušák), Vrchoslavice – Brodek
u Přerova (Majer – Krutovský, Vedral).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
18. kolo: Lutín – Hvozd (neděle 20.4., 16.00,
Knoll ml. – Vičar, Lizna).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U19:
20. kolo: Břeclav – 1.SK Prostějov (sobota 19.4.,
10.15, Ogrodník – Jm KFS, Jm KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U17:
24. kolo: Břeclav – 1.SK Prostějov (sobota 19.4.,
13.00, Ogrodník – Jm KFS, Jm KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U16:
24. kolo: Břeclav – 1.SK Prostějov (sobota 19.4.,
10.15, Jm KFS – Ogrodník, Jm KFS).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO
KFS – dorost:
18. kolo: Čechovice – Konice (neděle 20.4., 9.30,

5.Černovír
6.Nemilany
7.Opatovice
8.KMK Zubr Přerov
9.Kostelec
10.Konice
11.Velké Losiny
12.Velký Týnec
13.Litovel
14.Nové Sady

9
9
7
6
6
6
5
3
3
2

2
1
3
4
3
1
2
3
1
3

6
7
7
7
8
10
10
11
13
12

51:29
51:39
52:51
32:29
50:46
39:58
27:57
33:58
24:70
30:67

29
28
24
22
21
19
17
12
10
9

Krajská soutěž skupina “B”- dorost
17. kolo: Protivanov - Čechovice
„B“ 1:0 (0:0), branky: Nejedlý K..
Šternberk „B“ - Němčice nad H.
0:2 (0:0), branky: Tomek 2x. Černovír „B“ - Náměšť na Hané 3:4
(0:2), branky: Vysoudil 2x,Guskovič

I. Antoníček), Kostelec na Hané – Opatovice
(neděle 20.4., 11.00, Petrů), Nemilany – Určice
(sobota 19.4., 13.30, OFS).
KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu
– skupina „B“:
18. kolo: Čechovice „B“ – Tovačov (neděle
20.4., 11.45, I. Antoníček), Němčice nad Hanou – Chomoutov (sobota 19.4., 10.00, Petrů),
Želatovice – Protivanov (neděle 20.4., 13.45,
Palinek).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – II. TŘÍDA:
22. kolo, neděle 20. dubna, 16.00: Zdětín –
Němčice nad Hanou, Vrahovice – Určice „B“
(sobota 19.4., 16.00), Jesenec – Přemyslovice
(hřiště Dzbel), Protivanov – Čechovice „B“,
Brodek u Prostějova – Olšany u Prostějova,
Haná Prostějov „B“ – Smržice, Otaslavice –
Otinoves, Držovice – Horní Štěpánov (sobota
19.4., 16.00).
III. TŘÍDA:
22. kolo, neděle 20. dubna, 16.00: Zdětín
„B“ – Výšovice (sobota 19.4., 16.00), Kra-

- Dostál 2x,Charvát,Doležal. Chomoutov - Želatovice 2:3 (2:2), branky:
Ondrejka,Hynek - Matlocha,Jemelka
S.,Jemelka J.. Tovačov - Hustopeče 2:4 (1:4), branky: Hodina 2x
- Horák,Štaffa,Hořelka,Kolář. Doloplazy - Lipník 4:2 (1:0), branky:
Drexler,Dočkal,Krejčí,Götzel - Bureš
2x. Hor. Moštěnice - Brodek u Př. 2:1
(1:1), branky: Šedivý,Spáčil - Horáček.
1.Želatovice
2.Němčice nad H.
3.Chomoutov
4.Doloplazy
5.Protivanov
6.Lipník
7.Náměšť na Hané
8.Brodek u Př.
9.Čechovice “B“

15
15
12
11
11
10
8
7
7

1
1
0
2
1
0
2
2
1

1
1
5
4
5
7
7
8
9

89:24
55:14
71:24
62:36
70:40
49:35
41:37
57:50
57:39

46
46
36
35
34
30
26
23
22

10.Černovír “B“
11.Hustopeče
12.Hor. Moštěnice
13.Tovačov
14.Šternberk “B“

5
5
3
1
0

3
2
1
1
1

9
10
13
15
16

Sestava Určic:
Nejezchleb – Petrásek (35. T. Zapletal, 90. Pekař), Škoda, Skopalík,
Javořík – Bokůvka, Bednář, Svozil, Hochman – Los (88. Halouzka), Haluza (56. Schön). Trenér: Evžen Kučera.

lice na Hané „B“ – Plumlov „B“, Vrahovice
„B“ – Brodek u Konice, Skalka – Pivín „B“
(sobota 19.4., 16.00, hřiště Klenovice na Hané),
Pavlovice u Kojetína – Ptení, Dobromilice
– Bedihošť, Vícov – Tištín, Nezamyslice „B“
– Mostkovice „B“ (neděle 20.4., 10.00).
IV. TŘÍDA:
14. kolo, neděle 20. dubna, 16.00: Protivanov
„B“ – Kladky (sobota 19.4., 16.00), Čechy pod
Kosířem – Otaslavice „B“, Doloplazy – Želeč,
Biskupice – Ivaň, Brodek u Prostějova „B“ – Tvorovice (sobota 19.4., 16.00).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV DOROSTU:
12. kolo: Nezamyslice – Smržice (sobota
19.4., 13.30), Přemyslovice – Pivín (sobota
19.4., 13.30), Dobromilice – Plumlov (sobota
19.4., 10.45).
OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN:
12. kolo: Lažany – Kostelec na Hané „B“ (sobota
19.4., 16.00).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce
na vaši návštěvu! -jim-

48:50 18
38:66 17
10:69 10
17:95 4
17:102 1

Moravskoslezská liga dorostu U-19
19. kolo: Hranice - MFK Vítkovice 0:1 (0:0), Fotbal Třinec
- SK Líšeň 1:2 (0:1), HS Kroměříž - MFK Vyškov 3:1 (2:0),
1.SK Prostějov - HFK Olomouc 0:0 (0:0), 1.SC Znojmo
FK - MSK Břeclav 5:0 (1:0), Sparta Brno - FC Hlučín 0:4
(0:1), Havl. Brod - RSM Hodonín 3:1 (3:0)
1. MFK Vítkovice
18 13 2 3 45:17 41
2. SK Hranice
18 13 1 4 41:24 40
3. FC Hlučín
18 12 2 4 53:13 38
4. SK Slavia Kroměříž 18 11 3 4 48:28 36
5. 1.SC Znojmo FK 18 11 0 7 40:25 33
6. 1.SK Prostějov 18 10 2 6 42:20 32
7. RSM Hodonín
18 8 2 8 29:30 26
8. MFK Vyškov
18 8 2 8 31:37 26

(0:0)

Branka Kralic: 74. Los.
Rozhodčí: Likař – Chabiča, Kolář.
ŽK: Haluza, Škoda – Adamík.
Diváků: 195

Zápasové meníčko
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
22. kolo: 1.SK Prostějov – Zábřeh (sobota 19.4.,
16.00, rozhodčí: Polák – Mikyska, Petr).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“:
22. kolo: Šumperk – Určice (sobota 19.4., 16.00,
Běhal – Svoboda, Dorušák).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
22. kolo: Kralice na Hané – Dolany (sobota
19.4., 16.00, Polanský – Slota, Motal), Konice –
1.HFK Olomouc „B“ (neděle 20.4., 16.00, Knoll
– Svozil, Jelínek).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
18. kolo, sobota 19. dubna, 15.30: Slatinice
– Čechovice (Kulička – Kouřílek, Konečný),
Bělotín – Klenovice na Hané (Vyroubal – Machala,
Tomeček).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
18. kolo, neděle 20. dubna, 16.00: Lipová – Kostelec na Hané (Langhammer – Šebesta, Habich),
Radslavice – Pivín (Koláček – Kouřílek, Kulička),

1:0

TJ Sokol Určice
FC MSA Dolní Benešov

9. MSK Břeclav
10. 1.HFK Olomouc
11. FC Havlíčkův Brod
12. SK Líšeň
13. FK Fotbal Třinec
14. FC Sparta Brno

18
18
18
18
18
18

7
6
5
3
2
1

2 9
4 8
3 10
6 9
2 14
1 16

24:41 23
24:26 22
26:42 18
16:29 15
13:40 8
12:72 4

Moravskoslezská liga dorostu U17
23. kolo: SFC Opava - Sigma Olomouc 3:4 (1:2), RSM
Hodonín - MSK Břeclav 1:0 (1:0), FC Hlučín - Vysočina Jihlava - odloženo, 1. FC Slovácko - Zbrojovka Brno 2:1 (1:0),
1.SC Znojmo FK - Fotbal Třinec 1:0 (1:0), 1.SK Prostějov
- HFK Olomouc 0:2 (0:0), Baník Ostrava - MFK Karviná
1:4 (1:1), MFK Vyškov - HS Kroměříž 0:0 (0:0), Fastav Zlín
- Frýdek-Místek 7:2 (3:0)
1.Vysočina Jihlava 21 17 2 2 67:21 53
2.SK Sigma Olomouc 21 16 3 2 78:31 51
3.FC Baník Ostrava 21 16 1 4 83:31 49
4.FC Fastav Zlín 21 14 1 6 76:31 43
5.MFK OKD Karviná 21 12 5 4 58:35 41

Mostkovice
hlásí velká
jména

Mostkovice/jim – Dvojice Marek
Pořízka a Tomáš Peka se stala
novým přírůstkem na soupisku
fotbalistů Mostkovic. Oba hráči
se zkušenostmi z vyšších soutěží
přicházejí do aktuálně osmého
týmu I.B třídy na půlroční hostování. Novou akvizici hlásí i v
Konici, na poslední chvíli doplnili svůj kádr i Čechovice, Vrchoslavice či Plumlov.
„Když budou mít čas, tak nám pomůžou. Je to velice kvalitní stmelení týmu, oba přinesou klid do
našich zadních řad, jsou to hráči
pro krajský přebor. Tomáš teď byl
nemocný, za týden v Tovačově by
měl hrát i Marek,“ pochlubil se last
minute příchody kouč Mostkovic
Jiří Kamenov.
6.1.FC Slovácko 21
7.1.SK Prostějov 21
8.FC Zbrojovka Brno 21
9.Slezský FC Opava 21
10.FC Hlučín
21
11.1.HFK Olomouc 21
12.FK Frýdek-Místek 21
13.FK Fotbal Třinec 21
14.RSM Hodonín 21
15.1.SC Znojmo FK 21
16.SK Kroměříž 21
17.MFK Vyškov 21
18.MSK Břeclav 21

13
13
11
10
9
8
7
6
3
3
3
3
3

1 7
0 8
4 6
3 8
3 9
5 8
0 14
3 12
4 14
3 15
3 15
2 16
1 17

64:33
49:29
57:25
60:37
47:50
31:39
37:64
25:52
18:56
21:58
24:79
15:72
15:82

40
39
37
33
30
29
21
21
13
12
12
11
10

Krajský přebor - starší žáci
15. kolo: Konice - Velké Losiny 0:1 (0:1),
branky: Zdráhal. Náměšť na Hané - Zábřeh
0:3 (0:1), branky: Jarmar,Tareš,Jedelský.
Mohelnice - Lipník 3:2 (2:0), branky:
Kars,Volek,Pobucký - Sobek,Vaculík. Černovír
- Slatinice 2:0 (1:0), branky: Dočkal,Majzlík.

Prostějovsko/jim – Úvodní jarní kolo „B“ skupiny I.A třídy vyšlo oběma regionálním zástupcům
výsledkově na jedničku. Klenovičtí potvrdili tři
body z Beňova a navzdory zahozené penaltě si
poradili i s posledním Dubem nad Moravou,
Čechovičtí se oklepali z porážky na půdě vedoucích Opatovic a výkonem ve druhém poločasu si
vybojovali tři body nad Hlubočkami. Na čele tabulky se ale nic nezměnilo, pouze třetí Štěpánov
prohrál u čtvrtého Lipníku a nabral další ztrátu
na vedoucí duo Opatovice-Klenovice.

nější. Ve dvaapadesáté minutě chytil brankář Hatlemu pokutový kop, o chvíli později ale Matěj přece jen dal uklidňující branku. Dub hrál na brejky a potrápil nás, po hodině
hry nám zaspala obrana a soupeř snížil. Dále už se hrálo
ve středu hřiště a zaplaťpánbůh za tři body. Teď máme
Bělotín, jenž měl týden volno a určitě se na nás nachystal,
jedeme tam ale bodovat.“

TJ Sokol Čechovice - FK Hlubočky 2:1 (0:0)
Branky Čechovic: 70. Otratický, 88. Jahl. Rozhodčí:
Kreif – Langhammer, Šebesta. Sestava Čechovic: Piták
– Vlach, Vinklárek, Jano, Mach – Varga (70. Frys), Zacpal,
Machynek, Chmelík – Strouhal (40. Otratický), Jahl (86.
Fröhe). Trenér: Milan Nekuda.

TJ Sokol Klenovice na Hané - TJ Sokol Dub nad Moravou
2:1 (1:0)
Branky Klenovic: 23. Borovský, 54. Hatle. Rozhodčí:
Hodnocení trenéra Čechovic Milana Nekudy:
Oulehla – Sedláček, Sigmund. Sestava Klenovic: Polák
– Smékal, Lakomý, T. Cetkovský, Liška – R. Cetkovský „Na pátečním tréninku se nám zranil Kolečkář, takže jsme
(70. Rozehnal), Hatle, Šlézar, Všianský – Borovský, Pyte- se museli obejít bez šesti hráčů podzimní sestavy, což je
obrovský zásah. První poločas byl z obou stran rozháraný
la. Trenér: Petr Navrátil.
a odehrával se jen mezi šestnáctkami. Bylo to nervózní a
plné nepřesností. Pak jsme to prostřídali a zlepšili jsme se,
Hodnocení trenéra Klenovic
vedli jsme 1:0 a hosté srovnali, v závěru se z přímáku trePetra Navrátila:
„Celý první poločas jsme hráli na soupeřově polovině a fil Luděk Jahl. Byli jsme šťastnější, zápasu by asi slušela
vytvořili jsme si stálý tlak. Hostům jsme nedali příležitost remíza. Měli jsme ale větší vůli po vítězství. Pro psychiku
ke střele a jen se bránili, jenže kromě gólu jsme další dvě hráčů je to dobré, mohou hrát v klidu a my můžeme dát
tutovky nedali a ve druhé půli jsme již byli trochu nervóz- šanci dalším nadějným dorostencům.“

Výsledkový servis msfl

Výsledky DIVIZE sk. E

21. kolo: HFK Olomouc - FC Hlučín 2:0 (0:0). Branky: 71. a 79.
Žondra. Diváci: 136 * HS Kroměříž - SFC Opava 3:1 (0:0). Branky: 58. Strašák, 64. Strašák, 88. Šturma (pen.) – 49. Schaffartzik. Diváci: 450 * MSK Břeclav - Žďár n.Sázavou 2:2 (2:1). Branky:
21. Lysoněk, 38. Lapeš – 14. Lysoněk (vla.), 81. Fall. Diváci: 150
* 1. FC Slovácko B - 1.SK Prostějov 2:2 (2:0). Branky: 4. Lukáš,
33. Janečka – 55. Krč, 90. Zatloukal. Diváci: 112 * SK Uničov Sigma Olomouc B 3:0 (1:0). Branky: 12. Žmolík, 79. Žmolík, 89.
Kuba. Diváci: nehlášeni * Fastav Zlín B - Spartak Hulín 3:1 (1:0).
Branky: 4. Červenka, 59. Motal, 83. Talaš – 82. Krhut. Diváci: 126
* Sulko Zábřeh - Slavia Orlová 0:0 (0:0). Diváci: 240 * HFK
Třebíč – Mikulovice 1:1 (1:0). Branky: 26. Svoboda – 83. Ficek.
Diváci: 265.

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

průběžná tabulka PO 21. kole

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

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

Z
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

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

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

P
3
5
5
3
4
5
8
9
7
7
9
9
8
11
11
12

S
35:18
34:19
22:17
27:18
30:23
34:29
26:22
26:19
22:20
26:27
22:32
17:28
26:33
21:30
17:28
19:41

B
39
37
37
35
34
33
28
27
25
25
23
23
22
17
17
14

kam PŘÍŠTĚ na MSFL?
22.kolo, sobota 19. dubna 2014, 16:00 hodin: Slavia Orlová
- MSK Břeclav (10:15), Mikulovice - HS Kroměříž, FC Hlučín
- Fastav Zlín B, Spartak Hulín - 1. FC Slovácko B, 1.SK Prostějov - Sulko Zábřeh, SFC Opava - HFK Olomouc (18:00),
Sigma Olomouc B - HFK Třebíč (20.4., 10:15), Žďár n.Sázavou
- SK Uničov (20.4., 16:00).

průběžná tabulka DIVIZE sk. E PO 21. 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 Mohelnice
FK Nový Jičín
SK Hranice
FC Elseremo Brumov
Lokomotiva Petrovice
FC MSA Dolní Benešov
1.FC Viktorie Přerov
Valašské Meziříčí
MFK OKD Karviná B
FK SAN-JV Šumperk
FC Viktoria Otrokovice

kam PŘÍŠTĚ
na DIVIZI E?
22. kolo, sobota
19. dubna 2014, 16:00 hodin:
MFK Karviná B – Brumov,
Mohelnice - Viktorie Přerov,
Dolní Benešov – Hranice,
FK Šumperk – Určice, V.
Otrokovice - Val. Meziříčí,
MFK Havířov – Lískovec
(20.4., 10:15), SFC Opava
B - Nový Jičín (20.4., 10:15),
Slavičín - Loko Petrovice(20.4.,
10:15).

I.B třída: Vrchoslavice padly v Plumlově, Mostkovice v Pivíně
Prostějovsko/jim – Pěti výhrami a třemi porážkami skončil pro regionální mužstva víkend ve dvou skupinách I.B
třídy. Vedoucí Lipová potvrdila pozici lídra u zachraňující
se Horní Moštěnice, Kostelec na Hané zdolal Kojetín „B“
a je pátý, Hvozd si poradil s Červenkou a patří mu šestá
pozice, remízu nepřinesla ani dvě derby. Hned v sobotu
Plumlov zdolal na domácí půdě Vrchoslavice a potvrdil
předchozí tři body z venku, v neděli odpoledne pak nervózní a vyhrocené utkání zvládl lépe pivínský Sokol. I díky
výhře 3:2 nad Mostkovicemi tak jeho výběry získaly během dvou dnů celkem patnáct bodů.

hodčí: Pitner – Přikryl, Svozil. Se- dém terénu se špatně kombinovalo. šík s Honzou Waltrem a do brány mohl rozhodčí písknout penaltu za
stava Plumlova: Simandl – Bureš Měli jsme trochu problém sestavit musel šestnáctiletý Stískal, navíc ruku a dalo by se s tím ještě něco dě-

TJ Sokol v Pivíně
TJ Sokol Mostkovice
3:2 (3:1)
Branky: Svozil, R. Švéda, Labou-

„Je to zasloužená výhra. Zápas ovlivnil brzký gól po rohu, měli jsme pak
i další šance. Hosté měli jednu tutovku, kdy šli dva sami na brankáře,
naštěstí to ale dali vedle. V šedesáté
minutě Adam zvýšil na 2:0 a už jsme
si to pohlídali. Všichni hráči odehráli
dobrý zápas a zaslouží si pochvalu,
jsem rád, že jsme potvrdili tři body
z Brodku. A protože nechceme mít
sestupové starosti, je potřeba bodovat v Nezamyslicích a pak chceme
vrátit podzimní výsledek Mostkovicím. Ještě je před námi devět kol
a na konci sezony bych chtěl mít
dvojnásobný počet bodů, než máme
teď (smích).“

val, druhý poločas byl jednostranně
odřízen. Když nám hosté vběhli do
gólmana, tak snížili na 3:2, poté Šišma neuspěl v sólu na brankáře. Bylo
nek – Musil z penalty, Kamenov. to tendenčně odřízené, ale nevím
Rozhodčí: Valouch – Ženožička, proč, po devadesát šest minut jsme se
Milar. Sestava Pivína: Filka – Mar- ale úspěšně bránili nákopům Mostkotinec, Frýbort, Zbožínek – Šišma (85. vic. To nejpříjemnější tak je, že Pivín
Bartoník), Vrba, Tydlačka (80. Žon- za víkend získal patnáct bodů. Vyhráli
dra), R. Švéda – Svozil – Labounek, totiž mladší žáci, žáci, dorost, ‚béčko‘
i ‚áčko‘.“
Fialka (46. Vláčilík). Trenér: Jaroslav Svozil. Sestava Mostkovic:
Hodnocení trenéra Mostkovic
Lukáš – Všetička, P. Zapletal, Milar,
Jiřího Kamenova:
V. Vojtíšek – Šlambor (46. Chmelař), „S fotbalem to nemělo nic společnéMusil, M. Vojtíšek (70. Lexa), Hanák ho. Prvních třicet minut jsme si neza– Dadák (60. Kapounek), J. Kamenov sloužili vyhrát, pak to byla katastrofa
ml. Trenér: Jiří Kamenov.
a za brutálně tvrdé zákroky domácích
se mělo červenat. Přeji Pivínu postup,
Hodnocení trenéra Pivína
byl bych rád, kdybych tam už nikdy
Jaroslava Svozila:
nemusel jezdit. Snad si z toho hráči
„Fotbal zkazili rozhodčí. Oboustranně neodnesli žádné větší zranění, musíto nezvládli a po vyhrocení se to moh- me to ale vymazat z paměti. Sprostou
lo dohrát v sedmi na obou stranách, hru nekomentuju a tam se fotbal ninaštěstí žádná červená nepadla. Jestli kdy nehrál a nikdy hrát nebude. Rozto takto ale bude pokračovat, mám hodčí tomu velice dobře sekundoval a
chuť skončit s fotbalem. Začátek byl zasloužil by si známku mínus deset.“
v naší režii a vedli jsme 3:0, pak otočil
několik zákroků, hráči tomu podlehli
TJ Sokol Plumlov
a vyhrotilo se to. Po dvou útočných
TJ Sokol Vrchoslavice
faulech si vymyslel penaltu na 3:1 a o
2:0 (1:0)
poločase jsem kluky marně uklidňoBranky: J. Kiška, Hladký. Roz-

(85. Vysloužil), Peka, Kutný, J. Kiška – Plajner, Ullmann, Zabloudil,
Klváček (75. Vrána) – Frýbort (60.
Křupka), Hladký. Trenér: Pavel
Voráč. Sestava Vrchoslavic: Loučka
– Sanislo, Zatloukal, Novák, Spiller
– Šmíd, Lacina Polášek, Petlach (60.
Coufalík) – Holub, Jiříček. Trenér:
Roman Šmíd.

Hodnocení sekretáře Plumlova
Františka Kocourka:

jedenáctku, protože mi chybělo šest
hráčů, na šance to ale bylo vyrovnané, když třeba Zatloukal mohl míč
dorazit z jednoho metru.“

Tomáš Menšík se Začalem nastoupili jen se sebezapřením. Velice si
tak vážím tří bodů a jsem za ně rád.
Výhra se ale rodila velice těžce.
Prvních třicet minut jsme byli lepší
a hned zkraje jsme nedali dvě šanTJ Sokol Horní Moštěnice
ce. Pak se trefil Vyhlídal, ale těsně
SK Lipová
před pauzou hosté z trestňáku srov0:2 (0:0)
nali. Hodně se to na nás podepsalo
Branky: Valtr z penalty, Růžička. a vypadli jsme z role, povedlo se
Rozhodčí: Svačina – Pumprla, nám ale střídání, když Hon strhl
Navrátil. Sestava Lipové: Števula vedení na naši stranu. Potřebovali
– Barák, Ohlídal, Spáčil, Takáč – P. jsme bodovat, protože v Lipové to
Koudelka, Valtr (85. Žilka), Růžička, může vypadat všelijak. Teď tam
Bross – Dostál, Liška (70. Z. Kou- můžeme jet v klidu. Děkuji mandelka). Trenér: Pavel Růžička.
čaftu za důležité tři body, panuje
velká spokojenost.“

Hodnocení hrajícího trenéra
Lipové Pavla Růžičky:

„Byl to daleko náročnější zápas než
před týdnem. Měli jsme sice více ze
hry i šancí, soupeř byl ale nefotbalový a hrál hodně zezadu, nám navíc
minule vyšlo vše, na co jsme sáhli.
Trošku jsme se trápili s přechodovou
fází a nedařily se nám tolik protiútoky, nakonec jsme to ale zvládli.“

TJ Sokol Tovačov
TJ Haná Nezamyslice
5:1 (2:0)
Branka Nezamyslic: Návrat.
Rozhodčí: M. Pospíšil – Pumprla,
Menšík. Sestava Nezamyslic:

Buriánek – Hájek, Mir. Lakomý,
Michal Lakomý, R. Fialka (40. Moravec) – Musil, J. Přidal, V. Fialka,
Návrat, T. Přidal (60. Dokoupil) –
Máj (55. Dostálík). Trenér: Marek
Pavelka.

TJ FC Kostelec na Hané
FK Slavoj Kojetín „B“
3:1 (1:1)
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Branky Kostelce na Hané: VyRomana Šmída:
Hodnocení trenéra Nezamyslic
„Plumlov bojoval, šel do soubojů a hlídal 2, Hon. Rozhodčí: Lepka
Marka Pavelky:
Sestava
Kos–
Straka,
Krutovský.
dal dva góly, takže vyhrál zaslouže„Začali
jsme
dobře a měli jsme hru
ně. Do vedení se domácí dostali hned telce na Hané: Stískal – Synek,

ve druhé minutě, kdy jsme asi ještě
byli v šatně, a nehlídaný hráč po rohovém kopu ze stoje hlavičkoval ze
šesti metrů. Vyrovnat mohl Holub,
když obešel i brankáře, ale netrefil
prázdnou bránu. A po autovém vhazování jsme ve druhém poločase
dostali druhý gól. Hra se odvíjela
spíše ve vzduchu, na hrbolatém tvr-

pod kontrolou. V první půli jsme
určitě byli lepší, jenže jsme soupeři nachystali dva góly. Nejprve si
brankář zařval, ale neměl míč, podruhé se nedohodli obránci a domácí hráč byl sám před brankářem. Do
Hodnocení trenéra Kostelce
druhé půle jsme tak stáhli hru na tři
na Hané Petra Waltera:
obránce a chtěli s tím něco udělat,
„Měli jsme velké problémy se se- nebyli jsme však schopni z pološanstavou, vypadli nám Lukáš Men- cí něco vytěžit. Za stavu 2:0 nám
Začal, Móri, Baláš – Chytil, Grepl, T.
Menšík (55. Hon), Závodský – Vařeka, Vyhlídal (85. J. Walter). Trenér: Petr Walter.

lat, bohužel nemáme útočníka, který by byl schopen dávat góly. Hráli
jsme bez finálního efektu a celkově
jsme Tovačovu naservírovali hned
čtyři góly.“

FC Hvozd
SK Červenka
2:0 (2:0)
Branky: M. Muzikant, V. Bílý.
Rozhodčí: Dokoupil – Lasovský,
Krutovský. Sestava Hvozdu:

Koutný – O. Procházka, Z. Poles, J.
Bílý, Vyroubal (88. Vítek) – M. Muzikant (79. Dutszak), P. Muzikant, J.
Vánský, M. Pírek – V. Bílý, P. Grulich. Trenér: Karel Procházka.

Hodnocení trenéra Hvozdu
Karla Procházky:

Nové Sady - Čechovice 2:3 (1:1), branky:
Pošusta P. 2x - Hruban,Grulich,Bašný.
Brodek u Př. - Želatovice 3:3 (2:3), branky:
Černík,Krejčiřík,Kaláb - Vlček 2x,Pekař.
Jeseník - Nemilany 8:0 (3:0), branky: Janíček
3x,Formánek 2x,Hapala 2x,Bráblík.
1.Zábřeh
2.Jeseník
3.Černovír
4.Čechovice
5.Mohelnice
6.Náměšť na Hané
7.Velké Losiny
8.Brodek u Př.
9.Želatovice
10.Konice
11.Slatinice
12.Nemilany
13.Nové Sady
14.Lipník

15
12
11
11
10
9
8
6
4
3
3
2
2
2

0 1
2 1
2 2
1 3
0 5
2 4
1 6
3 7
1 10
1 11
1 11
1 12
1 12
0 13

74:10
71:12
51:18
62:19
62:30
53:19
37:33
41:50
23:56
16:65
11:64
30:73
23:68
28:65

45
38
35
34
30
29
25
21
13
10
10
7
7
6

Hněvotín,
Prostějov/jim
– domácím hřišti Hněvotín, jenž si
Třízápasová neporazitelnost So- sedmou výhrou v sezoně v tabkola Konice je u konce. Po výhře ulce polepšil na dvanácté místo.
nad Troubkami a remízách s Mimo jiné tak přeskočil i právě
Ústím a Kozlovicemi přišla první Konici, ta klesla na třináctou
jarní porážka. Postaral se o ni na pozici. Odstup od patnáctého

Krajský přebor - mladší žáci
15. kolo: Konice - Velké Losiny 15:0 (7:0),
branky: Škrabal M. 6x,Polhoš 3x,Smrž
2x,Kučera 2x,Paš,Škrabal D.. Náměšť na
Hané - Zábřeh 1:5 (1:1), branky: Navrátil Jílek 3x,Šíp,Nádeníček. Mohelnice - Lipník
5:5 (3:2), branky: Kraus 3x,Brulík,Heidenreich
- Vyroubal 4x,Vrána. Černovír - Slatinice 3:1
(2:1), branky: Kuchyňa,Janča,Placek - Svozil.
Nové Sady - Čechovice 0:2 (0:2), branky:
Flajšar 2x. Brodek u Př. - Želatovice 2:5
(1:0), branky: Kocian V.,Bundil L. - Jánský
2x,Cagoš,Zbořil,Schröpfar. Jeseník - Nemilany
7:0 (5:0), branky: Zelinka 2x,Cundrla 2x,Zrník
2x,Dostál.
1.Jeseník
15 0 0 114:9 45
2.Čechovice
14 0 1 87:13 42
3.Zábřeh
12 1 3 74:25 37
4.Mohelnice
10 2 3 97:27 32
5.Konice
10 0 5 62:54 30
6.Želatovice
8 2 5 42:44 26

Ústí nicméně zůstal i nadále
devítibodový.
O své výhře rozhodl Hněvotín hned
v prvních pětačtyřiceti minutách.
Nejprve hostující gólman propustil
nepříliš nebezpečný pokus, po

5. Haná Nezamyslice14 8 1 5 64:26 25
6. Sokol Plumlov 14 8 0 6 46:31 24
7. FC Kostelec n.H. 14 7 1 6 58:28 22
8. FC Kralice
13 7 1 5 46:34 22
9. FC Dobromilice 13 3 1 9 22:51 10
10. Sokol Protivanov 14 2 2 10 11:84 8
11. Sokol Bedihošť 14 2 0 12 26:117 6
12. FC Hvozd
14 1 2 11 20:99 5
13. Brodek u Konice 14 1 1 12 13:84 4
Okresní přebor žáků
Kanonýři: 40 - Hangurbadžo Alexandr (Haná
15. kolo: Haná Prostějov-FC Dobromilice Prostějov), 35 - Hýbl František (Sokol v Pivíně),
-Nehlášeno, Sokol v Pivíně-Sokol Plumlov 3:1, 27 - Typner Jan (Sokol Brodek u PV).

dalších dvou slepených brankách
to rázem bylo 3:0. Dvacet minut
před koncem přidali domácí čtvrtou
branku a Konici se už podařilo
pouze snížit gólem těsně před koncem. O ten se postaral hrající asis-

1. Sokol v Pivíně 13 11 1 1 96:3 34
2. Brodek u PV 13 11 0 2 62:14 33
3. Sokol Čechovice13 10 1 2 62:14 31
4. FK Němčice 12 10 0 2 68:12 30
5. Sokol Klenovice 13 9 0 4 41:26 27
6. Přemyslovice 13 7 0 6 36:34 21
7. FC Kralice
13 5 2 6 39:32 17
8. Brodek u Konice13 4 0 9 27:46 12
9. Sokol Určice 13 3 1 9 34:46 10
10. Sokol Otaslavice 13 2 1 10 17:77 7
11. FK Výšovice 13 2 0 11 9:73 6
12. Sokol Držovice 12 0 0 12 6:120 0
Kanonýři: 35 - Ježek Jan (Sokol v Pivíně), 26 Sokol Bedihošť-FC Hvozd 4:2, Sokol Určice-Haná
Okresní přebor mladších žáků Rakáš Patrik (Sokol Brodek u PV), 20 - Kopřiva
Nezamyslice 3:1 (1:0), Jiskra Brodek u Konice-Sokol
Protivanov 2:2, FC Kralice-Volno, Sokol Brodek u PV- 13. kolo: Sokol v Pivíně-Sokol Klenovice Adam (FK Němčice).

7.Černovír
8.Lipník
9.Slatinice
10.Brodek u Př.
11.Náměšť na Hané
12.Nové Sady
13.Velké Losiny
14.Nemilany

FC Kostelec na Hané 2:1.

6
6
5
4
3
3
2
2

2 7
1 8
0 10
0 12
2 10
1 11
1 12
0 13

1. Sokol v Pivíně 14 12 1
2. Haná Prostějov 13 11 1
3. Sokol Brodek u PV1311 0
4. Sokol Určice 14 10 1

1
1
2
3

41:38
47:67
41:57
35:82
39:83
26:50
35:102
18:107

20
19
15
12
11
10
7
6

93:20
83:17
84:12
56:19

37
34
33
31

4:0, Sokol Otaslavice-FK Výšovice 0:1, Sokol
Čechovice-Sokol Přemyslovice 6:1, FK NěmčiceSokol Držovice -Nehlášeno, FC Kralice-Sokol
Určice 4:4 (2:3), Sokol Brodek u PV-Jiskra Brodek
u Konice 4:1.
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Přebor OFS Prostějov II.třída
21.kolo: Horní Štěpánov-Sokol Zdětín 4:2 (3:1),
branky: Navrátil, Němec, Rek, Ščudla - Keluc,
Langer, Otinoves-Sokol Držovice 2:1 (1:1), branky:
Pavlinský, Zapletal - Zahradníček, Smržice-Sokol
Otaslavice 1:1 (0:0), branky: Štěpánek - Rieger,
Sokol Olšany-Haná Prostějov B 1:1 (1:0), branky:
Procházka - Jančiar, Sokol Čechovice B-Sokol
Brodek u PV 2:1 (1:0), branky: Dvořák, Klimeš Gábor, Sokol Přemyslovice-Sokol Protivanov 1:2
(1:1), branky: střelci nehlášeni, Sokol Určice B-SK
Jesenec 1:3 (1:1), branky: Halouzka - Burian, Tichý,
Tichý, FK Němčice-Sokol Vrahovice 2:1 (0:0),
branky: Pešek, Svozil - Dvořák.
1. SK Jesenec 19 15 2 2 54:16 47
2. Sokol Protivanov 19 13 2 4 46:23 41
3. Sokol Olšany 19 11 3 5 38:27 36
4. Sokol Držovice 19 10 1 8 40:23 31
5. Sokol Vrahovice 19 9 3 7 44:33 30
6. Brodek u PV 19 9 2 8 33:35 29
7. Otinoves
19 9 1 9 36:35 28
8. Sokol Určice B 19 8 4 7 30:31 28
9. Horní Štěpánov 19 7 4 8 28:38 25
10. FK Němčice 19 6 4 9 29:25 22
11. Přemyslovice 19 6 3 10 40:40 21
12. Sokol Zdětín 19 6 3 10 31:54 21
13. Haná Prostějov B 19 5 5 9 24:36 20
14. Sokol Otaslavice 19 5 4 10 28:42 19
15. Smržice
19 5 3 11 39:59 18
16. Čechovice B 19 6 0 13 28:51 18
Kanonýři: 15 - Tichý Jiří (SK Jesenec), Tichý
Petr (SK Jesenec), Zdráhal Luděk (Sokol
Zdětín), 14 - Lofítek Marcel (Otinoves), 13 Studený Jan (Sokol Vrahovice)
III. třída
21. kolo: Sokol Mostkovice B-Sokol Zdětín B
0:0 (0:0), Sokol Tištín-Haná Nezamyslice B 3:3,
Sokol Bedihošť-Sokol Vicov 1:2 (1:0), FC Ptení-FC
Dobromilice -Nehlášeno, Sokol v Pivíně B-Pavlovice
u Koj. 1:0, Jiskra Brodek u Konice-Skalka 2011
-Nehlášeno, Sokol Plumlov B-Sokol Vrahovice B
3:6, FK Výšovice-FC Kralice B 3:2 (2:1).
1. Skalka 2011 18 13 4 1 64:17 43
2. FC Kralice B 19 14 0 5 51:21 42
3. Sokol Tištín 19 12 2 5 63:31 38
4. FK Výšovice 19 11 2 6 49:26 35
5. FC Dobromilice 18 11 2 5 52:33 35
6. Sokol Vicov 19 9 4 6 35:25 31
7. FC Ptení
18 9 1 8 42:32 28
8. Sokol v Pivíně B 19 8 4 7 30:29 28
9. Nezamyslice B 19 7 6 6 42:42 27
10. Mostkovice B 19 6 4 9 30:32 22
11. Brodek u Konice 18 6 2 10 39:42 20
12. Pavlovice u Koj. 19 5 5 9 36:46 20
13. Vrahovice B 19 4 5 10 41:92 17
14. Sokol Bedihošť 19 4 2 13 27:74 14
15. Sokol Zdětín B 19 3 4 12 25:52 13
16. Sokol Plumlov B 19 2 5 12 37:69 11
Kanonýři: 18 - Konupka Lukáš (Sokol Tištín), 14
- Sekanina Jan (FC Ptení), 13 - Vozihnoj Luboš
(FC Dobromilice), Špaček Jakub (FC Dobromilice).

„Na šance to byl vyrovnaný zápas,
byli jsme ale produktivnější a díky
lepší koncovce jsme vyhráli. Soupeř
hrál o všechno a potřeboval body,
zachytal nám ale brankář, který si se
všemi nebezpečnými míči i střelou
našeho bývalého hráče Petra Coufala poradil. Hosté hráli pěkně od
podlahy a v mezihře byli lepší, díky
urostlým hráčům se jim dařilo vyhrávat hlavičky. Prvních patnáct minut bylo bez střely, pak se Vojta Bílý
dostal do velké šance, ale obránce
vykopl míč z čáry. Do vedení nás
po chybě na pravé straně obrany poslal zcela volný Martin Muzikant,
jemuž před prázdnou bránu nahrál
Vojta Bílý. A sám Vojta pak dal po
centru Pavla Muzikanta hlavou na
2:0. Ve druhé půli na nás soupeř vleIV. třída
těl a dlouho nás tavil v šestnáctce,
držela nás ale kvalitní obranná fáze. 13. kolo: Sokol Brodek u PV B-Sokol
Naopak na zamyšlení jsou naše Přemyslovice 6:0, Sokol Ivaň-Sokol Tvorovice
brejky nedotažené do konce.“
3:2 (1:0), Želeč-Biskupice 0:4, Sokol Otaslavice

Konice poprvé padla, skolil ji Hněvotín
FC Hněvotín - Sokol Konice 4:1 (3:0)
Branka Konice: Řehák
Konice: Rec – Bílý, P. Sedláček (85.
Jurník), Řehák, F. Drešr (65. Vydržel)
– Václavek, T. Sedláček, Kořenovský,
Vogl – Kováč (80. Burget), Antl.

Z
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tent a nejzkušenější člen převážně
mladého výběru Radek Řehák.
„Zápas se zlomil v prvním poločase.
Když za čtvrt hodiny dostanete tři
góly, tak se to těžko otáčí. My jsme
toho schopní opravdu nebyli. Nevyrovnali jsme se domácím prakticky v ničem a Hněvotín vyhrál
zaslouženě,“ smiřoval se s porážkou
trenér Konice Roman Jedlička.
Proti svému bývalému týmu nastoupili v hněvotínských barvách
Pavel Kryl s Adamem Novotným.
První z nich odehrál na kraji zálohy
celé utkání, druhý byl čtvrt hodiny
před koncem střídán. Ani jeden
z nich sice při svých brankových
příležitostech neuspěl, radost z
výhry jim to ale nezkazilo. Novotný
navíc asistoval u dvou gólů svého
týmu.
Koničtí před sebou nyní mají dvě
domácí utkání v řadě. Nejprve se v
neděli od 16 hodin utkají s „béčkem“
1.HFK Olomouc, po týdenní pauze
způsobené odstoupením Zlatých
Hor pak v neděli 4. května přivítají
čtrnácté Dolany.

B-Morávia Doloplazy 2:2 (0:2), Sokol Kladky-Sokol
Čechy pod Kosířem 5:3, Sokol Protivanov B-volno.
1. Sokol Kladky 12 10 0 2 60:11 30
2. Brodek u PV B 12 7 4 1 32:20 25
3. Protivanov B 11 7 2 2 33:18 23
4. Sokol Tvorovice 12 6 1 5 39:43 19
5. Sokol Ivaň
12 5 3 4 27:23 18
6. Biskupice
12 6 0 6 32:30 18
7. Doloplazy
12 5 1 6 39:36 16
8. Čechy p. K. 11 5 0 6 31:27 15
9. Otaslavice B 12 2 3 7 23:44 9
10. Přemyslovice 12 2 1 9 14:45 7
11. Želeč
12 2 1 9 13:46 7
Kanonýři: 15 - Křeček David (Sokol Kladky), 14 Jozek Jakub (Morávia Doloplazy), 13 - Kolečkář Petr
(Sokol Tvorovice).

Okresní přebor dorostu
11. kolo: Haná Nezamyslice-volno, Sokol PlumlovSokol Držovice 9:1 (4:1), Sokol v Pivíně-FC
Dobromilice 3:2, Smržice-Sokol Přemyslovice 9:0.
1. Sokol v Pivíně 9 8 0 1 33:8 24
2. Smržice
9 6 1 2 30:12 19
3. Nezamyslice 9 5 2 2 26:9 17
4. Sokol Plumlov 9 4 3 2 22:7 15
5. Přemyslovice 10 3 2 5 35:31 11
6. FC Dobromilice 10 2 2 6 24:27 8
7. Sokol Držovice 10 0 0 10 8:84 0
Kanonýři: 11 - Makoš Josef (Sokol v Pivíně), 10 Havelka Martin (Přemyslovice), 8 - Bajer Dominik
(Smržice), Cita Radovan (Přemyslovice).

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

Po polovině baráže je Prostějov první s výrazným náskokem na třetí Sokolov

JESTŘÁBI UŽ MOHOU CHLADIT PRVOLIGOVÉ ŠAMPAŇSKÉ!

3
1

Jasno může být už dnes večer, pokud vedoucí dvojice vyhraje je hotovo...

HC BANÍK SOKOLOV

0:0

0:1

3:0

Branky a nahrávky: 45. Coufal (Venkrbec, Malý), 52. Kučera (Venkrbec, Duba),
55. Knesl (Duba) – 31. Kverka (Rohan, Boušek). Rozhodčí: Mrkva, Přikryl – Barteček, Vengřín. Vyloučení: 2:7, navíc Parýzek osobní trest 10 minut, Račanský osobní
trest do konce utkání. Bez využití. V oslabení: 0:0. Diváci: 3 322.

Sestava lhK jestřábi
Kocián
Malý, Polák,
Švaříček, Knesl

Veselý, Kolibár,

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

Trenéři:
Petr Zachar
Jiří Vykoukal

Sestava HC Baník Sokolov:
Habal – Rohan, Parýzek, Tomeček, Ruprecht, Schusser, Šik
– Boušek, Kverka, Vaněk, Bauer, Dobřemysl, Rohan, Sýkora,
Hudák, Švec, Kašpar, Račanský, Říha. Trenér: Mikuláš Antonik.

1
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MEDVĚDI BEROUN 1933
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

0:2

1:2

0:1

Branky a nahrávky: 35. Malý (Markulinec) – 9. Venkrbec (Luňák, Stejskal), 15.
Černý (Stejskal, Veselý), 28. Černý (Duba), 30. Venkrbec (Luňák, Stejskal), 51. Kolibár (Černý). Rozhodčí: Souček, Svoboda – Šperl, Zíka. Vyloučení: 12:9 navíc
Matějka
j ((BER)) 5 minut + do konce utkání. Využití: 0:2. Diváci: 372.

Už jen pět bodů dělí prostějovské hokejisty od splnění předsezónního cíle. Stačí tak vyhrát dnešní domácí utkání s Kolínem a bodovat v pátek v Sokolově.
Pak se nemusí Jestřábi ohlížet na ostatní výsledky.
Rozhodnuto ale může být dokonce už hned dnes večer!
A to za předpokladu, že Prostějovu pomůže Most, který
získá alespoň dva body v Sokolově. V tom případě bude osmiměsíční snažení dotaženo do úspěšného konce
a tisíce fanoušků se budou moci těšit i na prvoligové
souboje s Jágrovým Kladnem, které o víkendu definitivně spadlo z nejvyšší soutěže!
Prostějov/jim
„Musíme urvat tři body a věřit
Mostu. Dokud to ale nebude na
sto procent jisté, tak je třeba plně
se soustředit. Budu to před utkáním
klukům zdůrazňovat a doufám, že
k tomu přistoupí jak k předchozím
třem utkáním a zakulatíme náš zisk
na patnáct bodů,“ stanovil hlavní
kouč úspěšného výběru Petr Zachar jasný úkol pro duel s Kolínskými Kozly.
Velkou radost mu v tomto týdnu
udělal Beroun. Nejprve si z jeho
ledu odvezli Jestřábi všechny tři
body, v sobotu pak Středočeši obrali o dva body Sokolov. „Vypadalo
to, že si to o postup rozdáme my,
Most a Sokolov, ale nyní máme
už možnost dvou zaváhání. Hodně nám to pomohlo. Šampaňské
ale zatím nechladím, já ho nepiju...,“ usmíval se zkušený lodivod.

Jinak se ale asi bude slavit fest.
Stačí k tomu „maličkost“, prostějovský tým zdolá dle očekávání
Kolín a prvoligový Most uspěje na
ledě Sokolova. V případě, že si severočeský celek odveze minimálně
dvoubodovou výhru, notně si sám
pomůže, ale současně odšpuntuje
všechny zátky na Hané! Jestliže
by se tak nestalo a Sokolov vyhrál, udrží si alespoň teoretickou
naději a Jestřáby donutí, alespoň
formálně, čekat. Jestliže by však už
v dalším dějství, které se odehraje
ve středu, na ledě Kolína zakolísal
a odvezl si pouze bod, propuknou
prostějovské oslavy u teletextu
a onlajnových přenosů. Jestřábi totiž v tomto kole nehrají. V případě
sokolovského vítězství ale může
o všem rozhodnout až páteční
zápas právě na ledě západočeského
celku! A jestliže by domácí uspěli
i potřetí za sebou, což se nezdá

pravděpodobné, ale stát se to může,
čekala by na Jestřáby definitiva
nejpozději na Velikonoční pondělí, kdy přivítají Beroun. V souboji
s Medvědy by ať už za všemožných okolností stačilo uhrát vítězství, byť v prodloužení či na
nájezdy. V případě středečního kolapsu Mostu právě proti Berounu,
pak dokonce i pouhý bod.
Pokud by to ale dnes nevyšlo,
může být celá situace v barážové
skupině ještě pořádně zamotaná... Ovšem reálnou variantou,
jak se ještě svěřenci kouče Zachara mohou připravit o postup,
zůstává katastrofický scénář
v podobě absolutního obratu
úspěšnosti a de facto by Jestřábi
už „nesměli“ vyhrát za tři body.
Tak co, tipnete si, kdy se bude
v Prostějově slavit?
Vinou prvoligových pravidel,
v jejichž režii se hraje i celá baráž, může každý tým poslat do
hry maximálně osmnáct hráčů
ročníku 1993 a starších. V případě Prostějova to tak znamená, že vždy je na soupisce pouze
šest obránců a dvanáct útočníků, nebo sedm beků a jedenáct
forvardů.
„Vsadili jsme na kluky, kteří to
odehráli celou sezonu a nesnažili
jsme se to za každou cenu doplnit juniory. Nejde už o legraci,
ale o to urvat to,“ vysvětlil, proč
v několika utkáních zůstali mimo

jak se stanou jestřábi prvoligoví...

DNES, tj. v pondělí 14. dubna
Prostějov porazí v normální hrací době Kolín,
Most jakkoliv vyhraje v Sokolově
VE STŘEDU 16. dubna
Sokolov nezvítězí v Kolíně a Prostějov
(za předpokladu pondělního triumfu),
přestože má volný los, už nemůže být dostižen
V PÁTEK 18. dubna
Prostějov bude bodovat v přímém souboji
na ledě Sokolova, v případě zaváhání
Mostu proti Berounu nemusí možná ani to
V PONDĚLÍ 21. dubna
i při horší konstelaci výsledků
stačí Prostějovu proti Berounu
vyhrát jakýmkoliv způsobem
má nebezpečné přesilovky. Viděli
jsme ho v Berouně a hodně nám
to pomohlo, připravili jsme se na
ně,“ radoval se z úspěšného nastudování soupeře. A radost měl i
z vysokých návštěv při domácích
zápasech, takovými se může pyšnit jen málo prvoligových mužstev.
I kdyby bylo jasno už o víkendu,
podle Zachara se velmi pravděpodobně odehrají i zbývající kola.
„Loni za nedohrání létaly pokuty,
takže se to vyplatí odehrát. O první
liga se hrála, ačkoliv o nic nešlo.
V Berouně ale hokej možná skončí úplně a pokuta by pak stejně
nebyla z čeho zaplatit. Asi se ale
baráž dohraje i za rozhodnutého
stavu,“ předpokládá lodivod Jestřábů, kteří již dnes večer mohou
být znovu prvoligoví!

sestavu Robert Jedlička či Michal
Nedbálek.
Petr Zachar si také pochvaloval,
jak týmu prospělo stažení hry na
tři formace. To podle něj hrálo velkou roli na sérii dosažených výher.
„Přineslo to lepší tempo, nasazení,
pohyb. A do vítězné sestavy se nesahá,“ pronesl po čtvrté barážové
výhře v řadě.
Pozitivně se také projevila skutečnost, že Jestřábi v uplynulém týdnu nastřádali vždy méně trestných
minut než jejich soupeř. Naopak
negativem je ztráta zraněného
Marka Indry, jenž vypadl ze hry
až do konce sezony.
A jak si cení výhry nad Mostem,
která pozvedla jeho tým do čela
celé skupiny? „Most předvedl
nejlepší výkon ze všech v baráži.
Je velice dobrý směrem dopředu a

Sestava HC BEROUNŠTÍ MEDVĚDI:
Šimboch – Špelda, Kužel, Chalupa, Šteiner, Čelikovský, Jebavý,
Sklenička – Vrba, Babka, Divíšek, Matějka, Stromko, Půlpán, P.
Malý, Hrdel, Kubeš, Finstr, Markulinec. Trenér: Zdeněk Pata.

Sestava lhK jestřábi
Kocián
R. Malý, Polák,
Švaříček, Knesl,

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

Trenéři:
Petr Zachar
Jiří Vykoukal
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Veselý, Kolibár,
Nedbálek

HC MOST

0:0

1:1

2:0

Branky a nahrávky: 34. Šebek (Kolibár), 45. Šebek (Kučera, Duba), 59. Venkrbec –
30. Písařík (Smolka). Rozhodčí: Homola, Souček – Novák, Zídek. Vyloučení: 3:6. Bez
využití. V oslabení: 0:0. Diváci: 3 813.

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

Veselý, Kolibár,
Jedlička

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

Sestava HC MOST:
Horák – Pavelka, Charousek, Hora, Čížek, Kasal, Havelka,
Machač, Šimon, Gerhát, Smolka, Písařík, Nedrda, Slavíček, Tauš,
Zavřel, Sedláček, Bojer, Palaščák, Čmolík. Trenér: Radek Mrázek.

Přehled výsledků BARÁŽE o 1. ligU
3. kolo: LHK Jestřábi Prostějov - HC Baník Sokolov 3:1 (0:0, 0:1, 3:0). Branky: 45. Coufal (Venkrbec, Malý), 52. Kučera (Venkrbec, Duba), 55. Knesl (Duba)
– 31. Šik (Habal) Diváci: 3322 * SC Kolín - Medvědi Beroun 1933 5:2 (0:0, 2:1,
3:1). Branky: 23. Kadlec (Šafránek), 39. Pácal (Valášek), 53. Šafránek (Morkes),
58. Mejzr (Malý), 60. Šafránek (Ježek) – 24. Kubeš (Matějka, Jebavý), 47. Půlpán
(Kužel). Diváci: 1600 * HC Most - volno
4. kolo: HC Most - SC Kolín 6:0 (1:0 - 2:0 - 3:0). Branky: 17. Písařík (Gerhát,
Charousek), 26. Čížek (Nedrda, Tauš), 30. Zavřel (Bojer), 41. Gerhát (Charousek),
47. Smolka (Gerhát, Charousek), 48. Slavíček (Nedrda, Tauš). Diváci: 451 * Medvědi Beroun 1933 - LHK Jestřábi Prostějov 1:5 (0:2, 1:2, 0:1). Branky: 35.
Malý (Markulinec) – 9. Venkrbec (Luňák, Stejskal), 15. Černý (Kolibár, Veselý),
28. Černý (Duba), 30. Venkrbec (Luňák, Stejskal), 51. Kolibár (Černý). Diváci: 372
* HC Baník Sokolov - volno.
5.kolo: LHK Jestřábi Prostějov - HC Most 3:1 (0:0, 1:1, 2:0). Branky: 34. Šebek (Kolibár), 45. Šebek (Kučera, Duba), 59. Venkrbec – 30. Písařík (Smolka). Diváci: 3 813, HC Baník Sokolov - Medvědi Beroun 1933 2:3 po s.n. (1:0, 0:0, 1:2
- 0:0). Branky: 4. Boušek (Parýzek), 47. Sýkora (Kverka, T.Rohan) – 44. Jebavý
(Babka, Hrdel), 51. Špelda (Stromko), rozh. náj. Divíšek. Diváci: 1358.

ZBÝVAJÍCÍ program PROLÍNACÍ SOUTĚŽE
6. kolo, pondělí 14. dubna, 18:00 hodin: LHK Jestřábi Prostějov - SC Kolín, HC Baník Sokolov - HC Most, Medvědi Beroun 1933 volný los.
7. kolo, středa 16. dubna, 17:30 hodin: HC Most - Medvědi Beroun
1933, SC Kolín - HC Baník Sokolov (18:07), LHK Jestřábi Prostějov
volný los.
8. kolo, sobota 19. dubna, 17:30 hodin: HC Baník Sokolov - LHK Jestřábi Prostějov (18.4., 18:00), Medvědi Beroun 1933 - SC Kolín, HC Most
volný los.
9. kolo, pondělí 21. dubna, 18:00 hodin: LHK Jestřábi Prostějov - Medvědi Beroun 1933, SC Kolín - HC Most (18:07), HC Baník Sokolov volný los.

„Dokud to nebude jasné, nemůžeme polevit,“ brzdí euforii Venkrbec

Prostějov - Třikrát za poslední dvě utkání se do střelecké listiny zapsal člen první útočné formace Jestřábů
Matouš Venkrbec. Dvěma trefami řídil výhru 5:1 v
Berouně, brankou při power play ukončil mosteckou
snahu o vyrovnání a vynucení si prodloužení. Celkově
si tak polepšil již na čtyři branky a dvě asistence, čímž
si pojistil pozici nejproduktivnějšího hráče týmu i celé
baráže. Navíc výrazně zapracoval na počtu trestných
minut, ve čtyřech utkáních jich nasbíral jen šest, zatímco
za základní část a play off téměř devadesát.
Jiří Možný
Podařilo se vám zdolat i
Most, jaké jsou bezprostřední pocity?
„Je to perfektní. Nečekali jsme, že
baráží půjdeme takto hladce, i když
hladké je to jen zdánlivě. Zápasy
jsou nesmírně těžké, doma i venku. Takže obrovská radost, ale na
druhou stranu k postupu stále ještě
body chybí, takže zatím nemáme
co slavit.“
Vnímáte, že po pondělí
už můžete být v první lize
prakticky oběma nohama?
„No spíše teoreticky, prakticky
si ještě budeme muset počkat a
bodovat minimálně v jednom
dalším zápase. Dokud to opravdu
nebude na sto procent, nemůžeme ani na chvíli polevit, to by se
nám mohlo vymstít.“

Duel proti Mostu trochu
připomínal střetnutí se
Sokolovem, opět jste v polovině
inkasovali a pak vše třemi brankami otočili...
„Výsledkově to tak bylo, ale obraz
hry byl trochu jiný. Sokolov přijel s
velice disciplinovanou defenzivou,
Most hrál trochu otevřenější hokej,
což jsme předpokládali, a šancí bylo
mnohem víc než se Sokolovem.
Několikrát jsme jeli sami na bránu,
i já jsem jel. Nepodařilo se nám to
sice proměnit, ale koncovka nám
nakonec vyšla tak dobře, jako se
Sokolovem.“
Potřebovali jste jeden gól
dostat, aby vás to nastartovalo?
„Myslím si, že ne. Já osobně
bych se bez něj klidně obešel
(smích). Bylo to dnes takové
utahané, ne tak svěží jako se So-

kolovem, kdy jsme možná měli
trochu více sil. Není to nic příjemného dotahovat, to určitě ne
a zvlášť ne doma, ale zatím nám
to vychází.“
V sobotu se v Prostějově
utkal první s druhým týmem tabulky. Bylo to na ledě
znát?
„Ano. Tento zápas měl možná nejvyšší kvalitu, i když i se Sokolovem
byl velice kvalitní. Bylo to prestižní
utkání.“
Minule jste dal dva góly,
dnes ten závěrečný. Jak
jste spokojen sám se sebou?
„Jsem rád, že mi to tam padá,
ale v play off ani baráži člověk
na osobní statistiky vůbec nehledí a vítězství týmu je nade vše.
Ale samozřejmě to potěší, když
se člověk trefí, i když dneska to
bylo v power play. I tento gól je
pro mě ale obzvláště cenný, protože mi probliklo hlavou to, co se
tady stalo při utkání s Porubou v
základní části, kdy jsem zbytečně nahrával a zápas jsme nakonec ztratili. Zvolil jsem střelu, a i
když to byla trošku těžší situace
než tehdy, tak mi to tam spadlo.“
V mnoha zápasech jste
sbíral zbytečně trestné
minuty za fauly v útočném pásmu. Nyní už jste našel recept, jak
se toho vyvarovat?

KONTUMACE: Prostějov si
připsal výhru z Kolína 5:0
Prostějov/jim - Výsledek 4:5 po
samostatných nájezdech neplatí,
sportovně-technická komise komise hokejového svazu rozhodla
o tom, že duel 2. kola baráže o
první ligu z předminulé středy
mezi Kolínskými Kozly a prostějovskými Jestřáby vyhráli
hosté 5:0 kontumačně. Protest
prostějovského klubu proti neoprávněnému startu dvacetiletého
obránce Kryštofa Kulhánka byl
totiž shledán jako opodstatněný,
čímž svěřenci kouče Zachara získali hodně důležitý benefit...
„Máme o dva body víc a každý
se počítá. Hráči už to vědí a usmívali se. Jsou si vědomi, že nám to

může pomoci. Musíme se ovšem
soustředit na každý zápas a uhrát
si to na ledě,“ vyjádřil se bezprostředně po zveřejnění hlavní
trenér Jestřábů Petr Zachar.
Každý hráč, který chce nastoupit
do baráže, musí za své mužstvo
odehrát alespoň polovinu utkání
základní části dané soutěže. V
případě východní skupiny druhé
ligy to činilo dvaadvacet utkání,
v případě západní skupiny šestnáct utkání. Kolínský bek ovšem
naskočil jen do patnácti střetnutí a podmínku těsně nesplnil.
„Jiné rozhodnutí jsem ani nepředpokládal. Vše jsme deklarovali a nebylo co řešit. Bylo by

divné, kdyby to dopadlo jinak,
třeba Beroun kvůli stejnému
pravidlu nemůže nasadit hned
deset hráčů,“ hodnotil verdikt
Petr Zachar.
Současně s kontumací a třemi
body pro Jestřáby se celým případem zabývala i disciplinární
komise. Ta kolínský klub potrestala pokutou ve výši tři tisíce
korun a poplatkem za projednání v tisícikorunové výši. Proti
oběma rozhodnutím se může oddíl do patnácti dnů odvolat k výkonnému výboru Českého svazu
ledního hokeje. Nepředpokládá
se však, že by e Kolín k takovému
kroku uchýlil...

Nyní přijede Kolín, který
vám bude chtít vrátit
kontumační porážku. Co na něj
vymyslet?
„Hosté budou určitě bojovat, to je
jediná cesta, jak nás tu mohou přehrát. To stejné předváděli i doma,
kde využili euforie. Očekávám ale,
že u nás to bude jiný zápas, že budeme diktovat tempo a publikum nás
požene dopředu. Věřím, že k tomu
přistoupíme dobře a zvládneme to.“

„(smích) Trenéři na mě hodně
apelují, abych si na to dal pozor.
Je to pravda. Hodně využívám
svou dlouhou hůl při napadání
a občas se mi to vymstí, že mi
nějaký faul písknou. Od finálové série s Přerovem si na to ale
dávám extra pozor a od té doby
jsem byl vyloučen snad jen třikrát čtyřikrát. Vyloučení mohou
rozhodovat, takže je potřeba to
eliminovat.“

Dnes dorazí Kozli,
na Velikonoční pondělí Medvědi

Prostějov/jim - Další tři utkání
sehrají v nadcházejících osmi
dnech prostějovští hráči. Dvakrát
se ve zvířecím souboji představí
doma, jedenkrát venku. Zdejší
zimní stadion se tak nakrátko
přemění v zoo koutek i cirkus,
již dnes večer se v něm budou
promenádovat Kozli, přesně
o týden později se v ohrazeném
prostoru mohou diváci těšit na
drezúru Medvědů. V pátek se pak
tým Petra Zachara a Jiřího Vykoukala po mnohasetkilometrové
pouti představí na ledě Sokolova.
Kolín má Prostějovu co oplácet.
Na domácí půdě ho díky srovnání
v závěrečných minutách a penaltovému rozstřelu porazil, vinou administrativního pochybení ovšem
o oba body přišel a musel se smířit
s porážkou 0:5. Uplynulý týden
mu pak přinesl pouze tři body,
když porážky od Sokolova i Mostu
oddělila výhra nad Berounem.
Středočeský tým je tak se třemi
body na čtvrtém místě a na druhou
postupovou pozici ztrácí šest bodů.
Ještě o tři více je vzdálen vedoucí
Prostějov.
Čtyři dny nato se Jestřábi představí
na západním konci republiky a po

více než čtyř stech kilometrech
vyzvou sokolovský Baník. Tomu
se nepodařilo navázat na domácí
výhru nad Kolínem a v předešlých
dnech prohrál jak s Prostějovem, tak
s Berounem.
Západočeši nejprve v pondělí
vyzvou Most, aby si uchovali
teoretickou naději na záchranu,
poté se už budou soustředit na
Prostějov. Zápas se měl původně
odehrát až v sobotu, ale kvůli
přípravám na koncert Michala
Davida se oba kluby dohodli na
jednodenním posunu.
Velikonoční pondělí pak bude
ve znamení domácí rozlučky se
sezonou 2013/2014. Pokud už
tedy nebude jasno a svaz nerozhodne o tom, že se zbývající kola
v rámci úspor nákladů nebudou hrát.
Do Prostějova bude mít namířeno
Beroun, na jehož půdě se Jestřábům
v uplynulém týdnu podařilo zvítězit
hladce 5:1.
I Medvědi zatím drží naději na
první ligu, musí už ale pouze vítězit
a čekat na zaváhání týmů před sebou. Před Prostějovem se utkají
ještě v Mostě a doma s Kolínem.
Všechny tři utkání Jestřábů začínají
shodně v 18 hodin.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 5. KOLE


Tým

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Bodů

1.
2.
3.
4.
5.

LHK Jestřábi Prostějov
HC Most
HC Baník Sokolov
SC Kolín
Medvědi Beroun 1933

4
4
4
4
4

4
3
1
1
0

0
0
0
0
1

0
1
2
3
3

0
0
1
0
0

16:3
16:4
5:8
5:15
7:19

12
9
4
3
2
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Hokejisté Prostějova sehráli tři barážové duely. A všechny VÍTĚZNĚ!

Sokolov se úspěšně bránil až do třetí třetiny
Prostějov/jim - Téměř pětačtyřicet minut čekali prostějovští
hokejisté minulé pondělí na okamžik, až poprvé rozsvítí červené
světlo za gólmanem Sokolova
Vladislava Habala. Do závěrečné
dvacetiminutovky vstupovali za
nepříznivého stavu 0:1, ale díky
sérii vyhraných vhazování, tlaku v útočné třetině a trpělivého
ostřelování soupeřovy brány se
nakonec dočkali. Z Hané se tak
Baník vydal na více než šestihodinovou cestu zpět s prázdnou,
zatímco Prostějov zůstal společně
s kontumací svého prvního utkání stoprocentní.
Pro premiérové domácí barážové
utkání Prostějova v rámci třetího
kola se svého spuštění dočkala
čerstvě nainstalovaná velkoplošná
obrazovka, samotné střetnutí ovšem
dlouho i vzhledem k venkovním
teplotám a světlu připomínalo spíše

předsezónní „přátelák“. I tak se hrálo v parádní atmosféře a ve vysokém
tempu nahoru dolů, ovšem s minimem hry do těla a bez nebezpečné
střelby.
Do první příležitosti se průnikem
středem hnali hned po úvodním vhazování domácí, netrefili však bránu
a kotouč se rychle přesunul na opačnou stranu kluziště, kde sokolovský
kapitán Dobřemysl z levé strany
prozkoušel Kociána. O chvíli později se nejprve Coufal s Antončíkem
vydali do brejku dva na jednoho,
ale první z nich Habala neprostřelil,
ihned poté si při stejné situaci udělal
hostující Bauer kličku na střed a jeho
tečovaný pokus skončil nad bránou.
Nejblíže otevření skóre tak byl
v úvodní dvacetiminutovce Marek
Indra. Od zadního mantinelu odražený puk si namířil z pravé strany
do odkryté brány, ke své smůle však
trefil jen brusli hlídkujícího obránce.
První branky se tak mohli dočkat
hosté. Minutu před pauzou šli dva na
jednoho, Tomáš Sýkora ale z prostoru modrého půlkruhu netrefil volnou
část brány a z první poslal puk vedle.
V samotném závěru početní výhody
na počátku druhé části nepropálil

z bezprostřední blízkosti Habala
Jurík, po následném protiútoku se
vykopnutím nepříjemné Švecovy
střely na zadní tyč blýskl Kocián.
Bezbrankový stav tak změnil až
v úvodu druhé poloviny čistého času
Jaromír Kverka. V té době jediný
střelec Baníku naplno využil vyhozeného kotouče a v nájezdu na Kociána střelou do šibenice nezaváhal
– 0:1. Individuální akcí mohl srovnat Šebek, ale po slalomu jeho střelu
z mezikruží gólman zastavil. V posledních sekundách druhé třetiny
se ale musel vytáhnout především
Kocián. Po přihrávce z levé strany
na brankoviště totiž předvedl těžký
a velice důležitý zákrok.
Domácí snaha přinesla ovoce až po
druhém návratu z kabin. Najednou
tu byl trvalý tlak domácích hráčů
a ostřelování ze všech pozic, po
sérii vyhraných vhazování a několika neproměněných šancích přišla
i gólová radost. Indra z brankoviště
po Černého vybídnutí ani Kolibár
střelou z kruhu ještě neuspěli, trefili
se až při hře čtyři na čtyři, když po
Venkrbcově přihrávce zpoza brány
srovnal Viktor Coufal – 1:1. Obrat
měl na holi Venkrbec, po Coufalově

PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:

„Po většinu zápasu jsme byli lepší, ale převaha byla platonická. Chyběl tlak
do brány, důrazné zakončení. Ve třetí třetině jsme stáhli hru na tři pětky, oživili
jsme to, klukům jsme řekli, že pokud nepůjdeme do brankoviště, tak góly nedáme. Nakonec se nám to vyplatilo. Věřit musíte do poslední minuty. Dokud
vás soupeř nepřehrává, tak šance je vždycky. Bylo to opravdu o důrazu a o tom
gólmana prostřelit. Sokolov hrál to stejné doma proti Kolínu. Jirka Vykoukal
se tam byl podívat a na toto jsme kluky připravovali.“

MIKULÁŠ ANTONIK – HC Baník Sokolov:

„Věděli jsme, že Prostějov je silný do útoku, to se i potvrdilo. Celý zápas jsme
se bránili, s tím jsme i počítali, že se budeme spoléhat na nějaký brejk. Ten nám
i vyšel a dostali se do vedení, bohužel jsme nezvládli třetí třetinu. Nepovedl se
nám začátek, pak jsme nepokryli hráče v předbrankovém prostoru a za stavu
2:1 pro domácí už to bylo strašně těžké. Vepředu jsme už neměli téměř nic
a soupeř zaslouženě vyhrál. Takto dlouhou cestu jsme ještě neabsolvovali,
oni navíc měli v sobotu volno. Možná pohyb nebyl z naší strany takový, jaký
bychom si představovali, ale nesnižuje to kvalitu soupeře.“
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pozice netrefil puk dobře. Druhý gól
přidal až na počátku poslední desetiminutovky Frank Kučera (2:1)
a když se parádní ranou z levého
kruhu po Dubově vyhraném buly
blýskl Aleš Knesl, bylo to již 3:1.
Ještě předtím zazdil gólovku Luňák,
když pouze nastřelil přesouvajícího

se gólmana.
Čtvrtý
ól
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ól mohl
hl přidat
řid
Indra, jemuž po přečíslení poslal od
levého mantinelu puk Michal Černý.
Stav 3:1 už vydržel, měnil se pouze
počet trestů. V závěru totiž dostal
Martin Parýzek desetiminutový
osobní trest za protesty a jen chvíli
po něm inkasoval na střídačce stojící
Petr Račanský trest do konce utkání.

Berounu nepomohla ani výměna trenérů...
Beroun, Prostějov/jim -Po zdolání Sokolova a stvrzení kontumace prvního utkání s Kolínem
vyhráli hokejisté Prostějova i své
třetí barážové utkání. Na ledě
Berouna se ve středečním duelu
4. kola baráže dvakrát prosadili již do přestávky, další dvě
branky přidali ve druhé třetině
a zejména zásluhou Michala
Černého s Matoušem Venkrbcem získali Jestřábi druhé venkovní vítězství. Naopak Středočeši zůstali bez bodu poslední
a do karet hrál Prostějovu i výsledek souběžně hraného utkání,
v němž si hráči Mostu poradili
s Kolínem, takže poslední dva
týmy pětičlenné skupiny již znatelně zaostávaly.

Krátce před úvodním buly a po předešlých porážkách 1:7 a 2:5 se vedení berounského oddílu rozhodlo
k obměně realizačního týmu, Petra Nováka s Karlem Manhartem
vystřídal Zdeněk Pata s Radkem
Kampfem. Ani to ale oslabeným
hostům v boji o záchranu prvoligové příslušnosti nepomohlo.
Rozhodčí v duelu rozdali celkem
šedesát devět trestných minut.
Méně jich stejně jako proti Sokolovu bylo na straně Jestřábů,
ačkoli jen Marek Indra dostal za
úvodních deset minut dva menší
tresty. Jeho spoluhráče to ale trápit nemuselo. Po akci celé první
útočné formace se z bezprostřední
blízkosti trefil Matouš Venkrbec –
0:1. I domácím se podařilo ustát
oslabení, přesto v patnácté minutě
podruhé inkasovali. Michal Černý
se dostal do úniku a střelou pod
břevno neprohloupil – 0:2. Jestřábi se sami připravili o přesilovku
a vzápětí museli čelit více než půlminutovému oslabení tří proti pěti.

To ale zvládli a po další své přesilovce šli do kabin s dvougólovým
náskokem.
A do poloviny utkání bylo prakticky rozhodnuto. Medvědi se sice
dlouho úspěšně bránili, pak je ale
přelstil Černý. Po Dubově vysunutí si na levé straně pohrál s obráncem i gólmanem a z ostrého úhlu
poslal puk do odkryté brány - 0:3.
Dvě minuty po něm své druhé
branky v utkání docílil i přesilovkový střelec Matouš Venkrbec.
Z trestu domácího hráče nestihla
uběhnout ani minuta, když Luňák
poslal od modré čáry přihrávku
u brány stojícímu dlouhánovi, jenž
prostřelil soupeřova gólmana.
Medvědi sice zásluhou Pavla
Malého dokázali jen po několika
minutách snížit, jejich teprve čtvrtý gól v celé prolínací soutěži jim
ale k bodům nepomohl. Naopak
tečku za utkáním učinil necelých
deset minut před koncem Jan Kolibár, když si svůj třetí bod v utkání
připsal nahrávající Michal Černý.

K obratu proti Mostu zavelel

dvougólový David Šebek
PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:

Prostějov/jim – Čtyři odehrané
zápasy a dvanáct nastřádaných
bodů! Taková je bilance Prostějova přesně v polovině baráže
o účast v příštím ročníku první
ligy. Tým Petra Zachara a Jiřího
Vykoukala se prosadil i v sobotu
před téměř čtyřmi tisícovkami
povzbuzujících fanoušků proti
dosud vedoucímu Mostu a po
úspěšném obratu ho vystřídal na
čele pětičlenné skupiny. Jestřábům navíc pomohl výhrou nad
Sokolovem i stébla se chytající
Beroun, takže vytoužený postup
získává stále reálnější obrysy.
Utkání mělo raketový start a ke třem
bodům mohl domácí výběr nasměrovat již v první minutě Viktor Coufal. Sotva po třiceti sekundách byl
faulován a rozhodčí nařídili trestné
střílení, které ale mladý útočník neproměnil. Nic nevytěžili Jestřábi ani
ze svého tlaku při první přesilovce a
udeřit tak mohl Gerhát, jenž vypálil
z mezikruží těsně vedle. Ihned po
přejezdu modré čáry to zkusil Pavelka, ale se střelou hostujícího obránce
si Kocián poradil, na opačné straně
nedovolil Horák skórovat Dubovi.
Ani Most nevyužil svou první početní výhodu a krátce před druhou
přesilovkou vyřešil úspěšně domácí
gólman přečíslení tři na dva. Úvodní třetina tak za dohledu z hlediště
Tomáše Sršně mladšího, jenž po
operaci kolena již odložil berle, a do
pozice náhradníků nominovaných
Rozuma, Jedličky, Juríka a Belaye
skončila bez branek.
Do druhé části měli domácí velice
dobrý start. Hosté byli rádi za jakékoli osvobození, zatímco Jestřábi se
tlačili před bránu. Nic to ale nepřineslo, stejně jako brejk Mostu při
vlastním oslabení. V jejich následující přesilovce zahrozil střelou z osy
hřiště Sedláček, branky se ale hosté
dočkali až současně se skončením
Polákova trestu. To Písařík těsně po
přechodu modré čáry vystřelil přes
obránce a rána dvacetiletého útoč-

„Bylo to zajímavé utkání, diváci viděli šance na obou stranách. Myslím si
ale, že jsme o krůček byli lepší. Neproměnili jsme několik samostatných
nájezdů, ve třetí třetině jsme to ale ubojovali. Most byl stejně jako Sokolov
těžký soupeř, ale oproti Sokolovu chtěl hrát i dopředu, rychle otáčel hru,
chodil do brejků a my jsme si museli dávat hodně pozor.“

RADEK MRÁZEK – HC Most:

„Souhlasím, že diváci viděli kvalitní utkání. My jsme jim udělali radost, protože jsme domácím umožnili získat tři body. Věděl jsem ale, že nás čeká těžký soupeř velice silný dopředu, což se potvrdilo. Bohužel jsme hráli strašně
komplikovaně, málo jsme stříleli a de facto všechny tři góly jsme soupeři
nabídli. Krátce před nimi jsme byli v držení kotouče, a chybama jsme o něj
přišli a umožnili jsme soupeři, aby skóroval. Kdyby puk za stavu 1:1 neskončil na tyči, ale v bráně, možná by se to utkání zvrátilo na naš stranu, ale
dopadlo to takto, a soupeři gratuluji. Jedeme dál, ještě jsou před námi čtyři
zápasy a nic nekončí. Pokud se Prostějovu podaří postoupit, domnívám se,
že ani s tímto mužstvem nebude mít v první lize problémy.“
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Kociánem - 0:1. Jestřábi s odpovědí
dlouho nelenili a jen o čtyři minuty
později bylo srovnáno. David Šebek
s pukem obkroužil bránu a z pravé
strany to zkusil do bližší šibenice,
našel přesně volný kout - 1:1. Ještě
předtím tečoval nahození z levé strany osamocený Čmolík a Kocián se
musel vyznamenat, ihned po vyrovnání měli další dvě gólovky Jestřábi.
Nejprve jel Venkrbec sám na Horáka, ale neuspěl, pár desítek sekund
po něm mostecký gólman vyrazil
i Černého jedovatou střelu téměř od
modré čáry.
Pozadu ale nezůstávali ani hosté.
Do střílené nahrávky z pravé strany
vložil hůl najíždějící Nedrda a Kocián musel zasahovat, poté pronikl
Písařík do třetiny a přihrál pod sebe
na tvrdě pálícího Smolku, do třetice
už Písařík po vybruslení na střed zakončoval sám, ale minul. Na druhé
straně udržel Šebek modrou čáru
a zadovkou vyslal Antončíka mezi
beky vstříc Horákovi, v poslední minutě druhé části neuspěl ani Stejskal,
když si narazil s Venkrbcem a nebezpečně vypálil z takřka ideální
pozice mezi kruhy.
Závěrečná
dvacetiminutovka
normální hrací doby tak začínala
opět za nerozhodnutého stavu 1:1.
Tento poměr branek mohli hned
po buly změnit domácí, jenže puk
pouze poskakoval po brankovišti.
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když Most ve své poslední větší
šanci trefil při přečíslení tři na dva
spojnici za Kociánovou lapačkou.
Jestřábi na to zareagovali nejlepším způsobem, Kučera pronikl
z pravé strany až před bránu, přenechal puk míjejícímu Šebkovi, jenž
si po své úvodní střele volný kotouč dojel a z pár decimetrů ho u levé tyče doklepl do sítě - 2:1. Jak
se ukázalo, byla to branka vítězná!
Následně při přesilovce poté Malý
od modré čáry jen těsně minul protější tyčku a Luňák se individuálně
vydal přes obránce, objel bránu,
ale přihrávku napříč brankovištěm
nikdo nezasáhl. Zdálo se, že se
hokejisté Mostu dostanou k ještě
jedné nebezpečné akci, ale Čmolík nezpracoval mezi kruhy Nedrdovu přihrávku. Pojistku tak měl
na holi po křižné přihrávce Černý,
jeho střelu po ledě mířící mezi betony však Horák vytěsnil. Minutu
a tři čtvrtě před koncem to hosté
zkusili bez gólmana, Jestřábi se ale
účinně bránili a Venkrbcovi se navíc podařilo pohotovou a přesnou
střelou trefit od levého mantinelu
odkrytou klec - 1:3. V samotném
závěru si ještě Petr Zachar vzal
time out a poslední sekundy už
jeho hráči zvládli bez starostí. Více
než tři tisíce osm set povzbuzujících fanoušků tak mohlo potřetí
slavit. První liga je blízko!

ZDENĚK PATA - Medvědi Beroun 1933:

„Utkání se mi hodnotí těžko, protože jsme k mužstvu přišli asi dvě hodiny
před zápasem... Je vidět, že tento tým poznamenal průběh sezony, kdy nejdříve byl na pozicích pro play off a najednou přišel takový útlum, který nás dovedl až sem. Zápas podle mě rozhodla hlavně častá vyloučení a velké chyby
v obraně. Dostali jsme tři góly v oslabení, což si nemůžeme dovolit. Nemáme
široký kádr a bez toho, aby hrál disciplinovaně, to prostě nepůjde.“

PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:

„Myslím, že kromě první třetiny jsme byli celé utkání lepší. Měli jsme dobrý vstup a výsledkově jsme po celý zápas skóre kontrolovali. Doufám, že
klukům pomohly i využité přesilové hry. To, že jsme po třech kolech baráže
na postupovém místě, je pěkné, ale zatím to nic neznamená. Nadále musíme
jít s pokorou zápas od zápasu.“

POSLEDNÍ ŠANCE!
TIPNI VÍTĚZE A MÁŠ ŠÁLU
VRRCHOOLÍ SOUTĚĚŽ S HOKEJJOVÝMMI JEESTŘŘÁBYY A
PROSTĚJOVSKÝM
PRO
OSTĚĚJOVSSKÝM VVEČERNÍKEM
EČERRNÍKKEM
Před časem 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 vítěze dnešního barážového utkání o postup do
první ligy mezi Jestřáby a Kozly, případně duelu mezi Jestřáby a Medvědy,
a máte takřka vystaráno. Pak už stačí jen čekat, zda se na vás usměje štěstí
v případné losovačce. Odměníme vždy hned tři správně tipující.
V posledních týdnech jste tipovali autora první branky prostějovského
týmu, ale téměř vždy se jako první prosadil překvapivý střelec. To platilo
i v uplynulém týdnu, kdy nikdo nepředpokládal, že na 1:1 srovná proti
Sokolovu Viktor Coufal a proti Mostu David Šebek.
Kdo zatím neuspěl, nemusí však věšet hlavu. Soutěž pokračuje i v tomto
týdnu. Nejprve můžete odhadovat, kdo se stane vítězem dnešního barážového duelu mezi Prostějovem a Kolínem, čas na tipování máte pouze
do pondělí 14. dubna, 17.45 hodin. Následně pak kdo se stane vítězem
v utkání Jestřábů s Berounem, zde přijímáme odpovědi do pátku
18. dubna do 16 hodin.
Hlavní výhrou je, jak jinak tedy, klubová šála Jestřábů vyrobená u příležitosti 100. výročí prostějovského hokeje. Tu získají hned tři fanoušci.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA TEDY ZNÍ:

1.KOLO:
KDO BUDE VÍTEZEM STŘETNUTÍ MEZI
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV A HC KOLÍN?
2. KOLO:
KDO BUDE VÍTEZEM STŘETNUTÍ MEZI LHK
JESTŘÁBI PROSTĚJOV A MEDVĚDY BEROUN 1933?
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 14. DUBNA 2014, 17.45 hodin, v případě
2. kola máte čas do PÁTKU 18. DUBNA 2014, 16.00 hodin. Výherce
zveřejníme v příštím vydání Večerníku, které u svých prodejců najdete v úterý 22 . dubna.

Bude v Prostějově

EXTRALIGA?!

roun podruhé
d hé v utkání
ká í asii půlmiůl i
nutovou možnost pěti proti třem.
Druhý pokus dopadl navlas stejně
jako ten první a hosté si už náskok
i tři body pohlídali. Medvědi se tak
pomalu museli začít smiřovat s pádem do druhé ligy, po třech odehraných zápasech totiž na Prostějov i Most ztráceli již devět bodů... Prostějov/jim - Generální manažer „A“-týmu prostějovských
Jestřábů Jaroslav Luňák je
k myšlence získat do Prostějova
nejvyšší domácí soutěž prozatím
skeptický, ačkoliv před sezonou
prozradil, že má skutečně extraligové ambice.
„Pan Dopita se mnou není v žádném spojení, slyším to až od
vás. Neuvažuji o tom, teď se
soustředíme na baráž, kde před
sebou máme ještě polovinu zápasů,“ sdělil Večerníku v pátek
uplynulého týdne hokejový boss,
Vítězná radost. Jestřábi třikrát vyhráli a první liga otevírá svou
jenž hodlá jít postupnými kroky.
náruč.
Foto: Jiří Možný
Tím prvním je letošní postup do

To P
Prostějov
disponovall hhned
T
ěj
di
d
pětiminutovou početní výhodou
za Matějkovo vražení na hrazení
a střela prostějovského obránce
našla svůj cíl - 1:5.
O velkou část výhody se pak hosté
připravili vlastními fauly, a když
se na trestné lavici potkali právě
Kolibár s Venkrbcem, dostal Be-

první ligy, tím dalším pak sestavení
kvalitního prvoligového kádru. „Vše
chce svůj čas a nejde bourat skály
pohledem. Mít tým pro druhou ligu,
pro první ligu i pro absolutní špici
první ligy je velký rozdíl. Olomouc
je na tom po sportovní stránce velice
dobře,“ poukázal Luňák.
Vstup do extraligy navíc ještě může
ovlivnit jeden aspekt, který je ale
společný pro Prostějov i Olomouc.
„Na tuto soutěž máme nevyhovující stadiony, to je dlouhodobý
problém. Na první ligu stačí, ale
pokud se postup podaří, měli bychom jednat, co dál,“ naznačil
Jaroslav Luňák touhu po modernizaci hokejového stánku, na který
se pravidelně scházejí tisícovky
jestřábích fandů.

„Šest hodin dlouhá cesta na nás byla znát,“
připomněl 450kilometrovou dálku kanonýr Sokolova Jaromír Kverka
Prostějov - Po dorostenecké a juniorské extralize
již stihl Jaromír Kverka ve dvanácti střetnutích okusit
v dresu Karlových Varů i nejvyšší domácí soutěž dospělých, většinu letošní sezony ovšem dvaadvacetiletý útočník strávil v dresu druholigového Sokolova.
Syn někdejšího československého reprezentanta
a odchovance pražské Sparty si v základní části držel průměr jednoho bodu na zápas a v play off byl
ještě lepší, i díky němu hráči Baníku více než čtyři
měsíce neprohráli. V úvodních třech zápasech
m mužSokolova byl Kverka jediným střelcem
dolástva, jeho tři góly ovšem na více než zdolákání
ní Kolína nestačily. Po pondělním utkání
KÝ
na ledě Jestřábů jej PROSTĚJOVSKÝ
Večerník vyzpovídal.
Jiří Možný
Po dvě třetiny jste drželi
čisté konto, co se pak stalo v poslední části, že jste nakonec nezískali ani bod?
„Dlouho jsme super bránili.
Soupeř byl od začátku utkání
lepší, vletěl na nás, my jsme se
trochu rozkoukávali. Nicméně
jsme dali jednoho šťastného góla
a věřili jsme v to, že bychom to
mohli ‚umlátit‘ na nejtěsnější
vítězství. Bohužel domácí měli
velký tlak, my navíc udělali dvě
hrubky, když jsme si nepohlídali
hráče a to rozhodlo. Když dali
první gól, tak jsme již věděli, že
to bude strašně těžké, protože
dopředu jsme byli impotentní.

těli
Přesto jsme chtěli
aspoň remízu, ale
ólu
od druhého gólu
hodto už bylo rozhodnuté...“
Hráli jste
fyzicky náročný hokej. Poznamenaly závěr i ubývající
síly?
ku docházely.
„Síly už trošku
Nevím, jestli je to dobře, nebo
sme ale o den dřív
špatně, nejeli jsme
ouhá cesta na nás
a šest hodin dlouhá
ůsobili jsme tak, jak
byla znát. Nepůsobili
bychom chtěli, ale přesto jsme se
dlouho drželi. Dvě chyby hokej
rozhodují...“
Ještě předtím
ředtím jste Sokolov poslal
lal do vedení pa-

rádně zakončeným nájezdem.
Měl jste jasno, co provedete?
„Vždy si tak čekám na nějaký
únik, teď jsem dostal nahrávku
a využil jsem to. Jak ovšem říkám,
soupeř byl po celou dobu jednoznačně lepší a neuválčili jsem to.
Snad to vyjde příště.“
Jste zatím jediným střelcem týmu. Čemu to přičítáte?
„„Mám docela štěstí,, i když
y v Mostě jsem pár šancí propálil. Jsem
ale rád, že mi to docela vychází. Potřebovali bychom
ale, aby góly dávali i jiní hráči a my jsme vyhrávali.
O to nám teď jde.,
výhra nepřišla,
proto jsem zklamaný.“
Foto: Jiří Možný

Do baráže jste šli s dlouhou sérií neporazitelnosti. Nepodepsalo se na vás, že jste
hned první zápas ztratili?
„To ne, věřili jsme si i v Prostějově.
V baráži už jsou ale všechno lepší
týmy, technicky i bruslařsky vyspělé. Vše je o bojovnosti a štěstí,
zatím je to padesát na padesát.“
V základní části i play
off jste se držel na špici
p
produktivity. Jak jste spokojen
s touto sezonou?
sez
„A jo, do
docela jsem spokojen...
(úsměv)) Může
M
to být lepší, ale
i horší. Ma
Makám každý zápas a dopředu moc nekoukám. Snažím se
pracovat, a buď to vyjde, nebo ne.“
Vyzkoušel jste si i exVyz
tral
traligu, jak vidíte svou
budoucno
budoucnost v nejvyšší domácí
soutěži?
„Vůbec nevím,
ne
na to nekoukám.
Teď jsem na dva roky podepsal
s Karlovými
Karlovým Vary a budu makat
tam, kde bbudu hrát. V extralize
bych byl šťastný, ale uvidíme,
kam mě to zavane.“

„Věřili jsme v to, že bychom to
mohli ‚umlátit‘ na 1:0. Bohužel
soupeř měl velký tlak, udělali
jsme tam dvě hrubky, když jsme
si nepohlídali hráče. To rozhodlo.“

sokolovský útočník JAROMÍR KVERKA
o prostějovském obratu z 0:1 na 3:1

Basketbal

28
30

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 14. dubna 2014

Prostějovští basketbalisté vstoupili do vyřazovacích bojů vítězně

89 ARIETE PROSTĚJOV
81 BC FARFALLINO KOLÍN

VEČERNÍK: ORLY ČEKÁ DALŠÍ JÍZDA DO LIGOVÉHO FINÁLE

poločas: 48:36
čtvrtiny: 22:16, 26:20, 25:27, 16:18
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

47/26:40/20
8:8
15/13: 23/17
42:26

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

18:18
20:22
9:8
14:13

Rozhodčí: Dolinek, Paulík, Kapl.
Diváci: 200.

Sestava a body Prostějova:
Kohoout Ondře
řeej
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ezá
zák
ák Pav
avel
Neča
čaas Ra
čas
R de
dekk
Bohhačíík Jaarroom
míír

18
13
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Markko Ro
Ma
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maan
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Krat
Kr
atoocchvvílí Jan
atoc

10
100
10
5

Bratčenkov Vojtěch
0
Polášek Rudolf
0
Prášil Jaroslav
0
Trenér: Zbyněk Choleva

Sestava a body BC FARfallino Kolín:
Machač David 19, Ličartovský Štefan 18, Lewis Jeremy Matthew 13, Zuzák
Stanislav 12, Sýkora Martin 7, Horák Ladislav 6, Field Richard 3, Harčár Pavel
3, Djukanovič Djukan 0, Holý Petr 0

VÝSLEDKY Základní části Mattoni NBL:
Dohrávka 8. kola: Nymburk - NH Ostrava 87:53 (29:15

47:26 69:39). Nejvíce bodů: Houška 14, Hruban 14, Benda 10 Ruach 11, Zbránek 10, Číž 9. Rozhodčí: Dolinek, Hošek, Galajda.
Fauly: 14:12. Trestné hody: 13/11:15/12. Trojky: 8:5.

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
BK Lions Jindřichův Hradec
Quanto Tuři Svitavy
MMCITÉ Brno

22
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

22
32
26
26
26
23
20
19
13
12
12
11

0
10
16
16
16
19
22
23
29
30
30
31

1967:1369
3573:3052
3457:3254
3421:3163
3356:3175
3325:3401
3235:3340
3369:3363
3116:3465
3229:3677
3216:3575
3194:3624

100
76,2
61,9
61,9
61,9
54,8
47,6
45,2
31,0
28,6
28,6
26,2

PLAY OFF - ČTVRTFINÁLE
1. zápasy: Opava - Děčín 76:71 (14:15, 27:33, 50:48). Nejvíce
bodů: Sokolovský 20, Šiřina 17, Dokoupil 12, Cvek 11 - Stria
18, Vyoral 14, Bosák 12, Houska 11. Rozhodčí: Hruša, Kučera,
Vondráček. Fauly: 25:26. Trestné hody: 22/16 - 26/19. Trojky:
8:6 * Pardubice - Ústí nad Labem 79:76 (15:17, 37:35, 57:53).
Nejvíce bodů: Muirhead 27, Bohačík 18, Peterka 13 - Steffeck 26,
Mitchell 15, Bowden 11. Rozhodčí: Vyklický, Kučerová, Matějek.
Fauly: 18:17. Trestné hody: 17/15 - 16/11. Trojky: 6:9 * Prostějov - Kolín 89:81 (22:16, 48:36, 73:63). Nejvíce bodů: Kohout
18, Slezák 13, Nečas 12, Bohačík 11, Pandula, Marko a Švrdlík po
10 - Machač 19, Ličartovský 18, Lewis 13, Zuzák 12. Rozhodčí:
Dolinek, Paulík, Kapl. Fauly: 20:22. Trestné hody: 15/13 - 23/17.
Trojky: 8:8 * Nymburk - Ostrava 88:50 (20:15, 43:24, 61:32).
Nejvíce bodů: Pomikálek 23, Simmons 15, Houška 10, Benda 9
- Willman 17, Alič 14, Zbránek 8. Rozhodčí: Lukeš, Hošek, Galajda. Fauly: 15:19. Trestné hody: 17/9 - 8/4. Trojky: 7:4.

PLAY OFF - ČTVRTFINÁLE

1

ČEZ BASKETBALL
NYMBURK

1

ARIETE
PROSTĚJOV
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vs.

0

Výsledky: 88:50

vs.
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0

Výsledky: 89:81

1

BK JIP
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LABEM

Výsledky: 79:76

1

BK OPAVA

vs.

BK
DĚČÍN
DĚČÍN

0
0

Výsledky: 76:71

KAM PŘÍŠTĚ na MATTONI NBL
ČTVRTFINÁLE PLAY OFF

2. čtvrtfinále, středa 16. dubna, 18:00 hodin:
NH Ostrava - ČET Basketball Nymburk, BC Farfallino Kolín - Ariete
Prostějov (17.4., 17:45), BK Sluneta Ústí nad Labem - BK JIP Pardubice (15.4., 20:00), BK Děčín - BK Opava (15.4., 18:00).
3. čtvrtfinále, sobota 19. dubna, 18:00 hodin:
ČEZ Basketball Nymburk - NH Ostrava, Ariete Prostějov - BC Farfallino Kolín (20.4., 18:00), BK JIP Pardubice - BK Sluneta Ústí nad
Labem (18.4., 16:00), BK Opava - BK Děčín (18.4., 18:00).

Prostějov/lv - Letošní ročník Mattoni NBL přinesl v průběhu základní části celou řadu překvapivých výsledků. Tím největším je asi skutečnost, že mezi adepty na medaile se po
letech půstu zařadili hráči Opavy. Ti ostatně
budou podle Večerníku čeřit basketbalové vody také v průběhu vyřazovacích bojů play of.
O titul si však nejen podle basketbalových expertů zahrají stejně jako loni opět hráči Prostějova
a Nymburku...

ČTVRTFINÁLE

stějov Petrem Czudkem a dirigovaný rozehrávačem Šiřinou
si s Válečníky poradí a postupem završí úspěšnou sezonu.
Podobně dopadne měření sil
Pardubic s Ústím nad Labem.
Pandy budou ve vlastní hale
nepříjemné, přesto se budou
radovat basketbalisté z východu Čech. Nymburk a Prostějov
proti Ostravě a Kolínu potvrdí
roli favoritů a postoupí bez větších problémů.

Již rozehraná fáze play off slibuje velká dramata. Vyrovnané
série se očekávají především
v případech duelů Opavy s Děčínem a Pardubic, které vyzvou
Ústecké Pandy. Už v první části
sezony se ukázalo, jak důležitá
je výhoda domácího prostředí
a tento faktor ovlivní také konečné výsledky v prvním kole
play off.
Prostředí opavské haly, na kteSEMIFINÁLE
ré neradi vzpomínají také hráči
Ariete, se nebude líbit Děčínu. Poslední finalisty nečeká v tomSlezský celek vedený z lavičky to klání žádná lehká práce. V záněkdejším kapitánem BK Pro- kladní části doma Opava i bez

kapitána Ladislava Sokolovského Nymburk pořádně potrápila
a prohrála pouze o devět bodů.
Historie se bude opakovat. Obhájce titulu sice postoupí, v zápasech ale nebude mít příliš prostoru, aby na palubovku poslal
hráče druhého sledu. Hlavně na
severu Moravy bude muset podat maximální výkon.
Bezstarostná procházka růžovým sadem nečeká ani hráče
Prostějova. S Pardubicemi sice
mají v sezoně příznivou bilanci
3:1 na zápasy, vysoká porážka
65:91 z druhé polovina ledna ale
naznačuje možné komplikace.
Orli před vlastními fanoušky
zůstanou stoprocentně úspěšní
a postoupí po čtyřech zápasech.

FINÁLE
Závěr sezony přinese špičkovou podívanou. Ariete nastoupí
oproti loňsku kompletní a budou
Nymburku vzdorovat. Po úvodní porážce si zvyknou na nepříjemnou obranu soupeře a doma
svého protivníka porazí! Na titul
to ale opět stačit nebude... Stříbrná medaile přesto bude Orlům
opět slušet.

První krok. Basketbalisté Prostějova vstoupili dle očekávání do
Play-off vítězstvím
Foto: Milan Fojt

jak dopadne play off mattoni nbl
aneb TIPY VEČERNÍKU
Čtvrtfinále:
ČEZ Basketball Nymburk – NH Ostrava
3:0 na zápasy
BK Ariete Prostějov – BC Farfallino Kolín
3:0 na zápasy
BK JIP Pardubice – BK Sluneta Ústí nad Labem 3:2 na zápasy
BK Opava – BK Děčín
3:2 na zápasy
Semifinále:
ČEZ Basketball Nymburk – BK Opava
3:0 na zápasy
BK Ariete Prostějov – BK JIP Pardubice
3:1 na zápasy
Finále:
ČEZ Basketball Nymburk – BK Ariete Prostějov 3:1 na zápasy

Kolín i bez Djukanoviče potrápil prostějovského favorita
Prostějov/lv - V netradičním
čase těsně po poledni nastoupili
basketbaloví Orli uplynulou sobotu k prvnímu utkání čtvrtfinálové série proti BC Farfallino
Kolín. Hon za prvním bodem
zahájili totiž nejen před zraky
domácího publika, ale i televizních kamer.
Přestože vstup nebyl ze strany domácích úplně nejlepší. Hosté drželi vyrovnanou partii a teprve druhá
čtvrtina ukázala, že domácí hráči
umí hrát lépe a poločas vyhráli
48:36. Ve třetí periodě dokonce
vedli již devatenáctibodovým
náskokem, když vinou koncentrace a několika trefených střel

soupeře ale znovu museli bojovat
o vítězství, protože náskok klesnul
pod magickou dvoucifernou hranici. Nakonec si ale domácí vítězství nenechali proklouznout mezi
prsty a poměrem 89:81 získali
první bod ve čtvrtfinálové sérii.
Ariete vstoupilo do utkání vyrovnanou partií se soupeřem, který
se dokonce dostal do vedení 6:5.
Orli reagovali zlepšenou obranou
a otočili na 11:6. Soupeř i bez zraněného Djukanoviče pokračoval
ve slušném výkonu a srovnal na
16:16. Teprve závěrečné minuty
a body podkošového Švrdlíka
s Kohoutem znamenaly vítězství
v první periodě 22:16, na které Orli
navázali ve druhé části, ale až v jejím závěru. Nejprve sedmibodový
náskok málem promarnili 32:31,
přičemž největšími tahouny hostů
byl Ličartovský se Zuzákem, aby
následně zlepšenou hrou zejména

Nečase s Bohačíkem zvýšili na
poločasový stav 48:36.Ve třetím
kvartále nasvědčovalo vše tomu,
že ještě před vypršením konce třetí
části bude o vítězi rozhodnuto.
Domácí náskok pomalu ale jistě
narůstal, až se v sedmé minutě této
části zastavil na devatenácti bodech 71:52. Pak se ale ještě hosté
vzepjali. Vedeni svým kapitánem
Machačem, který ve druhé půli
zaznamenal patnáct bodů, ještě
před začátkem poslední desetiminutovky snížili na přesný desetibodový rozdíl 73:63. Ani ten Orli
v posledním dějství zápasu neudrželi, ale přesto bez větších komplikací kontrolovali výsledek zápasu.
Nakonec se tak můžou radovat
z prvního čtvrtfinálového bodu
po výhře 89:81. O druhý budou
usilovat ve čtvrtek na palubovce
soupeře, třetí zápase se hraje v neděli 20. dubna od 18.00 hodin.

Očima trenérů

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„Jsme pochopitelně spokojeni s vítězstvím. Play off se hraje na body a ten
první už máme. Hlavně v prvním poločase nám do koše nespadla celá řada střel.
Nebyl to úplně ideální výkon. Možná
jsme byli přemotivovaní. Nakonec jsme
to ale zvládli a to se počítá. V průběhu
druhého poločasu jsme už vedli o dvacet bodů, a i když
skóre není zcela přesvědčivé, vývoj jsme kontrolovali.“

Predrag Benáček - BC Kolín

„Z naší strany to nebyl špatný výkon.
Soupeře jsme přinutili, aby celých
čtyřicet minut musel bojovat. V průběhu utkání musel kvůli zdravotním
problémům odstoupit Djukanovič,
a to bylo pro nás velké oslabení.
Máme pouze jednoho klasického rozehrávače. Když nemůže hrát, je to
pro nás problém.“

Exkluzivní rozhovor s rozehrávačem prostějovských Orlů

„Příště musíme hrát lépe,“ uvědomuje si Roman Marko
Prostějov - Nebyla to žádná velká jízda. Basketbalisté Prostějova v úvodním čtvrtfinále kolínského soupeře porazili, jejich výkon přesto nenadchl.
V play off se ale na krásu nehraje. Orli urvali první bod
a přiblížili se k postupu do semifinále. „To je ale jediná pozitivní věc. Nehráli jsme dobře, vítězství se však
počítá,“ komentoval první vystoupení ve vyřazovací
části Mattoni NBL rozehrávač Ariete Roman Marko.
Ladislav Valný
Vyhráli
jste
pouze
o sedm bodů. Čím vás
Kolín zaskočil?
„Kolín nás nezaskočil... Problém byl v naší hře, nebyl to

povedený výkon. Na tento
zápas musíme rychle zapomenout. Vedeme jedna nula, ale
nic přesvědčivé to nebylo. Příště to snad bude lepší.“
Co potřebujete do příštího utkání zlepšit?

„Prakticky všechno. Hlavně
musíme příště chytit rytmus. V
prvním zápase jsme se vlastně
nedostali do tempa. Chvilku
jsme si přihrávali až moc, pak
zase vůbec. Byl to opravdu
zvláštní zápas. Má to ale jednu
výhodu, tak hrozně snad příště
hrát ani nemůžeme....(ironický
úsměv)“
Stačil by podobný výkon na vítězství v kolínské odvetě?
„Myslím si, že ne. Kolín je
především doma hodně nebezpečný. Nemá co ztratit a pokusí
se překvapit. Nesmíme nechat
jeho hráče rozstřílet. Když se

dostanou do laufu, hodně špatně se pak zastavují.“
Farfallino je ve vlastní
hale hodně nepříjemný
V čem je kouzlo kolínské
haly?
„Ona to snad ani není hala, spíš
tělocvična! Hřiště je strašně
malé, palubovka stará a míče
se málo odrážejí... Pro každý
hostující tým je to hodně nepříjemné. Kluci z Kolína jsou
na to naopak zvyklí a umí toho
využít. Musíme si s tím poradit, kvalita je totiž na naší straně. Když podáme výkon, který
je v našich možnostech, zvládneme to.“

Foto: Milan Fojt

Domácí týmy v úvodních zápasech dokonale využily vlastní haly
Prostějov/lv - Výhodu domácí
palubovky stoprocentně využily všechny týmy v prvním čtvrtfinále Mattoni
NBL. K postupu do dalšího
kola má kromě Prostějova
blíž také Opava, Pardubice
a pochopitelně i největší favorit celého play off Nymburk
Ostrava v Nymburce držela

naději jen během první
čtvrtiny. V dalších úsecích
zápasu se úřadující mistr
dokázal prosadit a vyhrál rozdílem třídy 88:50. „Je to pro
nás dobrý začátek série. Když
začínáte play off doma, jste
vždycky trochu pod tlakem,
ale přesto jsme odvedli dobrou
práci. Byli jsme koncentrovaní

po většinu zápasu, i když na
začátku jsme trochu bojovali
se střelbou a ztrátami. Přesto
jsme šli do vedení, což byla
zásluha hlavně naší obrany.
Nezpomalili a neubrali jsme
na intenzitě ani ve třetí čtvrtině
a ještě jsme vedení navýšili,“
pochvaloval si nymburský
trenér Kestutis Kemzura.

Důležité vítězství si na své konto
připsali hráči Opavy, kteří porazili Děčín po velké bitvě 76:71.
Slezané se do tempa dostávali
pomalu a první půli prohráli.
Po návratu na palubovku se
ale zvedli a výsledek otočili
„V play off rozhoduje bojovnost
a tvrdost, ani v jednom jsme
nebyli lepším týmem a to samé

platí o doskoku. Přitom jsme se
na to připravovali. To, že jsme v
poločase ztráceli jen šest bodů,
pro nás bylo ještě milosrdné. Ve
druhém poločase už jsme nebyli tak trapní na doskoku a naším
X-faktorem byli Ladislav Sokolovský a Petr Dokoupil.
Vítězství nás těší, příště ale
musíme hrát lépe,“ prohlá-

sil opavský kouč Petr Czudek.
Těsné vítězství 79:76 vydřely
Pardubice, které přivítaly Ústí
nad Labem. Hosté v průběhu
duelu prohrávali dvouciferným
rozdílem, přesto se dokázali
vrátit do zápasu a padli až v dramatické koncovce. „V úvodu
jsme hostům dovolili i útočné
doskoky. Ve druhé půlce jsme ale

zlepšili obranu, vycházely nám
protiútoky a získali jsme vedení
o 14 bodů, když výborně zahrál
především Muirhead. Pak ale
přišly zbytečné chyby, kterými
jsme dovolili soupeři se rozehrát,
a díky tomu z toho bylo drama.
Naštěstí pro nás s dobrým koncem,“ oddechl si pardubický kormidelník Dušan Bohunický.
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V Ivančicích vydřel Prostějov bolestivou remízu
23:23

HK Ivančice
Sokol II Prostějov

(13:12)

Rozhodčí: Krejčí – Lédr. ŽK: 2:4. Vyloučení: 2:7. Sedmičky:
6/6:3/2. Diváků: 73. Pětiminutovky: 1:2, 2:2, 5:5, 7:6, 10:9, 13:12,
16:14, 18:16, 21:18, 22:20, 23:22, 23:23..

Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Zacpal – Kozlovský 4, Čižmárik, M. Jurík 3, T. Jurík 1,
Juráček, Jurečka 2, Münster 1, Procházka 2, Gazdík, Mikulka,
Raška, Kosina 10. Trenér: Alois Jurík.
Ivančice, Prostějov/jim – Z
palubovky
jihomoravských
Ivančic se body vozí pouze výjimečně. V této sezoně se to až do
sobotního večera podařilo pouze
remizující Olomouci, o víkendu
ji ovšem napodobili i házenkáři Sokola II Prostějov. Ti sice
čtvrthodinu před koncem „padali“ o tři branky, závěr jim ale

i bez zraněných Kosiny s Kozlovským vyšel perfektně a díky
neprostupné obraně vybojovali
výsledek 23:23.
„Před zápasem bych bod bral všemi deseti a pokládal bych to za
velké překvapení, protože všichni
pohybující se kolem házené vědí,
co se v Ivančicích děje. A bod beru
i po utkání. Bylo to hodně kruté a

VÝSLEDKOVÝ SERVIS Z HÁZENÉ
Výsledky 19. kola: Olomouc – Juliánov 29:28, Brno „B“ – Maloměřice nehlášeno, Ivančice – Prostějov 23:23, Velké Meziříčí - Kostelec na
Hané 41:28, Hustopeče – Telnice 33:25, Sokolnice – Kuřim 31:29.
Předehrávky 22. kola: Maloměřice – Sokolnice 29:24, Telnice – Ivančice
25:19, Juliánov – Velké Meziříčí 21:24.

Průběžná tabulka druhé ligy, skupiny Jižní Morava

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

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

Z
19
20
19
20
19
19
20
19
19
20
20
18

V
13
13
13
10
9
10
8
7
7
6
5
3

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

P
3
5
5
7
6
8
11
10
11
12
13
13

S
557:487
561:517
565:523
520:476
491:479
520:515
537:586
508:530
574:565
531:551
563:621
457:534

B
29
28
27
23
22
21
17
16
15
14
12
8

KAM NA házenou?
20. kolo, sobota 26. dubna: Telnice – Olomouc (nezadáno), Kuřim –
Ivančice (nezadáno), Maloměřice – Hustopeče (nezadáno), Kostelec na
Hané – Brno „B“ (nezadáno), Prostějov – Velké Meziříčí (10.00), Juliánov – Sokolnice (neděle 27.4., 18.00).

V sobotu hostí 1.SK
„rozjetý“ Zábřeh

Prostějov/tok - Velmi těžký soupeř se představí v sobotu od 16.00
hodin na stadionu SCM Za Místním nádražím v Prostějově. SK
Sulko Zábřeh měl impozantní
vstup do jarní sezóny, když v
prvních třech zápasech „urval“
plný počet bodů, když zvítězil nad
1.HFK O a rezervou Slovácka,
venku přehrál mladé „ševce“ ze
Zlína. Včera ovšem v domácím
prostředí pouze remizoval bez
branek s Orlovou.
V minulém ligovém ročníku měl
Prostějov se Zábřehem aktivní bilanci po domácím vítězství a venkovní remíze. To už se tentokrát jistě
opakovat nebude, protože na podzim v Zábřehu vrcholila výsledková
a psychická krize týmu porážkou
0:3. „Dopředu jsme byli bezzubí,
vzadu si nepohlídali soupeřovy standardky, i když jsme věděli, že to je
klíčová věc, v níž je Zábřeh silný,“
krčil tehdy rozmrzele rameny asistent trenéra Roman Popelka.
Výsledky Zábřehu v zimní přípravě
(tři vítězství, jedna remíza a pět porážek) nebyly bůhvíjaké, dokazuje
to ale fakt, jak málo lze z výsledků
přípravných utkání usuzovat na skutečnou formu týmu. V kabině byl
přes zimu pěkný průvan, samozřejmě myšleno co do obměny kádru. K
brankářské stálici Šustrovi přibyl na

hostování zkušený Kamisch ze Zlatých Hor, do obrany se vrátil Swiech
opět hostující z Opavy, doplněný
záložníkem Binarem. K omlazení
kádru přispěly další posily na hostování – obránci Linek (Zlín) a Ješko
(Sigma), záložník Lukáš (Znojmo)
a útočník Čtvrtníček (Slovácko),
všechno borci ve věku do třiadvaceti let. Dalších deset hráčů ukončilo
hostování v Zábřehu nebo je klub
naopak uvolnil.
Podle všeho tyto změny přišly
týmu pod vedením trenéra Balcárka k duhu. V zatím posledním
duelu o víkendu proti Orlové
poslal kouč do boje tuto sestavu:
Šustr – Kovář, Čep, Ješko, Rajnoha, Swiech (66. Kostorek), Lukáš,
Čtvrtníček (88. Váňa), Binar (55.
Pospíšil), Linek, Bačík.
„Zápas to bude úplně jiný, než oba
předešlé,“ upozornil na rozdílnost
nastávajícího soupeře po utkání
v Kunovicích brankář Bureš. „Zábřeh bude svědomitě bránit a sázet
bude především na standardky,
v nichž je silný, jak konečně ukázal na podzim doma,“ očekává od
soupeře Bureš, který by měl opět
patřit k oporám zadních řad. Pokud budou všichni v pořádku, dá
se předpokládat, že trenér František
Jura nebude s nedělní sestavou příliš hýbat.

Výsledky soutěží v malé kopané ČSRS Prostějov
2. okresní liga mužů, skupina A
První turnaj (12. dubna) – hřiště Vrbátky: FC Zavadilka Prostějov
– FK Vrbátky 1:1, Vrbátky – 1.FC Laškov 1:6, Medvědi Prostějov
– Zavadilka PV 7:2, Laškov – Medvědi PV 4:2. Rozhodčí: Krátký.
Hřiště Čehovice: Béci Smržice – KMK Katastrofa Prostějov 1:1,
Spojené kluby Hluchov/Čehovice – Galacticos Prostějov 8:1, Hluchov/Čehovice – Katastrofa PV 3:4, Smržice – Galacticos PV 9:0.
Rozhodčí: Zatloukal.

Průběžná tabulka
1. Hluchov/Čehovice
2. Laškov
3. Katastrofa PV
4. Vrbátky
5. Medvědi PV
6. Smržice
7. Galacticos PV
8. Zavadilka PV

7
6
5
3
2
2
2
1

1
0
3
3
4
1
1
3

1
3
1
3
3
6
6
5

53:23
44:21
29:12
23:33
27:27
20:31
17:51
18:33

22
18
18
12
10
7
7
6

2. okresní liga mužů, skupina B
Druhý turnaj (12. dubna) – hřiště Kralice na Hané: KRS Abrahám
Prostějov – FC Ladzimil Čehovice 1:0, Kostelec na Hané – Abrahám PV 8:3, FC SEMOS Juniors Hluchov – L. Čehovice 1:8, Kralice – TJ Otinoves 3:3, J. Hluchov – Kostelec 5:3. Rozhodčí: Kučera.

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

8
1
5
38:27
25
7
3
3
56:34
24
7
2
5
39:33
23
6
2
5
44:38
20
4
3
7
47:54
15
3
1
10
24:62
10
Město Prostějov podporuje malou kopanou.

bolestivé, padesát minut nás masírovali rozhodčí,“ svěřoval se s
dojmy spokojený hostující trenér
Alois Jurík.
Základem pro prodloužení bodové
série na tři utkání byla podle Juríka
defenzivní činnost. „Úkolem bylo
nepouštět domácí do brejků, což
jsme zvládli na jedničku. Agresivní obrana 1-5 byla velice kvalitní
a přineslo to ovoce. Projevila se
ale také nejlepší obrana v celé lize,
bylo to hodně tvrdé a vypjaté,“
popisoval.
Zápas tak nedohráli hned dva
ofenzivní tahouni prostějovské
sestavy. „Kosina v závěru utrpěl
po ostrém kontaktu tržnou ránu a
musel na šití do tamější nemocnice, deset minut před koncem si
Kozlovský poranil koleno a půjde
s ním na vyšetření,“ připočítal

další dva hráče na marodku. Z ní
by naopak brzy mohli zmizet Jura
se Šestořádem. První již začal s
lehkým tréninkem, druhý si musí
ještě dva týdny počkat.
V úspěšnosti střelby byl dokonce
Prostějov lepší než jeho soupeř, z
Ivančic si tedy mohl jako první v
ročníku odvézt i výhru. „Nasekali
jsme ale hned devatenáct technických chyb. Jedenáct v první půli a
osm ve druhé. Po perfektní obranné práci jsme tak lehce ztratili míč
nesmyslnými přihrávkami do autu
nebo do rukou soupeře,“ poukázal
na hlavní negativum na hře.
Jinak měl ale Jurík pro své hráče
jen slova chvály. „Soupeře jsme
zaskočili a kluci to od prvního po
posledního odmakali. Náš výkon
jde postupně nahoru a ještě poroste. Nebylo to lehké utkání, byly

tam údery do obličeje i tahání za
dres, ale kluci to ustáli,“ radoval se.
Spokojen byl i s tím, jak se závěr zápasu odehrál. „Padesát minut jsme
hráli proti osmi lidem. Pak jsem byl
hodně zlý na arbitry a možná to pomohlo, protože změnili styl pískání
a jsou z toho opět body,“ zdůraznil.
Nyní mají házenkářské soutěže
velikonoční pauzu, další kolo je
tak na programu až o víkendu 26.
a 27. dubna. Na Prostějov čeká
Velké Meziříčí, utkání se ovšem
neodehraje v tradičním čase od 15
hodin, ale hned v 10 dopoledne.
„Důvod je jednoduchý. Odpoledne se žení náš brankář Jiří Hrubý.
Věřím, že náš výkon ještě poroste
a získáme jistotu záchrany,“ pozval Jurík všechny příznivce prostějovské házené na předposlední
domácí utkání v sezoně.

Zdecimovaný Kostelec schytal 40 gólů

Velké Meziříčí, Prostějov/jim
– Pouze se dvěma gólmany a
devíti hráči do pole odcestoval hlavní trenér Kostelce na
Hané Zdeněk Čtvrtníček na
cestu vstříc Velkému Meziříčí.
Domácí se úspěšně zvládnutou
předehrávkou s Juliánovem
posunuli na druhé místo a tuto
svou pozici potvrdili i v souboji
s hanáckým výběrem. Svého
soupeře doslova deklasovaly a
výsledkem bylo hned jednačtyřicet úspěšných střel.
Hostující tým táhl v útočné fázi
desetigólový Marek Grepl. Hlavní
podíl na jeho osobním skóre mělo
hned šest proměněných sedmimetrových hodů, jeho čtyři branky ze
hry dokázali napodobit ještě Pavel
Knébl s Ivo Chalupeckým.
To domácí se mohli spolehnout
na mnohem širší lavičku a také
dva velké kanonýry. Přestože se
za obě družstva trefilo po osmi
hráčích, rozdíl v konečném zú-

TJ Sokol Velké Meziříčí
TJ Sokol Kostelec na Hané-HK

41:28
(18:12)

Rozhodčí: Chalupa – Řeháček. ŽK: 3:3. Vyloučení: 3:3. Sedmičky: 0:6. Diváků: 124.

Sestava a branky Kostelce:
P. Navrátil, Mayer – I. Chalupecký 4, Smékal 3, Prášil 1, P. Knébl
4, Varhalík 2, M. Grepl 10, Palička 3, J. Grepl, Říčař 1.
Trenér: Zdeněk Čtvrtníček
čtování byl hned třináctibrankový. Hlavní podíl na tom měli
Vítězslav Večeřa s Romanem
Matušíkem, oba dva za záda kosteleckých gólmanů zamířili hned
jedenáctkrát a poslali tak svou vizitku do Prostějova, s nímž se po
velikonoční přestávce utkají.
Hostům mimo jiné chyběli Roman Bakalář, Marcel Knébl,
Radek Godál či na celé jaro vyřazený Martin Grulich a již osmnáct obdržených branek v prvním
poločase nevěstilo nic dobrého.
Druhá třicetiminutovka ovšem

nabídla na obou stranách ještě více
úspěšných zářezů a po třiadvaceti
gólových střelách se „Velmezu“
podařilo překonat magickou čtyřicítku. Ta padla v celé sezoně
teprve potřetí. V osmém kole
zvítězila Kuřim nad Sokolnicemi
41:35, v minulém kole pak Kuřim
zdolala Olomouc 40:28.
Po velikonoční pauze se Kostelečtí pokusí o reparát doma proti
poslednímu Brnu, utkání se uskuteční během zatím blíže neupřesněného termínu o víkendu 26. a
27. dubna.

Matěj Zahálka dojel třetí v polské Sobótce

Sobótka (Polsko), Prostějov/
oš, jim – Jedna z nových
akvizic SKC TUFO Prostějov
pro tuto sezonu Matěj Zahálka
se předvedla ve velmi dobrém
světle na kvalitně obsazeném
jednorázovém závodě v polské
Sobótce. Na startu podniku
Šležańsky mnich nechyběly
všechny přední polské týmy
včetně profesionálního týmu
CCC Polsat Polkowice, i tak
obsadil prostějovský jezdec
třetí místo v kategorii do
třiadvaceti let. Rychlejší byl
pouze domácí reprezentant
Mateusz Nowak a celkově
druhý Petr Hampl z TJ Favorit Brno. Vítězem závodu v kategorii Elite byl další závodník
nejlepší polské stáje Maciej
Paterski.
„Závodilo se v mírně zvlněném
terénu, tak jak jsme v Polsku
zvyklí. Jelo se sedm okruhů po
sedmnácti kilometrech a závod
byl ovlivněn velkým pádem
hned v úvodu, do kterého se
přímo dostali Viktor Vrážel a
Adam Valeš, pro které to znamenalo konec závodu. I pro
ty, kteří nebyli pádem přímo
postiženi, ale pouze zbrzdění, to
ovšem znamenalo komplikace a
faktické vyřazení z boje o přední
místa, popsal průběh závodu
Jakub Filip.

ŠIPKAŘSKÁ TREFA

aneb Večerník monitoruje regionální dění

Olomoucká Extraliga
Kolo
20
20
20
20
20
20

Domácí
Ajta Krajta Hrabůvka
Dobří bobři Olomouc
Jiřina Black Bears Prostějov
Pitbulls Prostějov
Zavadila o jedličku Čechovice
Berini Ivanovice na Hané

Hosté
Hanácká šipka Olomouc
Poslanci Bělkovice-Lašťany
Pánvičky Uničov
Miagi Mohelnice
Vetřelci Prostějov
Zlatá koule Olomouc

BD
10
12
10
11
10
9

BH
8
6
9
7
9
10

LD
25
28
21
25
23
22

LH
19
20
25
17
21
25

Tabulka Olomoucká Extraliga – sezona 2013/14 – po 20. kole

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

Tým
Kol V VP R
Zlatá koule Olomouc
20 17 2 0
Dobří bobři Olomouc
20 14 3 0
Pitbulls Prostějov
20 14 1 0
Miagi Mohelnice
20 15 0 0
Zavadila o jedličku Čechovice 20 11 1 0
Vetřelci Prostějov
20 9 1 0
Ajta Krajta Hrabůvka
19 7 1 0
Pánvičky Uničov
20 6 1 0
Berini Ivanovice na Hané
20 5 1 0
Jiřina Black Bears Prostějov 20 5 1 0
Poslanci Bělkovice-Lašťany
19 1 2 0
Hanácká šipka Olomouc
20 1 0 0

PP
0
0
2
0
2
2
1
3
2
0
1
1

P
1
3
3
5
6
8
10
10
12
14
15
18

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

Skóre
219:143
223:140
230:133
213:147
211:152
173:190
163:181
179:185
163:200
144:217
120:225
118:243

Legy Body
514:372 55
516:379 48
516:360 46
499:402 45
501:394 37
441:444 31
419:437 24
448:455 23
401:480 19
390:519 17
327:510 8
333:553 4

B liga - PROSTĚJOVSKO
Kolo
20
20
20
20
20
20

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

Hosté
Fénix Prostějov
Orli Kojetín
Seniors Hamry
Darts Držovice
Twister Kroměříž
O tečku Prostějov

BD BH LD
10
9
23
neznámo v době uzávěrky
14
4
31
neznámo v době uzávěrky
5
13
15
přeloženo na 2.5.2014

LH
21
13
27

Tabulka B liga – Prostějovsko – sezona 2013/14 – po 20. kole

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

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

V VP R
18 0 0
17 0 0
16 0 0
12 1 0
11 1 0
11 0 0
9 1 0
6 1 0
5 1 0
4 0 0
2 0 0
0 0 0

Kol
20
20
19
19
20
18
19
19
20
20
19
19

PP
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0

P
2
2
3
5
8
7
9
12
13
15
15
19

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

Skóre
255:105
233:128
243:99
198:146
199:162
194:130
182:161
137:206
149:213
132:229
118:225
53:289

Legy Body
555:301 54
540:353 52
539:280 48
462:354 39
465:399 35
445:329 33
430:399 29
359:472 20
380:498 18
350:520 13
316:509
4
180:607
0

C liga - PROSTĚJOVSKO
Kolo
20
20
20

Domácí
Capa U Jedličky Čechovice
Fe-MAT Čehovice
Soběsuky 49

Hosté
Pávi Bedihošt
Skalní Na Nové Doloplazy
U Žida Ivanovice na Hané

BD
10
9
13

BH
8
10
5

LD
25
23
29

LH
23
23
15

Tabulka C liga – Prostějovsko – sezona 2013/14 – po 20. 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
17 13 0 0
18 11 1 0
17 10 1 0
17 8 0 0
17 6 2 0
17 6 0 0
17 1 1 0

PP P
0 4
0 6
0 6
3 6
0 9
1 10
1 14

K
0
0
0
0
0
0
0

Skóre
177:129
173:152
171:136
156:153
143:165
140:167
125:183

Legy Body
412:319 39
421:379 35
402:341 32
382:375 27
351:398 22
354:402 19
322:430
6

1.liga ŽENY
Kolo Domácí
Hosté
BD
8
Lvice Hamry
Holky ze Zámečku Mohelnice 6
8
Šipkařky od Golema Olomouc Pitbulky Prostějov
6

BH
4
4

LD
13
14

LH
11
10

Tabulka 1.liga žen – sezona 2013/14 – po 8. kole

1
2
3
4
5

Tým
Kol V
Lvice Hamry
7 5
Pitbulky Prostějov
6 4
Šipkařky od Golema Olomouc 6 3
Holky ze Zámečku Mohelnice 5 2
Ladies u Jedličky Čechovice
6 0

VP R
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0

PP
0
0
0
0
1

P
1
2
3
3
5

K Skóre
0 45:26
0 33:27
0 30:30
0 26:24
0 17:44

Legy
98:68
77:67
71:73
62:59
52:93

Body
17
12
9
6
1

partneři šipkových soutěží a turnajů na Olomoucku

Vytáhl se. Matěj Zahálka vystoupal v Polsku na stupně vítězů.
Foto: SKC TUFO Prostějov
Právě Filip patřil k nejaktivnějším
z prostějovských cyklistů a
výrazně dopomohl Zahálkovi
v závěrečném finiši. Sám se
pak umístil na osmašedesátém
místě v celkovém pořadí, což
mezi třiadvacítkáři znamenalo
sedmadvacáté místo. Solidního umístění z prostějovských
závodníků dosáhl ještě Wojciech
Pszczolarski, který do cíle dora-

zil v první skupině na 46. místě.
Cíle závodu se z jezdců SKC
TUFO Prostějov dočkal i Luděk
Lichnovský, jenž se umístil
na 74. místě. Jeho výkon ale
zaslouží ocenění, neboť po
hromadném pádu nabral velkou ztrátu. Nevzdal to ale a
závod dokončil. Naopak Josef
Maňoušek se cíle nedočkal, když
ze závodu odstoupil.

www.
vecernikpv.cz

Nohejbalisté Prostějova si vedou skvěle

Prostějov/pk - O uplynulém
víkendu sehráli své ligové
zápasy muži i dorostenci TJ
Sokola I Prostějov, kteří měli
přetěžké soupeře. Muži odbojovali svůj duel na kurtu
loni třetího nejúspěšnějšího
týmu druhé ligy Holubic a
dorostenci zápolili s dvojnásobným vítězem dorostenecké
extraligy Sokolem Stratov. Z
tohoto důvodu lze bodový zisk
a vítězství mužů v Holubicích
považovat za úspěch a další
velmi dobré pokračování v letošním ročníku

2. celostátní ligy nohejbalu.
Zápas mužů v Holubicích začala dvojka Klaudy-Roba a na
vítězství jim stačily pouze dva
sety. Do druhé dvojky postavil
trenér hostů zkušeného Procházku s nadějným Ftačníkem,
který tak po úspěšném zápase
před týdnem v Prostějově dostal
opět příležitost, tentokrát hned
od začátku utkání. Celá dvojka

si vedla výborně a po bezchybném výkonu, což se vidí málokdy, získala ve dvou setech
druhý důležitý bod a Prostějov
šel do nadějného vedení 2:0.
Trojice jsou letos naší silnou
stránkou, a proto překvapila
prohra naší první trojky Klaudy-Pírek-Procházka, když po
vyhraném prvním setu přišel
vlastními chybami zbytečný
kolaps a prohra. Naštěstí další
trojka Drobil-Roba a Matkulčík
svůj zápas zvládla skvěle a po
vynikajících blocích Matkulčíka a výborné hře v poli prostějovští nohejbalisté zvýšili stav
již na 3:1 ve svůj prospěch.
Vložená dvojka a singl bývají
za vyrovnaného stavu většinou
důležitou součástí celého zápasu a mnohdy se právě zde rozhoduje o konečném výsledku.
Dvojku začala sestava Valenta-Matkulčík. Ve druhém setu
střídal Valentu v závěru setu
Drobil, který sice celé utkání
dvěma výbornými zákroky zachránil, ale těžce se zranil, a je

otázkou, zda bude moci týmu v
sezoně ještě pomoci. Pátý bod
získal téměř tradičně v singlu
Roba po výborném výkonu v
prvním setu a zkušenosti v závěru druhého setu a Prostějov
již vedl 5:1. Další utkání trojice
již rozhodlo o celkovém vítězství Sokola I Prostějov a důležitých bodech do ligové tabulky.
Holubice - Prostějov 1:6!
„Za výkon musím pochválit
všechny hráče a zejména mladé
dorostence Ftačníka, Matkulčíka a Robu, kteří potvrdili, že
v ligové sestavě Sokola I Prostějov se s nimi již musí počítat,
a to je výborné zjištění před
dalšími boji. Vím, že v průběhu dalších zápasů ještě přijdou
problémy, ale naše soupiska je
letos velmi kvalitní a to je důležité. Velká škoda je zranění
Tomáše Drobila, který bude
týmu zejména ve trojicích velmi
chybět. S výkonem dorostenců
jsem i přes krutou porážku spokojen, máme velmi úzký kádr
a hráli jsme proti nejlepšímu

celku extraligy dorostu. Nejlepší výkony podal Matkulčík v
první dvojce a Roba v singlu?ů
zhodnotil utkání Richard Beneš,
lodivod prostějovských nohejbalistů.

Extraliga dorostu
Dorostenci odehráli svůj zápas
v neděli 13. dubna na domácím
kurtu u sokolovny proti výbornému a kompaktnímu celku Sokola Stratov. Byl to velmi těžký
zápas, což ostatně potvrdily již
úvodní dvojice. Nejprve Roba
s Matkulčíkem po velice slušném výkonu prohráli s druhou
dvojkou Stratova o jediný míč
a posléze Ftačník s Příhodou
přes veškerou snahu nestačili
na první silnou dvojku Stratova.
Tyto první zápasy předurčily
další vývoj utkání a to přes velkou bojovnost domácího týmu.
Naše trojice Roba, Matkulčík a
Karafiát rovněž po vcelku vyrovnaném boji prohrála a další
trojka v sestavě Ftačník, Přího-

da a Deutsch rovněž nestačila
na rozjetý Stratov, a tak bylo již
skóre zápasu 0:4.
Jediný bod domácích zajistila vložená dvojka Karafiát-Deutsch po dobrém bojovném
výkonu. Nejlepším zápasem
dne byl singl v podání zřejmě
nejlepších současných singlistů
v dorostenecké extralize domácího Robu s Kalousem, kdy po
vynikajícím výkonu obou hráčů
byl nakonec šťastnější hostující
Kolous, byť o jediný míč v rozhodujícím setu. Závěrečný bod
rovněž ve velmi dobrém zápase
potvrdila hostující trojice v čele
s Kalousem, a tak závěrečný
účet zní pro domácí trochu nepříjemně 1:6.
Další zápas hrají muži Sokola I
Prostějov ve 2. lize v domácím
prostředí v sobotu 19. dubna od
10.00 hodin proti Čelákovicím
„B“ na kurtu u sokolovny a srdečně jsou zváni všichni příznivci nohejbalu, náš celek je po
dvou zápasech v čele druholigové tabulky.
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Prostějovské volejbalistky mají zaděláno na šestý titul
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AGELKY JSOU KRŮČEK OD ZLATA!

VK AGEL PROSTĚJOV
PVK OLYMP PRAHA

Čas: 1:35 hodin
Rozhodčí: Hudík a Renčín.
Diváků: 700
1. set: 24:26 27 minut 2. set: 25:18 24 minut
3. set: 25:11 19 minut 4. set:: 225
25:22
5:2
: 2 25 minut
min
inut
utt

Sestava Prostějova:
libero: Jášová
Kossányiová
Malesevic

Borovinšek
Carter

Steenbergen
rge
genn
Vincourová
Vnc
Vi
nccou
ouro
rová
váá

Domácí zápasy extraligového finále ženy VK zvládly,
ukončí rozhodující sérii na Olympu hned v úterý?

Volejbalistky VK AGEL Prostějov i nadále procházejí letošním play off neporaženy. Po hladkém postupu ze čtvrtfinále i semifinále bez jediného ztraceného setu sice ve finálové sérii UNIQA extraligy žen ČR 2013/2014 dvakrát
mírně klopýtly, ale podstatné je, že oba duely na vlastním hřišti proti PVK
Olymp Praha zvládly vítězně. Pokaždé shodně 3:1, což jim dává velkou možnost stejně jako loni i předloni přemoci stejného soupeře v boji o zlato hladce
3:0 na zápasy. Rozhodovat o tom bude třetí utkání aktuálního finále nejvyšší
národní soutěže v české metropoli, které je kvůli požadavkům České televize
přesunuto již na úterý 15. dubna. Startuje se v 18.00 hodin.
Prostějov/son

Soares
Trenérská dvojice: Střídala:
Připraveny byly: Růžičková, Gambová.
Miroslav ČADA
Hutinski,
a Ľubomír PETRÁŠ

SestavA PVK Olymp Praha:
Hodanová, Sládková, Kvapilová, Mlejnková, Mudrová, Halbichová. libero Dostálová. Střídaly: Vinklerová, Kopecká, Trnková, Škrampalová,
Jančaříková. Trenér: Stanislav Mitáč.

S dosavadním průběhem série vyslovil hlavní trenér prostějovského
„vékáčka“ spokojenost, ovšem s
výhradami. „Stejně jako v semifinále s Brnem zatím vítězíme,
jenže herně nepředvádíme maximum svých možností. Opět nás
trápí hlavně delší bodové výpadky,
vinou kterých jsme v každém
střetnutí přišli o jeden set. Na

druhou stranu kromě jediné výjimky zvládáme vyrovnané koncovky
a díky tomu jsme poslední krůček
od splnění cíle. Což je podstatné,“
zdůraznil Miroslav Čada. Z jeho
pohledu bude v úterním večeru na
Olympu klíčová jedna věc. „Pokud
se znova dokážeme prosazovat
v útoku tolik, jako v sobotu i neděli,
měli bychom také na půdě PVK
uspět. Tuhle naši převahu protivník
těžko něčím vynahradí,“ věří Čada.

Jeho pražský protějšek měl důvodů
k radosti logicky o poznání méně.
„I po dvou porážkách mě však
těší aspoň to, že jsme se dokázali
zvednout ze špatného výkonu
v prvním finálovém zápase a
druhé utkání série zvládli po herní
stránce mnohem lépe. Když to
sečtu, na horké půdě VK AGEL
jsme odehráli několik povedených
setů a to nám dává naději pro
úterní duel číslo tři,“ sliboval si

Stanislav Mitáč. Vzápětí osvědčil
svůj typický smysl pro humor.
„V Prostějově nám koncovky
setů nevycházely, tak doma třeba
naopak vycházet budou. Máme
nejkrásnější halu ve střední Evropě
a tohle specifické prostředí zkusíme využít,“ pravil kouč PVK
s tradičním mnohoznačným
úsměvem. Vzápětí už vážněji
dodal: „Je pravda, že před rokem
jsme si to malovali úplně stejně
a soupeř nás pak přejel jasně 3:0.
Proto zůstáváme nohama na zemi,
nicméně zbraně předem rozhodně
neskládáme. Doma jsme určitě
silnější než venku,“ ujistil Mitáč.
Svůj pohled na třetí titulovou bitvu
připojily rovněž kapitánky obou
družstev. „Pro nás platí, že všechny
domácí zápasy hrajeme o dost
líp než venkovní. Naše malinká
hala dělá opravdu hodně, oproti
velkým halám v Prostějově, Olo-

mouci či Brně je to fakt značný
rozdíl a soupeřům to na Olympu
zejména při prostorové orientaci
a na přihrávce moc nesvědčí. Na
svém hřišti si prostě věříme. A já
současně věřím, že v úterý vyhrajeme,“ neztrácela víru Iveta Halbichová. „V Praze nás čeká velice
malá hala, což určitě není příjemné.
Zároveň však platí, že nesmí
rozhodovat konkrétní prostředí
v místě zápasu, nýbrž samotný
volejbal a odvedený výkon. Tím
pádem je podstatné být maximálně
koncentrované, pevně jít za svým
cílem. Vítěze třetího finálového
střetnutí určí, kdo udělá méně chyb
a zahraje celkově lépe. Věřím, že
to budeme my,“ oponovala lídryně
prostějovského celku Solange
Soares.
Pravda teď leží na pražské palubovce a „Agelky“ nehodlají
otálet s jejím odhalením!

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov
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VK AGEL PROSTĚJOV
PVK OLYMP PRAHA

Čas: 1:36 hodin
Rozhodčí: Krtička a Kovář.
Diváků: 800
1. set: 25:18 23 minut 2. set: 19:25 24 minut
3. set: 25:23 25 minut 4. set:: 25:2
25:21
25
5:2
:211 24 minut
min
inut

Sestava Prostějova:

pražských zápasů. Ten druhé v krajském přeboru

libero: Jášová
Kossányiová
Malesevic

Borovinšek
Carter

třetí se hraje JIŽ V ÚTERÝ

Steenbergen
rge
genn
Vincourová
Vnc
Vi
nccou
ouro
rová
váá

Soares
Trenérská dvojice: Střídala:
Připraveny byly: Růžičková, Gambová.
Miroslav ČADA
Hutinski,
a Ľubomír PETRÁŠ

SestavA PVK Olymp Praha:
Halbichová, Hodanová, Sládková, Kvapilová, Mlejnková, Mudrová.
libero Dostálová. Střídala: Jančaříková. Připraveny byly: Vinklerová,
Trnková, Škrampalová. Trenér: Stanislav Mitáč.

PLAY OFF - FINÁLE

2

VK AGEL
PROSTĚJOV

vs.

PVK Olymp
PRAHA

0

vs.

SK UP
OLOMOUC

1

Výsledky: 3:1, 3:1

1

VK KP
BRNO

Zájem ČT změnil termíny Mladší žákyně VK skončily

Výsledky: 3:0, 2:3

Přehled výsledků UNIQA extraligy ČR

FINÁLE play-off
1. zápas: VK AGEL Prostějov - PVK Olymp Praha 3:1 (-24,
18, 11, 22). Nejvíce bodů: Carter 19, Kossányiová 18, Borovinšek
12 - Kvapilová 19, Mlejnková 17, Hodanová 10.
2. zápas: VK AGEL Prostějov - PVK Olymp Praha 3:1 (18,
-19, 23, 21). Nejvíce bodů: Kossányiová 19, Carter 16, Steenbergen 12 - Kvapilová 22, Mlejnková 15, Hodanová 12.
O 3. místo play-off
1. zápas: SK UP Olomouc - VK KP Brno 0:3 (-22,-15,-18).
Nejvíce bodů: Napolitano Šenková 12, Tinklová 5, Mátlová 5,
Rutarová 5 - Širůčková 13, Michalíková 9, Vyklická 8, Cebáková 8, Nováková 8.
2. zápas: VK KP Brno - SK UP Olomouc 2:3 (20,-19,21,25,-11). Nejvíce bodů: Širůčková 19, Michalíková 17, Vyklická 16, Cebáková 14 - Napolitano Šenková 21, Mátlová 21Košická 13, Rutarová 10.

kam příště...
Finále:

3. zápas, úterý 15. dubna, 18.00 hodin: PVK Olymp Praha VK AGEL Prostějov (PP ČT SPORT)
případný 4. zápas, středa 16. dubna, 17.00 hodin: PVK Olymp
Praha - VK AGEL Prostějov
případný 5. zápas, sobota 19. dubna, 17.00 hodin: VK AGEL
Prostějov - PVK Olymp Praha

O 3. místo:
3. zápas, středa 16. dubna, 17.00 hodin: SK UP Olomouc VK KP Brno.

Prostějov/son – Finálová série
volejbalové extraligy žen měla
původně pokračovat třetím
zápasem na palubovce Olympu Praha ve středu 16. dubna
od 17.00 hodin. Během soboty
však došlo ke změně, když Česká televize projevila zájem o
vysílání tohoto duelu v přímém
přenosu na programu ČT
Sport, ale už v úterý 15. dubna
od 18.00 hodin. Oba kluby na
tento posun přistoupily a nový
termín tudíž platí.
„Česká televize oslovila jak nás,
tak Olymp s tím, že se jí uvolnil
úterní vysílací termín. Původně
tam bylo naplánované sedmé
střetnutí semifinálové série extraligy mužů, jenže tyhle boje

skončily dřív a najednou vznikl
teoretický prostor pro přenos ze
třetího finále ženské extraligové
soutěže. My jsme problém s jednodenním uspíšením série neměli, vedení PVK také ne. Proto se
rychle zrodil operativní přesun ze
středy na úterek,“ vysvětlil sportovní manažer VK AGEL Prostějov Peter Goga.
Pokud by třetí mač nerozhodl o
titulu, pokračovala by finálová
bitva čtvrtým utkáním opět na
hřišti pražského oddílu ve středu
16. dubna od 17.00 hodin. V případě nutnosti odehrát rozhodující
pátý zápas by pak celá série takto
vyvrcholila v hale prostějovského Sportcentra DDM v sobotu
19. dubna od 17.00 hodin.

Prostějov/jn,son – Ještě před
posledním kolem krajského
přeboru Olomouckého kraje
2013/14 byly volejbalové mladší
žákyně VK AGEL Prostějov až
třetí v průběžném pořadí za Uničovem. Nakonec však přece jen
získaly stříbrné medaile.
Mladé Hanačky totiž zabojovaly,
závěrečný turnaj soutěže vyhrály a
tím se celkově posunuly na druhé
místo. Nepokazila to ani ranní porážka od čtvrtého Šumperka. Holky se dokázaly otřepat, přidaly na
bojovnosti, zbývající utkání zvládly
vítězně a v posledním zápase dne
proti výše zmíněnému Uničovu
předvedly napínavý i krásný volejbal plný zvratů a hezkých výměn.

Však si všechny aktérky tohoto
utkání vyslechly z úst předsedy
KVS Olomouc Jana Zatloukala
zaslouženou pochvalu: „Byla to
reklama na volejbal!“
Za A družstvo VK AGEL nastoupily a stříbrné medaile získaly: Tereza Dofková, Klára Dvořáčková,
Kateřina Fialová, Adriana Jurčíková, Gabriela Kašinová, Tereza
Korhoňová, Viktorie Nečasová,
Terezie Ondroušková, Klára Přecechtělová a Barbora Skládalová.
Gratulujeme!
Ani děvčata z dalších dvou družstev našeho klubu se neztratila.
Prostějovský tým B také vyhrál
svou skupinu a v konečné tabulce
obsadil 9. příčku, Agelky C svým

výkonem příjemně překvapily a
dokázaly soupeřky dost potrápit.
Výkony našich děvčat v posledním
dějství letošního KP mladších žákyň jsou bezesporu dobrým základem pro další práci. Pochvala pro
všechny holky!
Za družstvo B a C VK AGEL
během sezóny nastupovaly: Burgetová Natálie, Košťálová Alena,
Kratochvilová Kristýna, Opatřilová
Patricie, Parobková Petra, Pešátová
Hana, Pořízková Tereza, Sedláčková Nikol, Smékalová Adéla, Steiglová Tereza, Šmehlíková Barbara,
Šobrová Laura, Šterclová Natálie,
Švecová Simona, Vinklerová Viktorie, Vybíralová Radka, Začalová
Martina a Zamrazilová Linda.

.cz

Do širšího kádru ženské reprezentace zařadil kouč
hned čtyři „Agelky“ včetně juniorky Zatloukalové!
Prostějov/son - Také v letošním
kalendářním roce platí, že pro
nejlepší české volejbalistky
neznamená aktuální vrchol
klubové sezóny 2013/2014
zdaleka konec herního vytížení.
Členky reprezentačního týmu
žen České republiky budou mít
naopak jen krátké volno dvou
až tří týdnů, aby se už 5. května
sešly v Kladně k prvnímu
soustředění před kvalifikací
Mistrovství Evropy 2015.
A bude u toho několik plejerek
VK AGEL Prostějov!
Do širší nominace českého národního výběru totiž byly zařazeny
hned čtyři hráčky prostějovského
klubu. Nahrávačka Pavla Vincourová i smečařka Andrea
Kossányiová jsou přitom vzdor
svému nízkému věku již docela
zkušenými
reprezentantkami,
zatímco smečařka Barbora Gambová a nahrávačka Michaela

Zatloukalová (stále ještě juniorka) si užívají radost ze svého
premiérového povolání do elitního kolektivu České republiky!
Na jedenatřicetičlenném seznamu
italského kouče Carla Parisiho
se navíc objevují další tři jména
s prostějovskou oddílovou minulostí: libero Markéta Chlumská
(momentálně KP Brno), blokařka
Nikol Sajdová (Postupim) a univerzálka Helena Horká (BielskoBiala). Volejbalistky, které se po
kladenském tréninkovém kempu
dostanou do užší nominace,
následně absolvují dva turnaje
kvalifikace o Mistrovství Evropy
2015. Úvodní hostí španělský
Madrid (23. až 25. května), druhý
proběhne v Plzni (30. května až
1. června) a ze čtveřice Česko,
Španělsko, Slovinsko, postupující
z první fáze kvalifikace projde
přímo na kontinentální šampionát
pouze vítěz skupiny. Druhý

v pořadí se o účast ještě popere
v baráži, jež přijde na řadu až
v květnu příštího roku.
Už na přelomu letošního července
a srpna však Češky čeká druhé

vystoupení v prestižní World
Grand Prix, kde loni zanechaly
solidní dojem a tentokrát mají
vzhledem k přijatelné síle soupeřů
reálnou šanci zabojovat o postup

do závěrečného Final Four.
O dalších podrobnostech z národního družstva České republiky bude Večerník samozřejmě
včas informovat.

Širší nominace do reprezentace
volejbalistek ČR 2014
nahrávačky: Iveta Halbichová (Olymp Praha), Marie Kurková (SG
Brno), Lucie Smutná (Bergamo – Itálie), Kateřina Valková (Ostrava), Pavla Vincourová (Prostějov) a Michaela Zatloukalová (Prostějov).
blokařky: Lucie Herbočková (KP Brno), Zuzana Mudrová (Olymp
Praha), Kristýna Pastulová (Ude - Rusko), Barbora Purchartová
(Farciennes – Belgie), Eva Rutarová (Olomouc), Nikol Sajdová
(Postupim – Německo), Ivona Svobodníková (Evreux – Francie), Veronika Trnková (Olymp Praha)
a Klára Vyklická (KP Brno).
smečařky: Karolína Bednářová (Aachen – Německo), Barbora Gambová (Prostějov), Helena Havelková (Eczacibasi Istanbul - Turecko), Eva Hodanová (Olymp Praha), Helena Kojdová (Olomouc),
Petra Kojdová (Olomouc), Andrea Kossányiová (Prostějov), Michala Kvapilová (Olymp Praha),
Michaela Mlejnková (Olymp Praha) a Tereza Vanžurová (Novara – Itálie).
univerzálky: Aneta Havlíčková (Fenerbahce Istanbul – Turecko), Helena Horká (Bielsko-Biala –
Polsko) a Soňa Mikysková (Paříž – Francie).
libera: Markéta Chlumská (KP Brno), Veronika Dostálová (Olymp Praha) a Kamila Spáčilová (Frýdek-Místek).
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Zájezd fanoušků VK AGEL
Špatný
začátek,
pak
jasná
dominance
I. finále: a vydřený závěr čtyřsetového boje = VÝHRA na třetí finále do Prahy

Bodový vývoj - první set:
0:1, 2:1, 3:2, 3:5, 4:7, 5:8,
8:8, 8:10, 10:10, 11:12, 14:12,
17:13, 21:17, 21:19, 22:24,
24:24, 24:26. Druhý set:
6:0, 8:2, 8:5, 10:6, 10:8, 13:9,
13:11, 15:13, 18:13, 18:15,
20:15, 22:18, 25:18. Třetí
set: 1:1, 3:1, 5:2, 6:4, 16:4,
18:5, 21:6, 21:9, 23:11, 25:11.
Čtvrtý set: 1:0, 1:3, 2:6, 3:8,
7:8, 7:10, 9:10, 10:12, 13:12,
13:14, 16:15, 18:17, 18:19,
21:19, 21:21, 24:21, 25:22.
Prostějov/son - Žádnou volejbalovou hitparádou nebyl úvodní
zápas finálové série UNIQA
extraligy ČR 2013/2014 v hale
Sportcentra DDM Prostějov.
Panovala nervozita, oba celky
dost chybovaly a opravdu
krásných momentů viděli fandové poskrovnu. Ve prospěch
favorizovaných žen VK AGEL
nakonec rozhodlo, že nepřesností
vyprodukovaly
o
poznání
méně než PVK Olymp Praha
a dokázaly po ztracené první
sadě zvrátit vývoj důležitého

mače. Tím se ujaly očekávaného
m
vedení v sérii o národní titul.
Oba týmy nastoupily do důležitého
střetnutí maximálně koncentrované, první menší nejistotu si vinou nepřesného příjmu vybraly
„Agelky“. Hostující hráčky toho
využily k obratu z 3:2 na 4:7, ale
domácí plejerky nechaly chvilkovou nepohodu rychle za sebou a
zlepšením všech činností směřovaly
k bezpečnému zisku úvodní sady
(17:13). Jenže při vedení o čtyři
body nečekaně vyrobily sérii vlastních chyb, čímž dokonale nakoply
své soupeřky. Těm se vydařilo
hlavně postavení s Mlejnkovou na
servisu, kdy udeřily klíčovým obratem z 22:19 na 22:24. Dva setboly
pak VK ještě odvrátil, ten třetí už ne
- 24:26 a 0:1!
Na z jejich pohledu zbytečnou ztrátu
prvního dějství zareagovaly domácí
volejbalistky drtivým startem do
druhé části, tam se Olymp zpočátku
vůbec nechytal (6:0). Leč krizi záhy
zažehnal a zkvalitněnou obranou
se opět dostal až na blízký kontakt
(10:8). Obhájkyně titulu střídaly
lepší pasáže s horšími podle toho,
nakolik jim fungoval především
útok, ovšem nejen ten. Každopádně
v druhé polovině tohoto setu přece
jen trvaleji našly svou herní tvář, nutily pražská děvčata k nepřesnostem
a přesvědčivým způsobem srovnaly
stav - 25:18 a 1:1.
Svou probuzenou sílu prostějovské
„vékáčko“ dál prodávalo i zkraje

třetího pokračování, výběr PVK
byl pořád minimálně o krok pozadu (3:1, 5:2). Poté navíc Čadovy
svěřenkyně nápor vystupňovaly při
vynikajícím podání Steenbergen,
naopak kolektivu z české metropole totálně odešla jak přihrávka, tak
zakončení a dobře blokující favorit
utekl desetibodovou šňůrou do megatrháku 16:4! Členky policejního
oddílu náhle kupily hromadu triviálních minel, po dalším odskočení
na 21:6 jim dokonce hrozil jednociferný debakl. Tuhle nepříjemnost
sice nepřipustily, ale vysoká porážka
je stejně neminula - 25:11 a 2:1.
Vrátí se ještě zvadlé Pražanky do
zápasu, nebo je rozjeté prostějovské
dračice dorazí? Odpověď na
tento dotaz přišla brzy, protože
„Olympačky“ zachytily úvod
čtvrtého dílu a hned získaly slibný
náskok 3:8. Obrozená útočná
činnost jim však dlouho nevydržela,
nová kolekce chyb Mitáčových
oveček tak znamenala bleskové vyrovnání průběhu (7:8). Přesto se hostující mančaft nevzdával a naději na
zdramatizování zajímavého duelu
stále držel, nezdeptal jej ani krátký
úder domácích z 10:12 na 13:12.
Definitivní rozhodnutí si úřadující
mistryně schovaly až do koncovky,
stěžejní přitom byla jedna maratónská výměna během série tří bodů
VK (z 18:19 na 21:19). Rival potom
sice i se štěstím srovnal na 21:21,
ovšem víc již nesvedl a zkonsolidovaná hanácká parta dovedla náročný

z rozličných kombinací vybudoval
domácí tým hned v úvodu mírný
náskok 5:2, který proti herně trochu nejistému soupeři dál zvyšoval
(10:5, 13:6). „Agelkám“ výborně
fungovaly všechny činnosti v čele
se skvělou obranou na síti a plejerky PVK se jen těžko dostávaly do
střetnutí. Povedlo se jim to teprve od
stavu 16:8, přičemž pomohl nástup
střídající Jančaříkové na hřiště. Do
té doby zakřiknutý celek hostí náhle
ožil a po snížení na 18:14 si lodivod
Čada musel brát oddechový čas.
Vyplatilo se, závěr vstupní sady už
znovu precizní „vékáčko“ zvládlo
bez nejmenších potíží - 25:18 a 1:0.
Hned zkraje druhé části se Olymp
premiérově během duelu ujal vedení (1:2), jenže mu ho okamžitě
sebrala svým tvrdým smečovaným
podáním Carter (5:2). Tím se
úřadující české šampiónky opět
vyhouply na koně a nehodlaly být
ze sedla vyhozeny, leč zlepšující
se pražská družina přece jen začala
zlobit. Jednoznačné skóre 9:5
rychle změnila na těsných 10:9, tím
odstartovala vyrovnaná přetahovaná
o každý míč. Konečně byl k vidění
oboustranně špičkový volejbal,
než rostoucí tlak Mitáčových
svěřenek spolu s velkým výpadkem
Prostějova na přihrávce proti servisu
Kvapilové vedl k razantnímu obratu dlouhou devítibodovou šňůrou
(14:12 – 14:21)! Karta se náhle
úplně otočila, chyby přešly na stranu
VK a dominoval výrazně pozvednutý protivník - 19:25 a 1:1.
Zápas tak začínal v podstatě od
znovu, tím pádem měl značnou
důležitost odpich do třetího dějství.
A ten vyšel hostitelkám dokonale, když mohutným náporem
bleskově prchnuly do trháku 4:0.

Prostějovské mašině zase bezvadně
fungovala herní osa počínaje
přesným příjmem, pokračuje nápaditou nahrávkou, spolehlivými
útoky i účinným podáním a konče
solidní defenzivou. Nešlo se tedy
divit většímu manku, které sok záhy
nabral (12:5), ovšem „Olympačky“
zdaleka nic nevzdávaly. Stačila
chvíle a dostaly se zpátky do setu
(z 15:8 na 15:11). AGEL ale žádné
drama dlouho nepřipouštěl, neboť
rivalky dotáhly maximálně na rozdíl tří bodů 20:17. Teprve v úplné
koncovce favorita pohltila těžká
nejistota a kousající soupeř při servisu Halbichové pořádně zahrozil
odvrácením čtyř setbolů za sebou
(z 24:19 na 24:23)! Malesevic navíc
dostala hodně složitou nahrávku, leč
dokázala šikovně „odrbat“ pražské
bloky - 25:23 a 2:1.
Mančaft z hlavního města zavětřil
svou šanci a pokračujícím
stupňováním
tempa
nadále
zaháněl papírově silnější soubor do úzkých. Klíčový přitom
byl únik z 3:3 na 3:6, ženy
v červenobílém pod větším tlakem
nesvedly pravidelně bodovat.
Naopak rozjeté hráčky PVK měly
v téhle fázi utkání viditelně navrch
(6:10), jenže také prostějovská
děvčata ukázala bojovné srdce
a v pravý čas ukázkově zabrala.
Během rychlého obrácení do té
doby nepříznivého vývoje (z 10:13
na 19:16) ! „Agelky“ stoprocentně
využily několika nevynucených
hrubek svých protivnic, načež
získanou výhodu nekompromisně
přetavily v nesmírně důležité
vítězství - 25:21 a 3:1!
„Začaly jsme dobře, postupně
se horšily a velkým výpadkem
uprostřed druhého setu o něj

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:

„Nenavázali jsme úplně na výborný výkon ze třetího semifinále v Brně.
Byla na nás vidět nervozita, zvlášť v závěru prvního setu, kdy jsme nevyužili vedení o čtyři body a koncovku zbytečně ztratili. Naštěstí šlo o náš
největší výpadek v celém střetnutí, jehož zbytek se nám podařilo zvládnout už lépe. Těžili jsme z lepšího podání i přihrávky a rozhodl především
náš úspěšnější útok. Soupeř v této činnosti často chyboval a neměl hráčku, která by v kritických momentech opakovaně bodovala. Tady jsem
viděl klíčový rozdíl mezi oběma družstvy, jenž vedl k našemu vítězství.
Každopádně můžeme předvádět mnohem lepší volejbal...“

Stanislav MITÁČ - PVK Olymp Praha:

„S výkonem našeho družstva ani s výsledkem nemohu být spokojen...
Osobně jsem od tohoto utkání očekával lepší volejbal, který se nám většinu času nepovedlo předvést. Sice jsme díky polevení Prostějova získali
koncovku prvního setu a vypadalo to pro nás slibně, jenže pak naše hra ve
druhé a zejména třetí sadě působila místy až bezradně. Do zápasu jsme se
vrátili sázkou na maximální risk i bojovnost, bohužel nás neustále sráželo
velké množství chyb v zakončení. Na to, abychom tady uspěli, bylo vyházených útoků příliš mnoho. Střetnutí hodnotím z naší strany jako spíš
nevydařené, v dalším průběhu série potřebujeme kvalitnější výkony.“
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„V koncovce úvodního setu jsme
udělaly několik zbytečných chyb,
s čímž jsem začala já zkaženým
servisem. Vinou tohoto výpadku
se nám nepovedlo sadu dovést
k vítězství, zatímco druhý i třetí set
proběhly plně v naší režii. Čtvrtá
sada následně přinesla opět boj
a my jsme lépe zvládly druhou vyrovnanou koncovku. Tím máme
za sebou důležitý první krok na
cestě k dalšímu titulu, zbývají ještě
dva. Herně je po dnešku rozhodně
co zlepšovat...,“ neskrývala určité
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kapitánka VK AGEL Prostějov.
Její souputnice pak uvedla. „Řekla
bych, že jsme do utkání vstoupily
dobře a první set vybojovaly díky
podařené koncovce. Potom šel náš
výkon bohužel dolů, hlavně třetí
sadu jsme odehrály velice špatně.
Čtvrtý set byl pak zase dobrý,
jenže nám utekl závěr. Celkově
jsme udělaly víc chyb než soupeř
a v důležitých chvílích nesložily
balóny, což vedlo k porážce 1:3,“
zhodnotila duel kapitánka PVK
Olymp Praha Iveta Halbichová.
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II. finále: jej znovu udolaly 3:1 a vykročily tak za obhajobou

Bodový vývoj - první set: 1:1,
3:1, 5:2, 7:5, 10:5, 13:6, 13:8,
16:8, 16:10, 18:11, 18:14,
21:15, 24:16, 25:18. Druhý
set: 1:0, 1:2, 5:2, 7:5, 9:5,
9:7, 10:9, 14:12, 14:21, 16:21,
16:23, 17:24, 19:25. Třetí set:
4:0, 5:3, 7:3, 9:4, 12:5, 15:8,
15:11, 18:11, 18:14, 20:15,
20:17, 22:17, 24:19, 25:23.
Čtvrtý set: 1:0, 1:2, 3:3, 3:6,
4:8, 6:8, 6:10, 9:11, 10:13,
12:13, 15:14, 17:15, 19:16,
22:20, 24:20, 25:21.
Prostějov/son - Stejný výsledek
po jiném průběhu a v celkově
kvalitnějším střetnutí přiblížil
prostějovské volejbalistky na
dosah zisku šestého mistrovského
titulu v řadě za sebou. Druhý mač
finálové série UNIQA extraligy
ČR 2013/2014 vyhrály ženy
VK AGEL nad výběrem PVK
Olymp Praha opět ve čtyřech
setech a tentokrát byl obraz hry
ještě o poznání vyrovnanější než
v prvním vzájemném utkání.
Každopádně po sobotě a neděli
vede favorizovaný obhájce zlata
2:0 na zápasy, což znamená jediné: další národní triumf může
slavit v případě zvládnutí duelu
číslo tři již v úterním večeru na
pražské palubovce!
Dvěma bodovými bloky, dobrými
servisy a řadou úspěšných útoků

Miroslav Čada - hlavní trenér VK AGEL Prostějov:

„Do utkání jsme vstoupili velice dobře, bohužel ve druhém setu nás postihl
dlouhý újezd v jednom postavení. Tuhle naši krizi Olymp potrestal devítibodovou šňůrou a to prakticky rozhodlo o vyrovnání stavu sad na 1:1.
Navíc se tím hosté dost nastartovali, často se jim dařilo bodovat po vydařené obraně. Zbytek střetnutí tak byl hodně vyrovnaný a klíč k našemu vítězství jsem viděl v závěru třetího setu, kdy soupeř mohutně stahoval naše
zdánlivě bezpečné vedení a rozhodl jediný míč výborně zvládnutý z těžké
situace. Druhý podstatný faktor vedoucí k příznivému výsledku spočíval
v našem výrazně lepším útoku, kde jsme znovu dosáhli mnohem vyšší
úspěšnosti. Do Prahy pojedeme uzavřít sérii hned na první pokus, neboť
pustit nebezpečný tým PVK do čtvrtého zápasu by se nemuselo vyplatit.“

Stanislav Mitáč - hlavní trenér PVK Olymp Praha:

„I přes porážku musím vyslovit částečnou spokojenost s naším výkonem, který byl oproti včerejšku výrazně lepší. Především jsme lépe přihrávali a útočná
distribuce byla rovnoměrně rozdělena mezi čtyři hráčky místo sobotních dvou.
Sice jsme začali vlažněji možná ještě pod dojmem předchozí prohry, ale náš
výkon postupně gradoval, jen velká škoda těsné koncovky třetího setu se závěrečnou chybou na bloku. Místo vyrovnání na 24:24 domácí uhráli 25:23, navíc
se nám ve čtvrté sadě znovu stalo to, na co s Prostějovem často doplácíme: že
nedokážeme slibně rozjetý průběh dovést k vítězství. Tentokrát jsme doplatili
na sérii vlastních hrubek různého charakteru, čehož soupeř využil. Když to
sečtu, na horké půdě VKAGELjsme sehráli několik povedených setů a to nám
dává naději pro domácí pokračování finálové série.“

přišly. Nevím, jestli šlo o ztrátu
koncentrace nebo co, ale nechat
soupeře dát devět bodů za sebou
prostě není možné. Bohužel se
stalo a celkově jsem měla dojem,
že v porovnání se sobotním zápasem máme víc větších výkyvů.
Na druhou stranu jsme zvládly
dvě vyrovnané koncovky, což je
pozitivní, díky tomu jsme vlastně
zvítězily,“ usmála se na závěr
náročného víkendu kapitánka VK
AGEL Prostějov Solange Soares.
„Teď se musíme připravit na to,
že v Praze nás čeká ještě těžší
práce, a sezónu tam co nejdřív
ukončit...,“ doplnila s výhl-

edem na nadcházející souboje
v hlavním městě České republiky.
„Měly jsme pomalý rozjezd, ale
v průběhu prvního setu jsme se
dostávaly do herní pohody a druhý
set nám vyšel výborně. Tam jsme
hrály fakt dobře, docela vyrovnané
pak byly i další dvě sady. Bohužel
se nám nepovedla ani jedna koncovka a hodně to mrzí hlavně
u čtvrtého setu, který jsme měly
velice slibně rozjetý. Určitě to
však byl z naší strany lepší výkon
než včera a já věřím, že doma zahrajeme ještě lépe,“ zadoufala ve
včerejším večeru Iveta Halbichová (kapitánka PVK Olymp Praha.

Andrea Kossányiová: „Do Prahy si nesmíme vzít zubní kartáčky ani pyžama!“
Prostějov - Vzhledem k tomu, že v pražském
Olympu strávila čtyři roky své hráčské kariéry, mají
pro ni aktuální finálové duely UNIQA extraligy 2013/14
mimořádný náboj. Mladá smečařka VK AGEL Andrea
Kossányiová prožívá bitvy o národní titul se stejným
týmovým obsazením potřetí za sebou, přičemž loni už
hájila prostějovské barvy, zatímco před dvěma lety ještě
bojovala za PVK. Tentokrát do série o zlato promlouvá
výrazným způsobem, když v součtu obou vítězných
střetnutí byla o uplynulém víkendu nejčastěji bodující
volejbalistkou hanáckého mančaftu.
Marek Sonnevend
Jak moc bolely domácí
zápasy finále, nakolik
byly těžké?
„Já si myslím, že v sobotu do toho
šly soupeřky s velkým nasazením
a my jsme se zpočátku trochu bály,
než se nám po prvním ztraceném
setu povedlo dostat do většího
tempa. Pak už jsme to zvládly
docela v pohodě až na výpadek
ve čtvrtém setu, tyhle výkyvy
bohužel máme celou sezónu.

Vždycky si asi myslíme, že už je
to naše, polevíme a protivník toho
někdy využije. Během druhého
finálového utkání se přesně tohle
opět stalo, proto jsme se v neděli
s Olympem zase trochu tahaly.
Dnes to dokonce bylo o něco
těžší než včera, na druhou stranu
jsem původně očekávala, že to
možná bude ještě složitější. Což
se naštěstí nepotvrdilo, odvézt
si z Prostějova minimálně jedno
vítězství jsme hostům nedovolily.
Za to jsme moc rády.“

Oba souboje se v něčem
podobaly a v něčem lišily.
Kde jste vy viděla největší herní
rozdíly?
„Olympu včera nevycházel útok,
kde udělal třiadvacet chyb, což
je fakt hodně a rozhodlo to celý
zápas. Dneska soupeřky chodily
do zakončení viditelně jinak, tolik nechybovaly a podaly celkově
lepší výkon. My jsme zahrály na
podobné úrovni v porovnání se
sobotou, ale na vítězství to pořád
stačilo, byť dost těsné. Každopádně
umíme předvádět mnohem
kvalitnější volejbal, důležité přitom
je vyvarovat se větších výpadků.
Třetí semifinále v Brně jsme takhle
dobře zvládly a byla to paráda, snad
něco podobného dokážeme teď
v Praze.“
Jak se osobně cítíte v duelech, jež pro vás tolik
znamenají?
„Vlastně v každém rozhovoru,
který se týká Olympu, pořád opakuju, že vzájemné zápasy vnímám
jako srdeční záležitost. Pokaždé

hraju doslova o život, aspoň mi to
tak připadne. A zvlášť pokud jde
o finálovou sérii, která má bez ohledu na soupeře nejvyšší důležitost.
Že o zlato znovu bojujeme s Olympem tento náboj samozřejmě ještě
zvětšuje.“
Nemusíte třeba krotit
svou motivaci, aby nebyla
až přehnaná?
„Já to mám obecně tak, že když
se mi před utkáním moc nechce
a cítím se spíš špatně, hraju pak
většinou dobře. A naopak. Tudíž už
vím, že motivaci musím držet na
uzdě a nesmím být přehecovaná.
Je potřeba chtít míň, možná přímo
nechtít.“ (směje se)
V sérii vedete 2:0 na utkání, titul je blízko. Hrozí
od PVK ve třetím finálovém
mači podstatně lepší výkon než
na Hané?
„Bude se hrát u nich doma ve
specifické malé hale, kde si hodně
věří. My jsme tam navíc letos jednou prohrály, takže můžeme být
ve větším stresu a mít výraznější

Foto: Archív Večerníku
problémy. Nejspíš nás tedy čeká
těžký zápas, do kterého Olymp
půjde absolutně naplno, aby nebyl
poslední v téhle sezóně. Já přesto
věřím, že to dáme a stejně jako
před rokem finále vyhrajeme 3:0
na utkání. Vůbec se přitom nebudu zlobit, pokud třetí vzájemný
zápas opět dopadne naším jasným
vítězstvím. Loni to vyšlo ideálně,
třeba všechno zopakujeme. Asi
si znovu nesmíme do Prahy
brát zubní kartáčky ani pyžama,
když se to minulý rok natolik
osvědčilo.“ (smích)

Prostějov/son - Fanklub volejbalového
oddílu VK AGEL Prostějov pořádá
autobusový zájezd na třetí utkání finálové série UNIQA extraligy žen 2013/14
mezi PVK Olymp Praha a VK Prostějov.
Venkovní střetnutí v rámci závěrečného kola play off nejvyšší české soutěže se po změně termínu hraje v úterý 15. dubna od 18.00
hodin, sraz fanoušků je týž den už v 8.00 hodin na parkovišti u haly
Sportcentra DDM. Součástí zájezdu je totiž doprovodný program
v hlavním městě ČR.
Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím e-mailu na adresu zatloukal@vkprostejov.cz (jen výjimečně telefonicky na číslo 777 311 108),
podmínkou je dát na sebe nějaký kontakt. Uzávěrka přihlášek v pondělí
14. dubna do 18.00 hodin.

O ligovém bronzu rozhodne

až středeční duel v Olomouci

Prostějov/son – Dvě střetnutí má
za sebou rovněž série o 3. místo
v UNIQA extralize žen ČR. Souboje mezi volejbalistkami SK UP
Olomouc a Králova Pole Brno
mají trochu nečekaně divoký
průběh, každopádně zápasový
stav je vyrovnaný 1:1, a protože
se hraje pouze na dvě vítězství,
o držitelkách letošních bronzových medailí definitivně rozhodne
třetí vzájemné utkání v metropoli
Hané. Na programu je tuto středu 16. dubna od 17.00 hodin.
Celá série přitom začala šokem,
když jihomoravský tým v úvodním
čtvrtečním duelu překvapivě hladce
vyplenil olomoucké hřiště. „Už během předzápasového rozcvičování
byl v našem družstvu vidět podezřelý klid bez patřičného nabuzení, a to,
co jsme předvedli v samotném utkání, bylo velmi nepěkné. Oproti semifinále s Olympem jsme nepodali
zdaleka tak dobrý výkon, naše hra
byla alibistická, soupeř nás předčil
v nasazení i bojovnosti,“ lamentoval
po hladké porážce 0:3 rozladěný
kouč UP Jiří Teplý. „Viděli jsme výborné semifinálové duely Olomouce proti Olympu a moc nevěděli, co
tady můžeme očekávat. My jsme
se už v celé naší sérii s Prostějovem
mohli šetřit na zápasy o třetí místo,
chtěli jsme v Olomouci hrát kvalitně v poli a tvrdě servírovat, což se

Výsledky série o 3. místo
v UNIQA extralize
žen 2013/2014
SK UP Olomouc – Královo Pole
Brno 1:1 na zápasy
Olomouc – Brno 0:3 (-22, -15,
-18), Brno – Olomouc 2:3 (20,
-19, 21, -25, -11)
nám také podařilo,“ pochvaloval si
naopak trenér KP Andre Gonzalez.
Sobotní druhý díl bitev o třetí příčku v Brně již vypadal úplně jinak.
Oba soupeři se vyrovnaně tahali
o každý míč a byla to opravdová
sportovní řežba, ve které měl výběr
Králova Pole skutečně velmi blízko
k zisku cenného kovu. V koncovce
čtvrté sady za stavu 2:1 však neproměnil tři mečboly, následně podlehl
v tiebreaku a držitelky bronzu tudíž určí až třetí mač v olomoucké
hale. „Utkání jsme měly rozehrané na vítězství 3:1, bohužel jsme
ale nezvládly závěr čtvrtého setu.
V tie-breaku měl soupeř více štěstí
a byl o něco málo lepší,“ litovala
kvůli zranění nehrající kapitánka
KP Sandra Onderková. „Bojovaly
jsme o všechno, hlavně když Brno
vedlo 1:0 a 2:1. Mám velkou radost, že jsme tuhle těžkou zkoušku
zvládly včetně posledních dvou
setů, a teď se o to porveme doma,“
oddechla si kapitánka SK Veronika
Tinklová.

BARÁŽ ROZHODLA

o stejném obsazení

Prostějov/son - Totožné složení jako před rokem měla
i letošní kvalifikace o účast
v UNIQA extralize volejbalistek
ČR 2014/2015. Znovu se střetly
týmy SG Brno coby poslední
družstvo aktuálního ročníku
elitní české soutěže a Tatranu
Střešovice jako vítěze první ligy.
Zatímco loni v baráži po velkém
boji těsně uspěl pražský výběr,
který se následně postupu vzdal
a právo na extraligovou účast prodal právě SG, tentokrát bylo vše
jinak. Brněnské mladice sice hladce prohrály úvodní domácí zápas
celé série, ale poté zabraly a třemi
vydřenými triumfy včetně dvou
venku vývoj dokonale otočily.

Výsledky baráže
o UNIQA extraligu
žen ČR 2014/2015
VK SG Brno – TJ Tatran
Střešovice 3:1 na utkání
Brno – Střešovice 0:3 (-23, -18,
-19), Brno – Střešovice 3:1 (20,
-24, 21, 21), Střešovice – Brno
2:3 (-20, 26, -20, 19, -7), Střešovice – Brno 0:3 (-22, -22, -17).

Tím se mezi národní smetánkou
dokázaly udržet sportovní cestou.
Znamená to, že extraliga žen bude
mít v příští sezóně úplně stejné obsazení. Pokud tedy opět nedojde
k nějakým dodatečným dohodám
i následným úpravám v jejím startovním poli.

Evropský CEV Cup vyhrály
přemožitelky Prostějova

Prostějov/son - Očekávané se stalo skutkem, vítězem CEV Cupu
volejbalistek 2013/2014 se stal
obrovský favorit celé soutěže Fenerbahce SK Istanbul. Ve finále
druhého nejvyššího evropského
poháru to však turecký gigant
přece jen neměl zcela jednoduché. Uraločka Jekatěrinburg do
té doby suverénní stroj na vítězství dokázala potrápit...
Před zápasovým vyvrcholením letošního CEV Cupu turecké Fenerbahce v deseti zápasech neztratilo
ani jeden set, když ve čtvrtfinále
dvakrát hladce zdolalo i volejbalistky VK AGEL Prostějov. Hned první
finálový duel ale tuto famózní šňůru utnul, neboť ruský tým na svém
hřišti dokázal SK vzít dvě sady
a podlehl „jen“ 2:3.
Tenhle výsledek nechával odvetu
v zemi půlměsíce poměrně otevřenou, jenže doma už istanbul-

ská mašina nenechala nic náhodě.
Uraločku zdolala jednoznačně 3:0
a radovala se ze zisku mezinárodní
trofeje, přičemž ve slavícím hloučku
nechyběla ani momentálně nejlepší
česká hráčka Aneta Havlíčková.
„Splnili jsme náš první cíl pro tuhle
sezónu, takže jsem šťastná. Jde o
mé druhé vítězství v poháru CEV
a obě dvě mají stejnou cenu. Je
vždycky úžasný pocit něco vyhrát
a myslím, že to tak cítí každý sportovec, protože pak ví, že ta dřina za
to stojí,“ řekla Havlíčková v rozhovoru pro webové stránky Českého
volejbalového svazu.
Pro zajímavost na závěr ještě doplňme, jak dopadl třetí nejvyšší
evropský pohár v ženské kategorii.
Letošní Challenge Cup měl na úplný závěr rovněž turecko-ruské obsazení a ovládlo jej Zarečie Odincovo,
které ve finále po dvou vyrovnaných
bitvách přemohlo Besiktas Istanbul.

výsledky finále CEV Cupu žen 2013/2014

Uraločka Jekatěrinburg (Rusko) - Fenerbahce Istanbul (Turecko) 2:3 (-16, -17, 20, 23, -9) a Fenerbahce Istanbul - Uraločka
Jekatěrinburg 3:0 (11, 26, 22).

výsledky finále Challenge Cupu žen 2013/1014

Zarečie Odincovo (Rusko) - Besiktas Istanbul (Turecko) 3:2
(-23, 19, -14, 18, 10) a Besiktas Istanbul - Zarečie Odincovo
1:3 (-23, 23, -23, -19).
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Exkluzivní interview s úspěšnou hokejistkou, u níž má nyní přednost vzdělání - 1. díl

„NA TO, ŽE JSEM NEHRÁLA SKORO CELOU SEZÓNU, TAK JSEM SPOKOJENÁ“
Prostějovská rodačka Nikola Tomigová již bere hokej hlavně jako zábavu, ale kvalitu neztrácí

Ostrava, Prostějov - Hodně nezvyklý hokejový rok prožila Nikola Tomigová. Dvaadvacetiletá útočnice SK Karviná
se rozhodla pro studium a vinou školních povinností se již
loni na jaře omluvila z reprezentace. Po začátku zimního
semestru pak na několik měsíců kariéru zcela přerušila
a k hokeji se vrátila až v polovině února. Vrátila se tak až
na play off a svému týmu pomohla k obhajobě zlatých medailí. A přestože čtyři měsíce nestála na ledě, dostala pozvánku na reprezentace a bojovala o účast na domácím
mistrovství světa. Do konečné nominace se sice nedostala a zbyl na ni post první náhradnice, i tak hodnotila tuto
sezonu veskrze pozitivně.
Jiří Možný
Nedávno jste získala druhý domácí titul. Jaké byly
oslavy úspěšně obhajoby?
„Bujné... (smích) Cesta z Berouna
(právě tam se hrálo druhé finále
mezi Slavií Praha a Karvinou –
pozn. autora) byla dlouhá, naštěstí
jsme ale vyhrály, tak se jelo mnohem lépe domů. Slavit jsme začaly
již v autobuse a pokračovaly jsme na
známé ostravské ulici Stodolní. A ty,
co neodpadly, tak slavily i druhý den
(úsměv).“
Byla závěrečná veselice
v něčem jiná než ta loňská?
„Asi to bylo podobné. Jak jde
o oslavy, tak tento tým vyniká hodně (smích). Máme super partu, jsme
taková rodina. Ani si toho moc nepamatuji, abych pravdu řekla, už se ale
nemůžeme ničím překvapit a naštěstí se nic nestalo. Občas se něco přihodí a někdo skončí na pohotovosti,
tentokrát to ale proběhlo úspěšně.“
Nyní už vám opět nastal
klasický režim?
„Ano, pro mě už jo. Jsem ve škole
a téměř nikoho to tady nezajímá,
takže skoro nikdo ani neví, že jsme
něco hráli. Sice jsme tak v sobotu
a v neděli slavili, v pondělí nám ale
opět začal normální režim.“
Jak šlo přes sezonu skloubit
hokej a studium?
„Normálně mám vyučování od
pondělí do pátku, od půl osmé ráno

do pěti odpoledne. Zkoušela jsem
to stíhat v září, ale jak fyzicky, tak
psychicky jsem byla vyčerpaná,
nebyla jsem schopná podat pořádný výkon ani na ledě, ani ve škole.
Takže jsem se na začátku října rozhodla, že na určitou dobu skončím
s hokejem a až po zkouškovém, které bylo desátého února, jsem začala
opět trénovat.“
Vyšli vám v klubu s tímto
programem vstříc?
„Máme super vedení i trenéry, kteří
tomu rozumí a vědí, že hokejem se
živit nebudeme, máme jej víceméně
jako koníček. Žádné platy nedostaneme a rozumí tomu, že se musím
věnovat škole. Na začátku druhého
semestru to bylo trochu volnější
a vyšli mi velice vstříc, po trénincích
mě dokonce vozili zpět na kolej.
Tým mi hodně pomohl, abych to
alespoň měsíc mohla stíhat. Za to
jim moc děkuji.“
Je fyzioterapie zatím taková, jakou jste očekávala?
„Představovala jsem si to ještě těžší, ale asi začne přituhovat. Zatím
jsme se s tím seznamovali, hodně
informací do nás nalévali, teď už
začínají i praxe, na které jsem se
těšila nejvíce. Škola je sice těžká,
zatím je to ale fajn. Mám super třídu, takže do školy chodím vlastně
ráda.“
S Karvinou hrajete rovněž
proti mladším dorostencům. Co vám tato zkušenost dala?

„Ano, je to tak. Jako jediný tým
Zůstal v Karviné stejný Teď si trenéři udržují holky a čas- ty mimo led. Loni jsem měla jet na
v Česku jsme před zahájením soutým jako při prvním titulu? to jsou opory týmu. Je fajn, že už mistrovství světa do Kanady, kde
těže dostali povolení
„Ano, vlastně úplně kompletně. dovolují hrát holkám za chlapec- holky sestoupily, ale nakonec jsem
a hráli jsme ligu mladVšechny, co jsme to vyhrály ké týmy, tím pádem, když přijdou se omluvila, protože jsem se přišestnác až osmnácti do žen- pravovala na přijímačky na výšku
šího dorostu. Rychloni, tak jsme se rado- v šestnácti
ského hokeje,
tak zvednou ligu a vůbec jsem to časově nestíhala.
ho
lost hokeje je nea také reprezentace
jde nahoru.“
rep
srovnatelná, kluci
Když se ohlédnu zpátky, tak jsem už
Předloni jste v národním nějakou dobu v reprezentaci pobyla
Př
mají lepší myšlení,
tým
týmu pomohla k postupu a své jsem si tam užila.“
jsou rychlejší, hraCo považujete za svůj největší
do elitní divize, co chybělo letos
je se to do těla.
úspěch v české reprezentaci?
k účasti n
na mistrovství světa?
Nemáme čas
„Bohužel mi chyběla hlavně roze- „Ten nastal asi v roce 2008, kdy jsme
si tak dlouho
hranost, kkterou vlastně všechny hol- na historicky prvním mistrovství svězpracovat puk
ky měly. A také mě mrzelo, že jsem ta do osmnácti let skončily třetí. Jeli
ani vystřelit,
v přípravě proti Slovenkám nemohla jsme tam jako největší outsideři, kteří
musíte hned
hrát svůj ooblíbený post křídla, ale na- měli spadnout, nakonec jsme však
zareagovat
js
skočila jsem
na centra. Samozřejmě skončily s bronzovými medailemi.
a být kreativto trošku mrzí, ale zklamaná nejsem. Nepopsatelné...(úsměv)“
nější na ledě.
Ženský hokej není v českých
Prostě doropodmínkách profesionálním
stenecký hosportem. Lze tedy říci, že nejvyšší
kej je vyzrávýkonnost trvá do zhruba pětadvalejší než větý
ceti let, než po škole přijde práce či
šina ženských
rodina?
týmů v Čes„Dá se to tak říct. Hodně šikovné
ku, takže muholky jsou od šestnácti do osmnácsíte být šikovti let, v té době ještě hrají s klukama
ní, abyste je na
a mají výhodu, že s nimi je hra rychledě obelstili. Je
lejší. Věk mezi starším dorostem
těžší dát gól.“
a juniorkou se dá srovnat s Amerikou či
Obecně lze
Kanadou, to je pro holky nejlepší doba,
říci, že ženprostějovská hokejistka NIKOLA TOMIGOVÁ kdy hrají. I pro mě tehdy bylo mnohem
ský hokej není
jednodušší hrát za repre než třeba teď.
příliš kontakto boji o nominaci na mistrovství světa Za
mořem hrají holky do čtyřiadvaceti
ní. Museli jste si
let univerzitní hokej, to je nejlepší soutedy zvykat na
valy i letos. Měla jsem tam Na to, že jsem vůbec nehrála skoro těž na světě a navíc velmi vyrovnaná,
odlišný styl?
jednu spoluhráčku, co skon- celou leto
„Limit byl troletošní sezónu, tak jsem spoko- že nikdy nevíte, kdo vyhraje.“
čila ve stejný čas jako já jená. Kemp
Kem byl fajn, celkem dost náchu povolenější,
a vrátila se až na finále. ročný, dva tréninky hodinu a čtvrt na
a když jsme šli
Druhou část rozhovoru
Ta studuje práva a také ledě plus ještě
j
na zápas s holkatakové cvičení na nohy
najdete v příštím čísle
ma, museli jsme
to nestíhala. Pouze na a jednou jsme dělaly fyzické tessi to uvědomit, že
play off nám přibyla
jedna mladá patnáctižádné stromy ani
tvrdé zákroky se ne- Foto: archiv N. Tomigové letá spoluhráčka, aby
si to i mladé hráčsmí. Není to ale zcela
bezkontaktní, jak jinak byste dru- ky zažily. Ona může hrát ještě
Dvaadvacetiletá
D
d
tilil táá prostějovská
těj
ěj ká rodačka
d čk se před
ř d několika
ěk lik
hou hráčku odstavili? Hra tělem je i s klukama.“
Mění se podle vás úroveň týdny stala dvojnásobnou domácí mistryní republiky
povolená, musíte je více vytlačit
v ženském ledním hokeji, když pomohla Karviné k obhačeského ženského hokeje?
ramenem, což také není vždy jednoduché. Dříve to bývalo bezkon- „Liga i celkově ženský hokej se jobě loňského titulu. V národním dresu se česká útočnice
taktnější, teď už to trochu povoluje. u nás určitě zvedl. Když jsem za- podílela na postupu „áčka“ do elitní kategorie mistrovství
Možná dochází ke změně trendu, čínala já, tak všichni na mě hle- světa a přivezla si bronzovou medaili z historicky prvního mistrovství světa
ale jen maličko. Nejsme ovšem děli, jestli jsem normální hrát žen do osmnácti let. Na prvním místě je ale nyní studium, konkrétně druhý
s klukama, byla to taková rarita. semestr oboru fyzioterapie na lékařské fakultě Ostravské univerzity.
z cukru, takže to vydržíme.“

„Bohužel mi chyběla hlavně rozehranost,
kterou vlastně všechny holky měly.
A také mě mrzelo, že jsem v přípravě
nemohla hrát svůj oblíbený post křídla,
ale centra. Samozřejmě to trošku
mrzí, ale zklamaná nejsem.“

kdo je
nikola tomigová
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MOTOCYKLY
do 50 cm3
51 - 125 m3
126 - 350 cm3
nad 350 cm3 do 54 kW
nad 350 cm3 nad 54 kW

104,199,278,620,1.090,-
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3 501 - 12 000 kg
5.575,nad 12 000 kg
8.922,-

OSOBNÍ AUTOMOBILY
do 1 000cm3
976,1 001 - 1 200 cm3
1.118,1 201 - 1 450 cm3
1.299,1 451 - 1 650 cm3
1.478,1 651 - 1 800 cm3
1.694,1 801 - 1 900 cm3
2.385,1 901 - 2 000 cm3
2.421,nad 2 000 cm3
2.556,7$+$ý1È9ċ6ģ
42.651,-
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