HOKEJISTÉ BUDOU MĚNIT TRENÉRSKOU DVOJICI!!!
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Číslo

Mladou ženu z Vícova

ZABIL

ZÁKEŘNÝ VIR!

Vícov, Prostějov/mls
Záhada ohledně smrti Jitky
Sekaninové z Vícova (na archivním snímku) je objasněna. Mladá a zdravá žena šla
v pondělí 17. února tohoto
roku normálně spát. Neměla

přitom příznaky jakékoliv sebemenší choroby. Přesto byla následující den nalezena ve
své posteli mrtvá!
Co jji tedy
y zabilo?

Dočtete se na straně 6
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POŽÁR v Kostelci:

SEDM ZRANĚNÝCH
Čtyři stařenky už jsou
mimo nebezpečí života!

„Jsem psyc
hicky na dn
ě,“
svěřil se ře
ditel Domo
va pro seni
ory
Co se vlastně v Kostelci na Hané ve čtvrtek večer stalo? To se společně
s exkluzivním rozhovorem s Davidem Ševčíkem dočtete na straně 13!

INZERCE

Wolkerova 37, PV
9 771212 667008
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Petardou zničil koš

V úterý 22. dubna po třiadvacáté hodině bylo na linku 156
přijato sdělení o osobě, která
vhodila petardu do plastové
nádoby na odpad, čímž došlo
k rozházení obsahu a ke zničení nádoby. Podle svědka
měla podezřelá osoba z místa
odjet vozidlem. Strážníci provedli kontrolu okolí, ale zmíněný vůz nenalezli. Jelikož se
v tomto případě jednalo o neznámého pachatele, předali
strážníci událost k dalšímu
šetření Policii ČR.

Očesávali auta

Předminulou sobotu 19. dubna o půl čtvrté ráno nahlásil
muž odcizení poklic ze svého zaparkovaného vozidla.
Událost spatřil zcela náhodně, když při letmém pohledu
z okna uviděl neznámého
muže, jak dává poklice do
auta a s nerozsvícenými světly
odjíždí z parkoviště. Strážníkům se podle daného popisu
vůz se zmíněnou osádkou
podařilo zadržet na křižovatce
u Sídliště Svobody. Mezitím
byli o situaci vyrozuměni policisté, kteří si dvě podezřelé osoby ve věku sedmnáct
a devatenáct let převzali.
V zavazadlovém prostoru
měli dvě poklice od škodovky
a čtyři poklice z vozidla Opel.
Bohužel, ani jedny nepatřily
oznamovateli...

Zničili vajíčka!

Terčem nejapné zábavy se
stalo ohrazení předzahrádky
v centru města a velikonoční
výzdoba. Předminulou neděli
20. dubna v ranních hodinách
za pomocí městského kamerového systému byli zaznamenáni dva mladíci ve věku
dvacet a jedenadvacet let, jak
manipulují
p j s dřevěným
ý ohrazením předzahrádky na Žižkově náměstí. Poté jejich cesta
směřovala do centra, kde před
budovou radnice poškodili
dekoraci z velikonočních vajíček. Vyslaná hlídka výtečníky
zadržela v Kravařově ulici.
Se strážníky se vrátili zpět na
místo, kde provedli úklid rozbitých vajíček a vrátili ohrazení na svoje místo.

Počtvrté na záchytce

Během čtrnácti dnů absolvoval dva záchyty. Řeč je o muži
bez domova, kterého v úterý
22. dubna našli strážníci ležet
na zemi v blízkosti náměstí
T. G. Masaryka. Při dechové
zkoušce nadýchal 3,53 promile. Po prohlídce lékařem následoval jeho převoz sanitkou
do zdravotnického zařízení
v Olomouci. Od počátku roku
je to jeho čtvrtá návštěva záchytky.

Třicet tisíc za plakáty

Hodinu po páteční půlnoci
25. dubna ppřistihli strážníci
ve Školní ulic lepiče plakátů přímo při práci, kdy dva
mladíci zrovna „instalovali“
plakát na plechová dvířka
elektrorozvodné skříně. Hlídka dotyčným odebrala 133
kusů zbylých plakátů a kbelík
s lepidlem, zároveň je vyzvala
k očištění plochy. Jeden z lepičů nebyl schopen na místě
předložit doklady, a proto následovalo jjeho ppředvedení na
služebnu Policie ČR k ověření
totožnosti. Za své jednání jsou
pánové ve věku třiadvacet
a pětadvacet let podezřelí
z přestupku pro porušení vyhlášky, neboť vylepovat plakáty mimo místa k tomu určená je zakázáno! U správního
řízení jim hrozí pokuta až do
třiceti tisíc korun.
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ze soudní síně...

Pětadvacetiletý Jan AUGUSTIN PŮJDE SEDĚT za krádeže i podílnictví
Vysoce postavený otec nebyl feťákovi nic platný

Zase o jednoho zdrogovaného zloděje v prostějovských ulicích méně... Místní scéna se nějaký čas bude muset obejít bez Jana Augustina. Okresní soud
tomuto muži vyměřil za krádeže a podílnictví trest ve
výši osmadvaceti měsíců. Mladý narkoman už před
pěti měsíci putoval do vazby kvůli prodeji pervitinu.
K tomu se opakovaně přiznal, na policii při tom jmenoval i své dodavatele...

tin, který si tak hned dvě boží přikázání k dekalogu přidal. Která to
Pětadvacetiletý Jan Augustin se jsou, to už ovšem neprozradil...
při úterním hlavním líčení přiznal,
Pervitin kupoval
že od Patrika Šustra koupil krana Bulharské
dené vybavení na zahradu, které
následně za pět tisíc korun prodal O tom, jak vážně to s pokáním
paní Veronice z Těšic. Kromě myslí, hodně napověděla jeho
toho vykradl dům s apartmány „zpověď“, vztahující se ke kšefna Červenohorském sedle. Při své tování s pervitinem v Prostějově.
obhajobě u těchto jasně prokáza- Na policii se totiž Augustin přiznal
ných trestných činů Augustin vsa- k tomu, že drogu prodával i dalším
dil na roli kajícníka, který ve vazbě lidem. „Pervitin jsem ve velkém
našel cestu k Bohu. „O Velikono- množství nakupoval u Martina
cích jsem se modlil každý den. Chytky, bydlícího v Bulharské uliProsil jsem Boha o milost. Jsem ci v Prostějově. Dále jsem ho rozrozhodnutý, že budu dodržovat prodával za osm stovek za gram.
dvanáctero přikázání,“ prozradil Do velkých problémů jsem se dopřed tribunálem doslova Augus- stal, když mě někdo s pistolí v ruce
Prostějov/mls

obral o pervitin v hodnotě kolem
dvaceti tisíc korun,“ uvedl Augustin na policii. Svoji výpověď
zopakoval i u prostějovského
soudu při vazebním zasedání.
U úterního hlavního líčení to
však nepříliš přesvědčivě popřel! „Nic takového není pravda,
policisté ze mě tuto výpověď
vymámili. Proč bych někomu
dělal zle?” obrátil náhle Augustin. Faktem zůstává, že Martin
Chytka a také Petr Drozd jsou i
díky jeho výpovědi v souvislosti
s prodejem pervitinu vyšetřováni policií. Oba coby svědci dorazili i k prostějovskému
soudu. Odmítli však vypovídat
s poukazem na to, že by si svojí
výpovědí mohli jenom ublížit.

Není Augustin
jako Augustin
Tím paradoxně nahráli Augustinově obhajobě. „U soudu se
neobjevil jediný člověk, který
by od mého klienta nějaké drogy koupil. A jelikož můj klient
při tomto hlavním líčení popřel,

Skrýval svoji tvář. Jindy sebevědomý až arogantní Jan Augustin
před prostějovským soudem hrál roli kajícníka, který v cele našel cestu
k Bohu. Fotografovat se však evidentně nechtěl... Foto: Martin Zaoral
že by drogy někdy prodával, je
třeba ho v tomto bodě zprostit
obžaloby,“ vyjádřil se Augustinův obhájce, který v rámci své
závěrečné řeči rovněž upozornil
na komplikovaný vztah obžalovaného ke svému otci. „Otec
mého klienta je vysoce postavený člověk s dominantními sklony. Od mládí na něj byl přísný,
i proto se můj mandant uchýlil
k drogám,“ vyjádřil se právník.
Na tomto místě je třeba zdů-

raznit, že otcem narkomana
se sklony ke krádežím není
známý prostějovský advokát
a dlouholetý městský zastupitel za KSČM Josef Augustin.
V tomto případě se jedná
o shodu jmen. „Moji synové
jsou starší a drogy neberou,“
reagoval na upřesňující dotaz
Večerníku Josef Augustin.
Více čtěte na straně 13

pokladnou načapali CHMATÁKA
U Marciánů řádil ZaParfémy
do kapsy, mikinu na sebe ... a neplatit!
zloděj-zahradník

Bílovice/mls - Vrahem je zahradník. Tato otřepaná věta
z detektivek poukazuje na
skutečnost, že zločincem
v literatuře bývá vždy nenápadný zahradník. Případ
z uplynulého týdne dokazuje,
že zahradník může být nejen
vrahem, ale zřejmě i zlodějem...
Z pozemku v Bílovicích, kde
hospodaří známé Zahradnické
centrum Marciánová z Kostelce na Hané, totiž zmizely malé
stromky. Na případ majitelé
přišli v úterý 22. dubna. „Zloděj
rozpletl plot a ukradl okrasné
borovice a modříny,“ prozradila
Večerníku Lucie Marciánová

Zajímavé na celém případu je
skutečnost, že lapka si pečlivě
vybral dřeviny vyšší hodnoty.
„Skoro to vypadá, jako by pro
někoho kradl na zakázku! Když
si mohl vybrat ze dvou druhů
stromů, mezi nimiž by laik asi
neviděl rozdíl, vždy spolehlivě
sáhl po tom vzácnějším a dražším. Byl to očividně velmi dobře
informovaný zloděj,“ poukázala
na odbornost zlodějíčka-zahradníčka Marciánová, která celkovou škodu spočítala na deset tisíc
korun. „Projevil notnou dávku
drzosti, doufám, že bude chycen
a něco podobného se už nebude
opakovat,“ uzavřela s tím, že po
pachateli nyní pátrají policisté.

Prostějov/mik - To by se mu
líbilo, nakupovat si zadarmo!
Ale krádež v prostějovském
supermarketu mladému recidivistovi vůbec nevyšla.
S voňavkami a oblečenou
mikinou z regálu sice prošel
přes pokladnu, ale tam ho lapila ochranka.
„Ve středu třiadvacátého dubna kolem osmé hodiny večer
byl v jednom z prostějovských
supermarketů přistižen devatenáctiletý mladík z Prostějova.
Nejprve se mu zalíbily dva
parfémy, platit je však zřejmě
nechtěl, a tak si je schoval do
kapsy kalhot. To ale nebylo

všechno. Následně si vyhlédl i
pánskou mikinu, kterou si oblékl na sebe a stačil ji natržením poškodit. S celým lupem
pak prošel přes pokladnu bez
zaplacení,“ popsala snahu zloděje nakupovat zadarmo Irena
Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
Mladík se však ze svého zlodějského úspěchu dlouho neradoval. „Jeho chování neuniklo
ostraze prodejny, která mladého muže hned za pokladnami
zadržela. Zboží, které hodlal
ukrást, mělo hodnotu bez dvou
korun sedm stovek. Členové

ochranky ho zadrželi do příjezdu policie,“ sdělila mluvčí
krajské policie.
V tomto případě ale přišlo
ještě jedno odhalení. Mladý
„chmaták“ se podobného činu
nedopustil poprvé. „Přivolaní
policisté při prověřování krádeže zjistili, že mladík není ve
zlodějském řemesle žádným
nováčkem. V posledních třech
letech byl za obdobnou majetkovou trestnou činnost odsouzen a potrestán Okresním
soudem v Uherském Hradišti,“
potvrdila Urbánková s tím, že
nyní mu za přečin krádeže hroý ppobyt
y za mřížemi.
zí až tříletý

www.vecernikpv.cz

Svěží jarní zpravodajství z Prostějovska

Policie hledá mladistvého, který kradl, boural a utekl!

Havárii vidělo několik svědků, PŘIHLÁSÍ SE?

Prostějov/mik - Podle policie
ani ne osmnáctiletý nezdárník
ukradl svému známému na lavičce v Janáčkově ulici klíče od
auta, kterým za necelé tři minuty havaroval ve Winklerově
ulici. Problém je v tom, že mladistvý pachatel z místa nehody
utekl a dodnes ho policie nemá
v klepetech. Strážci zákona
i z tohoto důvodu vyzývají svědky havárie, kterých údajně bylo
dost, aby se přihlásili a pomohli
případ objasnit.
„Ve čtvrtek třetího dubna 2014
přesně osmnáct minut po dvanácté hodině došlo v ulici Winklerově
v Prostějově ve směru jízdy od
křižovatky ulic Trávnické, Sokolské a Karlov k dopravní nehodě
vozidla Opel Vectra. V tu chvíli
neznámý řidič z dosud nezjiště-

ných příčin narazil během jízdy
do zaparkovaného vozidla Mercedes Benz. Po nárazu zhruba po
padesáti metrech zastavil, vozidlo
nechal na místě a utekl. Ke zranění
osob nedošlo, hmotná škoda byla
vyčíslena na pětatřicet tisíc korun,“ připomenula havárii z úvodu
tohoto měsíce Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje.
Už v pondělí 7. dubna Večerník
informoval o zjištění policistů,
že vozidlo Opel Vectra bylo
jeho majiteli odcizeno. Od té
doby vyšetřování ještě více
pokročilo, pachatel krádeže a
zároveň viník nehody ale dopaden ještě nebyl! „Policisté
zahájili úkony trestního řízení pro
podezření ze spáchání trestného

činu neoprávněného užívání cizí
věci, za který pachateli v případě
jeho zjištění hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi. Policisté následným prověřováním zjistili, že klíče
od vozidla Opel Vectra měl svému
známému, majiteli vozidla, odcizit
mladistvý muž, a to kolem 12.15
hodin z lavičky na ulici Janáčkově v Prostějově, kde je měl mít
majitel volně odložené. Poté měl
s vozidlem bez jeho svolení odjet až na ulici Winklerovu, kde
měl způsobit dopravní nehodu,“
přiblížila Urbánková. Stručně řečeno, policisté viníka a pachatele
krádeže v jedné osobě znají, ale
ještě ho nechytili. „Vzhledem k
tomu, že se v době nehody měli
na ulici nacházet další svědci,
kteří by mohli svým svědectvím
přispět k řádnému objasnění ne-

Prodražené
P
d ž é nákupy
ák

V úterý 22. dubna během
odpoledních hodin došlo
v Prostějově ke krádeži dvou
kabelek. K první krátce po
jedné hodině odpoledne, kdy
osmatřicetiletá žena si vyskládávala nákup do kufru vozidla na parkovišti v Okružní
ulici. Kabelku si položila
na zadní sedačku auta. Neznámý pachatel toho využil
a v nestřeženém okamžiku jí
kabelku vzal. Paní v ní měla
peněženku se dvěma tisíc
a dvou set korunami, dále
osobní doklady, platební kartu
a další doklady osobního charakteru. Vznikla jí škoda za
3 150 korun. Jako přes kopírák proběhla druhá loupež
u supermarketu v Plumlovské
ulici. Kolem druhé hodiny
odpoledne přišla o kabelku
s celým obsahem sedmasedmdesátiletá seniorka. Také
ona ukládala nákup do vozidla
a kabelku si položila na zadní
sedačku. I tady byl zloděj
velmi rychlý. V nestřeženém
okamžiku si kabelku s celým
obsahem přivlastnil. Paní
v ní měla peněženku se 4 900
korunami, osobními doklady,
mobilním telefonem, dioptrickými brýlemi a klíči. Neznámý pachatel jí způsobil celkovou škodu za 7 540 korun.

Dvě kola naráz

Ze spáchání trestného činu
krádeže je podezřelý zatím
neznámý pachatel, který předminulou sobotu 19. dubna
odpoledne odcizil dvě jízdní
kola, která měli jejich majitelé
uzamčená k sobě ve stojanu
na jízdní kola na ulici Mathonově v Prostějově. Celková
škoda odcizením byla vyčíslena na dvaadvacet tisíc korun.

Hořelo mu auto

Minulé úterý 22. dubna kolem
půl třetí odpoledne začalo při
jízdě hořet vozidlo Renault.
Dvaačtyřicetiletému řidiči, který jel po kruhové křižovatce ve
směru od Konečné ulice, začalo vozidlo hořet během jjízdy.
y
Řidič duchapřítomně zastavil
a za použití vlastního přístroje
vozidlo uhasil. Poté ho z místa
odtlačil na přilehlé parkoviště.
Při požáru nebyl nikdo zraněn,
alkohol byl u řidiče vyloučen
dechovou zkouškou a hmotná
škoda byla vyčíslena na pětadvacet tisíc korun.

Okradený gambler

Ukradl a boural. Tento opel je nyní předmětem zájmu prostějovské policie. Najde se mladík, který ho ukradl a boural s¨ním? 2x foto: Policie ČR
hody a celého případu, a tyto se 1, telefon 974 781 651, případně
doposud nepodařilo ustanovit, na kteroukoliv policejní služebobrací se policisté na tyto, případ- nu nebo kdykoliv na bezplatnou
ně i další svědky, aby se přihlásili telefonní linku 158,“ apeluje na
buď osobně, nebo telefonicky na svědky uvedené autohavárie poObvodní oddělení v Prostějově licejní tisková mluvčí.

po kvartetu hledaných
Prostějov/mik

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

ČERNÁ KRONIKA

LUKÁŠ FERKO

ANETA KAČANIOVÁ

ŽANETA LAKATOŠOVÁ
(může se vydávat za
ANNU LAKATOŠOVOU)

se narodil 20. října 1996 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 21. dubna 2014. Jeho
zdánlivé stáří je 17 let, měří 185
centimetrů, má hubenou postavu,
hnědé oči a černé vlasy. Bližší
údaje nejsou známy.

se narodila 18. února 1998
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledanou
vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 17. dubna
2014. Její zdánlivé stáří je 16
let a měří 165 centimetrů. Bližší údaje k hledané dívce nejsou
v databázi známy.

se narodila 18. července 1978
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledanou
vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 24. dubna
2014. Její zdánlivé stáří je 38 let,
měří 165 centimetrů. Má střední
postavu, hnědé oči a odbarvené
vlasy.

SANTINO HORVÁTH
se narodil 4. června 1997 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 25. dubna 2014. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 16
do 17 let, měří 180 centimetrů,
má hubenou postavu, hnědé oči
a ryšavé rovné vlasy

O mobil a dva tisíce korun
přišel předminulou sobotu
19. dubna krátce před čtvrtou
hodinou ráno v jedné z prostějovských heren třicetiletý muž.
V okamžiku, když hrál na výherních automatech, měl mobil
i peníze v zadní kapse kalhot.
Neznámý pachatel toho využil
a obojí mu v nestřeženém okamžiku vzal. Způsobil mu tak
škodu za šestnáct tisíc korun.

Z hospody po svých

O jízdní kolo za patnáct tisíc korun přišel osmadvacetiletý muž
z Prostějovska, který si ho minulé pondělí 21. dubna kolem
druhé hodiny ranní volně odstavil před jedním z restauračních
zařízení ve Wolkerově ulici
v Prostějově. Když se zhruba
za dvě hodinky vrátil, kolo
tam již neměl. Zatím neznámý
pachatel toho využil a kolo si
vzal. Policisté případ šetří pro
podezření ze spáchání trestného
činu krádeže, za který pachateli,
v případě jeho zjištění, hrozí až
dvouletý pobyt za mřížemi.

KRIMI ZPRÁVY
hledejte také na webu

www.vecernikpv.cz
ik
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Tajemné V hrobě ležel
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kostry člověk bez hlavy

v Držovicích:

Držovice/mls, mik - O velikonočním víkendu se v Držovicích našla lidská kostra! V prostoru bývalé cihelny ji objevil Martin Palma z Držovic. Zvědavý chlapec
na místo zavolal policisty, s nimiž dorazil i archeolog. Ten konstatoval, že by se
mělo jednat o kostru člověka, který zemřel asi před tisíci lety. Další archeologický
výzkum však ukázal, že nalezené kosti v sobě skrývají i určité tajemství...

a kůň

MÁME EXKLUZIVNÍ ZPOVĚĎ
NÁLEZCE I ARCHEOLOGA
Pohřbili je společně. Archeology nález kostry koně v lidském hrobě zaskočil.

2x foto: Martin Palma, 1x foto: Pavel Fojtík

LINKU 156 VYUŽILO ZA ROK PŘES DVANÁCT TISÍC VOLAJÍCÍCH PROSTĚJOVANŮ
„Musíme vžd
vždy zareagovat stejně, ať už jde o vraždu nebo přejetou slepici,“ zdůrazňuje šéf strážníků Jan Nagy

P dvanáct tisíc lidí vymačPřes
kkalo nebo vytočilo v loňském
roce tísň
tísňovou linku městské policie.
I když více jak polovina volání byla takzvaně planým
poplachem nebo šlo o zneužití, je nasnadě, že lidé
mají „stopadesátšestku“ hodně v podvědomí. Více
než linky 112 nebo 158. Ostatně i ze sociologických
průzkumů mezi prostějovskými občany vyplývá
mnohem našinec má ke strážníkům městské policie mnohem větší důvěru než ke státním policistům.

obecní nebo městské policie
a to ve výši osmnácti procent,
což je poměrně hodně. U nás
v Prostějově jde o pětiprocentní
meziroční pokles. My máme
jasný úkol, vytvořit ve městě
prostředí, kde se dobře žije a kde
se lidé cítí bezpečně. A vězte, že
to opravdu není fráze. A jelikož
se řídíme tímto krédem, zákonitě musíme zareagovat na každé
oznámení,“ zdůrazňuje velitel
Městské policie Prostějov.
Jenomže už při letmém pohledu laika na statistiku

volání na linku 156 a zároveň na počet výjezdů hlídek
strážníků tady něco nehraje.
Například v roce 2013 volalo na zmíněnou bezplatnou
linku přes dvanáct tisíc Prostějovanů, ovšem strážníci
zareagovali a okamžitě vyjeli jen k 5 093 případům...
„Není to tak, že bychom se na
více než polovinu oznámení
vykašlali. Pravda je ale ta, že
několikrát denně nám volají
psychicky narušení lidé a hlásí
nám nesmysly, dále vytočí lin-

Prostějov/mik
V průběhu loňského roku 2013
bylo na linku 156 přijato celkem 12 029 tísňových volání,
což činí průměr třiatřicet oznámení denně. Ze statistického
porovnání oproti minulým
letům je tedy zřejmý jak jejich
samotný nárůst, tak i s tím spojené výjezdy na základě těchto
volání občanů. „Předmětem
ohlášení je celé spektrum událostí od přestupků až po podezření na trestný čin. Z celkového počtu zavolání na linku 156
je evidováno jako událost pět
tisíc čtyřista padesát jedna případů. Ostatní volání jsou nálezy, žádosti o informace, někdy
i vymyšlené skutky...,“ seznámil Večerník s fakty loňského
roku ohledně tísňové linky
Městské policie v Prostějově
její velitel Jan Nagy.
„Celorepublikově je evidován
pokles přestupků, které řeší

Dostanou peníze. Mezi těmi, kteří letos dosáhli na kulturní grant, je i Hanácký auto moto veterán klub.
Ten i letos uspořádá na náměstí výstavu historických vozidel.
Foto: Michal Kadlec

Zdroj: Městská policie Prostějov

ku 156 občané, kteří si ji pletou
s informační linkou nebo se
domnívají, že prostřednictvím
operačního střediska městské
policie je přepojíte na jiná
oddělení buď naší služebny,
nebo dokonce magistrátu. Proto existuje takový rozdíl mezi
počtem přijatých oznámení
a výjezdy strážníků, kterými
reagujeme na vážná hlášení
občanů,“ vysvětlil Jan Nagy.
A co nejčastěji Prostějované
oznamují? „Lidé nám volají
a oznamují případy závažných
trestných činů, vandalismu,
rušení nočního klidu, dopravních přestupků, ale dokonce
také dopravních nehod. Většina
občanů totiž nerozlišuje repub-

likovou a městskou policii,“
prozradil šéf prostějovských
strážníků s tím, že postupem
času si Prostějované zvykli na
linku 156, kterou často upřednostňují před vytočením 112
či 158. „Naši strážníci si na
základě tísňových volání poradili i s mnohými závažnými
trestnými činy. Vloni se nám
například podařilo vypátrat,
zadržet a předat Policii ČR
sériového zloděje, který seniorkám strhával řetízky z krku.
Z předešlých let se můžeme
pochlubit dopadením sériových žhářů, kteří zapalovali ve
městě kontejnery, na hlavním
nádraží pak strážníci zadrželi
vraha. Tenkrát šlo o mladého

muže, který zabil svoji babičku,“ zavzpomínal Nagy, který
ovšem jedním dechem zdůraznil: „Důležité však je, aby obě
policie spolu úzce spolupracovaly, načež si předávaly jednotlivá oznámení a informace!
My totiž navíc v drtivé většině
řešíme úplně jiné případy. Jsme
tady především od toho, abychom dohlíželi hlavně na veřejný pořádek,“ přidává na toto
téma policejní velitel. „Co se
týká telefonických oznámení,
musíme zareagovat úplně stejně vážně a poctivě, když někdo
oznamuje vraždu nebo přejetou
slepici na vozovce,“ uzavřel
s úsměvem na rtech naši návštěvu Jan Nagy.

Hrozí další EXODUS z ODS? JE TO MOŽNÉ?! V Olšanech čepovali VÍNO S VODOU...

Prostějov/mik - Jak informoval Večerník v minulém čísle,
vznikl v rámci Zastupitelstva
Statutárního města Prostějov
nový politický klub Nezařazených. Jeho členy jsou zastupitelé, kteří během posledního
roku opustili řady Občanské
demokratické strany - Jiří
Pospíšil, Ivana Hemerková, Radek Zacpal a
Michal Müller. Zajímalo nás, zda-li hrozí ODS
další exodus osobností?
Právě dnes, tj. v pondělí
28. dubna, se totiž uskuteční
sněm prostějovské ODS, který může být hodně bouřlivý...
„Podle mého názoru je dnes svobodným rozhodnutím každého,
zda hodlá zůstat v řadách občan-

Samozřejmě nemohla chybět
otázka, zda o odchodu z této
tradiční pravicové strany neuvažuje i on sám. „Nevstupoval jsem do ODS kvůli
nějaké politické kariéře, ale
protože jsem byl, a stále jsem
přesvědčen, že myšlenky této
strany jsou správné. Je
ovšem pravda, že stejně jako řada dalších
členů mám rozdílné
názory na některé věci
oproti
stávajícímu
vedení místního sdružení. Věřím ale, že jde pouze
o krátkodobou záležitost
a dlouholetý člen Občanské de- a určitě to není důvod pro to,
mokratické strany, který se nově abych z Občanské demokrastal předsedou Klubu zastupitelů tické strany vystupoval,“ ujisODS.
til Zdeněk Peichl.
ských demokratů. Je to záležitost
každého jedince, aby zvážil důvody, proč do této strany vstupoval a proč z ní odchází. Stručně
řečeno, je to jejich věc,“ odpověděl na otázku Večerníku Zdeněk Peichl, prostějovský radní

hl:
Zdeněk Peic
vod
„Nemám dů
k odchodu!“

Olšany u Prostějova/mls Tomu se ani nechce věřit!
Notně říznutý střik místo vína
prodávali v Olšanech. Voda
a víno zde byly zastoupeny
zhruba v poměru jedna ku
jedné. A nejde přitom o ojedinělý výstřelek, falšovaného
vína stále přibývá!
Suché bílé víno Müller Thurgau nabízené v malém krámku v Olšanech u Prostějova
obsahovalo více vody než
vína. „Víno bylo falšováno
přídavkem třiapadesáti procent vody,“ potvrdil Večerníku
Pavel Kopřiva, tiskový mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI).

V obchůdku jej stáčeli přímo
z dodávaných sudů. „Jsem
z toho nešťastný. My jsme víno
pouze stáčeli, vůbec nevím, jak
se do něj voda dostala. Sudové víno jsem před kontrolou
prodával asi jen dva měsíce,
dodával mi ho Petr Procházka
z Velkých Pavlovic. Už jsem
s ním kvůli tomuto průšvihu
ukončil spolupráci,“ vyjádřil
se pro Večerník majitel olšanského obchůdku Petr Šubík.
„Momentálně sudové víno už
neprodávám, uvažuji však, že
je začnu brát od někoho jiného,“ dodal.
Naletěl? Kontrola SZPI v tomto krámku objevila pochybení. Jeho maZ údajů SZPI jasně vyplývá,
jitel tvrdí, že s vodou ve víně nemá nic společného, podle něj ji tam
že falšovaných vín v nabídce
mohl nalít dodavatel z Velkých Pavlovic.
Foto: archiv Večerníku
vinoték a obchodů výrazně
přibývá. Loni nevyhověla více vzorků. Nejčastěji obchodníci pravý původ hroznů a přidaný
než třetina kontrolovaných s vínem na etiketách zatajují cukr nebo sladidla.
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Barometr

Číslo týdne

+

2021

R hl tí překvapily.
Rychlostí
ř k il V Olomoucké
Ol
ulicii
probíhá oprava vodovodního řadu. Na
Nevhodná
tom by nebylo nic chvályhodného. Jenomže
oslava. Tohle
Vodovody a kanalizace si na tuto nutpáni hokejisté přenou opravu vzpomněly ještě před
hnali! Bujaré oslavy po
rekonstrukcí křižovatky! A to
postupu Jestřábů do první ligy
za pochvalu stojí, protose protáhly až do úterního dopoledže jinak rozkopáne. Skupinka hokejistů v podnapilém
valy až nový
stavu vtrhla do sálu kina Metra a hlasitým
asfalt...
halekáním vyrušila děti při sledování filmového představení. No, pánové, toto ne!

Minulé úterý odpoledne nevěřili policisté vlastním očím.
U Malého Hradiska totiž
zastavili sedmatřicetiletého
muže v Renaultu, který se
neměl čím prokázat. Měl totiž soudem uloženy hned tři
zákazy řízení, jeden z nich dokonce s platností až do roku
2021! Pirát jeden...

Osobnost týdne
TOMÁŠ HANÁK
Páteční galavečer Doteků módy okořenil
skvělý výkon populárního herce Tomáše
Ha
Hanáka v roli moderátora. Ten byl
v zajetí geniálních modelů z dílny
talentovaných módních návrhářů,
ovšem s každým si poradil podle svého vyhlášeného důvtipu a humoru.

Výrok týdne
„JENOM SI
MRSKNI! TO JE
ALE PRO LETOŠNÍ
ROK TVOJE
POSLEDNÍ SLOVO,
MILÁČKU!“
Při velikonočním výletě
narazil Večerník na dvojici
mladých manželů, u kterých
má žena asi rozhodující slovo...

OPRAVDOVÁ KRIZE NÁS TEPRVE ČEKÁ ...

Analýza

Každý druhý člověk bez práce. Zaměstnanci přebírající
jednu výpověď za druhou. Nedostatek peněz na platy
úředníků, učitelů i lékařů. Rohlík za stovku, kilo banánů za pět tisíc. Zdravotní péče jen pro vyvolené. Není
vůbec vyloučeno, že tohle nás za pár let čeká. Stačí,
když praskne stále více nafukovaná bublina virtuálních
peněz, které se už stihly utratit, ač je nikdy nikdo fakticky
neměl v ruce. Přestože k tomu již jednou došlo, nikdo se
očividně nepoučil. Dopady příštího krachu nás všechny
budou bolet mnohem víc.

žívá hlavně v okamžicích, kdy
je třeba někoho propustit či mu
aspoň snížit plat. Perfektně funguje také v případech, kdy se ve
firmě začnou hromadit neuhrazené faktury. Málokdo zdůvodní bankrot svého podnikání
vlastní nezodpovědností případně rozežraností. Mnohem
lépe to vypadá, když prohlásíte,
Martin Zaoral
že podnik zkrachoval kvůli krizi.
Několik let se mluví o tom, že To se pak někdejším majitelům
jsme v ekonomické krizi. Bo- zadlužené firmy nový podnik
hužel se toto zaklínadlo vyu- zakládá s mnohem čistší hlavou.

Na druhou stranu není třeba
zlehčovat světovou finanční
krizi, která vypukla v září 2008.
Dotkla se hlavně bank a stavebních firem. V USA se tehdy
přišlo na to, že draze postavené
domy pořízené za „výhodné“
hypotéky ve skutečnosti ani
zdaleka nemají takovou hodnotu, za kterou byly vybudovány.
Rázem tu byla spousta baráků,
které si nikdo nemohl dovolit
a dluhů, které čím dál víc lidí
nebylo schopno splácet. Stavaři

zvyklí na vysoké zisky, neměli
prakticky ze dne na den do čeho
píchnout. A banky zjistily, že se
peněz, které rozpůjčovaly, už
asi nikdy nedočkají. A to byl
velký průser, protože s výhledem na zářné zítřky je už jaksi
stihly „projíst“...
Hlavní potíž se světovou ekonomickou krizí určitě není
v tom, že k ní došlo. Zcela zásadní potíž vězí v tom, že se
z ní absolutně nikdo nepoučil! Stačí se podívat kolem.
Život na dluh u nás není bubákem, ale stal se přímo normou.
V lidech se totiž úspěšně podařilo vyvolat dojem, že pokud se
nezadluží, nikdy nebudou mít
to, co nutně potřebují. Půjčky
všeho druhu jsou poskytovány
na každém rohu. Banky se přetahují, která z nich uloví více
dlužníků. V důsledku toho se
pak skutečně výnosným byznysem stalo vymáhání dluhů, a tak exekutoři zažívají
zlaté časy...

Zatím šlo hlavně o to, že lidé
v exekuci přicházeli zejména
o vybavení domácnosti. Nastává však doba, kdy kvůli dluhům
začnou hromadně přicházet
o střechu nad hlavou. O některých takových případech jste se
mohli dočíst i na stránkách Večerníku. Tyto odstrašující životní příběhy jsou pouze první vlaštovky.
Je zcela nepochybné, že lidí, kteří
kvůli dluhům skončí na ulici,
bude lavinovitě přibývat. Jenže
tím to ani zdaleka neskončí.
Velmi brzy se zjistí, že nemovitosti, které kryjí vysoké pohledávky ve skutečnosti nemají
takovou hodnotu, aby jejich
prodej pokryl celý dluh, přičemž tento rozdíl se začíná odhalovat už nyní. Stačí se podívat
za kolik se dům prodává v realitní kanceláři a za jakou cenu
lze stejnou nemovitost pořídit
v dražbě v rámci insolvenčního
řízení. Ve finále na tom nejvíce ztratí ti, co na půjčování
peněz chtěli nejvíce vydělat.

Dříve nebo později banky zjistí, že jim v účetnictví zůstávají
nedobytné pohledávky ve výši
mnoha miliard korun. Budou
hrozit krachem a peníze žádat
po státu. Ten bude celou situaci „hasit“ tím, že laicky řečeno,
nechá natisknout další peníze. Ty ovšem přirozeně ztratí
hodnotu, zboží mnohonásobně zdraží, tím pádem výrobci
i obchodníci ztratí odbyt, budou
propouštět a ...
Kdy se tento šílený dluhový
kolotoč roztočí? Odpověď
je jasná: děje se tak už nyní.
Zatím se však týká poměrně
málo lidí, ve srovnání s tím
kolik „postižených“ bude třeba
už za pět let. Lidé, kteří z toho
všeho profitují, si myslí, že
vše mají pod kontrolou. Zatím
snad i mají. Je však otázkou
času, kdy se tento domeček
vybudovaný z kreditních karet, úvěrových smluv, směnek
a podobně zhroutí. A doplatíme na to úplně všichni!

fejeton Za všechno může televize KDO MÁ DOST, CHCE JEŠTĚ VÍC...
Petra Hežová
Pro milovníka detektivek
snad neexistuje větší relax
než si sednout
do pohodlného křesla s kvalitním příběhem z pera Agathy Christie nebo Artura C.
Doyla, případně kouknout
na další díl oblíbeného akčního seriálu. Taková divoká
střílečka se šťastným koncem, kdy je zločinec dopaden a kladným hrdinům nebyl zkřiven ani vlásek, to je
koneckonců taková pohádka na dobrou noc v dospěláckém stylu. O to šokující
je střet s realitou... Jako tře-

ba tehdy, když jsem po návratu z celodenního výletu
zjistila, že klíče od bytu jsem
nevezla s sebou, ale zůstaly
v zámku bytu, naštěstí zevnitř, takže potenciální zloději by alespoň měli s otevíráním mého domova o to víc
práce. Poučena z televizních
kriminálek a ubezpečena
heslem ‚pomáhat a chránit‘
jsem ani na moment nezaváhala a vyťukala telefon
místní policejní stanice. Co
nejvýstižněji jsem jim vysvětlila, jak k nehodě došlo
a očekávala Toma se Semírem na český způsob nebo
alespoň komisaře Rexe. Ti
ale asi právě neměli službu, a tak místo české verze
Kobry 11 dorazili dvojníci
pohádkového dua „A je to!“.

Zklamání v mém obličeji bylo ještě znatelnější po
té, co se ti dva neustále vyptávali, proč jsem vlastně
k případu zevnitř zavřených klíčů přivolala policii,
a ne hasiče. Když jsem jim
hrdě oznámila, že vevnitř
dozajista nehoří, takže není
potřeba hasit, a proto bych
raději využila jednu z nabídek policie, tedy pomáhat
a chránit. Policisté byli přes
pokročilou noční hodinu
zřejmě v dobrém rozmaru,
takže se rozesmáli a s větou:
´vy se asi moc díváte na televizi, že?´se rozloučili...
Tu televizi nepopírám, ale
jako děvče v nesnázích
mám snad právo na stylovou záchranu. Nebo všechny ty seriály vážně lžou?

Konstelace
hvězd Prostějova
Pohodu mohou narušit četné bouřky, které se ženou na Prostějov.

Krupobití však neuniknete ani v práci, kde dojde hned k několika
nepříjemným třenicím. Ale nebojte, vždycky se nakonec vyjasní
a bude pražit slunce...

Berani - 20.3. až 18.4. Buďte více tolerantní vůči
svému partnerovi, nezaslouží si být neustále pod
pantoflem! Více věřte i lidem okolo sebe. Tento týden budete ostatně potřebovat cizí pomoc, která by
vás vytáhla z dluhů.
Býci - 19 4.až 19.5. Dbejte více na svůj zevnějšek
a hlavně na životosprávu. Ta ve vašem případě poslední dobou hodně utrpěla. Měli byste se konečně
oženit nebo vdát, jedině pak se budete moci spolehnout na pravidelnou stravu!
Blíženci - 20.5. až 19.6. Budete mít v těchto dnech
hned několik příležitostí k tomu, abyste se zasmáli,
až se za břicho popadali! Jenomže pozor, v žádném
případě se nevysmívejte něčí nehodě nebo snad dokonce neštěstí. To by se vám vymstilo!
Raci - 20.6. až 21.7. V úterý dopoledne zakopnete a způsobíte si pracovní úraz. Nebude to sice nic
vážného, ovšem i zlomenina palce na noze dokáže
hodně otrávit život. Ale nebojte, i se sádrou na noze
lze někomu nakopat pozadí!
Lvi - 22.7. až 21.8. Pracovní vypětí vás donutí
k chybám, které se hned tak nenapraví. Musíte za
každou cenu vypnout a udělat si pár dní volna, jinak
se ze všeho zblázníte. Určitě si zajeďte k rodičům, ti
pro vás měli vždycky pochopení.
Panny – 22.8.až 21.9. Tento týden budete hodně
roztěkaní, na nic se nedokážete soustředit. Tudíž se
nepouštějte do ničeho náročného a už vůbec nemanipulujte s penězi. Jakoukoliv investici odložte až
na chvíli, kdy budete v pohodě.
...ještě
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Váhy - 22.9. až 21.10. V domácnosti očekávejte
problémy, budete postaveni před požadavek, abyste
opravili to, co se během týdne pokazí. Vaše zručnost
ale není bůhvíjaká, takže budete muset přivolat řemeslníky. A ti budou stát hodně peněz!
Štíři - 22.10. až 20.11. Neodoláte pokušení a zhřešíte s kolegyní či kolegou. Připravte se na to, že partner se to dozví a bude z toho hodně žárlivá scéna.
Raději se na nějaký čas odstěhujte, jinak byste házení talířů či válečkem nemuseli přežít.
Střelci - 21.11.až 20.12. Blíží se první květnový
den, takže se vám automaticky začnou zapalovat
lýtka. Spustíte se s každým, kdo se kolem vás jenom mihne. Nic proti tomu, ale v zaměstnání se
ovládejte, tam se výhradně pracuje!
Kozorohové - 21.12.-19.1. Kolegové se na vás
začnou mračit, budou mít totiž pocit, že s nimi nehrajete férovou hru. Popravdě řečeno, v nejbližších
dnech budete v práci myslet hlavně na sebe a na své
vlastní povýšení. A to je špatně...
Vodnáři – 20.1.až 18.2. Hodně vás potrápí vaši
potomci, kterým se příliš nebude dařit ve škole. Nemyslete ale na fyzické tresty, raději se s nimi začněte
učit. Bude to pro vás znamenat návrat do školních
let a zároveň si i aktivně odpočinete.
Ryby - 19.2. až 19.3. Nemusíte běhat maratón nebo
strávit v posilovně pět hodin denně, ale se svojí tělesnou schránkou byste už konečně měli něco udělat! Nebo si fakt myslíte, že pojídáním hamburgerů
a pitím kávy vám naroste svalová hmota?

Tomáš Kaláb
Známé české přísloví, prověřené věky a kupodivu stále
platné. A co je ještě s větším
podivem, týká se našeho
zdravotnictví. Toho zdravotnictví, které v neúprosných
periodách několika let pravidelně stává před naprostým
finančním „kolapsem“.
Není to tak dávno, co byla
celá společnost prostřednictvím pacientů rukojmím nemocničních lékařů, kteří požadovali - na rozdíl od všech
ostatních profesí - srovnatelný plat s kolegy v Německu.
Každý soudný vysokoškol-

sky vzdělaný člověk přitom
musí uznat, že při nesouměřitelném výkonu ekonomiky
nemohou být mzdová ohodnocení na stejné úrovni, byť
za stejně kvalitně odvedenou
práci.
Nyní se začínají hlasitě ozývat
pro změnu ambulantní lékaři
a lékárny. Pověstným červeným hadrem je tentokrát
rušení takzvaných regulačních poplatků, zavedených
ministrem Julínkem v roce
2007. Krok, mající nutit
pacienta k zamyšlení, je-li
nutné opravdu navštívit ordinaci nebo raději zalézt
s horkým čajem a aspirinem
pod peřinu, byl vášnivě propírán opozicí ze všech stran
a diskuse na úrovni státní
i krajské nebraly konce. Lékaři a lékárny si zatím potichu
mnuli ruce: třicetikorunka ke
třicetikorunce, to se vždycky
hodí!

glosa týdne

S novou vládou si odpůrci, respektive plátci těchto poplatků
konečně oddechli. Ne tak jejich
příjemci. Začínají lamentovat
nad výpadkem zisků, požadují jejich plnou kompenzaci
a předpovídají brzký krach
svých živností... A já si doteď
myslel, že ty poplatky mají mít
v prvé řadě funkci regulační
a zdravotně-preventivní, aby si
potenciální pacienti více všímali svého zdraví či snad nevysedávali neproduktivně v čekárnách. Já popleta! Vždyť on je to
nový zásadní zdroj financování
zdravotnictví, aby nám lékaři
a lékárníci mohli poskytovat tu
kvalitní péči...
Pravdou je, že poplatky se zavádějí či zvyšují jednoduše,
opačně je to vždy problém.
A je taky pravda, že kdo se má
dobře, chce se mít ještě líp!

Agentura

Cenu města obdrží i Hóser!

Tak jsme se konečně dočkali!
Sice se tak stalo až na přímluvu
vlivných osob a také pod pohrůžkou zveřejnění lechtivých
fotografií z jejich života v naší
pravidelné rubrice, ale přece jen
byla k šestici vyvolených držitelů
prestižních Cen města Prostějova
dodatečně zvolena i naše slovutná Agentura Hóser!
No co, když tuto cenu pro velké
osobnosti města mohlo dostat
Mateřské centrum Rumcajs
nebo dokonce pionýři, co si dnes
říkají skauti, tak proč bychom nemohli být oceněni my, kteří pravidelně týden co týden přinášíme
čtenářům zaručené a necenzurované zprávy?
„A tak jo, zvednu pro toto dodatečné ocenění v radě města ruku,
i když přitom budu skřípat všema
zubama. Nejsem zvědavej na to,
jak otiskujete moji fotku z nočního flámu, po kterém jsem na
náměstí běhal jen v trenýrkách,“

ukecali jsme pod tíhou důkazního materiálu prvního náměstka
primátora Jiřího Nikamnepospíchala. Lehká práce s přesvědčováním byla také v případě radní
a předsedkyně kulturní komise
Milady Bitva u Sokolova. „Vy
fakt chcete zveřejnit, že jsem ty
hradby posprejovala já? Ukažte
ten návrh, podepíšu vám to,“
zalekla se našich pádných argumentů šéfka kulturní komise.
Horší to bylo už v případě primátora, jehož hlas pro naše vysněné
ocenění byl absolutně nejdůležitější. „S tím na mě nechoďte,
bulváři vyzývaví, řekl bych až
drzí! Jak jste přišli na to, že byste
si zasloužili Cenu města? Vždyť
ta se uděluje jen zasloužilým
osobnostem, a nikoliv takovým
koko…, jako jste vy! A vypadněte, támhle jsou dveře,“ šokoval
naši redakční delegaci primátor
Miroslav Nakaseseděl.
Názor změnil až zhruba po týdnu,

co jsme mu slíbili hlasy v komunálních volbách za celou naši
agenturu. A taky jsme se zavázali, že hlasy pro něj zajistíme také
u kolegů ve Večerníku a dalších
spřízněných redakcí. „To je jiná,
pokud tomu tak je, tak aniž bych
chtěl předjímat, stane se ta vaše
lživá a pomlouvačná Agentura Hóser držitelem Ceny města
Prostějova. Ale běda vám, jestli
budete mé jméno brát nadarmo
do huby, pardon, do úst,“ vyslovil
svoji podmínku prostějovský primátor Nakaseseděl.
S platností od tohoto dne jsme
tedy držiteli nejprestižnějšího
ocenění, kterého se v Prostějově
mohou dočkat velké osobnosti.
Tak si toho važte, čtenáři!
Za Agenturu Hóser Majkl

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...

Vajíčka se fakt
povedla

Chtěla bych poděkovat všem,
kteří vymysleli úžasný nápad
s velikonoční výzdobou náměstí T. G. Masaryka. Mám
totiž dva vnuky školou povinné a pozorovala jsem, jak výzdobou stromečků ověšených
velikonočními vajíčky doslova
žijí. To už ve městě dlouho nebylo, a jestli vůbec někdy. Proč
nemůžeme mít tak atraktivní
centrum města po celý rok?
Chtělo by to další nápad!
Jana Obručníková, Prostějov

Proč jenom jedna?

Už několik let bojujeme v Domamyslicích o další zastávku
městské hromadné dopravy.
A marně. Proč je v této příměstské části pouze jedna,
když například v Krasicích
jsou hned čtyři? Když se náš
osadní výbor obrátil na město,
bylo nám řečeno, že svůj požadavek máme vznést na FTL.
Tady jsme ale rovněž neuspěli, neboť nám bylo řečeno, že
z Domamyslic většina lidí jezdí autem, a tudíž nikdo necítí
potřebu dalších autobusových
zastávek. To ale není pravda,
jsou tu desítky lidí, a převážně
staršího data narození, kteří se
z okrajových částí Domamyslic musí trmácet na autobus až
do středu této městské, podotýkým městské, části. A to mi
nepřipadá fér!
Jindřich Fojt, Domamyslice

V neděli se
počůrejte!

Přijel jsem v neděli odpoledne
vlakem z Olomouce na prostějovské hlavní nádraží. Chtělo
se mi na záchod, takže jsem na
zdejším veřejném WC hodil
u dveří do automatu požadovanou pětikorunu, ale dveře se
neotevřely. Hodil jsem druhou
minci, třetí a čtvrtou, pořád nic.
To už jsem se naštval a zašel
v hale za pokladní, která prodává jízdenky. Když jsem se
jí svěřil s problémem, že se
nemohu dostat na záchodky,
paní mě okřikla, že už toho
má dneska dost, a ať jí všichni dáme pokoj. Prý jsem už
několikátý stěžovatel a ona
nemůže za to, že v neděli jsou
záchodky uzavřeny. Prostě
jsem nepochodil a málem jsem
se po...! Přitom na dveřích WC
na nádraží není nikde psáno, že
v neděli mají zavřeno. Ale peníze majitelům klidně házejte,
vždyť o to jim jde...
Jan Kalabis, Prostějov

Kde byli
na Velikonoce?

Když v televizi ukazovali
reportáže z pondělních razií
policistů na silnicích, nemohl
jsem pochopit, proč v Prostějově policajti kontrolovali ve
velkém řidiče v sobotu, a na
velikonoční pondělí je nikde
nebylo vidět. A zrovna v tento
den jezdilo po silnicích tolik
opilých cyklistů! Naši dopraváci v uniformách zřejmě taky
v pondělí mrskali...
Jiří Vymlátil, Prostějov

PIŠTE NÁM
SVÉ NÁMĚTY!
na email:
VECERNIK@PV.CZ!

Text v této rubrice je
smyšlený, nikterak pravdivý
a redakce Večerníku se od
něj distancuje.
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Plné sklenky vína, šampaňského, až přes krýgly piva, panáky
vodky či whisky. Tak tohle je stručný výčet alkoholu, který denně
běží v našich televizích. Stejně jako jiné reklamy i ty na alkohol
již bereme jako samozřejmost. Ačkoliv při malém zamyšlení by se
mohlo zdát, že právě tato samozřejmost mnohé nabádá a pobízí
k jejich konzumaci. Možná právě díky tomu české děti a mladiství
jsou v pití alkoholu na čtvrtém místě v Evropě! Jsou tedy televizní
reklamy na alkohol vhodné? Nebo by měl platit jejich zákaz, jako
tomu je třeba v Rusku? To jsme v uplynulém týdnu zjišťovali
v prostějovských ulicích…

Jak trabant málem
předjel formuli..

MĚL BY PLATIT TELEVIZNÍ ZÁKAZ
REKLAM NA ALKOHOL?
Jitka CHYTILOVÁ
Prostějov

Nicola MACHALOVÁ
Olomouc

NE

ANO
Už tě mám! Při sjíždění z Březského kopce to „Trabi“ rozjel naplno, aby se následně dotáhnul na rudou formuli a doslova se jí
pověsil na spojler.
Foto: Martin Zaoral

Víte, co je trabant na kopci? Zázrak. Tak zní jeden z mnoha vtipů o východoněmeckém „BMV“ (Bakelitovém Motorovém Vozidle). O tom, že jde pouze
o bohapusté pomluvy, se mohli přesvědčit všichni návštěvníci závodů do
vrchu „Šíma sprint“ v Konici. Nejenže se jeden ze „splašených vysavačů“
dokázal vyšplhat do ostrého stoupání Březského kopce, při zpáteční jízdě
navíc frčel rychleji než před ním jedoucí rudá formule!
Plumlov/mls

„Mně osobně reklamy na alkohol v televizi nevadí. Ten kdo
alkohol chce pít, tak si k němu
stejně cestu najde. Co se týče
nabádání dětí prostřednictvím
reklam, tak děti by měly mít od
rodičů takovou výchovu, aby
věděly, že alkohol se pije jen
příležitostně. Spíše než alkohol
mi vadí televizní reklamy na
různé doplňky pro muže, kde
se přes den vyskytují polonahé
dívky. Tohle podle mě ovlivňuje děti či mladistvé víc, a měly
by být zakázané.“

Vše je relativní. Například řecký
filosof Zénón z Eleje si vysloužil
nesmrtelnost tvrzením, že pohyb neexistuje. Dokazoval to
mimo jiné známým paradoxem
o Achillovi a želvě. Achilles, coby
nejrychlejší běžec své doby, podle
Zénóna nikdy nedohoní želvu. Jak
je to možné? Než se totiž hrdina
dostane na místo, kde želva byla,
ta se už stihne posunout o kus dál.
A než se Achilles dostane na další
místo, želva i s těžkým krunýřem
opět o něco popojde. A tak je to
do nekonečna. Vzdálenost mezi
oběma „závodníky“ se stále pouze
zmenšuje, nikdy však nebude
nulová.

„Stejně jako už několik let platí zákaz televizní reklamy na
cigarety, měl by platit i zákaz
reklamy na alkohol. Nabádají totiž už od útlého věku
děti, pak mladistvé a nakonec
i mnohé dospělé. Navíc reklamy pracují podprahově, takže
chtě nechtě na nás působí,
i když nechceme. Reklamy na
alkohol jsou špatné. Alkohol je
svým způsobem droga, která je
volně prosazována a v médiích
tolik opěvována. A s tímto by
se mělo už něco začít dělat!“

O možnosti, že by snad želva
někdy mohla dohonit Achilla,
řecký mudrc absolutně odmítl
uvažovat.
Pokud by žil Zénón dnes,
možná by tvrdil, že formule
nikdy nemůže dojet trabanta.
Přitom při závodech do vrchu
v Konici se už už schylovalo
k tomu, že trabant naopak
dojede formuli! A to i přesto,
že někteří ze škarohlídů hovoří
o tom, že rychlost tohoto vozítka
se měří kalendářem, a že svého
maxima dosáhne jen ve chvíli,
kdy je odtahováno.
Fotografie paparazzi Večerníku
přitom dokazuje opak. Pravda
trabant formuli nedotahoval
přímo při závodech, ale během

poklidného sjíždění jednotlivých
vozů zpět do prostoru startu, ale
co na tom záleží... Nezpochybnitelným faktem zůstává, že
nějaký čas dokázal na stejném
místě vyvinout vyšší rychlost
než formule. A to už mu prostě
nikdo neodpáře!
Řidič za volantem trabantu musel být na své auto oprávněně
hrdý. Ostatně podobný pocit
si může někdy prožít každý
z nás. Autorovi tohoto textu se
například na horském jízdním
kole značky Author jednou
podařilo předjet černé Lamborghini Aventador. Vůz, pod
jehož kapotou se skrývá sedm
set koní, totiž právě stál na semaforech...

INZERCE

Blíží se květen, a tak je nejvyšší čas myslet i na romantiku
při milování, a ne pořád jen na divoký sex, a mnohdy ještě
k tomu s náhodným partnerem. Dámy, copak si myslíte, že
muži nejsou romantičtí? Tak to se pletete! Ženy jsou romantičky skrz naskrz, o tom není pochyb. Ale dámy, pánové - ač
se tváří jako neoblomní tvrďáci - mají často také romantiku
rádi. Uvidíte, že když jim připravíte večer u svíček, anebo je
pozvete na víkend na osamělou horskou chatu, pěkně to
s jejich city zamává. Vyzkoušejte to a potěšte svého miláčka květinou, svíčkami anebo šperkem. Uvidíte, že zjihne jak
beránek... Nakupte vonné svíčky, nechte si do vašeho panelákového bytu nainstalovat imitaci krbu, zaplaťte si romantický víkend v horské chatě. Máte prostě na výběr. Zírání do
mihotavého světélka svíček, praskání polen v krbu a teplo,
které oheň vyzařuje, je perfektní nejen pro ženy, ale ani muže
nenechá chladným. Romantická rozkoš tak může začít!

Foto: Internet

Návrat ke

„starým” případům

Babybox v Prostějově
zatím nikdo nevyužil
Prostějov/mls

PONDĚLÍ 29. DUBNA 2013
Přesně v úterý třiadvacátého dubna uvedla Nemocnice Prostějov do
provozu již šestapadesátý babybox v České republice. Schránka pro
odložené děti byla zprovozněna po čtrnácti dnech zkušebního testování, které bylo odstartováno instalací a napojením na monitorovací
zařízení. Nový babybox slouží především jako pojistka pro to, aby
se odloženým dětem dostalo včas potřebné péče. Celkem přišla na
tři sta tisíc korun a pořídit se mohla hlavně díky příspěvkům dárců.

jak šel čas Prostějovem ...

DUBEN 2014

Drozdovická ulice

V Prostějově se o novorozence zatím zvládají postarat všichni rodiče. „Po roce fungování dosud nebylo do babyboxu v prostějovské
nemocnici odloženo žádné dítě,“ potvrdila Večerníku v průběhu
uplynulého týdne Hana Szotkowská, tisková mluvčí holdingu Agel,
pod něhož Nemocnice Prostějov spadá.
Místní babybox tak zůstává posledním městem v Olomouckém
kraji, kde dosud nenašel své využití. V Šumperku v již ve schránce
skončily tři děti, v Olomouci dokonce sedm a loni začátkem října se
onen signál rozezněl vůbec poprvé také v Přerově. Do schránky zde
někdo odložil čerstvě narozeného chlapce, který dostal jméno Jakub.

Příště: ulice Floriana Nováka

Často tu docházelo k výtržnostem. Název Drozdovice pochází od
původně samostatné vesnice, kterou představitelé Prostějova koupili
v roce 1516 a připojili k městu. Pojmenování Drozdovské ulice se užívalo již v šestnáctém století, pouze v letech 1881 až 1926 to byla Anenská
ulice podle kaple U sv. Anny. Podoba původní typické vesnické zástavby přízemních domků kolem silnice je patrná dodnes. Za první republiky
zde bylo jen osmdesát popisných čísel a z toho osm hospod. Často
zde proto docházelo k různým výtržnostem. V rohovém domě s Určickou ulicí je tradiční hostinec U Rybáře, v dalším podobném podniku
U Zavadilky se zachovala původní kuželna. V nedalekém sousedství se
nachází Pohřební služba Makový. V původním stavení čp. 89 fungovaly
od roku 1903 říční lázně.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

LUŠTĚNINY...

Čočka
velkozrnná
500g

Fazole bílá
500g

Pohanka
375 g

Kuskus
500g

Jáhly
500g

Cizrna
500g

16,90

24,90

33,90

43,90

28,50

32,90

16,90

29,90

-

-

-

-

16,90

28,90

31,90

42,90

25,90

46,90

16,90

23,90

29,90 (500g)

39,90

25,90

29,90

16,90

19,50

20,90 (450g)

27,90

17,90

21,90

26,90

24,90

29,90

-

26,90

39,90

Naše RESUMÉ
Bez nich se neobejde žádná
kuchyně a to již minimálně
od středověku. Pro bílou
fazoli si určitě zajeďte do
Teska a když už tam budete,
vemte do košíku i pohanku,
kuskus, jáhly a cizrnu. Za
stejnou cenu jako v dalších
čtyřech marketech zde nakoupíte také velkozrnnou
čočku. Ostatní nákupní místa zůstala tentokrát trochu
pozadu...
Ať dobře navaříte!
Průzkum proveden
ve středu 23. dubna 2014

napsáno
před

10
lety

Jednání o hokeji
pokračují

V zákulisí horečně stále pokračují jednání o budoucnosti
prostějovského hokeje. Pro fanoušky, kteří dnes žijí v nejistotě, však minulý týden nevyplynulo nic konkrétního. Co bude
dál s HC Prostějov a jakým
směrem se bude klub ubírat, je
tak nadále ve hvězdách.
V současnosti ale příznivci důvod
k jásotu v žádném případě nemají. Jednání s městem se totiž ocitla v patové situaci a celkově to
s oddílem nevypadá vůbec růžově. Jak předseda hokejového
klubu Robert Kolář poznamenal
bezprostředně po skončení sezóny, je vcelku možné, že dojde až
na krajní variantu, kterou je přerušení činnosti „A“-mužstva!
„O odkupu licence na první ligu
není v tuto chvíli řeč. Řešíme vůbec holou existenci klubu. Stále

však platí všechny čtyři varianty,“
řekl Robert Kolář a naznačil tak,
že může být opravdu zle. „Jednání s městem i obchodními partnery jsou velmi složitá a zatím
se nevyvíjejí moc příznivě. Nemám z toho dobrý pocit,“ uvedl
dále Kolář, podle jehož výroků
a osobních výrazů z poslední
doby nelze soudit nic dobrého.
Elán a nadšení se jaksi vytratily. „Stalo se dost událostí, které
nám neprospěly. Po tom všem se
člověk ptá, zda-li to má všechno
ještě smysl. Do dnešního dne jsem
ještě neobdržel usnesení z jednání
zastupitelstva města. Ale pokud
platí, že město opravdu nemá
zájem podporovat prostějovský
hokej, nezbývá pak doufat, že se
vše v dobré obrátí. Žádný konkrétní závěr jsme tak ještě neudělali,“
dodal předseda HC Prostějov.

www.vecernikpv.cz

Svěží jarní zpravodajství
S
z Prostějovska

Zpravodajství

Pětatřicetiletá Jitka
Sekaninová zemřela
na selhání plic
Prostějov/mls - Jak Večerník
zjistil, z pitevní zprávy vyplývá,
že mladá žena zemřela na akutní
virový zánět plic.
„Pro všechny to bylo obrovské překvapení. Den před smrtí sestra nekašlala, neměla problém s dýcháním, ani
žádné jiné projevy nějaké nemoci,“
konstatoval její bratr Jiří Sekanina.
„Podle vyjádření lékařů se musela
nakazit nějakým nebezpečným virem.
Průběh nemoci pak byl velice rychlý!
Asi tři hodiny poté, co vir napadl plíce,
došlo k celkovému kolapsu organismu
a nebylo už jí vůbec pomoci...
Podobné případy jsou prý velmi
vzácné, ale přesto se vyskytují a to
v počtu deseti do roka,“ objasnil
Jiří Sekanina příčinu nečekaného
a rychlého úmrtí.
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Konkrétní jméno i původ viru se
zřejmě už nikdy zjistit nepodaří.
„Podobných virů je celá řada. Žádný
z nich však nemusí zabíjet za všech
okolností. Záleží hlavně na obranyschopnosti každého člověka, jak
se s nimi vypořádá. Pokud je imunita
dobrá, tak si s virem poradí, pokud je
oslabená, může to mít v některých
případech až takto fatální následky,“
konstatovala pro Večerník Romana
Ivánková, lékařka prostějovské plicní ambulance. „Důvodem oslabené
imunity může být například dlouhodobý stres či námaha,” dodala.
Závěrem tohoto smutného příběhu
Jiří Sekanina v souvislosti s úmrtím
své sestry jménem celé rodiny poděkoval pohřební službě Makový.
„Chovali se velice lidsky, citlivě
a s plnou profesionalitou. Pomohli
nám, abychom se mohli s Jitkou důstojně rozloučit...“

Přežil nacisty i komunisty, nájezd zlodějů zřejmě ne...

Tatíček Masaryk se z Domamyslic VYPAŘIL

Domamyslice/mik - Už bezmála dvě desetiletí řeší lidé
v Domamyslicích velkou záhadu.
V zákoutí u křižovatky ulic Žitná a Domamyslická vybudovali
po roce 1918 zdejší legionáři památník místním obětem první
světové války. Pískovcovému pomníku vévodila busta T. G. Masaryka. Přežila první republiku,
německou okupaci a kupodivu
i značnou část komunistické totality. V polovině devadesátých let
ale záhadně zmizela!
Na tuto skutečnost upozornil Večerník předseda Osadního výboru
v Domamyslicích Oldřich Vrcha.
„Mrzí mě, že magistrát ani policie
nikdy tuto krádež neřešily, nebo
spíše ani nechtěly řešit...,“ povzdechl si zástupce zdejších občanů.
„Busta našeho prvního prezidenta
byla z bronzu a přežila osmačtyřicátý rok, kdy komunisté všechny
sochy Masaryka likvidovali. Na
našem památníku dokonce vydr-

žela až do začátku osmdesátých let.
Nevím, jestli na ni minulý režim
zapomněl, ale nechal ji odstranit
až v roce 1981,“ zavzpomínal další
z domamyslických pamětníků
František Nedbal. Tatíček Masaryk se na původní místo do Domamyslic vrátil až v roce 1990. „Také
je další záhadou, u koho ta busta
těch devět let byla, kdo ji schovával. Důležité ale pro nás bylo, že se
Masaryk vrátil. Prostě přijel autojeřáb a bustu na památník znovu
usadil. Mysleli jsme, že tam zůstane navěky, ale to jsme se spletli,“
pokračoval ve vyprávění Nedbal.
Šok pro něj, i pro všechny
obyvatele této místní části Prostějova, nastal v polovině devadesátých let. „Přesně si už nepamatuji, jestli to bylo v roce 1995
nebo 1996, ale jednoho rána jsem
se podíval na ten sloup a vidím, že
Masaryk je fuč! Podle mého názoru se stala jeho busta obětí zlodějů,
tenkrát cikáni všude okolo kradli

všechno, co bylo z bronzu a prodávali to do sběren,“ pokrčil rameny
František Nedbal.
Oldřich Vrcha už tenkrát před lety
okamžitě zalarmoval tehdejšího starostu města Jana Šverdíka,
později zmizení Masaryka řešil
i s dalším starostou Janem Tesařem a tehdejším místostarostou
Miroslavem Pišťákem. „Oznámil
jsem to také policii, ale několikrát
mi bylo řešeno, že busta Masaryka
je majetkem města, a tudíž musí
oznámení podat někdo z úřadu.
Nikdy se tak ale nestalo, nedovedu
pochopit, proč?!,“ rozčiluje se i po
téměř dvaceti letech Oldřich Vrcha.
U současného prvního muže prostějovské radnice ale Večerník
s dotazem příliš nepochodil. „Já
o tom opravdu nemám ani potuchy, případ zmizení Masaryka
v Domamyslicích jsme nikdy
neřešili,“ reagoval Miroslav Pišťák, primátor Statutárního města
Prostějov.

Kde je Masaryk? Už
takřka dvacet let stojí památník obětem první světové války v Domamyslicích
bez busty prvního československého prezidenta.
2x foto: Michal Kadlec a internet
Podaří se v budoucnu objasnit domamyslickou záhadu?
A co vy, čtenáři Večerníku, je mezi vámi svědek
bezmála dvacet let staré události,
kdy z Domamyslic zmizela busta prvního
československého prezidenta?
NAPIŠTE NÁM NA E-MAIL REDAKCE@VECERNIKPV!

SPREJERŠTÍ DACANI
ZA RVAČKU S POLICISTOU PŮJDE NA TŘI ROKY DO BASY!
zničili dům v Brněnské
Krajský soud zamítl odvolání Libora Kočího ze Smržic
ze soudní síně...

Prostějov/mls - Soudy konečně
dokázaly rozseknout rvačku mezi
urostlým, osmadvacetiletým Liborem Kočím a o šest let starším
policistou Tomášem Hebelkou.
Za bitku v prostějovském klubu
Simetrix nakonec poputuje do
vězení na tři roky Libor Kočí.
A to navzdory tomu, že původně
v celé kauze figuroval jako oběť!
Naopak policista se může těšit na
osmdesát tisíc korun odškodného
za vytrpěné příkoří...
K bitce došlo v říjnu 2011. Tomáš
Hebelka při rvačce utrpěl otřes mozku a nějaký čas byl hospitalizovaný
v nemocnici. Ve „špitálu“ přitom ve
stejné době ležela jeho žena s právě
narozeným dítětem. Jeho sok utrpěl
výrazně menší zranění. Přesto to byl
právě Hebelka, kdo se před soudní
tribunál dostal původně v pozici obžalovaného. Krajský státní zástupce
však se svojí žalobou u prostějovského soudu neuspěl a celé dokazování začalo znovu. Tentokrát se do
pozice obžalovaného dostal právě
Libor Kočí. A ten byl Okresním

soudem v Prostějově nakonec shledán vinným z trestného činu těžkého
ublížení na zdraví. Toto rozhodnutí
nedávno potvrdil i krajský soud.
Brněnský soud stejně jako ten prostějovský řešil v první řadě otázku,
kdo z obou kohoutů si vlastně začal.
Podle něj to byl právě urostlý Libor
Kočí. Kromě Hebelky proti obžalovanému mluvila zejména výpověď
nestranné svědkyně Kateřiny Novákové a také kamerový záznam z klubu. „Prostějovský soud přistupoval
velmi kriticky ke všem svědkům, ať
již šlo o známé či kamarády obžalovaného nebo naopak poškozeného,“
podotknul předseda senátu Krajského soudu v Brně Adam Kafka.
Zásadní roli při rozhodování
o druhu i výši trestu sehrál způsob a především délka útoku
Kočího na Hebelku. „Útočníkovi
muselo být jasné, že svým chováním může poškozenému způsobit
těžkou újmu na zdraví. V takovém
případě tříletý trest nelze označit
za nepřiměřeně přísný. Zároveň
nenacházíme důvod, proč by tento

„Rodiče ho chtěli prodat, teď to půjde hůř,“ zuří dcera majitelů

Prostějov/mik - Tak to je k vzteku! Dům v těsné blízkosti rondelu v Brněnské ulici předminulý
víkend výrazným způsobem
poškodil dosud neznámý sprejer. Obrovský bíločerný nápis
„RUM“ nejenže zeď znehodnotil,
ale především poškozuje plány
majitelů tuto nemovitost rychle
a dobře prodat. Kromě toho, že
sprejerovi či sprejerům hrozí až
rok vězení, patří takovým nezdárníkům zároveň urazit obě ruce!
Večerníku se s upozorněním na tento
skutek ozvala dcera majitelů domu,
Přísný trest pro svalovce. Bitka v Sikterým sprejerský počin udělal čáru
metrixu s policistou Tomášem Hebelkou
přes rozpočet. „Vůbec netušíme,
skončí pro Libora Kočího tříletým vězekdy se to mohlo přihodit. S rodiči
ním. Navíc bude muset zaplatit téměř
jsme všichni spali, neslyšeli jsme
devadesát tisíc korun. Foto: Facebook
tak žádný hluk, nebo že by se někdo
trest měl být podmíněně odložen. Libor Kočí musí navíc sáhnout do v blízkosti domu pohyboval,“ pokrO obžalovaném totiž rozhodně kapsy a Hebelkovi zaplatit osmde- čila nejprve rameny mladá žena, ktenení možné tvrdit, že by dosud vedl sát tisíc korun bolestného. Dalších rá si z důvodu ochrany bezpečnosti
řádný život. Navíc se u něj během devět tisíc dvě stě korun od něj po- nepřála být jmenována. „Je pravda,
celé doby neobjevil žádný náznak putuje na konto zdravotní pojišťov- že dům je na prodej, ale copak ho
sebereflexe,“ tlumočil názor senátu ny za léčení zraněného policisty. někdo takhle pomalovaný koupí?!
Vůbec si nedovedu představit, kolik
Rozsudek už nabyl právní moci.
Adam Kafka.

Je to vůbec možné? Lumpárna zatím neznámého sprejera nabourala plány majitelů tohoto domu u rondelu v Brněnské ulici nemovitost prodat.
Foto: Michal Kadlec
bude stát odstranění toho výtvoru.
A i kdyby policie toho lumpa dopadla, co si na něm asi vezmeme,“
zatvářila se pesimisticky dcera majitelů ne na okraji křižovatky ulic
Brněnská a Okružní.
Událost již prošetřují policisté.
„Zatím neznámý pachatel někdy
v čase od pátku osmnáctého do
soboty devatenáctého dubna letošního roku nastříkal na jednom
z prostějovských domů v Brněnské ulici černou a bílou barvou

nápis „RUM“ a další nesrozumitelné obrazce. Přesná výše
vzniklé škody nebyla zatím vyčíslena, bude upřesněna dodatečně. Policisté případ prověřují pro
podezření ze spáchání trestného
činu poškození cizí věci, za který
pachateli hrozí až roční pobyt za
mřížemi,“ potvrdila Večerníku
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje s tím, že po
pachateli se usilovně pátrá.

V centru hořely
záchodky!
ve skutečnosti o město,“ kritizuje radní Zdeněk Peichl
Mají půl roku před volbami už politici strach z aktivistů?

„MNOZÍ SE CHTĚJÍ JEN ZVIDITELNIT, nejde jim
Prostějov/mik - Komunální
volby v Prostějově se blíží mílovými kroky a ve vzduchu již
to je znát! Určitá nervozita
místních politiků vzrůstá, hledají se lídři jednotlivých stran
a politických hnutí. A přestože
oficiální volební kampaň ještě nezačala, několik politiků,
včetně doposud málo známých
jedinců mimo současné zastupitelstvo města, se už snaží
vystupovat způsobem, aby na
sebe veřejnost jen upozornili.

A je jim jedno, že vlastně žádný
politický program ani nemají...
„Před podzimními komunálními
volbami se v Prostějově již zrodily dvě nové skutečnosti.
Jednak se objevily zcela nové
tváře, kterým já osobně říkám aktivisté. Ti vystupují na veřejnosti
a také na půdě zastupitelstva, přičemž se pouze snaží upozornit na
sebe za každou cenu. Hledají pak
problémy i tam, kde nejsou. Jimi
probíraná témata jsou kontroverzní, často si vybírají i ta, která

jsou v neprospěch většiny lidí. Je
zřejmé, že nechtějí nic tvořit, řešit
nebo nabízet plány do budoucna.
Úplně jim prostě stačí, když se
objeví v médiích. Chtějí se stát
známými, přestože komunální
politice vůbec nerozumí. Bohužel, v některých případech
to zabírá, volič si pak řekne,
že tuto tvář zná a zaškrtne ji na
volebním lístku. A s tím také
tito aktivisté počítají. Voliči pak
vystřízliví až ve chvíli, kdy jimi
zvolený kandidát po volbách

nepřinese městu nic zásadního
a prospěšného,“ svěřil se Večerníku se svými pocity Zdeněk Peichl, současný radní Statutárního
města Prostějov.
Podle něho má současná doba
zhruba půl roku před komunálními volbami ještě jinou stinnou
stránku. „Současní aktivní komunální politici mají v těchto dnech
už strach rozhodovat o některých věcech, které by mohly být
uvedenými aktivisty uchopeny
a nějakým způsobem nesmyslně

kritizovány,“ povšiml si Peichl,
který však míní, že stejně se
tyto městské záležitosti jednou
budou muset řešit. „Nicméně
v této chvíli se podle mého názoru
nesmyslně odsouvají až do doby
po listopadových volbách. To mi
opravdu vadí, protože všichni by
měli dbát především na to, co je
prospěšné pro obyvatele tohoto
města právě v tuto chvíli,“ poukázal na současný nešvar, který rozhodně nelze podceňovat, stávající
člen Rady města Prostějov.

Prostějov/pk - Ze spáchání
trestného činu poškození cizí
věci je podezřelý neznámý pachatel, který měl uplynulou sobotu 26. dubna v ranních hodinách zatím přesně nezjištěným
způsobem zapálit plastové mobilní WC Toi Toi, které je umístěné v prostějovské ulici Školní.
Zda se jednalo o nedbalost či
úmysl, nyní prošetřují policisté.
„Přesná výše škody nebyla zatím vyčíslena, bude upřesněna

dodatečně. Požárem se policisté
nadále zabývají a zjišťují přesné
příčiny a okolnosti,“ potvrdila
včera ve své zprávě Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje s tím, že
byly zahájeny úkony trestního
řízení pro podezření ze spáchání
výše uvedeného trestného činu,
na který trestní zákoník stanoví
trest odnětí svobody až na jeden
rok.

Nález v bývalé držovické cihelně: podle archeologů se jedná o skutečnou raritu

„Vytvořila se velká vzduchová kapsa. A v ní pomalu celá kostra
člověka, akorát lebku jsem nezahlédl,“ vyprávěl Martin Palma
Prostějov/mls, mik - Už před
dvěma týdny přitáhl pozornost
dvou chlapců prostor bývalé
cihelny v Držovicích. „Vyrazil jsem tam se svým malým
bratrem. Právě mezi cihelnou
a polem jsou takové terasy, tak
jsme se rozhodli, trochu je prozkoumat,“ prozradil v exkluzivní
zpovědi pro Večerník Martin
Palma, který celý objev nahlásil.
Jak k němu došlo?
„Najednou jsem spatřil, jak
z hlíny trčí kosti, páteř a žebra.
Docela mě to vylekalo, na první
pohled bylo jasné, že jde o lidské pozůstatky. Vyfotil jsem si je
a nechal to být,“ svěřil se dále se
svým zážitkem z neděle 13. dubna
mladík z Držovic, který se však
za pár dnů na místo vrátil. „Před
Velikonoci jsem se rozhodl, že to

místo prozkoumám důkladněji.
Začal jsem okolo zbytků kostry kopat, a když jsem do hlíny
zabořil lopatku, vytvořila se velká
vzduchová kapsa. A v ní pomalu
celá kostra člověka, akorát lebku
jsem nezahlédl. Zavolal jsem tedy
policistům, přijeli během deseti
minut,“ přidal Martin Palma. Ten
Večerníku exkluzivně poskytl také
bohatou fotodokumentaci z místa
nálezu, na kterou se můžete podívat na www.vecernikpv.cz!

Město mrtvých
v Držovicích
„V neděli dvacátého dubna
v odpoledních hodinách přijali
prostějovští policisté oznámení
o nálezu části kostry lidského
těla v areálu bývalé cihelny
v Držovicích. Na místo ihned
vyrazila hlídka,“ potvrdila Irena
Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR

Olomouckého kraje. Společně
s policisty na místo dorazil i archeolog. „Ten zjistil a potvrdil,
že se jedná o kosterní pozůstatky
z období devátého až jedenáctého
století našeho letopočtu, kdy se na
tomto místě nacházelo slovanské
pohřebiště,” informovala dále
začátkem uplynulého týdne policejní tisková mluvčí s tím, že
místo bude dále archeologicky
zkoumáno.
Odhalené ostatky zůstaly
v prostoru bývalé cihelny ještě
celý následující týden. Teprve
uplynulou sobotu se na místo
vrátili archeologové, aby je vyzvedli. A Večerník byl u toho!
Odborníci objevem lidské kostry v tomto prostoru nebyli příliš
překvapeni. První stovky let
staré pozůstatky byly na kopci
v Držovicích nalezeny už na konci
devatenáctého století. Od té doby
se tu pravidelně objevovaly další.

„Podobných koster tady stále leží
minimálně několik desítek,“ konstatoval až lakonicky Pavel Fojtík
z brněnského Ústavu archeologické památkové péče.

Kdo byl muž
s koněm?
Přímo na místě však archeologové přece jen objevili něco, co
absolutně nečekali. „Zjistili jsme,
že v tomtéž hrobě byl pohřben
i kůň! Nejdříve byl do hrobu vložen
člověk a krátce po něm i zvíře.
Podobný nález u Slovanů přitom
u nás neexistuje, své nebožtíky s
koňmi nikdy nepohřbívali. Něco
takového bylo zaznamenáno pouze
u Avarů například v Maďarsku,“
objasnil Pavel Fojtík.
Kdo tedy byl oním neznámým
a ve kterém období vlastně žil?
„Na to zatím nejsme schopni
přesně odpovědět,“ reagoval
Fojtík, který potvrdil, že stejně

jako Martin Palma ani archeologové v hrobě neobjevili hlavu
zemřelého. Na místě se zatím
neobjevily ani žádné předměty,
které by celou situaci pomohly
objasnit. „Mysleli jsme, že to
bude snadné, ale ten kůň nám
pořádně zamotal hlavu,“ uzavřel
Pavel Fojtík, který bude na
práci v prostoru bývalé cihelny
pokračovat i v průběhu příštích
dnů. Večerník pak bude celou
situaci nadále sledovat!

Foto: Martin Palma

Na kopci v Držovicích leží středověcí bojovníci
V prostoru držovické cihelny byla objevena raně středověká nekropole už koncem devatenáctého století. Možné počátky pohřbívání v této lokalitě sahají dokonce až někam do období osmého století po Kristu. První kostrové hroby byly objeveny na konci devatenáctého století. Zpočátku bylo prozkoumáno na čtyři desítky hrobů
v řadách, které byly hluboké 100 až 160 cm. Mimo nádob, náušnic, seker a nožů byl v jednom z nich objeven
i náhrdelník ze skleněných perel. Další kostry patřící našim slovanským předkům zde byly pravidelně objevovány v průběhu celého minulého století. V některých hrobech se našly i mince z jedenáctého století. Přestože
strojní odkrývání zeminy v tomto prostoru řadu dávných hrobů nenávratně zničilo, dá se předpokládat, že
další tu ještě zůstávají. Vše totiž nasvědčuje tomu, že území na katastru Držovic bylo osídleno po několik století.
Zdroj: Ústav archeologické památkové péče Brno

Téma Večerníku, společnost

Máte již vybranou dovolenou? Nevíte, kam tento rok
zamířit? Zkuste se obrátit na
kvalitní cestovní kancelář,
které vám s výběrem a zařízením vaší dovolené snadno
pomohou. Jak jste asi poznali, tentokrát jsme se na naší
tematické straně zaměřili na
CESTOVNÍ KANCELÁŘE.
Pokud se nemůžete rozhodnout kam letos vyrazit, zaměřili jsme se také na nejoblíbenější turistické destinace.
Redakce Večerníku vám
přeje šťastnou ruku při výběru, nezapomenutelnou
dovolenou a také spokojený
návrat domů.
Text: Aneta Křížová

www.vecernikpv.cz
.cz
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Oblíbené destinace pro rok 2014
Mezi nejoblíbenější destinace českých turistů stále patří
Turecko, Tunisko, Bulharsko,
Egypt, Řecko, Chorvatsko
a Itálie. Zatímco například
Tunisku, Itálii či Egyptu turisté ubývají, tak v Turecku
a Bulharsku a samo sebou
i v Chorvatsku je zatím stále
českými turisty přeplněno...
Turecká riviéra láká na proslulou pláž Kleopatra, která
je nejen rájem pro milovníky
vodních sportů, krásného teplého moře a slunění, ale láká i na
nakupování. Zejména v turistickém centru Alanya jsou příznivci nakupování jako v ráji.
A právě tato oblast patří mezi
turisty k nejoblíbenějším. Bulharsko pak v posledních letech
láká zejména na nízké ceny, ať
už ubytování či jídla a dalších
služeb. Samozřejmě s přibýva-

PŮVAB,

jícími turisty i ceny rostou, takže již v posledních dvou letech
se ceny začaly pomalu rovnat
ostatním destinacím.
Mezi nejatraktivnější destinace
pro rodiny s dětmi patří Slunečné pobřeží, za luxusem pak
turisté jezdí na Zlaté písky. Nesebar pak nabízí doslova kulturní podívanou. Návštěvníci sem
cestují za více než tři tisíce let
starým antickým městem, které
je součástí UNESCO. Vyhledávaným místem je samozřejmě
i Varna. Nejen pro obrovské
množství diskoték, ale i pro
plno muzeí, kvalitních lázní
či dalších římských, tráckých
a bulharských památek.
Co se týče Chorvatska, tak
mezi oblíbená místa českých
turistů patří Makarská riviéra, Dubrovník, Pag, Bol, Krk,
Hvar, Rabac. Ačkoliv ceny

CESTOVNÍ KANCELÁěE
Podle čeho se rozhodujete při výběru CK/CA?

Foto: internet
v Chorvatsku se již vyrovnají
výše zmíněným destinacím,
stále je to pro naše turisty jedno z nejoblíbenějších míst, kde
trávit dovolenou. Novinkou
však oproti předchozím letům
je Albánie a Maroko. V posledních letech na sobě Albánie tak
zapracovala, že se pomalu ale
jistě drásá na přední příčky top
destinací. Najdete zde krásné,

čisté a písčité pláže, překrásnou
přírodu, mnoho historických
památek a kvalitní ubytování
i stravování. Podobně je tomu
i v Maroku, které okouzlí starobylou architekturou, krásnými
plážemi a výborným jídlem.
Taktéž příznivci nakupování
si zde přijdou na své. Maroko
a Albánie jsou cenově obdobné
jako Turecko.

VČtšina oslovených
ProstČjovanĤ
se pĜi výbČru cestovní
kanceláĜe nebo agentury
rozhoduje podle tradice
a doporuþení.
StĜední odborná škola
vzorek: 400 respondentĤ
podnikání a obchodu, spol. s r.o. starších 18 let
Rejskova 4, 796 01 ProstČjov
realizace: studenti školy

INZERCE

NÁDHERA a KRÁSA

I takové byly DOTEKY MÓDY 2014 KÉRASTASE DEN v NAISY
„O budoucnost české módy se neobávám,“ prohlásil v Prostějově Tomáš Hanák kadeřnickém a kosmetickém studiu

Prostějov/akr - V pátek 25. dubna proběhl očekávaný galavečer čtrnáctého ročníku soutěže
DOTEKY MÓDY 2014. A jak
se již stalo zvykem, akce se nesla v hvězdném stylu. Zaplněné
hlediště Městského divadla
v Prostějově nenechala chladným nejen kvalitní módní podívaná, hvězdná porota, ale
i nakažlivý humor v podání Tomáše Hanáka. PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto mediální partner, vám pochopitelně
přináší přímou reportáž.
Celý program odstartovala inspirativní přehlídka studentů Střední
školy designu a módy Prostějov.
Studenti v ní předvedli své maturitní a klauzurní práce. Následně
začalo samotné velké finále se
soutěžními modely. Celkem patnáct finalistů v kategorii „Oděv“
zápolilo o první místo a zájezd
do Řecka. A že bylo o co bojovat,
potvrdilo hned několik diváků.
„Jsem zvědavá, kdo zvítězí, tento
rok mají finalisté skutečně vydařené a kvalitní modely,“ hodnotila
podívanou Adéla Tichá. „Tvorba studentů se mi letos moc líbí.
Téměř všechny modely jsou na

velice dobré úrovni, zajímavé
a propracované,“ prozradila Večerníku Jana Kroupová.
O absolutním vítězi rozhodovala porota složená ze samých
odborníků. Její předsedkyní
byla módní návrhářka Camilla Solomon, vedle níž zasedla
například módní návrhářka
Yvona Leitnerová, náměstkyně
primátora Statutárního města
Prostějov Ivana Hemerková,
manažerka firmy Koutný Petra Loebe, učitelka oděvního
designu na SŠDAM Iveta Planičková, ředitelka pořádající
školy Ivana Vaňková či módní
návrhářLukášMacháček,který
v současnosti pracuje pro firmu
Dolce Gabbana.
Ve druhé části večera byli přítomní svědky skutečné módní show
proslulé návrhářky Camilly Solomon. Slavná návrhářka, která
obléká například Simonu Krainovou, předvedla svoji tvorbu zaměřenou především na společenské
šaty. Jemná ženskost, krásné materiály a nádherné aplikace uchvátily především ženskou část publika. Poté už následovalo samotné
vyhlášení vítězů.

A jak to tedy dopadlo? Na bronzové příčce se umístila střední
škola z Uherského Hradiště se
svou kolekcí dámských kabátů.
Její tvůrci se nechali inspirovat
geometrickými tvary, tudíž kolekce nese název GEOMOTRIE.
Druhé místo si odnesl bývalý žák
SŠDAM Prostějov Josef Konečný s kolekcí s názvem HOPE-NADĚJE, který nyní studuje
Vyšší odbornou školu oděvního
návrhářství v Praze. Absolutním
vítězem se pak stal Lukáš Ulver
z liberecké střední školy. Ten předvedl dámské modely navrhované
pro „významnou událost“ plné
noblesy, smyslnosti a extravagance s názvem RED CARPET
MOMENT. Základem jeho kolekce jsou vysoce posazené rozparky,
transparentní a maximálně rozevláté róby, obohacené zlatými opasky.
„S výsledky soutěže jsem spokojená, i když můj tip na vítěze nevyšel,“ okomentovala s úsměvem
konečné pořadí Ivana Vaňková,
ředitelka Střední školy designu
a módy v Prostějově. „Děkuji
všem tvůrcům, kteří se do soutěže
zapojili. Myslím, že se nám tento
ročník soutěž vydařil na jedničku

a letošní Doteky módy patřily
k jedněm z nejlepších v celé své
historii,“ přidala Vaňková. Její
slova potvrdil i moderátor večera
Tomáš Hanák. „O budoucnost
české módy se neobávám,“ usmál
se populární herec.
A jak se prestižní akce pozdávala
divákům? „Ale jo, líbila. Úroveň
soutěžních modelů byla podle
mě vysoká. Vítězná kolekce se
mi líbila, ačkoliv mým favoritem
byl Josef Konečný, který nakonec
skončil na druhém místě. Celý
večer ohromně zpestřil Tomáš
Hanák, jeho osobitý humor je
výborný a na úrovni. Jediné co mi
tentokrát chybělo, byly modely
s doplňky. Jinak to byl určitě příjemně strávený večer,“ prozradila
exkluzivně Večerníku jedna z divaček Denisa Kéblová.
Galavečer prestižní soutěže
Doteky módy pořádala už po
čtrnácté Střední škola designu
a módy, Prostějov za podpory
Statutárního města Prostějov.
Na ohlédnutí za 14. ročníkem
Doteků módy, se můžete těšit již
v příštím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Foto: archív SŠDAM Prostějov

Partneři 14. ročníku Doteky módy 2014

Prostějov/pr - Odbornice
z prostějovského kadeřnického a kosmetického studia NAISY své zákazníky
pravidelně rozmazluje nejrůznějšími kosmetickými
specialitkami. Tentokrát se
zaměřili na péči o vlasy.
Uplynulý čtvrtek byla pro
klienty připravena v rámci
„Dne otevřených dveří“ diagnostika vlasů a vlasové
pokožky s následnou aplikací exkluzivních produktů
Kérastase pro ozdravení a celkové zlepšení kvality vlasů.
„Filozofií naší práce je, že
základem každého účesu
jsou zdravé vlasy, proto jsme
se také rozhodli pracovat
a nabízet produkty Kérastase,
což je nejvyšší péče od známé
kosmetické firmy L'oreal Paris.
Klienti měli dnes možnost zakoupit přípravky za výhodnou
cenu a všichni odešli s dárkem
a doufám, že i v příjemné
náladě po skleničce Martini, které jsme tento speciální den nabízeli,“ přiblížila
s úsměvem Večerníku průběh
akce Pavlína Vačkářová, majitelka salónu.
„Na tyto speciální dny, které
připravujeme pro naše zákazníky, se vždy velmi těšíme
a doufáme, že totéž platí
o našich zákaznících. Proto
už máme připravené další
akce: INOA DNY od desátého do patnáctého června
celorepubliková akce pro
salony L'OREAL EXPERT
GOLD - zákazníky, kteří se
objednají na barvení v těchto
dnech, budeme barvit bezamoniakovou luxusní barvou
INOA, navíc zákazníci obdrží

Foto: Studio Naisy
krásný dárek-černou koženou
tašku a speciální servis našeho
salonu. Naše kadeřnice absolvovaly KONGRES L'OREAL
v Praze, kde měly možnost se
učit od nejlepších světových
kadeřníků. Toto bychom
chtěli zúročit právě při Dnech
INOA a samozřejmě pak
také v běžné praxi. Tím ale
naše květnové akce nekončí.
Celý měsíc obdrží každý
zákazník po barvení vlasů či
melíru dárek v podobě líčidel

L'OREAL DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU v módních
jarních barvách,“ poskytla
kompletní servis Pavlína
Vačkářová.
Další informace
o pláno-vaných akcích
a všech novinkách salónu
NAISY najdete na:
www.naisy.cz
v rubrice NAISY PRO VÁS
a NAISY NOVINKY
nebo na facebookovém
profilu

Region

8-9

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 28. dubna 2014

INZERCE

KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO

PROTIVANOVSKO

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
Pálení čarodějnic v Určicích
doprovodí ohňostroj
Určice/mls - Valpružina neboli
Filipojakubská noc je tady. Ve
středu 30. dubna se budou pálit čarodějnice na nejrůznějších
místech regionu. Organizátoři
z řad místních hasičů a sdružení
Domeček vás zvou na Pálení
čarodějnic do Určic, které se tu
bude konat na starém hřišti. Od
17.00 hodin budou připraveny
hry pro děti o sladké ceny a další program. Čarodějnice přiletí
o půl osmé večer, ohňostroj se
spustí v nebi přesně ve 20.00 hodin. Následovat bude vystoupení
DJ, který bude hrát až do ranních
hodin.

V Drahanech zvou
na Sýrobraní
Drahany/mls - Muzeum Drahanské vrchoviny vás zve na sobotu
3. května k návštěvě Sýrobraní
v Drahanech. Připravena bude
ukázka výroby sýrů, ochutnávka sýrových specialit, stříhání
oveček, plstění vlny, předení na
kolovratu, tkaní, výroba ošatek,
řemenů, koříkářství i jízda na koní.

INZERCE

www.vecernikpv.cz

pu a následně se převrátilo na střechu. On i jeho dvě spolujezdkyně
postupně z vozidla vylezli, obě ženy
skončily v nemocnici.
„Z prvotního šetření vyplynulo, že
devětadvacetiletý řidič Škody Felicie
Combi, který jel ve směru od Němčic nad Hanou na Mořice, v mírně

Hasičský
potěr
změřil
síly
v
Pěnčíně
RYB V PŘEHRADĚ BUDE MÍŇ! První z nich se do ní dostanou v září
V klání osmnácti obcí uspěli hasiči z Laškova a Služína

„Podle mě sinice ve vodě nikdy nebyly,“ tvrdí hospodář Pavel Kosek

Už ví, na čem jsou. Prostějovští rybáři nedávno dostali
dlouho očekávaný zarybňovací plán plumlovské přehrady. Ten stanoví, kdy a jaké ryby se ve vodě po několikaleté pauze objeví. A jak Večerník zjistil, vyplývá
z něj, že kapři i dravci v nádrži zůstanou, s cejnem se
však už nepočítá...

množený. Vždyť se ho vylovilo přes
dvacet tun. Ale kapr za nic nemohl,“
vyjádřil se hospodář prostějovských
rybářů, podle něhož nyní bude kaprů
v přehradě tak málo, že je rybáři během roku zvládnou všechny odlovit.
Naopak cejn se zde už vysazovat
vůbec nebude. „Tahle bílá ryba se
sem sice stejně nějak dostane, ale už
malých candátů, čtyři stovky sumců ho aspoň nebude takové kvantum,“
Plumlov, Mostkovice/mls
a stovka amurů,“ vyjmenoval upřesnil Kosek.
Poprvé ve svém životě bude hospo- Kosek.
dář prostějovských rybářů Pavel KoVoda už ztratila
sek vypouštět nové ryby do prázdné
Kapr prý za
plumlovské přehrady. Jejich počet
barvu kiwi
nic nemohl
se přitom nijak výrazně neliší od let,
kdy už v ní plavaly tuny vodních žiHospodář prostějovských rybářů
vočichů, které se lovcům nepodařilo Rybáři vítají především fakt, že v pře- rovněž připojil svůj názor na hojně
chytit. „S osazováním ryb smíme hradě zůstane tradiční kapr. Ceněná diskutovanou zelenou vodu v nádrži.
začít od prvního září. Předpokládám, ryba přitom měla namále. Podle ně- „Podle mě sinice v přehradě nikdy neže první ryby půjdou do vody někdy kterých názorů totiž způsobuje uvol- byly. Jsem přesvědčen, že voda byla
na konci měsíce. V zarybňovacím ňování živin pro sinice z bahna na zelená kvůli řasám, které se přemnoplánu je schváleno tisíc dvouletých dně nádrže. „To je absolutní nesmysl! žily po teplé zimě. Zelená voda byla
a čtyři tisíce čtyřletých kaprů, dále Jestli tu nějaká ryba dělala problémy, na téměř všech vodních plochách,“
pak tři stovky línů, tisíc štik, pět tisíc pak to byl cejn, který byl totálně pře- tvrdí Pavel Kosek. Jeho názor se

zasahovat také v areálu
plumovského Stava.
Právě v tomto objektu hrozilo, že vyhoří výrobna nábytku. Požár se však podařilo
zlikvidovat už v zárodku.
„Při řezání odskočila jiskra
do pilin, které se následně
dostaly do jednoho ze zařízení stolárny. Pokud by piliny

uvnitř stroje chytily, mohla
vyhořet celá budova. Naštěstí
k tomu nedošlo. Naši dobrovolní hasiči do dílny dorazili
okamžitě. Měli to blízko, i
oni totiž sídlí přímo v areálu
Stava. Na místo pak přijeli
i profíci z Prostějova. Společně rozmontovali zařízení
a vyčistili ho. Tím odvrátili

hrozbu vzniku nebezpečného
požáru,“ popsal Večerníku
nepříjemnou patálii plumlovský místostarosta Martin
Hyndrich.

Z centra Otaslavic zmizely břízy! Proč?

Otaslavice/mls
Pětice
vzrostlých bříz, které několik
desítek let krášlily u pomníku
centrum Otaslavic, nedávno padla. Zatímco některé
z místních to roztrpčilo, vedení obce slibuje, že pokácené
stromy brzy nahradí mladé
javory.
Břízy v parčíku u pomníku
padlých vojáků neodmyslitelně patřily k nezaměnitelnému koloritu centra obce.
„Je mi jich teď moc líto. Dívala jsem se ně z okna domu
a vždycky mě to uklidňovalo. Šlo o pěkné, vzrostlé
a zdravě působící stromy, které
byly ozdobou obce. Celé mě to
nepříjemně zaskočilo, v první
chvíli se mi chtělo brečet..,“ volala do redakce Večerníku jedna
z místních obyvatelek, aby nás
na situaci upozornila.

region@vecernikpv.cz

Němčice nad Hanou/mik - Ve středu 23, dubna krátce před šestou
hodinou ráno došlo na silnici
u Němčic nad Hanou k hrozivě vypadající havárii škodovky s tříčlennou osádkou. Řidič nezvládl řízení,
načež v husté mlze sjel ze silnice,
auto zapíchl „čumákem“ do příko-

Večerník s předstihem zná zarybňovací plán plumlovské nádrže

Plumlovská stolárna MOHLA VYHOŘET!
Plumlov/mls - Uplynulý
čtvrtek se prostějovští hasiči nezastavili. Kromě požáru v Domově pro seniory
v Kostelci na Hané (informujeme na jiném místě
vydání - pozn.red.) museli

776 159 120

Řidič škodovky to v mlze nezvládl,
u Němčic skončil v poli na zádech!

Proč se tak stalo? Podle vedení
obce vzrostlé břízy už pomalu
začínaly představovat nebezpečí pro chodce. „Břízy by už
dlouho nevydržely, jejich stav nebyl úplně dobrý, mám to i nafocené,“ obhajoval kácení starosta
obce Pavel Drnovský, který zároveň přislíbil, že padlé stromy brzy
nahradí nové. „Bude se jednat
o tři javory mléče. Navíc kolem
parčíku budou vysázeny keře,“
přiblížil Drnovský.
Javor léč je strom s hustou korunou, který roste do výšky deseti
až dvaceti metrů. Jeho hlavním
znakem jsou velké listy, které
zjara raší vybarvené do syté červeně. Na podzim se pak barví do
zlatých odstínů.
Kácení stromů v centru Otaslavic je součástí větší obnovy
zeleně v obci. „Keře se vysadí kolem silnice vedoucí ve

U pomníku. Pětici vzrostlých bříz, které už nekrášlí centrum Otaslavic, by
ještě letos měla nahradit trojice mladých javorů, jenž se na jaře barví do
červena.
2x foto: Hedvika Drmolová a internet
směru na Brodek u Prostějova, další stromy pak přibudou
u hřbitova, fary a Brodečky,“
prozradil otaslavický starosta.
Vše by mělo být hotovo ještě

letos. „V říjnu oslavíme sté
výročí narození našeho rodáka
pilota Josefa Františka, takže
musíme být připraveni,“ dodal
optimisticky Drnovský.

První rybáři. Přestože ryby budou do napuštěné přehrady nasazeny až v září, už ve čtvrtek uplynulého týdne se
na jejím břehu objevili první rybáři. Kromě nich bylo možné ve vodě pozorovat i ondatry.
Foto: Martin Zaoral
shoduje s tím, co oficiálně prezentuje
Povodí Moravy, které již před časem
vydalo prohlášení, podle něhož je
voda v přehradě naprosto v pořádku.
„Pravidelný monitoring ukázal nízké
hodnoty fosforu a dusičnanů v nádrži.
Kvalita vody v plumlovské přehradě

je tedy dobrá, a to i díky srážedlům
fosforu na přítocích,“ vyjádřil se Jan
Hodovský, generální ředitel Povodí
Moravy. Dobrou kvalitu vody by pak
měl potvrzovat i výskyt raků.
Přes značnou skepsi ze strany veřejnosti dal budoucí vývoj vodohos-

podářům tentokrát za pravdu. Voda
v nádrži v uplynulém týdnu skutečně
ztratila svoji barvu limonády s příchutí kiwi. O tom, zda bude voda na
přehradě vhodná i ke koupání, rozhodnou nyní měření hygieniků. Ti by
se tu měli poprvé objevit už v květnu.

Nebylo jim ani dvacet, když je mezi
Březskem a Konicí umučili Němci...

Fotoreportáž
Fotoreportáž

na
video rnikpv.cz
e
c
w.ve

ww

Velké setkání malých hasičů. Požárnický potěr našel ve Sportovním areálu v Pěnčíně velmi dobré
zázemí.
Foto: Martin Zaoral
štrece, kterou hned po ránu museli
urazit, jim to však nikdo nemohl mít
za zlé. „Vše klapalo tak, jak jsme si
představovali. Nakonec jsme rádi
hlavně za to, že se nám nikdo nezranil,“ shrnul své dojmy Jan Tichý.

Souboje dětí brzy vystřídá soupeření
dospělých. Už v sobotu 3. května
se v Ludéřově bude konat Oslava
patrona hasičů svatého Floriána.
„V bohatém programu, který začne
už ve čtvrt na devět ráno nebude

na návsi v Kníničkách chybět ani
osmnáctý ročník hasičské soutěže
´O putovní pohár svatého Floriána´.
Následující den oslavíme tento svátek u nás,“ pozval všechny starosta
Pěnčína Lubomír Novák.

jak vypadalo klání hasičských nadějí v pěnčíně...

3x foto: Martin Zaoral

Pieta. Pamětník válečných událostí Oldřich Kolář z Hvozdu u pomníku zapředl
rozhovor se starostou Konice Františkem Novákem. Mluvil přitom o odvaze i krutosti některých partyzánů.
Foto: Martin Zaoral

TRUHLÁŘSTVÍ JANČÍK

- vaše zakázková výroba nábytku
Samozřejmostí je vytvoření grafického
návrhu vycházejícího z představ a požadavků zákazníka, zaměření, odhad ceny,
doprava včetně montáže,“ uvedl Marek
Jančík, spolumajitel firmy.
Používané materiály jsou dodávány výrobci, kteří patří mezi stálice na našem
trhu, jejichž cenová nabídka je dostupná
pro každého, jako jsou například Kronospan Jihlava, DDL Humpolec, Egger,
Hranipex, Mivokor, Ideal Trade, Hettich,
Blum, Franke, Laguna a mnoho dalších.
,,V případě zájmu jsme schopni zajistit
i spotřebiče dle vašeho výběru a sami

vytvoříme nabídku spotřebičů, která
by odpovídala vašim požadavkům. Při
výrobě postelí zajistíme matrace i rošty, které nám dodává firma Gumotex
Břeclav. Naším hlavním cílem je spokojenost zákazníka,“ dodává Marek
Jančík.
Více informací o nabídce, grafickém
návrhu, či zhotovení dle vašich představ získáte na telefonním čísle
582 362 910 nebo 602 751 527,
případně e-mailové adrese
jancik.marek@seznam.cz a webových
stránkách www.truhlarstvi-jancik.cz!

NABOURAL A UTEKL!

Plumlov, Mostkovice/pk - Uplynulou sobotu krátce po jedné hodině
v noci došlo na silnici ve směru od
Plumlova na Mostkovice k dopravní nehodě. Bohužel, zřejmě
mladý šofér zazmatkoval a z místa
utekl, přestože vedle něj seděl ještě
spolujezdec. Proč asi...?!
„Zatím neznámý řidič, který řídil
vozidlo Renault Megane, zřejmě
nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povaze vozovky, která byla
mokrá a po projetí pravotočivé zatáčky dostal smyk. S vozidlem se
otočil, sjel vpravo do příkopu, kde
zůstal stát. Na místě nehody však
řidič nezůstal a z místa utekl,“
prozradila včera Irena Urbánková,

tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje.
Přivolaní policisté následně zjistili, že
ve vozidle jako spolujezdec cestoval
osmadvacetiletý muž, který při nehodě nebyl zraněn. „Dechová zkouška
u zatím nezjištěného řidiče tudíž nemohla být zjištěna, stejně jako to, zda
byl či nebyl zraněn, neboť se na místě nehody nenacházel,“ zopakovala
mluvčí krajských policistů s tím, že
celková hmotná škoda byla vyčíslena na 40 500 korun. „Kdo vozidlo
řídil a za přesně jakých okolností
k nehodě došlo, policisté zjišťují
a nehodou se nadále zabývají,“ ujistila závěrem Urbánková.

zloděj nafty, vysál šedesát litrů

Slavnostní nástup. Hned při zahájení bylo jasné, že v nedalekých Čechách pod Kosířem se dobrovolní hasiči o svoji budoucnost skutečně bát nemusí.

tě na dalších deset zajímavých inscenací. Jako poslední vystoupí v pátek soubor Zmatkaři Dobronín, který
patří mezi pravidelné hosty přehlídky. Na sobotu 3.
května od 17.30 hodin je pak naplánováno slavnostní
vyhlášení výsledků.

ně, jímž bylo jedenačtyřicet let, převezl do nemocnice na ošetření. Podle
lékařské zprávy utrpěly lehké zranění.
Jedna z nich zůstala hospitalizována
v nemocnici, doba léčení nebyla přesně stanovena, druhá byla po ošetření
propuštěna do domácího ošetřování,“
prozradila dále Urbánková.
Samotný řidič zraněn nebyl. Požití
alkoholu před jízdnou bylo v jeho
případě vyloučeno dechovou zkouškou, hmotná škoda byla vyčíslena
na řicet tisíc korun. Policisté navíc
při šetření nehody zjistili, že řidič
vozidla nebyl za jízdy připoután
bezpečnostním pásem. Prostě měl
z pekla štěstí!

Kamenolom u Rozstání „navštívil“

U TOHO!

hasiči jej před čtyřmi lety opravili. Uplynulý čtvrtek 24. dubna 2014 se k němu
od konické sokolovny vypravil průvod
čítající několik desítek lidí. Po čtvrté
hodině odpoledne zde proběhl pietní akt,
kterého se kromě pořádajících hasičů
zúčastnili i skauti a všichni, kterým není
lhostejná historie spjatá s jejich krajem.
„Vadí mi, že některé události spojené
s válkou jsou popisovány jinak, než jak
se skutečně staly. Zapomíná se třeba, že
sami partyzáni se často neohlíželi nalevo ani napravo. Vše jim bylo jedno.
Na jejich někdy až kruté činy pak dopláceli obyčejní lidé, kteří nechtěli nic
jiného, než v klidu žít,“ prohlásil přímo
u pomníku osmaosmdesátiletý Oldřich
Kovář z Hvozdu, který se narodil ve

Měli štěstí. Škodovka se u Němčic nad Hanou převrátila na střechu,
tříčlenná osádky z ní postupně „vystoupila“ po svých... Foto: Policie ČR
levotočivé zatáčce přes silniční mostek zřejmě nepřizpůsobil rychlost
jízdy vozidla svým schopnostem
a povětrnostním podmínkám. V husté mlze dostal s vozidlem smyk, vyjel mimo silnici do příkopu, kde se
mu přední část zabořila do nezpevněného terénu. Následně se vozidlo
i s tříčlennou osádkou převrátilo
na střechu,“ popsala nebezpečnou
havárii Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
Z havarovaného vozidla však naštěstí postupně celá osádka vystoupila.
„Řidič mobilním telefonem přivolal
známého, který zraněné spolujezdky-

BYLI JSME

Představujeme regionální podnikatele...

Mostkovice/pr - Firma Jančík - Stražický sídlí v Mostkovicích na Prostějovské ulici 68. Založena byla počátkem března roku 1997. Již od samého
počátku se zabývá zakázkovou výrobou nábytku především z velkoplošných materiálů, jako jsou laminované
dřevotřískové desky, dýhované dřevotřískové desky, MDF desky, laťovky
či překližky.
„Z těchto materiálů se především vyrábí
kuchyňské linky, vestavěné šatní skříně,
obývací stěny, předsíně, ložnice, dětské
pokoje, kancelářský nábytek a podobně.

ní klání proběhlo letos v březnu
v Bystřici na Olomoucku, poslední
je naplánováno v zimě na sjezdovku
v Kladkách.
Mladí hasiči a hasičky ve věku od
šesti do patnácti let se v sobotu postupně utkali v šesti disciplínách.
Jednalo se o běh překážkovou dráhou, malý požární útok, velký požární útok, útok s hydrantem, úvaz na
proudnici a přespolní běh.
V pěti věkových kategoriích byli
úspěšní zejména vyslanci dvou
mladých hasičských sborů z celkem
osmnácti obcí. „Ve třech kategoriích
vyhráli zástupci Laškova a ve dvou
ze Služína. Zajímavostí je, že v jedné kategorii celkově zvítězila dívka
z Laškova, která tak za sebou nechala nejen ostatní děvčata, ale i všechny
chlapce,“ konstatoval Jan Tichý, zástupce pořadatelů z řad SDH Pěnčín
a SDH Služín.
Díky pečlivé přípravě probíhala dosti
náročná akce velmi plynule a bez
větších zádrhelů. Jediné zpoždění
zapříčinil opožděný příjezd chlapců
a dívek ze Slovenska. Vzhledem ke

Lidé vzpomínali na trojici mladíků, s nimiž okupanti neměli slitování

Konice/mls - Bylo teplé páteční
odpoledne na konci dubna 1945. Děti
pobíhaly po vysychajících mezích, mladé milenecké páry vyrazily do rozkvétající přírody. Na poli mezi Březskem
a Konicí pracovali lidé. Nedaleko nich
u silnice zastavilo zlověstné německé
auto. Z něj vystoupili tři mladíci a tři vojáci, kteří své vězně se zbraněmi v ruce
hnali k nedalekému lesu. Zpět už se
vrátili jen Němci, mladí vlastenci Rudolf
Tichý (19), Josef Machač (18) a Václav
Přáslička (19) z něj už nikdy nevyšli...
Německé auto i s vojáky odjelo. Po chvilce váhání rolníci sebrali odvahu a šli se
do lesa podívat. Mezi stromy zde objevili
mělký hrob, z hlíny ještě trčely nohy tří
ubitých kluků. Jejich těla byla následující
den vykopána a převezena do olomouckého krematoria. K celé události došlo 27.
dubna 1945, dva týdny před koncem války.
Trojice mladíků pocházela z Olomoucka. Do okolí Konice se vydali, aby se
připojili k partyzánům. Vlastními silami
chtěli přispět k boji proti okupantům. Zastávka v jedné z konických hospod se jim
pravděpodobně stala osudnou. Někdo
z místních je Němcům udal. Kdo to byl,
a proč tak učinil, už navždy zůstane tajemstvím. Mohlo to být i ze strachu, aby Konici
nepotkal osud nedalekého Javoříčka, které
bylo kvůli spolupráci místních obyvatel
s partyzány vypáleno.
Na místě tragické smrti trojice mladých
mužů byl postaven pomník. Koničtí

stejném roce jako dva ze tří umučených
chlapců. Starému muži údajné zkreslování historie velice vadí. „Nikdo, kdo
tyhle události neprožil na vlastní kůži, se
úplnou pravdu stejně nikdy nedozví..,“
dodal Kovář.
Podobných pomníků, upomínající
na tragické osudy související s koncem války, je na Konicku víc. Na řadu
událostí, které měly „na věčné časy“
připomínat, se necelých sedmdesát let od
konce války už zapomnělo. „Při svých
toulkách přírodou jsem zcela náhodně
objevil pomníček partyzánům nedaleko
Čertových rybníků u Čunína. Byl zcela
zarostlý a v podstatě zapomenutý,“
zmínil se v této souvislosti jeden z místních patriotů.

V Němčicích probíhá Hanácký divadelní máj VYHRAJTE LÍSTEK NA...15. ROČNÍK SLETU ČARODĚJNIC!

Němčice nad Hanou/mls - V průběhu celého následujícího týdne se v Němčicích nad Hanou koná tradiční
přehlídka amatérského divadla Hanácký divadelní
máj 2014. Festival zahájil uplynulou neděli domácí
soubor ´Na Štaci´, od pondělí se mohou diváci těšit ješ-

Pěnčín/mls - Dobrovolní hasiči
mají nejen bohatou historii, ale
hlavně velmi dobré vyhlídky do
budoucna! To je asi hlavní poselství
akce, která se během prosluněné
soboty konala v příjemném prostředí Sportovního areálu v Pěnčíně. O titul toho nejlepšího se tu
vpětikategoriíchutkalocelkemstoosmadvacet dorůstajících hasičů
a hasiček. A právě dívky se v něm
rozhodně neztratily!
Soutěž hasičských nadějí vznikla
díky projektu, do kterého se zapojily regiony Haná, Bystřička
a slovenský region Požitavie-Širočina. Z okolí Nitry pak do Pěnčína dorazili zástupci „Dobrovoľného hasičského zboru“ z obcí Čierne Kľačany
a Tesárske Mlyňany.
V Pěnčíně šlo o v pořadí třetí díl
ze seriálu setkávání mladých i dospělých požárníků ze všech tří regionů. Díky tomuto zajímavému
projektu nejen dobrovolní hasiči
poznají různé kouty někdejšího Československa a seznámí se
s podobně smýšlejícími lidmi. Prv-

Letošní slet čarodějnic v Plumlově se koná už tuto středu 30. dubna na plumlovském
zámku. Slavnostní zahájení je naplánováno na 16.30 hodin, hlavní hvězdou odpoledne
bude „bejbypanková“ kapela ´Kašpárek v rohlíku´. Na rozdíl od předchozích ročníků
bude na akci vybíráno vstupné. Coby naši čtenáři však nic platit nemusíte, stačí, když
správně odpovíte na naši otázku! PROSTĚJOVSKÝ Večerník totiž jakožto mediální
partner Spolku Plumlovských nadšenců pro vás připravil SOUTĚŽ O VSTUPENKY!
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...

SPRÁVNÁ ODPOVĚD Z 1. KOLA ZNÍ:
HUDEBNÍ STYL, KTERÝ HRAJE SKUPINA KAŠPÁREK V ROHLÍKU,
SE NAZÝVÁ BEJBYPANK, TEDY ZA C)
Ze správně došlých odpovědí byli z osudí vylosováni tito výherci:
Rodinné vstupné pro dva dospělé a dvě děti v hodnotě 250 korun získávají Petra Sofková,
Plumlov * Tomáš Cydlík, Prostějov * Bohdan Beneš, Brodek u Prostějova
Jeden lístek v hodnotě 100 korun získali Josef Přikryl, Prostějov * Vlasta Řehořková,
Prostějov * Pavol Sofka, Plumlov * Dagmar Šrámková, Prostějov * Michaela Burešová,
Brodek u Prostějova. Vstupenky jsou připraveny v redakci Večerníku na adrese Olomoucká
10 v Prostějově, kde si je výherci mohou vyzvednout do středy 30. dubna
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 2. KOLO ZNÍ:
JAK SE ŘÍKÁ NOCI NA 1. KVĚTNA, KDY SE PÁLÍ ČARODĚJNICE?
A) Rudá noc
B) Filipojakubská noc
C) Pamelina noc
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „ČARODĚJNICE“. 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 vaše odpovědi čekáme v redakci TENTOKRÁT POUZE DO
ÚTERÝ 29. DUBNA, 14.00 hodin. Z těch správných vylosujeme opět tři výherce, kteří
získají rodinné vstupné, dalších pět šťastlivců od nás obdrží lístky pro dospělé. Výherce
budeme kontaktovat telefonicky, vstupenky pro ně budou připraveny přímo na pokladně u vstupu do plumlovského zámku. PROTO NEZAPOMENTE NASEBE UVÁDĚT
TELEFONICKÝ KONTAKT!

Jsem jednička! Celkem se v Pěnčíně utkalo kolem sto třicet ma- Důkaz emancipace. Dívky tvořily přibližně polovinu všech starlých hasičů a hasiček, startovní číslo jedna však mohla mít pouze tujících a rozhodně se nenechaly zahanbit, naopak v rychlosti
i šikovnosti chlapce občas i předčily.
jedna z nich...

Exkluzivní interview s konickým zastupitelem Leo Dosedělem

„Skončily nekonečné dohady a začalo se pracovat konstruktivně“
Konice - Velice různorodé je složení patnáctičlenného konického zastupitelstva po posledních komunálních volbách. Na
podzim 2010 totiž uspělo všech osm kandidátek, které získaly od jednoho maximálně po čtyři mandáty. Za Věci veřejné
tehdy uspěl Leo Doseděl (na snímku), jenž by v načaté práci
rád pokračoval i po příštím ustanovení vedení města. Při bilancování dosavadního účinkování vyzdvihl zejména úspornou politiku, během níž se daří alespoň částečně investovat
do modernizace. Při výhledu do příštích let je optimistou a věří, že volných financí pro naplánované akce bude ještě více...
Jiří Možný
Při posledních volbách
v Konici uspělo hned
osm kandidátek. Jak se
tato skutečnost projevuje na
spolupráci uvnitř zastupitelstva
a vedení obce?
„Popravdě řečeno vůbec nevnímám, kdo ze zastupitelů je za
kterou stranu zvolen...(úsměv)
V tomto se situace oproti uplynulému volebnímu období úplně
změnila. Všichni zastupitelé si
zcela určitě uvědomili vážnost
situace, která byla na začátku naší
mise spojena s velmi vysokým zadlužením, způsobeným historicky
nejvyšší investicí do městské kanalizace. Skončily tak nekonečné dohady i diskuze a začalo se
pracovat konstruktivně s plnou
odpovědností k dané skutečnosti
jak v zastupitelstvu, tak v radě i ve
vedení města.“
Z vašich slov vyplývá, že
tedy v zastupitelstvu dokážete spolu vycházet konstruktivně a nepřevažují konfliktní
linie...
„Celkové hospodaření města Konice bylo podrobeno důkladné
revizi všech nákladových položek, bylo nutné omezit řadu roz-

počtových výdajů, šetřit v nákladech i na provoz Městského úřadu
a celkově se uskromnit. I když
se to v mnoha případech setkalo
s negativním postojem některých
občanů města Konice a radnice
musela čelit nepříjemným kritickým připomínkám, zvládlo vedení města tuto zatěžkávací zkoušku
velmi dobře. A především toto
odpovědné a racionální chování
všech zastupitelů, radních i dalších představitelů vedení města
Konice přispělo ke zlepšení celkové situace v hospodaření. Významným úspěchem uplynulého
volebního období je také razantní
snížení úvěrové zátěže.“
Dá se vystihnout, co se za
uplynulé tři roky nejvíce
podařilo?
„I v těchto úsporných letech se
podařilo v Konici zabezpečit řadu
významných akcí. K těm nejdůležitějším patří dokončení kanalizačních přípojek a zprovoznění
čističky odpadních vod, podíl na
celkové rekonstrukci komunikace
´Na Příhonech´ včetně chodníků,
úprava místních komunikací po
provedené kanalizaci i komunikací v místních částech Konice,
v neposlední řadě pak zahájení realizace vodovodního řádu včetně
přípojek na Nové Dědině.“

Co by naopak mohlo fungovat lépe?
„Všechny činnosti v podfinancovaných oblastech. Rezervy máme
v podpoře významné charitativní
činnosti, sportu, kultury i volnočasových aktivit. Prostě vždycky
toho bude dost...(úsměv)“
Hodláte kandidovat i v blížících se komunálních volbách?
„Každou funkci, do které jsem byl
zvolen a následně ji vykonával, ať
už v našem oděvním družstvu Moděva Konice, Svazu českých a moravských výrobních družstev nebo
v komunální politice, se snažím
dělat aktivně, poctivě, zodpovědně
a nestranně v zájmu zaměstnanců
nebo ve veřejném zájmu ve prospěch konických občanů. Jsem konický rodák, v Konici žiji i pracuji,
mám proto velký zájem, aby místní
život byl co nejlepší. Rád bych se
z toho důvodu i v příštím volebním

Velmi si vážím práce a spolupráce
s nynějším starostou Novákem.
Vím, že toto období nebylo vůbec
jednoduché, takže moje pochvala
patří především jemu a ostatním
pracovníkům ve vedení města
Konice.“
A na čem je potřeba
v příštím období nejvíce
zapracovat?
„Další značné finanční prostředky
potřebuje
třebuje Konice investovat do
místních
stních komunikací a chodníků,, je nutné zabezpečit místa pro
výstavbu
stavbu rodinných domů, potřebujeme
bujeme řešit kritickou
situaci
uaci kolem zámku,
rekonstrukci
konstrukci sokolovny, kina, polikliniky
a ostatních nemovitostí
tí města, současně
pak
k uspokojit i požadavky
davky z místních
částí
stí Konice. Máme
zpracovanou
racovanou
studii

„Z pohledu finančních možností
je situace již příznivější, ale také
v příštím volebním období bude
nutné investovat uvážlivě a dle
priorit. Zlepšovat je pořád co...“
konický zastupitel LEO DOSEDĚL
o plánech města do budoucna
období podílel na práci ve vedení
města Konice. O tom však rozhodují voliči, jen oni budou hodnotit
naši dosavadní práci.“
Jak vidíte své šance?
„Dnes bych nerad spekuloval nad výsledky příštích voleb.

revitalizace náměstí, k dispozici
je projektová dokumentace na výstavbu nové hasičské zbrojnice,
k dalšímu řešení jsou zámecké
parky, vybudování cyklostezky.
Je toho mnoho.“
Budete si moci dovolit
vyšší výdaje?
„Z pohledu finančních možností
je situace již příznivější, ale také
v příštím volebním období bude
nutné investovat uvážlivě a dle
předem nastavených priorit. Zlepšovat je pořád co, vše ovšem souvisí s dostatkem finančních
prostředků.
p ostředků. Je to velká
pr
výzva pro budoucí
zastupitele,
zast
radní
a vedení
dení města.“
mě

Rozstání/mik - Od středy uplynulého týdne prověřují policisté
z obvodního oddělení v Plumlově krádež nafty, ke které došlo podle mluvčí policie někdy
v čase od pátku 18. dubna do úterý
22 dubna v kamenolomu v katastrálním území Rozstání.
„Zatím neznámý pachatel vypáčil
víčko palivové nádrže na jednom
zde odstaveném pracovním stroji
a odčerpal z něj šedesát litrů mo-

torové nafty. Soukromé společnosti způsobil škodu na vozidle za
2 650 korun a na odcizené naftě
za 2 150 korun. Ve věci policisté
zahájili úkony trestního řízení pro
podezření ze spáchání trestného
činu krádeže, za který pachateli,
v případě jeho zjištění, hrozí až
dvouletý pobyt za mřížemi,“ uvedla Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.

V Malém Hradisku už dojel?

POLICISTÉ CHYTILI ŘIDIČE
se zákazem do roku 2021!
Malé Hradisko/mik - Neuvěřitelné...! Přestože má tři zákazy řízení,
nerozpakuje se usednout za volant. Řeč je o chlapíkovi, kterého policisté zastavili v Malém Hradisku. Muž má přitom soudem zakázáno až do roku 2021 řídit veškerá motorová vozidla, evidentně si však
z toho nic nedělá!
„Ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání je podezřelý sedmatřicetiletý řidič z Prostějovska, kterého v úterý dvaadvacátého dubna kolem tři čtvrtě na pět odpoledne kontrolovali policisté
v Malém Hradisku, když řídil Renault Megane Scenic. Řidič jim při kontrole nepředložil řidičský průkaz, a ani nemohl, protože ho v současné době
nevlastní. Muži zákona totiž během kontroly zjistili, že řidič má Okresním
soudem v Prostějově uloženy hned tři zákazy řízení, a to až do roku 2021,“
upozornila na zářivý příklad silničního pirátství Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Policisté muži na místě další jízdu zakázali. Teď mu hrozí až tříletý pobyt
za mřížemi.

Nehoda tří vozidel u Výšovic
si vyžádala jen lehká zranění
Výšovice/mik - Ve čtvrtek 24. dub- rie Irena Urbánková, tisková mluvčí
na krátce po půl deváté ráno došlo na silnici ve směru od Výšovic
na Prostějov k dopravní nehodě
s účastí hned tří vozidel. Jak policisté záhy zjistili, za bouračku může
zřejmě nepozornost jednoho z řidičů.
„Z prvotního šetření policisté zjistili,
že osmatřicetiletý řidič nákladního
vozidla Citroën Jumper zřejmě nedodržel bezpečnou vzdálenost za dalším
nákladním vozidlem Mercedes Benz,
které jelo před ním a na rovném úseku
zastavilo z důvodu vyvolaného v silničním provozu. Došlo k nárazu, po
kterém byl Mercedes Benz odhozen
na osobní vozidlo Škodu Fabii, které
stálo před ním,“ popsala průběh havá-

Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Při nehodě byl zraněn dvaatřicetiletý
spolujezdec z vozidla Citroën Jumper, který byl na místě ošetřen lékaři
rychlé záchranné služby a propuštěn
do domácího léčení. „Dále došlo
k doposud nespecifikovanému zranění šestadvacetiletého řidiče Škody
Fabie a jeho o tři roky starší spolujezdkyně sedící na předním sedadle. Oba
byli převezeni sanitkou do prostějovské nemocnice,“ poznamenala ještě
k následkům nehody Urbánková.
Požití alkoholu bylo u všech účastníků nehody vyloučeno dechovými
zkouškami. Celková hmotná škoda
byla vyčíslena na 210 000 korun.

Kultura v Prostějově a okolí...
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nejvýznamnější kulturní událost

DEMOLICE
„KASKA“:
Tublatanka
řádila
v
Prostějově!
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„Pravda víťazí, i v kapitalismu,“ komentoval hit skupiny Maťo Ďurinda
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Do srdce Amazonie
se s cestovatelem
Vojtěchem Alberto
Slámou vydaly desítky
prostějovských dobrodruhů prostřednictvím
jeho přednášky v podkrovním sále Městské
knihovny v Prostějově.
Prostějov/peh
Cestovat bez nebezpečí, že po
cestě sníte něco jedovatého, nebo
případně něco jedovatého sní naopak vás, se díky přednášce cestovatele Vojtěcha Alberto Slámy
odvážilo několik desítek Prostějovanů, kteří se předminulou středu
v podvečer dostavili do podkrovního sálu zdejší knihovny.
Autor několika publikací, který
na svých dobrodružných cestách
pátrá především po záhadných
tvorech, o nichž vypráví domorodé legendy, se přišel se zdejšími dobrodruhy podělit o zážitky
z cesty po tajemné Amazonii.
„Pokud budete někdy cestovat
po Brazílii, nikdy nedávejte
domorodcům znamení v podobě amerického ‚ok‘ v podobě kroužku ze dvou prstů. Je

Plné podkroví. O tom, že Prostějované jsou příznivci dobrodružství a cestovatelských příběhů snad ani nemůže být pochyb.
Foto: Petra Hežová
to pro ně ta největší urážka,“
upozornil hned zkraje cestovatel. Mimochodem, víte, že
v této oblasti je nebezpečnější
než útok piraně nebo kuguára
drobný hmyz, kterému domorodci říkají ‚holič‘?
Vzhledem k tomu, že se v oblasti Amazonie vyskytuje více
než dvě stě tisíc různých druhů
brouků a rozličného hmyzu,
si návštěvu Brazílie účastníci
přednášky zřejmě ještě rozmyslí.

„Cestování po džungli není nic
pro mě, ale ráda si o tom nechám
vyprávět,“ smála se Vlasta Hanáková.
Pokud vás přednáška Vojtěcha
Alberto Slámy nadchla, nebo byste se o jeho cestovatelských zážitcích rádi dozvěděli víc, knihovna
nabízí hned několik publikací
vzniklých právě na základě jeho
cest, které si můžete zapůjčit a třeba se tak inspirovat k dobrodružné prázdninové cestě.

Prostějov/mik - Poctivý rock
a navíc se slovenskou pověstnou
melodičností se vrátil do Prostějova! Jak Večerník správně
předpovídal, v pátek večer se doslova a do písmene otřásal Společenský dům v základech. Neskutečný nářez československé
rockové legendy Tublatanka rozpumpoval bezmála dvě tisícovky
návštěvníků. „Ještě jedna taková
Tublatanka a město ušetří za demolici ´kulturáku´,“ komentoval
koncert populární slovenské skupiny jeden z diváků.
Už tak početné publikum zahřívala
od osmé hodiny večerní jiná slovenská rocková kapela Desmod.
Ovšem to hlavní přišlo krátce před
dvaadvacátou. Světla v sále zhasla,
na pódiu se ale naopak rozhořely
ohně! V tu chvíli už bylo hlediště
Společenského domu v Prostějově narvané k prasknutí. Když na
koncertní prkna postupně vystoupali nestor a zakladatel Tublatanky Maťo Ďurinda, doprovázený
baskytaristou Jurajem Toporem
a bubeníkem Peterem Schlosserem,
emoce dostoupily vrcholu. „Já byl
na prvním koncertě Tublatanky ve
Zvolenu v roce 1988, když jsem
byl na vojně. Už tenkrát jsem se do
nich zbláznil, v Čechách podobná
kapela vůbec neexistovala. Ten jejich styl hudby je geniální, přitom
to není jenom třískání do kytar
a rambajs na bicí. Slováci mají výjimečný dar dát do každé písničky takovou rytmickou melodičnost. Fakt
nevím, jestli nějaká česká rocková

skupina toto dokázala,“ svěřil se
Večerníku těsně před pátečním koncertem Tublatanky Jiří Klvač. „Ahoj
Prostějove, my jsme chalani z Československa, jsme rádi, že jste tu
s námi,“ přivítal se s fanoušky Martin Ďurinda a jasně dal najevo i svůj
politický postoj k národní identitě.
O tom ostatně svědčily i vlaječky
České republiky a Slovenska umístěné na bicí soupravě kapely.
Následovalo dvouhodinové představení, které pro většinu obecenstva bylo životním zážitkem.
V úvodu koncertu padaly především nesmrtelné pecky Tublatanky
z osmdesátých let minulého století.
Po úvodním Slabikári přišly na řadu
hitovky Kúpim si kilo lásky, Tuláčik
s dobrou povesťou, Láska útočí,
rocková balada Láska, drž ma nad
hladinou a další a další. Jakmile po
půlhodině Maťo Ďurinda přešel ke
klávesám, bylo jasné, že nemůže
přijít na řadu nic jiného, než fenomenální skladba Dnes.
„Dnes mám rande so svojím
mestom, nejdem do baru, len tak
chodím,“ zpívalo s Tublatankou
každé hrdlo v sále! „Je to možná
hloupé, ale písničky Tublatanky
znám doposud jen z desek mého
táty. Mně je dvacet, takže jsem na
jejich koncertě ještě nikdy nebyla.
O to víc jsem nadšená, tohle je
prostě nářez,“ svěřila se Večerníku sympatická dlouhovláska Jana
Válková.
Emoce ovšem vládly i na pódiu. Při
patrně nejtvrdší pecce Tublatanky
v její třicetileté historii – Skúsime to

Rockový nářez. Tublatanka splnila v Prostějově očekávání svých fanoušků, když předvedla dvouhodinovou rockovou fantazii. Foto: Michal Kadlec
cez vesmír, zboural Maťo Ďurinda
i mikrofon! Další pokus o demolici
´kulturáku´ pak nastal při hitovce
Pravda víťazí, neoficiální hymně
sametové revoluce roku 1989.
„Tato píseň měla velkou váhu
v době, kdy se moci chopili kapitalisté, co si říkali demokraté. Během těch pětadvaceti let se ale toho
spoustu zvrtlo. Ovšem pamatujme
si, že všechno zlé se nám vrátí, aby
to dobré zase přišlo. Ale vemte jed
na to, že pravda vítězí i v kapitalismu,“ pronesl jedno velké moudro
Martin Ďurinda.
A závěr vystoupení Tublatanky?
Jako přídavek dalo trio slovenských
rockerů opravdovou plamennou hitovku Žeravie znamenie osudu.
Koncert slovenské rockové skupiny v Prostějově předčil všechna už
tak velká očekávání. Maťo Ďurinda
dvěma tisícovkám prostějovských

fanoušků slíbil, že se určitě nevidí
naposledy. „Ja sa vrátim!“, rozloučil se rocker s naším městem. Bohužel na rozhovor Večerníku si ale
čas neudělal...
Spokojenost hlásili i organizátoři z Mamut Agency. A bodejť
by ne, návštěvnost se vyšplhala
takřka až na hranici dvou tisícovek příchozích! „Úplně přesně
to ještě nemáme spočítáno, ale odhad zní na šestnáct stovek diváků.
V každém případě všem za hojnou
účast děkujeme. Koncert proběhl
bez jakýchkoliv potíží, panovala
skvělá atmosféra a vůbec to bylo
všechno fajn,“ pochvalovala si Lucie Dračková, asistentka majitele
pořádající agentury. „Už teď se těšíme na další akci,“ pozvala s předstihem všechny příznivce rockové
muziky do Konice na akci v místním zámku „Legendy se vrací´.

kkterak
terrak TTublatanka
ubblaatannka bbourala
ouuraalaa „k
„kulturák“...
kultuurák““...

INZERCE

3x foto: Michal Kadlec a Josef Popelka

Plno! Už při vystoupení kapely Desmod se to Jde to i ve dvou! Baskytarista Juraj Topor My sa vrátime! Rocková Tublatanka při
před jevištěm hemžilo téměř dvěma tisícovka- s bubeníkem Petrem Schlosserem předvedli, rozlučce ústy Martina Ďurindy slíbila, že
ma naprosto spokojených Prostějovanů.
že by si možná vystačili i sami...
v Prostějově určitě není naposledy.

z vernisáže...

Jiřího Škodáka odhaleno v Galerii N7

Prostějov/peh
- Vernisáž
v prostějovské Galerii N7
odhalila
tajemství
barev
v obrazech Jiřího Škodáka.
Za přítomnosti autora se jí
předminulý čtvrtek zúčastnily
více než dvě desítky milovníků
umění a tajemna. Večerník
mezi nimi nemohl chybět.
Vyjmenovat oblasti umění
a vědy, kterým se za svůj život
věnoval Jiří Škodák, by zabralo
několik odstavců. Tento rodák
z Rousínova, malíř, básník,
theolog, typolog barev, historik a alchymista, který žije
a s úspěchem působí převážně
v Bavorsku a Švábsku přijel ale
uplynulý čtvrtek do na Hanou
nejen proto, aby představil své
obrazy, ale i napověděl, co se
skrývá za výraznými barvami,

OKEM „ŠÉFKY”
prostějovské kultury
Dvě krajská
kulturní zlata

měsíc byla i na dalších kulturních
akcích. Zmínit musím v této souvislosti Francouzské divadélko v
Duze, kde studenti Cyrilometodějského gymnázia (CMG) odehráli
dvě naprosto skvělá představení.
Jsem osobně ráda, že zastupitelstvo
města po divadlu POINT, které
dlouhodobě finančně podporuje,
tentokrát podpořilo i činnost tohoto
divadla při CMG, kde studenti hrají
ve francouzštině. Byla jsem jejich
výkony skutečně nadšená!

Ráda ve své rubrice píšu o tom, jak
pestrá kultura se každý měsíc odehrává v Prostějově a blízkém okolí.
V měsíci dubnu se k mé velké radosti potvrdilo, že to není jen můj
subjektivní pocit, ale že prostějovský
kulturní život má takové osobnosti,
které kralují i celokrajskému srovnání. Prostějovský fotograf Karel
Novák a filmový dokument o prostějovském Spolku Historia, který
Pasování
vede Eva Suchánková, totiž zabodovali ziskem dvou Cen Olomouckémalých čtenářů
ho kraje v oblasti kultury. Vítězství
to bylo o to sladší, že se ceny poprvé Radost blízkou dojetí jsem potom
předávaly na „domácí“ půdě - v na- zažila v Kostelci na Hané, kde jsem
se zúčastnila Pasování prvňáčků na
šem Městském divadle.
čtenáře. To se odehrálo za přítomnosti spisovatelky Lilian Aman,
Théâtre français
A opravdu nadšená jsem tento jejíž knížku Okrašlovací spolek

které jeho výtvarným dílům dominují.
„Ani Karel IV. nepostavil nic bez
porady s numerology a astrology. Všechny tyto nauky, kosmologie, astrologie, numerologie,
kabala a další jsou propojené, je
mezi nimi souvislost,“ přiblížil
filozofii svých pestrobarevných
děl sám autor, který se nechává
hojně inspirovat i tvorbou
hudebních velikánů Gustava
Mahlera, Richarda Strausse
a dalších.
„Přišla jsem ze zvědavosti, protože
mě zajímají horoskopy, numerBarva jako klíč. Propojení barev, hudby a historie vysvětlil malíř
ologie, kartářství a vůbec takové to
Jiří Škodák názorně na svých obrazech za přítomnosti zdejších
tajemno,“ usmívá se sympatická
příznivců umění.
Foto: Petra Hežová
návštěvnice vernisáže Marcela,
která si spolu s ostatními vyslechla Jestliže vám unikla vernisáž a set- Jiřího Škodáka v prostějovské
autorův výklad osvětlující pod- kání s autorem, můžete se alespoň Galerii N7 na Netušilově ulici, a to
pokusit objevit tajemno v obrazech až do konce května.
statu jeho tvorby.

Basiková málem nechala v divadle hlasivky
Dechový orchestr ZUŠ oslavil své jubileum velkolepým koncertem

města Prostějova každému novopečenému čtenáři na akci věnoval.
V dubnu mne také potěšil koncert
Most přes minulost - skvělé vystoupení Dechového orchestru ZUŠ s
Bárou Basikovou v rámci koncertu
věnovaného ke stu letům radnice.
Za zmínku bez pochyby stojí také
výstava Květoslavy Snášelové Andělská zastavení v Národním domě.
A kam v květnu? Například budou pokračovat Prostějovské dny
hudby, v jejichž rámci proběhne
mimo jiné koncert Létajícího rabína
v zámku či Promenádní koncert na
hlavním prostějovském náměstí.
Máme se tedy kulturně na co těšit!
Milada Sokolová, radní
a předsedkyně kulturní komise
při Radě města Prostějova

Společná píseň. S Bárou Basikovou si zazpívala duet „Já o něm vím
své” prostějovská zpěvačka Zuzana Kožnárková. Foto: Pavla Vašková
Prostějov/pav - Vyprodané divadlo
přivítalo včera Dechový orchestr
ZUŠ Vladimíra Ambrose. Na koncertu uspořádaném k desátému

výročí tohoto hudebního tělesa
a zároveň ke stému výročí otevření
nové prostějovské radnice zazpívala jako host i známá všestranná

zpěvačka Bára Basiková. Na programu byla klasika i muzikálové
melodie.
Samotný koncert byl opravdovým
zážitkem. U dirigentské taktovky se
vystřídali Rudolf Prosecký a Zdeněk
Pella. To hlavní mělo ovšem přijít
až po přestávce... První muzikálová
melodie, kterou na pódiu prostějovského divadla zazpívala Bára Basiková, byla skladba Ondřeje Soukupa
a Gabriely Osvaldové z muzikálu Johanka z Arku „Most přes minulost“.
Tato skladba dala také název celému
koncertu. Publikum bylo vskutku napjaté, protože se zpěvačka omluvila,
že má kvůli pracovnímu vytížení
problémy s hlasivkami. „Pokusím
se to celému orchestru nepokazit, je
totiž jeden z nejlepších, se kterým

jsem měla možnost spolupracovat,“
vysekla poklonu prostějovským muzikantům. „Když tak vám ty hlasivky
tady nechám,“ dodala ještě vtipně na
adresu své indispozice. Přestože se její
slova ohledně hlasivek málem potvrdila, skvělý dojem z koncertu to nepokazilo. Všechno totiž dohnala svým
procítěným pěveckým výrazem.
Do konce vystoupení ještě zazněly
další muzikálové melodie. Několik
písní si Basiková zazpívala společně
s dalším stálým hostem orchestru,
zpěvačkou Zuzanou Kožnárkovou.
Bezkonkurenčně nejdelší aplaus
ovšem sklidil sólista souboru Jakub
Krčmář, který ve skladbě „Saxpack“
dokonce vystřídal dva saxofony.
Celou verzi článku najdete
na www.vecernikpv.cz

Ze života města
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NEJSTARŠÍ SÍDLIŠTĚ ŠÁRKA PROJDE ROZSÁHLOU PROMĚNOU
„Rekonstrukce počítá se stovkami parkovacích míst
i sportovními hřišti,“ popisuje náměstek Zdeněk Fišer

Už od příštího roku se nejstarší prostějovské sídliště
Šárka, které se začalo budovat už v padesátých letech minulého století, začne proměňovat k nepoznání.
Vedení města už totiž disponuje studií generální rekonstrukce celého sídliště od Kauflandu až po Dolní ulici.
Projekt za několik desítek milionů korun se bude realizovat v několika etapách, stejně jako v případě sídliště
E. Beneše. A ta první by měla začít už na jaře roku 2015!
Prostějov/mik
„Rekonstrukci sídliště Šárka už
slibujeme delší dobu, zatím byla
ale upřednostněna generální
oprava sídliště Edvarda Beneše.
Mělo to svoje opodstatnění,
protože na Šárce dosud probíhá
výměna hloubkové kanalizace.
A právě na tuto novou kanalizaci

je vzápětí navázána část nového
projektu rekonstrukce sídliště
včetně odvodňovacích prací celé
lokality,“ zdůvodnil několikaletý
odklad rekonstrukce nejstaršího
panelového sídliště ve městě
Zdeněk Fišer, náměstek primátora Statutárního města Prostějov.
Před dvěma týdny proběhl na
magistrátu poslední pracovní
výbor za účasti úředníků státní
správy. Probíral se konečný

návrh studie rekonstrukce, který
by měl v brzké době projít územním rozhodnutím a stavebním
povolením. „Určitě se během
jediného roku nestihne zrekonstruovat celé sídliště najednou,
ale budeme postupovat úplně
stejně jako v případě sídliště
E. Beneše, tedy na etapy. Pokud
vše půjde podle plánu, výběrové
řízení na dodavatele stavby by
mělo být uzavřeno do konce

tohoto roku tak, aby nové zastupitelstvo mohlo první finanční
sumu vyčlenit z rozpočtu města
pro rok 2015,“ nastínil nejbližší
harmonogram Fišer.
Podle jeho slov se na Šárce
změní hodně věcí takřka
k nepoznání. „Totální proměnou
projdou všechny prostory mezi
jednotlivými bloky paneláků.
Tam, kde doposud existuje jen
pár míst pro osobní vozidla,
vzniknou podlouhlá parkoviště
s kolmým stáním. Dále se opraví
příjezdové cesty k domům,
mezi čtvrtým a pátým blokem
ve směru od Kauflandu bude
postaveno nové sportovní
víceúčelové hřiště. Samozřejmě
přibudou také dětská hřiště, která
nahradí už absolutně nevyhovující dětské koutky z padesátých

EXPRESS
ze zastupitelstva

Inovace. Prostějovské nejstarší sídliště Šárka čeká od příštího
roku totální rekonstrukce.
Foto: archiv Večerníku
a šedesátých let minulého století,“
popsal hlavní aspekty rekonstrukce sídliště Šárka Zdeněk
Fišer s tím, že v současné době
není možné přesně odhadnout
cenu za kompletní rekonstrukci celého sídliště. „To bych

si skutečně netroufal, musí se
ještě vytvořit podrobná projektová dokumentace a bude také
záležet na úspěšnosti výběrového
řízení. Řádově může jít o desítky
milionů korun,“ uzavřel toto
téma Zdeněk Fišer.

Cyklostezka na Petrském náměstí NEPROŠLA LEHCE
„Který cyklista vjede na rondel, je sebevrah,“ míní Alena Rašková

Prostějov/mik - Schválit
šedesát tisíc korun na vytvoření
projektové dokumentace cyklostezky vedoucí okolo rondelu
na Petrském náměstí s výhledem na propojení do Wolkerovy ulice měla být v zásadě
formalita. Jenomže ne všichni
zastupitelé byli při projednávání zajedno...
Cílem vedení magistrátu a dopravní komise při radě města

je nejen vzhledem k loňské
tragické události a dalším nehodám účastníků silničního
provozu zcela odklonit cyklisty
z výše zmiňovaného rondelu.
„Je to pro ně hodně nebezpečné
místo! Zejména řidiči nákladních vozidel je často přehlížejí.
Proto hledáme řešení, aby mohli
po cyklostezce vedoucí z Dolní
ulice pokračovat směrem do
Wolkerovy ulice bez toho, aniž

by vjížděli na vozovku kruhové
křižovatky,“ vysvětlil Zdeněk
Peichl (ODS), radní a předseda
dopravní komise města. „Je to
chyba, že se na tuto záležitost
nepamatovalo v projektové dokumentaci při samotné výstavbě
rondelu na Petrském náměstí,“
dodal jedním dechem.
„Kruhovou křižovatku na
Petrském náměstí prohlásil pan
Vafek z Dopravního inspektorá-

tu Policie ČR jako nebezpečnou
a já sama zastávám názor, že
kdo z cyklistů vjede na samotný
rondel, je sebevrah! Proto musíme přikročit k tomuto řešení,“
přidala se Alena Rašková
(ČSSD), náměstkyně primátora zodpovědná za dopravu
v Prostějově.
Podle některých opozičních
zastupitelů je však vybudování
jakési „kruhové“ cyklostezky

Radní pod palbou

okolo rondelu nelogické a tím
zbytečné. Chybí totiž stálá cyklostezka ve Wolkerově ulici,
a tudíž nedojde k úplnému
napojení. A kdo jede na kole
z Wolkerovy ulice na Petrské
náměstí, musí stejně po silnici. „Faktem je, že v případě
Petrského náměstí se jedná
o atypickou křižovatku se
dvěma jízdními pruhy. O to
víc je nebezpečnější. Ve směru
z Dolní ulice už dopravní inspektorát nainstaloval značku

zakazující vjezd cyklistům na
rondel a naší povinností je teď
těmto účastníkům silničního
provozu umožnit, aby tento
celý rondel měli možnost projet
po cyklostezce,“ stál si za svým
Zdeněk Peichl.
Nakonec se zastupitelé nechali
přesvědčit o potřebnosti dalšího
dílu cyklostezky, a to tentokrát
přímo na Petrském náměstí.
Návrh na vytvoření projektu ale
prošel pouze těsnou většinou
jednoho jediného hlasu!

Prostějovský Večerník také na Facebooku!

www.facebook.com/vecernikpv.cz

„Mám na stole studii rondelů na Poděbradově náměstí,“ ukázal Večerníku Zdeněk Peichl
Letošní rok je dopravě v Prostějově příznivě nakloněn, čehož si šéf komise váží

Prostějov - Letošní rok se v Prostějově nese ve znamení
investic do dopravy. A nejenom to, hovory na toto téma se
velmi živě probírají v široké veřejnosti. Občany například
zajímá, v jaké fázi jsou přípravy na výstavbu dvou rondelů
na Poděbradově náměstí a zda-li se konečně vyřeší problémy s přecpanou Kosteleckou ulicí? Nejen o odpovědi na
tyto otázky požádal Večerník v rámci pravidelného seriálu
rozhovorů Zdeňka Peichla (na snímku), prostějovského
radního a předsedu dopravní komise města.
Michal Kadlec
V jakém stádiu
jsou přípravy na
stavbu dvou kruhových křižovatek na Poděbradově náměstí?
„Mám na stole čerstvě vypracovanou studii proveditelnosti včetně
technických výpočtů intenzity
dopravy, které jsou nutné pro celkovou projektovou dokumentaci.
V tuto chvíli je naplánován rondel
o průměru třiadvaceti metrů na křižovatce ulic Brněnská a Wolkerova i jeden menší rondel při výjezdu
ze Žeranovské ulice na Poděbradovo náměstí. Jsou také vyřešeny
všechny sporné záležitosti, které
v nedávné minulosti byly překážkou původní studie. Především jde

o hlučnost a upraveny jsou také
vzdálenosti rondelů od obytných
domů.“
Existuje tedy šance, že se s výstavbou těchto dvou rondelů začne
ještě letos?
„To určitě ne! Město Prostějov
vypracuje projektovou dokumentaci, která zřejmě může
být hotová už letos, ovšem samotná stavební investice je záležitostí Olomouckého kraje,
který v tomto roce pochopitelně
upřednostňuje rekonstrukci křižovatek ´U Rodenů´ v Dolní ulici a v Olomoucké ulici.
Osobně doufám, že Poděbradovo náměstí bude na řadě
v příštím roce.“

Hodně se na veřejnosti mluví
o tíživé situaci v Kostelecké ulici. Podaří se tady městu vyřešit
problémy s přehuštěnou dopravou?
„Všichni víme, že rondel na
Přikrylově náměstí je už deset
let vyprojektován a je jen velká
škoda, že se ho už tehdy nepodařilo realizovat. Na druhé straně se už provedly nějaké kroky
k obnovení tohoto projektu, takže věřím, že ho stačí jen oprášit
a v brzké době kruhovou křižovatku skutečně postavit. Zatím
jsme pro zvýšení průjezdnosti
křižovatky na Přikrylově náměstí ze směru z Kostelecké
ulice udělali to, že byl prodloužen interval průjezdu na zelenou
směrem na Vápenici i do Blahoslavovy ulice. A podle prvních
ohlasů je znát, že toto dílčí opatření alespoň trochu pomohlo
zvýšit průjezdnost celé křižovatky a Kostelecké se odlehčilo.“
Co vy osobně
z hlediska potřebnosti
upřednostňujete?
Rondely na Poděbradově nebo

kruhovou křižovatku na Přikrylově náměstí?
„Musíme hodně dobře zvážit,
které místo je pro nás z hlediska
dopravy bolavější. Máme zhruba
půl roku času na rozhodnutí. Zatím to vypadá skutečně na upřednostnění Poděbradova náměstí,
i když uvidíme, jak se osvědčí
prodloužení intervalu při výjezdu
z Kostelecké ulice.“
Překvapila vás
nečekaná a dlouhá diskuze na zastupitelstvu
i s odmítavými stanovisky
ohledně cyklostezky okolo rondelu na Petrském náměstí?
„Přiznám se, že připomínkyy
mě překvapily, a to negativně... Každý z nás totiž víme,
jak nebezpečná situace na
tomto místě, zejména
pro cyklisty, panuje.

Naším prvořadým úkolem a cílem je zamezit tomu, aby cyklisté
vjížděli na samotný rondel, který je
díky dvěma jízdním pruhům složitý. Je obrovskou chybou, že jsme
na to nepamatovali při projektu
celé kruhové křižovatky. Alespoň
je to pro nás poučením do budoucna, že při stavbách rondelů máme
pamatovat i na cyklisty.
cyklisty.“

Foto: archív Večerníku

Majitel se dal do rekonstrukce ŽEBRÁKA
Má tak magistrát utrum s koupí pozemku v Plumlovské?

Prostějov/mik - Jak Večerník
informoval již začátkem února,
prostějovští zastupitelé odmítli
nabídku Václava Ordelta na odkoupení pozemku v Plumlovské
ulici, na kterém mimo jiných
nemovitostí stojí i dřívější prodejna s levným zbožím „Žebrák“. Město sice o pozemek stálo, ale částka osm a půl milionu
korun se radním zdála být přemrštěná...
Magistrát stále cítí potřebu postavit zkraje Plumlovské ulice
stanoviště pro autobusy místo
stávajících a nevyhovujících zastávek v ulici Hliníky a pozemek
nabízený prostějovským podnikatelem Ordeltem by se tak na tento
účel náramně hodil. Po odmítnutí
zastupitelstvem Václav Ordelt
Večerníku sdělil, že se rozhodl
objekt zrekonstruovat a prodejnu
dlouhodobě pronajmout, čímž by

byl jakýkoliv další prodej znemožněn. A v uplynulých týdnech
se skutečně do rozsáhlých oprav
„Žebráka“ pustil!
„Moje nabídka městu ale ještě
chvíli bude trvat, a dokonce jsem
ochoten vyjednávat o ceně. Nemohu ale někomu obchod pronajmout jenom na pár měsíců, o
to by nikdo zájem neměl. Běžně
se takové prostory pronajímají na
deset let a víc,“ prozradil Večerníku Václav Ordelt.
Vedení města však zůstává v poklidu. „Od té doby, co zastupitelé odmítli nabídku pana Ordelta
k odkupu pozemku, se v našem
postoji nic nezměnilo. My v tuto Co bude dál? Bývalou prodejnu Žebrák v Plumlovské ulici nechává majitel
chvíli máme skutečně jiné priori- rekonstruovat a znovu ji pronajme. Ztrácí se tak možnost prodeje pozemku
ty. Volné peníze teď soustředíme městu.
Foto: Michal Kadlec
do odkupu pozemků v Brněnské
ulici. Jednak pro účely vytvoření zopakoval již jednou vyřčené Jiří Zdá se tedy, že nové autobusoprůmyslové zóny a pak také k do- Pospíšil, první náměstek primá- vé zastávky v Plumlovské ulici
končení cyklostezky do Žešova,“ tora Statutárního města Prostějov. hned tak postaveny nebudou...

INZERCE

Ještě letos se také
zrealizují dvě velké dopravní investice, a to propojení Anenské ulice s jižním
kvadrantem a také rekonstrukce křižovatky u železničního
přejezdu v Olomoucké ulici.
Nemáte obavy, že po dobu uzavírek těchto lokalit dojde k velkým dopravním problémům
v Prostějově?
„Propojování Anenské
ulice
An
s jižním kvadrantem se až tak výdopra nedotkne,
razně okolní dopravy
Krasick ulice budou
Anenská a Krasická
je týden, mazavřeny zhruba jen
ximálně dva. A co se týká Olomoucké ulice, obdrž
obdržel jsem velmi
příznivou zprávu z kraje, že ve
výběrovém řízení zzvítězila firma,
j dvoutýdenjež zaručila rovněž jen
ní uzavírku včetně železničního
přejezdu. Problém by nastal jedině v případě, kdyby se v souběhu
dě
s Olomouckou dělala
i rekonulic a výstavba
strukce Dolní ulice
ronde ´U Rodeprovizorního rondelu
nů´. Tato investice se ale musí
stihnout dřív, než začnou práce
Olomouck ulici.“
v Olomoucké

Svěží jarní
zpravodajství
z Prostějovska

www.
vecernikpv.cz

Večernice

12

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 28. dubna 2014

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

Jak na ochranu proti radiačnímu záření?

Milí příznivci Večernice,
po téměř dvouměsíční přestávce, kterou vyplnilo vyvrcholevrcholení "Velké čtenářské soutěže" a prestižní kulturní anketa
ta vvás
ás
srdečně vítám u dalšího dílu našeho oblíbeného seriálu.
álu.
Jsem velice ráda, že vás již přesně třetím rokem provázím
m
letem světem nejen zdraví a krásy. Jak jsem si před třemi
mi
lety předsevzala, nechci vás poučovat o běžných věcech,
h,
co všichni známe, ale mým cílem bylo, je a bude pravividelně podávat zprávy, které vám otevřou nové obzory. Ať
už se tak děje prostřednictvím mých článků či rozhovorů.
vorů.
Jak je vidno dle vašich reakcí, je patrné, že se mi tohle
hlee mé
hl
m
předsevzetí úspěšně daří. Tímto bych vám ráda poděkovala,
vala, pr
proo
tože díky vám, čtenářům a právě po Vás rubrika Večernice
i vychází.
há í
Dobře se tedy usaďte, přibližte si sklenku vody a třeba i menší zákusek a pojďme se společně
podívat, co zajímavého jsem si pro vás opět připravila... Povíme si, který orgán za pomocí
hněvu a zlosti oslabujeme, vyrobíme výbornou domácí majonézu, řekneme si, jak nám může pomoci olej ze žraločích jater, a v neposlední řadě přivítáme jaro na našich zahrádkách.
Zkrátka zajímavé rady a typy, které se vám budou určitě hodit. Samozřejmě ani dnes nechybí
další zajímavý rozhovor.
Příjemné a ničím nerušené čtení vám přeje Aneta Křížová

Z
Zdraví nade vše...

Víte, že je na světě pár druhů
zvířat, které nikdy neonemocní rakovinou, netrpí záněty
ani infekcemi? Naposledy
jsme si povídali o kozím mléku a jeho blahodárných účincích na lidský organismus,
tudíž už víte, že kozy netrpí
rakovinou. Dalším příkladem
jsou žraloci, kteří mají výbornou odolnost, konkrétně proti zhoubným nemocem, ale
i zmíněným infekcím a zánětům. Navíc jakékoliv rány se
jim hojí velice rychle...
Žraloci na rozdíl od ostatních
ryb dokonce ani neonemocněli
rakovinou ve vodě, kde byly
prováděny jaderné výzkumy. Je
známé, že jsou nejdéle žijícími
obratlovci, a zabít je může jen
stáří nebo člověk. Nikoliv nemoc.
Žraloci žili údajně již před čtyřstypadesáti miliony let. A právě
díky silnému organismu tohoto
živočicha se může v mnoha
potížích i nemocech ulevit také
nám lidem…
Od padesátých let probíhají
četné výzkumy po celém světě, které dokazují, že žraločí
preparáty mají značně pozitivní vliv na organismus člověka.

Na podporu imunitního systému, zpomalení nádorového
onemocnění, proti negativním
účinkům z ozařování, tudíž má
protiradiační účinky, dále při
poruchách krvetvorby, alergiích
či například po dlouhodobých
nemocech se doporučuje užívat olej ze žraločích jater. To
není žádný novodobý výmysl,
nýbrž osvědčený recept, který
je užíván již po celá staletí na
severu Evropy. Tam jej konzumují rybáři více než tisíce let.
Olej ze žraločích jater obsahuje cenné látky jako squalamin,
který je srovnatelný s antibiotiky, samozřejmě až na negativní dopady, které antibiotika
často mají. Olej ze žraločích
jater obsahuje také vitamíny
A, E, D, nenasycené mastné
kyseliny a alkyglyceroly na
podporu imunitního systému
i odbourání protiradiačních
dopadů. Olej ze žraločích jater
také zpomaluje stárnutí, zlepšuje fyzickou kondici a obranyschopnost organismu, také se
podílí na obnově tkání, zlepšení
krevního oběhu a zmírňuje otoky i záněty. Hojně využíván je
i u jaderních fyziků, zaměstnanců radiologických pracovišť,

pracovníků uranových dolů, ale
iulidípravidelněsevyskytujících
u počítačů a mobilní komunikační techniky a antén.
Olej ze žraločích jater je vhodný nejen pro dospělé, ale i děti.
Pokud vás však dlouhodobě
obtěžují bolesti kloubů, páteře,
osteoporóza, artróza či revma nebo své tělo vystavujete
zvýšené fyzické zátěži, může
pomoci chrupavka ze žraloka.
Žraločí chrupavka není taktéž
žádnou novinkou, východní
medicína ji začala používat již
dávno před naším letopočtem.
Dlouhodobé užívání žraločí
chrupavky výborně pomáhá
proti bolestem kloubů, revma
a osteoporóze, ale i proti ekzémům, lupénce, astma a přispívá i k posílení imunity a stejně
jako olej ze žraločích jater brání
růstu a tvorbě metastáz.
Žraločí chrupavku je s úspěchem možno použít i při dalších
onemocněních, ale také u sportovců. Zdá se, že produkty ze
žraloků nám můžou dopomoci
k dlouhému a zdravému životu,
stejně jako tomu je u žraloků.
Olej ze žraločích jater či žraločí
chrupavka by měly být k dostání ve zdravých výživách.

Rady a typy
p ppro
r snadné zahradničení

Po kratší přestávce opět zavítáme do čínské medicíny.
A který že orgán byl v březnu podle čínské medicíny
nejcitlivější? Pojďme si společně zkusit hádat...
Ano, byl to orgán, který se
při slabosti projevuje návaly
vzteku a hněvu, tlačí na pravé
straně pod hrudníkem až po
pravou lopatku, upozorňuje na
sebe častými nevolnostmi po
jídle, říháním, ale i bolestmi
loktů, kotníků, vnější strany
kolen či kyčlí. Stále nevíte?
Tak hádejme dále. S tímto orgánem má co dočinění i lupénka, ale i bolesti hlavy. Ono totiž také orgány nám způsobují
bolesti hlavy. Samozřejmě jinak se projevuje bolest hlavy,
která pochází od ledvin, jinak
bolest od žaludku či z jater
a jinak bolest ze žlučníku.
Například bolest žlučníková
se projevuje tak, že hlava bolí

Foto: internet
jakoby po stranách s doprovázejícím pocitem, že nás bolí
i vlasy.
Tak co, už víte? Pokud jste to
nevěděli, tak všechny výše vyjmenované problémy jsou projevem oslabeného žlučníku!
A zajímá vás, proč žlučník onemocní? Je to kvůli potlačované agresi, zlosti
a hněvu. To však neznamená,
že hned musíme všechno kři-

čet do světa, ale po přiznání
těchto pocitů je vhodné je přeměnit na jinou energii. Také
stres se samozřejmě podílí na
dysfunkci žlučníku a to tak,
že ucpe žlučovody, které pak
uzavřou vývody do dvanáctníku.
A jak žlučníku pomoci? Například jemným mačkáním,
při akutní bolesti však jen hlazením reflexního místa. To se

Svěží jarní zpravodajství z Prostějovska
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nachází na nártu pravé nohy
mezi čtvrtou a pátou nártní
kůstkou uprostřed. Z vlastní
zkušenosti mohu doporučit
i sypaný čaj Zeměžluč, ajurvédský čaj Kalamegha, tinkturu z vlaštovičníku či pravidelné užívání jablečného octu.
Při žlučníkových obtížích
je nutné dodržovat dietu. Vhodné je omezit na
minimum výrobky z kravského mléka, po nějakou
dobu taktéž maso, cukr
a samozřejmě smažená, tučná,
kořeněná jídla alkohol. Kravské mléko nahradíme kozím,
cukr můžeme nahradit medem, javorovým sirupem či
ječným sladem. Snažíme si
dopřávat co nejvíce fenyklu,
bazalky, majoránky, oregana,
kopru, pažitky, kurkumy, ale
třeba i žabince, a jakmile budou kvést, tak i květy sedmikrásky či pampelišky.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Jarní zahrádka

Jaro již máme definitivně tu, a tak je nejvyšší čas
opět začít se vší vervou pečovat o naše zahrádky. A jelikož jsme se v naší rubrice zahrádkám
nějakou dobu nevěnovali, musíme to napravit.
Pojďme tedy na to...

světlém, ale stinném místě zhruba při teplotě
patnácti stupňů Celsia. Brambory pak začnou
rašit během tří až čtyř týdnů. Při chladnějších
podmínkách vysazujeme až koncem dubna,
v teplejších oblastech můžeme již dříve, .

Jak na krásné narcisky?
Mnohdy se stane, že narcisky téměř nevykvetou
a vytvoří více listů než květů. Bývá to hlavně
tím, že jsou sázeny příliš husté trsy najednou.
Proto je dobré právě příliš husté trsy rozdělit.
Narcisky se rozmnožují dceřinými cibulkami,
které se tvoří přímo na mateřské cibuli. Pokud
rozrostlé trsy nerozdělíme, nebude pak dostatek
živin a vody pro všechny. Jakmile začnou narcisky rašit, můžeme je opatrně vyjmout z půdy
a rozdělit po čtyřech až šesti rostlinách. Vysazujeme pak na vzdálenost čtvrt metru.

Plesnivé rostlinky nepatří do kompostu
Kterépak květiny jsou považovány za posly
jara? Ano správně, prvosenky. Svými krásnými,
veselými a barevnými barvami rozveselí nejednu zahrádku či oko kolemjdoucího. Při samotném nákupu však již dbáme na to, aby květy
byly co nejsvěžejší, náznak skvrn, okousaných
či oschlých květů či listů rozhodně nekupovat.
Pokud nám rostlinka začne chřadnout, její listy žloutnou či vadne, může být napadena plísní
šedou. Pro tento nešvar je typický šedý porost
plísně většinou v srdíčku rostlinky. Příčin však
může být hned několik, od střídání teplot, přes
nedostatek prostoru, vysokou vlhkost, mechanické poškození či třeba nevyvážené hnojení.
Napadené je vždy nutné odstranit, případně
rostlinku rovnou zlikvidovat, avšak rozhodně
nepatří do kompostu. Tam by se choroba jen
rozšířila.

Před výsadbou naklíčíme brambory
Předklíčené brambory lépe plodí, nemusíme
však zakládat hned celé pole z brambor, ale stačí jen několik trsů. Větší úrodu totiž poskytují
brambory, které před výsadbou měly možnost
naklíčit. Necháme tedy několik hlíz narašit na

rozhovorr ssee zzajímavou
mavou oosobností...
sob

„Kosmetiku bychom si měly vybírat podle složení,“ říká vizážistka
Běhalová, která pečuje o slavnou tenistku Petru Kvitovou
Domácí česneková Veronika
Prostějov - V dalším díle rozhovorů jsme se po kratší
aneb tip do kuchyně...

přestávce rozhodli opět věnovat vašim dotazům z oblasti kosmetiky. Jak na jaře správně pečovat o svou pleť,
je dobré používat krémy proti vráskám preventivně či jaké jsou jarní trendy v líčení? To vše a ještě více se dočtete v následujícím exkluzivním rozhovoru s vizážistkou a
kosmetičkou Veronikou Běhalovou, která pečuje mimo
jiné i o o nejlepší českou tenistku Petru Kvitovou…

majonéza

Aneta Křížová

Ingredience:
2 až 3 stroužky česneku
2 vejce
větší špetku himalájské
či mořské soli
půlku citronu
200 ml extra panenského
olivového oleje
chilli

Foto: internet

postup:
Tato domácí česneková majonéza nejenže skvěle chutná, ale
každá použitá přísada navíc působí proti stárnutí organismu.
Dbejme tedy na čerstvé suroviny a ideálně v bio kvalitě. Nejlépe ve větším hmoždíři rozemneme česnek se solí. Mneme
tak dlouho, až se vytvoří jemná kaše. Do kaše přidáme žloutek. Po kapkách pak přidáváme olej, vše mícháme dřevěnou
vařečkou jedním směrem. Olej mícháme, dokud směs dostatečně nezhoustne. Na závěr přimícháme šťávu z půlky citronu, a komu nevadí pikantní chuť, přidá ještě špetku chilli.
Dobrou chuť.

Jarní sluneční paprsky
již rozjasnily naši pleť.
Poraďte nám tedy, je třeba
po přechodu ze zimního období do jarního nějaká
zvláštní péčeo pleť?
„Nejdůležitější je vždy správné určení typu pleti, nejlépe
u kosmetičky. Spousta žen si
například myslí, že mají mastnou pleť, a ta je přitom dehydratovaná. Chybí jí voda, kterou
si sama nevytvoří. Jediné, čím
se umí zvláčnit, je maz. Tím
vzniká začarovaný kruh, když
žena mastnou pleť odmašťuje,
a ta se znovu mastí. Základem
je tedy vždy správné odlíčení
a správně zvolený krém. Na
jaře potom přidáváme peeling
pro správnou obnovu pokožky
a vyměníme zimní, hustší krémy za lehčí, ale opět dle typu
pleti.“

Čtenářky se hodně
ptají, kdy by měly začít používat krémy proti
vráskám. Je dobré tyto krémy používat jako prevenci?
„Krém by měl být určen vždy
podle typu pleti - dehydratovaná, senzitivní a další. Na problémy pleti jako jsou vrásky
či akné je třeba volit ampule,
séra nebo masky, které mají
vyšší účinnost. V předcházení
vráskám doporučuji hydrataci,
která zamezuje vysušování kolagenu a tím jejich vzniku. Pokud péči proti vráskám dodáváte dříve, než pleť potřebuje,
začne se pleť mastit, bude se
totiž snažit zbytečně zatěžujících složek zbavit. Takže jako
prevenci krémy proti vráskám
raději
j nepoužívat.“
Jaké jsou jarní a letní
trendy v líčení?
„Velkým hitem na jaro a léto je
v líčení rozjasňovač. Ten odrá-

Pečuje o hvězdu. Sympatická kosmetička a vizážistka Veronika
Běhalová má za sebou řadu výborných úspěchů. Kromě předních
umístění v různých soutěžích je dvorní kosmetičkou a vizážistkou
nejlepší české tenisky Petry Kvitové.
Foto: Aneta Křížová
ží světlo a i nenalíčená pleť
bude působit svěže a zdravě.
Na rty volíme meruňkové
barvy a na oči pastelové. Odstíny se přizpůsobují barevné
typologii. V létě se nebojíme
barev, jako je oranžová, žlutá
i fialková.“
V posledních letech je
stále oblíbenější permanentní make-up. Vysvětlete prosím, co to vůbec je,
jeho aplikaci a jak dlouho
vydrží...
„Permanentní make-up je metoda, při které se do vrchní vrstvy pokožky vpravují přírodní

barviva za pomoci speciálního
elektrického přístroje s malými
jehličkami. Provádí se podobnou technikou jako tetování,
jen s jinou hloubkou vpichu,
která je jeden až dva milimitry.
Trvanlivost je časově omezena
od jednoho roku do pěti let v
závislosti na typu, stáří a promaštění pokožky. Provádíme
ho na obočí, oči a rty.“
Jako kosmetička máte
za sebou řadu výborných úspěchů. Čeho si ceníte
nejvíc?
„Ano, mám za sebou již několik úspěchů, ze kterých mám

velkou radost. (úsměv) Mým
posledním výsledkem je páté
místo ve vizážistice na největším kosmetickém veletrhu v České republice World
of Beauty & Spa. Dále jsem
skončila čtvrtá na Czech Make-up Master Class 2011, byla
jsem semifinalistka soutěže
Unie Kosmetiček 2011 a líčení vicemistryně Maybelline
Rockstar. Také jsem kosmetička a vizážistka nejlepší české
tenistky a wimbledonské vítězkyy Petry Kvitové.“
Závěrem nám povězte, platí názor, čím
dražší kosmetika, tím lepší?
„To je opravdu velice různé.
Rozhodně se nelze řídit tím, že
kvalitní krémy pořídíme jen za
vysoké ceny a levné krémy jsou
naopak nekvalitní. Hodně záleží
na jeho složení, jinak hydratuje olivový olej a jinak kyselina
hyaluronová. Také záleží, v čem
jsou účinné látky konzervované.
Levnější je paraffinum liquidum,
což je škodlivá ropa a dražší pak
bambucké máslo, jakožto přírodní složka. Vyplatí se tedy nedat
na reklamu a mít nastudované
alespoň základní složky a dle
nich potom kosmetiku vybírat.
S výběrem vhodné kosmetiky,
péčí o pleť i s líčením ráda všem
čtenářkám poradím. (úsměv)“

Zpravodajství

.A.S.A. konečně promluvila o případu zatčeného hrobníka

„Pan Müller zřejmě neunesl výpověď a ohrožoval zbraněmi

zaměstnankyni hřbitova,“ řekla mluvčí společnosti
Případ, který na začátku
dubna otřásl prostějovskou
veřejností. Policejní komando vtrhlo v sobotu 5. dubna do správního domku
na městském hřbitově a zatklo hrobníka Květoslava
Müllera. Ten totiž neunesl vyhazov z technických služeb, unesl bývalou kolegyni a hrozil jí zastřelením!
Prostějov/mik
Zatčení i okolnosti celého
případu provázelo od samého
začátku tajemství a hlavně
nechuť informovat veřejnost. Vedení společnosti A.S.A. Technické služby v Prostějově se
nechtělo k události vyjadřovat
vůbec, Večerníku se teprve až
minulý týden podařilo alespoň
částečně zlomit jeho odpor

k poskytování informací. I tak
jsme ale pro některé odpovědi
na položené otázky museli volat až do Prahy!
„Zatím můžeme potvrdit, že náš
bývalý zaměstnanec Květoslav
Müller, ohrožoval zbraněmi pracovnici Správy hřbitova,“ poodhalila roušku tajemna Šárka Býmová, tisková mluvčí společnosti
.A.S.A. v Praze. Společně s tím
potvrdila to, o čem se spekulovalo
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v médiích. „Ano, pan Müller byl
propuštěn ze společnosti .A.S.A.
Technické služby v Prostějově
z důvodu neomluvené absence.
Vzhledem k jeho duševnímu
stavu můžeme pouze spekulovat
o jeho dalším chování. Připouštím
možnost, že právě tato skutečnost
byla důvod jeho počinu. Výpověď
zřejmě neunesl,“ míní mluvčí
pražského ředitelství společnosti
A.S.A. s tím, že od tohoto incidentu přijala firma opatření, aby se
něco podobného už nestalo. „Zavedli jsme odpovídající opatření
pro zabezpečení zaměstnanců
a návštěvníků hřbi-tova. Jeho
správa pak funguje standardním
způsobem. To, co se stalo, bereme
jako náhodnou událost,“ dodala
Býmová.

Na otázku ohledně zdravotního stavu ženy, která
se nechtěně stala rukojmím
zřejmě duševně chorého
člověka, Večerník nedostal
kompletní odpověď. „Vzhledem k tomu, že se případ stále
vyšetřuje, nebudeme se ke zdravotnímu stavu zúčastněných
osob vyjadřovat. Mohu ale potvrdit, že tato paní je stále naší
zaměstnankyní,“ uvedla pouze
tisková mluvčí společnosti
.A.S.A. v Praze.
Jen připomeňme, že sedmapadesátiletý bývalý hrobník
Květoslav Müller byl obviněn
ze zločinu vydírání a přečinu
nedovoleného
ozbrojování.
Byl vzat do vazby a hrozí mu
až osmiletý kriminál.

Policisté se honili s opilcem a „neřidičem“
Prostějov se stal pro silničního piráta z jihu Čech osudným

Neujel. Policejní hlídka dohonila opilého řidiče, který měl navíc i zákaz
řízení, ihned poté, co sjel z dálnice na Kralickou ulici.
Ilustrační foto
Prostějov/mik - Jezdit autem pod
vlivem alkoholu a ještě se soudním
zákazem řízení, to už chce mít kus
pořádné drzosti. Předminulou
neděli policisté po krátké honičce
po rychlostní komunikaci dopadli
řidiče z Písecka, který se jim snažil
ujet. A věděl proč…
„Ze spáchání trestného činu maření
výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání je podezřelý osmadvacetiletý muž z Písecka. V neděli dvacá-

tého dubna krátce po desáté hodině
ráno si policejní hlídka v Konečné
ulici povšimla vozidla Alfa Romeo,
které sjelo z rychlostní komunikace, otočilo se a začalo najíždět
zpět na dálnici. Policejní hlídka
se za vozidlem okamžitě vydala,“
popsala reakci policistů Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje. Hlídka auto s podezřele
se chovajícím řidičem zastavila

až v Kralické ulici poté, co sjelo
z druhého dálničního sjezdu. „Za volantem seděl uvedený muž z Písecka. Při kontrole řidič nepředložil
doklady od vozidla. Ani nemohl.
Má totiž vysloven zákaz řízení
všech motorových vozidel. Policisté
u něho provedli dechovou zkoušku
a naměřili mu 0,40 promile alkoholu
v dechu. Po poučení se odmítl podrobit lékařskému vyšetření spojenému
s odběrem biologického materiálu
v nemocnici. Další jízdu mu policisté samozřejmě zakázali,“ ujistila
Urbánková.
V této chvíli je chlapík z jihu Čech
podezřelý ze spáchání trestného činu
maření výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání, za který může skončit až
na tři roky za mřížemi. „V případě
pozitivní kontroly na alkohol se jedná o přestupek, který bude po zadokumentování zaslán příslušnému
správnímu odboru k projednání,“
dodala mluvčí krajské policie.

Pelech bezdomovců Řidič srazil motorkáře, ten křičel bolestí v sanitce
v Dolní konečně ZMIZÍ
Držovice/mik – Mladý motorkář,
který sjížděl z držovického kopce,
doplatil na chybu řidiče Peugeotu, který mu v křižovatce v Olomoucké ulici v Držovicích nedal
přednost. Došlo tak k hrozivé
srážce, motorkář naštěstí utrpěl
„jen“ zranění dolní končetiny.
U dopravní nehody byl v pátek
18. dubna krátce před šestou hodinou i Večerník....
Policisté při vyšetřování nehody
zjistili, že devětatřicetiletý řidič
vozidla Peugeot, který vyjížděl

Pořád tu je! Pelech pod mostem v Dolní ulici byl v pátek bezdomovci
ještě využíván. Dokonce si zde zřídili i „věšák“... 2x foto: Michal Kadlec
Prostějov/mik - Před dvěma týdny Večerník informoval o nuzném pelechu, který si vytvořili bezdomovci pod mostem u nedaleké sběrny druhotných surovin v Dolní ulici. Na prohnilých
matracích zde přespávají lidé bez domova ve strašných podmínkách. A nyní konečně toto „hnízdo“ zmizí! Při naší páteční
návštěvě tam ale ještě bylo...
Nálezem utajovaného hotelu hodně nízké kategorie jsme vzbudili
pozornost městské policie. „Náš okrskový strážník celou záležitost
prozkoumal a upozornil kompetentní odbor magistrátu,“ informoval Večerník Jan Nagy, velitel Městské policie v Prostějově. Šéf
oddělení údržby majetku města prostějovského magistrátu Večerník ujistil, že během tohoto týdne bude nevábné zákoutí Dolní
ulice vyčištěno. „Pracovníci určení na veřejně prospěšné práce vyklidí celý prostor od značného množství odpadků, které sem odhodili bezdomovci a uloží je do pytlů. Ty pak společně s matracemi
a různými přikrývkami odveze a zlikviduje společnost .A.S.A.
Technické služby,“ řekl Jaroslav Chromek. Na otázku, zda se neobává toho, že po vyklizení prostoru si na stejném místě bezdomovci svoji noclehárnu opět zařídí, odpověděl rázně. „Po úklidu bude
strážník okrskové služby toto místo kontrolovat pravidelně, a pokud zjistí, že se něco takového děje, preventivně opět zakročíme,“
uvedl Jaroslav Chromek.

Osud slepce není lidem lhostejný

„Dám mu pětistovku měsíčně,“

přihlásil se do redakce čtenář

Čelechovice na Hané/lef –
Velký ohlas vzbudil článek
o
třiatřicetiletém
Radku
Štipčákovi z Čelechovic na Hané,
kterému sociálka snížila příspěvek
z dvanácti na čtyři tisíce korun, přestože je zcela slepý
a špatně pohyblivý. Večerníku
se ozval první dobrodinec, který
chce postiženému muži pomoci.
„Po přečtení vašeho článku
o Radku Štipčákovi, kterému byl
snížen příspěvek na péči jsem se
rozhodl, alespoň malou částkou pomoci, a to rentou pět set korun po
dobu dvanácti měsíců. Doufám, že
to alespoň trochu pomůže,“ napsal
do redakce Večerníku jednatel sportovního webu tipservis77.cz Roman
Kučera s žádostí o zprostředkování
kontaktu, na čemž nyní pracujeme.
Radek Štipčák se narodil předčasně
jako jedno z dvojčat. Jeho bráška po

porodu zemřel, on s porodní váhou
1,5 kilogramu skončil v inkubátoru. Přežil, ale zůstal naprosto
slepý. Nerozeznává ani světlo a tmu.
Navíc ho postihla obrna a do pěti let
nechodil. Nyní chodí, ale s velkými
potížemi. Žije s maminkou, která se
o něj stará.
„Podle úřadů je nyní najednou
z velké části soběstačný. To, že
je nevidomý, prý nevadí, že prý
už si na to mohl zvyknout. Když
jsem to řekla našemu lékaři, tak
jen nevěřícně kroutil hlavou,“
konstatovala Radkova maminka
Markéta Štipčáková a dodala:
„On ale sám bez pomoci nechodí,
nevleze do vany a nevyleze z ní.
Kdyby alespoň dobře chodil, ale
on bez opory neudělá ani krok.
Vodícího psa mít nemůže, leda
snad koně, aby se o něj mohl
opírat.“

www.vecernikpv.cz
.cz

ze soudní síně...

Kradl bez ohledu na „podmínku“

„Coby polehčující okolnost lze
přihlédnout k doznání obžalovaného i k jeho spolupráci s policií.
Jako přitěžující okolnost je třeba
Prostějov/mls - Obhajoba pou- vnímat fakt, že obžalovaný byl
kazující na takzvanou důkazní už za podobnou trestnou činnost
tíseň se nakonec ukázala jako v minulosti odsouzen a trestných
účinná, Jan Augustin byl v sou- činů se dopustil ve zkušební době
vislosti s nedovolenou výrobou svého podmíněného propuštění.
a jiným nakládáním s omam- Z tohoto důvodu není možné trest
nými látkami skutečně zproštěn podmíněně odložit,“ odůvodnila
obžaloby. Zas až tak moc mu to soudkyně Ivona Otrubová.
nepomohlo. Za další trestné činy Rozsudek dosud nenabyl právní
mu soud napařil celkem osma- moci, obě strany si ponechaly
lhůtu pro možnost odvolání.
dvacet měsíců vězení.

z vedlejší Fibichovy ulice v Držovicích, zřejmě v křižovatce s ulicí Olomouckou nerespektoval dopravní
značení „Dej přednost v jízdě“ a při
průjezdu křižovatkou nedal přednost
dvaatřicetiletému motorkáři. Ten jel
na motocyklu značky Moto Guzzi
z držovického kopce ve směru od
Olšan u Prostějova. Došlo ke střetu, po kterém motorkář se svým
strojem upadl na zem a úlomky z
motocyklu i z auta poškodily další
osobní vozidlo, a to BMW, které
jelo od Smržic. To v době střetu stá-

lo v hranici křižovatky, kdy dávalo
přednost motorkáři, a chtělo projet
křižovatkou vpravo,“ popsala Večerníku havárii do nejmenšího detailu Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Nedostal přednost. Motorkář byl
Při nehodě došlo ke zranění mona křižovatce v Držovicích sražen
torkáře, který byl lékaři na místě
osobním autem, jehož řidič udělal
naložen do sanitky. Jeho zranění
fatální chybu. Foto: Michal Kadlec
nohy muselo být hodně bolestivé,
zkouškou.
Celková
hmotná
škoda
i nadále šetří policisté dopravního inneboť muž křičel bolestí. „Požití
alkoholu bylo u všech účastní- byla vyčíslena na 180 tisíc korun,“ spektorátu, kteří zjišťují všechny její
ků nehody vyloučeno dechovou dodala Urbánková s tím, že nehodu okolnosti a příčiny.

Z požáru v kosteleckém domově pro seniory ŠLA HRŮZA
„Byl to náročný a nebezpečný zásah,“ potvrzuje mluvčí hasičů

Kostelec na Hané, Prostějov/
mik - Tak tohle bylo moc i pro
otrlé chlapy! Emoce, strach
a obrovský zmatek provázel
čtvrteční požár v Domově pro
seniory v Kostelci na Hané.
A nebýt rychlého zásahu místních
hasičů a hlavně enormní obětavosti místního personálu, případ
mohl skončit strašnou tragédií!
Po uhašení ohně doprovázeného
hustým dýmem bylo zraněno
sedm důchodců, kteří se nadýchali zplodin. Čtyři stařenky pak
byly převezeny do nemocnice.
„V současné době jsou všechny
čtyři ženy již mimo ohrožení života,“ uklidňuje Hana Szotkowská,
tisková mluvčí společnosti Agel
provozující prostějovskou nemocnici. „Hodně mě to zasáhlo, jsem
teď psychicky hodně na dně. Tohle se nemělo stát,“ svěřil se přesto
Večerníku nešťastný ředitel kosteleckého Domova pro seniory
David Ševčík.
Vyčerpaní a špinaví dokončili ve
čtvrtek 24. dubna večer záchranné
práce kostelečtí a prostějovští hasiči
při požáru v Domově pro seniory
v Kostelci na Hané. Přestože na
tvářích záchranářů i místního personálu byl znát stres a obrovská
únava, mohli si nakonec blahopřát.
Všech sedm důchodců, většinou

upoutaných na lůžko, se jim podařilo ze značně zakouřené místnosti
dostat ven!
V sedm hodin večer ještě řešili
prostějovští hasiči nepříliš velký
požár v Plumlově, když obdrželi
další hlášení, které bylo podstatně
závažnější. V Kostelci na Hané
jsou v nebezpečí života desítky
klientů místního Domova pro seniory! „Přijaté informace o požáru v
objektu pro seniory s pravděpodobností uvězněných osob v kouři vycházejícího z druhého patra budovy,
předznamenaly velmi nebezpečný
a náročný zásah pro dojíždějící profesionální či dobrovolné jednotky,“
konstatoval Zdeněk Hošák, tisková
mluvčí Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje. Záchranáři v dýchací technice v hustě
zakouřených prostorech nalezli
sedm uvězněných osob, většinu
nehybných seniorů upoutaných
na lůžku. „Hasiči je postupně dostávali z místnosti plného kouře
a v bezpečných částech objektu
zahájili předlékařskou pomoc
s následujícím předáním do péče
záchranářům zdravotnické záchranné služby. Jen díky duchapřítomné
reakci jedné z pracovnic areálu,
která uzavřela spojovací dveře,
se kouř nedostal na další místa
a pokoje s lůžky. I tak se z prostor,
kde došlo ke vzniku požáru, kouř
dostal do tří dalších pokojů,“ popsal
Večerníku složitou situaci Zdeněk
Hošák.

Celkem čtyři ze sedmi ošetřených seniorů byli následně transportováni k dalšímu ošetření do
nemocnice v Prostějově. „Všechny osoby se nadýchaly nebezpečných zplodin hoření.
Pro hasiče byl tento zásah velmi
náročný, nebylo patrné, kolik se
nachází v hustě zakouřených prostorech osob. Některá místa důkladně několikrát překontrolovali
a po skončení záchranných prací
pokračovali v likvidaci zahoření
v jednom z pokojů. Požár se jednotkám podařilo velmi rychle lokalizovat i likvidovat, poté následo-

Co se vůbec stalo? Za zdmi tohoto Domova pro seniory v Kostelci
na Hané došlo ve čtvrtek večer k požáru, který mohl mít fatální následky. Příčinu vyšetřují hasiči i policie.
2x foto: Michal Kadlec

„Zahájili jsme úkony trestního řízení
pro podezření ze spáchání trestného činu
obecného ohrožení z nedbalosti,
za který hrozí dva roky vězení“
okomentovala čtvrteční událost
mluvčí krajské policie Irena Urbánková
valo ochlazení a odvětrání prostor
přetlakovou ventilací,“ dodal na
závěr mluvčí krajských hasičů.
Druhý den, v pátek 25. dubna odpoledne, obdržel Večerník zprávu z nemocnice, že všechny čtyři babičky,
které byly po požáru v Kostelci na
Hané převezeny do prostějovského
špitálu ve vážném stavu, jsou už
mimo ohrožení života! „Dvě ženy

už byly umístěny na běžné plicní
oddělení. Jedna stařenka stále ještě
leží na jednotce intenzivní péče,
o další seniorku se pak starají lékaři
z ARO. Jejich zdravotní stav je už
ale stabilizován a nehrozím jim už
žádné nebezpečí,“ prozradila exkluzivně Večerníku Hana Szotkowská,
tisková mluvčí společnosti Agel provozující prostějovskou nemocnici.

Hasiči si teď lámou hlavy nad tím,
co zapříčinilo tak závažný požár,
který mohl mít fatální následky.
Případ už pochopitelně vyšetřuje také policie. „Podle prvotních
informací došlo ze zatím přesně
nezjištěných příčin k zahoření čističky vzduchu v jednom z pokojů
Domova pro seniory. Celková
škoda byla zatím vyčíslena na dvě
stě tisíc korun. K řádnému objasnění věci zahájili policisté úkony
trestního řízení pro podezření ze
spáchání trestného činu obecného
ohrožení z nedbalosti, na který
trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody až na dvě léta. Na
případu pracují a zjišťují příčiny
i okolnosti požáru,“ ujistila Irena
Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.

Ředitel Domova pro seniory exkluzivně pro Večerník David Ševčík:

„Cítil jsem bezmoc, byl jsem čtyři sta kilometrů daleko!“
Kostelec na Hané - Nevyspalý a psychicky hodně poznamenaný. Přesto Večerník v pátek ráno ochotně přijal a poskytl
mu exkluzivní rozhovor. Ředitel Domova pro seniory v Kostelci
na Hané David Ševčík (na snímku) je hodně nešťastný z toho,
co se ve čtvrtek večer stalo. Nejhorší pro něj bylo, že v době
začínajícího požáru byl v zahraničí, čtyři sta kilometrů daleko,
a nemohl okamžitě pomoci. Naštěstí má perfektní a akční personál, který společně s kosteleckými hasiči dokázal zachránit
nejenom sedm klientů tohoto ústavu...
Michal Kadlec
Můžete nejprve shrnout, k
čemu všemu u vás z vašeho
pohledu vůbec došlo?
„Přesně bohužel zatím nemohu
říct, co se v našem domově odehrálo a proč. Mohu se pouze domnívat... V době požáru jsem byl totiž
v zahraničí, čtyři sta kilometrů od
Kostelce... Jakmile jsem ale obdržel
zprávu o té hrůze, okamžitě jsem
sedl na vlak a vydal se na cestu
domů. Přijel jsem v pátek okolo páté
hodiny ráno a viděl jsem tu spoušť.
Prostě hrůza. Podle toho, co jsem se
za těch prvních pár hodin dozvěděl,
tak zřejmě šlo o závadu na elektroinstalaci.“
Když jste se o požáru
dozvěděl, musel to pro vás
být hrozný šok...

„Jakmile mi o půl osmé večer zavolali, velmi to se mnou pohnulo.
Cítil jsem bezmoc, být tak daleko
od neštěstí a nemoci jakkoliv
bezprostředně pomoci. Snažil jsem
se ale co nejrychleji dostat zpátky.“
Jak požár zasáhl vaše
klienty?
„Jistě už víte z oficiálních zdrojů,
že požár postihlo sedm našich
klientů, přičemž čtyři seniorky
byly převezeny do nemocnice. Ani
nevíte, jak se mi alespoň trochu
ulevilo, když se nyní od vás dozvídám, že už jsou mimo ohrožení
života!“
Určitě jste tomu rád...
„Ani netušíte, jak moc!
Celou cestu, těch osm hodin jízdy
vlakem ze zahraničí, jsem přemýšlel
o požáru a měl jsem strach o ty, kteří

se dostali do ohrožení. Těch osm
hodin byla pro mě hrůza, která mě
neopustila ještě teď. Nespal jsem už
dvaatřicet hodin a celá událost mě
silně zasáhla. Ještě štěstí, že lékaři
našim seniorkám hodně pomohli a
nemusím se bát o jejich životy.“
Podle našich informací
záchranářské práce byly
velmi složité...
„Je to tak. Musím ale vaším
prostřednictvím vyseknout poklonu mým zaměstnancům,
kteří po oznámení požáru téměř
všichni přispěchali na pomoc.
Například vrchní sestra skvěle
koordinovala do příchodu hasičů
naše zaměstnance. Díky nim
a kosteleckým hasičům nedošlo
k mnohem větším škodám na
zdraví našich klientů. Ta situace tady ve čtvrtek večer, podle
toho, co jsem se dozvěděl od
personálu, byla opravdu hrozná.
Přitom v podobných případech
je evakuace osob velmi obtížná,
neboť zde máme většinu klientů
imobilních a upoutaných na lůžko.
A právě tito senioři jsou úplně
závislí na pomoci jiných. Já si ani
nechci představit, co by se stalo,

kdyby po vypuknutí požáru tak
rychle nepřijeli hasiči a hlavně
zaměstnanci tohoto domova. Co
všechno tady v ten večer udělali,
si nesmírně vážím a moc jim
děkuji!“
Kolik má vůbec váš Domov
pro seniory klientů?
„Celkem osmapadesát.“
A nebezpečí v době
požáru hrozilo všem?
„Ne, to ne. Zní to zřejmě
absurdně, ale někteří z našich
klientů ani nevěděli, že se tady
něco děje a mnozí z nich se to
dozvěděli až ráno z televize! Požár
bezprostředně ohrožoval jen zhruba desítku klientů ubytovaných ve
druhém patře. A tím, že evakuace
ohrožených a vzápětí i lokalizace
a likvidace požáru proběhly
celkem brzy, dotklo se toto neštěstí
jen úzké skupiny našich seniorů.“
Co teď? Přemýšlíte i nad
tím, jak mohlo vůbec
k požáru dojít a kde se stala chyba?
„Už tady byla policie, vyšetřovatelům jsem předložil všechny protokoly o revizních prohlídkách elektroinstalace i všech
spotřebičů energie, které prová-

díme podle zákona a všech platných vyhlášek. Bohužel, toto je
naprosto nepředvídatelná událost,
která člověka zaskočí. Myslel jsem
si, že požár nás v našem domově
nikdy nepotká. Zatím opravdu
netuším, proč u nás začalo hořet.
My teď samozřejmě jednáme
s pojišťovnou, ale přesnou příčinu
toho neštěstí musí vyšetřit někdo
jiný. Necháváme to na hasičích
a policii. Hlavně musíme co
nejdříve připravit pokoje na návrat
našich obyvatelek.“

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!!!

Viktorie Dostálíková
19. 4. 2014 50 cm 3,60 kg
Nezamyslice

Karolína Rozsívalová
21. 4. 2014 46 cm 2,30 kg
Prostějov

Jan Vinopal
19. 4. 2014 50 cm 3,4 kg
Bohuslavice

Miroslav Urbánek
21. 4. 2014 50 cm 2,70 kg
Kralice na Hané

Aleš Dostál
23. 4. 2014 50 cm 2,80 kg
Prostějov

Fotografie narozených miminek pořizujeme každou středu v porodnici Nemocnice Prostějov. Jestliže již maminku
v pokoji nezastihneme, můžete nám zasílat své snímky i s potřebnými údaji na e-mailovou adresu: miminka@vecernikpv.cz.
Nádavkem pak všem rodičům zašleme jako poděkování dárek - přímo domů graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník - Myslíme i na vaši budoucnost!

Simona Šněvajsová
21. 4. 2014 49 cm 3,30 kg
Olomouc

Albert Duška
17. 4. 2014 50 cm 3,30 kg
Prostějov

HELEN DORON ENGLISH-ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV

ZLATÁ HOREČKA POKRAČUJE,

Cipísek čaruje. A to až do příští středy... PŘEDÁVÁNÍ CERTIFIKÁTŮ DNES
Prostějov/red - Od čtvrtku 24.
dne do středy 30. dubna se
v prostějovském Mateřském
centru Cipísek čaruje. Jako
každoročně totiž probíhá ve
všech programech „Čarodějnický týden“.
Pro rodiče s dětmi jsou připraveny
čarodějnické úkoly jako chůze na
muřích nohách, lovení pavoučků
z lektvaru, přikládání do pece či

prolézání pavučinou. Prostě vše,
co by měli správné čarodějnice
a čarodějové umět. Nechybí ani
čarodějná dobrota pro děti a hlavní
zaklínadlo pro další dny: "Čáry,
máry čarujeme, ať se všichni
usmějeme“.
A o to jde při této akci MC Cipísek
především - prožít s úsměvem
a s dobrou náladou společný čas
rodičů a dětí...

Foto: MC Cipísek

HANÁCI VYRAZILI NA NOVÝ ZÉLAND
Viděli velryby, sopky i následky zemětřesení...

Nový Zéland, Prostějov/mls
- Loni v lednu vám Večerník
přinesl rozsáhlý rozhovor
s devětatřicetiletým Jamesem Simonsenem. Sympatický
rodák z Nového Zélandu se
i s ženou a dvěma dcerami
trvale usadil v Ohrozimi.
Život na Prostějovsku si
nemůže vynachválit, často na
Hanou zve své příbuzné žijící
na jižní polokouli. Nedávno
se však vypravil opačným
směrem a společně s deseti
hanáckými přáteli vyrazil na
dvoutýdenní návštěvu právě
na Nový Zéland!
Pozorování žraloků a velryb
na volném moři, návštěva
maurské vesnice, výlet do
oblasti s činnými sopkami,
túra nádhernou přírodou
místních národních parků,
jízda lanovkou s okouzlu-

jícím výhledem, koupání na
panenských plážích, popíjení
v historické vinotéce či relaxace
v polynéských lázních. To vše
a ještě spoustu dalšího si mohli
vychutnat hanáčtí výletníci
během dvoutýdenního výletu
na Nový Zéland.
„Viděli jsme toho opravdu
hodně, ale nikam jsme se nehonili. Šlo nám hlavně o to,
aby všichni byli v pohodě,“
svěřil se Večerníku James Simonsen, který výlet zorganizoval.
Z celé akce vám tak prostřednictvím autora přinášíme
několik snímků. Třeba vás
také inspirují k návštěvě této
jedinečné země, která určitě
stojí za to. „Příští rok pojedeme
určitě zase. Už nyní mám šest
zájemců,“ dodal usměvavý
James.

Prostějov/pk - HELEN DORON ENGLISH angličtináři
se v uplynulých dnech honili za velikonočními vajíčky,
akademickým úspěchem a čeká je i honba za zlatem.
Šestý ročník Honu na velikonoční vajíčko probíhal v sobotu 25. dubna v Kolářových
sadech. HDE Angličtina připravila pro své studenty a jejich kamarády zábavné sportovní odpoledne, zakončené
velkou pátrací akcí po velikonočních artefaktech.
Jaro pro angličtinu probíhalo také ve znamení jiného
honu, a tím byly mezinárodní
cambridgské zkoušky. Zlatá
horečka vedla studenty Angličtiny pro děti Helen Doron
až do Cambridge. A dopadla
úspěšně! „Před dvěma roky
se česká Helen Doron Eng-

lish stala certifikačním partnerem a místem pro skládání
Cambridge zkoušek. Toto
velké plus, které stálo spoustu úsilí, přináší řadu výhod
pro děti, studenty i rodiče.
Možnost skládat tyto zkoušky
v prostředí výukového centra, které děti a studenti znají
a s mateřskými lektory, redukuje míru stresu, zvyšuje šanci na úspěch a šetří náklady
rodičům,“ uvedla Eva Šmídová, vedoucí lektorka Angličtiny pro děti Prostějov s tím,
že dosavadní úspěšnost studentů Helen Doron English
v Cambridge zkouškách je
plných sto procent!
Cambridge testy jsou vedle
TOEFL jediné mezinárodně
uznávané a platné při dalším
vzdělávání a získávání pracovních příležitostí, takže ur-

čitě jde o zkušenost a výhodu
nad zlato.
Slavnostní předání certifikátů se koná pro studenty
a jejich příbuzné na prostějovské radnici 28. dubna.
Certifikáty bude předávat
náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov
Ivana Hemerková.
A pokud máte pocit, že to
opravdová Zlatá horečka není,
tak právě pro vás bude platit
pozvánka na letní tábor WILD,
WILD WEST, který angličtina
pořádá v polovině července!
Aktuální informace o Angličtině pro děti najdete na internetových stránkách www.
helendoron.cz, LC Prostějov.
Nebo jednoduše napište na
info@anglictinaprodetiprostejov.cz či zavolejte na tel.
604 792 446.

V ulicích se objevila první tabla a my pro vás
připravujeme další ročník oblíbeného klání

Soutěž O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ TABLO
í!
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku se vrac

U protinožců. James Simonsen z Ohrozimi (stojící vpravo) pozval své
přátele z Hané na rodný Nový Zéland.
Foto: archiv J. Simonsen

Stejně jako v předchozích letech budou
pro tři vítězné třídy připraveny

EXKLUZIVNÍ CENY.
Odměnu dostanou i vylosovaní hlasující.
Přihlásit tablo vaší třídy můžete na emailové
adrese editor@vecernikpv.cz
Začínáme v pondělí 5. května 2014!

Největší ze savců. U přímořského města Kaikoura výletníci pozorovali obří velryby.

2x foto: archiv J. Simonsen

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
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. V rámci dne
proběhne prohlídka kožních
ambulancí i prezentace výrobků
určených k prevenci vzniku melanomu.
Svaz tělesně postižených v ČR,
o.s., místní organizace v Prostějově, Kostelecká 17 zve své
členy i nečleny na týdenní pobyt
k moři - Chorvatsko -Pakoštane
11.7. do 20.7.2014. Bližší informace v kanceláři č.106 nebo na
tel.č.588 008 095, 724 706 773.

MC Cipísek
Regionální pracoviště
Individuální výživové poraTyfloCentra Olomouc
denství pro děti i dospělé – v Prostějově nadále poskytuje
konzultace s výživovou porad- služby nevidomým a slabozrakyní dle objednání.
kým občanům na adrese:
Kostelecká 17, Prostějov.
Odpolední herny pro rodiče
a prarodiče s dětmi do 5 let
ICM Prostějov
– vždy v pondělí od 15:00 do
17:00 hodin. Na tyto herny není V úterý 29. dubna a ve středu
30. dubna bude ICM Prostějov
potřeba se hlásit předem.
z provozních důvodů zavřeno.
Svaz tělesně postižených
v ČR, z.s., místní organizace Lazariánský servis vás zve opět
v Prostějově, Kostelecká 17 na ozdravný pobyt do Chorvatzve své členy i nečleny na zá- ska v měsíci srpnu 2014. Pobyt
jezd 10.5. do Veĺkého Mederu, je vhodný pro rodiny s dětmi,
pobyt ve slovenských termá- seniory i handicapované. Přilech, 17.5.2014 do Pasohlávek, hlášky a bližší informace na tel.
koupání v bazénu s termální čísle 776 054 299 pí Zapletalová
vodou, vyhlídková plavba,
Semtamník SONS
zámek Valtice a okolí. Dále Vás
zveme na týdenní pobyt k moři pondělí 28. dubna od 14.30
- Chorvatsko – Pakoštane 11.7. hod. do 15.30 hod. - Rehabili– 20.7.2014. Bližší informa- tační cvičení
ce v kanceláři č.106 nebo na
tel.č.588 008 095, 724 706 773 Zveme vás na společné zamyšlení nad otázkami a záhadami života. Přednášející biotronik Tomáš
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Pfeiffer odpovídá na písemné i
PROSTĚJOV
úterý 29. dubna od 9:00 hodin – ústní dotazy posluchačů. Vstupné
Tvořivá knihovna
je dobrovolné. Neděle 4. května
v 9:00 hodin, Společenský dům,
Okresní výbor KSČM Pros- Komenského 6, Prostějov.
tějov, MěV KSČM Prostějov,
Levicový klub žen Prostějov Nemocnice Prostějov se přia ZO KSČM Domamyslice pojuje pod záštitou Světové
zvou občany na PRVOMÁ- zdravotnické organizace k akci
JOVOU VESELICI a oslavy s názvem ,, Zachraňte životy –
69. výročí osvobození Českoslo- mějte čisté ruce,,Akce se koná
venska konané dne 1. května od dne 5. května 2014 od 8.00 do
12:30 hodin v areálu „Na Spláv- 13.00 hodin ve vstupní hale neku“ v Domamyslicích. Zajiště- mocnice, kde se veřejnost, zany jsou dětské soutěže a hudba městnanci i pacienti naučí mýt
k tanci i poslechu.
a dezinfikovat své ruce.

www.vecernikpv.cz
.cz
z Prostějovska

Město nemá s měřením NIC SPOLEČNÉHO
Prostějov/mik - Předminulé
úterý 15. dubna zaplavily město Prostějov letáčky s nabídkou
kontroly úniku tepla. Celá řada
lidí se domnívala, že tuto kontrolu provádí město, přestože
v kontaktech je uvedena soukromá firma.
„Město Prostějov se důrazně
distancuje od možnosti, že by se
podílelo jakýmkoli způsobem na
„kontrole úniku tepla“ nabízené
v letáku, který našli obyvatelé
Prostějova ve svých schránkách.
Od úterního odpoledne a po celou
středu jsme zaznamenali desítky
telefonátů, zda akci organizuje
město a zda o ní ví. Jednoznačně
říkáme, že jde výhradně o záležitost soukromé firmy a město
Prostějov v ní žádným způsobem
nefiguruje,“ zdůrazňuje mluvčí
magistrátu Jana Gáborová. Navíc, energetička města Kateřina
Vosičková je toho názoru, že
v současných klimatických pod-

mínkách není již měření termovizí zcela ideální: „Vždy musí být
před a při měření termokamerou
dostatečný rozdíl teplot vzduchu
mezi interiérem a exteriérem.
Nejméně deset hodin před měřením termovizí by měl být rozdíl
teploty mezi interiérem a exteriérem minimálně deset stupňů Celsia. Byť se v posledních dnech
ochladilo, nedomnívám se, že
měření úniku tepla termovizí by
bylo pro majitele budov již při
těchto teplotách jednoznačné,“
uvedla Kateřina Vosičková.
Co se týká průkazu energetické
náročnosti, magistrát doporučuje
nejdříve se podívat na některou
důvěryhodnou webovou stránku,
zda se vaší nemovitosti tato povinnost skutečně týká, například:
http://www.pravnilinka.cz/bezplatna-pravni-poradna-zdarma/
energeticka-narocnost-budov.
html, teprve poté zvažovat další
kroky.

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.

Redakce Večerníku se omlouvá Soukromé pohřební službě Václavková a spol. za chybné označení pohřbu pana Václava Hušáka z Prostějova. Poslední rozloučení organizovala právě tato pohřební služba.

Nejsou již mezi námi...
Jaroslav Zatloukal 1928 Prostějov
Karel Šlosar 1952
Ptení
Eduard Titz 1940
Prostějov
Aleš Matonoha 1981
Prostějov
Olga Štefková 1929
Vrahovice
Bedřich Budík 1943
Hvozd u Prostějova
LudmilaSmékalová1913 Prostějov
Vladimír Navrátil 1957 Prostějov
Jarmila Reichertová 1945 Suchdol
Bohumil Lorenc 1930 Otaslavice

Marie Horná 1949
Tvorovice
Jaroslav Vysloužil 1931 Dětkovice
Milada Rozsívalová 1930
Seč
Alexander Kolísek 1939 Protivanov
Mária Garlíková 1932 Brodek u Pv
Anna Soldánová 1933 Vrahovice
Josef Veselý 1942
Hrochov
Blažena Hrubanová 1930 Otaslavice
Pavla Winklerová 1953 Vrahovice
Květoslava Koudelková 1928
Lipová - Seč

Rozloučíme se...
Pondělí 28. dubna 2014
Antonín Reiter 1947 Kostelec na Hané
Úterý 29. dubna 2014
Jan Mrázek 1934 Kožušany
Středa 30. dubna 2014
Josef Dočkal 1931 Prostějov
Ing. Libor Suchánek 1965 Kralice na Hané
Pátek 2. května 2014
František Vítek 1935 Mostkovice
Miroslav Hvozdecký 1938 Smržice
Ladislav Duchek 1929 Určice
Jaroslav Marek 1924 Protivanov

12.30 Obřadní síň Prostějov
16.00 kostel Charváty
13.15 Obřadní síň Prostějov
14.00 kostel C+M Prostějov
11.00 Obřadní síň Prostějov
12.30 Obřadní síň Prostějov
13.15 Obřadní síň Prostějov
15.00 kostel Protivanov

TIP Večerníku

DEADLY HUNTA V PROSTĚJOVĚ!
KDY: sobota 3. května 2014 ve 20:00 hodin
KDE: Apollo 13, Barákova ul., Prostějov
Prostějovský klub Apollo 13
si nejen pro fanoušky „černé“ hudby připravil na tuto
sobotu opravdovou lahůdku. Přichystán je totiž večer
plný reggea, hip hopu, dancehallu či raggajunglu.
Hlavní hvězdou bude anglický
zpěvák s jamajskými kořeny
Deadly Hunt, který je prostějovskému publiku už jistě
velmi známý. Naposledy bavil
svým vystoupením zaplněné
Smetanovy sady v rámci „Prostějovského kulturního léta“
a nyní tedy zavítá i do známého klubu Apollo 13.
Již tuto sobotu představí svoji
v pořadí již druhou sólovou
desku. Deadly Hunta se dle
informací do Prostějova velmi těší. Na oba koncerty, které u nás již odehrál, prý velmi

často a rád vzpomíná. I nyní
se můžeme těšit na velkou
porci neuvěřitelné energie,
která z jeho koncertů vždy
vyzařuje.
Zpěvák, který se svou show
objezdil velkou část světa
a proslavil se hity jako „Talk
out loud“, „Ganja man“nebo
„ Yes, I will“, se stává na hudební scéně čím dál víc populárnější.
Nezbývá tedy nic jiného, než
si tento koncert nenechat ujít.

Den se složkami IZS
Prostějov/red - Ve středu 30. dubna 2014 se v době od 9.30 do
13.00 hodin uskuteční na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově
tradiční Den se složkami Integrovaného záchranného systému.
Návštěvníci akce budou moci sledovat přehlídku výstroje, výzbroje, ale i ukázky z činnosti Hasičského záchranného sboru,
Policie ČR, Městské policie v Prostějově a pochopitelně i prostějovské záchranky. Na náměstí budou probíhat i soutěže pro děti,
z nichž nejlepší obdrží drobné ceny.

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: Obědkovice
Dne: 12 .5. 2014 od 7:30 do
11:30 hod. Vypnutá oblast: celá
obec Obědkovice vč. podnikatelských subjektů v obci.
Obec: Suchdol
Dne: 12. 5. 2014 od 7:30 do
11:30 hod. Vypnutá oblast: část
obce Suchdol od Ptenského
Dvorka vč. postranních ulic po
č. 93 a 74, vč. podnikatelských
subjektů ve vypnutém úseku.
Obec: Prostějov
Dne: 12. 5. 2014 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast: Vodní č.3.
Dne: 12. 5. 2014 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast: Kostelecká 364, 365, 366.
Dne: 12. 5. 2014 od 8:30 do
12:30 hod. Vypnutá oblast: ul.
Werichova 4562/2
Obec: Ondratice
Dne: 12. 5. 2014 od 11:00 do
15:00 hod. Vypnutá oblast: celá
obec Ondratice vč. podnikatelských subjektů v obci.
Obec: Otinoves
Dne: 13. 5. 2014 od 7:30 do
11:30 hod. Vypnutá oblast: část
obce ve sm. od Drahan a Nivy

po č. 16, 15, 46, 82, 211, 223, vč.
podnikatelských subjektů ve vypnuté oblasti.
Obec: Němčice
Dne: 13 .5. 2014 od 11:30 do
14:00 hod. Vypnutá oblast:
výrobna Němčice Kokusai (č.
701823)
Obec: Srbce
Dne: 14. 5. 2014 od 7:30 do 9:30
hod. Vypnutá oblast: celá obec
Srbce.
Obec: Baldovec
Dne: 14. 5. 2014 od 8:00 do
16:00 hod. Vypnutá oblast: celá
obec Baldovec, odběratelská trafostanice Baldovec kamenolom
(č. 300745), odběratelská trafostanice Baldovec dětský tábor
(č. 300744)
Obec: Unčice
Dne: 14. 5. 2014 od 9:30 do
11:30 hod. Vypnutá oblast: celá
obec Unčice.
Obec: Prostějov
Dne: 14. 5. 2014 od 11:00 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
celá ul. Resslova, Bezručovo
nám. 1-9, ul. Dykova 1-13,
2-6, ul. Fanderlíkova 38 a 25
po č.43 a 60, J.B.Pecky č.311, ul. Krapkova od nám. P.
Bezruče po garáže za VaKem,
ul.Melantrichova č.2 - 58, ul.
Nerudova č. 33-93, 60-68.
Obec: Osíčany
Dne: 14. 5. 2014 od 11:30 do

13:30 hod. Vypnutá oblast: celá
obec Osíčany.
Obec: Prostějov
Dne: 15. 5. 2014 od 7:30 do
11:30 hod. Vypnutá oblast: ul.
Družstevní 169 -173, 17-11,
ul.Mozartova 7a-29, 40, 42, 43,
44,46, 48, ul.Okružní 169 -173,
179 -183.
Dne: 15. 5. 2014 od 11:00 do
14:30 hod. Vypnutá oblast: ul.
Trávnická a Na Příhoně celá, Jihoslovanská od č.1 a 4 po č.9 a
24, Husovo nám. od č. 1 po č.23,
Karlov č.14.
Obec: Křenůvky
Dne: 15. 5. 2014 od 7:30 do
9:30 hod. Vypnutá oblast: celá
obec Křenůvky včetně podnikatelských subjektů v obci /mimo
lokalitu chaty/
Obec: Plumlov
Dne: 15. 5. 2014 od 10:00 do
12:00 hod. Vypnutá oblast:
Plumlov Vinohrádek vč. ul.
Boskovické od křižovatky sm.
Drahany po konec obce sm.
Vícov vč. fa Agrion, Pneuservis
a ZD. /mimo fa. Grevis, OMR,
Agrim/
Obec: Smržice
Dne: 16. 5. 2014 od 7:30 do
13:00 hod. Vypnutá oblast: Od
pošty k fa. Makovec po č.18/152
+ pan René Opluštil, dále od č.5
po č.1, od č.3/35 po č.17/28
E.ON Česká republika, s.r.o.

pondělí 28. dubna
14:00 Pondělní Bijásek
– Mrňouskové
17:30 Láska soudruhu
česko-finská rom. kom.
20:00 3 dny na zabití
americký thriller
úterý 29. dubna
14:00 Úterní Bijásek
– Mrňouskové
17:30 3 dny na zabití
20:00 2001: Vesmírná odyssea
středa 30. dubna
17:30 Láska soudruhu
20:00 3 dny na zabití
čtvrtek 1. května
17:30 Doupě
francouzsko-kanadský akční
thriller
20:00 Jedna za všechny
americká komedie
pátek 2. května
17:30 Doupě
20:00 Jedna za všechny
sobota 3. května
17:30 Doupě
20:00 Jedna za všechny
neděle 4. května
17:30 Doupě
20:00 Jedna za všechny

trio pejsků
hledá páníčky!

Majitelé, poznáte si své miláčky?

pátek 2. května
21:00 Electrix B-day
sobota 3. května
20:00 Deadly Hunta!

MĚSTSKÉ DIVADLO
PROSTĚJOV
úterý 29. dubna
18:00 Den tancování
středa 30. dubna
19:00 Plkačke s BROLNem

KULTURNÍ KLUB DUHA
sobota 3. května
15:00 Krtek a weekend
pásmo pohádek
17:30 Tom Sawyer
něm.rod. film

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

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 28. 4. DO
O
O 4. 5. 2014

TELEFON
O 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek
a v pátek od 15:00 hodin. Aktivita Slunce je stále na relativně
vysoké 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
20:30 hodin a ve čtvrtek a v pátek ve 21:30 hodin. Vysoko na
nebi září král planet Jupiter, ale jsou rovněž příznivé podmínky
pro pozorování planety Mars. V případě špatného počasí je
náhradní program. Vstupné 20 Kč.
POHÁDKOVÁ STŘEDA - pro děti bude v 15:30 hodin
uvedena 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:
ÚÚterý 29. dubna 2014 - BLOK č. 14: Újezd - komunikace,
Újezd - O2 - okruh, Nám E. Husserla - parkoviště, Nám. E. Husserla, Sušilova, Sádky, Sádky - cyklostezka.
Středa 30. dubna 2014 - BLOK č. 15: Plumlovská a Svolinského - parkoviště u Billy (3 stání mimo 2 stání u Penny a 4 stání
u Billy), A. Slavíčka - parkoviště + komunikace (K. Svolinského
– vjezd k Penny).

V Knihařské se
rekonstruuje osvětlení

Prostějov/mik - Magistrát
Statutárního města Prostějova oznamuje, že od 13. dubna až do konce května 2014
probíhá v ulici Knihařská
Svěží jarní zpravodajství z Prostějovska
investiční akce s označením
„Veřejné osvětlení ulice Knihařská, Prostějov.“ Rekonstrukci ulice provádí firma
Elektro Jarmar z Litovle.
Za Magistrát města Prostějova
drží stavební dozor pracovnice Odboru rozvoje a investic
Ivana Friedrichová. „Lze očekávat, že v průběhu prací bude
muset být omezen jak příjezd,
tak i přístup k jednotlivým
Prostějov/mik
P
ěj / ik - S
Strážníci
áž í i Mě
Městské
ké policie v Prostějově ročně ve městě odchytí desítky zatoulaných psů. nemovitostem. Žádáme tímto
V drtivé většině se jim podaří najít jejich majitele. Ovšem v některých případech se tak nestane a pejsci občany o vstřícnost při řešení
skončí v kotci na služebně městské policie a po čase dokonce v útulku. Nově jsou bezprizorní další tři
čtyřnozí krasavci. Přihlásí se na základě této „pátrací“ relace jejich páníčci? Pokud poznáte čtyřnohého
miláčka, který se vám zatoulal, volejte na telefonní číslo 582 329 405 nebo pište na e-mailovou adresu:
michal.pojezny@prostejov.eu.

www.vecernikpv.cz
.cz
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KINO METRO 70

problémů s přístupem k jejich nemovitostem. Budeme
se snažit při omezení příjezdu
i přístupu k jednotlivým nemovitostem dohodnout se se
všemi obyvateli v předstihu
tak, aby nedocházelo ke zbytečným konfliktním situacím,“
ujišťuje Antonín Zajíček, vedoucí odboru rozvoje a investic prostějovského magistrátu.
Pokud budou občané potřebovat jakékoliv bližší informace,
mohou zavolat Ivaně Friedrichové na telefonní číslo 582
329 375 (volat nejlépe mezi
8.00 až 9.00 hodinou). Práce
na stavbě řídí Martin Svoboda
(telefon 606 306 128).

Anketa Strom roku 2014 vrcholí:

Na návrhy máte už jen 3 dny

Brno/red - Nadace Partnerství odstartovala třináctý ročník ankety Strom roku. Už jen do středy 30. dubna máte příležitost nominovat do této celostátní soutěže svůj oblíbený strom.
Anketa je skvělou příležitostí pro všechny aktivní lidi, kteří mají chuť
udělat něco pro stromy ve svém okolí. Výtěžek zpoplatněného hlasování poputuje zpět k navrhovatelům a ti jej budou moci použít k
výsadbě stromů, odborné péči o ně nebo vytvoření propagačních materiálů o stromech. Vítězný strom navíc postupuje do mezinárodního
kola ankety Evropský strom roku. Podrobnosti o tom, jak strom přihlásit, jsou dostupné na www.stromroku.cz. Kontakt: Adéla Badáňová, manažerka, adela.badanova@nap.cz, 515 903 123, 721 468 231

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s popularizátorem astronomie a kosmického výzkumu, po němž je pojmenována i jedna planetka

„VE VESMÍRU NEJSME SAMI A VĚŘÍM, ŽE JEŠTĚ
V TOMTO STOLETÍ TO BUDEME VĚDĚT S JISTOTOU!“
Prostějov přijel navštívit Marcel Grün, ředitel Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy
hled a vidět problém po svém. Co
gem: „Dokonat svůj denní díl, jakkoliv
svůj denní díl - ale bez odmluvy...“
lze dokázat je, že se vše snažím
Navštívil jste americkou
podrobně vysvětlit. Víra není
NASA, popřípadě jiné
bláznovstvím, které se sluší
významné kosmické
mické středisko?
chápat, a jen šílenství se má po„Ano, byl jsem
m na obou hlavtírat. Nehraji si ale na vševěda.
ních kosmodromech
romech USA,
Přiznávám, co dosud vysvětlit
neumíme - na vědě je
tedy na Floridě
dě a oficiálpřece krásné právě
ně jako prvníí Čech
to, že je dlouhou
i na západním,, čáscestou za poznátečně vojenském
ském
ním. Jsem rád,
kosmodromu Vanže ve vesmíru
denberg. Navštívil
štívil
ještě všechno
jsem slavnou Jet
neznáme ani
Propulsion Labobonechápeme
ratory v Kaliforora že toho
nii, viděl jsem
em
dost zbývá
né
kým konstatováním, že kdyby naše teta ruské Hvězdné
pro mladou
měla kulky, byl by to strejc.. (smích). městečko pro přígeneraci...
auProtože od dětství mě hvězdy lákaly pravu kosmonau(úsměv)“
a má cesta k tomu, co dělám, byla zpočát- tů. Nejvíc na mne
ku dost trnitá pro nejlepšího žáka, který
odmítal být v pionýru, věřím, že určitě
„Ještě nedostatečně potvrzená teorie,
bych byl něčím podobným, třeba jako
kantor...“
že jsme schopni přímo nebo nepřímo
Jste autorem vědeckých a popularizačních prací na téma vesmír,
pozorovat jen čtyři procenta vesmíru,
kosmonautika a podobně. Jste ale také
příznivcem sci-fi žánru v literatuře, seriostatní je temná hmota kolem třiadvaceti
álech či filmech?
„Ano, stál jsem u zrodu českého fan
procent, a největší část, plných třiasedmdesát
klubu sci-fi a snad jsem k němu trochu
přispěl (úsměv). Velké myšlenky lidstva
procent, tvoří takzvaná temná energie...“
se rodí ve snech, ale už Kipling varoval:
Největší tuzemský odborník Marcel Grün o tom,
„umět snít a nepodlehnout snění...“ V raco považuje za největší zlom v oblasti astronomie
ném mládí jsem hltal Verneovky a knížky akademika Běhounka, v dospělosti
Řekl byste, že zájem mládeže či šivzdávám hold Bradburymu, Asimovi asi zapůsobil příjem signálů ze vzdároké veřejnosti o hvězdy a dění na
a zejména Arthuru C. Clarkemu, kterého lených kosmických sond v Kalifornské
Pasadeně.“
obloze opadl ve srovnání s dřívějškem?
jsem měl možnost osobně poznat.“
Musel jste někdy v souvislosti Co se dá proti tomu dělat?
Máte pro vaše příznivce připraves vědou o vesmíru a planetách „To bych neřekl.. Naopak zájem mladých
né překvapení v podobě další publidí o kurzy u nás výrazně vzrostl. Ovšem
likace? A jestli ano, čeho se bude týkat? čelit útokům z řad věřících?
„V hlavě se toho míchá víc, ale musím je „Napřímo nikoliv. Názory neodpovídající je nutno podávat nové znalosti novými
zklamat. Přednost mají moje pracovní po- skutečnosti jsem vždy vyvracel maximál- metodami, efektivně a nikoliv školometvinnosti. Opět s mým milovaným Kiplin- ně smířlivě, každý má právo na svůj po- sky jako v minulém století.“

Prostějov - Hvězdy a vesmír odnedávna přitahují pozornost pozemšťanů. Snad každý při pohledu na hvězdné nebe alespoň
na okamžik zauvažoval, jestli jsme v tom nekonečném prostoru
s názvem vesmír úplně sami... Zřejmě největším a nejznámějším tuzemským odborníkem na hvězdy, planety a dění ve vesmíru je bezpochyby současný ředitel pražské Hvězdárny a planetária Marcel
Grün, který před nedávnem znovu navštívil Prostějov. Tentokrát byla
důvodem jeho cesty přednáška na téma možnosti osídlení planety
Mars. I Večerník se chopil své šance a tohoto českého odborníka
na astronomii i kosmonautiku vyzpovídal. Jak hodnotí postup lidstva
v dobývání vesmíru? Setkal se v souvislosti se svými přednáškami
s útoky věřících? A jak se mu líbilo v Prostějově? Na to vše, ale i mnohem víc najdete odpovědi v tomto exkluzivním rozhovoru...
Petra Hežová



Jak se vám líbilo v Prostějově a byl
jste tu poprvé?
„Nepředstírám zdvořilost, je tu skutečně
moc příjemně a hezky. Jen občas mi zde
chybí mírná vyvýšenina, aby hvězdárna
mohla být na ní. Poprvé tu nejsem, Jirka
Prudký jako ředitel hvězdárny patřil už
mnoho let předtím mezi moje dobré přátele...(úsměv)“
Jak těžké bylo pro zástupce prostějovské hvězdárny přesvědčit
vás k návštěvě a současně přednášce na
zdejší hvězdárně?
„Nebyl problém ‚ukecat mne‘ zase
k přednášce u vás, byla to jen otázka sladění
s mou pracovní vytížeností. Také jsem
chtěl poznat z první ruky reálný vliv organizačních změn u vás, tedy nedávné ztráty
právní suverenity hvězdárny a seznámit se
s novým šéfem hvězdárny panem Trutnovským, teď už mohu říci sympatickým
mladíkem.“
Kdybyste nebyl astronomem ani
ředitelem pražské hvězdárny
a planetária, čím byste byl?
„Odpovím spolu s klasikem světové
literatury Ernestem Claesem prostoře-









Vzpomenete si, jak jste si v dětství
či mládí představoval život v jedenadvacátém století? Nejste například
zklamaný, že nelétáme ke hvězdám se
stejnou pravidelností jako na jiné kontinenty, popřípadě že stále ještě nemáme
létající auta, nebo že za nás nepracují
roboti ve velkém?
„Jsem do jisté míry zklamán, že lety do
vesmíru pokračují mnohem pomaleji, než
se ještě po skončení programu Apollo počítalo a to nikoliv z technických důvodů,
ale z ryze finančních. Věřil jsem, nebo spíš
doufal, že budeme rozumnější v otázce koexistence lidí na Zemi...“
Co osobně považujete za největší
zlom v oblasti astronomie a kosmonautiky posledních let?
„Asi potvrzení, že i u jiných hvězd nacházíme planety, kterých již známe téměř tisíc a mezi nimi jsou i ty ve velikosti Země.
A samozřejmě zatím ještě nedostatečně



kdo je









potvrzená teorie, že jsme schopni přímo
nebo nepřímo pozorovat jen čtyři procenta vesmíru, ostatní je temná hmota kolem
třiadvaceti procent, a největší část, plných
třiasedmdesát procent, tvoří takzvaná
temná energie.“
Dal byste přednost nezvratnému
důkazu, že ve vesmíru definitivně
nejsme sami nebo raději potvrzení, že
jsme tu jen my, pozemšťané?
„Jednoznačně definitivnímu potvrzení, že nejsme sami! A věřím, že ještě
v tomto století to budeme vědět s jistotou...(úsměv)“
Toužil jste být jako dítě astronautem?
„Poctivě řečeno, ani v dětství jsem
po kariéře astronauta nijak zvlášť netoužil. Asi mne od toho odrazovalo vědomí
mého vlastního zdravotního stavu, ale od
raného mládí jsem tomu chtěl být nějak
nápomocný tady na Zemi. A to se mi
vlastně trochu splnilo (smích).“




marcel grün

Českýý astronom
t
a spisovatel
i t l v oblasti
bl ti astronomie
t
i i kkosmonautiky. Narodil se 20. listopadu roku 1946 v Chebu a už od dětství
se živě zajímal
j
o astronomii a astronautiku. V patnácti
p
letech
začal ppracovat jjako demonstrátor ve Štefánikově
f
hvězdárně. Vystudoval
y
ffakultu strojní
j
ČVUT a postgraduálně i pedagogiku. V roce 1967 nastoupil do pražského planetária.
Dodnes mimo jiné působí v mnoha českých i mezinárodních organizacích, spojených
s astronomií nebo kosmonautikou. V současnosti je členem Rady pro kosmické aktivity,
y poradního
p
odborného orgánu
g
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
ý
y V roce
2003 stál u zrodu České kosmické kanceláře, je předsedou její dozorčí rady. Je také
předsedou Sdružení hvězdáren a planetárií. Věnuje se zejména výuce a popularizaci
astronomie i kosmického výzkumu. V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého
století úzce spolupracoval s československým fandomem (příznivci sci-fi žánr -, pozn.
red. ). Sepsal řadu příruček, učebnic, skript a pomocných textů pro učitele a pracovníky hvězdáren i planetárií jako například životopis Jurij Alexejevič Gagarin (Praha
1984), Kosmonautika: současnost a budoucnost (Praha 1983) nebo Mimozemské
civilizace: mýtus nebo skutečnost? (Praha 1987), které doplnil kresbami výtvarník
Kája Saudek. V současnosti je ředitelem Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy
a je po něm dokonce pojmenována planetka 10403 - Marcelgrün.
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fotbal

TRHÁK TÝDNE

ESKÁČKO ÚTOČÍ

Fotbalisté Prostějova
deklasovali Orlovou
a jsou třetí
čtěte
na straně

22

rozhovor
ŠÉF UŽ MYSLÍ NA 1. LIGU

Exkluzivní interview
s bossem "áčka"
Jestřábů J. Luňákem
čtěte
na straně

basketbal

Prostějov/jim

32
ČTVRTEK 1. 5.

18:00

BARÁŽ O 2. LIGU ŽEN – 2. KOLO

TJ OP PROSTĚJOV
BK HAVÍŘOV
Hala Sportcentra DDM Prostějov

házená

SOBOTA 3. 5.

JESTŘÁBY POVEDE NOVÝ REALIZAČNÍ TÝM
HOKEJOVÁ SEZONA PRO HOKEJISTY PROSTĚJOVA TEPRVE
SKONČILA, PŘESTO UŽ SE ŽIVĚ PRACUJE NA SLOŽENÍ
MUŽSTVA PRO PŘÍŠTÍ ROČNÍK. A JAK PROZRADIL GENERÁLNÍ
MANAŽER „A“-TÝMU JESTŘÁBŮ JAROSLAV LUŇÁK,
PROMĚNOU PROJDE I TRENÉRSKÉ OBSAZENÍ. Z JEHO SLOV
VYPLÝVÁ, ŽE PETR ZACHAR S JIŘÍM VYKOUKALEM SICE
DOVEDLI MANČAFT K POSTUPU DO PRVNÍ LIGY, V TOMTO
SLOŽENÍ UŽ ALE TRENÉRSKÝ ŠTÁB POKRAČOVAT NEBUDE!
JASNĚJI BY MOHLO BÝT TENTO TÝDEN, NABÍZÍ SE PŘITOM
HNED NĚKOLIK VARIANT. PRAVDĚPODOBNÝ JE PŘÍCHOD
NOVÉHO HLAVNÍHO KOUČE, PAK BY DUO VYKOUKALZACHAR MOHLA PŮSOBIT V ROLI JEHO ASISTENTŮ. TOMU
pokračovat? Trenérská sestava dozná změn a otázkou zůstává, zda
BY NAPOVÍDALO I TO, ŽE JAROSLAV LUŇÁK NEPŘESTÁVÁ Bude
hlavním koučem Jestřábů bude i nadále Petr Zachar.
Foto: Jiří Vojzola
TOUŽIT PO TOM, ABY TROJNÁSOBNÝ MISTR SVĚTA
A V SOUČASNOSTI I SPORTOVNÍ MANAŽER A MENTÁLNÍ KOUČ JIŘÍ VYKOUKAL ZNOVU NAZUL BRUSLE A PŘEDÁVAL
HRÁČŮM ZKUŠENOSTI I PŘÍMO Z LEDU. NAVÍC PETR ZACHAR ZAČÍNAL JIŽ PRÁVĚ SKONČENÝ ROČNÍK V POZICI
ASISTENTA A POVÝŠIL AŽ PO ODVOLÁNÍ JOSEFA MÁLKA. BUDE SE TAK LOŇSKÁ HISTORIE OPAKOVAT?

15:00

2. LIGA MUŽŮ, JIŽNÍ MORAVA – 21. KOLO

TJ SOKOL II PROSTĚJOV
TJ SOKOL KOSTELEC NA HANÉ - HK
Hala ZŠ a RG Prostějov ve Studentské ulici

nohejbal

NEDĚLE 4. 5.

12:00

BOTAS DOROSTENECKÁ LIGA – 6. KOLO

TJ SOKOL I PROSTĚJOV
NK ZVĚRKOVICE
Dvorec u sokolovny na Skálově náměstí

Honejsek může slavit

Pavel Dyba

extraligový titul

Zlín, Prostějov/jim - I letos najdeme u vítěze nejvyšší domácí
hokejové soutěže prostějovskou
stopu. Zasloužil se o ni Antonín
Honejsek, jenž se po loňském
zklamání z porážky v sedmém
finálovém utkání extraligy
může radovat. Oslavy s Masarykovým pohárem, které
začaly v pátek večer, si také
náležitě užívá a spolu s ním
mimo jiné i bývalá dvojice
prostějovských Jestřábů Tomáš
Štůrala a Filip Čech. Malinkou
stopu zanechal v Prostějově
i Jiří Marušák, který jezdil
vypomáhat na střídavé starty
tehdejšímu
prvoligovému
výběru BHS.
„Oslavy jsou zatím poměrně
náročné. Slavíme, co to jde,
a ještě v tom budeme několik dní
pokračovat. Chodíme s pohárem
po celém městě a ještě máme
spoustu hospod před sebou,“ svěřil
se exkluzivně Večerníku v neděli
večer prostějovský odchovanec.
(dokončení na straně 27)

oslavil sedmdesátiny
Praha, Prostějov/jim - Významného životního jubilea se v úterý 22. dubna 2014
dožil prostějovský rodák a někdejší československý fotbalista Pavel Dyba. Čerstvý sedmdesátník získal v šedesátých
letech dva mistrovské tituly s pražskou
Spartou, v jejímž dresu odehrál téměř
350 utkání a vsítil více než sto branek,
jednu z nich i ve čtvrtfinále Poháru mistrů evropských zemí do sítě Realu Madrid. Mimo to naskočil i do reprezentace,
když si svůj debut odbyl v roce 1966
proti Pelého Brazílii. Po sedmiletém angažmá na Letné pokračoval s kariérou
v dalších pražských týmech Bohemians
a Dukla. Při fotbale navíc stihl vystudovat stavební fakultu ČVUT. Že se na něj
nezapomenulo ani v jeho rodném
městě, dokazuje loňská
skutečnost, kdy byl
uveden do Síně slávy
prostějovského
sportu.

Nefalšovaná radost. Antonín Honejsek dobyl společně se Zlínem extraligu a vylepšil loňskou finálovou účast.
Foto pro Večerník: Jiří Vojzola

Archivní snímek

Basketbalisty čeká velká výzva

Prostějov/lv - Obhájit loňské finále
a stříbrné medaile se pokusí basketbalisté Prostějova. Hráči Ariete vyzvou v seminálové sérii Mattoni
NBL Pardubice a jsou odhodláni získat potřebné tři body k postupu. O ten první se poperou již
v úterý od 16.00 hodin. „Není to ideální
termín, přesto věříme, že nám fanoušci
pomůžou k vítězství,“ přeje si generální manažer klubu Petr Fridrich.
Domácí prostředí může rozhodovat
o úspěchu a to si uvědomují také hráči,
kteří mají v paměti porážku v hale pardu-

boje na zelených trávnících aneb
KRAJSKÝ PŘEBOR – 24. KOLO
FC KRALICE NA HANÉ
FC ŠTERNBERK
SOBOTA 3. 5. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích na Hané

KRAJSKÝ PŘEBOR – 24. KOLO
SOKOL KONICE
FC DOLANY
NEDĚLE 4. 5. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Konici

bické Dukly. „Na vlastní palubovce jsme
ale pokaždé uspěli a v tom chceme pokračovat. Když se to podaří, budeme ve finále,“ uvědomuje si Jaromír Bohačík, jedna
z opor prostějovského výběru.
Už první zápas série bude hodně důležitý, proto Orli mocně touží po vítězství.
„Každé utkání je pouhým krokem a vítěz
úvodního duelu nebude mít nic jistého.
Ale dobře vykročit do semifinále může
mít svoji váhu,“ říká před zítřejším soubojem kouč Zbyněk Choleva.
Další zprávy z prostředí Ariete Prostějov
najdete tradičně na straně 28!

KAM ZA F TBALEM
I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 20. KOLO
TJ HANÁ NEZAMYSLICE
TJ SOKOL VRCHOSLAVICE
SOBOTA 3. 5. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Nezamyslicích

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 20. KOLO
SK LIPOVÁ
TJ SOKOL V PIVÍNĚ
NEDĚLE 4. 5. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Lipové

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 20. KOLO
TJ SOKOL MOSTKOVICE
FK BRODEK U PŘEROVA
NEDĚLE 4. 5. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

II. TŘÍDA – 24. KOLO
TJ HANÁ PROSTĚJOV „B“
TJ HORNÍ ŠTĚPÁNOV
SOBOTA 3. 5. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál Za Místním nádražím

III. TŘÍDA – 18. KOLO
FK SKALKA 2011
FC KRALICE NA HANÉ „B“
ČTVRTEK 1. 5. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Klenovicích na Hané

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

Poznáte, kdo je na fotografii?
Také v posledním 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 správně vysondovat,

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

Správná odpověď z č. 16: na snímku byl dům z ulice
Budovcova v Prostějově. Vylosovanou výherkyní, jenž získává
LOŽNÍ SOUPRAVU, kterou tradičně věnovala FIRMA
PROFITEX, Wolkerova ulice v Prostějově, se stala Ludmila
HÝBLOVÁ, Fanderlíkova 60, 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 JEN DO
STŘEDY 30. DUBNA, 16.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme V PONDĚLÍ 5. KVĚTNA. Dnes se zápolí o POUKÁZKU v HODNOTĚ 400 Kč od firmy CENTRUM H.E.A.T.,
Wolkerova ulice v Prostějově.



PRO SLADKÉ PEČENÍ...
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 HMOT, POSYPŮ, DEKORACÍ A .......

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

TIP
k obrazovce
PYŠNÁ
PRINCEZNA
POHÁDKA, ČR (1952)

ČTVRTEK 1. 5. 2014
ARKÝŘ, ATAŠÉ, ČESAČ, ČESLO, ČMOUD, DIODA, IDYLA,
LETEC, MISTŘI, NEŘÁD, NYLON, OMANY, PESAN, PŘÍTEL,
PUTNA, RÉBUSY, SALSA, SEZAM, ŠAMAN, ŠÍPEK, ŠMELC,
TRESŤ, TŘÍŠŤ, ÚSEKY, YSATY

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 vzhledem ke čtvrtečnímu státnímu svátku výjimečně
POUZE DO STŘEDY 30. DUBNA 2014, 16.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo „SILIKONOVÝCH“. Vylosovanou výherkyní se stala Jitka TABERYOVÁ, Smržice 572, na níž tak v redakci Večerníku čeká
POUKÁZKA V HODNOTĚ 400 KORUN od partnera tohoto klání, jímž v minulém dějství byla prodejna PONOŽKY
OD MARUŠKY, sídlící na olomoucké ulici Kateřinská.
Ti, kdo tentokrát nevyhráli, však nemusí smutnit. Ba právě naopak, nejšťastnější z vás se může v případě úspěchu těšit na další
zajímavou cenu, která tentokrát potěší soutěžící, kteří rádi pečou
ať už pro sebe či své bližní...
Partnerem dnešního kola je CUKRÁŘSKÉ ZDOBENÍ RICHARD FAGOŠ a vyhrát tak můžete POUKÁZKU NA
NÁKUP NABÍZENÉHO SORTIMENTU V CELKOVÉ
HODNOTĚ 400 Kč!
Jméno šťastného výherce či výherkyně zveřejníme i v příštím vydání PV Večerníku, které vyjde V PONDĚLÍ 5. KVĚTNA 2014.
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14:10 HODIN

PIZZY V CELKOVÉ HODNOTĚ 430 Kč, které si poskládáte sami z těch nejrůznějších
kousků.
V minulém, celkovém součtu již
stosedmapadesátém pokračování tohoto originálního klání
uspěli všichni ti, kteří správně
poznali, že se jedná o Michala
Davida. Legendárního hitmakera,
který se nejen svým zpěvem stal
nesmrtelným pro všechny generace a již zanedlouho zazpívá po
třech letech i Prostějovanům, poznalo velmi slušná porce čtenářů...
Ze 412 správných odpovědí,
jenž jsme zařadili do osudí, se
usmálo štěstí na výherce, kterým se stal Ladislav MÜLLER,
Lesnická 471, Plumlov. 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 sportovních vod.
Graficky jsme mírně poupravili
muže, který po půltuctu let dovedl z trenérské lavičky hokejový
Prostějov zpět do druhé nejvyšší
soutěže ...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z již stoosmapadesátého kola čekáme v redakci
kvůli čtvrtečnímu svátku mimořádně POUZE DO STŘEDY
30. DUBNA 2014, 16.00 hodin
- volejte 582 333 433, pište SMS
na 608 960 042 či pošlete e-mail
na adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ!
Jméno výherce, který od nás
obdrží výše zmíněnou cenu
od občerstvení ŠPIZZA, zveřejníme v příštím čísle, jenž
vychází opět v PONDĚLÍ
5. KVĚTNA 2014.
Hodně štěstí při bádání!

Režie: Bořivoj Zeman
Hrají: Alena Vránová, Vladimír
Ráž, Stanislav Neumann, Mária
Sýkorová, Jaroslav Seník, Miloš
Kopecký, Oldřich Dědek, Karel
Effa, Gustav Heverle, Josef Hlinomaz, Luděk Mandaus, Bohuslav Čáp, Otomar Korbelář.
Nejznámější česká pohádka
vypráví o pyšné princezně Krasomile, která odmítla vzít si za
muže krále Miroslava. Ten si to
však nenechal líbit a v přestrojení za zahradníka se dostal do
služby na její zámek. Prací a láskou napravil princezninu pýchu,
nejdřív však pro ni vypěstoval
zpívající květinu. A to nebylo
v Půlnočním království jen tak díky proradným rádcům král za-

TENTOKRÁT O CHUTNÝ ČAJ

I v posledním 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 nejen 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 tentokrát
mimořádně JEN DO STŘEDY 30. DUBNA 2014, 16.00
hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 5 - 6 - 5 - 7, načež
v pořadí celé historie tohoto
klání se už celkově stošestačtyřicátou výherkyní v řadě stala
Věra VIZZINI, Brněnská 24,
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 V PONDĚLÍ
5. KVĚTNA 2014.
Nezbývá tedy, než abyste se
opět vrhli na nějakou tu zábavu, soutěžit s námi je ta správná šance!

kázal v celé své zemi zpívat. Než
se vše v dobré obrátilo, musel
král Miroslav s princeznou Krasomilou uprchnout ze zámku
a cestou se skrývat u prostých
lidí. První československá filmová pohádka pro děti byla natočena podle jedné z nejkrásnějších
pohádek Boženy Němcové Potrestaná pýcha

VÍCE NEJEN O TÉTO LEGENDÁRNÍ POHÁDCE
NAJDETE V MAGAZÍNU TV POHODA!
Vylosovanou výherkyní z minulého čísla je Dagmar VALENTOVÁ, A. Slavíčka 2, Prostějov.
Poukaz od firmy Gatta si vyzvedněte v redakci Večerníku. Správné řešení z minulého čísla: LÉTO PLNÉ
TŘPYTU A LESKU. Dnešní tajenku zašlete nebo zatelefonujte mimořádně jen do středy 30. dubna 2014,
16.00 hodin. Nově můžete vyhrát poukázku od ZC Marciánová, Kostelec na Hané.

Nabídka realit a nemovitostí
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REALITY
Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz
BYTY

Kvalitní
služby
od roku
1992

777 251 878

Rodinné domy:

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

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

Bedihošť, okr. Prostějov. Zachovalá prvorepubliková vila 5+1
se zimní zahradou, podsklepená s garáží. Zast. plocha 599 m2,
zahrada 1095 m2.
Cena: Kč 2.490.000,-

Štětovice, okr. Prostějov. Prodej RD 2+1 s průjezdem, podkrovím.
Ihned k užívání. Zast. plocha 354 m2, zahr. 361 m2 Cena: Kč 990.000,-

Prostějov, nám. Svat. Čecha. Pronájem nebytových prostor
v centru o výměře 230 m2, nyní využíváno jako cukrárna, dříve
restaurace, lze i jako obchod.
Cena: Kč 15.000,-/měsíc

Prostějov,ul.Drozdovice.ProdejRD4+1,2místnostik podnikánído
ulice, garáž. Zast. plocha 412 m2, zahr. 452 m2. Cena: Kč 1.950.000,BYTY – PRODEJ:

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

Kč 1.990.000,Kč 1.349.000,Kč 1.599.000,Kč 2.575.000,Kč 3.890.000,Kč 2.149.000,Kč 2.995.000,-

Pv, sídl. Hloučela (novostavba)

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

GARÁŽE – PRONÁJEM:

Pv, sídl. Hloučela
Pv, Olomoucká ul.

Kč 1.000,-/měsíc
Kč 1.000,-/měsíc

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

WWW.SRDCEREALIT.CZ
Kancelář: Vojáčkovo nám. 3, 79601 Prostějov

E-mail: info@srdcerealit.cz
BYTY - PRODEJ

2+1,dr.OKRUŽNÍ,64m2,lodžie,šatna

900.000,-Kč

chyň včetně spotřebičů.

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

VÍCE NEMOVITOSTÍ NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

DOMY
Volejte: 739 322 895
RD 3+1 Jesenec k rekonstrukci 299.000Kč
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

1+kk, PV, 33m2, po rek.,zvýš.přízemí
2+1,dr.,PV 58m2, po rek., vl. vytápění
3+1, dr.,PV,MOZARTOVA, pěkný
3+1, OV, E.BENEŠE, zvýš.přízemí
5+1, dr.,FANDERLÍKOVA, po rek

550.000,-Kč
580.000,-Kč
970.000,-Kč
999.000,-Kč
Info v RK

RD PRODEJ
NOVINKA!!!

RD2+KK,PROSTĚJOV, řadový, po část. rek, zahrádka, možnost
garáže
840.000,-Kč

RD4+1,KOSTELECN/H,vjezd,zaharada,k rek.
Info v RK
RD,3+1,DĚTKOVICE,cihla,garáž,zahrada
Info v RK
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
399.000,-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 6+2,SMRŽICE,zahrada,kůlna
799.000,-Kč
RD 5+2,BEDIHOŠŤ,zahrada,dvůr,vjezd,po část.rek. Info v RK
RD 5+KK, URČICE/ NOVOSTAVBA/,
ZAHRADA,GAR.STÁNÍ
4.400.000,-Kč
RD 3+1,SELOUTKY, po kompl.rekonstrukci,
2xkoupelna,patrový,zahrada
1.990.000,-Kč
RD 4+1,LEŠANY,zahrada,garáž,vjezd, po rekonstr.patrový,
1.390.000,-Kč
CHATA PŘEMYSLOVICE,podsklepená
499.000,-Kč
CHATA PLUMLOV, 3+1
info v RK
GARÁŽ za Mechanikou
99.000,-Kč

Byty:

BYTY – PRONÁJEM:

2+1, Určice
Kč 5.000,-/měsíc + inkaso (4.000)
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,-/měs.+ink.(3.500)

 605 011 310

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
2+1 Sidl. Svobody
800.000Kč

ty
ov
kci
ĚNA ! ! !
VOLEJTE ! I SMS !

Tel: +420 605 011 310

Volejte: 723 335 940
RD 3+1 Klopotovice zahrada 395.000Kč
RD Vrchoslavice
445.000Kč
RD 3+1 Rozstání i na splátky 400.000Kč
RD 3+kk Kostelec po rek.
650.000Kč
RD 2x3+1 u Němčic garáž
cena v RK
RD 5+1 Vrchoslavice po rek.
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+kk Olomoucká
5.400Kč vč. ink
1+1 Husovo nám. po rekonstrukci 5.500Kč +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 Olomoucká 100m2
6.000+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
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.

PRODÁME I VAŠI
NEMOVITOST
STAČÍ ZAVOLAT
DOPORUČUJEME

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

Prodám novou garáž u Galy, dálkové ovládání vrat. Cena dohodou.
Tel.: 776 178 025
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

Prodám RD 4+1 se zahradou,
5km od Pv, tel.: 776 682 118

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

REALITY
POHODA
- pohodové vyřízení realitních služeb

tel.: 607 915 184

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

PRONÁJMY:
1+kk Fügnerova - centrum, po rekonstr.
5.350,- Kč + ink.
1+1 Dvořákova - 2.P.
4,5 tis.+ 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

Pozemky:
Hrubčice, Žešov - orná půda - 14.700 m2
40 Kč/m2
Krasice - malá zahrádka, 100 m2 - pronájem
2.400,- Kč/rok
2
799 tis.Kč,
Mostkovice - 649 m , s chatkou, stav.par.
1.320 tis.Kč
Kostelec - 1160 m2, zasíť.
2
2
Mostkovice - 1600 m 1750 tis.Kč, Pozemek - 790 m , 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

UZÁVĚRKA pro nabídku

je mimořádně ve středu 30. 4. 2014
do 12.00 HODIN

Hledám ke koupi byt v Prostějově
a okolí. Tel: 602 570 658

Chaty a chalupy:
Ochoz u Konice 330 tis.Kč,
Ochoz - lux. 1 mil.Kč
Seč
650 tis.Kč

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
realitních kanceláří pro následující číslo

Hledáme ke koupi byt v Prostějově,
spěchá. Tel.: 605 011 310 i SMS

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

Odkoupení orné půdy
Byt 2+1 cihlový
Dům 3+1 v Kostelci N/H
Chatu v okolí Plumlova

Pronajmu garáž na ul. Plumlovská.
600 Kč/měs. 608 752 315

Prodám stav. poz. 5 km od Pv. RK
nevolat. 737 623 576

PR O K LI E N TY H LE D Á M E

VOLEJTE: 723 335 940

Hledáme větší byt 3+1, po rekonstrukci, 774 409 430

REALITNÍ KANCELÁŘ
VNB REALITY
nově na adrese: Hlaváčkovo nám.1
(ATRIUM), Prostějov
Ing. Marie Vymazalová, 774 421 818
Aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 1+kk, M. Pujmanové 430.000 Kč
* BYT 1+1, Družstevní
620.000 Kč
* BYT 2+1, A.Slavíčka
630.000 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 Kralice na Hané
2.500.000 Kč
* Pronájem RD, Smržice 6000+inkaso
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
Aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 3+1, A.Slavíčka 1.350.000 Kč
* BYT 3+1, Okružní
1.200.000 Kč
* RD 4+1, Česká
2.800.000 Kč
* RD 6+1, Držovice
3.550.000 Kč
* RD 2+1, Bohuslavice
400.000 Kč
* POZEMEK pro chatu 180.000 Kč
* CHATA - Březský vrch 390.000 Kč
* PRONÁJEM kancelář 5.700/měs
* Pronájem bytu 2+1
6000+inkaso
Pro naše klienty HLEDÁME:
* Byty po rek. i pův.stav, v Prostějově
* Rodinné domy v PV a okolí
* Chaty a zahrady Plumlov, Seč
* Pozemky Prostějov-Západ, Smržice
Prodejní a právní servis ZDARMA.
Za nabídky a tipy děkujeme.
Více na: WWW.VNB-REALITY.CZ

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

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.

Pronájem bytu 2+1 v Pv, Poděbradovo nám. po rekonstrukci.
Pronájem garáže tamtéž. Info
777 862 900 nebo 775 368 478

Pronajmu 2+1 na nám. Spojenců,
Pv. Tel.: 731 884 510

Volejte: 739 322 895
Garáž Kostelecká zánovní
250.000Kč
Garáž Havlíčkova
190.000Kč

VOLEJTE: 739 322 895

REALITY

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

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

Koupíme pěkný byt 3+1. Tel.: 774
858 723
Koupím garáž v Pv. 776 561 214
Garáž k pronájmu, garážový dvůr
Svatoplukova 56. Tel.: 777 010 323

Horní Štěpánov, prodej RD 3+1,
zahrada, hosp. budova, celý podsklepený. Zastavěná plocha 168 m2,
zahrada 452m2. Ideální pro bydlení i
jako chalupa. Cena 690 000 Kč. Tel.:
602 519 098
Hledám ke koupi rodinný dům.
Prostějovsko, Olomoucko. Tel:
602 570 658
Koupím zahradu v okolí PV. Nejlépe přímo od majitele. RK nevolat!
Cenu respektuji. Tel.: 734 481 013
Pronajmu byt 1+1, po rekonstrukci. Nájem 4 500 Kč. Tel.: 608 887
354.
Hledáme ke koupi RD se zahradou
do 1,5 mil. T.: 774 421 818
Pronajmeme nebytové prostory
80m2 vhodné na kanceláře, služby,
sklad, lehkou výrobu i prodejnu a 2
kanceláře 18,5m2, 19m2 v přízemí
a skladové prostory s regály 175m2
v 1. NP a v 2. NP s výtahem. El.
zabezpečení a možnost parkování. Vše blízko středu města. Tel.:
777 580 880
Autopark, Francouzská ul. nabízí
garážové stání – letní akce 800 Kč/
měs. Tel.: 604 430 934
Hledám dům nebo chatu v Prostějově a okolí max. 15 km bez RK.
Tel.: 732 755 910
Pronájem krásného bytu: Byt 1+1
30m2 + sklep 8m2, Joštovo náměstí. 4 NP. Kompletně po rekonstrukci. Nájem 5 000,- + inkaso cca
1 800,-. Kauce 10 000,-. Volný ihned. Více na tel.: 775 110 444
Pronajmu 2+1. 723 565 897
Hledáme ke koupi RD v Prostějově,
spěchá. Za nabídky děkujeme. Tel.:
605 011 310 i SMS
Prodám byt v OV, 3+1, cihlový
v Brodku u Prostějova, po kompletní
rekonstrukci + zahrada 200m2. Tel.:
603 873 531 nebo 606 711 656
Pronajmu v centru města Prostějova (ul. Kravařova) zavedené
obchodní prostory 120m2, vhodné na textil, obuv atd. Část prostoru má krásné klenbí a umožňuje prostředí kavárny nebo
cukrárny. Tel.: 777 13 55 40
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje výběrové řízení
na prodej družstevního bytu 1+1 o
výměře 38,47 m2 ve III. NP panelového domu na ul. Okružní č. 131,
Prostějov. Minimální kupní cena je
323.000,00 Kč. Další informace poskytne p. Hudcová na adrese Rejskova 28, Prostějov, tel. č. 582 302 585,
e-mail: yveta.hudcova@uzsvm.cz
Koupíme byt 2+1 v okolí nemocnice. 774 101 818
Koupím byt v Prostějově na sídlišti u nemocnice. RK nevolat. Tel.:
732 741 922
Pronajmu větší rodinný domek po
rekonstrukci v klidné části PV. Škola,
nákup. centrum, poliklinika v místě.
Do centra pěšky 10min. Nájemné
15 000 Kč +energie. Zvíře a trvalý
pobyt možný. Tel: 724 170 284
Pronájem obchodních prostor 4080 m2, blízko centra, ihned volné,
6000/měs., tel.: 774 409 430

600,- Kč/měs.
1 tis.Kč/měs., u Cílu

Koupím byt 1+1 v Prostějově.
Platba v hotovosti. Ne RK! Tel.:
608 831 689

Disponujeme nabídkou chat, chalup, garáží
a komerčních prostor dle web. stránek RK Pohoda,
popř. zodpovíme tel.nebo osobně v kanceláři RK

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

Garáže:
Pronájmy - Plumlovská - plechová
Lidická

Řádková, sloupcová inzerce a vzpomínky
FINANCE
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Peníze pro všechny ihned při podpisu!
Zvýhodněné podmínky, žádné poplatky. Volejte: 775 021 212
Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000
Kč se zástavou nemovitostí. Tel.:
774 965 734. Pracuji pro více věřitelů.
Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč, rychle až do domu, bez poplatku předem.
Tel.: 777 965 734. Pracuji pro více
věřitelů
Půjčka 5 až 50 000 Kč, rychle
a diskrétně až do domu. Nejlevnější nebankovní produkt od firmy
DOOR FINANCIAL a.s. Tel.:
739 152 789
Půjčka 5 až 100 000 Kč, rychle a diskrétně až do domu. Pracuji pro více
věřitelů. Zn. Určitě to vyjde. Tel.:
608 881 746
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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SLUŽBY
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
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.
VODO-TOPO-PLYN
Zdeněk ČTVRTNÍČEK
Tel.: 777 814 804
MAČKALSTAV S.R.O.
provádíme stavební práce, obklady a dlažby, rekonstrukce, zateplení
budov a RD. 774 655 459, 608 538
035 www.mackalstav.cz
Odvodnění domů, pozemků. Tel.:
723 522 369
Opravy a úpravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Vedle knihkupectví u radnice
608 331 141
Provádíme také opravy plavek,
spodního prádla a zcelování
Doučím AJ, příprava k maturitám
i pracovním pohovorům. Deset let
praxe v zahraničí. Zn: Levně. Tel.:
734 897 730
Kompletní pokládka zámkové
dlažby, s materiálem i bez, skvělé ceny, vysoká kvalita, nacenění
zdarma. Tel.: 723 522 369
Zednické a obkladačské práce,
nátěry, nástřiky fasád, antigrafity.
Tel.: 723 522 369
Čištění hrobů z terasa, přebroušení přímo na místě. Tel.:
721 817 009
Stěhování Prostějov – kamkoliv,
cokoliv, kdykoliv. Provádíme veškeré stěhování. Tel.: 737 716 627
www.stehovani-prostejov.8u.cz
Střechy Klimeš provádí tesařské,
klempířské, pokrývačské práce.
Výroba pergol. Tel.: 602 756 428
Provádím ruční výkopové práce:
kopání základů, inženýrských sítí,
bazénu, jímek atd. Bourací práce, domu, stodol, malých objektů.
Levně, rychle. Soušek 736 111 076
Stříhání a úprava psů. Prostějov.
Tel.: 606 166 853
Provádíme tesařské práce, krovy,
pokládky krytin, půdní vestavby,
pergoly. Tel.: 605 949 207

ZVÍŘATA

Stavba zídek, plotů, oplocení.
Rychle a kvalitně. Tel.: 723 522 369

Prodám pozinkovanou klec pro
psy velikost xl 110x70x68cm. Velice zachovalá. Cena 700 Kč. Tel.:
728 355 317

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

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

SEZNÁMENÍ
Jsi sám a máš 45+? Chceš změnu?
Hledám spřízněnou duši. PV a okolí. Napiš: dobruska24@seznam.cz
K seznámení hledám muže do
75 let, okolí OL a PV.732 601 110

Ve čtvrtek 1.5. 2014
provoz redakce UZAVŘEN

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro další číslo je
v PÁTEK 2. května v 10.00 hodin

Stavební firma KARON s.r.o., zajistí
kompletní stavební práce, montáže
vzduchotechniky, montáže dřevostavby. Tel. 605 483 602, e-mail:
info@karon.cz, www.karon.cz
Provedu zednické práce, zateplení,
omítky, bet. potěry, zdění, dlažby
apod. rychle, kvalitně a za rozumnou cenu. Tel.: 776 036 750
Montáž a opravy žaluzií a sítí proti
hmyzu, 602 76 47 13
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VZPOMÍNKY

PRÁCI NABÍZÍ
Přijmeme tesaře, řidičský průkaz
sk. B podmínkou. Tel.: 605 483 602
Centrum regenerace
v Prostějově.
Ihned zapracujeme do
různých pozic. Možnost i VČ.
Tel.: 602 810 644.
Přijmeme pracovníka na pozici
vedoucího výroby pekařské provozovny. Info: 582 342 095
Přijmeme pracovnici na úklid do
potrav. výroby (dvousměnný provoz). Info: 582 342 095

Dne 25. dubna 2014
uplynulo 35 roků od chvíle,
kdy nás neočekávaně opustila
naše drahá maminka,
paní Jarmila BRABCOVÁ
a dne 26. května 2014
uplyne 18 let od chvíle, kdy nás náhle opustil náš drahý otec,
pan MUDr. Jan BRABEC.
Kdo jste je měli rádi, vzpomeňte s námi.
PhDr. Jiřina Rédrová a Mgr. Jarmila Ottová,
dcery s rodinami

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

Dne 29. dubna 2014
si připomeneme
1. smutné výročí od úmrtí
pana Františka HAVELKY
z Konice.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Hledáme servírky, kuchaře pro provoz letní zahrádky. Tel.: 608 378 567
Studio Belleza, nám. T.G. Masaryka 15 přijme kadeřnici a pedikérku.
Klientela zajištěna. Informace na tel.:
728 512 345
GAMSBART s.r.o. hledá šičky kožené konfekce. Nástup ihned. Kontakt: 603 834 529
Obsazujeme prac. pozice: tel.
operátor/-ka, asistent/-ka, referent/-ka, obchodní zástupce a manager.
Nehledáme dealery a prodejce! Výdělek 24-40 000 Kč. měs.
firemní vůz a benefity. Tel.:
731 979 998

Odešel jsi, jak osud si to
osud přál, v našich srdcích
a vzpomínkách zůstáváš dál.
Roky plynou, jak tiché řeky
proud, jen bolest
nedá zapomenout.

Kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 2. května 2014
vzpomeneme
17. výročí úmrtí
BRÁZDILOVÉ
z Prostějova.
Stále vzpomíná
syn.

Hledám řidiče skupiny C,E – zahraničí. Tel.: 602 502 098

Dne 26. dubna 2014
uplynul 1. smutný rok od
náhlého úmrtí
pana Pavla KRASAVINA
z Prostějova
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka Ludmila,
syn Mirek a Helena, dcera
Bohdana a vnoučci.

Dne 2. května 2014
vzpomeneme první výročí

Přijmeme řidiče MKD skupiny C.
Karta řidiče a profesní průkaz nutný.
Tel.: 777 797 263
Přijmu pracovníka/pracovnici na
úklid v Pv. Pracovní doba po-pá od
15:30 do 18:30 hodin. Další informace po-pá mezi 9-10 hod. na tel.:
777 709 333

Kdo v srdci žije, neumírá.

Přivýdělek pro chudé, bohaté
a chytré. Pro informace nutná
schůzka. Tel.: 702 835 498

Dne 30. dubna 2014
uplyne 25. výročí úmrtí
pana Arnošta SEKANINU
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Přijmeme mechanika do pneuservisu. Praxe výhodou. Kontakt:
608 332 170, www.pneuservis-pv.cz.
Bližší info osobně.
Nabízím brigádu za barem (pá + so).
Noční provoz - Avalon music bar.
Tel.: 777 757 280
Přijmeme kuchaře/ku na HPP. Sezona
(duben - září). Tel.: 604 890 305
Přijmeme pracovníka pro montáž
strojů, kooperaci a skladové hospodářství. Místo výkonu práce: Kostelec
na Hané. Info na tel.: 602 747 080
Nabízíme práci u balící linky v nepravidelných směnách. Vhodné pro
starobní důchodkyni. Dobrý zdravotní stav podmínkou. Jedná se o práci
v chladnějším prostředí. Nekuřák výhodou. Bližší informace na telefonu
582 300 888
Bezpečnostní a úklidová agentura
přijme do HPP ženy v invalidním důchodu. Místo výkonu Kralický Háj,
pracovní doba 16:00 – 22:00 hodin.
Informace na tel.č.: 602 786 692
CUKRÁŘKA.
Přijmeme vedoucí cukrářské výrobny
v Prostějově. Nutná praxe v oboru.
Požadujeme schopnost vést a organizovat práci v kolektivu, samostatné
jednání a časová flexibilita. Kontaktujte nás na: smithy@atlas.cz
Do stále pracovního poměru přijmeme
venkovního prodejce na čerpací stanici
SHELL v centru Prostějova. Komunikativnost a technická zdatnost. Ostatní
informace osobně mezi 11 a 13 hodinou – denně. Tel.: 582 333 901
Hledám pomocníka na stavbu. Vhodné
i pro zdatné důchodce. Platba denně.
Tel.: 602 719 273

PRODÁM
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
Prodej palivového dříví. Tvrdé, měkké. Doprava zajištěna. Prostějov, Olomouc, Přerov. Tel.: 734 481 013
Prodám konzumní brambory z Vysočiny. Drobné 1 kg/8 Kč Tel.: 607 816 893

KOUPÍM
Galerie umění Prostějov (bývalá G.
Bašta) vykupuje a zdarma oceňuje
veškeré obrazy a starožitnosti. Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší ceny. Školní 49,
tel.: 608 805 775, Jindřich Skácel.
Koupíme starožitný nábytek,
obrazy, zbraně, vojenské předměty, hodiny, porcelán, sklo,
hračky, moto věci a jinou veteš.
Vykoupíme také celé pozůstalosti a zajišťujeme komplexní
vyklízecí práce. Seriózní jednání
a platba hotově. Tel.: 773 113 303
Aukční ceny ihned v hotovosti
zaplatíme za kvalitní obrazy 17.20. století, zlaté a stříbrné mince,
hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné
předměty, šperky a veškeré starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní a hodnotné předměty, nejlépe
celé sbírky či pozůstalosti. Info
René Simon, tel.: 736 127 661,
simonrene@seznam.cz
Koupím Haki lešení nebo trubkové. Cena dle dohody. Tel.:
734 481 013
Koupím staré pohlednice do r. 1950,
dále vyznamenání, řády – i socialist.
T: 608 420 808

po Tobě zůstala v srdci mém.
Vzpomínka krásná
babičko milá, že ty jsi pro
mě žila a matku mi
nahradila, lásku mi dala.

Dne 27. dubna 2014
by moje babička
paní Růžena MYŠKOVÁ
z Krumsína
oslavila 89. narozeniny.
Stále vzpomíná vnuk Petr.

Ti jen dát a se slzami v očích
a láskou v srdci, jen tiše vzpomínat.

Dne 25. dubna 2014
jsme vzpomenuli 20. výročí
úmrtí naší maminky,
babičky a prababičky
paní Boženy ŽONDROVÉ
z Myslejovic.
Za tichou vzpomínku
děkují dcery, syn
a snacha s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá.

Dne 29. dubna 2014
vzpomeneme
1. smutný rok od úmrtí
pana Jaroslava PORTEŠE
z Ptenského Dvorku,
bytem Hanušovice.
Vzpomínají maminka,
manželka, děti, bratr
a sestra s rodinami.

Chtěla bych Ti toho ještě
tolik povědět, do Tvých očí
chtěla bych se znovu zahledět. Držet Tvé ruce aspoň
chvilinku moc nám chybíš
náš drahý tatínku.

Sběratel koupí voj. věci po parašutistech. T.: 728 551 416

Dnes 28. dubna 2014
uplyne 5 let od úmrtí
našeho milovaného tatínka,
dědečka a pradědečka
pana Vojtěcha KRÁLÍČKA
z Myslejovic.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Dne 25. dubna 2014
by oslavil své 72. narozeniny
pan Oldřich SVOBODA
z Držovic
a dne 5. května 2014
tomu budou 2 roky, co nás
nečekaně opustil.
Stále vzpomíná manželka,
dcery Lenka a Ivana
s rodinou, synové Oldřich
a Jaroslav s rodinou, vnoučata
Oldřich, Martin a Michaela

Sport
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ZLATÍ BOXEŘI SE V PÁTEK STŘETNOU S MISTREM SLOVENSKA

Přátelské utkání s Nitrou zpestří

ZLATÁ TRETRA BUDE VYPRODANÁ!

předávání medailí i exhibice Petra Novotného
O velikonočním víkendu obhájili prostějovští boxeři
v hlavním městě České republiky extraligový titul
a již tento pátek se představí svým fanouškům ve
Společenském domě. Na programu totiž bude odvetné přátelské utkání mezi českým a slovenským
mistrem, při němž se staronoví vítězové nejvyšší
tuzemské soutěže dočkají slavnostního předávání
zlatých medailí. Pro příští sezónu pak plánují vstup
do mezinárodní soutěže.

votný na zápasové rozloučení
se sezonou a společnou oslavu
V Praze bylo vše jasné již po s oddílovými příznivci.
pěti hmotnostních kategoriích,
Tak velkou
neboť borcům BC DTJ Prostějov stačilo vyhrát tři dílčí
výhru Novotný
souboje, aby se nemuseli ohlíneočekával
žet na závěrečný duel mezi
Prahou a Dubnicí. A potřebné
body velice brzy získali Hamo Prostějov tak obhájil zlato ze
Aperjan, Miroslav Šerban a sezony 2012/2013 a navázal i na
Vladimír Lengál. Pak se již stejně blyštivý výsledek z ročnímohli radovat. A jak napovídá ku 2010/2011. „Svědčí to o tom,
konečný výsledek 12:4, jejich že se v Prostějově dělá kvalitní
mise dopadla až nad očekávání box. Máme zde potřebnou podúspěšně...
poru a zázemí, opětovně musím
„Divil jsem se a byl příjemně vyzdvihnout Olomoucký kraj,
překvapen. Zejména jsme ne- Statutární město Prostějov i ostatní
chtěli nic podcenit a byla to z naše partnery,“ vzkázal Novotnaší strany dobře odvedená prá- ný, který vyzdvihl výkony všech
ce, navíc se nikomu nic nestalo. svých svěřenců. Přesto jej lehce
Všichni jsme měli radost, že mrzelo, že se nepodařilo zvítězit
jsme to dokázali, ale soustředil i Norbertu Kaluczovi a Robertu
jsem se na jednotlivé zápasy Bilíkovi. „U nás to bylo s Prahou
a euforie naplno vypukne až vyrovnané a dokázali jsme využít
doma s Nitrou,“ těší se hlavní domácího prostředí, venku jsem
kouč a starosta celé Dělnické takový výsledek nečekal. Praha
tělovýchovné jednoty Petr No- boxovala dobře, my jsme ale byli
Prostějov/jim

velice dobře připraveni,“ hledal
rozdíl mezi oběma kluby.
Novotnému se tak hned v prvním roce od ukončení kariéry
podařilo navázat na aktivní
sportovní kariéru ověnčenou
spoustou prvenství. „Je to velký
úspěch i pro mě osobně. Snažím
se na sobě stále pracovat a vážím
si podpory i trpělivosti své rodiny.
Jako boxer jsem se mohl soustředit jen na sebe, teď je to časově náročnější i zodpovědnější, obnáší to
mnohem více zařizování a funkcionářské práce,“ porovnával.
Bývalý reprezentant by rád dosáhl toho, aby se prostějovský
box udržel na vrcholu stabilně
a v pozitivním duchu byl vidět i
slyšet. „Nejsme jen mužský oddíl, máme také juniory a nově i
přípravku. U ní nám jde o všeobecný fyzický rozvoj a všestrannost, vše formou hry. Důležitá
je koordinace a nic neuspěchat.
Juniory se snažíme rozdělit do
výkonnostních tříd. Je to ale dřina a spousta odříkání, málokdo u
boxu vydrží,“ upozornil.

Jedná se
o soutěži se
Slováky i Poláky
Páteční střetnutí s Nitrou začíná
v 17.00 hodin a program zahájí
vystoupení Taneční školy Hubený, poté se uskuteční boxerský
předzápas a nástup družstev

spojený se slavnostním dekorováním zlatých hochů. Následovat bude první část zápasů a
přestávku opět vyplní Taneční
škola Hubený, kickboxový
zápas i exhibice mezi Petrem
Novotným a Jiřím Sklenářem.
Na řadu pak přijde druhá část
soutěžních zápasů.
„Myslím si, že se diváci mají na
co těšit. Upustili jsme sice od živé
kapely a o hudbu se bude starat
místní dýdžej, přičemž i další
program bude atraktivní. Třešničkou bude moje exhibice, což
je pro mě velká výzva. Pokusíme
se předvést to nejlepší a pobavit
fanoušky. Moje váha sice už šla
trochu nahoru, ale stále trénuji a
běhám,“ pousmál se několikanásobný mistr republiky a vítěz
extraligy v roli hráče i trenéra.
Tímto duelem prakticky skončí sezona a nastane čas volna,
poté přijde na řadu příprava
na novou sezonu a pravděpodobně i jinou soutěž! „Svaz jedná o mezinárodní extralize, které
by se účastnily kluby z České republiky, Slovenska a Polska. Od
nás by to byl Prostějov a Praha,
ze Slovenska Nitra s Dubnicí, z
Polska možná Rybnik. Bude to
sice nákladnější, ale i atraktivnější
a věřím, že asociace bude kluby
podporovat,“ věří Petr Novotný,
že se záměr podaří zrealizovat a
nenastane tak situace z posledních let, kdy vždy alespoň jeden
klub sezonu nedokončil.

Obchodní partneři BC DTJ Prostějov:

Ostrava/lv - Vyprodaný ostravský stadion požene za co nejlepšími výkony atlety, kteří se představí na letošním ročníku Zlaté
tretry. Pořadatelé oznámili, že
doposud bylo prodáno dvanáct
tisíc vstupenek, i když do závodu zbývá rovných jednapadesát
dní. „Třeba na hlavní tribunu
už je k dispozici pouze několik
desítek lístků,“ prozradil Miroslav Černošek, šéf pořádající
společnosti Česká sportovní.
Ve startovní listině po roční pauze
nechybí sprinter Usain Bolt. Zatím

ale není jisté, na jaké trati se představí. V Ostravě půjde o jeho první
start v sezoně a není vyloučeno, že
si nakonec zvolí běh na 100 metrů. Diváci ale uvidí i další hvězdy.
Jednou z nich je francouzský
tyčkař Renaud Lavillenie, který
začíná zdolávat i zdánlivě nepřekonatelné rekordy Sergeje Bubky.
Na Zlatou tretru přijede rovněž
olympijský vítěz ve výšce Ivan
Uchov. „Program bude opravdu
nabitý. Každá disciplína bude
mít výborné obsazení,“ usmívá
se spokojeně manažer mítinku
Alfonz Juck, podle něhož největší ozdobou ženské části podniku
bude jamajská sprinterka Shelly-Ann Fraserová-Pryceová, která
byla vyhlášena nejlepší atletkou
světa minulého roku.
Na stadionu ve Vítkovicích budou
o co nejlepší výsledek usilovat

také nejlepší domácí atleti. Chybět
nebude světový šampion Vítězslav Veselý. „Oštěp je pro mě už
od časů Honzy Železného dominantní disciplínou Zlaté tretry,
a tak to bude také letos,“ uvedl
Černošek.
Vyloučený není ještě ani start Barbory Špotákové. Dvojnásobná
olympijská vítězka se zatím ještě
nerozhodla, kdy se vrátí k závodům po mateřské dovolené a je
možné, že si Zlatou tretru nenechá
ujít. „V tom případě bychom uvažovali o společné soutěži mužů a
žen s omezeným počtem startujících,“ naznačil Juck.
Poslední vstupenky jsou už
v prodeji na adrese:
www.vstupenky.ticket-art.cz.
Na hlavní tribunu stojí 1000 Kč,
na novou tribunu 200 Kč a k
stání 100 Kč.

Tenistům Prostějova se nedařilo

Bukurešť, Stuttgart/lv - Ve
velkém stylu vstoupil do turnaje v rumunské Bukurešti
Jiří Veselý, když v úvodním
zápase porazil nebezpečného
Jeremyho Chardyho z Francie ve dvou setech. O kolo
později ale vyzval nasazenou
jedničku Grigorije Dimitova
z Bulharska a prohrál 6:7, 2:6.
Nedařilo se ani něžnějšímu
pohlaví z TK Agrofert, když
hned v prvním kole byly vyřazeny Lucie Šafářová i Petra
Cetkovská, jen díky volnému
losu se dostala o kolo dál Petra Kvitová, aby však následně
zklamala s Ruskou Klejbanovou.
Prostějovský talent Jiří Veselý vzal ve svém souboji proti
Chardymu soupeři třikrát podání, sám musel odvracet jediný brejkbol. Na rozloučenou
s turnajem navíc Chardymu
zazpíval kanár - 7:6, 6:0. „Měl
jsem obavy, co s formou udělá
nedávná nemoc. Neztratil jsem
ji,“ radoval se po vítězství Veselý. O kolo později ale narazil
na nasazenou jedničku Grigorije
Dimitova z Bulharska a prohrál
6:7, 2:6. „Škoda zkrácené hry.

Ale musím uznat, že Grigorij
nedělal téměř žádné chyby a byl
nad moje síly,“ poznamenal daviscupový reprezentant.
Petra Cetkovská neuspěla v
prvním kole turnaje v Marrákeši. Devětadvacetiletou tenistku
vyřadila třetí nasazená Yvonne
Meusburgerová. Utkání, které
bylo několikrát přerušené deštěm, prohrála Češka dvakrát 3:6.
Téměř tři a půl hodiny bojovala Lucie Šafářová ve Stuttgartu
s Marií Šarapovovou. Ve tří setové bitvě pokaždé rozhodoval až
tie-break a z postupu se nakonec
inzerce

radovala Ruska. V rozhodující
sadě Šafářová otočila průběžný
výsledek z 1:5 na 6:5, pak ale
prohrála svůj servis a zkrácenou
hru prohrála 2:7. „Musím to
brát pozitivně. Jsem stále blíž a
blíž k úspěchu v zápase s Marií.
Třeba to vyjde už příště,“ uvedla
Šafářová.
Loňské čtvrtfinále neobhájila
Petra Kvitová, která ve druhém
kole prohrála s Ruskou Klejbanovou 2:6, 6:7. „Jsem pochopitelně zklamaná. Pauzu využiji
k dalšímu tréninku,“ prohlásila
nejlepší česká tenistka.

MISTROVSTVÍ SVĚTA V PROSTĚJOVĚ: Pořadatelé vsadili

na ozkoušené prostředí, první posádky přiletí trénovat již za měsíc
Parašutisté překonají rychlost 500 kilometrů v hodině

Prostějov/jim - Jak Večerník informoval již v minulém vydání,
po dvou podnicích Světového
poháru a třech evropských
šampionátech bude Prostějov
poprvé v historii hostit i mistrovství světa v parašutismu!
Na konci srpna se tak na zdejším letišti bude soutěžit ve třech
odlišných kategoriích - ve skupinové akrobacii, uměleckých
disciplínách a rychlostním parašutismu.
„Všechno to jsou moderní disciplíny za volného pádu, nikoliv na
padáku. Třeba při vertikální akrobacii dělají parašutisté sestavy
až při rychlosti tři sta kilometrů v
hodině, při rychlostním parašutismu je cílem dosáhnout maximální
rychlosti a precizní polohou pře-

konávající hranici pěti set kilometrů v hodině,“ těší se na atraktivní
podívanou tajemník občanského
sdružení DROPZONE Prostějov
Martin Dlouhý, která za prestižním podnikem pořadatelsky stojí.
Ještě nedávno platilo, že se šampionát uskuteční v Přerově, nakonec se ale celá akce přesouvá
do Prostějova, kde se s ní počítalo už na počátku a při hlasování mezinárodní parašutistické
konference.
„V Přerově tehdy ještě byla armáda, ale v polovině loňského
roku se naskytla příležitost využít tamější výborné prostory
a betonovou ranvej. Jenže zůstalo
jen u slibů a majitel neudělal nic,
aby splnil naše požadavky a aby
to proběhlo perfektně,“ vysvětlil

Dlouhý uvažovanou změnu místa.
Ve prospěch Prostějova tak vyzněly dosavadní pozitivní zkušenosti.
„Vsadili jsme na jistotu a vyzkoušené prostředí, v Prostějově totiž
už mnoho let působíme. Nechtěli
jsme riskovat třeba to, že se na
závody lidé nedostanou, protože
je tam ochranka nepustí. Měli
jsme tedy své důvody,“ doplnil své
vyjádření.
V Prostějově se již v roce 2005
konalo mistrovství Evropy, v
letech 2009 a 2012 současně se
Světovým pohárem. Teď půjde
o ještě významnější podnik. Ve
skupinové akrobacii půjde o již
jednadvacátý světový šampionát a
v horizontálních i vertikálních pozicích budou soutěžit čtyřčlenná a
osmičlenná družstva v kategoriích

open a ženy. Pro vyznavače uměleckých disciplín se bude jednat o
desáté mistrovství světa. „To je to
nejzajímavější, zejména u žen se
to blíží až krasobruslení či baletu.
Freestyle tvoří závodník s kameramanem, freefly dva závodníci
s kameramanem. Oboje hodnotí
rozhodčí,“ představil Dlouhý.
V rychlostním parašutismu půjde
o vůbec první Světový pohár. Cílem parašutistů je tady ve čtyř- až
jednokilometrové výšce vyprodukovat co nejvyšší rychlost. „Měří
se to pomocí přístrojů a při pětisetkilometrové rychlosti dělají zvuk
jako stíhačka,“ popsal tuto disciplínu Martin Dlouhý.
Tajemník pořádajícího sdružení
DROPZONE tak věří, že se mají
o prázdninách diváci na co těšit a

dorazí v hojném počtu. „Bude připravena velkoplošná obrazovka i
menší televize a uvidí i přistávání,
kdy se závodníci při zemi pohybují proti sobě rychlostí osmdesát
kilometrů za hodinu. Nebude
chybět ani doprovodný program,“
odtajnil část atrakcí.
Šampionát se uskuteční od 25.
do 31. srpna 2014 a přáním organizátorů samozřejmě je, aby
se vydařilo i počasí. „Ze statistik
vyplývá, že by nemělo tak dlouho
v kuse pršet, máme tam danou rezervu. Důležité je, aby bylo dobré i
na tréninky, první týmy k nám přiletí již za měsíc. Budou to například závodníci z Kataru, Belgie,
Anglie, Francie, Finska, Norska a
pak i odjinud,“ vyjmenoval základ
startovního pole Martin Dlouhý.

Bez místní podpory by Národní olympijské centrum nevzniklo
„Rozhodně to není tak, že Černošek chtěl posilovnu a regeneraci,“
říká k otevření ´Letní tělocvičny´spolumajitel TK PLUS

Prostějov/lv - K zefektivnění
přípravy reprezentantů i k výchově budoucích hvězd mají
přispět Národní olympijská
centra České republice. Jedno
z nich bylo nedávno otevřeno
v Prostějově (Večerník informoval v předminulém
vydání - pozn.red.), které budou primárně využívat tenisté
a volejbalisté. Zázemí v „Letní
tělocvičně“, jak zní oficiální
název, v podobě špičkově vybavené posilovny, kompletní
regenerace a ubytování není
přitom žádným nahodilým
projektem. Na jeho vybudování se podílel stát, kraj
i město.
„Jsou to spojené nádoby. Stát
podobné projekty podporuje,
současně ale zkoumá, zda
mají i místní podporu. Bez

vstřícnosti Krajského úřadu
a prostějovského magistrátu
by vznik centra nebyl možný,“
vysvětluje spolumajitel TK
PLUS Miroslav Černošek, jehož
společnost o vytvoření centra
společně s Českým olympijským
výborem usilovala. „Byla to
opravdu náročná práce. Všechno
skloubit, aby se celá dynastie
podařila, nebylo snadné. Výsledek ale stojí za to,“ pousmál se
boss marketingové agentury.
V útrobách haly se budou
připravovat špičky klubů
TK Agrofert a VK Agel
Prostějov, stejně jako zástupci
dalších věkových kategorií.
Dostatečný prostor dostanou také prostějovské školy a mládež.
„Chceme, aby naše děti sportovaly, a také tímto způsobem

je chceme přivést k pohybové
aktivitě. V centrech navíc
uvidí své vzory a budou se je
snažit napodobit. Jednou budou třeba stejně úspěšné, jako
dnešní hvězdy,“ věří ministr
školství mládeže a tělovýchovy
ČR Marcel Chládek, který byl
předminulý pátek přítomen
slavnostnímu otevření.
Maximální podpora aktuálních sportovních osobností
a výchova nových talentů
je také podle manažera
Černoška hlavním důvodem,
proč olympijská centra vznikají. „Rozhodně to není tak,
že Černošek chtěl posilovnu
a regeneraci. V Prostějově
Národní
olympijské
centrum vyrostlo vlastně logicky.
V tenise jsme pod hlavičkou
TK Agrofrert získali více než

anketa

Sportovci i trenéři nový areál chválí
Prostějov/lv - Náhodný návštěvník Národního olympijského
centra by možná vybavení areálu neocenil. Všiml by si, že činky
i posilovací stroje jsou právě vybalené z krabice, a šatny, chodby,
vyšetřovny nebo pokoje září čistotou. Sportovci a trenéři se však
nedívají pouze na pořádek a čistotu. Zajímá je kvalita centra.
A jak lze zjistit z exkluzivní ankety Večerníku oslovené osobnosti
si centrum jen a jen pochvalují...

Julie JÁŠOVÁ - libero VK Agel Prostějov
„Je to unikátní komplex, jenž rozhodně přispěje ke
zlepšení výkonů všech sportovců, kteří budou areál
využívat. Společně s týmem už zde trénujeme a můžu
říct, že třeba posilovna je vážně skvělá. Takovou
v České republice opravdu nenajdete!“

Jaroslav NAVRÁTIL
trenér, nehrající kapitán daviscupového týmu ČR
„Sportovci musí být na špičkový výkon patřičně
připravení. Bez kondice na žádné vítězství nedosáhnou a právě v posilovně se tvoří základ pozdějších
úspěchů. Z tohoto pohledu zde mají všechno potřebné. Zároveň
musí být zdraví. Proto je ideální, že přímo v areálu je k dispozici
fyzioterapeut. Tak to má být, spokojenost. (úsměv)“

Petra KVITOVÁ
tenistka TK Agrofert Prostějov
„Po návratu ze Spojených států, ještě v pauze před
Fed Cupem jsem už měla možnost si všechno
v novém centru vyzkoušet. Můžu říct, že tady nic
nechybí, a je radost zde pracovat. Chci v této i následujících sezonách podávat co nejlepší výkony a přiblížit se svému dosavadnímu maximu, k čemuž mi tento areál může pomoci.“

Miroslav ČADA - trenér VK Agel Prostějov
Tréninkové prostory. V nové hale najdou příhodné podmínky i prostějovské volejbalistky.
Foto: Jiří Možný
pět stovek mládežnických titulů, To je důvod, proč nás všechny
v ženském volejbale dominu- zainteresované strany podpořily
jeme v extralize a jsme úspěšní a my si pochopitelně této podpotaké v evropských pohárech. ry vážíme,“ vzkázal Černošek.

„Po návratu ze Spojených států, ještě v pauze před Fed
Cupem jsem už měla možnost si všechno v novém
centru vyzkoušet. Můžu říct, že tady nic nechybí,
a je radost zde pracovat. Chci v této i následujících
sezonách podávat co nejlepší výkony a přiblížit se svému dosavadnímu maximu, k čemuž mi tento areál může pomoci.“
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„Vezeme se na vítězné vlně,“

Prostějovské „eskáčko“ po Zábřehu přehrálo i Orlovou

Fotbalová paráda a tři góly ze standardních situací libuje si MARTIN SOUŠEK
1.SK Prostějov
FK Slavia Orlová-Lutyně

3:0
(1:0)

Branky: 11. Krč, 57. Machálek, 60. Rus. Rozhodčí: Julínek - Černý,
Hanáková. Žluté karty: 76. Krejčíř, 82. Pavlík - 25. Kašša, 36. Kaizar,
65. Urban. Diváků: 310.

1.SK Prostějov:
Bureš - Rus (90. M. Hloch), P. Hloch, Pavlík, Pančochář - Fládr,
Soušek (66. Krejčíř), Zelenka (79. Petržela), Hirsch – Krč (63.
Jirouš), Machálek (84. Šteigl). Trenér: František Jura
SK Sulko Zábřeh na Moravě:
Pacanovský - Janso, Skoupý (69. Míšanec), Kaizar, Vlk – Kašša,
Vybíral, Puškáč, Sporysz (69. Klimas) - Kopel (26. Tomáš), Urban (73. Golej). Trenér: Pavel Poledník
Prostějov/tok - Na počátku
„anglického“ týdne, kdy každý
tým třetí nejvyšší soutěže čekají díky odloženému prvnímu
jarnímu kolu tři zápasy během
osmi dnů, má výběr trenéra
a GSM Františka Jury důvod
k optimismu. Po otočení vývoje
zápasu se Zábřehem na Moravě nenechal proti Orlové nic na
náhodě a v rámci dvaadvacátého kola si připsal další tři body.
Po vedoucím gólu Krče nepustil v jarní části kvalitně hrajícího soupeře vůbec do zápasu,
a než se přehoupla hodina hry,
získal komfortní tříbrankový
náskok, který ještě nemusel být
konečný. V průběžné tabulce
MSFL se tak Prostějov posunul
na třetí místo, a to před svého
středečního soupeře Třebíč,
která překvapivě prohrála
doma s posledním Žďárem nad
Sázavou. Na vedoucí duo Opava - Sigma Olomouc „B“ ztrácí
„eskáčko“ už jen dva body!
Vzhledem k výše zmíněnému
nabitému programu chce kouč
Jura rozložit zátěž co možná
rovnoměrně, proto v sobotním
utkání na levého beka zařadil
Ruse, ve středu zálohy zastoupil distancovaného Mazoucha
(více na jiném místě - pozn.red.)
Soušek a na hrotu tentokrát ope-

rovala dvojice Krč - Machálek.
„Eskáčko“ začalo aktivně. Už
v 5. minutě našel svou neopakovatelnou „uličkou“ Zelenka
Pančocháře, obrana hostí v čele
s gólmanem Pacanovským ale
nebezpečí zažehnala. Ne nadlouho. O šest minut později rozehrával Zelenka nepřímý volný
kop, který našel ve vápně Krče
a ten poslal s přispěním hostujícího Kopela Prostějov do vedení
- 1:0. A do třetice Zelenka, který
byl ve sobotu při chuti - příkladným aktivním napadáním prohnal brankáře Pacanovského tak,
že ten měl ještě asi hodnou chvíli
vysokou tepovou frekvenci.
Hosté o sobě dali vědět po dvaceti minutách hry, když po nedorozumění v domácí obraně
pálil z hranice velkého vápna
Vybíral, Bureš ale jeho pokus bez
problémů zlikvidoval. O dvě minuty později zaujala diváky ještě
dalekonosná Pavlíkova střela,
druhá část prvního poločasu byla
na brankové příležitosti poměrně
chudá, domácí ale hráli svoji hru
a slávistům myšlenky na srovnání
skóre nedopřávali.
Orlová začala druhou půli aktivně
a vypracovala si sérii rohových
kopů, s nimiž ovšem prostějovská
obrana neměla vážnější starosti.
V 57. minutě dostal pěknou při-

hrávku za obranu Krč, ke střele
se ale dostal už z poměrně ostrého úhlu a Pacanovský vykopl
jeho
pokus na roh. Ten rozehráj
val zprava Fládr, přetažený centr
vrátil hlavou před bránu Hloch
a Machálek balón uklidil na
správné místo za Pacanovského
záda - 2:0. O tři minuty později
si Fládr roh zopakoval, tentokrát
si na čechraný balón naběhl nikým nekrytý Rus a nekompromisní hlavičkou zaznamenal
svůj první třetiligový gól – 3:0!
O chvíli později ještě rozjásaným divákům mírně zatrnulo,
když střídající Tomáš trefil břevno Burešovy branky. V 68. min.
tentýž hráč opět prověřoval Burešovu pozornost, ten jeho střelu
vyboxoval. V 72. minutě střídající Jirouš potáhl balón po pravé
straně, jeho centr zpracoval Machálek pro zcela osamoceného
Fládra, ten však nebyl dostatečně
pohotový a jeho pokus stačil Pacanovský vykrýt. Třináct minut
před koncem se ještě zjevil před
Burešem v dobré příležitosti
Puškáč po Míšancem rozehraném volném kopu, o deset minut
později měl naopak příležitost ke
zvýraznění výsledku Jirouš, kterého našel „moravskou“ uličkou
Šteigl, střela z úhlu si ovšem do
sítě cestu nenašla.
„Eskáčko“ tedy zanechalo
v posledních dvou mistrovských zápasech doma velmi
dobrý dojem, po dvojzápase
venku s Třebíčí a Hulínem se
představí doma příští sobotu
10. května proti Hlučínu.

Prostějov - V jarní části toho zatím mnoho neodehrál.
Do utkání s Orlovou konkrétně pouhých šestačtyřicet
minut. Nucená absence Tomáše Mazoucha jej však
vrátila do základní jedenáctky. Proti Zábřehu odehrál
necelých dvacet minut, když střídal zraněného Pavlíka
a hned se zasloužil o vyrovnávací gól. V sobotním mači
proti Orlové naskočil v základní sestavě a v šestašedesáti minutách podal solidní výkon. Po utkání pak poskytl
Večerníku exkluzivní rozhovor.
Tomáš Kaláb

Převaha i ve vzduchu. Martin Jirouš zúročil svou výšku, kromě soupeřů zůstal „při zemi“ i parťák Machálek (vlevo). Foto: Tomáš Kaláb

Roman POPELKA - as. trenéra 1.SK Prostějov:

„Orlová nás ničím nepřekvapila. Věděli jsme, že soupeř bude nebezpečný v osobních soubojích a ve standardních situacích, protože na to má typově hráče. O to víc nás těší, že jsme se právě ze
standardních situací dnes dokázali prosadit my. Měli jsme šance
i ze hry, ty ale zůstaly nevyužity a pomohli jsme si těmi standardkami, tři proměněné v jednom zápase je velmi dobrý počinek. Důležité bylo, že jsme nepřipustili drama a nemuseli otáčet skóre. Po
gólu jsme se tolik nezatáhli, soupeř nás nakopávanými míči trochu
přitlačil, ale dokázali jsme tomu čelit. Druhý poločas jsme odehráli
velmi zodpovědně. Doma získaných šest bodů nám dává trochu
klidu do další práce, díky nim jsme odskočili od středních pasáží
tabulky a klukům jsou odměnou za poctivě odmakané zápasy.“

Pavel POLEDNÍK - FK Slavia Orlová:

„Byl to zatím náš nejslabší výkon v jarní části sezóny... Možná
jsme takovouto facku potřebovali a záleží na tom, jak rychle se
dáme do pořádku. Nemyslím si, že domácí hráli až tak výborně, ale my hráli špatně, koledovali jsme si o branku, kterou jsme
záhy dostali, i další dvě padly ze standardních situací. Prvních
deset minut druhého poločasu jsme začali hrát jinak, byli jsme
lepší, důraznější. Když to vypadalo, že bychom ještě mohli se
zápasem něco udělat, dostali jsme gól po rohovém kopu a bylo
po zápase.“

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK - hlavní mediální partner klubu

Utkání Brodku a Olšan se bude opakovat
P. Peřina: „Neměli jsme jinou možnost“

Prostějov/jim - Pouze pětačtyřicet
minut stihli před týdnem odehrát
fotbalisté Brodku u Prostějova
a Olšan u Prostějova, než průtrž mračen a vodou zalitý pažit
donutily hlavního rozhodčího
k předčasnému ukončení utkání.
Osudem tohoto nedohraného duelu se tak ve středu zabývala Sportovně-technická komise (STK)
Okresního fotbalového svazu
(OFS), která rozhodla, že na
hráče nečeká pouze zbývajících
pětačtyřicet minut, ale plná porce
devadesáti minut.
„Soutěžní řád a konkrétně článek
49, odstavec 6 neumožňoval komisi
nic jiného. Pokud je přerušení způsobeno klubem, následuje kontumace, pokud tmou, dohrává se zbytek
minut, pokud povětrnostními podmínkami, zápas se musí opakovat,“
nastínil regule Fotbalové asociace
a okomentoval rozhodnutí sekretář
OFS Prostějov Pavel Peřina.
Neopakoval se tak scénář z letošního ročníku Ligy mistrů, kde zápas

mezi týmy Galatasaray Istanbul
a Juventusem Turín ukončil po
dvaatřiceti minutách sníh. Další
den se tak dohrávala jen zbývající
necelá hodina. „Oni mají svůj manuál, svá pravidla a musí to odehrát
v termínu, my se řídíme regulemi
FAČR, která jsou v tomto odlišná,“
vysvětlil rozdílné verdikty Peřina.
V mírné nevýhodě tak bude domácí Brodek u Prostějova, jenž
tak přišel o poločasové vedení
2:1. „Mně to až tolik nevadí.
Nemůžeme postoupit a snad ani
nesestoupíme, důležité je, že se
nikdo nezranil. Hřiště bylo jako
bazén a takto dáme místo tréninku fotbal. Ten kluky baví více
a navíc nás ještě čekají důležitější zápasy,“ nevzrušoval se nad
rozhodnutím ´estékáčka´ kouč
Brodku u Prostějova David Mezuliánek a připomněl zápasy
s Hanou Prostějov „B“, Smržicemi či derby s Otaslavicemi.
V klidném tónu přijal nový termín
16. května od 16.30 i hrající se-

kretář Olšan u Prostějova Michal
Uhřík. „Přiznám se, že jsem se
o rozhodnutí dozvěděl až od
vás...,“ usmál se zprvu. Poté už
vážněji přidal svůj komentář.
„Opakování zápasu je pro nás
výhoda, protože jsme prohrávali
jedna ku dvěma, ale jednogólová
ztráta není nic, co by se nedalo otočit. Musíme se ale vyvarovat chyb,
které jsme udělali, protože soupeř
je kvalitní,“ zhodnotil Uhřík.
Osobně předpokládal, že bude
pravděpodobně nutné odehrát celé
utkání od začátku. „Podle pravidel by se muselo odehrát alespoň
šedesát procent zápasu, aby se
pouze dohrávalo. V nabité sezoně opakování ale asi ani jednomu
týmu nevyhovuje, bude problém
dát dohromady sestavu,“ očekává
starosti. Jisté zatím je pouze to, že
kvůli zranění nebude mít k dispozici exreprezentanta a kouče olomoucké Sigmy Martina Kotůlka,
ten zatím v této sezoně za Olšany
odehrál jen šestadvacet minut.

Vrátím se ještě k minulému utkání, nemrzí
tak trochu ta nepřipsaná
branka?
„Je věcí náhody, že tomu bylo
navíc ještě v utkání se Zábřehem,
kde jsem působil! Po té hlavičce
jsem čekal, že s kluky oslavíme
gól, ale najednou byli pryč a jen
někdo poznamenal, ať vezmu
balón... (úsměv) I to se někdy stane,
ale hlavně, že to tam spadlo a my
pak otočili výsledek.“
V první půli to vypadalo
na nějaký problém s nohou. Co se stalo?
„Nebyl to důsledek nějakého faulu, ale spíš moje chyba, zvrknul

se mi kotník a během přestávky
ztuhnul. Vzhledem k tomu, že
Tomáš Mazouch bude chybět ještě
v Třebíči a je pravděpodobné, že
nastoupím, nechtěl jsem v druhé
půli příliš riskovat.“
Co očekáváte od středečního zápasu v Třebíči?
„Po pravdě je Třebíč pro mě
dost nečitelná jako nováček
soutěže. Potkali jsme se s ní
hned v úvodu sezóny, kdy jsem
kvůli předešlému zranění nehrál,
takže to bude nová zkušenost.
Každopádně teď hrajeme v pohodě, dva domácí zápasy nám
zlepšily psychiku, jedeme na
vítězné vlně. Nemáme tam co
ztratit, můžeme jenom získat.“

Mazouch dostal

třízápasovou STOPKU

Prostějov/tok - Bylo těsně po to probrali mezi čtyřma očima, je
začátku druhé půle utkání se asi jasné, v jakém duchu se ten roZábřehem na Moravě, když chtěl zhovor vedl. Tohle by se kapitánovi
Tomáš Mazouch rychle rozehrát v tak důležitém zápase stát nemělo,“
nepřímý volný kop, v čemž mu poznamenal Mazouch, kterého
nedovoleným způsobem zabránil Večerník zachytil v hledišti i spolu
soupeřův
záložník
Lukáš. s novým přírůstkem do rodiny.
Nejbližší sekundy poté by
„Taková klukoprostějovský kapitán
minutí vina se v takoro
p
o
e
dám
nejraději vymazal...
vémto zápase
n
edu požá
dil kapitá
„Byl to totální zkrat, „Ve stř
a při stavu,
ra
z
ro
p
,“
strašně rád bych to zbytku trestu
který byl, prostě
vzal zpátky, bohužel
nesmí stát. Na druhou
to není možné,“ řekl posmutnělý stranu emoce při zápase pracují,“
záložník, který své spoluhráče řekl k tomu Jura. „S Tomášem
přišel v dalším sobotním střetnutí jsme to probrali, samozřejmě ho
proti Orlové povzbudit alespoň to mrzí, je to inteligentní kluk.
v civilu. Od disciplinární komise Bohužel vrátit se to už nedá,“
FAČR pro Moravu totiž dostal trest přiblížil kouč hráčův postoj k inna tři zápasy nepodmíněně a hrát cidentu.
tedy nemohl! „S trenérem jsme
(dokončení na straně 29)

zprávy od zeleného stolu...
Sportovně-technická komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 23. dubna 2014 rozhodla:
1. Změna termínu utkání:
III. třída 28. kolo FK Skalka 2011 – Sokol Vícov. Původní termín
30.5.2014, bude sehráno 1.6.2014 v 16.30 na hřišti v Klenovicích.
Starší žáci 17. kolo Sokol Pivín – Haná Nezamyslice. Původní termín
26.4.2014, bude sehráno 27.4.2014 v 10.30. Dohoda oddílů.
Starší žáci 20.kolo FC Kostelec na Hané – Sokol Pivín. Původní termín
18.5.2014, bude sehráno 17.5.2014 v 9.00. Dohoda oddílů.
Starší žáci 22.kolo FC Kralice na Hané – Sokol Pivín. Původní termín
31.5.2014, bude sehráno 1.6.2014 v 11.00. Dohoda oddílů.
Mladší žáci 15.kolo Sokol Pivín – Sokol Přemyslovice. Původní termín
27.4.2014, bude sehráno 27.4.2014 v 9.00. Dohoda oddílů.
Mladší žáci 16.kolo Sokol Držovice – Sokol Pivíně. Původní termín
4.5.2014, bude sehráno 30.4.2014 v 17.00. Dohoda oddílů.
Mladší žáci 19.kolo Sokol Přemyslovice – Sokol Určice. Původní termín
25.5.2014, bude sehráno 23.5.2014 v 17.00. Dohoda oddílů.
Mladší žáci 20.kolo FC Kralice na Hané – Sokol Pivín. Původní termín
1.6.2014 14.00, bude sehráno 1.6.2014 ve 13.00. Dohoda oddílů.
2. Odhlášení ze soutěže:
TJ Sokol Plumlov vystupuje ze soutěže starších přípravek ze soutěžního
ročníku 2013/2014. Podzimní výsledky mužstva budou anulovány a tur-

naje plánované na 12.4.2014 a 25.5.2014 budou z plumlovského hřiště
přesunuty na jiné hrací plochy po dohodě s kluby.
3. Nedohrané utkání:
II. třída 22.kolo Sokol Brodek u Prostějova – Sokol Olšany u Prostějova.
STK po prostudování podkladů rozhodla následovně: dle Souboru předpisů, článek 49, bod 6 se utkání bude opakovat 16.5.2014 v 16.30. Termín
utkání určila dohoda oddílů.
4. Různé:
Změna soupisky TJ Sokol Čechovice, předložen seznam hráčů mladších
přípravek TJ Haná Prostějov „B“.
5. Pokuty:
Za nenahlášení výsledků nařizuje STK Sokolu Přemyslovice pokutu 2x
50 korun (dorost, mladší žáci), Hané Nezamyslice pokutu padesát korun
(dorost) dle článku 23, odst. 2.
TJ Sokol Plumlov (starší přípravka) dle článku 23, bod 1 RS OFS PV
uhradí pořádkovou pokutu ve výši 3 000 korun.
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS, odsouhlasil Roman Minx, garant STK

1. Nepodmíněně:
Cita Radovan (Sokol Přemyslovice) – 1 SU od 20.4.2014, DŘ19/1b.
Hladík Jaroslav (Sokol Otaslavice) – 1 SU od 21.4.2014, DŘ 19/1.
Kučera Tomáš (Sokol Zdětín) – 4 SU od 21.4.2014, DŘ13/1b.
Zapletal Petr (Otinoves) – 4 SU od 21.4.2014, DŘ11/3b.
2. Žádost o prominutí zbytku trestu – 3 SU podmíněně:
Pohlídal František (Sokol Plumlov) – žádosti se vyhovuje, činnost uvolněna
podmíněně, 1 SU od 24.4.2014 do 24.7.2014.

Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS, souhlasil Jaroslav Čížek, předseda DK

Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS,
odsouhlasil Roman Minx, garant STK

Veškeré úřední zprávy a další aktuality
mohou zástupci jednotlivých oddílů
i jejich příznivci nacházet
na internetových stránkách

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!

Zápasové meníčko
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
17. kolo: Třebíč – 1.SK Prostějov (středa 30.4.,
16.30, rozhodčí: Černý – Boček, Julínek).
24. kolo: Hulín – 1.SK Prostějov (sobota 3.5.,
16.30, Nováček – Kůrka, K. Hájek).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DIVIZE, SKUPINA „E“:
24. kolo: Otrokovice – Určice (sobota 3.5.,
16.30, Podaný – Buček, Bartoň).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
24. kolo: Kralice na Hané – Šternberk (sobota 3.5., 16.30, Slota – Boháč, Polanský),
Konice – Dolany (neděle 4.5., 16.30, Zavřel
– Štětka, Kouřílek).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
20. kolo, sobota 3. května, 16.30: Lipník nad
Bečvou – Čechovice (Kouřílek – Grečmal,
Sigmund), Hlubočky – Klenovice na Hané
(Zelík – Vyroubal, Konečný).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
20. kolo, neděle 4. května, 16.30: Kostelec
na Hané – Všechovice (Balún – Vachutka,
Knoll), Lipová – Pivín (P. Jílek – Lepka,
Šebesta), Radslavice – Plumlov (Vojtek –
Ženožička, Žvátora), Mostkovice – Brodek
u Přerova (Lasovský – Milar, Vedral), Ne-

zamyslice – Vrchoslavice (sobota 3. května,
16.30, Vojáček – Reich, Šteier).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
20. kolo: Haňovice – Hvozd (neděle 4.5.,
16.30, Vyroubal – Kaňok, Valouch).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U19:
22. kolo: Vyškov – 1.SK Prostějov (pátek 2.5.,
15.00, Drápal – Jm KFS, Jm KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U17:
19. kolo: Opava – 1.SK Prostějov (středa 30.4.,
15.00, Šafrán – MS KFS, MS KFS).
26. kolo: Karviná – 1.SK Prostějov (sobota
3.5., 10.15, Tacina – MS KFS, MS KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U16:
19. kolo: Opava – 1.SK Prostějov (středa 30.4.,
17.00, MS KFS – Šafrán, MS KFS).
26. kolo: Karviná – 1.SK Prostějov (sobota
3.5., 12.15, MS KFS – Tacina, MS KFS).
PŘEBOR
OLOMOUCKÉHO KFS – dorost:
20. kolo: Čechovice – Černovír (neděle
4.5., 9.30, Dokoupil), Nemilany – Konice
(sobota 3.5.,14.00, Jelínek), Kostelec na
Hané – Litovel (neděle 4.5., 11.00, Při-

kryl), Velké Losiny – Určice (sobota 3.5.,
15.00, Hampl).
KRAJSKÁ SOUTĚŽ
dorostu – skupina „B“:
20. kolo: Čechovice „B“ – Černovír „B“
(neděle 4.5., 11.45, Dokoupil), Němčice nad
Hanou – Tovačov (sobota 3.5., 10.00, Majer), Brodek u Přerova – Protivanov (neděle
4.5., 16.30, Grečmal).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – II. TŘÍDA:
18. kolo, čtvrtek 1. května, 16.30: Zdětín – Jesenec, Protivanov – Vrahovice, Brodek u Prostějova – Němčice nad Hanou, Haná Prostějov
„B“ – Určice „B“, Otaslavice – Přemyslovice,
Držovice – Čechovice „B“, Horní Štěpánov –
Olšany u Prostějova, Otinoves – Smržice.
24. kolo, neděle 4. května, 16.30: Zdětín – Určice
„B“, Němčice nad Hanou – Přemyslovice, Vrahovice „B“ – Čechovice „B“ (sobota 3.5., 16.30),
Jesenec – Olšany u Prostějova (hřiště Dzbel),
Protivanov – Smržice, Brodek u Prostějova –
Otinoves, Haná Prostějov „B“ – Horní Štěpánov
(sobota 3.5., 16.30), Otaslavice – Držovice.
III. TŘÍDA:
18. kolo, čtvrtek 1. května, 16.30: Zdětín
„B“ – Vrahovice „B“, Skalka – Kralice na
Hané „B“ (hřiště Klenovice na Hané), Pav-

lovice u Kojetína – Výšovice, Dobromilice
– Plumlov „B“, Vícov – Brodek u Konice,
Nezamyslice „B“ – Pivín „B“, Mostkovice
„B“ – Ptení, Tištín – Bedihošť.
24. kolo, neděle 4. května, 16.30: Zdětín „B“
– Plumlov „B“ (sobota 3.5., 16.30), Výšovice – Brodek u Konice, Kralice na Hané „B“
– Pivín „B“, Vrahovice „B“ – Ptení, Skalka
– Bedihošť (sobota 3.5., 16.30, hřiště Klenovice na Hané), Pavlovice u Kojetína – Tištín,
Dobromilice – Mostkovice „B“, Vícov – Nezamyslice „B“.
IV. TŘÍDA:
16. kolo, neděle 4. května, 16.30: Přemyslovice „B“ – Kladky, Protivanov „B“ – Želeč
(sobota 3.5., 16.30), Čechy pod Kosířem –
Ivaň, Doloplazy – Brodek u Prostějova „B“,
Biskupice – Tvorovice.
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV DOROSTU:
14. kolo: Nezamyslice – Pivín (sobota 3.5.,
14.00), Dobromilice – Držovice (sobota 3.5.,
10.45), Smržice – Plumlov (sobota 3.5., 10.45).
OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN:
14. kolo: Drnovice – Kostelec na Hané „B“
(sobota 3.5., 16.30).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na
vaši návštěvu!
-jim-

Fotbal

23

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 28. dubna 2014

 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

V hitu 19. kola skupiny „B“ I.A třídy padla jediná branka, díky níž domácí navýšili své vedení v tabulce

PO VÝHŘE NAD OPATOVICEMI MÍŘÍ KLENOVICE DO KRAJE!

Ve druhé nejvyšší krajské soutěži fotbalisté
Klenovic na Hané přivítali soupeře z Opatovic,
který měl odehráno o zápas méně a na absolutní čelo ztrácel pouze dva body. O žádnou velkou
přehlídku fotbalové krásy se však nejednalo...
Přednost před soutěží o technickou a kreativní
miss I.A třídy Olomouckého KFS dostal pragmatický boj o body. Při souboji prvního s druhým totiž bylo v sázce mnoho a tomu odpovídalo i dění
na trávníku. Zatímco pro ambiciózní domácí výběr tvořený převážně mladými hráči by případný postup do krajského přeboru byl historickým
úspěchem, hosté po návratu zpět mezi krajskou
elitu přímo baží. Na podzim se po přestřelce 6:3
radoval tým z Hranicka, tentokrát mu však porážku Hanáci po výsledku 1:0 oplatili.
Klenovice na Hané/jim

U

tkání začalo velice zostra a již na počátku druhé
čtvrthodiny mohly vést Klenovice minimálně o čtyři branky.
Nejprve se uprostřed vápna
dostal k zakončení Borovský,
ve velké šanci, kdy na něj zívala celá brána, ale přestřelil.
Krátce poté si stejný hráč zpracovával přihrávku vzduchem
z pravé strany a míč mu na
malém vápně sebral gólman,
následně využil Pytela volného
prostoru u pravé lajny, prošel
až téměř k rohovému praporku
a hledal opět Borovského, jenž
se pokoušel o zakončení zády
k bráně. A aby toho nebylo
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o druhého poločasu nastoupily Klenovice opět
koncentrovaní a jen po pár
desítkách sekund se téměř dočkali odměny. Z asi pětadvaceti metrů poslal míč na bránu
Klimeš a Ladislav Bělík měl co
dělat, aby jeho standardku vytěsnil alespoň na rohový kop.
Poté se opět dlouho hrálo spíše
ve středu pole a hra byla plná
soubojů, nákopů, hlaviček, přidržování a jednoduchých ztrát,
když se oba týmy trápily nejen
ve finální, ale už předfinální
fázi.

O třech bodech rozhodl po Hatleho centru Tomáš Cetkovský,
gólman Polák již posedmé neinkasoval

video na pv.cz
ernik
www.vec

PETR NAVRÁTIL – TJ Sokol Klenovice na Hané:

Tříbodová hlavička. Jediný gól padl těsně před pauzou, neatakovaný Tomáš Cetkovský měl už jednoduchou pozici.
Foto: Jiří Možný

I

na opačné straně ovšem rozhodovaly centimetry. Střídající Rozehnal byl na hřišti sotva deset minut, když jeho centr z pravé strany
prolétával bez zájmu pokutovým
územím. Zničehonic ale přišel poryv větru a míč přistál na tyči. Poté
to ze střední vzdálenosti zkusil Šlézar, mířil ale jen doprostřed.
ni závěrečné minuty ovšem
nenudily. Do hry přicházelo
stále více emocí a frustrovaní hosté
nakonec nedohráli v plném počtu.
Jejich kapitán Jiří Paša už měl na
svém kontě žlutou kartu, přesto
v nic neřešícím souboji podrazil

soupeře a po faulu na polovině
hřiště se karta zbarvila dočervena.
V nastaveném čase pak domácí
podruhé dostali míč do sítě, jenže rozhodčí neponechal výhodu
a o okamžik dříve zapískal faul.
Z následného volného přímého

kopu už žádné ohrožení opatovické brány nenastalo.
edoucí pozici budou Klenovičtí hájit v sobotu 3. května
od 16.30 hodin v Hlubočkách,
o další týden později se představí doma proti Slatinicím.

V

I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“ - 19. KOLO

TJ Sokol Klenovice na Hané:
střídání: 61. Rozehnal za Klimeše,, 83. Odložil za Smékala,
90. R. Cetkovský za Pytelu
trenér:
PETR NAVRÁTIL
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patovice
se spoléhaly zejména na
dlouhé vysoké míče za obranu a nechybělo mnoho, aby
přece jen vyrovnaly.
Po brejku taženém z levé
stranyy a následném centru
Šigut uprostřed vápna jen
těsně nedoskočil, krátce předtím chyboval při rozehře Hatle,
hosté se ale na hranici šestnáctky ke střele nedostali.

 9. Z ideální pozice uvnitř vápna se do míče opřel Borovský, jeho halfvolej ale skončil nad břevnem.
 12. Pytela po průchodu pravou stranou poslal centr na Borovského, ten
byl ale zády k brance a s jeho akrobatickým pokusem si gólman poradil.
 13. Po centu z levé strany se v další velké šanci ocitl Klimeš, leč hlavou
poslal míč nad bránu.
 27. Přízemní střelou z levé strany to z hranice šestnáctky zkusil Gerhard,
jeho pokusu na bližší tyč ale kousek chyběl.
 29. Míče mířícího za klenovickou obranu se ujal Šigut, gólman však
včas vyběhl z brány a pokus o kličku vystihl.
 32. K zakončení z téměř třiceti metrů se odhodlal domácí Hatle, jeho
střele po zemi moc nescházelo, aby zapadla do dolního rohu po pravé gólmanově ruce.
 43. GÓL DO ŠATNY. Krátce před pauzou rozehráli domácí standardku a centr Hatleho našel neomylně hlavu Tomáše Cetkovského – 1:0.
 48. Přímého kopu ze zhruba osmnácti metrů se ujal Klimeš a jeho pokus přes zeď Bělík výtečným skokem k pravé tyči vytáhl na roh.
 71. Do Rozehnalova centru se vítr znenadání opřel natolik, až míč překvapivě skončil na pravé tyči.
 86. Hostující kapitán to s agresivitou přehnal, po ostrém zákroku na
půlící čáře dostal druhou žlutou kartu a musel předčasně do kabin.
zaznamenal Jiří Možný

Strnadel

Rolinc

LADISLAV STRATIL ST. – FKM Opatovice-Všechovice:
„Nezlobte se, ale utkání nebudu komentovat...“

A

Polák

„První půlku jsme zvládli suprově na jedničku, druhá už byla z naší strany taková nervóznější, báli jsme
se o výsledek. Zápas byl plný osobních soubojů, kouskovala se hra, dost se přerušovalo a šance byly na obou
stranách tak na remízu. Od nás to bylo trochu zbrklé,
i za jednobrankového vedení jsme pořád někam pospíchali.
Klukům jsem přitom v kabině říkal, ať hrají trpělivě, zbytečně neútočí, nenechávají soupeři míče. Ale stalo se, že chtěli
hned rozehrávat a po ztrátě balonu nás stálo hodně sil vracet
se a vybojovat to nazpět. Závěr byl vyhrocený, protože hráč
hostujícího týmu měl žlutou kartu, a po zákroku zezadu musí
automaticky následovat další žlutá karta, takže dostal červenou. To se trenérovi nelíbilo, stále ´plakal´ a viděli jste sami,
jak tvrdou hru ke konci hosté hráli... Máme taky dva zraněné
a nevím, kdo bude hrát v Hlubočkách. Teď už ale můžeme kalkulovat o postupu my a Opatovice. To je opravdu mančaft na
úrovni krajského přeboru, jsou tam zkušenosti, je to vidět. Ale
i naši kluci si krajský přebor po fotbalové stránce zaslouží hrát.“

FKM OpatoviceVšechovice:

Pala
Bělík

střídání: 89. Zela za Klvaňu

Gerhard

trenér: LADISLAV STRATIL STARŠÍ

DOKONALÝ POČIN
TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
Šestadvacetiletý obránce domácích se stal
jediným střelcem přímého souboje o první
místo I.A třídy skupiny „B“. Klíčový okamžik
celého utkání přišel krátce před přestávkou,
kdy domácí stoper zůstal na malém pokutovém území neobsazen a po standardní situaci
v podání Matěje Hatleho poslal hlavou pohodlně míč za záda bezmocného Bělíka. Při
svém šestnáctém utkání v aktuálním ročníku
si tak jeden ze čtrnácti klenovických střelců
polepšil na tři branky a svému mužstvu dopřál pětibodový náskok.

„Večer bude velká oslava,“
radoval se MATĚJ HATLE
Klenovice na Hané - Kmenový
hráč
Mostkovic
Matěj Hatle (na snímku
J. Možného) se v zimní přestávce odhodlal ke změně a z Čechovic zamířil
k druhému regionálnímu
účastníkovi I.A třídy. Do
klenovické sestavy zapadl
výborně a zatím ve všech
čtyřech případech odehrál
plný počet devadesáti minut,
proti Dubu nad Moravou
se dočkal i vítězné branky.
Proti Opatovicím sice tvořivý záložník neskóroval, pod
tříbodový zisk se ale výrazně a přišla červená karta. Tak to
podepsal, když připravil je- bývá. Byl to nakonec hodně
vyhrocený zápas.“
dinou branku zápasu.
V zimě jste vyměnil čeJiří Možný
chovický dres za klenovický. Jak se vám v novém
Výhrou jste se udrželi působišti líbí?
na čele tabulky. Jak si „V Čechovicích jsem si to užil
to užíváte?
parádně a tady si to také užívám.
„Je to perfektní. Toto jsme Jsem tu na půlroční hostování,
potřebovali, urvali jsme se na a pak se uvidí, co bude dál.
pět bodů a myslím si, že večer O tom jsme se zatím nebavili,
bude velká oslava.“ (úsměv)
ještě je čas. Zatím jsme neproNečekal jste trochu hráli, vedeme tabulku, takže
lepší fotbal, když se super. Nechci to zakřiknout,
utkal první s druhým?
ale opravdu máme namířeno
„Ani ne. Fotbal byl nahoru k postupu.“
Jak vám vyhovuje
dolů, byl to vyrovnaný zápas.
My jsme měli trošičku víc štěszdejší herní styl?
tí a dali jsme gól. Přišel totiž „Je to stejné jako v Čechovifaul soupeře, moje standardka cích, hrajeme kombinačně po
a 'Ceca' dal gól.“
zemi, což mi sedí. Je tu ale
Zdálo se, že jste hráli lepší terén než v Čechovicích,
poměrně zbrkle. Sou- neskáče to tolik.“
hlasíte?
Co musíte předvést
„Ano. Bylo to těžké, oni pořád
v dalších kolech, abysmíče nakopávali a my pak mu- te náskok uhájili?
seli také, protože šel do toho „Musíme být psychicky odolvítr. Hrálo se ale nahoru dolů ní. Bojovnost nám nechybí už
a bylo to hodně těžké. V zá- teď, všichni bojují. Doufám,
věru se trošku přiostřilo, jeden že budeme mít štěstí a urveme
jejich hráč to neunesl, oplácel i další zápasy.“

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

PLUMLOVSKO

PROSTĚJOVSKO

Fotbalové zpravodajství
vecernikpv.cz

Víkend v číslech
seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS
23. kolo: 1. HFK “B” - KojetínKoválovice 0:0. Ústí - Troubky
5:1 (3:0), branky: Černotský,
Juřica, Sencovici Pat., Páleník,
Škorňa - Benýšek ČK: Sohlich
(Troubky), Dolany - Želatovice
0:0. Hněvotín - Medlov 3:1 (2:0),
branky: Žouželka,Skoumal,Pospíšil
- Kloss. Kozlovice - Litovel 6:0
(4:0), branky: Navrátil 3x,Kaďorek
2x,Schlehr. Šternberk - Nové Sady
2:4 (1:4), branky: Jurečka,Tuška Novotný 2x,Papica,Režný. Velké
Losiny - Kralice 2:1 (1:1), branky:
Smrž 2x.
1. Kozlovice
17 4 1 55:15 55
2. Nové Sady
12 6 3 55:28 42
3. 1. HFK ”B”
10 5 6 38:26 35
4. Velké Losiny
9 5 7 40:39 32
5. Želatovice
9 4 8 39:38 31
6. Šternberk
8 6 7 37:33 30
7. Kralice
8 4 9 42:42 28
8. Troubky
8 4 10 39:54 28
9. Hněvotín
8 3 11 40:37 27
10.Kojetín
7 6 9 32:32 27
11.Litovel
8 3 11 33:46 27
12.Konice
7 5 9 31:44 26
13.Medlov
6 6 10 35:45 24
14. Ústí
3 9 10 31:46 18
15.Dolany
4 4 13 30:52 16

I.A sk. „B“ muži:
19. kolo: Hranice “B” - Slatinice
2:1 (0:1), branky: Ferenc,Kuchař Vyroubal. Beňov - Bělotín 2:3 (2:2),
branky: Machač,Nesňal - Hanák
2x,Smolár. Dub nad Mor. - Náměšť
na Hané 1:1 (1:1), branky: Smolka
- Vymětal T.. Klenovice - Opatovice 1:0 (1:0), branky: Cetkovský.
Čechovice - Štěpánov 2:1 (1:1),
branky: Frode,vlastní - Smrček.
1.Klenovice
12 1 3 36:16 37
2.Opatovice
10 2 3 39:17 32
3.Štěpánov
8 1 7 31:27 25
4.Čechovice
8 1 8 27:29 25
5.Hranice ”B”
8 0 9 35:44 24
6.Lipník
7 1 8 23:23 22
7.Náměšť na Hané 6 3 8 36:39 21
8.Beňov
7 0 9 38:43 21
9.Slatinice
7 0 9 28:33 21
10.Bělotín
6 1 8 23:22 19
11.Hlubočky
6 0 9 30:45 18
12.Dub nad Mor. 5 2 9 19:27 17

I.B sk. „A“ muži:
19. kolo: Býškovice - Lipová 1:5 (0:3),
branky: Dostál - Valtr 2x,Koudelka
P.,Spáčil,Bross. Kostelec - Hor. Moštěnice
0:3 (0:1), branky: Suchánek,Kužela,Karas.
Pivín - Kojetín-Koválovice “B” 2:2 (0:0),
branky: Tydlačka,Fialka - Bělaška,Ernst.
Tovačov - Radslavice 0:0. Brodek u Př.
- Nezamyslice 5:2 (3:1), branky: Složil
3x,Navrátil L.,Omelka - Letocha,Lakomý.
Plumlov - Mostkovice 2:0 (0:0), branky:
Ullmann,Hladký. Vrchoslavice - Všechovice
0:1 (0:0), branky: Rolinc D..
1.Lipová
12 2 5 45:22 38
2.Pivín
10 3 6 37:26 33
3.Plumlov
10 3 6 33:36 33
4.Vrchoslavice 10 1 8 51:38 31
5.Všechovice
9 3 7 39:36 30
6.Radslavice
9 3 7 24:26 30
7.Mostkovice
8 3 8 36:31 27
8.Kostelec
7 5 7 28:24 26
9.Býškovice
8 1 10 28:45 25
10.Brodek u Př.
7 3 9 38:36 24
11.Kojetín „B“
7 3 9 33:31 24
12.Tovačov
5 8 6 26:26 23
13.Hor. Moštěnice 7 1 11 18:34 22
14.Nezamyslice 3 3 13 27:52 12

I.B sk. „B“ muži:
19. kolo: Velký Týnec - Doloplazy
2:3 (0:2), branky: Kovařík,Švéda Jurčík 2x,Zapářka. Zvole - Lesnice
- nehráno pro nezpůsobilý terén.
Hvozd - Velká Bystřice 1:4 ((0:0),
branky: Vánský - Nguyen,Kaczm
arczyk,Kryl,vlastní. Červenka Kožušany 2:3 (0:0), branky: Vrba
2x - Otava 2x,Rozehnal. Maletín Lutín 9:1 (4:0), branky: Michalčák
L.
3x,Michalčák
2x,Chudáček
2x,Bittner,Obšil - Rec. Babice - Dubicko 1:6 (0:3), branky: Grečmar Grohar 2x,Kupka 2x,Jedelský,Plhák.
Slavonín - Haňovice 2:2 (1:0),
branky: Alka,Korol - Zavadil 2x.
1.Maletín
17 2 0 97:27 53
2.Slavonín
13 3 3 59:30 42
3.Doloplazy
13 1 5 53:40 40
4.Velká Bystřice
9 3 7 48:43 30
5.Haňovice
9 3 7 47:43 30
6.Lutín
7 5 7 45:36 26
7.Velký Týnec
8 2 9 42:55 26
8.Hvozd
8 2 9 41:54 26
9.Dubicko
7 3 9 38:48 24
10.Zvole
6 2 10 25:35 20
11.Kožušany
5 5 9 42:55 20
12.Babice
5 2 12 43:60 17
13.Lesnice
4 2 12 28:50 14
14.Červenka
3 1 15 35:67 10

a další...

0:2

TJ Sokol Určice
TJ Valašské Meziříčí

o záchranu a snažil se hrát,“ smut- Druhé dějství mu udělalo přeně konstatoval trenér domácího ce jen trochu větší radost, stále
týmu Evžen Kučera.
to ale nebylo ono. „Už jsme si i
něco vytvořili a vyrovnali jsme
hru. Zjednodušili jsme to a nakopávali jsme, i díky nasazení
jsme byli o něco lepší. Vyloženou
gólovku jsme si ale vypracovali
Zatímco před týdnem dovedl až za stavu 0:2,“ zmínil s tím, že
mužstvo ke třem bodům na půdě do té doby šlo jen o rohy, ostatní
posledního Šumperku, proti před- standardky a hlavičky.
poslednímu celku se mu už tolik Kučera se nedomnívá, že by na
nevedlo. „Ani se Šumperkem to hráče měla nějaký vliv šance pronebylo jednoduché a v první půli jít na vedoucí pozici. „Nehraje to
měl několik gólovek. Nevím, ne- roli. Většina pode mnou hraje už
podařilo se nám pořádně připra- čtyři roky o první místo a tlak na
ně vyvíjen byl. Teď naopak na ně
vit,“ hledal slova.

DIVIZE, sk. E

žádný není, nehrajeme o postup.
Venkovní zápasy nám ale svědčí více než domácí, přestože se
těšíme na každý. Pro nás je také
lepší, když soupeř tvoří hru,“ rozvedl své myšlenky s tím, že na
postup stále favorizuje Havířov,
protože nikdo jiný do třetí ligy
nechce.
Nyní mají Určice před sebou třetí
tým ze dna tabulky v řadě, v sobotu od půl páté nastoupí na hřišti Otrokovic. „Hrají o záchranu,
posílili ale hodně po fotbalové
stránce a mohlo by nám to sedět.
Navíc soupeř doma musí,“ věří v
bodový přísun Evžen Kučera.

Kralice nezastavily vítěznou šňůru Velkých Losin
Velké Losiny, Prostějov/jim –
Lázeňská procedura není levná
záležitost a přesvědčili se o tom
i fotbalisté Kralic. Po dlouhé
cestě do Velkých Losin sice byli
herně lepší a vytvořili si množství šancí, přesto zůstaly všechny tři body v lázeňském městě.
Domácí tak zvítězili pošesté
v řadě a sérii bez porážky prodloužili již na osm zápasů.
„Někdy prohraje i lepší mužstvo.
První gól jsme dostali po chybě
obrany, špatném odkopu brankáře a zakončení do prázdné brány,

poté jsme přebrali otěže utkání
do svých rukou,“ započal s přibližováním neúspěšné bitvy vedoucí „A“-mužstva Kralic Václav
Répal.

Přebor

Olomouckého KFS
Po krásné akci a ose Prokop-Vitásek-Kopečný-Jamrich-Vitásek se
hostům podařilo srovnat na 1:1 a
domácí k ničemu nepustili, obra-

tu ve svůj prospěch se ale Kraličtí
nedočkali. „Celý druhý poločas
se hrálo na jejich polovině, oni
se snad pouze dvakrát dostali za
půlící čáru. Jenže přišla střela přes
čtyři hráče do vinklu a bylo to 2:1.
Opět jsme nasadili, i kdybychom
ale hráli doteď, tak bychom gól
nedali. Brankář vytáhl trestňák z
vinklu a nebyli jsme schopni ten
míč do brány dotlačit,“ netěšilo
Répala.
Velké Losiny se vyznačovaly
bojovností, urputností, nákopy, svým hráčům ale neměl co

vytknout. „Každý odevzdal na
hřišti maximum, neměli jsme
však štěstí. Herně jsme byli lepší,
(1:1)
naše kombinační hra pro domácí
byla španělská vesnice. Petržela
s Martinkou sbírali jejich vysoké
míče, jenže v koncovce jsme byli
Branka Kralic: Vitásek. Rozhodčí: Kašpar – Motal, Vedral.
jaloví,“ mrzelo kralického funkciSestava Kralic:
onáře.
Miler – Cetkovský, O. Petržela, Martinka, Jamrich – Vitásek
Nijak se podle něj neprojevila ani
(80. Šín), Nečas, Neoral, Kopečný – Cibulka, Vybíhal (80. Prokop).
dlouhá cesta, spíše se fotbalisté
Trenér: Petr Gottwald.
Kralic museli srovnávat se stylem
soupeře. „Snažili jsme se jak nikdy, ale dopadlo to jako vždycky,“ Příští utkání čeká na Kralice v so- berku, výkop je až o půl páté.
zhodnotil lakonicky.
botu odpoledne doma proti Štern-

TJ Sokol Lázně Velké Losiny 2:1
FC Kralice na Hané

Konice měla o víkendu volno,

bude hrát až v neděli

Konice, Prostějov/jim – Důležitý záchranářský
souboj čeká v neděli odpoledne na fotbalisty Konice. Tým Romana Jedličky a Radka Řeháka se
od půl páté utká s aktuálně posledními Dolany
a pokud by je dokázal porazit, prakticky by si zajistil záchranu. momentálně totiž oba celky dělí rovných deset bodů a takto by to bylo hned třináct,
zatímco ve hře by jich bylo již pouze osmnáct.
O právě skončeném víkendu se měli Koničtí vydat na cestu do Zlatých Hor, díky jejich odhlášení

Krajský přebor starší dorost
19. kolo: Šternberk - Velké
Losiny 12:0 (4:0), branky: Knob
2x,Sláma 2x,Tvarbožek 2x,Hlaváč
Pa.2x,Kaluža,Pobeška,Pápica,Van
ěk. Konice - Hlubočky 3:3 (1:1),
branky:
Kováč,Vogl,Dvořák
Dočkal,Válek,Auffahrt. Černovír Kostelec 6:0 (2:0), branky: Bartošek
2x,
Ježo,Duba,Faltýnek,Kučerka.
Litovel - Nové Sady 2:5 ((2:1),
branky: Nedopil,Štýbnar - Novotný
2x,Horák,Sedláček,Antoníček. Velký
Týnec - Nemilany 0:4 (0:1), branky:
Herník 3x,Zdařil. Určice - KMK Zubr
Přerov 6:2 (1:2), branky: Zapletal
3x,Trajer 2x,Hejduk - Goldemund
2x. Opatovice - Čechovice 1:2 (0:2),
branky: Sivák - Drmola,Nejedlý.
1.Šternberk
17 1 1 79:23 52
2.Čechovice
17 0 2 93:29 51

3.Černovír
11 2 6 60:30 35
4.Nemilany
11 1 7 61:39 34
5.Určice
11 1 7 49:33 34
6.Hlubočky
10 2 7 51:50 32
7.Opatovice
8 3 8 57:55 27
8.KMK Zubr Přerov 6 4 9 35:38 22
9.Kostelec
6 3 10 52:56 21
10.Konice
6 2 11 42:73 20
11.Velké Losiny
5 2 12 28:76 17
12.Velký Týnec
4 3 12 37:63 15
13.Nové Sady
4 3 12 42:70 15
14.Litovel
3 1 15 27:78 10
Krajská soutěž skupina “B”- dorost
19. kolo: Protivanov - Němčice nad
H. 0:0 (0:0), branky: Horák. Šternberk “B” - Hor. Moštěnice 2:0 (0:0),
branky: Hlaváč,Čtvrtlík. Černovír
“B” - Hustopeče 5:1 (3:1), branky:
Marta
2x,Faltýnek,Kotek,Guskovič
- Štaffa. Chomoutov - Brodek u Př.
10:0 (6:0), branky: Ondrejka 4x,Sázel

2x,Hynek,Nykl,Čtvrtlík,Kučera.
Tovačov - Želatovice 3:4 (2:3), branky:
Otáhal,Kořínek,Mráček - Matlocha
3x,Vágner. Doloplazy - Čechovice “B”
3:1 (1:1), branky: Dočkal 2x,Urbánek Pospíšil A.. Lipník - Náměšť na Hané 3:1
(0:0), branky: Skřítecký 2x,Král - vlastní.
1.Želatovice
17 1 1 98:28 52
2.Němčice nad H. 17 1 1 58:15 52
3.Chomoutov
13 0 6 82:26 39
4.Doloplazy
12 3 4 68:40 39
5.Lipník
12 0 7 55:38 36
6.Protivanov
11 1 7 71:46 34
7.Náměšť na Hané 9 2 8 49:41 29
8.Čechovice ”B”
8 1 10 62:43 25
9.Brodek u Př.
7 2 10 58:62 23
10.Černovír ”B”
6 3 10 55:54 21
11.Hustopeče
5 3 11 42:74 18
12.Hor. Moštěnice 3 1 15 11:78 10
13.Šternberk ”B”
2 1 16 21:103 7
14.Tovačov
1 1 17 21:103 4

pak hosté po centru dali vlastní
gól. Kluci si ale zasloužili vyhrát,
bojovali až do konce. Teď nás čekají čtyři zápasy venku, po Lipníku máme volno, pak Náměšť
a doma hrajeme až na konci s
Beňovem. Kluci ale mohou hrát
v klidu, nehrozí nám nebezpečí
sestupu. Šanci dostanou i ostatní,
ať sbírají zkušenosti. Bereme to
jako budování mužstva pro příští
sezonu.“

TJ Sokol Klenovice na Hané
FKM Opatovice-Všechovice
1:0 (1:0)
reportáž ze zápasu
najdete v rámci
Fotbalové rozhledny
na straně 23.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

23. kolo: 1. FC Slovácko B – FC Hlučín 1:1 (0:1). Branky: 56. Trousil – 29. Hanus. Diváci: 112 * SK Uničov – MSK Břeclav 1:0 (1:0).
Branky: 35. Richter. Diváci: 305 * FC Fastav Zlín B – SFC Opava 0:0
(0:0). Diváci: 365 * FK Sulko Zábřeh – SK Spartak Hulín 4:3 (2:2).
Branky: 17. Pospíšil, 35. Kovář, 48. Linek, 60. Pospíšil – 18. Paciorek,
28. Dvořáček, 89. Dvořáček. Diváci: 320 * 1. SK Prostějov – FK Slavia
Orlová - Lutyně 3:0 (1:0). Branky: 11. Krč, 58. Machálek, 59. Rus.
Diváci: 310 * SK HS Kroměříž – SK Sigma Olomouc B 0:1 (0:1).
Branky: 21. Richter. Diváci: 350 * HFK Třebíč – FC ŽĎAS Žďár
n.Sázavou 0:1 (0:0). Branky: 82. Michal. Diváci: 270 * 1. HFK Olomouc – FK Mikulovice 3:3 (0:2). Branky: 70. Žondra, 86. Buček, 88.
Žondra – 30. Kazár, 39. Švrček, 84. Woitek. Diváci: 251.

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

průběžná tabulka PO 23. 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
1.SK Prostějov
SK Sulko-Zábřeh n. M.
Horácký FK Třebíč
1.FC Slovácko B
SK Spartak Hulín
SK Uničov
1.HFK Olomouc
FC Hlučín
FK Slavia Orlová-Lutyně
FK Mikulovice
FC Fastav Zlín B
SK Hanácká Slavia Kroměříž
MSK Břeclav
FC Žďas Žďár n.Sázavou

Z
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V
11
12
11
10
11
9
9
8
8
7
6
6
5
4
4
4

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

P
3
5
5
4
6
5
9
7
9
9
8
9
9
12
12
13

S
36:19
37:21
40:31
33:24
24:20
31:27
32:26
29:27
30:23
19:29
22:23
26:36
26:34
22:32
17:29
20:43

B
41
41
39
38
38
35
31
31
29
27
26
25
23
18
18
17

kam PŘÍŠTĚ na MSFL?
17.kolo, středa 26. dubna 2014, 16:30 hodin: Fastav Zlín B - Slavia Orlová, HFK Olomouc - 1. FC Slovácko B, HS Kroměříž - Sulko Zábřeh, HFK
Třebíč - 1.SK Prostějov, SK Uničov - Spartak Hulín, MSK Břeclav - FC
Hlučín, Žďár n.Sázavou - SFC Opava, Sigma Olomouc B - Mikulovice.
24.kolo, sobota 3. května 2014, 16:30 hodin: Slavia Orlová - SK Uničov
(10:15), MSK Břeclav - HFK Třebíč, Mikulovice - Fastav Zlín B, FC Hlučín
- Sulko Zábřeh, Spartak Hulín - 1.SK Prostějov, SFC Opava - 1. FC Slovácko B (18:00), Sigma Olomouc B - HFK Olomouc (neděle 4.5., 10:15), Žďár
n.Sázavou - HS Kroměříž (neděle 4.5., 16:30).

průběžná tabulka PO 23. kole

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

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

kam PŘÍŠTĚ
na DIVIZI E?
24. kolo, sobota
3. května 2014, 16:30 hodin:
Mohelnice - MFK Karviná
B, Dolní Benešov - Nový
Jičín, V. Otrokovice - Určice,
Val. Meziříčí - Hranice, MFK
Havířov - Brumov (neděle
4.5., 10:15), SFC Opava B Viktorie Přerov (neděle 4.5.,
10:15), Slavičín - Lískovec
(neděle 4.5., 10:15), FK
Šumperk - Loko Petrovice
(neděle 4.5., 16:30).

I.B třída: Pivín i Vrchoslavice ztratily, Nezamyslice se potápějí
Prostějovsko/jim - Sedm kol před koncem je opět o něco
jasnější situace na obou koncích tabulky „A“ skupiny I.B třídy O KFS. Vedoucí Lipová díky vysoké výhře v Býškovicích
a naopak pouze domácí remíze Pivína s Kojetínem „B“ a
prohře Vrchoslavic s Všechovicemi zvýšila náskok na pět
bodů, na opačném pólu Nezamyslice opět prohrály a po
vítězství Horních Moštěnic i Kojetína a remíze Tovačova
ztrácí na předposlední pozici již deset bodů. Díky výhře
v přehradním derby se Plumlov bodově dotáhl na druhý
Pivín, naopak Mostkovice zůstaly uprostřed tabulky. A tam
je i Hvozd ve skupině „B“.
to zlepšilo a byli jsme lepší. I ve druhé
půli patřil úvod hostům, po gólu jsme
ale hru ovládli.“
Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„Na tento zápas jsem se velice těšil,
byl pro nás hodně prestižní. Na I.B
třídu se hrál velmi kvalitní fotbal.
Prvních dvacet minut jsme byli jednoznačně lepší, Dadák ale dvakrát
promáchl v jasné šanci a neuspěl ani
Radek Hanák. Pak jsme se uchýlili
k nákopům, což sedělo Plumlovu.
Zbytek poločasu už byl vyrovnaný a
oni měli mírnou převahu. My jsme se
snažili hrát po zemi a druhý poločas
patřil nám, drželi jsme míč, převzali
jsme iniciativu, na to se ale nehraje.
Rozhodla penalta dvacet minut před
koncem na kraji velkého vápna a v
závěru jsme dostali na dva nula. Je
to pro mě zklamání, přál jsem si, aby
rozhodl krásný gól ze hry. Byl to remízový zápas a výsledek 0:0 bych bral.“

Hodnocení sekretáře Plumlova
Františka Kocourka:
„Raději bych bral gól ze hry, ale platí
každý a tři body se počítají. Penalta
byla na Adama Hladkého, již minule takto prošel mezi několika hráči a
snaží se souboje ustát. Rozhodčí byl
blízko a pískl to. Hosté gól nedali, my
FK Býškovice/Horní Újezd
jsme pak ještě po krásné kombinaci
SK Lipová
zvýšili. Byl to celkově dost útočný
1:5 (0:3)
zápas, v němž jsme prvních patnáct
minut prospali, a brankář pochytal Branky Lipové: 5. a 20. z penalty
Mostkovicím dvě tři tutovky. Pak se Valtr, 25. P. Koudelka, 68. Spáčil,

jara kvůli alkoholu nezapíská
ka nebyla, pravidla ji nenařizují.
Ani v zápise to nebylo, zjistilo se
to až dodatečně, kdy nám několik
svědků volalo, co se bude dít. Oba
rozhodčí se následně přiznali, mohou se ale ještě odvolat k výkonnému výboru,“ osvětloval situaci
Kubalák.
Trest navíc ještě může přijít od
krajského svazu, jak nastínil předseda tamější komise rozhodčích
Radek Seidl. „Okresní komise rozhodčích je povinna nám to oznámit, pak se tím můžeme zabývat
a zaujmout stanovisko. Musí se to
ale prokázat a pokud neproběhla
dechová zkouška nebo tam nebyl
nezávislý funkcionář, nemohu je
přímo potrestat,“ zmínil s tím, že v
tom případě by se na danou dvojici
více zaměřil.

Hodnocení trenéra Čechovic
Milana Nekudy:
„Byl to od počátku vyrovnaný
Branky Čechovic: 20. Fröde, 76. zápas, ale ubojovali jsme ho.
vlastní. Rozhodčí: Vičar – Va- Opět jsme nastoupili v oslabené
chutka, Lizna. Sestava Čechovic: sestavě, protože se nám zranil
Klimeš – Vlach, Zacpal, Jano, Vinklárek, Chmelík byl služebSpalovský – Varga (60. Frys), Ko- ně pryč a mimo hru byl i gólman
lečkář, Machynek, Fröde – Jahl Piták. V prvním poločase soupeř
(70. Pokorný), Strouhal (46. Otra- nedal penaltu, kterou brankář
chytil, ve druhém poločase si
tický). Trenér: Milan Nekuda.

Branky: Ullmann z penalty, Hladký.
Rozhodčí: Dokoupil – Dömisch, Vachutka. Sestava Plumlova: Simandl
– Bureš (62. Vysloužil), Ullmann,
Peka, J. Kiška – Plajner (70. Matula),
Fabiánek (86. Vrána), Ševcůj, Klváček – Křupka, Hladký. Trenér: Pavel
Voráč. Sestava Mostkovic: Lukáš
– Všetička (87. Lexa), O. Zapletal,
Milar, V. Vojtíšek – R. Hanák, M. Vojtíšek, Musil, Chmelař (60. Pospíšil),
J. Kamenov ml., Dadák (55. Kapounek). Trenér: Jiří Kamenov st.

ovšem nemuseli dlouhý výlet podnikat a místo
toho mohli šetřit síly i peníze. Jejich nejbližší soupeř hrál a vybojoval bod za remízu 0:0 s pátými
Želatovicemi.
Konice prožívá vydařené jaro a navzdory zimnímu
oslabení a dalšímu omlazení pravidelně boduje, naposledy se jí to podařilo před týdnem doma proti
rezervě 1.HFK Olomouc. A jelikož se Šumperku nedaří posunout se z posledního divizního místa výš,
znamená i patnácté místo sestup do I.A třídy.

O svém trestu se jmenované duo
oficiálně dozvědělo v pátek večer a
zaskočilo je to. „S verdiktem jsem
smířen a akceptuji ho. Nic s tím
neudělám, ale v zápise o utkání nic
nebylo a byl jsem informován až
od komise rozhodčích,“ vyjádřil se
Pavel Majer.
Jeho kolega již tak klidný nebyl.
„Je to vše ještě v řešení. Bylo to vyhrocené utkání a nejsem si vědom,
že bych něco porušil. Zatím jsem
nedostal nic písemně, ale asi vznesu trestní oznámení vůči některým
osobám z Držovic,“ zmínil Kamil
Krutovský s tím, že žádnou dechovou zkoušku nepodstoupil a přímo
při utkání ani takový požadavek
nezazněl.
To ostatně potvrdil i předseda komise rozhodčích. „Dechová zkouš-

TJ Sokol Čechovice
TJ Štěpánov
2:1 (1:1)

TJ Sokol Plumlov
TJ Sokol Mostkovice
2:0 (0:0)

Dvojice sudích si ve zbytku
Prostějov/jim – Trest až do konce
rozehrané sezony si od okresní komise rozhodčích odnesla dvojice
Kamil Krutovský, Pavel Majer.
Pykají za své provinění při utkání
22. kola okresního přeboru mezi
týmy Držovic a Horního Štěpánova, na které podle svědectví přijeli
v podnapilém stavu. Komise je
potrestala i přesto, že se žádná dechová zkouška nekonala a věc není
popsána ani v zápisu o utkání.
„Oba porušili statut rozhodčího.
Trest platí pro okresní soutěže, nechceme, aby tu pískali. Asi se jednalo o opakované provinění, to se
ale těžko dokazuje. Rána to pro nás
nebude, jsou to krajští arbitři a pískali tu jen minimálně,“ okomentoval verdikt předseda rozhodcovské
komise Karel Kubalák.

Prostějovsko/jim – Výsledkově na jedničku zvládli oba zástupci Prostějovska 19. kola I.A třídy Olomouckého KFS. Klenovice na Hané
si hned v sobotu poradily s Opatovicemi a jsou na prvním místě do
trháku, o den později je proti Štěpánovu napodobily Čechovice. Tým
Milana Nekudy se dokázal obejít i bez dalších hráčů a bodově se dotáhl na svého soupeře, na třetí místo mu tak aktuálně chybí jen lepší
vzájemná bilance. Vedoucí duo je ale v nedohlednu, Klenovice mají
oproti nim k dobru již dvanáct bodů a jeden zápas.

Výsledky DIVIZE sk. E

www.vecernikpv.cz

Určice odmítly jít do čela a podlehly Valmezu I.A třída: Čechovice útočí na „bednu“, Klenovice na postup
odpoledne uspějí proti soupeři
z Valašského Meziříčí, a zvítězí
alespoň o tři branky, posunou
se osm kol před koncem do čela
(0:1)
celé divizní „D“ skupiny. Nestalo se však, a všechny tři body si z
Hané vezou Valaši. Ti si tak poBranky: 3. a 87. Sviták. Rozhodčí: Horák – Lakomý, Drápal. ŽK: Svomohli z patnácté na čtrnáctou
zil, Pekař – Sviták, Drápela. Diváků: 230.
příčku a kmenový hráč Konice
Peter Kmecik mohl i ve druhém
Sestava Určic:
vzájemném střetnutí slavit víNejezchleb – Bokůvka, Škoda, Skopalík, Javořík – Schön (79. Pekař),
tězství.
Svozil, Vaněk, Hochman – Haluza (68. Bednář), Los (46. Zapletal).
„Takto se o body nehraje. Nedá se
Trenér: Evžen Kučera.
říct, že by se nám nechtělo, ale nastoupili jsme špatně koncentrovaUrčice, Prostějov/jim – Slavičín řov v Přerově a fotbalisté Určic ní a naopak soupeř od první minuprohrál v Novém Jičíně, Haví- tak věděli, že pokud v neděli ty s maximálním zaujetím. Bojuje

Výsledkový servis msfl

73. Bross. Rozhodčí: Machala –
Petr, Vyroubal. Sestava Lipové:
Števula - Barák, Ohlídal (75. Barták), Spáčil, Takáč – P. Koudelka,
Valtr, Růžička (60. Z. Koudelka),
Bross – Dostál, Liška (70. Burget).
Trenér: Pavel Růžička.

po krásné střele levačkou do šibenice to bylo 1:0. Sedm minut na to
zvýšil Fialka na 2:0, a tak to bylo i
deset minut před koncem. Posílili
jsme defenzivu, ale náš hráč šel
sám na brankáře, ten zahrál mimo
vápno rukou a dostal jen žlutou
kartu. Po nákopu do vápna a hrubé
chybě hosté snížili, věděl jsem, že
je zle. V osmaosmdesáté minutě
po propadnutém míči do vápna to
bylo dva dva, v nastaveném čase
ale ještě Martinec hlavou z metru
nedal. Když zahazujeme toto, nezasloužíme si vyhrát. Jsem hodně
zklamaný.“

Hodnocení hrajícího trenéra
Lipové Pavla Růžičky:
„Vyšlo to přesně podle našich
představ a takhle by to mohlo být
vždy. Brzy jsme vedli 1:0 a náskok
jsme navyšovali, o poločase to
bylo už 3:0 a čtvrt hodiny před
koncem 5:0. Ve všem jsme byli
lepší, domácí se dostali do šance až
za stavu 0:5, do té doby jsme jasně
TJ Sokol Vrchoslavice
ovládli zápas. Rozhodnou teď tři
Tatran Všechovice
domácí zápasy s Pivínem, Tovačo0:1 (0:0)
vem, Plumlovem. Vše bude těžké
a doufám, že se s tím vyrovnáme a Rozhodčí: Milar – Dokoupil, Lasovský. Sestava Vrchoslavic: Juzvládneme to.“
rčík – Šmíd, Zdražil (46. Sanislo),
Novák, Spiller – Jiříček (68. LoučTJ Sokol v Pivíně
ka), Zatloukal, Poláček, Coufalík –
FK Slavoj Kojetín „B“
Holub, P. Horák st. Trenér: Roman
2:2 (0:0)
Branky Pivína: Tydlačka, Fialka. Šmíd.
Rozhodčí: Krutovský – Fojtek,
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Novák. Sestava Pivína: Novák –
Romana Šmída:
Zbožínek, Frýbort, Martinec – R.
Švéda, Tydlačka (65. Vláčilík), „Tentokrát jsem trochu naštvaný. V
Vrba, Šišma – Svozil – Labounek první půli jsme měli více ze hry a na(79. Filka), Fialka (78. Sedlák). střelili jsme i dvě tyčky, gól jsme ale
nedali. Ve druhé půli se hrálo převážTrenér: Jaroslav Svozil st.
ně od vápna k vápnu a my jsme měli
už jen střely, ale žádnou gólovku.
Hodnocení trenéra Pivína
Pouze Zatloukal hlavičkoval z maJaroslava Svozila:
„Hned v páté minutě šel Labounek lého vápna nad. Soupeř byl takový
sám na bránu, ale nedal, ve dvacáté nijaký, ale přišla jedna naše chyba,
minutě Šišmovi chytil penaltu gól- jejich hráč prošel do vápna a dvacet
man. Soupeř byl ale fotbalovější a minut před koncem to pod brankáměl i výškovou převahu, poločaso- řem dal. Jinak si hosté za celý zápas
vé vedení jsme si tedy nezasloužili. nevytvořili nic. Rozhodl hned první
Ve druhé půli jsme byli trpěliví a poločas, zasloužili jsme si vyhrát.“

to 1:0. Ve dvacáté minutě nám prošel po nedůrazu jeden hráč obranou
a zvýšil na 2:0. Po rohu sice Letocha hlavou snížil, ale hned vzápětí
Rozhodčí: I. Antoníček – Vičar, jsme si po ´přímáku´ dali vlastní
Motal. Sestava Kostelce na Hané: branku. Ve druhém poločase jsme
L. Menšík – Synek, Začal, J. Walter, po rohu snížili, hned vzápětí to bylo
Baláš – Móri, T. Menšík, Grepl (55. 4:2 a Mirek Lakomý navíc dostal
Hon), Závodský (70. Zatloukal) – Va- červenou kartu. I v deseti jsme se
řeka, Vyhlídal (85. Lužný). Trenér: snažili, už to ale byla křeč. Soupeř
byl dobrý, měl rychlé kluky a nám
Petr Walter.
se nedařilo. Propast se nám zvýšila
na deset bodů, bohužel bychom už
Hodnocení trenéra Kostelce
potřebovali vyhrát.“
na Hané Petra Waltera:
„Teď se nám to silně nepodařilo.
FC Hvozd
Zápas rozhodly dvě věci – individuSK
Velká
Bystřice
ální chyby a hlavně naše katastrofální
1:4 (0:0)
koncovka. Jen do desáté minuty jsme
měli čtyři gólovky, neproměnili jsme Branka Hvozdu: J. Vánský. Rozale ani jedinou. Pak přišla jedna střela hodčí: Kaňok – Bartůněk, Žvátora.
soupeře a gól. Udělali jsme pak ještě Sestava Hvozdu: Koutný – Michal
dvě další chyby. Dopadlo to tedy přes- Pírek (70. O. Procházka), J. Bílý, Z.
ně tak jako na podzim, kdy jsme vy- Poles, Vyroubal – M. Muzikant, J.
hráli 3:0. Chtěli jsme se přiblížit špici, Vánský, P. Muzikant, V. Bílý – P. Gruale nepovedlo se. Musíme vyhrát s lich (80. Dutszak), D. Grulich (70. F.
Všechovicemi a poučit se z tohoto zá- Bílý). Trenér: Karel Procházka.
pasu. Pětkrát šestkrát jsme šli sami na
Hodnocení trenéra Hvozdu
brankáře, ale byla to katastrofa.“
Karla Procházky:
„Byli jsme si vědomi těžkého souFK Brodek u Přerova
peře, který poslední dvě kola proTJ Haná Nezamyslice
hrál. Hosté byli kvalitnější ve všem,
5:2 (3:1)
v pohybu, nábězích, bojovnosti,
Branky Nezamyslic: Letocha, Mir. více chtěli vyhrát. Dopustili jsme
Lakomý. Rozhodčí: Pitner – Jelínek, se spousty chyb v obraně a navázali
Knoll. Sestava Nezamyslic: Buriánek jsme tak na Lutín. Sami jsme moc
– Letocha (60. Hájek) – Miroslav Lako- příležitostí neměli, za první poločas
mý, Král, V. Fialka – Mariánek, Návrat, jsme ani jednou nevystřelili na bráJ. Přidal, T. Přidal – Musil, Moravec (30. nu. Na trénincích cvičíme střelbu a
Máj). Trenér: Marek Pavelka.
křídelní akce, s naší mezihrou jsme
se k tomu ale nedostali. Další proHodnocení trenéra Nezamyslic
blém byl v napadání, to bylo velice
Marka Pavelky:
špatné. Teď nás čekají Haňovice,
„Hned ve druhé třetí minutě proti to bude velice těžký soupeř. Doma
nám pískli spornou penaltu a bylo neprohrávají.“

TJ FC Kostelec na Hané
TJ Sokol Horní Moštěnice
0:3 (0:1)

Kostelečanky si pohrály s Ráječkem a jsou již druhé

Moravskoslezská liga dorostu U-19
21. kolo: Hranice - SK Líšeň 1:1 (0:1), HS Kroměříž - RSM
Hodonín 5:1 (4:0), Sparta Brno - MFK Vítkovice 0:5 (0:1),
1.SK Prostějov - FC Hlučín 1:0 (1:0), MSK Břeclav - HFK
Olomouc 5:4 (2:3), 1.SC Znojmo FK - MFK Vyškov 7:1 (3:0),
Havl. Brod - Fotbal Třinec 3:0 (2:0).
1. MFK Vítkovice
14 3 3 52:19 45
2. SK Hranice
14 2 4 44:26 44
3. FC Hlučín
13 2 5 56:16 41
4. SK Slavia Kroměříž 12 4 4 55:31 40
5. 1.SK Prostějov
12 2 6 45:21 38
6. 1.SC Znojmo FK 12 0 8 49:29 36
7. MFK Vyškov
9 2 9 35:45 29
8. RSM Hodonín
8 2 10 31:37 26
9. MSK Břeclav
8 2 10 30:47 26
10. 1.HFK Olomouc
7 4 9 30:31 25
11. FC Havlíčkův Brod 6 3 11 29:44 21
12. SK Líšeň
4 7 9 19:30 19
13. FK Fotbal Třinec
2 2 16 13:45 8
14. FC Sparta Brno
1 1 18 13:80 4

Moravskoslezská liga dorostu U17
25. kolo: Fastav Zlín - Sigma Olomouc 0:3 (0:1), RSM
Hodonín - MFK Karviná 1:3 (1:2), FC Hlučín - Zbrojovka
Brno 1:3 (0:1), 1.SC Znojmo FK - 1. FC Slovácko 0:0 (0:0),
Baník Ostrava - HS Kroměříž 0:01 (2:0), MSK Břeclav HFK Olomouc 1:4 (0:3), 1.SK Prostějov - Frýdek-Místek
2:0 (1:0), MFK Vyškov - Fotbal Třinec 0:2 (0:1), SFC Opava
- Vysočina Jihlava 1:2 (0:0).
1.FC Vysočina Jihlava 21 2 1 90:19 65
2.SK Sigma Olomouc 18 3 2 85:32 57
3.FC Fastav Zlín
16 1 7 82:36 49
4.FC Baník Ostrava
16 1 7 85:40 49
5.1.SK Prostějov
16 0 8 58:29 48
6.1.FC Slovácko
14 2 7 66:33 44
7.MFK OKD Karviná 13 5 5 62:38 44
8.FC Zbrojovka Brno 13 4 6 65:26 43
9.Slezský FC Opava 12 3 9 67:41 39
10.1.HFK Olomouc
9 5 10 35:50 32
11.FK Fotbal Třinec
8 4 12 32:54 28
12.FC Hlučín
8 3 13 47:63 27

13.MFK Frýdek-Místek
14.1.SC Znojmo FK
15.SK Slavia Kroměříž
16.RSM Hodonín
17.MSK Břeclav
18.MFK Vyškov

7
4
4
3
4
3

1 16
4 16
4 16
5 16
1 19
2 19

38:70
25:64
29:84
19:62
19:90
15:88

22
16
16
14
13
11

Krajský přebor - starší žáci
18. kolo: Velké Losiny - Nemilany 6:2 (1:2),
branky: Bartoník 3x,Kubíček,Velký,Žák - Thun
2x. Konice - Lipník 4:2 (1:1), branky: Spurný 4x
- Ház,Harenčák. Náměšť na Hané - Čechovice
0:4 (0:2), branky: Bašný 3x,Růžička. Mohelnice
- Želatovice 2:1 (0:1), branky: Karas,Cikryt Pekař. Nové Sady - Slatinice 4:0 (3:0), branky:
Pošusta,Majer,Rampa,Steiger. Brodek u Př. Černovír 1:5 (0:3), branky: Černík - Zatloukal
2x,Nepožitek,Plachetka,Vaněčka. Jeseník Zábřeh 0:0.
1.Zábřeh
16 1 1 81:10 49
2.Jeseník
13 3 1 77:14 42

Kostelec na Hané, Prostějov/jim –
Na týden starou výhru z trávníku
Lažan navázaly v neděli po obědě
kostelecké fotbalistky i v domácím
prostředí proti Ráječku. Hned ve
třetí minutě se díky Kláře Waltrové
dostaly do vedení, krátce po půlhodině hry to bylo již 4:0 a ve druhém
poločase své vedení ještě dál navyšovaly. A protože Lažany nezískaly

ani bod v Medlánkách, patří týmu
Petra Merty o jeden bod druhá
pozice.
„Rychlý gól nás uklidnil a na hřišti
existoval jen jeden mančaft. Bylo to
naprosto jednoznačné, hostující hráčky se nedostávaly k žádným střelám.
Naopak my jsme měli spoustu šancí a
zhruba každou třetí jsme proměnili,“
radoval se kouč vítězek Merta.

Vyzdvihl zejména výkon Kláry
Knápkové, ta ke dvěma brankám
přidala spoustu kvalitních centrů a z
pravé strany velice hrozila. „Totálně
jsme je přehráli a klidně mohl být
výsledek ještě výraznější. Nebylo tam
ale tolik důrazu a efektivity. Většinou
jsme je vykombinovali, byť soupeřky
zůstávaly na své polovině,“ popisoval
hru kočky s myší.

3.Černovír
13 2 2 62:20 41
4.Čechovice
13 1 3 70:22 40
5.Mohelnice
11 0 6 67:35 33
6.Náměšť na Hané 9 3 5 54:24 30
7.Velké Losiny
9 1 7 45:41 28
8.Brodek u Př.
6 3 9 45:59 21
9.Želatovice
4 1 12 25:62 13
10.Nové Sady
4 1 12 31:69 13
11.Konice
4 1 12 20:74 13
12.Slatinice
4 1 12 15:71 13
13.Lipník
2 1 14 31:70 7
14.Nemilany
2 1 14 33:85 7

4:1 (0:1), branky: Bažant 2x,Melzer,Stýblo
- Svozil. Brodek u Př. - Černovír 3:4
(3:2), branky: Bundil 2x,Kocián A. Malyšek,Janča,Lezna,Švancara.
Jeseník
- Zábřeh 8:1 (1:1), branky: Zrník 3x,Bouchal
2x,Krézek 2x,Latzel - Jílek.
1.Jeseník
17 0 0 144:13 51
2.Čechovice
16 0 1 103:14 48
3.Zábřeh
13 1 4 81:38 40
4.Konice
11 0 6 71:62 33
5.Mohelnice
10 2 5 100:34 32
6.Želatovice
10 2 5 47:47 32
7.Černovír
8 2 7 51:42 26
8.Lipník
7 1 9 53:73 22
9.Slatinice
5 0 12 44:70 15
10.Brodek u Př.
5 0 13 47:88 15
11.Nové Sady
4 1 12 31:53 13
12.Náměšť na Hané 3 2 12 41:99 11
13.Velké Losiny
2 1 13 38:124 7
14.Nemilany
2 0 14 19:113 6

17. kolo: Sokol Plumlov-FC Dobromilice 2:0 (1:0), Haná
Prostějov-FC Hvozd -Hosté se nedostavili, Sokol v PivíněHaná Nezamyslice 2:1, Sokol Bedihošť-Sokol Protivanov
3:1, Sokol Určice-Volno, Jiskra Brodek u Konice-FC Kostelec
na Hané 0:8, FC Kralice-Sokol Brodek u PV 0:8 (0:4).
1. Sokol v Pivíně 16 14 1 1 102:22 43
2. Haná Prostějov 15 13 1 1 93:20 40
3. Sokol Brodek u PV 15 13 0 2 95:12 39
4. Sokol Určice
15 11 1 3 62:19 34
5. Haná Nezamyslice 16 9 1 6 75:28 28
6. FC Kostelec n. H. 16 9 1 6 73:28 28
7. Sokol Plumlov 16 9 0 7 50:34 27
8. FC Kralice
15 7 1 7 46:49 22
9. FC Dobromilice 16 3 1 12 23:63 10
10. Sokol Bedihošť 16 3 0 13 29:128 9
11. Sokol Protivanov 16 2 2 12 12:93 8
12. FC Hvozd
15 1 2 12 21:106 5
13. Brodek u Konice 15 1 1 13 13:92 4
Kanonýři: 45 - Hangurbadžo Alexandr (Haná Prostějov),
42 - Hýbl František (Pivín), 29 - Typner Jan (Brodek u PV).

Krajský přebor - mladší žáci

18. kolo: Velké Losiny - Nemilany - hosté
nepřijeli. Konice - Lipník 4:2 (1.1), branky:
Paš 4x - Vybíral,Řídký. Náměšť na Hané
- Čechovice 0:12 (0:4), branky: Grulich
3x,Klimeš 2x,Hájek 2x,Sosík 2x,Baroš
F.,Baroš D.,Vybíral. Mohelnice - Želatovice
2:3 (1:3), branky: Kraus,Heidenreich Jánský 2x,Boucník. Nové Sady - Slatinice

Okresní přebor žáků

Ráječko přitom do jarní části vstoupilo velice dobře a po kontumační
výhře nad Ráječkem si připsalo i
tři body proti Drnovicím. „Nevěděli jsme, do čeho jdeme. Mají nové
holky a uhrály teď dobrý výsledek.
Měli jsme se tedy na pozoru, ničím
nás ale nezaskočily. Sice měly v
týmu nejlepší střelkyni loňské sezony Zoubkové, ta se ale nedostala

Okresní přebor mladších žáků
14. kolo: FK Výšovice-Sokol Klenovice 1:6, Sokol
v Pivíně-Sokol Přemyslovice 0:3, Sokol OtaslaviceSokol Držovice 12:1 (6:0), Sokol Čechovice-Sokol
Určice 11:2, FK Němčice-Jiskra Brodek u Konice
5:1, FC Kralice-Sokol Brodek u PV 3:9 (1:3).
1. FK Němčice
15 13 0 2 90:15 39
2. Sokol v Pivíně 15 12 1 2 100:6 37
3. Sokol Čechovice 15 12 1 2 83:16 37
4. Sokol Brodek u PV 15 12 1 2 73:19 37
5. Sokol Klenovice 15 10 1 4 49:29 31
6. Sokol Přemyslovice 15 9 0 6 45:34 27
7. FC Kralice
15 5 2 8 42:43 17
8. Brodek u Konice 15 5 0 10 30:51 15
9. Sokol Určice
15 3 1 11 38:64 10
10. Sokol Otaslavice 15 3 1 11 29:84 10
11. FK Výšovice
15 2 0 13 10:83 6
12. Sokol Držovice 15 0 0 15 7:152 0
Kanonýři: 35 - Ježek Jan (Sokol v Pivíně), 30 - Rakáš
Patrik (Sokol Brodek u PV), 26 - Kopřiva Adam (FK
Němčice).

do hry,“ poukázal s tím, že hosté
pouze jednou nastřelili tyč poté, co
si stoperka Zapletalová příliš hrála
s míčem.
Nyní na Kostelec čekají Drnovice a Petr Merta věří, že z toho
budou tři body. „Chceme potvrdit formu a přivézt tři body. Nic
jiného není naším cílem,“ sdělil
sebevědomě.

TJ FC Kostelec na Hané
SK Olympia Ráječko 6:0 (4:0)

Branky: 3. a 74. Waltrová, 25. a 77. Knápková, 13. Vykopalová, 32. Řezníčková. Sestava Kostelečanek: Křupková – Pitáková,
Zapletalová, Hrazdilová, Šimková – Hájková, Adamová – Knápková, Waltrová, Urbanová – Vykopalová. Střídaly: Řezníčková,
Drápalová, Paličková, Zahradníčková, Václavková. Trenér: Petr Merta.

www.
vecernikpv.cz
Svěží jarní
zpravodajství
z Prostějovska
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Přebor OFS Prostějov II.třída
23.kolo: Sokol Držovice-Sokol Zdětín 1:1 (1:0),
branky: Preisler - Keluc, Horní Štěpánov-Sokol
Otaslavice 2:1 (1:0), branky: Němec 2 - Hrazdíra,
Otinoves-Haná Prostějov B 2:2 (2:1), branky:
Doseděl, Krejčí - Jančiar, Zbožínek, Smržice-Sokol
Brodek u PV 1:1 (1:1), branky: Ježek - Gábor,
Sokol Olšany-Sokol Protivanov 3:2 (2:2),
branky: Škoda 2, Haluza - Grmela, Sedlák, Sokol
Čechovice B-SK Jesenec 1:1 (0:1), branky:
Jareš - Burget, Sokol Přemyslovice-Sokol
Vrahovice 1:2 (0:0), branky: Tyl - Dvořák, Krč,
Sokol Určice B-FK Němčice 3:0 (1:0), branky:
Frehar, Lisák, Mlčoch.
1. SK Jesenec 21 15 4 2 57:19 49
2. Sokol Protivanov 21 13 2 6 49:28 41
3. Sokol Olšany 21 12 3 6 42:31 39
4. Sokol Vrahovice 21 10 4 7 49:37 34
5. Sokol Držovice 21 10 3 8 43:26 33
6. Brodek u PV 21 10 3 8 36:37 33
7. Otinoves
21 10 2 9 44:39 32
8. Sokol Určice B 21 9 5 7 36:34 32
9. Horní Štěpánov 21 8 5 8 32:41 29
10. Sokol Zdětín 21 7 4 10 37:57 25
11. Haná Prostějov B 21 6 6 9 32:40 24
12. Přemyslovice 21 6 4 11 43:44 22
13. FK Němčice 21 6 4 11 31:33 22
14. Čechovice B 21 7 1 13 31:53 22
15. Sokol Otaslavice 21 5 4 12 31:50 19
16. Smržice
21 5 4 12 42:66 19
Kanonýři: 16 - Tichý Jiří (SK Jesenec), Tichý
Petr (SK Jesenec), 15 - Zdráhal Luděk (Sokol
Zdětín), 14 - Lofítek Marcel (Otinoves), Studený
Jan (Sokol Vrahovice).
III. třída
23. kolo: Haná Nezamyslice B-Sokol Zdětín B
4:2, Sokol Mostkovice B-Sokol Vicov 1:2, Sokol
Tištín-FC Dobromilice 5:2 (4:0), Sokol BedihošťPavlovice u Koj. 3:2 (1:0), FC Ptení-Skalka 2011
0:0 (0:0), Sokol v Pivíně B-Sokol Vrahovice B 3:3,
Jiskra Brodek u Konice-FC Kralice B 2:1, Sokol
Plumlov B-FK Vyšovice 1:3.
1. Skalka 2011 21 15 5 1 70:19 50
2. FC Kralice B 21 15 0 6 55:25 45
3. Sokol Tištín 21 14 2 5 70:34 44
4. FK Výšovice 21 13 2 6 58:27 41
5. FC Dobromilice 21 11 2 8 57:44 35
6. Sokol Vicov 21 10 4 7 38:28 34
7. FC Ptení
21 10 2 9 45:35 32
8. Nezamyslice B 21 8 7 6 47:45 31
9. Sokol v Pivíně B 21 8 5 8 34:35 29
10. Mostkovice B 21 6 5 10 32:35 23
11. Brodek u Konice 21 7 2 12 42:49 23
12. Pavlovice u Koj. 21 6 5 10 40:50 23
13. Vrahovice B 21 5 6 10 47:95 21
14. Sokol Bedihošť 21 6 2 13 34:78 20
15. Sokol Zdětín B 21 3 4 14 27:62 13
16. Sokol Plumlov B 21 2 5 14 40:75 11
Kanonýři: 20 - Konupka Lukáš (Sokol Tištín), 14
- Sekanina Jan (FC Ptení), Vozihnoj Luboš (FC
Dobromilice), 13 - Koukal Kristián (FK Výšovice),
Špaček Jakub (FC Dobromilice).
IV. třída
15. kolo: Sokol Tvorovice-Sokol Přemyslovice 3:1,
Sokol Brodek u PV B-Biskupice 2:2, Sokol IvaňMorávia Doloplazy 2:2, Želeč-Sokol Čechy pod
Kosířem 2:3, Sokol Otaslavice B-Sokol Protivanov
B 1:6 (1:3), Sokol Kladky-Volno.
1. Sokol Kladky 13 10 0 3 62:14 30
2. Protivanov B 13 9 2 2 42:21 29
3. Brodek u PV B 14 8 5 1 40:23 29
4. Sokol Ivaň
14 6 4 4 32:27 22
5. Sokol Tvorovice 14 7 1 6 43:50 22
6. Sokol Čechy p.K. 13 7 0 6 39:29 21
7. Doloplazy
14 6 2 6 48:42 20
8. Biskupice
14 6 1 7 36:35 19
9. Otaslavice B 14 2 3 9 24:55 9
10. Přemyslovice 13 2 1 10 15:48 7
11. Želeč
14 2 1 11 19:56 7
Kanonýři: 17 - Jozek Jakub (Morávia Doloplazy),
16 - Křeček David (Sokol Kladky), 14 - Kolečkář Petr
(Sokol Tvorovice), Navrátil Miloš (Sokol Kladky).
Okresní přebor dorostu
13. kolo: Sokol Držovice-Haná Nezamyslice
2:6, Volno-FC Dobromilice, Sokol Plumlov-Sokol
Přemyslovice 6:0 (3:0), Sokol v Pivíně-Smržice 2:2.
1. Sokol v Pivíně 11 8 1 2 36:13 25
2. Sokol Plumlov 11 6 3 2 33:8 21
3. Nezamyslice 11 6 3 2 32:11 21
4. Smržice
11 6 3 2 32:14 21
5. Přemyslovice 12 4 2 6 38:38 14
6. FC Dobromilice 11 2 2 7 25:32 8
7. Sokol Držovice 11 0 0 11 10:90 0
Kanonýři: 12 - Kolařík Michal (Sokol Plumlov),
Makoš Josef (Sokol v Pivíně), 11 - Havelka
Martin (Sokol Přemyslovice), 9 - Bajer Dominik
(Smržice).

Lední hokej
BARÁŽ O 1. LIGU
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Hokejisté Prostějova slaví, vedení LHK Jestřábi už pracuje na nové sezóně

7
2

POSEZÓNNÍ VOLNO ZAČALO, V ÚTERÝ HRÁČI ODEVZDAJÍ VĚCI

HC MOST
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

1:1

5:1

„Nenašel se nikdo, kdo by nás přehrál,“ hřálo kouče Jestřábů Petra Zachara

1:0

Branky a nahrávky: 6. Pavelka (Charousek, Smolka), 21. Charousek (Smolka,
Písařík), 22. Sedláček, 23. Písařík (Gerhát), 24. Zavřel (Sedláček, Havelka), 26. Kafan (Nedrda), 41. Písařík (Gerhát) – 20. Antončík (Belay, Veselý), 30. Malý (Černý,
Luňák). Rozhodčí: Jílek, Schmejkal – Gerát, Hynek. Vyloučení: 3:6, navíc J. Jurík
10 minut osobní trest. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváků: 513.

Sestava HC BANÍk SOKOLOV:
Horák – Pavelka, Charousek, Hora, Čížek, Kasal, Havelka, Machač,
Šimon – Gerhát, Smolka, Písařík – Nedrda, Kafan, Tauš – Zavřel,
Sedláček, Bojer – Szabo, Palaščák. Trenér: Radek Mrázek.

Sestava lhK jestřábi:
Rozum (24. Kocián)
Malý, Veselý,
Švaříček, Knesll

Jedlička, Kolibár,

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

Trenéři:
Petr Zachar
Jiří Vykoukal

Přehled výsledků BARÁŽE o 1. ligU
10. kolo: HC Most - LHK Jestřábi Prostějov 7:2 (1:1, 5:1, 1:0). Branky: 6.
Pavelka (Charousek, Smolka), 21. Charousek (Smolka, Písařík), 22. Sedláček, 23.
Písařík (Gerhát), 24. Zavřel (Sedláček, Havelka), 26. Kafan (Nedrda), 41. Písařík
(Gerhát) – 20. Antončík (Belay, Veselý), 30. Malý (Černý, Luňák). Diváci: 513 *
HC Medvědi Beroun - HC Baník Sokolov 3:5 (0:1, 2:1, 1:3). Branky: 23. Hrdel
(Chalupa, Jebavý), 27. Stromko (Hrdel, Kubeš), 48. Půlpán (Babka) – 9. Boušek
(Šik, Dobřemysl), 28. Říha (Hudák), 45. T. Rohan (M. Rohan, Kverka), 47. Parýzek
(T. Rohan), 58. Kverka. Diváci: 205 * SC Kolínští Kozli- volno.

Konečná TABULKA


Tým

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Bodů

1.
2.
3.
4.
5.

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

8
8
8
8
8

6
5
4
3
0

0
0
1
0
1

0
1
1
0
0

2
2
2
5
7

34:13
36:22
20:16
21:30
15:45

18
16
15
9
2

Ve znamení postupových oslav se vyvíjel uplynulý hokejový týden. Středeční porážka v Mostu už nemohla
nic změnit na tom, že se prostějovští hráči po šesti letech vracejí zpět do druhé nejvyšší domácí soutěže.
Závěrečný duel Jestřábů tak pouze určil, že společně s
nimi si právo startu v příští sezoně první ligy vybojovala
právě farma Litvínova. O přesném složení účastníků ale
rozhodnou až nadcházející dny, neboť v zákulisí se spekuluje o finančních problémech nejen Mostu, ale také
Ústí nad Labem, Havlíčkova Brodu i z extraligy sestupujícího Chomutova, s čímž souvisí i případná (ne)účast
farmářské Kadaně. Prostě změn ve startovním poli může být hned několik.
Prostějov/jim
„Splnili jsme cíl, s nímž jsme do
baráže vstupovali. O druhé místo to
nakonec byl velký boj a utkání byla
napínavá. Jako největší pozitivum
vnímám, že se nenašel nikdo, kdo
by nás přehrál, byť jsme prohráli
s Kolínem. Tam to ale bylo dáno neproměňováním šancí,“ ohlédl se za
prolínací soutěží Petr Zachar,hlavní
trenér Jestřábů.
Nejvíce prostoru na zlepšení naproti tomu vidí v obranné činnosti, kde se stále nedaří odstranit
chyby. Jejich důsledkem je hned
dvaadvacet inkasovaných branek
v osmi utkáních, tedy průměr 2,75
na zápas. Šest z nich padlo v oslabení, zatímco Jestřábi zužitkovali hned
devět přesilovek. Spolehnout se při
tom mohli na drtivou palebnou sílu,
v každém utkání vyslali v průměru
jednačtyřicet střel na bránu, což je
nejvíc ze všech pěti účastníků.

„Nezvládli jsme snad jen duely
s Kolínem. Nepřehrával nás, ale
dostávali jsme strašně laciné góly.
Trochu mě překvapil Sokolov, který
měl velice dobrou defenzivu a těžil
z ní. Téměř se mu to vyplatilo,“ poukázal na šestnáct inkasovaných gólů
Baníku a boj o postup až do poslední
chvilky.
Zcela odlišným způsobem Zachara
zaskočil Beroun, jenž závěr sezony
výrazně podcenil a nakonec dohrával jen brankáře. Po zranění Tomáše Mastíka v duelu s Prostějovem
totiž dochytával Lukáš Čelikovský
a po něm Lukáš Kužel. Ten musel
v bráně strávit i celých šedesát minut
bitvy se Sokolovem, kdy nakonec
lovil puk ze sítě jen pětkrát.
Středočeši byli jasně nejhorším
mužstvem skupiny. Vzhledem
k nesplněným administrativním
požadavkům u mnoha hráčů notně oslabený tým získal pouze dva

Euforie. Po pondělní výhře nad Berounem mohli Jestřábi po celý týden slavit návrat do první ligy.
Foto: Milan Fojt
body za výhru v Sokolově, jinak
vyšel naprázdno. Vsítil jen patnáct
a obdržel hned pětačtyřicet branek, ubránil pouze dvě oslabení
ze tří, ve statistice účasti na ledě
se na nejhorších šestnácti místech
umístili jen hráči Berouna. Vůbec
nejméně příznivou bilanci měl
s hodnotou -12 Vladislav Kubeš,
z osmnácti hráčů do pole na tom
byl nejlépe Jan Divíšek, jenž skončil na nule.
„Byli na baráž totálně nepřipraveni, musí mít vše pod kontrolou.

V Německu jsem ale zažil něco
podobného, těsně po konci přestupního období se nám zranil
brankář a dohrávali jsme to s jedním gólmanem a jedním dorostencem. Možná se jim někdo také dříve zranil,“ přemítal zkušený kouč.
Od návratu ze závěrečné bitvy
na ledě Mostu dostali hráči
volno, co se bude dít v následujících týdnech, to zatím není
zcela jasné. „Na hodnocení sezony se sejdeme v úterý, kdy hráči
odevzdají věci. Co bude dál, to

zatím ještě nevím. Zatím jsem
nesledoval ani hráčské pohyby
v prvoligových mužstvech, oficiálně se totiž přestupní termín
otvírá až prvního května,“ sdělil Petr Zachar, jenž je tak sám
v očekávání, zda-li bude u mužstva pokračovat i v nadcházejícím ročníku. „V každém případě
vybojovaný postup do první ligy
je mým největším trenérským
úspěchem,“ usmál se prostějovský rodák, jehož stopa na úspěšné
sezóně je nesmazatelná.

kanadské bodování:

1. Vladimír Stejskal (Prostějov) a Vítězslav Nedrda (Most) 12 bodů (4+8), 3. David
Šafránek 10 (6+4), 4. Petr Morkes (oba Kolín) 10 (4+6), 5. Zdeněk Tauš (Most) 10
(2+8), 6. Jaromír Kverka (Sokolov) 9 (6+3), 7. Lukáš Luňák, Matouš Venkrbec (oba
Prostějov) a Pavel Smolka (Most) 9 (4+5), 10. František Gerhát (Most) 8 (1+7).

nejlepší strelci:

6 – David Šafránek (Kolín), Jaromír Kverka (Sokolov), 5 – Pavel Písařík (Most), 4 –
mj. Vladimír Stejskal, Lukáš Luňák, Matouš Venkrbec, Michal Černý, Frank
Kučera (všichni Prostějov).

nejlepší nahravači:

8 – Vladimír Stejskal (Prostějov), Vítězslav Nedrda, Zdeněk Tauš (oba Most),
7 – František Gerhát (Most), 6 – Petr Morkes (Kolín), Martin Rohan (Sokolov),
5 – Matouš Venkrbec, Lukáš Luňák (oba Prostějov), Pavel Smolka, Kamil
Charousek (oba Most), Dominik Zumr (Kolín).

Nejlepší pri vstrelených a obdržených brankách:

1. Jaromír Kverka (Sokolov) +8, 2. Jiří Polák (Prostějov), Pavel Smolka, Kamil
Charousek (oba Most) +7, 5. František Gerhát, Pavel Sedláček, Tomáš Pavelka,
Marek Kasal, Jan Bojer (všichni Most), Martin Ježek (Kolín) +6.

Nejhorší pri vstrelených a obdrženýýchh góle
gólecch:
ch:
1. Vladislav Kubeš -12, 2. Jiří Jebavý, Lukáš Chalupa -10, 4. Jakub Babka -9, 5.
Zbyněk Hrdel, Jan Matějka, Petr Markulinec -8, 8. Lukáš Špelda, Jakub Stromko,
Daniel Finstr, Lukáš Čelikovský (všichni Beroun) -7.

Vítezné góly:
3 – Jaromír Kverka (Sokolov), 2 – David Šebek (Prostějov), David Šafránek
(Kolín), Pavel Smolka (Most), 1 – mj. Vladimír Stejskal, Michal Černý, Frank
Kučera (všichni Prostějov).

Presilovkové góly:

3 – Václav Čížek (Most), Aleš Půlpán (Beroun), 2 – Jiří Polák, Filip Švaříček
(oba Prostějov), David Šafránek, Petr Morkes, Jiří Kadlec (všichni Kolín), 1 – mj.
Matouš Venkrbec, Lukáš Luňák, Frank Kučera, Robin Malý, Jan Kolibár
(všichni Prostějov).

góly v oslabení:

1 – Jaromír Kverka (Sokolov), František Gerhát (Most), Zbyněk Hrdel (Beroun).

nejvíce trestných minut:

31 – Jan Matějka, 26 – Aleš Půlpán, 24 – Lukáš Chalupa (všichni Beroun), Petr
Račanský (Sokolov), 18 – Lukáš Špelda (Beroun), 16 – Juraj Jurík (Prostějov),
Martin Parýzek, Miroslav Hudák (oba Sokolov), 14 – David Šebek (Prostějov),
Vladislav Kubeš (Beroun), Jakub Ruprecht (Sokolov).

Aktuální hokejové
novinky hledejte

denně na

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Jestřábi při své jízdě rozpoutali hokejovou horečku
K postupu výrazně pomohla i chyba Kolína,
bez kontumace by body nakonec chyběly...

Jiří Možný
Je tomu již šest sezón zpátky, co
se v Prostějově naposledy hrála
první liga, a dokonce dlouhých
jedenáct let, kdy tehdy ještě klub
od názvem HC naposledy nakoukl do vyřazovací části druhé nejvyšší tuzemské soutěže. První čekání se úspěšnou mnohaměsíční
jízdou podařilo ukončit a nyní je
na řadě druhý milník. Profesionální podmínky, zázemí, hráčská
kvalita i podpora fanoušků vybízí
k naději, že by se to mohlo podařit
již v příštím hokejovém ročníku...
Pojďme se ale ještě nejprve
ohlédnout za ročníkem minulým.
Drobná zaváhání se nevyhnou
žádnému mužstvu a postihla
i Jestřáby. Celý „A“-tým vedený
seshora generálním manažerem
Jaroslavem Luňákem se ale se
vším dokázal úspěšně vypořádat
a při souhrnném pohledu na základní část, play off i baráž to tak
ukazuje na poměrně suverénní
cestu skrz druhou ligu až do vyšší
soutěže. A pozitivní je, že u toho
bylo i několik ryzích odchovanců, stejně jako pár pamětníků
předchozího sestupu, kteří v Prostějově zakotvili.
Vše začalo již v letní přípravě, kdy
se podařilo přivést spoustu kvalitních hráčů, takže tým vedený Josefem Málkem poprvé prohrál až
v předposledním „přáteláku“ na
ledě Břeclavi. Již od samotného
počátku se mužstvo prezentovalo
atraktivní útočnou hrou s množstvím nastřílených, ale občas
i obdržených branek, díky čemuž zdolalo například slovenskou Žilinu a třeba s Hodonínem nabídlo přestřelku 9:6.
A do hlediště se vraceli i diváci,
již na přípravná utkání jich chodila téměř tisícovka.
Také do ostré sezony se jestřábí
letce vstup podařil. V úvodních
třech kolech zdolala spolufavori-

ty z Poruby, Hodonína i Přerova,
o chvíli později nadělila Frýdku-Místku i Břeclavi desítku a jediné zaváhání za prvních devět
kol přišlo na ledě Kravař, kde
na chvíli našli svůj azyl hokejisté
Opavy.
Přelom první a druhé čtvrtiny
ovšem týmu zdaleka nevyšel
podle představ. Ve Vsetíně přišel
nejen o body, ale i o Michala
Nedbálka a kapitána Lukáše
Dubu, proti Technice Brno ztratil
dvougólové vedení, doma s Porubou nedal po slabším výkonu ani
branku, a přestože to stále byla
první příčka, měnil se realizační tým. A byl to právě staronový
hlavní kouč Petr Zachar, kdo
dal dohromady údernou trojici
Stejskal-Luňák-Venkrbec, která
po celou sezonu ovládla týmovou
produktivitu.

Komentář
Najednou vše šlo opět na podtrženou jedničku a výsledkem
byla devatenáctizápasová bodová
série, na níž se podílelo i sedm
a šest utkání v řadě bez ztráty
jediného bodu. Náskok tak opět
narostl a neztratil se ani při druhém krizovém období, které přišlo v první polovině ledna. Slabší
období totiž postihlo i všechny
konkurenty v čele s Porubou.
Právě díky Slezanům Jestřábi
jedinkrát v sezoně prohráli třikrát v řadě a čtyři z pěti po sobě
jdoucích utkání, po čemž přišel poslední zásah do mužstva.
Jmenovitě tedy příchod Tomáše
Sršně mladšího a posílení kompetencí Jiřího Vykoukala, který
se stal oficiálním asistentem trenéra. Zdraví naopak nedovolilo
pokračovat Pavlu Kumstátovi,
jenž se předtím svými zkušenostmi podílel na zlepšené práci
převážně mladé defenzivy. Právě

u obrany se předpokládá, že dozná před první ligou největších
změn.
Útočná síla byla naopak drtivá,
což dokládá nejen průměr téměř
pěti branek na zápas v základní
části, ale i následné boje, kdy se
Jestřábi dostávali do velkého
množství šancí. Otázkou je budoucnost brankářů, kde se sešla
trojice mladíků. Jak ale předvedl
zlínský Libor Kašík, i ve dvaadvaceti letech lze vychytat titul v
extralize.
V play off také přišel jeden kritický, ne-li vůbec nejkritičtější,
okamžik, když hráči již ve čtvrtfinále dvakrát prohráli s Frýdkem-Místkem a jen dvacet minut je dělilo od vyřazení! Obrat
se ale zdařil na výbornou a byl
bezesporu zlomem vrcholu sezóny. Předcházela tomu i jedna
nemilá skutečnost. V této sérii se
totiž prostějovští fanoušci ukázali v trochu jiném světle, když
si o tom přišli za hráči „podebatovat“ do jejich šatny a zasahovat musela i policie. Semifinále
proti Vsetínu a víceméně i finále
s Přerovem se už vyvíjelo hladce a Jestřábům se tak podařilo
splnit nelehký úkol - potvrdil
prvenství v základní části i ve
vyřazovací fázi.
S blížící se vidinou návratu do
první ligy rostla i hokejová horečka ve městě. Ke stabilním zhruba třinácti stovkám fanoušků
(výjimkou byl duel se Vsetínem
kolidující s hokejovou reprezentací, kdy přišly jen dvě stovky skalních příznivců) se postupně přidávali další a vrcholem bylo finále
s Přerovem, kdy i díky hojné
účasti hostujících fandů padla
pětiapůltisícová hranice!
Ani baráž si nenechaly ujít davy
fanoušků. A zde se k Jestřábům
přiklonilo i štěstí. Ve spoustě
utkání ztratili prostějovští hráči
vedení a body v posledních mi-

nutách, naopak hned na úvod
v Kolíně je dodatečně získali.
S trochou nadsázky by pak fandové mohli vyvolávat jméno
Kryštofa Kulhánka, díky jehož
neoprávněnému startu začala
tříbodová série, v niž pokračovaly
i duely se Sokolovem, Berounem
a Mostem. Následně už stačilo
urvat remízu v Sokolově a po drtivé domácí výhře nad Berounem
si užít oslavy doma společně s více

V době úspěchů a euforie mohli
s jejich podporou počítat vždy,
až ve vyšší soutěži se ale ukáže,
jak věrné a trpělivé prostějovské
publikum opravdu je. Nelze totiž
asi čekat, že hned budou Jestřábi
atakovat první příčku a zopakuje
se letošní prakticky hladká jízda.
Přijdou pravděpodobně i méně
vydařená období, kdy budou
hráči povzbuzení opravdu potřebovat. O tom ale zase až někdy

INDIVIDUÁLNÍ STATISTIKY
JESTŘÁBŮ V BARÁŽI O 1. LIGU
Ondřej KOCIÁN 8 444 215
Kevin ROZUM
2 46 28

18 197 2,43
7 21 9,13

91,63 0
75,00 0

Obránci
Jiří POLÁK
Robin MALÝ
Jan KOLIBÁR
Jan VESELÝ
Filip ŠVAŘÍČEK
Aleš KNESL
Robert JEDLIČKA

7
8
8
7
8
8
4

2
1
1
0
2
1
0

1
2
2
3
0
0
1

Vladimír STEJSKAL
Matouš VENKRBEC
Lukáš LUŇÁK
Michal ČERNÝ
Frank KUČERA
Lukáš DUBA
David ŠEBEK
Martin BELAY
Viktor COUFAL
Šimon ANTONČÍK
Marek INDRA
Juraj JURÍK
David JURÍK

8
8
8
8
8
8
7
6
8
8
3
5
2

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

8
5
5
3
2
4
0
1
2
0
1
1
0

3
3
3
3
2
1
1

+7
+4
+4
+2
-3
-3
+2

12
8
2
6
4
8
8

Útočníci

12 +3
4
9
0
4
9
+2
2
7
+2
2
6
+4
2
4
0
2
3
+4
14
3
+1
2
3
+3
8
2
0
4
1
0
6
1
-1
16
0
-1
2
Zdroj: www.hokej.cz
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Most deklasoval Jestřáby a zajistil si záchranu Vitásek stále může
snít o šampionátu
Most, Prostějov/jim – Po nejvyšší výhře v ročníku přišla pro
Jestřáby také nejvýraznější porážka. S nejúspěšnější sezonou
za poslední roky se tak slavící
prostějovští hokejisté nerozloučili bodovým ziskem, ale
prohrou o pět branek na ledě
Mostu. To mimo jiné znamená, že vítěze východní skupiny
druhé ligy doprovodí do první
ligy šťastnější z tohoto střetnutí – HC Most. Třetímu Baníku
Sokolov tak nebyla nic platná
ani výhra na ledě zdecimovaného Berouna.
Hostům v tomto utkání po pondělních oslavách již o moc nešlo
a odpovídala tomu i sestava. V
bráně dostal šanci Kevin Rozum,
místo Poláka nastoupil v první
obranné lajně Veselý, odpočívajícího Šebka nahradil vedle

Kučery s Černým Juraj Jurík.
Naopak domácí museli bodovat.
A nasměroval je k tomu již na
konci šesté minuty Tomáš Pavelka, jenž tak tvrdou střelou od
modré využil hned první početní
výhodu v utkání. Vedlejší roli v
této epizodě obsadil Juraj Jurík.
Nejprve právě on ujížděl sám na
Horáka, svou kličkou ale neuspěl,
vzápětí fauloval z brankou soupeře a musel na trestnou lavici.
Na tuto branku ještě Jestřábi dokázali odpovědět. Druhé i třetí
oslabení totiž přečkali bez úhony.
Dvakrát je ale zachránila branková konstrukce. Nejprve nastřelil
břevno obránce Hora, tři a půl minuty po něm se při dorážce vedlo
do puntíku stejně i Nedrdovi.
Na tyči skončila i jedna jestřábí
střela. Konkrétně ta Antončíkova
z poloviny patnácté minuty. K dorážce ho již obrana nepustila. Právě
Šimon Antončík se ale o pár minut
později mohl radovat, gólem do
šatny pouhých devět sekund před
pauzou srovnal na 1:1.
Na smršť jasně nejhoršího týmu
letošní první ligy zkraje druhé

třetiny už ale Prostějov zareagovat nedokázal. Hned v čase 20:35
vrátil domácím náskok Charousek, minutu po jeho střele pod
břevno využil Švaříčkovy chyby
na útočné modré čáře Sedláček a
sólo na gólmana využil, dalších
sedmadvacet sekund nato přidal
z dorážky čtvrtou branku Písařík
a na konci čtyřiadvacáté minuty
zvýšil na 5:1 Zavřel.
To už na Rozuma bylo moc a do
brány šel Kocián. Toho gólově
přivítal přesně pět a tři čtvrtě minuty po startu druhé třetiny z přečíslení dva na jednoho Kafan a za
stavu 6:1 bylo rozhodnuto.
Snížit mohl po zisku puku ve
středním pásmu a sólu na Horáka Coufal, neuspěl ale. Dosáhnout branky se hostům podařilo
až při dvojnásobné přesilovce
krátce před polovinou utkání.
Černý přihrál zpoza brány Malému a ten střelou mezi betony
korigoval na 2:6. Poté Jestřábi
ještě dostali jednu přesilovku,
nevyužili ji ale a závěrečné čtyři
minuty druhé části sami strávili v oslabení. Juraj Jurík navíc

VÁCLAV BAĎOUČEK – HC Most:

„Prostějov přijel do Mostu po oslavách postupu, který slavil už v pondělí.
Tady s námi udržel krok pouze v první třetině. Ve druhé třetině už jeho hráči
zcela odpadli a my jsme jenom navyšovali naše vedení. Jsem rád, že ten úkol,
který jsme tady dostali, se nám podařilo splnit a první liga v Mostě zůstává.
Celou baráž jsme měli postup ve svých rukách, nemuseli jsme se spoléhat na
ničí zaváhání a zvládli jsme to.“

PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:

„Z naší strany to byl špatný výkon, projevila se únava z oslav po zápase s
Berounem. Už v první třetině jsme měli štěstí, když soupeř dvakrát nastřelil
horní tyč, už tehdy měli převahu. Ve druhé třetině jsme občas vůbec nestíhali. Mým cílem bylo odehrát zápas důstojně, věřil jsem tomu. Dopadlo to
ale takto.“
k faulu
f l vysokou
k holí
h lí dostal
d t l i
desetiminutový osobní trest.
Stahování náskoku domácích se
tak už nekonalo. Naopak ihned
po startu poslední dvacetiminutovky dal výsledku konečnou
podobu svým druhým zásahem
Písařík. Stalo se tak i proto, že
hned o chvíli později neuspěl
tváří v tvář gólmanovi Stejskal
a nejproduktivnější hráč Jestřábů následně ani nadvakrát

neumístil
í til puk
k ddo odkryté
dk té bbrány.
á
V konečné tabulce prolínací
soutěže se tak Most dostal na
první místo před Prostějov,
účast v druhé nejvyšší soutěži
ročníku 2014/2015 si ale zajistily oba celky. Naopak na
Sokolov, Kolín a Beroun čeká
západní skupina druhé ligy, nedojde-li ke změně formátu soutěže nebo dodatečným změnám
mezi účastníky.

Aris Cup ovládli prostějovští Bluesmani

Prostějov/jim – Loňskou finálovou účast proměnili hokejisté
HC Blues Prostějov k výhře
na Aris Cupu 2014. Pátý ročník dvoudenního turnaje, nad
nímž opět převzal záštitu první
náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil a jenž pravidelně uzavírající program na
prostějovském zimním stadionu
se nově stal kláním pro deset
mančaftů z Moravy i Slovenska,
finále ale bylo čistě prostějovské.
Základní skupina „A“ nabídla velké drama, první čtyři týmy totiž po
skončení všech utkání dělil pouze
jeden bod. Těsný vítěz HC Blues
Prostějov tak prošel do finále a na
přerovské HC Johny Fiat zbyla jen
bitva o třetí místo. Druhá skupina
již tak napínavá nebyla a do boje
o první místo si proklestili cestu
Medvědi Prostějov. Dva body za
nimi skončilo Prostějovské komando, které se tak utkalo o konečný bronz.
Finále ale bylo jednoznačnou záležitostí. Medvědi hned na počátku
prvního patnáctiminutového poločasu neproměnili trestné střílení a
brzy za to pykali. V osmé minutě
se „Modří“ střelou z dálky a s
pomocí břevna dostali do vedení,
ještě do konce úvodní půle navíc
proměnili dvě přesilovky a po in-

dividuálních akcích se dostali do
vedení 3:0.
Druhou půli navíc zahájili úspěšným brejkem a hned po devětatřiceti sekundách zvýšili na 4:0,
závěr se zcela proměnil v jejich
exhibici. Nejenže přidali góly po
střele do dolního rohu a šibenice,
ještě navíc v dalších třech případech odmítli skórovat do prázdné
brány. I tak si ale mohli potěžkat
putovní pohár a radovat se z celkového prvenství.
„Přibyli nám dva účastníci. Parta
kluků z Brna a z Přerova. Musely
se udělat dvě pětičlenné skupiny,
trochu jsme to předělali a spotřebovalo se více ledu, takže náklady byly trochu větší, ale mohu
poděkovat všem sponzorům.
Tedy firmám Grewis z Plumlova,
Pyžamka.cz, Sida, Magrix, ESO,
Řeznictví a uzenářství Tesař Bílovice. Poděkování také patří
Domovní správě, všem zaměstnancům zimního stadionu počínaje panem Horákem, rolbařům
a všem vrátným na zimáku. Nebyl žádný problém, nikdo nebyl
rozhořčen, už popáté tu nebyla
žádná sanitka,“ těšilo hlavního
organizátora turnaje Romana Vysloužila.
Lepší byl podle něj starší model o
osmi týmech, kdy se následně po

Ti nejlepší. Vítězem letošního ročníku se stali hráči Blus Prostějov (vpravo), kteří ve finále zdolali
Medvědy Prostějov.
Foto: Jiří Možný
skupinách bojovalo o každou pozici, rozšíření turnaje si ale vyžádalo změnu. A do budoucna týmů
bude možná ještě víc. „Zájem

se tak zvýšil, že jsme mohli mít
i šestnáct mančaftů. Získalo si to
takovou tradici, že o to amatérští
hokejisté mají takový zájem. Ne-

Basilej (Švýcarsko), Prostějov/
jim – Už jen jedna jedna
prověrka čeká na českou
hokejovou reprezentaci. Ve
výběru Vladimíra Růžičky
přitom i nadále zůstává
Ondřej Vitásek. Prostějovský
odchovanec absolvoval další
dvojici přípravných utkání ve
Švýcarsku a jeho jméno figuruje i v nominaci na Švédské
hokejové hry.
K mužstvu se již připojil obránce
ze zámoří Michal Jordán a na
cestě je i zlínský bek Petr Zámorský, nicméně Vitáskovy šance na
svůj premiérový start na mistrovství světa rostou! Omluvili se
totiž hvězdy ze zámoří Marek
Židlický i Zbyněk Michálek a po
vyřazení dvojice beků Linharta s
Kudělkou je momentálně v nom-

Honejsek může slavit

extraligový titul

I vinou
i
dl
dlouhé
h cesty vyřazovací
části ale musel oželet pozvánku
do reprezentace, která těsně před
mistrovstvím světa nepřišla.
„Mrzí mě to, musím to tak ale
brát. Měl jsem náznaky, protože se mi dařilo, že kdybychom
vypadli dříve, tak bych byl nominovaný, ale titul zklamání
přebíjí,“ okomentoval dvaadvacetiletý útočník fakt, že mu
tedy hokejová sezona 2013/2014
skončila.

Skupina „A“:

1. HC Blues Prostějov 5 bodů/20:16, 2. HC Johny Fiat Přerov 5/13:11,
3. HC Stars Vyškov 4/11:9, 4. ESO Vyškov 4/18:22, 5. HC Třebčín 2/12:16.

Skupina „B“:

Držitel dvou startů za reprezentační „áčko“ i někdejší člen
výběrů do šestnácti, sedmnácti,
osmnácti i dvaceti let odehrál
povedené play off. V sedmnácti utkáních při cestě za titulem
nasbíral člen lajny s Petrem
Čajánkem a Ondřejem Veselým
celkem sedm branek, pět asistencí a s dvanácti body obsadil páté
místo v kanadském bodování. K
tomu si připsal čtyři kladné body
a dvaadvacet trestných minut.
Vyhrál více než polovinu vhazování a dva zásahy zaznamenal
v početní výhodě.

Aktuální hokejové
novinky hledejte

budu se bránit rozšíření, může to
být i na tři dny či se něco předehrát v týdnu,“ nastínil nápady do
budoucna.

Výsledky Aris Cupu 2014:

inaci devět obránců. Ve hře už je
prakticky jen posílení z řad Lva
Praha a případný příjezd Jakuba
Kindla z Detroitu.
Ve dvou „přátelácích“ proti
Švýcarsku se současný hráč
Liberce do statistik příliš nezapsal.
Při svém pátém startu byl na ledě
při inkasované brance v oslabení, o
dva dny později při jediném zásahu
Švýcarů. Dále si připsal celkem
dvě trestné minuty a jednu střelu
na bránu. Jeho hlavní činností je ale
práce v defenzivě a podílel se tak na
porážce 1:3 i následné výhře 2:1.
V tomto týdnu může přidat Vitásek
další tři zápasy v národním týmu.
Ve čtvrtek od 16.00 hodin proti
domácímu Švédsku, v sobotu ve
stejný čas proti Rusku a přesně o
čtyřiadvacet hodin později proti
Finsku.

denně na

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
připravujeme
hokejový speciál

1. HC Medvědi Prostějov 8 bodů/29:6, 2. Pruhované komando 6/29:10,
3. HC Červený Hrádek 3/6:19, 4. Zberva Bratislava 2:11/18, 5. HC Old Boys 1/6:28.
O 3. místo: Johny Fiat Přerov – Pruhované komando 4:0.
Finále: HC Blues Prostějov – Medvědi Prostějov 6:0.

„Pro mě osobně tento postup znamená asi nejvíc,“
raduje se z návratu Jestřábů do první ligy kapitán Lukáš Duba

Prostějov – Pokud ho netrápilo žádné zranění, nepůjčil
Lukáš Duba kapitánské „céčko“ nikomu. Šestatřicetiletý
útočník s bohatými hokejovými zkušenostmi se projevil
jako vůdce týmu a i díky jeho přínosu se Jestřábi dostali z druhé do první ligy. Někdejšímu hráči Vsetína,
Havířova, Hradce Králové, Komety Brno, Šumperku či
Opavy se vydařilo zejména play off, kdy dal nakonec
vítězný gól celého finále. V prolínací soutěži už na zásah
čekal marně, platný byl ale při plnění defenzivních úkolů
a také tím, že oproti minulým rokům vyfasoval výrazně
méně trestných minut.
Jiří Možný
Před týdnem jste si zajistili
postup do první ligy, jaké
byly oslavy?
„Oslavy byly fantastické. Podařilo
se nám to před domácím publikem
a bylo to bomba. Čtyři a půl tisíce
diváků, všichni se s námi radovali
na ledě, prostě paráda. My hráči
jsme pak ještě večer pokračovali v jednom baru. Do první ligy
jsem postoupil již v Šumperku, to
bylo podobné. A se Vsetínem jsme
v baráži udrželi extraligu, tehdy
jsme oslavovali asi tři dny. Něco už
za sebou mám, ale i toto byla bomba
(úsměv).“
(
Po postupu šli dolů vousy,
poznali vás doma?
„Ano (smích). Je to změna, po takové době. Takové vousy jsem v životě neměl, a když jsem se oholil, tak
jsem se sám nepoznal. Omládl jsem
asi o deset let (smích). Manželka
i děti ale byly rády. Když jsem jim
chtěl dát pusu, tak bylo vidět, že se
cukají,
j , že je to škrábalo.“
Pro postup byl významný
už předchozí duel v Sokolově, kde vás nezlomil ani brzký
stav 0:3.
„Do Sokolova jsme odjížděli o den
dříve, protože jsme věděli, že tam

musíme minimálně jeden bod urvat.
Byli jsme nahecovaní, ale bohužel
první třetina vypadala tak, že my
jsme hráli, ale oni po našich chybách z pěti střel dali tři góly. Řekli
jsme si, že musíme hrát stále stejně,
oni navíc betonovali ‚jak sviňa‘. Ve
druhé třetině nám tam padl jeden gól
a bylo to 1:3, v kabině jsme si řekli,
že když se budeme tlačit do brány,
tak srovnáme. To se nám nakonec
podařilo a ten bod byl zlatý, i když
ještě v prodloužení Matouš Venkrbec z otočky trefil tyčku. Mohli jsme
to urvat, ale za tohoto stavu jsme si
cenili i jednoho bodu.“
Mohla se v tom promítnou
i předešlá domácí porážka
s Kolínem?
„Možná trochu jo. Tam jsme hráli a
oni z protiútoku dávali góly. Stačilo
jim sedmnáct střel na sedm gólů, což
je v podstatě nemožné, ale stalo se
to. Když to v Sokolově po páté střele
bylo 3:0, tak jsme si řekli, že to není
normální, že to musíme zlomit. Hecovali jsme se s klukama v kabině, i
když jsme věděli, že Sokolov hraje
výborně dozadu, že betonuje. Šli
jsme
ale za tím a dopadlo to dobře.“
j
Jak jste se cítil v baráži ve
srovnání s předchozí fází
sezony?
„Začátek základní části pro mě byl

dobrý, pak přišlo zranění a musel
jsem na operaci kolene. Těžko jsem
se do toho dostával zpět, vím, že
moje výkony nebyly úplně optimální. Ale snažil jsem se pracovat, cvičit, posilovat, abych byl zpátky. Před
play off jsem chytl formu a cítil jsem
se v něm parádně. Padaly mi tam
góly, bylo to super. Asi se zúročila
předchozí dřina. Co se týče baráže, v
Kolíně jsem nezahrál dobře, po desetidenní pauze jsem se do toho nedostal. Pak to nebylo špatné. Nedal
jsem sice gól, ale dal jsem mančaftu,
co jsem mohl. Sezona byla celkově
dobrá a jsem s ní spokojen.“
V posledních zápasech jste
se ocitl mimo první tři útoky. Co za tím stálo?
„Proti Berounu jsem byl ve čtvrté
lajně, po stažení na tři formace jsem
nedohrál už předešlý zápas v Sokolově. Podařilo se to otočit, tak to trenér nechal tak, ale byli jsme domluveni na oslabení, na něž jsem chodil,
dokud se jim nezranil gólman. Už
za stavu 6:1 jsme tam byli zapojeni
všichni. Play off mi šlo super, na baráž tam byli kluci odpočatější a byla
to týmová práce. Neberu to špatně,
doplňovali jsme se. Nehráli jsme
na to, kdo dá góly, ale abychom vyhrávali a postoupili. Už jsem cítil i
lehkou únavu, přece jen mám doma
dvě malé děti. Musím ale říct, že mi
hodně pomáhá manželka. A jsem
rád za to, jak jsem to odehrál.“
Po postupových oslavách
vás čekal ještě duel v Mostu. Jak jste se na něj připravovsli?
„V podstatě jsme se nepřipravovali
(smích). Oslavovali jsme v pondělí,
v úterý, a když jsme ve středu ráno
odjížděli do Mostu, tak šlo vidět, že
jsme unaveni. Chtěli jsme to hlavně
odehrát bez zranění. V Mostě proběhlo klasické chystání se na zápas,
první třetinu jsme ještě jakž takž

ustáli, ve druhé jim tam napadalo
všechno a dali pět gólů, ta třetí třetina se už dohrávala i z jejich strany.
Viděli, že nám síly docházely, dvoudenní oslavy a šestihodinová cesta
udělaly svoje. Možná je to krutější
výsledek, ale splnili jsme cíl a úspěchem bylo, že jsme zápas odehráli.“
Jak si nyní užíváte posezónního volna?
„Ještě po zápase v Mostu byla
krátká oslava, kdy jsme s klukama
trochu poseděli. Někteří oslavují
ještě teď a dneska (v pátek – pozn.
autora) má být další společná oslava.
Užíváme si to. Já se snažím odpočívat, trochu zregenerovat. Během
play off ani baráže moc času nebylo,
byli jsme stále na zimáku. Jsem rád,
že mohu být s dětmi a manželkou,
i ona je ráda. Mám rodinu a nemohu
si nyní dovolit být tři čtyři dny naložený v lihu, ale kluci si to po městě
užívají. Proč ne. Pro ně je to asi největší úspěch v kariéře.“
Sezona byla velice dlouhá,
máte představu, kdy začne
příprava na další ročník?
„To nevíme. Myslím si ale, že tři týdny až měsíc odpočinek bude, všichni
hráči potřebují dát tělo dohromady,
máme různé šrámy. Zhruba v půlce
května začneme a první týden bude
takový volnější. Bude to asi klasicky
do konce června a pak se uvidí.“
Máte v plánu pokračovat
v Prostějově i nadále?
„Ano, určitě. Chci tu zůstat, první
ligu si zahrát a udělat tu nějaký
úspěch. Pro mě osobně tento
postup znamená asi nejvíc, když tu
byla první liga naposledy, tak jsem
u toho byl, a jsem téměř jediný ze
současného kádru, kdo tu tehdy
hrál. Mám tak velkou radost, že
jsem mohl být i u toho, kdy se to
tu vrací. Ve druhé lize jsem byl asi

pátým rokem a první ligu osobně
chci hrát, věřím si na ni. Od toho
se bude odvíjet i příprava, bude
muset být ještě trochu kvalitnější,
i když minulý rok jsme ji také měli
dobrou. Těším se na ni. Pro mě je
to velká motivace a byl jsem velice
rád, že jsme si to vybojovali a nemuselo se nic kupovat.“
Přišli jste o derby s Olomoucí i Přerovem, nejatraktivnější tak bude souboj se
Šumperkem?
„Já si myslím, že ano. Olomouce
je na jednu stranu škoda, ale přeju
jim to, je to dobré i pro nás, že to
máme kousek na extraligu. Já tam
navíc bydlím. Co jsem ale slyšel z
jejich strany, tak se na nás všichni
těšili. Co se týče Šumperku, je tu
nejblíže, už mi přišly i nějaké sms
zprávy. Těšili se, že postoupíme,

„Oslavovali jsme v pondělí, v úterý a když
jsme ve středu ráno odjížděli do Mostu,
tak šlo vidět, že jsme unaveni. Chtěli
jsme to hlavně odehrát bez zranění.“
zkušený útočník LUKÁŠ DUBA
o rozlučkovém utkání v Mostu
budou to vyhecovaná derby s dobrou atmosférou.“
Dostaly se i k vám spekulace o možném přesunu
extraligy z Olomouce do Prostějova?
„Ke mně se nic nedostalo, pouze
jsem to četl v novinách. Jsou to jen
spekulace. Pro Prostějov by to byla
bomba a něco fantastického, nevím
ale, jaká jsou zákulisní jednání. Asi
se to nepovede, není jen tak udělat
tu během dvou měsíců extraligový
tým. Ale jsem zvědav, jak to v 'Olmiku' bude, jestli budou mít dost

financí a bude se tam hrát. Doufám,
že ano.“
Generální manažer pan
Luňák před sezonou nastínil, že jeho cílem je jednou do
Prostějova přivést extraligu. Jaké
můžete mít ambice v nejbližším
ročníku?
„První liga bude o něčem jiném
a záleží, kolik hráčů tu zůstane.
Myslím si, že velká většina tu
může zůstat, mančaft máme
dobrý a stačí minimum posil.
V útoku máme velkou sílu, a když
to půjde dobře, tak klidně za dva
tři roky se tu může hrát o extral-

Foto: Milan Fojt
igu, proč ne. Když budou peníze
a mužstvo se dobře postaví.“
Jakou očekáváte podporu
ze strany fanoušků?
„Věřím, že na první ligu budou
chodit stále, že se na ni těší. Budou
tu jiné mančafty, přijede Chomutov, Kladno, Jihlava, Šumperk,
Třebíč. Chtěl bych poděkovat všem
fanouškům za celou sezonu, myslím
si, že i v první lize budeme na prvním
místě, co se jejich počtu fanoušků
týká. Jsou parádní a mohu za celý
mančaft říct, že jim patří velký dík.
Kluci z Čech to nikdy nezažili a byli
z toho vykulení, užívají si to i teď.“

Basketbal

PLAY OFF - ČTVRTFINÁLE
4. zápas: Děčín - Opava 71:69 (17:11, 34:33, 54:46). Nejvíce bodů: Vyoral 20,
Landa 15, Bosák 10 - Šiřina 21, Blažek 13, Dokoupil 12. Rozhodčí: Vyklický,
Hruša, Hošek. Fauly: 21:21. Trestné hody: 20/12 - 9/7. Trojky: 11:8. Diváci: 1200.
5. zápas: Opava - Děčín 58:55 (12:13, 33:28, 48:42). Nejvíce bodů: Šiřina 18,
Sokolovský 12, Gniadek 8 - Vyoral 13, J. Houška 12, Jiříček 8. Rozhodčí: Dolinek, Hošek, Vondráček. Fauly: 23:21. Trestné hody: 21/13 - 18/10. Trojky:3:7.
Diváci: 3000 (vyprodáno).
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vs.

Výsledky: 88:50, 96:63, 112:78
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BK JIP
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vs.

Výsledky: 79:76, 85:78, 90:72
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DĚČÍN
DĚČÍN

vs.

Prostějovští basketbalisté si v uplynulém týdnu užívali zápasového volna

ORLY ČEKÁ PARDUBICKÁ VÝZVA. JDE O FINÁLE

„Věříme, že nás přijde povzbudit plná hala,“
0 žádá fanoušky o podporu manažer Petr Fridrich
0

Výsledky: 89:81, 78:66, 85:69

3
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0
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Výsledky: 76:71, 76:66, 55:61, 69:71, 58:55

Rozhodující zápasy celé sezony čekají na basketbalisty Prostějova. V semifinále Mattoni NBL podle
očekávání narazí na Pardubice, když Východočeši
v prvním kole play off porazili ve třech zápasech
Ústí nad Labem a potvrdili tak třetí místo po základní části. „Soupeř sice během ročníku několik zápasů se slabšími soupeři prohrál, ale jinak ukázal sílu
svého kádru. Série proti Pardubicím je pro nás velká výzva,“ prohlásil před startem semifinálové řeže
Zbyněk Choleva, trenér Ariete Prostějov.
Prostějov/lv
Soupeř Orlů má tradičně velké
ambice a chce se probojovat
do zápasu o ligový trůn, čemuž
odpovídá rovněž zkušená sestava. Kouč Dušan Bohunický má
k dispozici celou řadu ostřílených
harcovníků, jakými bezesporu

PLAY OFF - SEMIFINÁLE

jsou Sanders, Muirhead, Petr
Bohačík, Pospíšil nebo Čarnecký.
Současně umí přinést potřebnou
energii mladí hráči jako Peterka,
Příhonský a Šoula.
„V rozhodující fázi sezony sice
většinou hrají s užší rotací, ale je
to velký soupeř. Rozhodně nás
nečeká lehká série. Především

však věřím, že jsme si hlavně
v útoku vybrali slabší chvilku ve
čtvrtfinále s Kolínem a náš výkon
půjde nahoru,“ přeje si Choleva,
který bude mít k dispozici kompletní kádr. „Máme sice drobné
problémy, ale hráči jsou připravení
nastoupit.“
Pardubice hrají domácí zápasy
v hale Dukly, kde se cítí dobře a
umí soupeři pořádně zatopit. „Na
Dukle trénují. Vzhledem k velikosti haly jsou ve větším kontaktu s fanoušky než v hokejové hale,
kde se hrálo dříve,“ uvědomuje si
jistou nástrahu kouč Orlů.
Díky postavení týmů v tabulce
po základní části budou mít basketbalisté Prostějova výhodu
domácího prostředí v úvodním,
třetím a především také v případném pátém zápase. A právě
tento bonus by mohl týmu pomoci

Kdo víc. O úspěšnosti obou semifinalistů budou nepochybně rozhodovat také přímé souboje pod košem.
Foto: www.orliprostejov.cz
k vytouženému postupu do finále.
„V play off sice doma každý cítí
větší zodpovědnost, přesto je
vlastní hala výhodou. Snad toho
dokážeme využít,“ doufá kormidelník prostějovského Ariete.
První semifinále se hraje 29. dubna již od 16.00 hodin, třetí duel je
na programu 6. května od 18.00

hodin. V obou případech zápasy
přenáší Česká televize. „Přestože
kvůli televizním požadavkům
není čas začátku prvního zápasu
úplně ideální, tak věříme, že nás
bude podporovat plná hala,“ zve
fanoušky do ochozů Sporcentra
DDM generální manažer Ariete
Prostějov Petr Fridrich.

hraje se na 3 vítězná utkání

rozpis
1. semifinále, úterý 29. dubna, 16:00 hodin: Ariete Prostějov - BK JIP Pardubice,
ČEZ Basketball Nymburk BK Opava (středa 30.4.,18:00).
2. semifinále, pátek 2. května,
17:00 hodin: BK JIP Pardubice - Ariete Prostějov, BK
Opava - ČEZ Basketball Nymburk (sobota 3.5.,18:00).
3. semifinále, úterý 6. května,
18:00 hodin: Ariete Prostějov
- BK JIP Pardubice, ČEZ Basketball Nymburk - BK Opava
(středa 7.5.,20:00).
případné 4. semifinále, pátek 9. května, 18:00 hodin:
BK JIP Pardubice - Ariete
Prostějov, BK Opava - ČEZ
Basketball Nymburk (sobota
10.5.,10:00).
případné 4. semifinále, úterý
13. května, 18:00 hodin: Ariete Prostějov - BK JIP Pardubice, ČEZ Basketball Nymburk BK Opava (středa 14.5.,18:00).

INDIVIDUÁLNÍ STATISTIKY
Střelba
1. Pavel Slezák 14,6
2. Dušan Pandula 12,7
3. Ondřej Kohout 11,5

Pět zápasů: Kolaps, drama i tři krasojízdy

aneb jak si oba týmy vedly ve vzájemných duelech

Doskoky

Prostějov/lv - V pěti případech
na sebe v rozehrané sezoně narazili basketbalisté Prostějova
a Pardubic. Ve čtyřech z nich se
Orli radovali z vítězství, vysoká
porážka z palubovky soupeře je
však před začátkem semifinále
dostatečným varováním...

1. Radek Nečas
2. Ondřej Kohout
3. Kamil Švrdlík

7,8
5,6 Ve čtvrtém kole Orli vyhráli na
5,5 půdě soupeře 77:73 v prodlou-

Asistence
1. Radek Nečas
2. Roman Marko
3. Dušan Pandula

2,7
2,3
2,1

Užitečnost
1. Pavel Slezák 15,9
2. Ondřej Kohout 14,1
3. Radek Nečas 13,3

žení, když o výsledku rozhodly
především dvě trojky Panduly.
Jeho body v samém závěru ještě podpořil Švrdlík odvážným
nájezdem a Slezák z trestných
hodů. „Měli jsme víc štěstí.

Domácí většinu času vedli. My
jsme se ale nevzdali a v pravou
chvíli jsme měli více energie,“
přiblížil první zápas v sezóně
trenér Zbyněk Choleva.

V patnáctém dějství nejvyšší
tuzemské soutěže na palubovce
Prostějova hosté dlouho vedli
a ještě ve 28. minutě drželi krok,
když prohrávali pouze o tři body
(54:57). Pak ale inkasovali dvanáct bodů, z toho tři trojky a basketbalisté Ariete získali rozhodující náskok. Bez potíží dotáhli
zápas k výhře 94:74. „Zklamali
jsme ve vnitřním prostoru, při-

tom naše hra stojí právě na výkonu podkošových hráčů. Těm
se vůbec nedařilo. Ani jednomu!
To byl pro nás hlavní problém,“
komentoval porážku kouč Pardubic Dušan Bohunický.

Drtivou porážku 65:91 museli
přijmout Orli v šestadvacátém
dějství. V hale Dukly totálně
vyhořeli, nedařilo se jim střelecky, propadli na doskoku
a zklamali také v obraně. Domácí vyhráli naprosto zaslouženě. „Byli jsme úplně mimo, totálně rozhození... Nepodařilo se
nám chytit žádný rytmus. Do-

mácí pivoti nás pěkně vyškolili zastavila. Neměl šanci,“ hodnoa dali nám přes šedesát bodů,“ til pohárové střetnutí Choleva.
komentoval lednový duel prostějovský trenér Choleva.

Na nepříjemnou porážku z ligy
zapomenulo Ariete v semifinále Českého poháru a soupeře
během dvaceti minut doslova
vymetli do kabiny. Po deseti
minutách vedli o dvanáct bodů
a v poločase to bylo 54:25. Utkání Orli ovládli v poměru 86:64.
„Po vysoké porážce v předchozím vzájemném zápase si na nás
Pardubice věřily. Ale naše obrana byla pevná a rychle soupeře

Dlouho vyrovnaný průběh posledního utkání semifinálových
soků ovlivnila nesportovní chyba pardubického trenéra. I díky
ní v závěru třetí čtvrtiny Orli
odskočili na dvouciferný rozdíl
a nakonec duel sedmatřicátého
kola Mattoni NBL ovládli s přehledem 90:64. „Hlavně do přestávky nás utkání stálo hodně sil.
Naštěstí jsme si uměli pomoci
střelbou z dálky,“ pochvaloval si
prostějovský trenér Choleva.

Exkluzivní rozhovory se zástupci obou táborů

„Budeme spokojení, i když vyhrajeme v pěti zápasech,“
říká Jaromír Bohačík a těší se na souboj s bratrem
Prostějov - Týmy Prostějova a Pardubic patří
v posledních letech mezi domácí špičku, v semifinále soutěže ale proti sobě nastoupí teprve podruhé. Před třemi lety se radovali Orli, kteří dokonale
využili domácí prostředí a vyhráli 3:2 na zápasy.
Jedním ze dvou pamětníků v prostějovském dresu
je Jaromír Bohačík (tím druhým byl Jaroslav Prášil
- pozn.red.). „Sérii si pamatuji, ale moc minut jsem
v ní neodehrál. Teď to bude jiné,“ tvrdí v exkluzivním rozhovoru křídelník.
Ladislav Valný
Opět nastoupíte proti
bratrovi. Vnímáte ještě
vaše vzájemné zápasy jako
něco výjimečného?
„Máme za sebou hodně zápasů,
ale ty příští budou přece jen jiné.
Půjde o finále. Brácha mě zná,
bude těžké na něj něco vymyslet. Třeba se ještě něco nového do prvního utkání naučím.
(smích)“
Pardubice jasně přehrály Ústí nad Labem. Budou mít hodně sebevědomí?
„Určitě. Hlavně Američané zahráli ve čtvrtfinále výborně a budou si věřit. Také proto nás čeká
těžká série.“
Co bude platit na vašeho
příštího soupeře?
„Některé zápasy proti Ústí jsem
viděl. Hrálo se spíše jeden na

jednoho. S tím se musíme vyrovnat. Když se to podaří, bude
to dobré.“
Orli naopak hrají týmově a rychle. Může se stát,
že soupeře udoláte vysokým
tempem?
„Snažíme se hrát nahoru - dolů
a to nám vyhovuje. Přesto si nemyslím, že Pardubice utaháme.
Čekám spíše vyrovnané souboje
do posledních minut.“
Poslední vzájemné semifinále jste vyhráli v pěti
zápasech. Může se situace opakovat?
„Určitě nemůžeme počítat s hladkým průběhem. Hlavně doma
jsou Pardubice silné, takže tři zápasy na vítězství v sérii asi stačit
nebudou. Ale nikdo z nás se nebude zlobit, když bude konečný
výsledek stejný jako před lety...
(úsměv)“

„Prostějov má nejlepší
pohyb míče v lize,“ tvrdí Muirhead
Pardubice - Největší hvězdou Pardubic ve čtvrtfinálové sérii proti Ústí nad Labem byl Corey
Muirhead. Dvakrát se stal nejlepším střelcem svého týmu a na p
palubovce strávil v p
průběhu necelých třicet sedm minut. Především jeho
zásluhou si tak Východočeši zahrají
semifinále Mattoni NBL. „Začínáme
ejlepší basketbal v sezohrát svůj nejlepší
pora Pardubic.
ně,“ tvrdí opora
Ladislav Valný
alný

Jdem na to. Jedna z opor prostějovských orlů Jaromír Bohačík bude
válčit znovu proti bratrovi.
Foto: www.orliprostejov.cz

diváky se
každému
týmu hraje
dobře. Domácí prostředí může
mít na celkový
výsledek vliv.“

Prvního
o
soupeřee
ve vyřazovacíí
adili
části jste vyřadili
pasech.
p
ve třech zápasech.
k rychlou
Čekal jste tak
sérii?
ále bylo o tom,
„Celé čtvrtfinále
me Mitchella. Je
jestli zastavíme
to nejlepší střelec
lec Ústí a současč, který tvoří hru.
ně jediný hráč,
V obraně jsme
me soupeře
p ppředčili
ké v útoku. Šli jsme
a lepší byli také
.“
dál zaslouženě.“
Hodně vám pomohlo také
domácí prostředí. Může
bovka rozhodovat
Hlavně v povlastní palubovka
sledním utkácelou sérii?
sledním čtvrtfinále ní jste svého soupeře
„Třeba v posledním
byla atmosféra naprosto skvělá a to přehráli. Cítíte, že výředu. Před vlastními kon týmu jde nahoru?
nás hnalo dopředu.

„Opravdu si myslím, že začínáme
hrát nejlepší basketbal. Celý tým
je na stejné vlně, umí si vyhovět.
To platí o obraně i ofenzivě.“
V dalším kole jdete na
Prostějov. Jaké očekáváte
očeká
semifinále?
„Prostějov je hodně dobrý tým.
m
Má asi nejlepší pohyb míče
tto NBL! Bude to pro nás
v Mattoni
lmi těžk
velmi
těžké. Není to jen o jedm
si poh
nom hráči, musíme
pohlídat
jich základní rotavšechny z jejich
nejsm
ejsme, ale to nece. Favorit nejsme,
ne
znamená, žee nemůž
nemůžeme
překvapit.“

Foto: internet
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Sobotní házenkářské derby hostí Prostějov
servis druhé ligy, skupiny Jižní Morava
Výsledky 20. kola: Telnice – Olomouc 23:27, Kuřim – Ivančice 30:29,
Maloměřice – Hustopeče 31:35, Kostelec na Hané – Brno „B“ 31:28,
Prostějov – Velké Meziříčí 34:23, Juliánov – Sokolnice 29:24.

Průběžná tabulka

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

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

Z
20
20
21
20
21
21
20
20
21
21
21
20

V
14
14
13
10
10
10
8
8
8
7
5
4

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

P
3
5
6
6
8
10
10
11
12
12
14
14

S
584:510
600:554
584:551
522:507
549:506
577:590
542:553
603:594
560:613
560:575
587:649
525:591

B
31
29
28
24
23
21
18
17
17
16
12
10

KAM NA házenou?
21. kolo, sobota 3. května: Prostějov - Kostelec na Hané (15.00), Sokolnice – Telnice (16.00), Ivančice – Juliánov (17.00), Velké Meziříčí –
Kuřim (17.00), Olomouc – Maloměřice (18.30), Hustopeče – Brno „B“
(neděle 4.5., 10.30).

Výsledky soutěží v malé kopané ČSRS Prostějov
2. okresní liga mužů, skupina A
Druhý turnaj (26. dubna) – hřiště Laškov: 1.FC Laškov – KMK
Katastrofa Prostějov 3:2, Galacticos Prostějov – Katastrofa PV 1:4,
FC Zavadilka Prostějov – Laškov 0:4, Galacticos PV – Zavadilka
PV 2:4. Rozhodčí Krátký.
Hřiště Prostějov Brněnská: Spojené kluby Hluchov/Čehovice –
Béci Smržice 8:2, FK Vrbátky – Hluchov/Čehovice 2:5, Medvědi
Prostějov – Smržice 6:3, Vrbátky – Medvědi PV 2:3. Rozhodčí
Zatloukal.

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

9
8
6
4
3
2
2
2

1
0
3
4
3
3
1
1

1
3
2
3
5
6
8
8

66:27
51:23
35:16
36:32
27:41
22:39
25:45
20:59

28
24
21
16
12
9
7
7

2. okresní liga mužů, skupina B
1.Třetí turnaj (26. dubna) – hřiště Kralice na Hané: FC SEMOS
Juniors Hluchov – Los Nutrios Kralice na Hané 1:4, Kostelec na
Hané – TJ Otinoves 3:12, KRS Abrahám Prostějov – Kralice 0:0,
FC Ladzimil Čehovice – Otinoves 3:9. Rozhodčí Lízna.

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

8
4
3
60:35
28
8
2
5
65:44
26
8
2
5
38:27
26
7
2
6
42:42
23
4
3
8
50:66
15
3
1
11
25:66
10
Město Prostějov podporuje malou kopanou.

Prostějov/jim – Při podzimním
setkání kosteleckých a prostějovských házenkářů nebylo poměrně rychle co řešit a domácí
Kostelec na Hané si dokráčel
k výrazné výhře o devět branek.
Jarní odveta ale slibuje vyrovnanější a napínavější podívanou,
oba týmy totiž o víkendu podaly
výborné výkony a Prostějov navíc oproti podzimu může počítat
i s kanonýrem Jiřím Kosinou.
„Papírovým favoritem je proto
Kostelec, protože je na tom v tabulce lépe. Nebude to lehký soupeř,
má v kádru spoustu zkušených
hráčů. Myslím si, že rozhodne
momentální psychická pohoda.
Pro nás platí, že bohatým bereme

a chudým dáváme,“ poukázal trenér Sokola II Prostějov Alois Jurík
na duely s první Olomoucí, druhým
Velkým Meziříčím, pátými Ivančicemi, ale i devátou Telnicí a posledním Brnem „B“. Současně si ale
přeje pokračovat na vítězné vlně.
Podobně to vidí i jeho kolega a kamarád na lavičce regionálního rivala Zdeněk Čtvrtníček. „Chceme
tam vyhrát, bude to ale vyrovnané.
Naštěstí je už Prostějov zachráněn,
tak to bude opravdu pravé derby.
Na podzim jim chyběli někteří hráči, nyní mají vyrovnanější
tým,“ přemítal.
Kouč aktuálně čtvrtého týmu
také přišel s myšlenkou, jak
vytáhnout region zpět do první

ligy. „Pokud by se prostějovská
a kostelecká házená spojila, bylo
by to to nejlepší řešení. Mohlo by
tak dojít k vytvoření jednoho silného týmu bojujícího o první ligu
a jednoho slabšího, jenž by hrál
uprostřed druhé ligy. Nemá význam rvát se mezi sebou,“ vznesl
návrh.
Obě mužstva dělí dvě kola před
koncem sezony šest bodů, takže je
už s předstihem jasné, že Kostelec
na tom bude v konečném zúčtování lépe. Stane se tak poprvé od sezony 2010/2011, kdy ještě nastupoval v celostátní první lize. Duel
jednadvacátého kola začíná v sobotu od 15.00 hodin v tělocvičně
RG a ZŠ ve Studentské ulici

Prostějov s neprůstřelným
Zacpalem vydrtil “„Velmez“

Prostějov/jim – Na čtyři utkání
se prodloužila série neporazitelnosti házenkářů Sokola II Prostějov. Ti se sice museli v sobotním domácím střetnutí obejít
bez brankářské jedničky Jiřího
Hrubého, skvělým způsobem
ho ale zastoupil Michal Zacpal
a společně s úspěšnou hrou celého
týmu dopředu i dozadu to dalo
dvouciferné vítězství nad Velkým
Meziříčím. Po zdolání lídra celé
jihomoravské skupiny druhé ligy
si tak skvadra Aloise Juríka poradila i s druhým celkem tabulky.
„Před zápasem jsem byl nervózní,
protože soupeř má svou kvalitu.
Navíc přijeli kompletní a výkonem potvrdili, že druhé místo
odpovídá jejich síle. My jsme to ale
zvládli excelentně a vyhráli jsme
jednoznačně a zcela po zásluze,“
radoval se nadšený trenér vítězného
družstva.
Základem úspěchu byla podle
Juríka vynikající obrana 1-2-3
podpořená super výkonem Michala
Zacpala. „Byl nejlepším hráčem
na hřišti a jeho úspěšnost 56,4 procenta je do 'nároďáku'. Pochvalu

34:23

Sokol II Prostějov
TJ Sokol Velké Meziříčí

(16:11)

Rozhodčí: Dalajka – Šohaj. ŽK: 2:4. Vyloučení: 4:5. ČK: Necid
(VM) po 3. dvouminutovém trestu. Sedmičky: 3/3:6/2. Diváků: 60.
Pětiminutovky: 4:1, 6:2, 9:4, 11:6, 13:9, 16:11, 19:13, 21:15, 26:16,
29:20, 31:22, 34:23.

Sestava a branky Prostějova:
Zacpal, Micka – Kozlovský 8, Čižmárik 1, M. Jurík 3, T. Jurík
3, Juráček, Jurečka 3, Bečička, Procházka 2, Gazdík 5, Mikulka,
Raška, Kosina 9. Trenér: Alois Jurík.
si ale zaslouží celá obrana, kvalitní
útok soupeře jsme udrželi jen na
třiadvaceti brankách,“ pěl jen slova
chvály zkušený kouč.
Domácí mužstvo se mohlo
spolehnout i na útočnou sílu, v koncovce se dařilo nejen Kozlovskému
s Kosinou, ale i Gazdíkovi a do
střelecké listiny se zapsali rovněž
Michal a Tomáš Juríkové, Čižmárik,
Jurečka a Procházka.
„Brzy jsme se dostali do vedení
a celých šedesát minut jsme měli
pod kontrolou. Hráli jsme velmi
disciplinovaně a zbavili jsme se nervozity, dopustili jsme se jen deseti
technických chyb a naše úspěšnost

střelby byla dvoutřetinová, zatímco
u hostů jen třicet pět procent,“ vyčetl
ze statistik.
Prostějovu tak stačilo jen jednapadesát střel, zatímco hráči
Valašského Meziříčí vystřelili
šestašedesátkrát, ale vytěžili z toho
o jedenáct gólů méně. Utkání, které
nezvykle začínalo hned v deset hodin dopoledne, se tak od počátku
vyvíjelo jedním směrem a domácí
svůj náskok průběžně navyšovali.
„Byla to kvalitní, špičková, prvoligová házená. Jeden z našich
nejlepších výkonů v soutěži
a důležité vítězství,“ hřálo u srdce
Aloise Juríka.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Kostelec i s Grulichem přehrál rezervu Brna
Kostelec na Hané, Prostějov/
jim – Více než čtyřicet inkasovaných branek z Velkého Meziříčí
je zapomenuto, proti posílenému
Brnu „B“ si kostelečtí házenkáři
spravili chuť a dvěma získanými
body uhájili čtvrtou příčku. Na
umístění výš už to ale nevypadá,
třetí Hustopeče mají dvě kola
před koncem náskok tří bodů.
Do sestavy vítězů se po dlouhém
zranění vrátil Martin Grulich a v
obranném systému 1-5 výrazně
přispěl k tomu, že druholigovému týmu nepomohli ani fluktuanti z nejvyšší domácí soutěže.
Kostelec se totiž mohl spoleh-

Nohejbalisté

vítězně
a vedou

Bělá, Prostějov/pk - Uplynulou sobotu sehráli nohejbalisté
TJ Sokola I Prostějov svůj další druholigový zápas na půdě
loňského účastníka první ligy
SK Bělá a bylo otázkou, zda si
i nyní udrží svou letošní neporazitelnost.
Kromě
zraněných
Drobila
a Pírka odjela do Bělé kompletní
sestava družstva včetně pozměněných sestav dvojic, kterým se
v uplynulých zápasech i přes konečná vítězství nedařilo tak, jak
by bylo třeba.
Dlouho vyrovnaný zápas se nakonec rozhodoval v závěrečné
„dvojce“. Duo Wiesner-Klaudy
příkladně zabojovalo a vydřelo
tak celkové vítězství 6:4 i důležité body do druholigové tabulky.
Další zápas hrají prostějovští nohejbalisté opět venku a to v sobotu 3. května na půdě nováčka
z Vrdů. Dorostenci odehrají svůj
extraligový zápas dorostu na
domácí půdě v neděli 4. května
na kurtu u sokolovny od 12.00
hodin.
Celou verzi článku najdete
na www.vecernikpv.cz!

nout na své zkušené hráče i nadějné mladíky a o body se nedělil.
„První poločas byl velice vyrovnaný, pak se nám dařila agresivní obrana a rychlý přechod do
útoku. Z utkání jsem měl velký
strach a čekal jsem vyrovnaný
boj až do konce, ale vedli jsme
i o sedm branek a závěr jsme již
vypustili,“ hodnotil šedesát minut
hry kouč domácích Zdeněk Čtvrtníček.
Brno stále nevzdalo svůj boj o záchranu a naposledy nastřílelo hned
čtyřicet branek Maloměřicím, proti Kostelci se ale tolik neprosadilo
a odjelo s prázdnou. „Kdybychom

takto hráli po celou sezonu, tak
by i Olomouc měla problémy.
Domácí byli velice dobří, rychlí,
agresivní a chyběl jim jen Hajčman, v útoku byl na střední spojce
výborný Varhalík, jenž se doplňoval s nejlepším hráčem na hřišti
Pavlem Knéblem, vynikající byl
dorostenec Prášil a pochvalu si
zaslouží i další,“ rozplýval se nad
vydařeným střetnutím.
Co kromě návratu důležité součásti
kádru stálo za takovým zlepšením?
„Přitvrdili jsme na tréninku. Prohry
se slabšími jsem neunesl a hodně se
běhalo. Dnes z toho ale i kluci měli
dobrý pocit,“ těšil se.

TJ Sokol Kostelec na Hané-HK
Handball KP Brno „B“

31:28
(17:15)

Rozhodčí: Kramoliš – Krupa. ŽK: 2:3. Vyloučení: 6:4. ČK: Vymětal (K), Vykouřil (B) Sedmičky: 2:1. Diváků: 60.

Sestava a branky Kostelce:
P. Navrátil, Mayer – Smékal 8, Prášil 2, M. Grulich 2, P. Knébl 3,
Bakalář 2, Vymětal 1, Varhalík 5, Zapletal 2, M. Grepl 4, Palička
1, J. Grepl 1, Říčař. Trenér: Zdeněk Čtvrtníček.
Kromě deseti dvouminutových
trestů došlo i na dvě přímé diskvalifikace. Na domácí straně utkání
nedohrál Jiří Vymětal, na straně
hostí trest neminul Josefa Vykouřila.
„Obě padly zaslouženě. Jirka trefil

ze sedmičky gólmana do hlavy, takže jsem musel přeorganizovat hru,
jejich hráč kritizoval rozhodčí. Ti ale
pískali velice dobře, žádná jiná takto
kvalitní dvojice ve druhé lize není,“
podotkl Zdeněk Čtvrtníček.

www.vecernikpv.cz
.cz

ŠIPKAŘSKÁ TREFA

aneb Večerník monitoruje regionální dění

Olomoucká Extraliga
Kolo
21
21
21
21
21
21

Domácí
Hanácká šipka Olomouc
Pánvičky Uničov
Pitbulls Prostějov
Vetřelci Prostějov
Zlatá koule Olomouc
Berini Ivanovice na Hané

Hosté
Miagi Mohelnice
Poslanci Bělkovice-Lašťany
Jiřina Black Bears Prostějov
Ajta Krajta Hrabůvka
Zavadila o jedličku Čechovice
Dobří bobři Olomouc

BD
6
15
13
14
13
6

BH
12
3
5
4
5
12

LD
19
31
30
30
28
16

LH
28
11
17
13
14
26

Tabulka Olomoucká Extraliga – sezona 2013/14 – po 21. kole

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

Tým
Kol V VP R
Zlatá koule Olomouc
21 18 2 0
Dobří bobři Olomouc
21 15 3 0
Pitbulls Prostějov
21 15 1 0
Miagi Mohelnice
21 16 0 0
Zavadila o jedličku Čechovice 21 11 1 0
Vetřelci Prostějov
21 10 1 0
Pánvičky Uničov
21 7 1 0
Ajta Krajta Hrabůvka
21 7 1 0
Berini Ivanovice na Hané
21 5 1 0
Jiřina Black Bears Prostějov 21 5 1 0
Poslanci Bělkovice-Lašťany
21 2 2 0
Hanácká šipka Olomouc
21 1 0 0

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

P
1
3
3
5
7
8
10
12
13
15
16
19

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

Skóre
232:148
235:146
243:138
225:153
216:165
187:194
194:188
175:205
169:212
149:230
133:248
124:255

Legy Body
542:386 58
542:395 51
546:377 49
527:421 48
515:422 37
471:457 34
479:466 26
452:489 24
417:506 19
407:549 17
360:561 11
352:581 4

B liga - PROSTĚJOVSKO
Kolo
21
21
21
21
21
21

Domácí
Fénix Prostějov
O tečku Prostějov
Darts Držovice
KRLEŠ Kralice na Hané
Seniors Hamry
Twister Kroměříž

Hosté
Orli Kojetín
V Zeleném Prostějov
Mexičani Čelčice
Brablenci Kojetín
Rafani Čelčice
Asi Prostějov

BD BH LD
2
16
9
7
11
19
14
4
30
neznámo v době uzávěrky
neznámo v době uzávěrky
11
7
26

LH
32
23
14
17

Tabulka B liga – Prostějovsko – sezona 2013/14 – po 21. 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

Kol
21
21
21
19
21
19
20
20
20
21
20
19

V VP R
19 0 0
18 0 0
17 1 0
12 1 0
11 1 0
11 0 0
9 1 0
6 1 0
5 1 0
4 0 0
2 1 0
0 0 0

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

P
2
2
3
4
9
7
10
13
13
16
15
19

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

Skóre
266:112
244:135
269:110
207:138
206:173
199:144
189:172
141:220
149:213
134:245
128:234
53:289

Legy Body
581:318 57
563:372 55
595:309 53
482:342 40
482:425 35
461:365 34
449:422 29
373:502 20
380:498 18
359:552 13
338:531
6
180:607
0

C liga - PROSTĚJOVSKO
Kolo
21
21
21

Domácí
Pávi Bedihošt
Soběsuky 49
Žabáci Ivanovice na Hané

Hosté
U Žida Ivanovice na Hané
Fe-MAT Čehovice
Capa U Jedličky Čechovice

BD
10
8
9

BH
8
10
10

LD
23
20
22

LH
19
23
24

Tabulka C liga – Prostějovsko – sezona 2013/14 – po 21. 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
18 13 0 0
18 11 1 0
18 10 1 0
18 9 0 0
18 6 2 0
18 6 1 0
18 2 1 0

PP P
0 5
0 6
0 7
3 6
1 9
1 10
1 14

K
0
0
0
0
0
0
0

Skóre
185:139
173:152
179:146
166:161
152:175
150:176
135:191

Legy Body
432:342 39
421:379 35
421:364 32
405:395 30
373:422 23
378:424 21
345:449
9

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

Na tenisových kurtech započal

Memoriál Jiřího Zemana

„Anglický týden“ 1.SK Prostějov:

těžká utkání v Třebíči a Hulíně

Prostějov/tok - Hned dvě utkání
třetiligové soutěže sehrají v nadcházejícím týdnu prostějovští fotbalisté. Po středečním vloženém
kole s pořadovým číslem sedmnáct, které zavane „eskáčko“ do
Třebíče, zajíždí tým 1.SK v sobotu
do Hulína, kde odehraje duel čtyřiadvacátého dějství. „Nastávající
týden bude pro osud tohoto ročníku klíčový, tabulka se po něm
rozvrství podle výkonnosti jednotlivých týmů,“ předpovídá pro Večerník trenér František Jura.
Nováčka současného ročníku MSFL
přivítal Prostějov ve svém prvním
domácím utkání. Přestože se nakonec radoval z vítězství 3:1, výsledek
se nerodil lehce, a byl na vážkách do
poledních minut. Výrok třebíčského
trenéra Zelníčka, že přijeli do Prostějova vyhrát, zněl v té době příliš sebevědomě, další vývoj podzimní části

ale ukázal, že Horácká Slávia jde do
určité míry ve šlépějích Prostějova,
jen o sezónu později. V kuloárech
se dokonce mluví o postupových
ambicích Třebíče do FNL, což by se
silným partnerem v podobě JE Dukovany jistě nemuselo být nereálné.
Trenér Zelníček musí oproti podzimnímu kádru oželet záložníka Lukáše
a nejlepšího střelce týmu Zifčáka,
kteří se oba vrátili z hostování do mateřského Znojma. Přípravná utkání
nevyzněla nikterak příznivě, jediná
dvě vítězství vybojovala Třebíč s divizním Velkým Meziříčím a Rosicemi. Z prvních dvou kol si ale Horáci
připsali plný počet bodů, cenná byla
především výhra v Hulíně. V Opavě
ale přišel debakl 0:5, následovaný
dvěma remízami a překvapivou domácí porážkou s posledním Žďárem.
Horáci nastoupili v sestavě Matyášek
– Chalupa M., Komínek, Havránek,

Chalupa P. – Svoboda Š., Podzemský, Chlup, Dobrovolný – Svoboda
P., Florián (65. Kostelecký).
„Věřím, že v Třebíči máme slušné
předpoklady k odehrání kvalitního
utkání s bodovým ziskem,“ vyhlíží
s optimismem ke středečnímu duelu
na Vysočině. „Třebíč bude hrát ze
zabezpečené obrany na rychlé brejky,
naším úkolem bude nedat jim k tomu
prostor,“ doplnil hlavního kouče
asistent Roman Popelka. V sestavě
„eskáčka“ bude podruhé chybět
Tomáš Mazouch, kterého by měl
opět zastoupit Martin Soušek, do
brány by se mohl podruhé v jarní
části postavit Zdeněk Kofroň.
V sobotu pak Prostějov zavítá do Hulína, který po minulé mizerné sezóně
zažíval vydařený podzim. Přestože
na jaře vyklidil přední příčky, umístění koncem první poloviny tabulky je
pro svěřence trenéra Lehkoživa jistě

přijatelné. Své kvality Hulín naznačil
i v podzimním duelu Za Místním
nádražím, kdy sice brzy inkasoval,
nebyl ovšem daleko vyrovnání
a přes porážku 0:3 nezanechal špatný
dojem.
V zimě ukončil kariéru ofenzivní
Ševela, pro jarní část přerušil kariéru také útočník Rokos. Z hostování
v Holešově se vrátil Zlámal, kádr
byl doplněn dalšími dvěma hráči.
Zimní příprava přinesla sice dobré
výsledky, nutno však poznamenat,
že většina soupeřů byla z nižších
soutěží. Úvodní dvě kola se Hulínu
příliš nevyvedla, prohrál s Třebíčí 0:1
a remizoval v Kroměříži, v dalších domácích zápasech ale přehrál 1:0 Holici
a dokonce 3:0 rezervu Slovácka. Za
Hulín nastoupili Vogl – Červenka,
Číhal, Ruman, Vyskočil – Krhut (40.
Zlámal), Kadlec, Dvořáček, Mršťák –
Kopečný, Paciorek (73. Barcuch).

Finalisté. Do závěrečného souboje o krásnou trofej a hodnotné ceny se dostaly páry Leoš Dadák - Michal Šilhánek (zleva)
a pozdější vítězové Stanislav Husařík mladší a Jaroslav Kvapil (na
snímku vpravo).
Foto: TK PLUS/Tomáš Cibulec
Prostějov/pk - Uplynulou sobotu se na prostějovských kurtech
v komplexu Za Kosteleckou ulicí odehrál první ročník Memoriálu Jiřího Zemana, místního
rodáka a bývalého vynikajícího
hráče, jehož osobnost utvářela
prostějovský tenis.
Premiérového klání se zúčastnilo
čtrnáct párů, přičemž zápasy se
hrály vyřazovacím způsobem na
jeden set s tím, že za stavu 6:6

následoval tie-break. Z prestižního vítězství se nakonec radovala
dvojice Stanislav Husařík mladší
a Jaroslav Kvapil, která si ve finálovém boji poradila s párem Leoš
Dadák - Michal Šilhánek. Vítězem soutěže „útěchy“ se stali Jan
Kalabis a Zdeněk Raška.
Celé klání zahájila při slavnostním nástupu minuta ticha, ceny
nejlepším předal MUDr. Oldřich
Dostál.

Mazouch dostal stopku
(pokračování ze strany 22)
Mazouchovi alespoň trochu nahrává právě nastalý „anglický“
týden. I ve fotbale lze totiž po odpykání poloviny trestu požádat
o prominutí jeho zbytku, o což se

hráč ve spolupráci s klubem pokusí
bezprostředně po zápase v Třebíči.
„Bylo by fajn, kdybych následně
v Hulíně už mohl nastoupit,“ přeje
si teď ze všeho nejvíc kapitán
„eskáčka“.
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Volejbalistky Prostějova se nesou na vlně mistrovské euforie a konečně si užívají zaslouženého odpočinku

TROCHA SPEKULACÍ O TOM, JAK BUDOU VYPADAT NOVÉ AGELKY
Večerník se snaží odhadnout, které ze současných
volejbalistek zůstanou a které nikoliv

Veškeré oficiální informace týkající se složení hráčského kádru i realizačního týmu VK AGEL Prostějov pro
příští sezónu zůstávají ze strany klubového vedení prozatím utajeny. A velmi pravděpodobně ještě delší dobu
takzvaně pod pokličkou setrvají. Proto se Večerník při
znalosti zákulisí hanáckého oddílu alespoň pokusí odhadnout, k jakým změnám by na soupisce volejbalistek
mohlo během léta dojít...
Prostějov/son
Místo, kde sestava „Agelek“ žádné korektury rozhodně nepotřebuje, je blokařský post. V uplynulém
ročníku zde parádně úřadovala
zejména vynikající reprezentantka
silného Nizozemska Quinta Steenbergen, jíž zdatně sekundovala
ostřílená opora slovinského nároďáku Sonja Borovinšek. Navíc
se dokázala výrazně prosazovat
také její mladá krajanka Sara Hutinski a družstvo tudíž na bloku
nemělo absolutně žádnou slabinu.
Otázkou však je, zda se především
Holanďanku podaří udržet.
Dobře vyřešený mělo „vékáčko“ v nedávno skončené sezóně
rovněž nahrávačský post. V růstu
své výkonnosti i přes občasné
výkyvy dál pokračovala mladá
kometa Pavla Vincourová, které
kryla záda a v případě potřeby
zdárně zaskočila po mateřské
pauze úspěšně se vrátivší Lucia
Růžičková. Jasně stanovená hie-

rarchie týmové jedničky a dvojky
na tomhle klíčovém stanovišti
přitom šla oběma k duhu, ovšem
zůstane to stejně i nadále? „Vincy“
už může toužit po zahraničním
angažmá, Luca zase po větším
herním prostoru. Třeba se pak naskytne šance pro nadějnou odchovankyni Michaelu Zatloukalovou.
Dost zajímavý nejspíš bude vývoj
situace u prostějovských smečařek. O Andreu Kossányiovou
je podobně jako v případě Vincourové stále větší zájem zpoza
českých hranic, jiný český talent
Barbora Gambová naopak ve
výběru šestinásobných národních mistryň určitě zůstane. Totéž se dá očekávat ohledně srbské
bojovnice Tijany Malesevic, jež se
většinu času od svého podzimního
příchodu jevila pozitivně. V záloze
navíc zůstávají další mladice s českým pasem Klára Melicharová (od
února byla na hostování ve Frýdku-Místku) a kvalitní členka běloruské reprezentace
Tatsiana Marp

Fotoreportáž

TITULY, KAM SE PODÍVÁŠ
aneb KDO Z VK JICH MÁ NEJVÍC

Na zdraví! Další titul bylo potřeba oslavit, i když složení týmu pro příští sezónu je zatím ve hvězdách.
Foto: Marek Sonnevend.
kevich (vyřizuje si udělení českých
víz), přičemž hlavně návrat druhé
jmenované by vhledem k jejímu
přínosu pro hru byl žádoucí.
Co univerzálky? Americká ranařka
Katie Carter byla před necelým
rokem posilou z nouze a zpočátku vinou častých chyb spíš tápala,
ale postupně se dokázala zlepšovat a nakonec patřila mezi opory.
Naproti tomu kapitánka Solange
Soares nastupovala do stěžejních
zápasů jen minimálně, leč klesající
míru volejbalového přínosu bohatě vynahrazuje svou přetrvávající
ohromnou důležitostí pro každoroční stmelování kolektivu. U obsazení diagonálního postu tak bude
mít kouč Miroslav Čada asi nejvíc
zamotanou hlavu i nelehké dilema.
Naopak zcela jasno by mělo

být na liberu, kde má herně
stabilní Julie Jášová ještě na
rok uzavřenou smlouvu, sama
počítá se svým setrváním na
Hané a ani klub nemá žádný
důvod ke změně.
Ohledně všech postů i celkové
stavby týmu VK Agel pro sezónu
2014/2015 však platí, že klíčovým
faktorem budou peníze. Momentálně totiž vedení oddílu řeší
se svým titulárním partnerem
i s dalšími hlavními sponzory finanční rozpočet na příští sezónu,
jehož výše se následně logicky
promítne do toho, které plejerky
si AGEL bude moci ekonomicky
dovolit a které případně ne. Zamýšlené udržení většiny hráčského kádru z toho současného tak
zatím zůstává ve hvězdách...

Prostějov/son - Díky čerstvému
přírůstku do klubové sbírky má
volejbalový oddíl VK AGEL
Prostějov ve svém vlastnictví již
šest mistrovských titulů. Vzhledem k teprve sedmileté existenci
„vékáčka“ je to jistě úctyhodné
číslo, ovšem v porovnání s osobními sbírkami některých jeho
členů se o tak závratnou sumu

zase nejedná. Večerník se statistikám lehce podíval na zoubek.
Rekordmanem co do počtu získaných ligových triumfů v dospělé
kategorii je mezi našimi zástupci
hlavní trenér Miroslav Čada, který
jich má na kontě už třináct! Dva
vybojoval ještě během hráčské
kariéry, pět přidal v roli kouče KP
Brno a dalších šest za uplynulý
půltucet let s „Agelkami“.
V poměrně těsném závěsu za
zkušeným stratégem je s jedenácti
zlatými medailemi jeho trenérský
asistent Ľubomír Petráš, jenž kromě
šesti prostějovských triumfů dosáhl
předtím pětkrát na vrchol se Slávií
UK Bratislava. Rekordmanem
mezi funkcionáři hanáckého klubu pak je sportovní manažer Peter
Goga vlastnící vedle šestice titulů ve
svém současném působišti také dva
nejcennější kovy z bohatého života
hráče - reprezentačního nahrávače.
Co samotné volejbalistky, které
hájily naše barvy v uplynulém sou-

těžním ročníku? Pomyslný primát
patří kapitánce Solange Soares, jež
letos završila kulatou desítku díky
čtyřem triumfům ze Slávie UK
Bratislava a všem šesti s VK, kde
stále zůstává suverénně nejvěrnější
plejerkou. Ohledně počtu blyštivých placek nemá mezi svými momentálními parťačkami konkurenci, ale taková Sonja Borovinšek
se pro změnu může pyšnit jiným
primátem. Ligu totiž vyhrála již
ve čtyřech různých zemích, když
se ještě před Českou republikou
radovala ve Slovinsku, Řecku
i Nizozemsku. Svůj premiérový
titul v ženské kategorii naopak až
teď urvaly Julie Jášová, Barbora
Gambová a částečně též Klára
Melicharová, jež za Prostějov větší
část sezóny 2013/2014 taktéž nastupovala.
Jedno však platí bezezbytku: ať
každý z VK AGEL slavil, kolikáté zlato chtěl, zaslouží prosté
absolutorium!

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

jak „agelky“ převzaly medaile s pohárem a slavily titul...

4x foto: Marek Sonnevend

Tři kamarádky.„Na palubovce Olympu se nad čerstvým Mazlení s trofejí. Tijana Malesevic líbá velký pohár za ví- Rozpustilé uličnice. Při oslavách ligového triumfu bylo v au- Snímek s fanouškem. A ještě jednou mladá smečařka
titulem usmívaly kondiční trenérka VK Michaela Jelínková, tězství v UNIQA extralize 2013/14, některé parťačky ji poba- tobusu na trase Praha - Prostějov hodně veselo, což potvrzují Andrea Kossányiová, tentokrát se s ní nechal zvěčnit věrný
a dle věku nadmíru zkušený fanoušek hanáckého týmu.
veně sledují a jiné spoluhráčky vychutnávají slastné pocity. Lucia Růžičková, Kateřina Kočiová a Andrea Kossányiová.
ex-Agelka Kateřina Kočiová a nahrávačka Lucia Růžičková.

Exkluzivní rozhovor pro Večerník a www.vkprostejov.cz s Julií Jášovou, která přišla do Prostějova získat vysněný titul

„O zisku titulu jsem nepochybovala. Porazit nás třikrát v jedné sérii těžko někdo v Česku dokáže!“

Prostějov - Jedním z hlavních motivů, proč se loni rozhodla přestoupit do
VK AGEL, byla touha získat poprvé ve své kariéře nějakou trofej. S prostějovským družstvem měla šestadvacetiletá volejbalistka Julie Jášová hodně
velkou šanci, že tenhle cíl dokáže splnit. Povedlo se a blondýna na liberu
udělala pro dosažení téměř povinného úspěchu maximum, přičemž celou
sezónu odváděla stabilně dobré výkony. Ve chvíli, kdy bylo dobojováno,
mohla s klidem hovořit s externím redaktorem Večerníku...
Marek Sonnevend
Mise je tedy splněna?
„Dá se to tak říct. (se
smíchem) Šla jsem do Prostějova pro titul, a pokud připočtu
i únorový zisk Českého poháru,
tak mám vlastně hned dva.“
Bylo snadné obě trofeje
vybojovat s celkem, který je v České republice jasným
favoritem?
„Řekla bych, že to nebylo ani
lehké, ani těžké. Nějaké klopýtnutí během sezóny většinou
být musí, neboť občas na tým
dolehne únava nebo ztratí koncentraci, případně se něco trochu podcení. Do závěrečného
play off extraligy jsme už však
vstoupily v plné síle, nasazení i soustředěnosti a pro zlato
jsme si přesvědčivě došly. Sice
ne všechny zápasy vyřazovací
části byly z naší strany výborné, ale aspoň ty dva v Brně
a v Praze na závěr semifinále
i finále se nám povedly maximálně. Tahle rozhodující

střetnutí ukázala, na co herně
máme a že titul je ve správných
rukách.“
Zmínila jste i triumf
v Českém poháru. Bylo
složitější jej urvat vzhledem k
tomu, že finále rozhoduje jediný duel?
„Každá série ligového play off
se hraje na tři vítězné zápasy a je
pravda, že asi žádný český soupeř
nás nedokáže porazit třikrát tak
rychle za sebou... (úsměv) V poháru je to samozřejmě jiné, tam
protivníkovi stačí jediná výhra
a podle toho do nás Olymp ve finále šel. Hrál tenkrát v únoru strašně
odvážně, skoro vše mu vycházelo,
pro nás to bylo moc těžké a měly
jsme dost namále, abychom tuhle
trofej vůbec získaly. Možná stačilo prohrát špatně rozjetý čtvrtý set
a nejspíš bychom ztratily celé
utkání. Naštěstí to dopadlo dobře,
když jsme se v kritické chvíli dokázaly semknout a zabojovat.“
Tehdy na konci zimy
vám Olymp dělal značné problémy, zatímco teď v li-

nší.
govém finále o poznání menší.
Vidíte důvod ve formě, kterou
rou
upměl v únoru ideální a postupně ji ztratil?
uhé
„Snad ani ne. Během dlouhé
rita
sezóny je pro jasného favorita
edit
těžké maximálně se soustředit
aona úplně všechny zápasy, naoažpak čeští soupeři jdou do kažmní
dého utkání proti nám s enormní
motivací a navíc s vědomím, že
nemají co ztratit, že můžou jen
mázískat. V play off se tohle vnímázita
ní dost mění, tam už nervozita

a zodpovědnost doléhá mnohem víc právě i na soupeře.
Myslím si, že my pod tímto tlakem umíme hrát podstatně lépe
a proto jsme v semifinále ani ve
finále neměly větší potíže.“
Přinesly vám hladkou
cestu za titulem i nejj
lepší výkony, které jste na
sklonku celého ročníku podávaly?
y
„Částečně ano. Svůj
nejlepší
volejbal
jsme sice hrály
vždy pouze jedno
utkání ze tří, ale
naše forma každopádně šla v průběhu
sezóny nahoru a vidět
to bylo nejen při zápasech, ale i na trénincích. Právě tam jsme
už dřív začaly mnohem
líp bránit v poli,

konečně si ujednotily defenzivní
systém a následně to dokázaly
přenést i do mistráků. S blížícím se koncem ročníku nám to
na hřišti začalo týmově klapat,
projevila se zlepšená sehranost.
A kdybychom v takovém složení
zůstalyy další rok, bude to jještě víc
o něčem úplně jiném.“
Jak moc ke zlepšování
pomohla vzájemná komunikace, jež byla v přípravě
někdy dost intenzivní?
„Komunikace mezi hráčkami
je nezbytná a po pravdě jsme
s holkama měly
hlavně jedno

„Komunikace mezi hráčkami je nezbytná
a po pravdě jsme s holkama měly jedno
takové sezení, kdy jsme si spoustu věcí
důrazně vyříkaly! Nechyběl ani zvýšený hlas,
každopádně tahle debata hodně pomohla!“
Libero prostějovského celku JULIE JÁŠOVÁ
o jednom z momentů, které pomohly ke zlepšení

Foto: Josef Popelka

takové sezení, kdy jsme si
spoustu věcí důrazně vyříkaly! Nechyběl ani zvýšený hlas,
každopádně tahle debata hodně
pomohla. Od té doby jsme ještě
víc makaly, přestaly během tréninků řešit blbosti a všechny se
y na ten
maximálně soustředily
Vyp
jediný společný cíl. Vyplatilo
se
se, tým pak ve zbytku sezóny
šlapal skvěle.“
Nakolik splnil
p
návrat
ná
do České repub
republiky
vaše očekávání?
„Musím říct, že co se týká úúrovně extraligy, tak jsem byla příSpodn pojemně překvapená. Spodní
poz
lovina soutěže sice je o poznání
slabší, ale čtyři soupeři Oly
Olymp,
FrýdekOlomouc, Brno i Frýdek-Místek ukázali dobrou kvalitu, kterou jsem v takové míře as
asi ani
nečekala. Moc mě potěšila také
celková úroveň Prostějova jako
perfe
klubu, kde všechno perfektně
srov
funguje a snese to srovnání
zahranič
s uznávanými zahraničními
y Díkyy tomu jsem
j
sse ani
oddíly.
necítila jako v Čechách. Tedy
hospodá
až na ty ceny v hospodách...
(úsměv)“
Panovala taková spokojenost i s vlastními
vlast
výkony?
„Patřím k těm, kteří nneradi
hodnotí sami sebe. Pocitov
Pocitově se
však dá říct, že to u mě ze zzačátku drhlo i kvůli zvykání na jiné
Mi
míče. Přechod z balónů Mikasa,

které dost plachtí, na spíš rovně
létající ´galovky´ byl složitější,
ale naštěstí moje hra postupem
času začala víc fungovat a v druhé půlce sezóny už jsem se na
hřišti cítila mnohem lépe.“
Je reálné, aby současný
kolektiv VK Agel zůstal
pohromadě, jak jste zmínila
v jedné z předchozích odpovědí?
„Takhle brzo po skončení sezóny je to těžké říct, každopádně
by udržení stejného či aspoň
podobného kádru bylo velmi
pozitivní. Asi každý viděl, že
díky zlepšující se sehranosti
jsme časem fungovaly jako
mančaft pořád líp a líp, na což
bychom v totožném nebo obdobném složení mohly v příštím ročníku navázat. Podle mě
přitom máme potenciál jít herně ještě víc nahoru a napodobit
třeba Curych nebo Cannes, kde
z dlouhodobě stabilních týmů
těží.“
Vy osobně v Prostějově
zůstáváte?
„Mám tady smlouvu ještě na
jeden rok, takže pokud se nestane nic nepředpokládaného, zůstanu. S přítelem nás brzy čeká
svatba a rádi bychom klubově
působili co nejblíž sobě, ale
neznamená to, že se jeden pro
druhého vzdáme úplně všeho. Já
určitě plánuji za Prostějov minimálně příští sezónu odehrát.“

Volejbal, basketbal
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„V závěru každé sezóny vždy těžíme z celoroční tvrdé práce České juniorky postoupily
a letošek to potvrdil,“ pochvaluje si trenér Miroslav Čada na ME, pomohly k tomu
Prostějov/son - Stoprocentní bilanci získaných extraligových
titulů i Českých pohárů během
svého působení v Prostějově nadále udržuje trenérská dvojice
Miroslav Čada – Ľubomír Petráš.
K ženskému „A“-týmu VK společně nastoupili v roce 2008. Od
té doby uplynulo šest let a právě
takový počet obou národních
trofejí teď mají „Agelky“ i díky
svým koučům na kontě. O řadě
různých stimulů si Večerník po
skončení další mistrovské sezóny
povídal s hlavním kormidelníkem
prostějovského „vékáčka“ Miroslavem Čadou.

O ligovém finále s PVK...
„Měli jsme v paměti únorové vzájemné zápasy, kdy nás Olymp Praha nejprve dost prohnal ve finále
poháru a následně doma porazil
v nadstavbě extraligy. Zatímco soupeř tehdy hrál ve skvělé formě patrně své maximum a teď na tom volejbalově tak dobře nebyl, v našem

újezdů, ovšem porazit rozjeté KP
třikrát 3:0 je i s ohledem na jeho
následnou sérii o bronz s Olomoucí
možno považovat za velmi cenné.
Naprosto pozitivně hodnotím také
závěrečné finále, byť jsme v obou
domácích střetnutích ztratili po jednom setu. Podstatné bylo zvládnutí
kompletní vyřazovací fáze bez porážky a schopnost vystupňovat své
O celém play off...
výkony v rozhodujících bitvách při
cestě za dalším titulem. Ve třetích
„Čtvrtfinále proti Slavii bylo takové utkáních na hřišti Brna i Olympu
zahřívací, tam jsme i přes občasné jsme zahráli nejlépe za celý uplynuvýpadky ve hře neměli s papírově lý
ý ročník.“
oč .
slabším soupeřem výraznější proO každoročním
blémy. Semifinále proti Brnu už porůstu formy...
chopitelně bylo něco úplně jiného,
neboť Královo Pole nakoplo čtvrt- „Některé týmy v kolektivních sporfinálové vyřazení Frýdku-Místku tech mají nejlepší formu v úvodu
a jeho kvality podpořené zvýšeným sezóny a pak jdou dolů, jiná družsebevědomím nešlo podceňovat. stva výkonnostně celý rok kolísají,
Proto jsme se na vzájemné souboje další kolektivy jsou schopné se
takticky chystali stejně důkladně, z průměrného začátku neustále zlepjako později na Olymp, a rovněž šovat. Je pravda, že my patříme do
v tomto případě z maximální pří- té poslední kategorie. Zatím každé
pravy těžili. Sice se nepovedlo zcela léto došlo k dost výrazné obměně
vyvarovat některých zbytečných kádru, a to nejen na základě mého
případě platil přesný opak. Tenkrát
jsme se ještě potýkali s různými herními nedostatky, které se nám však
postupem času dařilo odstraňovat
a naše forma s blížícím se koncem
sezóny rostla. Navíc jsme se na finále s Olympem opravdu maximálně
připravili i po taktické stránce, což se
hodně vyplatilo.“

rozhodnutí coby hlavního stavitele
mančaftu, ale i z objektivních příčin.
Každopádně na startu přípravy vždy
stojíme s víceméně novým týmem,
který se potřebuje sehrávat, celkově sžívat a hledat ideální společnou
cestu. A to samozřejmě nějaký
čas trvá. Proto míváme především
v první polovině každé sezóny herní
a někdy i výsledkové problémy související též s nutností zvládat vedle
českých soutěží i nesmírně náročnou evropskou Champions League.
Zároveň však každoročně platí, že
naše výkony postupem času rostou
a během extraligového play off jsme
schopni předvádět svůj top volejbal.
Opakovaně za to vděčíme každodenní tvrdé, poctivé, kvalitní a jsem
přesvědčen, že i koncepční práci.“

mistrovským titulům a šesti Českým pohárům je navíc třeba připočíst ještě kompletní sadu vítězství v Česko-Slovenském poháru
a jeden triumf ve Středoevropské
lize, což úhrnem znamená, že nás
vlastně nikdy nepotkal žádný výpadek takového charakteru, vinou
kterého bychom nesplnili stanovený cíl. A právě stoprocentní
bilanci v dosahování všech reálně
získatelných trofejí považuji za
náš největší úspěch během těch
šesti vydařených sezón. Někdo si
možná myslí, že vyhrávat v rámci
tuzemska je pro takhle ekonomicky zajištěný klub samozřejmost či
přímo povinnost a není to vůbec
složité, jenže realita často vypadá
jinak. Ukočírovat papírově silné
družstvo plné hráčských osobnosO kompletní
tí, dlouhodobě zvládat tlak ze strany oddílového vedení i veřejnosti,
sbírce trofejí...
překonávat dílčí nezdary a dostat
„Faktu, že za šest let mého pů- z kolektivu pokaždé co nejvíc. To
sobení v Prostějově jsme získali jsou podle mě klíčové ingredience,
všechny národní trofeje, které zís- jež nás opakovaně dovádějí tam,
kat šly, si nesmírně cením. K šesti kam chceme.“

Solange Soares a Peter Goga asistovali za VK

u Dne otevřených dveří na AGEL Sport Clinic
Hosty byli i hokejisté Duba se Šebkem

Prostějov/son - Loni na podzim
slavnostně otevřené Centrum
sportovní a preventivní medicíny v areálu prostějovské nemocnice patřilo během pátečního odpoledne široké veřejnosti.
AGEL Sport Clinic totiž zorganizovala Den otevřených dveří
a v rámci této akce nechyběli
ani dva zástupci prostějovského volejbalového klubu.
Kapitánka ženského „A“-týmu
Solange Soares a sportovní manažer Peter Goga si stejně jako
příchozí návštěvníci pozorně prohlédli veškeré moderně zařízené
prostory specializovaného centra

a vyslechli spoustu zajímavých
rad odborného personálu. Kromě
toho mohli zájemci absolvovat diagnostický test stanovující složení
těla (podíl svalů, tuků a vody), diagnostiku chodidla či další zdejší
procedury. AGEL Sport Clinic
se přitom orientuje hned na čtyři
základní skupiny pacientů: vrcholové sportovce, výkonnostní
a rekreační sportovce, nesportovce
v rámci preventivního programu
a sportující děti i mládež.
Dvojice VK Soares - Goga strávila v prostorách Centra sportovní
a preventivní medicíny příjemnou část odpoledne, fanoušky

Fotoreportáž

oblíbená Soli rozdala společně
s rovněž přítomnými hokejisty
LHK Jestřábi Prostějov Lukášem
Dubou a Davidem Šebkem řadu
autogramů a všichni si domů odnesli mnoho cenných poznatků,
které v případě potřeby mohou
do budoucna využít. „Samozřejmě je lepší, pokud se sportovec
těší stoprocentnímu zdraví a žádnou léčbu nepotřebuje. Jestli ale
k jakýmkoliv problémům dojde,
víme, že se o nás hráčky dokáže
AGEL v rámci výborně fungující spolupráce skvěle postarat.
A tahle jistota je uklidňující,“ řekla Solange na rozloučenou.

i Lakomá s Meidlovou!

Prostějov/son – Český mládežnický volejbal se může radovat z pěkného dílčího úspěchu v podobě
postupu našeho dívčího týmu na
Mistrovství Evropy juniorek 2014,
jež proběhne ve druhé polovině
srpna v Estonsku a Finsku. Výběr ČR se na šampionát starého
kontinentu věkové kategorie U19
probojoval přímo z kvalifikační
skupiny G, kterou v nizozemském
Arnhemu fantasticky vyhrál bez
jediného ztraceného setu i díky
dvěma členkám VK AGEL Prostějov: blokařce Evě Lakomé
a smečařce Pavle Meidlové.
V nesmírně důležitém úvodním střetnutí turnaje Češky sice po velkém
boji, ale nakonec jasně 3:0 porazily
nebezpečné Rumunsko, k čemuž Lakomá coby členka základní sestavy
přispěla solidními devíti body včetně
excelentních šesti bloků (nejvíc ze
všech hráček). Meidlová zůstala na
lavičce.

Neméně stěžejní druhý mač naše
mladé reprezentantky znovu ovládly
3:0, tentokrát poměrně hladce nad
Černou Horou. Eva přitom zase nastoupila v základu, dosáhla jedenácti
bodů a hned devět z nich díky svému
perfektnímu blokování! Pavla z lavičky naskočila během třetí sady, aby
si připsala alespoň jeden bodík.
Díky dvěma vítězstvím měly svěřenky kouče Ondřeje Marka jisté
minimálně druhé místo ve skupině a tím účast v dodatečné baráži.
O prvenství znamenající přímý postup na letošní evropský vrchol si to
rozdaly v závěrečném duelu s domácím výběrem Holandska, který
možná až nečekaně jednoznačně
smetly z kurtu rovněž 3:0 a mohly
propadnout velké oslavné euforii. Lakomá rozhodující utkání absolvovala
znovu celé a zaznamenala solidních
sedm bodů, Meidlová opět vše jistila
jako náhradnice a do parádně vydařeného mače nezasáhla.

Statistiky volejbalistek VK AGEL Prostějov
v kvalifikaci o ME juniorek 2014 – Arnhem (Nizozemsko)
Česko – Rumunsko 3:0 (23, 22, 22): Eva Lakomá 9 bodů (3 útoky
s úspěšností 60 procent + 6 bloků), Pavla Meidlová nenastoupila.
Česko – Černá Hora 3:0 (19, 19, 21): Eva Lakomá 11 bodů (1 útok
s úspěšností 25 procent + 1 eso + 9 bloků), Pavla Meidlová 1 bod
(1 útok s úspěšností 13 procent) a úspěšnost přihrávky 50 procent.
Nizozemsko – Česko 0:3 (-21, -19, -20): Eva Lakomá 7 bodů (5 útoků s úspěšností 56 procent + 2 bloky), Pavla Meidlová nenastoupila.

Konečná tabulka kvalifikační skupiny G
1. Česko 3
2. Nizozemsko
3. Rumunsko
4. Černá Hora

0
2
1
0

9:0
1
2
3

9
6:3
3:8
2:9

6
2
1

Mládežnice pokračují v přípravě

Soli v Centru. Kapitánka žen VK Solange Soares zapózovala v AGEL
Sport Clinic Prostějov na běhátku pro diagnostický test složení těla.
Foto: Marek Sonnevend.

návštěva VK v AGEL Sport Clinic Prostějov...

3x foto: Marek Sonnevend

Kdo má větší svaly? Kdo má větší svaly? Manažer hanác- Došlo i na autogramy. Při věnování svých podpisů se sešli Diagnostika chodidel. Kdo chtěl, mohl si běkého oddílu Peter Goga vzal návštěvu Centra sportovní a volejbalistka Solange Soares a hokejisté Lukáš Duba + David hem Dne otevřených dveří i nechat vyšetřit svá
Šebek..
preventivní medicíny i s humorem.
chodidla či využít dalších možností.

Prostějov/son - Zatímco volej- pionát mladších žákyň pak
balové ženy VK AGEL už mají proběhne 31. května a 1. června
kompletně po sezóně a vyrazily v Praze. Mladé „Agelky“ z loňvstříc dovolené, prostějovské ska obhajují skvělé výsledky,
hráčky všech mládežnických když výběr do patnácti let získategorií pokračují s přípra- kal mistrovský titul (dokonce
vou až téměř do začátku let- již podruhé za sebou) a tým
ních prázdnin. Ačkoliv junior- do třinácti let skončil desátý.
ky s kadetkami již před časem Znovu dosáhnout na prvenství
absolvovaly vrchol aktuálního bude velice těžké, ale pokud naročníku a žádné soutěžní zápa- stoupíme v kompletním složení
sy je do podzimu nečekají.
se všemi hráčkami, které může„Takový je ale náš program me mít k dispozici, tak věřím, že
každým rokem. Mladé holky
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stále pracovaly čeká
letošním MČR Aleš
na svém zlepšoDočkal, jenž družstvo trevání a zbytečně neztrácely to, nérsky vede společně s Lenkou
co už umí. Proto i po skončení Koblerovou. „My na mistrovství
extraligy chodí juniorky a ka- jako obvykle nemáme žádný
detky minimálně třikrát týdně konkrétní výsledkový cíl. Podna tréninky, přičemž tenhle pro- statné je, aby holky předváděly
gram potrvá do dvacátého červ- pokud možno nejlepší volejbal,
na Pak si děvčata od volejbalu jakého jsou schopny, a na konpřece jen odpočinou, volno bu- ci sezóny ukázaly, co všechno
dou mít více než měsíc,“ infor- se za celý uplynulý rok naučily.
moval Večerník Jaroslav Matěj, Kam nás to v konečném pořadí
šéftrenér prostějovské mládeže. vynese, to uvidíme,“ řekl kouč
Věkové kategorie „U15“ a „U13“ mladších žákyň Prostějova Jinpřitom stěžejní turnaje celé se- dřich Němeček.
zóny 2013/2014 teprve čekají. Příprava na příští soutěžní
Mistrovství republiky starších ročník poté odstartuje v srpžákyň je na programu u o tom- nu tradičním soustředěním
to víkendu 3. a 4. května v Jin- všech mládežnic „vékáčka“ ve
dřichově Hradci, národní šam- Sloupu.

„Oděvářky“ vykročily za druhou ligou Basketbalové kadetky postoupily do Final Four
Tábor, Prostějov/jim - Přesvědčivým vítězstvím o více
než třicet bodů zahájily prostějovské basketbalistky baráž
o postup do druhé ligy. Díky
tomuto výsledku jsou vítězky Oblastního přeboru Olomouckého kraje již jednou nohou ve vyšší soutěži, z tříčlenné
tabulky se totiž budou radovat
hned dva celky.
„Čekají nás ještě tři zápasy
a chceme uspět i s Havířovem,
přestože ten má zkušené hráčky
i mladé holky z Ostravy. Stačí
nám ale porazit Tábor doma,
protože ten prohrál s Havířovem
a myslím si totiž, že nebudou
mít síly vyhrát v Havířově. Dokud to ale nebude stoprocentní,
nebudeme slavit,“ těšil kouče
TJ OP Prostějov Željka Živkoviče úspěšný start do závěrečné
fáze ročníku.
Pro zápas na jihu Čech neměl
k dispozici kompletní sestavu,
když mu kvůli práci i škole chyběly sestry Svobodovy, další čtyři hráčky nastoupily velmi krátce
po utkání za kadetky. I tak byl
rozdíl mezi oběma celky po první čtvrtině už dvouciferný a po
poločase platil stav 24:50.
„Bylo to jednoznačné, nestačily na naše tempo. Byli jsme

BK Tábor - TJ OP Prostějov

55:88 (13:26, 11:24, 18:14, 13:24)
Sestava a body Prostějova:
M. Krátká 10, Švécarová 10, Kalábová 16, Konečná 24, Fialová 11,
K. Krátká 4, M. Tilšarová 11, Melková 2. Trenér: Željko Živkovič.

Průběžná tabulka kvalifikace o 2. ligu žen, skupiny „B“:
1. BK Havířov
2. TJ OP Prostějov
3. BK Tábor

1
1
2

také unaveni, ale dařil se nám
rychlý přechod i střelba. Ve
všech činnostech jsme byli od
začátku lepší, takže to byl poměrně jednoduchý zápas. Přistoupili jsme k němu s vážností
a nepodcenili to,“ přibližoval
utkání trenér vítězného družstva.
V tomto týdnu měly mít „Oděvářky“ před sebou víkendové dvojutkání s Havířovem,
kvůli časové kolizi s finálovým
turnajem kadetek se ale oba
oddíly dohodly na nových termínech. Doma se fanouškům
představí ve čtvrtek 1. května
od 18.00 hodin a ve Slezsku až
ve středu 7. května od 20.00
hodin. „Nedali bychom dohromady osm deset holek a chtěli
jsme to přeložit. Byla by škoda
nebýt kompletní,“ vysvětlil.

1
1
0

0
0
2

102:48
88:55
103:190

2
2
2

Celou baráž pak zakončí v sobotu 17. května doma s jihočeským
klubem. „Nevypadaly tak špatně, ale nemají ambice na postup.
Přirovnal bych je k ´béčku´ Zlínu
a Olomouce, s nimiž jsme se letos utkali v přeboru,“ charakterizoval táborská děvčata Živkovič.
Zatím se tak vše daří podle plánů
a prostějovská děvčata jsou úspěšná na více frontách. Daří se totiž
i juniorkám v první lize a kadetkám v extralize. „Mohu holkám jen pogratulovat za to, co
všechno v této sezoně dokázaly.
Jsem na ně pyšný, ukázaly odolnost i charakter a celou sezonu
to dobře zvládají. Snad kromě
postupu žen přijde i třešinka
v podobě postupu juniorek do
extraligy,“ věří ve zdárné zakončení.

Prostějov/jim – Mezi čtyři nejlepší republikové kolektivy ve
své věkové kategorii se protlačily basketbalistky TJ OP Prostějov. Tým Željka Živkoviče
sice ztratil dvougólové domácí
vedení a prohrál oba zápasy na
palubovce Slovanky, výhody
známého prostředí ovšem využil naplno a desetibodovou výhrou v rozhodujícím souboji si
zajistil místenku na finálovém
turnaji mistrovství republiky.
Ten se na počátku května uskuteční v Brně.
„Byla to nejvyrovnanější série ze
všech čtyř, ostatní byly rozhodnuté již po třetím zápase. Holky
ukázaly velkou touhu po vítězství a bojovaly. Lépe jsme bránili
i doskakovali, byli jsme schopni
dávat koše i z větší vzdálenosti,“
okomentoval pětici duelů a rozdílové faktory Živkovič.
Po celou dobu tohoto soupeření
platilo, že kdo hrál doma, ten neprohrál. Dvakrát o tom ale muselo rozhodnout až prodloužení.
První dvě střetnutí po velkém
boji vyhrály „Oděvářky“, třetí
naopak ztratily hladce a čtvrtý
jen těsně.
„Venku není tak lehké vyhrát,
každý se proto snaží využít domácího prostředí. V tělocvičně na
Hagiboru jsme hráli poprvé a ne-

zachytili jsme začátky zápasů.
V prodloužení nakonec rozhodla
naše technická chyba,“ vracel se
k těmto utkáním Živkovič.
Pátý duel byl zpočátku jako na
houpačce, po šestibodovém vedení hostí přišel obrat domácího
celku a nakonec desetibodové
vítězství.
„V první čtvrtině jsme začali
lépe, ale prohráli jsme ji o šest
bodů, po poločase jsme už my
vedli o pět. Třetí čtvrtina byla
vyrovnaná, ale v posledním
kvartále jsme se dostali do vedení o deset bodů a už jsme to
nepustili. Hrálo se ale férově
a všichni se k sobě chovali slušně,“ přiblížil napínavou podívanou kouč vítězného družstva.
V semifinále čeká v sobotu
3. května na hráčky TJ OP Prostějov tým Brna, o den později
se pak buďto představí ve finále,
nebo v souboji o třetí místo. „Brňanky jsou mistryně a v sezoně
ani jednou neprohrály, nemáme
ale co ztratit a zkusíme je překvapit. Mají asi nejvyrovnanější
kádr, většina holek ze základu
hraje v reprezentaci a některé
byly i na mistrovství světa do
17 let. Chvílemi jsme s nimi
dokázali držet krok, musíme ale
hrát precizně,“odhadl šance svého týmu Željko Živkovič.

Přehled výsledků:
1. zápas: TJ OP Prostějov – Basket Slovanka
63:58 (16:17, 14:15, 15:9, 18:17)

Sestava a body Prostějova: Neubauerová 14, Zítková 10, Krátká 9, Fialová 8, Frgálová 8, Konečná 4, Švécarová 4, Dufková 4,
Vymazalová 2, Szcotková, Kyselá, Neherová. Trenér: Željko Živkovič.

2. zápas: TJ OP Prostějov – Basket Slovanka
72:71 po prodl. (20:18, 12:22, 20:12, 15:15 – 5:4)
Sestava a body Prostějova: Fialová 18, Konečná 14, Zítková 14,
Neubauerová 13, Krátká 6, Frgálová 5, Dufková 2, Szcotková, Kyselá, Švécarová, Vymazalová. Trenér: Željko Živkovič.

3. zápas: Basket Slovanka – TJ OP Prostějov
75:51(18:8, 19:12, 20:22, 18:19)
Sestava a body Prostějova: Fialová 18, Konečná 14, Zítková 14,
Neubauerová 13, Krátká 6,, Frgálová 5, Dufková 2, Szcotková,
Kyselá, Švécarová, Vymazalová. Trenér: Željko Živkovič.

4. zápas: Basket Slovanka – TJ OP Prostějov
82:79 po prodl. (21:10, 15:21, 16:17, 15:19 – 15:12)
Sestava a body Prostějova: Konečná 31, Neubauerová 12, Fialová 10, Zítková 9, Tilšarová 6, Krátká 5, Dufková 4, Švécarová 2,
Frgálová. Trenér: Željko Živkovič.

5. zápas: TJ OP Prostějov – Basket Slovanka
73:63(10:16, 21:10, 14:15, 28:22)
Sestava a body Prostějova: Zítková 23, Fialová 13, Neubauerová 12, Tilšarová 10, Dufková 6, Konečná 3, Krátká 2, Kyselá 2,
Švécarová 2, Frgálová. Trenér: Željko Živkovič.

Ostatní série:
BK Brno – Žďár nad Sázavou 3:0 (102:31, 84:32, 103:49), USK
Praha – Hradec Králové 3:0 (76:56, 68:54, 71:38), Sparta Praha –
Valosun Brno 3:0 (54:36, 67:56, 73:52).
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Exkluzivní interview se šéfem „A“-týmu prostějovských Jestřábů

„MÁME PŘED SEBOU DRUHÝ KROK A JEŠTĚ VÝRAZNĚ TĚŽŠÍ NEŽ BYL TEN PRVNÍ,“
generální manažer Jaroslav Luňák záhy po postupu už plánuje boj o extraligu

Prostějov - Přišel, viděl, zvítězil. Tak lze zatím charakterizovat působení Jaroslava Luňáka v prostějovském hokeji. V létě loňského roku si od majitele Jestřábů Michala
Tomigu pronajal druholigovou licenci a stal se generálním manažerem „A“-týmu. Po mnohaměsíčním snažení
dokázala jím vedená sestava hráčů i lidí kolem mužstva
vybojovat vytouženou účast v první lize. A ani zde rozhodně ambice hokejového nadšence nekončí. Jak naznačil
již před rozehráním právě skončené sezony, jeho cílem je
přivést do Prostějova extraligu! To si ovšem vyžádá nejen
zásahy do mužstva, ale i do Víceúčelové haly-zimního
stadionu... Co všechno v prozradil v prvním rozhovoru
jako boss prvoligového klubu? První takto vedený exkluzivní rozhovor si můžete přečíst jedině ve Večerníku!
Jiří Možný
Hráči slavili postup do
první ligy bouřlivě. Jak
jste si splnění cíle užíval vy?
„Samozřejmě jsem měl velkou radost, ale bohužel jsem musel hned
ze Sokolova, kde jsme získali tolik
potřebný jeden bod, odcestovat do
zahraničí, takže jsem nemohl být
přítomen oslavám přímo na stadionu. Jsem moc rád, že jsme splnili
cíl, který jsem se nebál vyslovit již
před začátkem sezony, tedy postup
do první ligy. Ale s tím, co jsme
pro postup udělali, jsme ani jiný
cíl mít nemohli.“
Co podle vás stálo za
přetavením představ
do reality?
„To, že jsme celých osm měsíců
neslevili z ničeho, co jsme si na
začátku sezony všichni v kabině
slíbili. Tedy já splnil rozhodně úplně vše a kluci s několika výkyvy
také, ale oni to měli trochu těžší.
I když vlastně neměli. Oni dostali
možnost dělat, co je baví a něco
dokázat. Shánět peníze pro hokej
v Prostějově není také nic jednoduchého, tak jsme to vlastně měli
všichni těžké a všichni jsme to
zvládli...(úsměv)“
Podařilo se vám splnit
všechny tři kroky, tedy
výhru v základní části, play off
i postup v baráži. Který z nich byl
nejsložitější?
„Každý krok měl svá slabá i silná místa. To nejtěžší nastalo asi v

play off, kdy jsme dvakrát prohráli
s Frýdkem-Místkem. Zde však musím říct, že jsem ani na minutu nezapochyboval, že to nakonec urveme.
Ale byly to skutečně nervy...(úsměv)
Docela mě také ‚vydrtila‘ domácí
prohra s Kolínem v baráži, dostat ze
sedmnácti střel sedm gólů, to se již
nesmí nikdy opakovat. Ale na druhou stranu i to je hokej.“
V baráži došlo na konfrontaci druholigových
a prvoligových mužstev, naznačilo vám to něco vzhledem ke skládání mužstva pro novou sezonu?
„Rozhodně je třeba říct, že jsme
udělali první nezbytný krok pro
realizaci našeho dlouhodobého
cíle, kterým je postup do extraligy.
První liga je zase o výrazný krok
jinde než liga druhá a v následujících dnech budeme s realizačním
týmem řešit velmi pečlivě složení
týmu pro první ligu. Ale jsme ještě
na úplném
začátku.“
p
Jak si myslíte, že by se
baráž vyvíjela, kdyby
nedošlo ke kontumaci utkání
s Kolínem?
„Tak to vám mohu říct naprosto
přesně, stejně bychom postoupili!
(s úsměvem) Možná že to bude znít
troufale, ale já si dovolím tvrdit, že
jsme byli v baráži jednoznačně nejlepším týmem i přesto, že jsme některé zápasy nezvládli. Příkladem jsou
oba zápasy s Kolínem. My jsme hráli
a soupeř dával góly. Poslední zápas
s Mostem po oslavách našeho postupu nemá smysl vůbec hodnotit.“

Veleúspěšná
sezona
sice teprve skončila,
jak daleko jste ale s přípravami
na nový ročník?
„V zásadě máme již celou nastávající sezonu připravenou, ale
z obav abychom něco nezakřikli,
jsme reálně ještě nic nepodnikli.
Takže je před námi strašně moc
práce. Vše bude rychlejší a hokejovější, bude to rozhodně jiná liga,
ale jsme přesvědčeni, že víme, jak
se na ni připravit, abychom i v ní
uspěli.“
p
Co lze již nyní prozradit ohledně hráčského
kádru?
„Vím, že tato otázka zajímá fanoušky nejvíce, ale já skutečně nemohu
být v této chvíli konkrétní. Platí ale,
že všichni co zůstanou nebo přijdou,
musí být skromní Jestřábi se srdcem
gladiátora, kteří mají jediný cíl, a tím
je vyhrát každý zápas. Tím již dopředu potvrzuji, že i v příští sezoně
budeme Jestřábi! (úsměv)“
Jaký bude osud trenérské dvojice Zachar-Vykoukal?
„Tak zde mohu být trochu konkrétnější, v tomto složení rozhodně tato
dvojice v příští sezoně pracovat
nebude.“
V jednom z minulých
rozhovorů jste naznačil, že byste chtěl přemluvit Jiřího
Vykoukala k návratu na led. Je
to stále aktuální?
„Ano, je to stále aktuální, ale musím si s Jirkou na toto téma tento
týden
ý vážně promluvit.“
Očekáváte, že se postup projeví i na větším
zájmu sponzorů?
„Tak to rozhodně neočekávám,
sportovní marketing v hokeji prakticky neexistuje. Tedy konkrétněji
v hokeji může mít reklama smysl
pro výrobce piva či pro sázkové
společnosti, pro všechny ostatní je
hodně diskutabilní a spíše nulová.
My máme v současnosti šedesát
velkých či malých sponzorů a na
začátek první ligy bychom jich rádi
měli sto. Náš rozpočet by tak měl
být v řádu několika desítek milionů
korun.“

„Všichni co zůstanou nebo přijdou,
musí být skromní Jestřábi se srdcem
gladiátora, kteří mají jediný cíl, a tím
je vyhrát každý zápas. Tím již dopředu
potvrzuji, že i v příští sezoně budeme Jestřábi.“
generální manažer JAROSLAV LUŇÁK
o složení kádru pro prvoligový ročník

Lze už nyní nastínit,
jaké by mohly být ambice prostějovského celku?
„Jak jsem již psal dříve, máme před
sebou druhý krok a ještě výrazně těžší
než byl ten první. Tím je sestavit tým,
který bude schopen bojovat o postup
do extraligy! A to buď hned v nové
sezoně,, nebo nejpozději v té další.“
V průběhu sezony jste
avizoval příchod Ladislava Kohna, jenž se následně
zkomplikoval. Co rozhodlo, že
nakonec Jestřáby neposílil ani
v play off?
„Bohužel ho z Ameriky nepustily
rodinné povinnosti. Bylo mi to moc
líto, ale také jsem se již poučil, žádné nové jméno, dokud již nebude
jednou nohou na našem zimáku...
(úsměv)“
(
)
Dostaly se i k vám spekulace, že v případě
sportovního neúspěchu by Prostějov získal první ligu převodem
licence z jiného města, třeba
z Ústí nad Labem?

Povedete
jednání mě zážitkem. Choreo při nástupu
s městem o možné mo- proti Přerovu v prvním finálovém
dernizaci stadionu, abyste mohli zápase byla jedním slovem krása,
usilovat o extraligu?
šly mi až slzy do očí. Za to si jich
„Rozhodně povedeme. Mohu říct, všech velmi vážím. Pokud chceme
že jsme již investovali nemalé fi- dojít na samý vrchol, tak to bez nich
nanční prostředky ze strany klubu nedokážeme, a pevně věřím, že náa první studie jsou již hotovy. Jako vštěvy na první ligu neklesnou pod
první by je ale mělo vidět město. tři tisíce, případně u soupeřů jako
Bez zrekonstruovaného nebo no- Kladno, Chomutov, Jihlava, Havívého zimního stadionu rozhodně řov, České Budějovice či Šumperk
extraliga v Prostějově hrát nepůjde, bude vyprodáno. Pak vím, že v tom
již modernizace před začátkem snažení nejsme sami a za to byprvní ligy bude nezbytná a finančně chom byli našim fanouškům velmi
nákladná, ale věřím, že vše zvlád- vděční.“
neme.“
Mohl byste již nyní
Foto: archiv Večerníku
Hráči svými úspěchy
s odstupem okomentopobláznili celé město, vat vniknutí fanoušků do hráč„Rozhodně jsme o této formě zis- jakou podporu z hlediště očeká- ské šatny po prohraném utkání s
ku licence s nikým nejednali ani váte v příští sezoně?
Frýdkem-Místkem?
o ní neuvažovali. Jednoznačně „Musím říct, že fanoušci jsou vý- „Tento problém přece již uzavřel
jsme si postup chtěli vybojovat na borní, skvělí, zlatí, no prostě NEJ. Bart Simpson a já mu věřím...
ledě,, a to se nám podařilo.“
A derby s Přerovem ať už v zá- (úsměv) Již se k této záležitosti neJste nakloněn celostát- kladní části či play
p y off byla
y i ppro chci vracet.“
nímu formátu první
ligy nebo rozdělení na skupiny
.
jako v druhé lize?
„Já bych si přál, aby první ligu
hrály především týmy z měst, která mají diváckou základnu. RozDnes třiapadesátiletý
D
ři d á il ý manažer
ž vystudoval
d l
hodně si myslím, že by v tomto
pedagogickou fakultu, obory tělesná výchosměru do první ligy jednoznačně
va a zeměpis. Od revoluce se věnuje podpatřily Přerov, Vsetín a Hodonín,
nerozumím, pro koho se hraje
nikání a vlastní dnes nejstarší
j
cyklistickou
y
hokej v Mostu či v Benátkách nad
firmu v České republice Olpran, která proJizerou. A hlavně proč ho zde někdává jjízdní kola,, hlavně do sítí hypermarkeyp
do platí a kde na to bere peníze?!
tů České a Slovenské republiky a některých zemí střední a výVždyť hokej se hraje pro diváka,
chodní Evropy. Obchoduje rovněž s elektronickými cigaretami
ten je hlavním měřítkem práce
Salubrius a elektronikou LTLM. Hokeji obětuje veškerý svůj
celého klubu. Tedy kolik diváků
volný čas od doby, kdy se tomuto sportu začal věnovat jeho
přijde a jak vysoké vstupné je za
syn Lukáš. Nejprve finančně podporoval olomoucký oddíl, na
to hokejové ‚divadlo‘ ochoten
jaře letošního roku se stal generálním manažerem LHK s vešzaplatit. I v tomto směru máme
kerými pravomocemi pro „A“-tým prostějovských Jestřábů,
u nás před sebou ještě velký kus
s nimiž by to rád ze druhé ligy dotáhl až do extraligy.
práce...“

kdo je PaedDr
jaroslav luňák
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