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K velkému neštěstí nebo nevydařenému skutku skoncovat
se životem došlo uplynulou
sobotu ráno v Prostějově. V bývalém sídle obvodního oddělení
Policie ČR v Partyzánské ulici,
které bylo přestavěno k bydlení, se udála zatím nevysvětlená záhada. Z okna ve třetím
patře panelového domu totiž
spadl čtyřiadvacetiletý muž
a podle prvotních informací
se mělo jednat o jeho dobrovolné rozhodnutí! Ostatně pokus o sebevraždu Policie ČR
prověřuje. Večerník se ovšem
vypravil přímo na místo činu
a podle vyjádření sousedů došlo
v pádu ve chvíli, kdy mladík
věšel záclony... Ať tak či onak,
v každém případě momentálně
leží s těžkým zraněním ve Fakultní nemocnici v Olomouci.

čtěte na straně 7

Foto: Michal Kadlec

Mladý muž po pádu
z okna bojuje o život
v olomoucké nemocnici

Víme
víc!

Co se stalo? Přesně na tomto místě došlo v Partyzánské ulici k pádu čtyřiadvacetiletého mladíka
z okna ve třetím patře. Nakonec měl ale štěstí, že skončil na travnaté ploše. Foto: Michal Kadlec

INZERCE

čtěte na straně 5

Wolkerova 37, PV
9 771212 667008

8

www.nasepovleceni.cz
w
çoäææ
æÛí
íéæÙÚÜ
582 346 300

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Neopatrná slečna

Nechávat věci bez dozoru
se nevyplácí. Třináctiletá
slečna si v pátek 25. dubna
odložila peněženku na lavičku a s kamarádkou se z místa
vzdálila. Při návratu ji čekalo nemilé překvapení, peněženka totiž „p
„pochopitelně“
p
zmizela. Žákyně takto přišla
o hotovost v částce stopadesát korun, a ještě jí přibyly
další starosti s vyřizováním
nové průkazky na autobus,
stravování a další. K události
došlo v odpoledních hodinách na dětském hřišti v Tylově ulici. Z důvodu neznámého pachatele
byl
p
y případ
postoupen Policii ČR.
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Policisté nahání zřejmě sériového žháře, kterému se nelíbí „toitoiky“

KDO ZAPALUJE „KADIBUDKY“ VE ŠKOLNÍ ULICI?
Jestliže třikrát během jediného týdne někdo zapálí
ve stejné ulici záchod, tak to už bezesporu nemůže
být jen tak ledajaká náhoda! Prostějovští policisté
si teď proto ve spolupráci s hasiči lámou hlavy nad
tím, kdo ve Školní ulici zapaluje budky se suchým
WC, takkzvané „toitoiky“. Žhář tady totiž minulé
úterý udeřil už potřetí v řadě!
Prostějov/mik
V nedávné minulosti řádili v Prostějově už i jiní „milovníci ohně“.
V kriminále je například mladý
muž, kterému policie prokázala
úmyslné zapálení dvou desítek
kontejnerů na tříděný odpad.
Teď se ale jiný pyroman zaměřil
na „kadibudky“ ve Školní ulici.
A policii prozatím uniká...

„Ze spáchání trestného činu poškození cizí věci je podezřelý
zatím neznámý pachatel, který v
úterý v časných ranních hodinách,
zatím přesně nezjištěným způsobem, zapálil plastové mobilní WC
značky Toi Toi, které je umístěné
na parkovišti ve Školní ulici v Prostějově. Zda se jednalo o nedbalost
či úmysl, policisté zjišťují,“ potvrdila případ Irena Urbánková, tis-

ková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Přesná výše škody nebyla zatím
vyčíslena, bude upřesněna dodatečně. „Požárem se policisté nadále zabývají a zjišťují přesné příčiny
a okolnosti. Zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání výše uvedeného trestného činu,
na který zákon stanoví trest odnětí
svobody až na jeden rok. Na stejné
ulici se jedná o požár již třetího Toi
Toi za posledních pět dnů,“ potvrdila výše uvedené policejní mluvčí
s tím, že k prvnímu požáru došlo
26. dubna, ke druhému o dva dny
později a ke třetímu hned následující den, tj. 29. dubna. „Nevylučujeme, že tyto požáry mohou spolu
souviset,“ dodala Urbánková.

Chytí ho? Ve Školní ulici řádí doposud neznámý žhář, který zapaluje
umělohmotné „kadibudky“. Udeřil
tady už třikrát! 2x foto: Policie ČR

Zloděj kovů vyplenil
Zkolaboval v autobuse

Ke zdravotní indispozici
muže došlo minulé pondělí
28. dubna v autobusu městské hromadné dopravy. Cestující zkolaboval a o jeho psa
boxera se neměl kdo postarat. Jelikož stav muže vyžadoval převoz do nemocnice,
byli k události vysláni strážníci, aby zvíře převezli na
služebnu. Muž se ještě téhož
dne zotavil a psa si vyzvedl.

Opilý ztratil tašku

Předminulou sobotu 26. dubna bylo v odpoledních hodinách přijato na linku 156
sdělení o opilé osobě, která
se pohybuje ve vestibulu
hlavního nádraží a obtěžuje
občany. Strážníci zde objevili dvaačtyřicetiletého muže
pod vlivem alkoholu, který
se doptával přítomných cestujících na svoji ztracenou
aktovku. Hlídka nešťastníka
ubezpečila, že pokud by se
taška nalezla, bude vyrozuměn. Bohužel, ani přes
kontrolu haly, perónu a okolí
se strážníkům kabelu najít
nepodařilo.

Prodavačka podváděla

Na základě telefonického
oznámení vyjížděli strážníci předminulý pátek
25. dubna po dvacáté hodině
do obchodního domu k podvodu. Na místě bylo zjištěno
protiprávní jednání jedné ze
zaměstnankyň. Prodavačka
si ve skladě neoprávněně
zlevnila zboží o padesát procent, přičemž za nepřítomnosti vedoucí smí zlevnit
jen o třicet procent. Jednalo
se o čtyři kusy mražených
stehen. Poté tento artikl
u pokladny zaplatila, jejím
jednáním vznikla obchodu
škoda v částce dvěstědvacet
korun. Událost byla postoupena správnímu orgánu, kde
ženě za přestupek proti majetku hrozí pokuta ve výši až
patnáct tisíc korun.

Mobil v kaluži

Předminulou neděli 27. dub-na před šestnáctou hodinou
byl nahlášen na linku 156
nález dotykového mobilního
telefonu značky Samsung
Galaxy. Poctivým nálezcem
byl dvanáctiletý hoch. Telefon našel v louži na křižovatce ulic Hrázky a Jana
Köhlera ve Vrahovicích.
Strážníci mobil převzali
a předali na oddělení ztrát
a nálezů magistrátu města
Prostějova.

KRIMI ZPRÁVY
hledejte také na webu

www.vecernikpv.cz
ik

Totálně
opilý
synátor
KOVAŘÍKOVU VILU!
napadl vlastního otce

Prostějov/mik - Kriminalisté
pátrají po lumpovi, který vyplenil Kovaříkovu vilu na Vojáčkově náměstí v Prostějově.
Zloděj se vloupal dovnitř
a sebral všechno, co bylo
z drahé mosazi. Škoda není
dosud stanovena, ale může se
jednat o desítky tisíc korun.
O historické ceně ukradených
součástí domu ani nemluvě...
„Ze spáchání trestného činu
krádeže a porušování domovní
svobody je podezřelý neznámý pachatel, který se zatím
v přesně nezjištěnou dobu od
27. března do 27. dubna tohoto roku vloupal do neobývané
historické budovy na Vojáčkově náměstí v Prostějově. Do
objektu vnikl po rozbití okna.
Následně z něj odcizil třiaosm-

desát metrů elektrických kabelů, které vytrhl z ochranných
lišt a zaměřil se na mosaz. Vzal
nejen mosazné štítky a kliky ze
dveří, ale také mosazné kliky
z oken, okrasné mosazné matice
z obložení, poškodil rozvaděč
telefonu, zničil i horkovzdušné
topidlo, z něhož odcizil historickou mříž a z historické fontány vzal okrasné mosazné prvky
a také ji poškodil,“ popsala
řádění zloděje v historické budově Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR v Olomouci.
Jak mluvčí krajské policie dodala, přesná výše škody nebyla
zatím vyčíslena. V případě zjištění pachatele mu za oba trestné
činy hrozí až dvouletý pobyt za
mřížemi.

Prostějov/mik - K rodinné rozepři spojené s násilím došlo v pondělí večer
v jednom z prostějovských
bytů. Mladý muž chtěl
v bytě svých rodičů navštívit vlastního syna, kterého
prarodiče hlídali. Jeho návštěva však byla nechtěná,
protože byl totálně namol
a agresivní!
„Strážníci v pondělí 28. dubna
řešili případ, kdy se neurvalec dožadoval vstupu do
bytu. Jednatřicetiletý muž
měl v úmyslu navštívit syna
u svých rodičů. Jelikož se

choval agresivně a byl opilý,
otec ho odmítl pustit dovnitř.
To ho rozlítilo. Rukou udeřil
do skleněné výplně vstupních dveří, čímž došlo k rozbití skleněné tabulky,“ sdělila Večerníku Jana Adámková
z Městské policie v Prostějově.
Tím ale nechutný případ neskončil. Jednatřicetiletý opilý raubíř se nenechal jen tak
vyhodit. „Bez svolení vnikl
do domu a v předsíni rozházel květináče. Jeho agresivní
chování nepominulo ani při
příjezdu hlídky městské po-

licie. Muž bouchal do oken
a dokonce se pokusil fyzicky napadnout vlastního otce.
Strážníci mu za pomoci donucovacích prostředků, hmatů a chvatů, nasadili pouta.
Provedli u něj dechovou
zkoušku, kdy mu naměřili
2,26 promile alkoholu,“ dodala Jana Adámková.
Násilník, který se nerozpakoval napadnout vlastního tátu,
putoval na služebnu Policie
ČR pro podezření z trestného činu. Způsobená škoda na
dveřích byla vyčíslena přibližně na deset tisíc korun.

„Perníková chaloupka“ zůstane opuštěná
Dealer Miroslav Otta zřejmě zamíří kvůli krádežím do vězení
jim objasnit řadu náležitostí,
týkajících se prostějovské drogové scény. Chovat se vzorně
a dle zákonů ovšem Otta
dlouho nevydržel. Už v září
zorganizoval krádež u své
sousedky v Nerudově ulici.
„Miroslava Ottu znám asi
patnáct let. V září jsem mu
pomáhal stěhovat se z Nerudovy ulice na Šárku. Když
odjela jeho sousedka na dovolenou, dal mi klíč od jejího domu,
z něhož jsem po domluvě s ním
ukradl auto, motorku, obrazy
a ještě nějaké další věci, které
jsme spolu s Ottou odvezli
k jednomu známému do
Kobeřic. Do domu se pak ještě
dostala Nelly Šilerová, která
klíč Ottovi ukradla, když spal.
Oba se pak kvůli tomu pohádali,“ vypověděl zcela otevřeně
Martin Langer, bývalý kuchař
z Národního domu, který je
mezi prostějovskými narkomany známý pod přezdívkou
„Nugát“.

Miroslav Otta se pokoušel
vykrucovat, jak mohl. „V domě své sousedky jsem nikdy
nebyl. A klíč jsem poprvé viděl
až ve chvíli, kdy jsem ho vzal
Martinovi Langerovi,“ hájil se
Otta. Zatímco první větě by
se snad dalo i věřit, ta druhá
byla hodně nepravděpodobná.
Kromě jeho minulosti v jeho
neprospěch hrálo mimo jiné
i to, že své výpovědi neustále
měnil.

Bral i pumpu ze studny

Ze spáchání trestného činu
krádeže je podezřelý zatím
neznámý pachatel, který
v noci z neděle 27. na pondělí 28. dubna vnikl do
jednoho z objektů v Hacarově ulici. Následně se
vloupal do stavební buňky
na pozemku, odkud vzal
dvojkolák, stavební kolečka
a dámské jízdní kolo. Vnikl
i do hospodářské budovy,
odkud vzal váhu, řezačku na
řepné listí, řezačku na řepu
a z přístřešku opodál devět
plechů. Nepohrdl ani pumpou, kterou odcizil ze studny. Majiteli způsobil škodu
za čtyřicet tisíc korun.

Po krádeži v „Nerudovce“ se
celá parta kolem Otty, včetně
Petra Baďury z Kostelce na
Hané, přesunula na chatu
do Seloutek. Vzhledem
k zálibě všech jejích obyvatel
v pervitinu, mohl tento objekt
získat přezdívku „perníková
chaloupka“. Ani po svém
odstěhování z Prostějova si
ale Otta nedal pokoj. Kromě
řady drobnějších krádeží se

Zatím neznámý pachatel odcizil v noci z neděle
27. na pondělí 28. dubna z volně přístupné dřevěné kůlny
v Budětsku-Zavadilce zemědělský traktor značky Zetor.
V nádrži měl kolem patnácti
litrů motorové nafty. Majiteli vznikla škoda za sto tisíc
korun. V případě zjištění pachatele mu hrozí až dvouletý
pobyt za mřížemi. Po traktoru vyhlásili policisté pátrání.

Kabelka se šperky

Feťák, dealer a zloděj. Miroslav Otta (na snímku) jezdil do
Polska, kde nakupoval léky obsahující pseudoeefedrin. Pervitin
z něj pak v Dřínově vyráběl Aleš Surý, načež Otta drogu rozprodával
po Prostějově. K tomu si přidal i krádeže...
Foto: Martin Zaoral
měl podílet minimálně na
zmizení přívěsného vozíku
ze zahrady rodinného domu.
Když se jej pokoušel prodat,
„čapli“ ho policisté a následně
už putoval do vazby. I v případě krádeže vozíku byla
Ottova obhajoba minimálně
nedůvěryhodná.

Jak to tedy vypadá, vše nasvědčuje tomu, že tentokrát už
jej vězení nemine. Jeho malá
dcera se tak zřejmě bude muset
obejít bez svého nepoučitelného
a nepolepšitelného tatínka.
Rozsudek v této věci však dosud nepadl, hlavní líčení bylo
odročeno.

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.

ZZpitý
itý a bbez řidičák
řidičáku

Ve středu 30. dubna kolem
jedné hodiny odpoledne
kontrolovali policisté ve
Víceměřicích řidiče vozidla
Škoda Felicia. U pětatřicetiletého muže provedli dechovou zkoušku, která byla
ppozitivní,, a naměřili mu 1,56
,
promile alkoholu. Řidič se
přiznal, že dopoledne vypil
čtyři piva. Dalším šetřením
policisté zjistili, že řidič je
vlastně neřidič, neboť nevlastní řidičské oprávnění.
Na místě mu další jízdu
zakázali. Nyní je podezřelý
ze spáchání trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové látky, za který mu
v případě odsouzení hrozí
až roční pobyt za mřížemi,
peněžitý trest nebo zákaz
činnosti.

Kdo odjel traktorem?

ze soudní síně...

Prostějov/mls - Když odjíždíte na dovolenou, dávejte si bacha. Obzvláště,
pokud mezi vaše sousedy
patří feťáci... Může se totiž
snadno stát, že se vrátíte,
a váš dům bude kompletně
vykradený. Právě takovou
zkušenost má za sebou jedna z obyvatelek Nerudovy
ulice v Prostějově. Jejím
sousedem totiž byl Miroslav
Otta. Jelikož byl tento feťák
a drogový dealer v „podmínce“, na krádeži se domluvil se svými „kamarády“,
s nimiž ho spojovala záliba
v pervitinu. Společně pak
obývali i chatu v Seloutkách,
které se díky tomu mohlo
klidně přezdívat „perníková
chaloupka“...
Miroslav Otta byl loni o prázdninách odsouzen za prodej
pervitinu k tříletému trestu
podmíněně. Stalo se tak i díky
tomu, že po zatčení s policisty
vzorně spolupracoval a pomohl

ČERNÁ KRONIKA

SANTINO HORVÁTH

LUBOŠ NOVÁK

LUKÁŠ SPÁČIL

ROMAN VESELÝ

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.

se narodil 17. září 1989 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 28. dubna 2014. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 24
do 25 let, měří mezi 170 až 172
centimetry, má hubenou postavu
a hnědočerné vlasy.

se narodil 14. srpna 1989 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 11. února 2014. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 24
do 25 let, měří mezi 170 až 180
centimetry, má střední postavu,
hnědé oči i vlasy.

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

O kabelku s celým obsahem přišla minulé pondělí
28. dubna devětadvacetiletá
žena, která ji nechala odloženou na sedadle ve vozidle Citroën C4, jenž krátce
po třetí hodině odpoledne
zaparkovala v Konečné ulici a zřejmě ho nezamkla.
Toho využil zatím neznámý
pachatel a kabelku během
několika minut vzal. Paní
v ní měla nejen peněženku s tisícikorunou, ale také
osobní doklady, dvě platební
karty, mobilní telefon, šest
kusů zlatých šperků, klíče
a značkový parfém. Neznámý zloděj způsobil neopatrné řidičce škodu za sedmnáct tisíc korun.

Poničil jedenáct aut!

Škodu za téměř dvě stě tisíc
korun způsobil zatím neznámý pachatel, který někdy
v době od 25. do 28. dubna
poškodil jedenáct starších
motorových vozidel umístěných v částečně neoploceném
areálu bývalého zemědělského objektu v Hrdibořicích.
Na vozidlech Opel Kadett,
Moskvič, Wartburg, Volkswagen
g
Vento,, Volkswagen
g
Polo, Volkswagen Jetta, Škoda 120, Mazda, Ford Transit
a Fiat Uno jsou poškozena
y a také jjejich
j
okna,, světlomety
interiér. Škodu si majitel z řad
sběratelů předběžně vyčíslil
na stodevadesát tisíc korun.
Pachateli hrozí až rok vězení.

Zpravodajství
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Prvomájová TRAGÉDIE:

Z Oděvního podniku už zůstává jen skelet...

Senior spadl ze 4. patra! ODSTŘEL ZATÍM NENÍ V PLÁNU

Místo neštěstí. V tomto domě v Družstevní ulici došlo ve čtvrtek k tragédii. Starší muž nezvládl chůzi
po schodišti a zřítil se ze čtvrtého patra na zem.
2x foto: Michal Kadlec

Takto si rodina jednasedmdesátiletého muže z Družstevní ulice
v Prostějově oslavy prvního máje určitě nepředstavovala. Namísto radosti
se totiž dostavil obrovský smutek z naprosto nešťastné tragédie. Senior
na schodech chodby panelového domu zavrávoral, přepadl přes zábradlí
a zřítil se ze čtvrtého patra přímo
na zem! Na místě byl mrtvý...

Průhledná továrna. Demolice obvodových zdí už u větší části hlavních objektů zkrachovalého Oděvního podniku Prostějov pomalu končí.
Foto: Martin Zaoral
Prostějov/mls - Areál OP Prostějov mizí doslova před očima.
Během necelých dvou měsíců
byly vybourány téměř všechny
obvodové zdi budov, v nichž
se takřka padesát let vyráběly
oděvy do celého světa.
Rychlost demolice svého času
největší oděvní firmy ve střední

Evropě je skutečně ohromující.
To, co vyrůstalo několik let, bude
zřejmě ještě letos kompletně
srovnáno se zemí. Jen se tak potvrzuje to, o čem Večerník psal
hned po prodeji celého areálu:
nový majitelé ze společnosti PV
Recykling mají s demolicemi
rozsáhlých továrních komplexů

velké zkušenosti. I tak náročný
projekt jako zbourání mamutího
symbolu Prostějova tudíž pro
tuto firmu není žádnou překážkou. K likvidaci přitom používá
moderní stroje, k odstřelu budov sahá jen málokdy. Ten dle
aktuálních informací Večerníku nebyl dosud nařízen ani v

případě zbytků areálu ve Vrahovicích stejně jako vysokého
komínu někdejší kotelny. Na
něm lze stále ještě rozeznat logo
zkrachovalého Oděvního podniku Prostějov, po němž už brzy
nezbude vůbec nic. Zůstanou jen
stamilionové dluhy, které už nikdy nikdo nesplatí...

PENÍZE A HOKEJ: PŘÍZEŇ MĚSTA SE ROK OD ROKU SNIŽUJE!
Jestřábi se chystají využít úspěch a požádat radní o vyšší podporu

2 830 000

2 830 000

3 080 000

3 100 000

5 520 000

4 000 000

5 270 000

6 000 000

7 000 000

11 000 000

5 850 000

3 750 000

Dostanou víc? Nejenom mezi hokejovými příznivci se začalo diskutovat, zda-li Jestřábi využijí úspěchu v podobě postupu do první ligy k získání větší přízně města...
Foto: Koláž Večerníku

4 500 000

Zlaté časy tedy zažíval prostějovský hokej v roce 2005. Rok
předtím sice skončila doposud
nejúspěšnější éra tohoto sportu v Prostějově v podání HC
Prostějov v čele s Robertem
Kolářem a Petrem Zlámalem,

ovšem na straně druhé o pár
měsíců později radnice „vyplenila“ městskou kasu a nově vzniklým Jestřábům pod
vedením Michala Bartoška
věnovala neuvěřitelných jedenáct milionů korun! Od tohoto
okamžiku ale finanční podpora
hokeji ze strany města výraz-

desítek tisíc. Drtivá většina
peněz z městské pokladny jde
totiž okamžitě na účet Domovní správy za pronájem ledové
plochy a dopravcům na úhradu
faktur za odvoz hokejových
družstev k utkáním. „Jistě, je
to tak, ale copak tyto peníze
nikdo nebere jako podporu
samotného provozu klubu?
K tomuto systému se město rozhodlo před několika lety, kdy
existovaly obrovské problémy
s vyúčtováním veřejné finanční
podpory. Ze strany prostějovského hokejového klubu totiž
nebyly placeny faktury za nájem ledové plochy, neplatilo
se dopravcům a podobně. Teď
máme naprostou jistotu, že peníze z městské pokladny poputují tam, kam mají,“ vysvětlil
primátor Pišťák.
Jak již bylo řečeno, z jedenáctimilionového daru v roce
2005 se podpora města hokeji
smrskla na současných 2,83
milionu. A to je vskutku drastický pokles. Nyní ale nastává
nová situace, kdy v Prostějově panuje euforie z postupu
mužstva LHK Jestřábi do
první ligy. Obměkčí to srdce
radních a sáhnou ještě letos
hlouběji do městské kasy?
(dokončení na straně 27).

1 000 000

Prostějov/mik

ně rok od roku ochabovala.
„To je pravda, ale tato skutečnost byla ovlivňována tím, jakým způsobem se prostějovský
hokej v následujících letech
vyvíjel a jak se projevoval.
V některých letech skutečně
nebylo zřejmé, kdo za naším
hokejem stojí a do jaké míry
je financován i z jiných zdrojů, než jsou peníze města. Ano,
kdybych já osobně byl velkým
fanouškem, tak bych tvrdil, že
peníze, které do hokeje dává
město, je příliš malá podpora.
Jenomže na druhé straně jako
představitel města musím brát
v potaz skutečnost, že finanční
zdroje města nejsou nekonečné,“ objasnil Večerníku strategii Miroslav Pišťák, primátor
Statutárního města Prostějov.
Jak vzápětí první muž magistrátu dodal, v současnosti považuje za obrovské pozitivum
to, že město zakoupilo i pro potřeby hokejového klubu velkoplošnou obrazovku umístěnou
na zimním stadionu.
Problémem pro samotný provoz prostějovského hokejového klubu je ovšem skutečnost,
že z aktuální veřejné finanční
podpory ve výši bezmála tří
milionů korun ročně zůstane
hokejistům fakticky jen pár

1 000 000

Ještě pořád v těchto dnech doznívají oslavy postupu
Jestřábů do první hokejové ligy. Prostějovští hokejisté se do druhé nejvyšší soutěže vrací po šesti letech
a svůj úspěch by nyní mohli (a také pochopitelně
chtěli) náležitě využít i po finanční stránce. A to nejenom v rámci svých obchodních vztahů s partnery,
ale i z veřejné správy. Nasnadě jsou tak otázky, zda-li bude Statutární město Prostějov štědřejší a přidá
hokejovému klubu více peněz v rámci veřejné finanční podpory. Zatím tomu ovšem podle vyjádření
kompetentních radních nic nenasvědčuje, ostatně
peníze určené na podporu sportovních klubů jsou
pro letošní rok již vyčerpány. LHK Jestřábi obdržel
od magistrátu celkem dva miliony a osm set třicet
tisíc korun, přičemž drtivá většina těchto prostředků se vrátí do městské pokladny prostřednictvím
Domovní správy. Hokejisté si totiž platí pronájem
ledu i prostor. Není tak divu, že zaznívají i hlasy, jestli
to není málo? Ostatně například v roce 2005 šlo do
hokeje neuvěřitelných jedenáct milionů korun!

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Zdroj: Magistrát města Prostějova

SEBEVRAŽDA! Iveta už slib KAUZA Manko na ZŠ Dr. Horáka
Účetnictví je podle auditorky nepoctivé!

přijet do Prostějova NESPLNÍ

Prostějov/mik - Zpráva z úterního poledne vyrazila dech
všem po celé České republice.
Doslova až zamrazilo při prvních informacích o neštěstí,
které se bohužel záhy potvrdily. Zpěvačka Iveta Bartošová,
která před několika týdny měla
vystupovat v Prostějově, ale
z koncertu se na poslední chvíli
omluvila, spáchala v úterý 29.
dubna o půl dvanácté dopoledne sebevraždu skokem pod
vlak!
„Je mi to strašně líto, že nemohu do Prostějova přijet, ale po
operaci zubů se ještě necítím
dobře. Jakmile se z toho ale
dostanu, určitě k vám brzy
ráda přijedu. Strašně se totiž
do Prostějova těším,“ slíbila
nedávno Večerníku, jakožto
hlavnímu mediálnímu partne-

ru koncertu, zpěvačka. Bohužel
o pár dnů později dobrovolně
ukončila svůj život... Svůj slib
tak už nikdy nedokáže splnit,
stejně jako už nestihne Večerníku poskytnout druhý exkluzivní rozhovor, který nám Iveta
Bartošová přislíbila poskytnout
v průběhu května. Právě
v těchto dnech se totiž mělo rozhodnout o náhradním termínu
jejího koncertu v Prostějově...
Situace kolem Ivety byla dlouhodobě na vážkách, což díky
mediálnímu honu ví celá republika. Jak to nakonec dopadlo, je jedna velká tragédie,
neboť osobně na mě působila
velmi sympaticky a přes všechny spekulace škarohlídů jsem
se na uspořádání koncertu
moc těšil. Bohužel...,“ litoval
Petr Zlámal, majitel agentury
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HITRADE, která Bartošovou
měla smluvně vázanou. „Pro
fanoušky je to obrovská škoda.
Budeme se nyní snažit přivést
do Prostějova jinou hvězdu,“
slíbil Zlámal s tím, že výherci
vstupenek ze soutěže na stránkách Večerníku si mohou zvolit náhradní variantu už nyní.
„K výměně nabízíme jakoukoliv z našich akcí včetně koncertu Michala Davida!“
Iveta Bartošová skočila pod
kola osobního vlaku na železniční trati v těsné blízkosti
svého bydliště v Uhříněvsi, kde
žila se svým manželem Josefem
Rychtářem. Zatímco všechna
celostátní média nyní neustále
a prakticky dennodenně spekulují o důvodech hrůzného
činu jedné z nejlepších a nejoblíbenějších českých zpěvaček,

Poslední cesta. Místo do Prostějova zvolila Iveta Bartošová jinou cestu. Její sebevražda otřásla
celým národem. Foto: internet
rodinu Ivety Bartošové provázejí nechutné tahanice ohledně
jejího pohřbu.
Pro její početné fanoušky
z Prostějova je podstatné i to, že
nádherný sametový hlas Ivety
Bartošové už nikdy při živém
vystoupení neuslyší! Přitom se
Iveta do Prostějova na odložený koncert tolik těšila...

Prostějov/mik - Večerník podrobně sleduje dění okolo množství kontrol a auditů, které po
známé kauze s dvoumilionovým
mankem v účetnictví probíhají
na Základní škole Dr. Horáka
v Prostějově. Zatímco kontrola
z České školní inspekce zaměřená na kvalitu výuky dopadla pro
školu velmi dobře, ekonomický
audit hrozí katastrofou!
Situací školy a také aktuální
zprávou auditorů se minulé úterý zabývali prostějovští radní
v souvislosti s přípravou celkové
účetní uzávěrky města. „Protože
s novelou občanského zákoníku
má každý z nás mnohem větší
zodpovědnost, nechali jsme v poslední době provést na všech základních školách důkladné účetní
prověrky. Šlo o nejpřísnější hloubkové kontroly. A v jednom případě, konkrétně u Základní školy Dr.

ZZajímá
ajímá vvás
ás nnový
ový oobčanský
bčanský zzákoník?
ákoník?

PTEJTE SE ODBORNÍKA!
Novela občanského zákoníku platná od
1. ledna 2014 motá hlavy úplně všem. I proto tuto středu přijede prostějovské zastupitele „školit“ spolutvůrce nového „občana“
a uznávaný právník JUDr. Václav Bednář
z Prahy.
Na jeho přednášce nebude samozřejmě chybět ani PROSTĚJOVSKÝ Večerník. Takže,

jestliže se chcete spoluautora novely občanského zákoníku na něco zeptat, máte šanci!
Otázky posílejte na adresu redakce@vecernikpv.cz a to do středy 7. května, 14.00 hodin! Večerník se zeptá za vás!
Odpovědi najdete v příštím čísle tištěného vydání Večerníku, které vyjde tradičně
v pondělí 12. dubna.

Horáka, nás auditorka informovala o velmi znepokojivé situaci.
Bylo nám sděleno, že účetní uzávěrka na této škole neposkytuje
věrný a poctivý obraz předmětů
účetnictví o finanční situaci na
této škole,“ informoval Večerník
Miroslav Pišťák, primátor Statutárního města Prostějov. Jak dodal,
při hloubkových kontrolách
ve školách a organizacích zřízených městem se objevily tři
nebo čtyři subjekty, u kterých
byly rovněž objeveny různé závady v účetnictví, nikdy ale nešlo o tak zásadní problémy jako
v případě ZŠ Dr. Horáka. „Celá
záležitost okolo účetnictví této
školy nás pochopitelně mrzí. Ale
stalo se. Dobře víte, že na základě
rozhodnutí rady města jsem podal
trestní oznámení a případ šetří Policie České republiky. Průběžně
také policii dodáváme další pod-

klady s chybami, které při auditu
na Základní škole Dr. Horáka postupně zjišťujeme,“ dodal Pišťák.
Ekonomický audit není dosud
na zmíněné škole ukončen, stejně
tak pořád visí ve vzduchu možné
odvolání ředitele Ivana Pospíšila. „Na jedné straně máme radost
z výborného výsledku hospodaření
města, na straně druhé je tato radost
pokažena touto výraznou kaňkou.
Všichni ředitelé základních škol
mají právní subjektivitu a je jejich povinností, aby byli nejenom
dobrými řediteli, ale zároveň musí
zajistit kvalitně a poctivě fungující
účetnictví podle všech pravidel
a předpisů. I za něj jsou plně zodpovědní,“ uzavřel prozatím toto téma
Miroslav Pišťák s tím, že kvůli závěrečnému verdiktu města si radní
počkají na konečné a souhrnné výsledky auditu.
(dokončení na straně 6)
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Barometr

Číslo týdne

+

100 000

P l d í zvonění.
Poslední
ě í Tradiční
T dič í studentské
t d
akcee
rapidně oživily centrum města i jeho
Naprosto
okolí. Originální převleky maturantů bunepoučitelní.
dily často úsměvy, takže spousta ProO krádežích kabelek
stějovanů ráda přispěla studeninformuje Večerník praktům na jejich večírek. Proč
ticky každý vydání. I v uplytaky ne, vždyť všichni
nulých dnech na nebetyčnou ledajsme byli někdy
bylost doplatily dámy znovu. Jedna z nich
mladí...
například v autě u Teska nechala kabelku se
šperky, mobilem a penězi. A co myslíte, že
se stalo? Zloděj měl prostě jednoduchou práci!

Nebývá zvykem, že se kradou
i traktory, ale od minulého
pondělí je všechno jinak!
V Budětsku se s tím zloděj
nepáral a čmajznul traktor
Zetor za sto tisíc korun. Je
záhadou, že chmaták se strojem ujel bez povšimnutí. Jestli
bude vypátrán, hrozí mu dva
roky kriminálu...

-

Osobnost týdne
DEADLY HUNTA
Tento anglický rapper s jamajskými kořeny v sobotu zcela pobláznil své příznivce
v klubu Apollo 13. V Prostějově nebyl
tento stále populárnější umělec poprvé,
vystupoval zde už loni ve Smetanových
sadech v rámci kulturního léta. A stejně
jak tehdy i teď sklidil velký úspěch.

Výrok týdne
„MŮJ TÁTA JE
TAKY POLICAJT,
ALE TEĎ TADY
NENÍ, PROTOŽE
ZROVNA DOMA SPÍ!“
Zhruba desetileté děvčátko
při Dni s IZS na náměstí
omlouvalo svého tatínka

OD LÍBÁNÍ POD TŘEŠNÍ PŘES UDÁLOSTI VÁLEČNÉ AŽ PO MATURITNÍ BĚSNĚNÍ
aneb pár květnových myšlenek a jedno přání prostějovským maturantům...
Již nějakou tu chvíli nám běží nový měsíc, který je hned od
začátku naplněn událostmi. Prvního máje se obyvatelstvo
rozdělilo na ty, co se nejraději dle tradice líbají pod rozkvetlou třešní, aby pak následně přešli na další příjemné
činnosti s tím spojené. Upřímně, jelikož je třeba zvednout
populační křivku, tak doufám, že se většina opravdu snažila... Druhou skupinou jsou ti, kteří stále nostalgicky vzpomínají na dobu minulou a první květen mají spojený s prvomájovým průvodem či následnými obskurními rudými
veselicemi. Bohužel těch už zase také není zrovna málo,
což je mimochodem velmi smutné. Ale zřejmě se jako národ nikdy nepoučíme
z chyb minulých... A abych nezapomněl, pár čarodějnic také vyletělo komínem.

Analýza
Martin Mokroš

I letos se tak první máj stal
agitační chvilkou politických
stran, neboť pokud jste to ještě nezaznamenali, máme tady
takřka za humny volby do europarlamentu. Vzhledem k „popularitě“
Evropské
unie
a voleb do evropských orgánů,
se strany chytají jakéhokoliv
stébla, aby na sebe upozornily alespoň těch pár nadšenců,
kteří k eurovolbám hodlají jít.

Co by se připomínat mělo, a bohužel stále častěji se to přechází, je vzpomínka konce druhé
světové války. Ano, máme zde
státní svátek, ale pokud začnete
o problematice daného období
s někým podrobněji diskutovat,
pak narazíte na základní historické neznalosti, případně velký
nezájem, neboť konec války je
již pro některé vzdálený pomalu
stejně jako období pravěku. Velmi snadno přecházíme hrdinství
obyvatel Prahy, kteří právě dnes

5. května roku 1945 povstali
proti německým okupantům.
Zapomínáme také na to, že
Pražanům chtěla a mohla do
čtyřiadvaceti hodin pomoci
americká armáda v čele s generálem Pattonem. Kvůli politickým hrám či zlovůli tyrana
Stalina se ovšem čekalo až se
od Berlína dokodrcají sovětské
tanky a slavně Prahu osvobodí,
aby ji pak mohly s krátkými
přestávkami okupovat až do
listopadu 1989.

fejeton Povolání snů
Petra Hežová
Vzpomenete si
ještě, ve kterém
povolání jste se
jako děti zhlédli? Prodavačka,
řidič autobusu,
zmrzlinářka
nebo oblíbený popelář? V pěti
letech jsem se napevno rozhodla, že budu květinářkou,
a dodnes si pamatuji, jak mě
soudružka učitelka v mateřince skálopevně přesvědčovala,
že budu určitě učitelka...
Byla jsem na ni neuvěřitelně
naštvaná a do školky jsem
odmítla chodit. Můj romský
spolužák naopak všechny,
kteří byli ochotni poslouchat,

ubezpečoval o tom, že bude
ředitel. Kdo ví, jak na to přišel, protože rodiče byli nezaměstnaní snad od té chvíle, co
opustili školu. Už na základní
škole, kdy jsem rázně přehodnotila své rozhodnutí stát
se květinářkou, a pod vlivem
oblíbené knížky začala usilovat o povolání námořníka, se
ale budoucí pan ředitel začal
věnovat přípravě na trochu
odlišné povolání a v rámci
toho se všem ze třídy začaly
ztrácet psací pomůcky, kapesné i převlečení do tělocviku.
Po obvinění dorazila do školy
početná rodina malého provinilce, skoro komplet navlečená v částech oblečení, které se
v průběhu roku poztrácelo ze

školní šatny, a zdálo se tak, že
jeho cesta za ředitelskou kariérou je u konce.
Po letech jsem na bývalého
spolužáka narazila docela
náhodou, když pomáhal se
stěhováním jedné z rodin
v naší ulici. Předstíral, že mě
nevidí, a já se kvůli tomu cítila trochu dotčeně, ale jen do
té doby, než do vozíku, který
měl přivázaný za rozvrzaným
kolem, v rychlosti naházel pár
kufrů a krabic a odfrčel pryč.
Podle rozlíceného majitele,
který vyběhl z auta, jsem pochopila, že můj spolužák ani
tak nepomáhal se stěhováním,
jako spíš nadrzo kradl přímo
ze stěhovácké dodávky. Ten už
ředitelem dozajista nebude...

Konstelace
hvězd Prostějova
Lidé v těchto dnech budou mít k sobě mnohem blíž. Zřejmě za to

mohou první májové dny, kdy se spíše myslí na lásku než na to, jak
někomu ublížit nebo ho podrazit. Prostějované tak budou v pohodě
víc, než kdy jindy.

Berani - 20.3. až 18. 4. Nedotýkejte se ničeho,
do čeho jde elektrický proud. Vy totiž budete mít
v těchto dnech nebetyčnou smůlu a reálně vám hrozí úraz podobného druhu. Nicméně klidně se můžete s elánem pustit do pracovních úkolů.
Býci - 19.4. až 19.5. Doplatíte na lajdáckost, která
vás provázela v uplynulých týdnech. Najednou se
před vás nakupí hromada problémů a vy nebudete
vědět, kam dřív skočit. Pusťte se do jejich řešení, ale
pozor - pěkně jedno po druhém!
Blíženci - 20.5. až 19.6. Okolo vás se to bude jen
hemžit lidmi, kteří to s vámi nemyslí příliš dobře. Ve
střehu buďte před těmi, kteří vám budou nabízet na
první pohled zaručené a výnosné kšefty. Nenechte
se uvrtat do hazardu.
Raci - 20.6. až 21.7. Tentokrát se projeví vaše umělecké sklony a daleko nebudete od sepsání románu.
Májové dny plné lásky jsou ovšem v plném běhu,
takže zkuste spíše vytvořit romantickou baladu či
báseň. Protějšek bude mít radost.
Lvi - 22.7. až 21.8. Vám hrozí jediné nebezpečí
na silnicích, takže se jim vyhněte. Neusedejte za
volant, kolo nechejte tento týden rovněž doma,
a pokud půjdete pěšky, buďte rovněž maximálně
obezřetní. Víte co? Zůstaňte raději doma v posteli!
Panny - 22.8. až 21.9. S vámi to bude v těchto
dnech hodně těžké! Vaše špatná nálada bude doprovázená neurvalým chováním, takže naštvete všechny, s kým budete mluvit. Pokud se včas neuklidníte,
získáte velmi mnoho nepřátel.
...ještě
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Váhy - 22.9. až 21.10. Vaše nálada i chování budou
v nejbližších dnech závislé čistě na penězích. Pokud
dokážete dostát všem finančním závazkům, budete
plni humoru. Jakmile se však s něčím nebo s někým
nevyrovnáte, nebude s vámi řeč.
Štíři - 22.10. až 20.11. Májové dny musíte za každou cenu strávit s někým, koho máte rádi a komu
důvěřujete. Jenom tak se vyhnete zklamání, kterého
jste si v posledním období užili až moc. Vyjeďte si
na romantický výlet do přírody.
Střelci - 21.11. až 20.12. Jestliže si něco naplánujete, koukejte to za každou cenu dodržet. Ani vysoké
pracovní vypětí vás neomluví z toho, že doma něco
zanedbáte a vaši rodinní příslušníci na vás budou
nahněvaní. Radši si vezměte dovolenou.
Kozorohové - 21.12. až 19.1. Vy budete mít tento
týden obrovské štěstí, na co sáhnete, to se vám podaří. Možná by stálo za to si konečně vsadit, zřejmě
byste tak vyřešili své dosavadní finanční problémy.
V partnerství vás čeká překvapení.
Vodnáři - 20.1. až 18.2. Pozorujte všechno a všechny okolo sebe, nesmí vám uniknout ani myš! Ve
vašem bezprostředním okolí se toho v nejbližších
dnech bude dít tolik, že i vy sami z toho budete nervózní. Můžete ale těžit z každé informace.
Ryby - 19.2. až 19.3. Vy byste měli tento týden
někomu udělat radost. Možná by stálo za úvahu
vybrat vkusný dárek pro někoho, koho budete potřebovat. Nepodlézejte ale svému nadřízenému, to
byste byli pro smích všem kolegům.

Na tohle všechno se dnes kapku
pozapomíná a nejsmutnější je, že
takřka znalostmi nepolíbená zůstává především naše mladá generace.
Ale můžeme se tomu divit? Právě v
době, kdy vychází tyto řádky, nám
zase ze státní pokladny utíkají peníze daňových poplatníků na tzv. státní maturity, respektive abych použil
onen správný výraz na společnou
část maturitní zkoušky - písemnou
maturitu. Dlouhý a zcela pochopitelný název, není-liž pravda? A tak
naši maturanti opět sedí ve školních
lavicích a již od druhého května
sepisují písemky, zaškrtávají didaktické testy, případně se pokouší cosi
vypočítat ze zcela pro normálního
člověka nepochopitelného a především pro život nepraktického
matematického zadání. Uznávám,
zopakovat si ve zkoušce rodný
jazyk špatné není, procvičit se
v jazyce cizím je též skvělé, ovšem
neustálé tlačení všech k matematice a k technickým předmětům,
jak se děje v poslední době, považuji za zcela nesmyslné. Mluvit
o státních maturitách je pak
zřejmě mlácení prázdné slámy,

neboť jde o projekt, jenž začal
jako nechtěné dítě, aby se pak
s brutálními chybami rozjel
jako vlak, který již nejde zastavit
a stojí nás stále velké peníze. Místo toho, abychom se ho právě teď
pokusili zastavit a drželi se dřívější
klasické struktury maturit, se ale
vymýšlí dál...
Proč právě teď? No, inu dodavatelským maturitním firmám končí
smlouvy s ministerstvem a tak zřejmě dojde na nová výběrová řízení,
která budou opět stát spoustu peněz. Přihlásí se totiž několik konkurenčních firem, které se navzájem
nesnáší, a tudíž nepochybně hrozí,
že výsledky oněch výběrových
řízení si budou vzájemně napadat. Máme tu tak ideální kolotoč
a další bezedné vyhazování našich
peněz.K nim se přidají další super
maturitní vize o maturitách on-line,
tj., že by maturanti maturovali přes
internet. Tato na první pohled velmi líbivá věc, kdy by zmizely ony
modré CERMATbedny a o peníze by přišli jejich distributoři,
naráží na další oříšek a to je, kde
by školy vzaly tolik počítačů, no-

tebooků nebo případně tabletů?
No překvapivě by je to asi stálo
vlastní peníze, neboť pochybuji
o tom, že při našponovaném státním rozpočtu se budou právě
z něj rozhazovat peníze na techniku
do škol. A zaplácávat to neustále
projekty z Evropské unie, tak to už
snad napadne jen sebevraha.
Naše školství tak opět čeká možná nějaká z dalších reforem, kolik
jsme jich již zažili, ale to je ta naše
historická nepoučitelnost, možná že kdyby se zavedlo povinné
maturování z historie, že bychom
se již konečně tak nějak globálně
poučili, ale na to bude muset přijít
nějaká skutečně pomazaná hlava
a těch tedy se bohužel zatím na
nejvyšších místech nedostává.
Řeknu vám, být dnes švarným
mladíkem, tak mne to líbání pod
třešní při představě, co mne v tom
školství všechno čeká, snad ani
nebaví. Ale mládí má tu výhodu,
že toho zas až tak moc neřeší. Takže, ať vám ta děsná maturita, kterou musíte absolvovat, dobře dopadne, nejvíc to samozřejmě přeji
všem prostějovským maturantům.

sokol
ím okem ...
Kdopak nám nejvíce ušetří?
Na podzim si vybereme nové zastupitele. Já bych
od nich chtěl alespoň tři jednoduché věci.
Město by mělo podobně jako stát nejenom utrácet peníze občanů za velkorysé projekty, ale také
jim odlehčit v daňové oblasti. Bude zajímavé
sledovat, zda se na podzim v prostějovských komunálních volbách budou kandidující strany jen
předhánět v tom, co slíbí postavit nebo také najdou konkrétní nápady, jak nechat peníze v našich
peněženkách. Samozřejmě platí, že město má
v této oblasti daleko menší možnosti než stát.
Také je pravda, že třeba v dani z nemovitostí, kterou má ´na povel´ magistrát, jsou možnosti ulehčit
velmi malé a Prostějov je už nyní do značné míry
využívá. Ale určitě se dá ještě něco vymyslet.
Dluhy zaplatíme z naší kapsy
Osobně také doufám, že vedení města nepodlehne v předvolebním období politické ´nákupní horečce´, kdyby si různé skupiny nakupovalo
rozdáváním peněz či populistickým nakupová-

ním něčeho, co za naše peníze potěší jen malou
zájmovou skupinu. Musím samozřejmě na tomto místě zdůraznit, že rozpočet města je dosud
veden tak, že jsme na čele všech měst v republice. Možná se to zdá jako samozřejmé či nezajímavé, ale splácení úroků z případných dluhů
bychom pocítili přece zase jenom my - občané.

Trochu svobody
Třetí, co bych rád v předvolební době v Prostějově viděl,
by bylo to, aby politici co nejméně zasahovali do našich
životů. Osobně jsem poznal minulý týden na vlastní
kůži, že některým chuť být všemocnými kontrolory nechybí. Skupina mladých lidí si mne pozvala na přednášku o Ukrajině. Učím na vysoké škole politický zeměpis,
a tak jsem si připravil řadu map i odbornou prezentaci,
a vydal se na přednášku. Nakonec se nekonala. Byla
by to prý politická agitace. Usoudili politici a akci
zatrhli. Kdybych se někdy náhodou stal voleným
politikem, musím si tuto příhodu dobře pamatovat
a nic podobného nedopustit. Zatím aspoň budu volit
ty, kteří nám nechtějí v životě vše řídit...
Petr Sokol,vysokoškolský učitel

Agentura
Kdo dřív: Masaryk nebo Lenin?

Sesterská redakce Večerníku nás
sice sprostě předběhla, když jako
první informovala o krádeži busty T. G. Masaryka z parčíku v Domamyslicích. Agentura Hóser
měla totiž nejenom tento případ
už dávno podchycený. A zjistila,
že po celém Prostějově se rozhořel boj, který má rozhodnout, zda
se na náměstí a památných ulic
vrátí znovu Voloďa Lenin!
Krádež Masaryka v Domamyslicích totiž podle informací
Agentury Hóser není ojedinělá
a chystají se další „popravy“ našeho prvního československého
prezidenta. „Tato tvář kapitalistického útlaku nemůže být vystavována v Prostějově a ani nikde jinde. Postupně odstraníme
sochy, busty i památníky tohoto
tatíčka ze všech prostranství ve
městě,“ cituje Agentura Hóser
z tiskového prohlášení teroristické skupiny Pro Pro Pro
Prostějov. Jak se ještě vyjádřil

oligarcha tohoto hnutí Honza
Nikamsenevrátil, Masaryk může
prý i za demolici prostějovského
„kulturáku“, který se připravuje.
„Kdyby to viděl Lenin, v mauzoleu by studem obrátil,“ dodává
Nikamsenevrátil.
Ostatně sám Voloďa Iljič Lenin
je znovu v kurzu. O tom, že by
se měl brzy vrátit na náměstí,
si už šuškají vrabci na střeše.
A tuto možnost podporují i levicoví politici v Prostějově. „Bronzová socha Lenina, která byla
násilně stržena na začátku roku
1990 na náměstí 9. května, stále leží jako mršina v depozitáři
města. A její čas znovu přijde!
Usilujeme o to, aby na stejném místě, dnes už na náměstí
T. G. Masaryka, byla vztyčena
znovu. A nejlépe ještě před listopadovými komunálními volbami,“ šokoval agenturu Hóser
komunistický zastupitel Jarda
Brambor. Původně chtěli pro-

stějovští levičáci strhnout na
náměstí sochu Masaryka, aby
nestínila čtyřmetrovému Leninovi. Tento záměr ale překazila
policie, která pokus veteránů
z řad Lidových milicí zatrhla
hned v zárodku. Přesto je ale nasnadě, že v Prostějově hrozí komunistický puč. „Nechci předjímat, ale děláte z komára Lenina.
Všechno držíme pevně v rukách.
Jako, že by se komanči vrátili?
Sice musíme být připraveni i na
tuto alternativu, ale já myslím,
že únor 1948 se opakovat nebude. Znárodňovat už totiž není
co, všechno je rozkradené nebo
se bourá,“ nenechal se vykolejit
z rudých zpráv primátor Prostějova Miroslav Nakaseseděl.
Za Agenturu Hóser Majkl
Text v této rubrice je
smyšlený, nikterak pravdivý
a redakce Večerníku se od
něj distancuje.

Zpravodajský a společenský týdeník.
Vydavatel: Haná Press, s.r.o., IČO 267 822 94. Adresa redakce: Olomoucká 10, 796 01 Prostějov. Telefon, fax: 582 333 433. Mobil: 608 960 042. E-mail: vecernik@pv.cz.
Webové stránky: www.vecernikpv.cz.
Šéfredaktor a zodpovědný vedoucí provozovny: Petr Kozák (608 706 148, kozak@pv.cz). Ředitelka obchodního oddělení: Karla Klosová (776 197 212, reklama@vecernikpv.cz).
Obchodní manažerka: Hedvika Drmolová (733 325 041, reklama@vecernikol.cz). Řádková inzerce, administrativa a předplatné: Eva Plačková (608 960 042, inzerce@vecernikpv.cz).
Tiskne: Novotisk Olomouc, s.r.o. Distribuce: R.E.T. Olomouc, soukromí prodejci.
Materiály označené -pr- jsou placenou inzercí. „PROSTĚJOVSKÝ Večerník” je ochrannou slovní grafickou známkou. Registrováno pod číslem 037090297. www.vecernikpv.cz

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

Stěhovat bezdomovce?
To nemá vůbec cenu!

Tak jsem si přečetla o tom, kterak
strážníci a potažmo magistrát
chtějí zničit pelech bezdomovců v Dolní ulici. Samozřejmě,
jsem jedině pro, jelikož tady
nejde jenom o pár matrací, ale
rovněž o neuvěřitelný bordel
okolo. Jenomže podle mého
názoru zrušení tohoto hnízda
bezdomovců se tak trochu míjí
účinkem. Jeden pelech bude
zrušen, ale další dva někde jinde
budou založeny znovu. Stěhovat
totiž bezdomovce je stejné, jako
rušit hnízdo vlaštovkám, ty si ho
okamžitě také slepí někde jinde.
Bezdomovce totiž nepřemluvíte, aby využili služeb Azylového
centra k přespání, takže brzy se
podobné pelechy objeví v jiných
lokalitách. A možná i na tom samém místě v Dolní ulici, odkud
je teď strážníci vyhánějí...
Radka Červenková, Prostějov

Radši volám strážníky

Vůbec se nedivím, že tísňová
linka 156, tedy městské policie,
je mnohem více frekventovaná,
než ostatní linky, tedy především
státní policie. Mám několik zkušeností, které mě vedou k tomu,
že v případě jakékoliv vlastní
újmy volám raději strážníkům.
V průběhu posledních dvou let
mi ukradli tři jízdní kola. Když
jsem v prvním případě, kdy mi
dosud nevypátraný zloděj ukradl
na náměstí horské kolo, volal na
linku 158, dočkal jsem se příjezdu policistů až po hodině a půl.
Tuto dobu jsem čekal na místě
a dlouho je marně vyhlížel.
Přijeli, sepsali si něco na lísteček a řekli, že mi dají vědět. Za
měsíc mi přišel krátký dopis, že
pachatel je neznámý a případ je
odložen. Když mi na hlavním
nádraží ukradli kolo podruhé,
zavolal jsem na linku 156. Strážníci byli u mě za deset minut.
Nic nesepisovali, jeden zůstal
se mnou u prázdného stojanu na
kola, druhý sedl do auta a odjel.
Pak jsem se dozvěděl, že objížděl okolí, jestli náhodou zloděje
i s mým kolem někde neuvidí.
Nepodařilo se, ale i tak si člověk vážil jejich snahy. A protože jsem smolař, před měsícem
jsem u zimního stadionu přišel
o kolo znovu. Opět jsem to
oznámil na linku 156. Ten večer se nepodařilo kolo najít, ale
druhý den ráno mi volal někdo
z městské policie, že za panelákem v Kostelecké ulici bylo nalezeno kolo, a ať se přijedu podívat, zda je moje. K mé radosti
bylo, a já jsem nestačil děkovat
strážníkům za jejich práci. Takže
z těchto důvodů jsem už vyléčený z toho, abych v podobných
případech volal na jiné linky než
„stopadesátšestku“...
J. K., Prostějov

Máte něco
na srdci?
PIŠTE NÁM
SVÉ NÁMĚTY!
Chcete vyjádřit svůj názor
k článku, který jste si přečetli?

či na e-mail:
VECERNIK@PV.CZ!
...ještě
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Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Již tuto neděli bychom měli vzpomenout na naše maminky, které
nám daly život. Slavit totiž budeme „Den matek“. Tento svátek se
slaví po celém světě, avšak každá země si jej připomíná v jiném
období. V České republice se Den matek slaví od roku 1923 vždy
druhou květnovou neděli a propagovat ho u nás začala Alice
Masaryková. Typickým dárkem jsou květiny, čokoládky a další drobné předměty. A co v, slavíte tento svátek? Na to jsme se
v uplynulém týdnu ptali v prostějovských ulicích…

BUDETE SLAVIT DEN MATEK?
Aneta ŠTEFONOVÁ
Prostějov

Jana SOCHOROVÁ
Prostějov

ANO

NE

Copak takhle
se PARKUJE?!

Nauč se parkovat! Strážníci zadokumentovali přestupky řidiče škodovky a lístkem umístěným za
stěrač ho upozornili, že takto parkovat se rozhodně nevyplácí...
2x foto: Michal Kadlec

„Svátek matek budeme určitě
slavit, děláme to pravidelně.
Už od dětství si pamatuji, že
jsme ve školce a pak i ve škole
maminkám vyráběli nějakou
tu pozornost. Je to podle mě
tradice, která by se měla dodržovat. Není třeba velkých
darů, ale jen nějaká pozornost
od srdce. U nás v rodině je to
nejčastěji čokoláda.“

„Nebudeme,nikdy jsme tento
svátek neslavili. V naší rodině
si na obdobné svátky vůbec
nepotrpíme. Neslavíme ani
Mezinárodní den žen, ani Den
matek, ani první máj a vlastně
žádné svátky. Dokonce neslavíme ani naše jmeniny. Jediné,
co se u nás v rodině slaví, jsou
narozeniny a pak samozřejmě
Vánoce.“

Prostějovští strážníci jsou ve své službě zvyklí na všelijaké výstřelky občanů, ovšem ledabylost řidiče či řidičky zelené škodovky stála opravdu za
to! Silniční pirát na kraji Havlíčkovy ulice zaparkoval svůj vůz tak mistrně,
že bylo jen velkým štěstím, že nedošlo k havárii...
Prostějov/mik
Po oznámení na linku 156
o podivně zaparkované Škodě
Felicii v Havlíčkově ulici
v Prostějově nemuseli strážníci
nikam vyjíždět. Stačilo jim
vyběhnout ze své služebny,
vždyť to měli jen pár kroků.
„Jednoznačně se jedná o dopravní

přestupek, neboť řidič zaparkoval
jednak v zákazu stání a ještě
navíc tak nešikovně, že vytvořil
překážku v silničním provozu.
Strážníci o přestupku vyrozuměli
oznámením vloženým za stěrač
auta. Přestupek bude řešen
u správního orgánu, a pokud
nedojde do čtyřiadvaceti hodin k nápravě, bude vozidlo

odtaženo,“ informoval Večerník
předminulou středu Jan Nagy, velitel Městské policie v Prostějově.
Ještě tentýž den však řidič
svoji škodovku přeparkoval,
ovšem i tak mu hrozí u správního orgánu pořádný flastr.
Možná by ale pro něj bylo
smysluplnějším trestem pětadvacet ran na holou...

Exkluzivní pivní festival vypukne už tuto v sobotu
Na prostějovském velodromu se koná premiérový ročník Pivních slavností

Prostějov/mls - Více jak třicet
druhů piva, vaření kotlíkových
gulášů, atraktivní hudební program a řadu dalších atrakcí
i vystoupení přinesou PIVNÍ
SLAVNOSTI v Prostějově.
Premiérový ročník jedinečné
akce se bude konat v sobotu
10. května na velodromu Za
Kosteleckou ulicí a zlevněné
vstupenky v předprodeji seženete už jen do středy. A kdyby
ne, Večerník u toho, jakožto

hlavní mediální partner, pochopitelně chybět nebude!
Prostějov se konečně dočká. Už
tuto sobotu se ve městě budou konat opravdové pivní slavnosti.
Velodrom se pro všechny milovníky dobrého jídla a pití otevře už v poledne. „Lidé se mohou těšit na více jak třicet druhů
čepovaného piva od velkých
i malých rodinných pivovarů.
Mimo další rozsáhlé občerstvení zde budou připraveny i kot-

Chybí vašemu sexuálnímu životu jiskra? Milování v přírodě vás může sblížit! Vybavte se vlhčenými ubrousky, obstarejte stan a užijte si sexu jako nikdy předtím, a to třeba
i uprostřed kempu! Stan asi nepatří mezi nejžádanější místa
pro sex, nicméně chuť pomazlit se je někdy větší než obavy
z toho, že se u vašeho stanu budou tvořit fronty sledující
otřesy slabých stěn přístřešku... Na druhé straně mnoha
párům takové malé jarní dobrodružství může pomoci ke
znovu zažehnutí vášně. Přece jen se člověk cítí, jako by
dělal něco zakázaného, zvláštního, nebo se znovu stal
studentem trempujícím bez starostí všedních dní. Země je
však tvrdá a noci mohou být chladnější, proto si předem zajistěte pohodlí. Nezkoušejte stanovat bez karimatky a spacího pytle - ideálně pro dva, abyste se k sobě mohli více přitulit. Stačí propojit zipem dva spací pytle do jednoho, pokud
máte každý zapínání na jiné straně. Mezi vás a spacák patří
ručník nebo přikrývka, aby se zabránilo ušpinění sekrety,
k ruce rozhodně kondom a vlhčené ubrousky. Díky nim se
zbavíte zbytků potu, sprejů na hmyz a dalších lahůdek, které by váš sex rozhodně neudělaly lepším.

líkové guláše,“ pozval všechny
organizátor Petr Pániček.
Od patnácti hodin vystoupí známé
seskupení Kontakt, následovat budou skupiny Katapult tribute, Penzistor a Nightwish revival. Hlavním tahákem pak bude koncert
kapely známé díky hitům Tohle je
ráj či Jarošovský Pivovar. Legendární Argema se na velodromu
představí od 21.00 hodin.
„Mimo skvělé muziky se všichni mohou těšit také na další do-

provodný program pro všechny
generace. Plánujeme třeba vystoupení břišních tanečnic ze
skupiny Samira Naila,“ přidal Petr
Páníček. Rodiče by ovšem neměli
zapomenout s sebou vzít své ratolesti. Pro děti totiž bude připraven
kolotoč, skákací hrady, aquazorbing a spousty jiných atrakcí. Akcí
provede moderátor Rádia Haná
Lukáš Kobza.
Už jen do středy 7. května lze sehnat vstupenky v předprodeji za

pouhou stovku,
přičemž k mání
jsou v Hudebninách Tyl
a v Herna baru
Luto Avanti.
Na místě pak
lidé zaplatí o padesát
d á kkorun více.
í
„Na akci určitě dorazím. Konečně
tu něco takového bude,“ vyjádřil se například Roman Přikryl
z Prostějova, jeden z pravidelných
čtenářů Večerníku.

Foto: Internet

Návrat ke

„starým” případům

V Konici s rekordy nekončí,
chtějí vytvořit největší sekeru světa
Konice/mls

PONDĚLÍ 6. KVĚTNA 2013
Začátkem května loňského roku byla unikátní sbírka Pavla Šína
z Konice zapsána do České knihy rekordů. Komisař agentury Dobrý
den z Pelhřimova konstatoval, že soubor 251 seker nacházející se
v Muzeu řemesel v konickém zámku, je největší v celé České republice. Při této příležitosti byl v Konici připraven stylový doprovodný
program, na který se přišly podívat desítky návštěvníků.

KVĚTEN 2014

jak šel čas Prostějovem ...

ulice Floriana Nováka

Stával tu pivovar.. Název dostala ulice 3. června 1932 podle Floriána
Nováka (1821-1876), zemského poslance a prvního českého starosty
města Prostějova v letech 1867-1870. V období nacistické okupace
v letech 1940 až 1945 byla ulice zvána německy Florian Novak-Gasse.
Od roku 1875 v tomto prostoru fungoval pivovar a sladovna bratří Winterů. V roce 1892 zde byla postavena nová sladovna na tehdejší dobu
špičkové úrovně.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Kravařova

Vybíráme pro vás „půltucet“
Templářské
Znovín Znojmo
sklepy Rulandské Svatovavřinecké
modré 0,75 l
1l

Největší sbírka seker v Konici se rok od svého zápisu do České knihy rekordů pořádně rozrostla. Nyní už čítá přes 350 exemplářů.
„Přibyly v ní například profesionální řeznické sekery nebo též sekery
s razidly. Díky tomu dřevo, které bylo těmito sekerami opracováno,
bylo zároveň označeno cejchem,“ prozradil Večerníku v průběhu
uplynulého týdne Pavel Šín, majitel sbírky a také hlavní motor Muzea řemesel Konicka, které zaplňuje prostory místního zámku.
Další rozrůstání už tak rozsáhlé sbírky však není tím jediným, co
v Konici chystají. Možná je již blízko doba, kdy by se expozice
mohla dostat dokonce do světové Guinessovy knihy rekordů! „Jde
o hodně prestižní záležitost, která je i finančně dosti náročná. Nicméně zatím připravujeme podklady a v příštím roce bychom se o zápis rádi pokusili,“ prozradil Pavel Šín, který i v šedesáti letech stále
hýří novými nápady. „Mám sen, aby u nás v Konici byla k vidění
i největší sekera na světě. Museli bychom ji ve spolupráci s místními
kováři nechat vyrobit. Pokud vím, tak největší českou sekeru zatím
mají na Valašsku. Je čtyři metry dlouhá a metr vysoká. To by pro nás
nebyl problém překonat. Vůbec největší sekera na světě by měla být
v Americe, její rozměry však úplně přesně neznám,“ naznačil své
ambiciózní plány Šín. Pokud se mu tyto sny podaří i zrealizovat, získal by konický zámek skutečně zajímavou atrakci, která by mohla
přitáhnout pozornost řady turistů i nadšenců nejen ze širokého okolí.
napsáno
před

... tentokrát ze sortimentu:

MORAVSKÁ VÍNA

Znovín Znojmo
Veltlínské
zelené 0,75 l

Templářské
sklepy Müller
Thurgau 0,75 l

Vinium Tramín
červený 0,75 l

99,90

-

-

103,90

99,90 (0,75l)

105,90 (0,75l)

-

-

-

-

-

-

-

79,90

-

-

-

-

79,90

109,90

119,00

119,00

79,90

99,90

84,90

109,90

99,90

114,90

89,90

-

-

99,90

-

149,90

-

89,90

Vinium
Frankovka 1 l

Naše RESUMÉ
Některé prostějovské supermarkety moravskému vínu příliš neholdují. Nicméně „sedmičku“
Veltlínského zeleného si běžte
rozhodně koupit do Kauflandu,
klasický Müller Thurgau do Billy a pro červený Tramín nakupte
v Tesku. Jakmile dostanete chuť
na Rulandské modré, spěchejte
do Alberta. Nerozšířenější
vínečka - Svatovavřinecké najdete v Kauflandu, Frankovku
zase v Intersparu.
Takže - na zdraví!
Průzkum proveden
ve středu 30. dubna 2014
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Na Běláku
tekla krev!

V noci ze čtvrtka na pátek bylo
v chatové oblasti Běžeckého
mlýna pořádně husto. Spor
mezi dvěma staršími muži zde
vyvrcholil ozbrojeným útokem na jednoho z nich. S nožem v ruce se jeden z chatařů
sápal na toho druhého a třemi
ranami jej ošklivě zranil.
„Fyzické napadení mezi dvěma muži mělo za následek pobodání nožem jednoho z nich.
Zraněný starší muž musel být
převezen rychlou zdravotní službou do nemocnice. Zranění bylo
kvalifikováno jako těžké a poškozený musel být hospitalizován. Čtyřiapadesátiletý útočník
z Prostějova byl bezprostředně

po činu zadržen policisty pro
podezření z trestného činu ublížení na zdraví, za což mu hrozí
až osm let vězení,“ informovala Alena Slavotínková, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Zraněný jednasedmdesátiletý muž z Plzně nyní bojuje
o svůj život v nemocnici. Podle
posledních zpráv je však jeho
zdravotní stav stabilizován.
„Jednalo se o dvě řezné rány
v oblasti břicha a jednu bodnou
ránu v oblasti třísel. V současnosti policie prověřuje motiv
tohoto násilného činu, stejně
tak i to, zda při něm hrál nějakou roli alkohol,“ dodala Alena
Slavotínková.

Zpravodajství

6

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 5. května 2014

Prostějovští radní mají NEJCHYTŘEJŠÍ ČECH UŠETŘÍ KAŽDÉMU ŠEST STOVEK!

za AMAZON náhradu

Prostějov/mik - Jestliže někteří
prostějovští radní si ve skrytu duše
namlouvali, že by do průmyslové
zóny mohli zlákat internetový kolos Amazon, minulý týden jim dal
jasnou odpověď. Americká společnost totiž znovu o svém působení v České republice začíná jednat
s Brnem, o Prostějov zájem nemá.
Miliardový kšeft a šance pro dva
tisíce lidí na novou práci je tak
v prachu. Ale pozor, konšelé mají v
rukávu jiného investora!
Ztrátu Amazonu potvrdilo v pátek
vedení magistrátu na tiskové konferenci rady města. „Přestože existovala jen malá šance získat tohoto
nadnárodního investora, nyní jsme ji
ztratili. Společnost Amazon se totiž
vrací k možnosti koupit pozemky
pro své logistické centrum v Brně,“
potvrdil Miroslav Pišťák, primátor
Statutárního města Prostějov.
Do prostějovské průmyslové zóny
ale s největší určitostí míří jiný významný investor. A možná nikoliv
jediný! „Když neustále hovoříme
o tom, že chceme rozšiřovat průmyslovou zónu, musím říct, že
v současné době registrujeme velmi
vážný zájem o pozemky od dvou až
tří významných investorů,“ nastínil
primátor Pišťák. „Je to tak, v prů-

Jméno
tajemného investora
ale zatím tají!
myslové zóně máme nyní k dispozici uvolněné pozemky po Modřanské potrubní, které nyní nabízíme
k prodeji. Velmi vážně teď jednáme
hlavně s jedním investorem, který
má eminentní zájem o celou volnou
plochu,“ potvrdil Jiří Pospíšil, první
náměstek primátora.
Na otázku Večerníku, o jakou
významnou firmu jde a kolik
plánuje zaměstnat lidí, jsme však
konkrétní odpověď bohužel nedostali. „Dostáváme se do svízelné
situace. Na jedné straně chceme maximálně informovat, na straně druhé
jde o obchodní jednání, které zatím
musí zůstat utajené. Chtěl bych
požádat novináře, aby byli trpěliví.
Jakmile dojde k dohodě mezi městem a nejmenovanou společností,
okamžitě dostanou požadované
informace,“ slíbil první muž magistrátu M. Pišťák.

ODS povede do voleb v Prostějově Blumenstein, na kandidátce je i „Pupa“

Prostějovští občanští demokraté minulé pondělí rozhodovali o složení prvních míst vlastní kandidátky pro podzimní volby do Zastupitelstva města Prostějov. Podle
informací Večerníku soupeřily na sněmu dvě představy
o kandidátce. První z názorových proudů představoval současný zastupitel Tomáš Blumenstein, druhou
skupina kolem stávajícího předsedy místního sdružení
Miloslava Musila. V hlasování jednoznačně převážila
Blumensteinova představa, která obsahovala také zařazení nezávislých kandidátů a stavěla na pozitivním
programu. Neuspěla naopak snaha postavit do čela
méně známé členy, jak si to přál Miloslav Musil. A podle
důvěryhodného zdroje může jeho porážka na sněmu
notně rozkývat jeho předsednické křeslo…
Prostějov/pk
Jako lídr tedy povede ODS do podzimních voleb Tomáš Blumenstein
- předseda celostátní organizace
Mensa ČR, která sdružuje lidi s vysokou inteligencí. Blumenstein je
v současnosti prostějovským zastupitelem a zasadil se například o další
zprůhlednění městských zakázek
v oblasti IT. Před čtyřmi lety ho Prostějované do zastupitelstva vykroužkovali z nevolitelného místa pomocí
preferenčních hlasů.
Na druhém místě kandidátky bude
předsedkyně Okrašlovacího spolku
města Prostějova a současná měst-

ská radní pro kulturu Milada Sokolová, která stojí například za úspěšným projektem maleb na hradbách
ve Školní ulici a řadou dalších
kulturních a ekologických aktivit,
které do konce dotáhl Okrašlovací
spolek.
Novou tváří v městské politice, ale
také výraznou osobností, bude trojka „modré“ kandidátky - předseda
Olomouckého krajského volejbalového svazu a Hanácké volejbalové
ligy Jan Zatloukal, který profesně
působí jako pedagog ve Sportcentru - domě dětí a mládeže. Za ním
následuje na kandidátce manažer
firmy E.ON Pavel Vavrouch, který

v prostějovském zastupitelstvu zasedal již v devadesátých letech minulého století a v současnosti pracuje v
městské sportovní komisi.

S podporou nestranických
osobností
Na pozici číslo pět se objevuje první
z řady nestranických osobností, které kandidátku ODS posílily. Řeč je o
vedoucí Mateřské školy Aloise Krále, kterou je Lenka Růžičková. Z nestranických osobností na kandidátce
figuruje také zakladatel úspěšné
charitativní organizace Pomáháme
tancem, jenž mimo jiné každoročně naplní největší prostějovský sál
mladými lidmi během již tradičního
plesu a vybere desetitisíce korun pro
potřebné, Tomáš Lázna.
Občanským demokratům nebude
chybět ani posila ze sportovního
světa. Kandidovat za ně totiž bude
například bývalý kapitán hokejových Jestřábů Petr „Pupa“ Doseděl.
„Přítomnost nestranických osobností dokládá, že ODS je v Prostějově otevřenou stranou, která
neváhá postavit na svou kandidátku výrazné tváře z různých oborů.
Jako pravicovou stranu nás bude
zároveň zastupovat i řada živnostníků a majitelů menších firem,

Jednička a kapitán. Na kandidátní listině ODS pro komunální volby
do zastupitelstva se potkají i prezident Mensy ČR Tomáš Blumenstein a bývalý kapitán prostějovských hokejistů Petr Doseděl.
2x foto: archiv Večerníku
a to nejenom z našich řad,“ upřesnil
Tomáš Blumenstein.

ODS překvapí programem
Občanští demokraté současně začali představovat první programové
body. Kromě hesla „Radnice bez
záclon“, kterým navazují na úspěšnou snahu o zveřejňování veškerých
faktur, výběrových řízení a dalších
materiálů na internetových stránkách města a slibují zveřejňování
všech smluv před jejich skutečným

podpisem i dohledatelnost každé
koruny utracené z městských peněz,
vytáhli také téma úplného zrušení
poplatků za odpady. Představitelé
prostějovské ODS tvrdí, že se nejedená o populismus, ale snahu snížit
daňové zatížení občanů alespoň
tam, kde to může město jednoznačně ovlivnit. Odkazují se také na teplického primátora Kuberu (ODS),
který podobné opatření ve svém
městě zavedl již dávno, a konkrétně
uvádějí, kde potřebné miliony od
roku 2016 ušetří.

Spor o pozemek pokračuje, investor ho vrací městu za nehoráznou sumu Dostane Bakalár
„Budeme trvat na původní ceně,“ prezentuje názor radních Jiří Pospíšil
Prostějov/mik - Minulé úterý
na své schůzi prostějovští radní
projednávali problematiku pozemků za nemocnicí, na kterých
společnost Remostav neprovedla
výstavbu podle platných podmínek kupní smlouvy. Rada schválila usnesení, kterým doporučuje
zastupitelstvu využít předkupního práva a pozemky získat zpět
do vlastnictví města. Pravdou je,
že firma před dvěma týdny parcely konečně magistrátu nabídla
ke zpětnému odkupu. Ale mnohem dráž, než je koupila! A to
samozřejmě vzbudilo zlou krev...
Řeč je o pozemcích za nemocnicí, které firma Remostav koupila
v roce 2007 na výstavbu multifunkčního lázeňského areálu s
hotelem a kongresovým centrem
s tím, že se v kupní smlouvě zavázala k její realizaci do pěti let, tedy
do 10. října 2012. „V roce 2008 vyšlo město investorovi vstříc, když
mu umožnilo změnit účel stavby
na multifunkční sportovně rehabilitační areál, přičemž došlo ke
změně vlastníka. Společnost REMOSTAV převedla pozemky na
Sportovní klub SPORT TREND

Prostějov. Do dnešního dne však
neproběhla realizace ani tohoto
záměru,“ připomněl nedávnou historii Jiří Pospíšil, první náměstek
primátora Prostějova.
To ale nebyl jediný kolotoč, kterého se firmy Remostav, a následně
i Sport Trend, dopustily. Večerník
zjistil, že vzhledem k tomu, že na
Remostav chtěl na celou akci čerpat dotaci, založila Občanské sdružení SportTrend, na něž byl převeden předmětný pozemek. Dotaci
však občanské sdružení nezískalo,
záměr pak ve smluvním termínu nesplnilo. Ani po upozornění
města, že se blíží termín realizace
záměru, firma Remostav s městem
nekomunikovala, proto začaly nabíhat smluvní pokuty.
Představitelé
Remostavu
a SportTrendu, tedy společností,
které mají naprosto totožné personální složení, se proto rozhodli
občanské sdružení SportTrend
poslat do insolvence, a tak se vyhnout veškerým smluvním a finančním závazkům vůči městu.
Využili k tomu další firmy, konkrétně TOMI REMONTu, která je
personálně opět propojena s obě-

Spor o pozemky. Parcely s ornou půdou za nemocnicí, které ukazuje první náměstek primátora Jiří Pospíšil, nabízí investor městu
ke zpětnému odkupu. Ovšem za mnohem vyšší cenu, než je získal.
Foto: Michal Kadlec
ma jmenovanými subjekty. Pohledávka TOMI REMONTU vůči
SportTrendu byla proto prodána
třetí firmě, která SportTrend poslala do insolvence. „Smluvní závazky vůči městu má ovšem výhradně firma Remostav, po níž bude v
tuto chvíli město smluvní pokuty
vymáhat. K tomuto dni má firma
městu zaplatit 3,6 milionu korun a
další penále už nabíhají,“ řekl Večerníku v pátek Jiří Pospíšil, první
námětek primátora. Společnost
Remostav, za kterou jedná Tomáš

Restaurant Day finišuje! Nezapomeňte
se přihlásit...
Prostějov/red - Celosvětová
akce Restaurant Day neboli Staňte se na den kavárníkem či restauratérem se blíží
k pomyslnému finiši. Okrašlovací spolek města Prostějova
ve spolupráci s účastnicemi
kurzu Okresní hospodářské
komory „Od kočárku k podnikání“ a Zdravým městem
Prostějov nabídne 17. května
možnost komukoliv z obyvatel
Prostějova pochlubit se svým
kulinářským uměním.
„V podstatě jde o to, aby se
amatérští kuchaři, kuchařky, ale
i cukráři, pekaři a jejich ženské
protějšky mohly pochlubit svými specialitami veřejnosti. Své
výrobky pak budou za nějakou

KAUZA:
Manko
na ZŠ Dr.
Horáka

(dokončení ze strany 3)
V závěru týdne jsme oslovili ředitele Základní školy Dr. Horáka
Ivana Pospíšila a požádal ho o reakci na vývoj případu souvisejícího s probíhajícím ekonomickým
auditem. „O dílčích výsledcích
auditu jsem samozřejmě informován. Těžko se k nim ale v tuto chvíli
vyjadřovat, počkám si až na konečný výrok ekonomických kontrolorů
i policie,“ uvedl v exkluzivním vyjádření pro Večerník Ivan Pospíšil.

menší částku prodávat prostějovským gurmánům,“ vysvětlila
podstatu radní a předsedkyně
Okrašlovacího spolku Milada
Sokolová. Akce je naplánována
na 17. května a jejím dějištěm
budou Kolářovy sady. „Vzhledem k tomu, že počet elektrických přípojek bude omezený,
bude omezený i počet nabízejících. Ti by se pro co nejdříve
měli registrovat na emailové adrese restaurantdaypv@
seznam.cz i proto, že budou
muset projít proškolením na
hygienické stanici,“ upozornila
další z organizátorek Markéta
Valentová. Podle jejich slov se
v současné době mohou mlsouni
těšit na maďarskou kuchyni, originální toasty, pokrmy pro celiaky, thajskou polévku, palačinky
z pohanky a další speciality.

Bohatý bude i kulturní program,
nabídne country kapelu Hloučeláci, loutkové divadlo ČČK,
taneční soubor Mánes a kouzelníka tvořícího z balonků různé
výtvory, od zvířatek po meče.
Nápad Restaurant Day, neboli
festival dočasných restaurací
vznikl v roce 2011 v Helsinkách
a rychle se rozšířil do celého světa. Den amatérských restaurací
ale není jenom o jídle, může napomoci utužit například sousedské vztahy. Zapojit se do projektu může každý, kdo si to troufne.
V Česku se letos koná po čtvrté a
po Praze, Brně, Lednici, Berouně, Jeseníku a Děčíně se do něj
zapojí i Prostějov.
Akce se koná za mediální podpory PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku a Prostějovských
novinek!

.cz
Svěží jarní zpravodajství z Prostějovska

Ohlídal, nakonec před dvěma
týdny skutečně nabídla pozemky
magistrátu ke zpětnému odkupu.
Má to ale jeden významný háček.
Firma chce zřejmě i pod velkým
tlakem ze strany města na transakci
vydělat a metr čtvereční nabízí za
částku 598 korun, přičemž v roce
2007 získala parcelu za nemocnicí v hodnotě 350 korun za metr!
„Město ctí zásadu seriózního přístupu a to stejné očekává od svých
smluvních partnerů. Jsem rád, že
po komplikovaných jednáních, kdy

jsme byli neoprávněně napadáni za
nevstřícné jednání, investor změnil
názor a nyní pozemky nabízí ke
zpětnému odkupu. Ovšem podle
podmínek kupní smlouvy je investor povinen nabídnout městu
pozemky za stejnou cenu, za kterou je koupil, tedy za zmíněných
350 korun za metr čtverečný. Je
to i jedna z podmínek smlouvy o
předkupním právu, které je zapsáno v katastru nemovitostí. Smluvní podmínky musí být dodrženy,
město bude trvat na původní ceně,“
uzavřel Jiří Pospíšil.
Večerník se snažil oslovit i Tomáše Ohlídala, jednatele všech
tří zmíněných společností. Na
otázku, co má znamenat přemrštěná nabídka městu při zpětném
odkupu pozemků, se mu ale moc
odpovídat nechtělo... „Vracíme
pozemky zpátky městu, abychom
vyřešili náš letitý spor. Nabízíme
také určitou cenu a budeme čekat
na rozhodnutí vedení magistrátu.
Dál to nebudu vůbec komentovat,“
reagoval nepříliš ochotně na otázky
Večerníku Tomáš Ohlídal.
Večerník bude samozřejmě celou
kauzu i nadále sledovat.

ve středu DOŽIVOTÍ?

Prostějov/mik - V úterý 6. a ve
středu 7. května pokračuje u
Krajského soudu v Brně proces
s Jánem Bakalárem. Muž dopadený po ročním skrývání zásahovou jednotkou v Praze je podle
policie prokazatelně jedním z lupičů, kteří 21. února 2013 o půl
deváté ráno brutálně přepadli v
Přemyslovicích kurzovní auto
bezpečnostní agentury Loomis a
ukradli třiatřicet milionů korun.
Soudní proces s údajným vůdcem lupičské bandy začal hned
dva týdny po jeho zatčení. Ján
Bakalár zanechal na místě činu
v Přemyslovicích svoji krevní
stopu, patrně po zranění, které
sám utrpěl při opakované střelbě ze samopalu a brokovnic na
auto bezpečnostní služby. První dva dny na začátku dubna
odmítl před senátem vedeným
zkušeným soudcem Tomášem
Kurfiřtem vypovídat, dokonce
požádal, aby se vzhledem k jeho
špatnému zdravotnímu stavu
nemusel soudního projednávání
účastnit. Předseda senátu mu

Jak dopadne? V úterý začne další díl soudního procesu
s Jánem Bakalárem. Stráví
zbytek života ve vězení?
Foto: archiv Večerníku
tehdy vyhověl, zda ovšem nyní
bude Ján Bakalár přítomen a
připraven vypovídat, to zůstává
ve hvězdách.
Jánu Bakalárovi hrozí za trestné činy pokusu o vraždu a loupežného přepadení dvacet let
vězení, státní zástupkyně ovšem
nevylučuje, že bude požadovat
doživotí. Stane se tak? Večerník
bude u toho, první reportáž čtěte
už v úterý na www.vecernik.cz!

Už je to tady! Dolní ulice se příští pondělí UZAVŘE
„Rondel i odbočka do Šárky budou do konce června hotovy,“ ujišťují radní

Prostějov/mik - Avizovaná výstavba provizorního rondelu
u motorestu U Rodenů a odbočovacího pruhu z Dolní ulice do
Šárky už konečně za týden začne! Jak prostějovští radní oznámili, v pondělí 12. května dojde
z těchto důvodů k uzavírce části
Dolní ulice. Všichni věří, že to nebude znamenat velké dopravní
komplikace, objízdné trasy jsou
podle vedení města dostačující.
Prostějovský magistrát se společně
s Olomouckým krajem a Správou
a údržbou silnic dohodl na začátku jedné ze tří nejvýznamnějších
dopravních investic v tomto roce.
„V pondělí 12. května dojde k zahájení rekonstrukce křižovatky
U Rodenů na konci Dolní ulice.
Věříme, že přeměna dopravního systému z běžné křižovatky
na kruhovou přispěje k mnohem
větší plynulosti a bezpečí všech
účastníků silničního provozu v této
lokalitě,“ řekla Alena Rašková, náměstkyně primátora zodpovědná
za dopravu v Prostějově. Rondel
v této části města bude provizorní,
přesto bude splňovat všechny po-

třebné parametry. „Z tohoto důvodu dojde k uzavírce větší části této
ulice. „Řidiči sjíždějící z rychlostní
komunikace nebudou moci odbočit
doleva k Dolní ulici, ale musí tuto
lokalitu objet přes rondel u bývalé
Vitany a dále kolem průmyslové
zóny přes Vrahovice zpět do města. Z druhé strany bude Dolní ulice
uzavřena na úrovni odbočky na
Šárku, neboť zároveň s výstavbou
rondelu U Rodenů se právě tady
bude realizovat rozšíření silnice
kvůli novému odbočovacímu pruhu právě na Šárku,“ popsala Alena
Rašková. „Stavební práce budou
realizovány na základě vydaného
povolení tak, aby bylo omezení
dopravy co nejmenší. Stavební
úpravy budou obsahovat práce na
komunikaci Dolní, kde se bude
měnit asfaltobetonový povrch vozovky, dále bude silnice rozšířena v
místě odbočení do ulice Šárka,“ dodal upřesňující informaci Antonín
Zajíček, vedoucí odboru rozvoje a
investic prostějovského magistrátu.
Podle radních by během měsíce
a půl, co budou veškeré stavební práce v Dolní ulici probíhat,

Musíte jinudy! Od příštího pondělí bude Dolní ulice uzavřena. Lokalitu
okolo motorestu U Rodenů „zkrášlí“ nový rondel.
Koláž Večerníku
nemělo docházet k dopravním
problémům v ostatních částech
města. „Víme, že díky uzavírce
Dolní teď budou nejvíce vytíženy
ulice Újezd, Olomoucká, Svatoplukova a Újezd. Ale snad to řidiči
zvládnou se stejnou bravurou,
jako tomu bylo v závěru loňského
roku při rekonstrukcích a uzavírkách Palackého a Svatoplukovy
ulice. Každopádně bych je ráda
poprosila o trpělivost a toleranci,
do konce června by měla být re-

konstrukce Dolní ulice hotova,“
posílá přes Večerník vzkaz všem
šoférům Alena Rašková.
Rekonstrukce Dolní ulice nebude
letos jedinou investiční akcí v dopravě v našem městě. Hned po
Dolní bude následovat rozsáhlá
generální oprava křižovatky v Olomoucké ulici u železničního přejezdu a téměř současně pak bude zahájeno propojování Anglické ulice
s jižním kvadrantem. Také zde se
můžeme těšit na dva nové rondely!

Šéfka prostějovského ANO si hraje na vlastním písečku?

Prostějov/mik - Článek uveřejněný ve Večerníku v pondělí 14. dubna ohledně jednání
vedení hnutí ANO 2011 s bývalým prostějovským starostou Janem Tesařem a možností
jeho kandidatury v listopadových komunálních volbách na
pozici číslo jedna, budí stále
obrovské ohlasy. Šéfka místní
sekce tohoto vládního hnutí

obvinila dokonce naše periodikum v jiném prostějovském
periodiku ze lží…
Předsedkyně Místní organizace
ANO 2011 v Prostějově Hana
Naiclerová Večerníku záhy poskytla své nekonfliktní vyjádření
s odmítnutím, že by se na kandidátní listině pro komunální volby
v Prostějově některých z nedávno odstoupivších členů ODS ob-

jevil. Za krátký čas ale v jiných
novinách Večerník ostře napadla
a obvinila ho ze šíření lží!
Podle důvěryhodných zdrojů
je Hana Naiclerová buď nedostatečně informována ze strany
centrálního vedení ANO, nebo
si hraje na vlastním písečku a
připravuje si pozici na předním
místě kandidátky sama pro sebe!
Či chce skutečně popírat, že Jaro-

slav Faltýnek, pravá ruka Andreje Babiše, skutečně jednal s Janem Tesařem o možnosti stát se
lídrem kandidátky prostějovského ANO?! Sám Jaroslav Faltýnek totiž Večerníku tuto schůzku
nepopřel, stejně tak jako samotný
bývalý prostějovský starosta Jan
Tesař... Prostějovem jdou ovšem
další zprávy, že na „jedničku“, a
možnost kandidovat na budoucí

primátorku Prostějova, si brousí
zuby právě Hana Naiclerová!
Problémem prostějovského vedení hnutí ANO 2011 je však i
jiná věc. Zatímco ostatní strany
už mají víceméně své kandidátní
listiny pro podzimní komunální
volby ucelené a Večerník pravidelně informují o jednotlivých
kandidátech, ANO 2011 nehodlá doposud o žádných jménech

diskutovat a jakékoliv informace jsou z jejich strany naprosto
nedostupné. Nebo se snad do
tohoto hnutí nikdo nehrne?
Hana Naiclerová se pak nesmí
divit, že novináři spekulují a
informace si shánějí jinde. Tou
první byla schůzka Jaroslava
Faltýnka s Janem Tesařem. Právě toto setkání dost možná paní
Naiclerovou urazilo...
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Prostějov & Kam s dětmi
Milí čtenáři,
vítejte na další speciální stránce Večerníku, která je tentokrát věnovaná rodičům, prarodičům, tetám, strýčkům a uvědomělým
kamarádkám, tedy všem, kteří mají občas na starost nějaké to
děťátko. Vy všichni z vás, bez rozdílu věku, určitě uvažujete, jak
toho caparta na chvíli zabavit. Jenže omalovánky nebo obrázková knížka jednou omrzí, a co pak? Právě proto, abyste svého
juniora nemuseli odkládat u televize nebo DVD přehrávače je
tady několik rad, které redakce Večerníku připravila speciálně
pro vás a malého svěřence. Nechte se tedy inspirovat nabídkou
této speciální strany a můžete se vsadit, že se vy ani váš junior
rozhodně nebudete nudit...
Text: Petra Hežová

 
Kam nejčastěji jezdíte na výlety s dětmi?
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Víme, jak

INZERCE

zatočit s nudou!
Kam vyrazit, když máte jednoho a víc
capartů, které nebaví celý den bloumat po
„obchoďáku“ nebo sedět u televize? Možná
se budete divit, ale i u nás víme, jak zatočit
s nudou, a to i když v kině nic nehrají a v olomoucké ZOO i na plumlovském zámku jste už
byli...
Vydejte se s dětmi třeba po zdejších cyklostezkách na menší výlet. Nejen tak obyčejně pěšky,
ale využijte brusle, koloběžku, kolo či kočárek.
A co třeba malá projížďka k hvězdárně, rybníku nebo luxusně vyšperkovanému dětskému
dopravnímu hřišti, které malým dobrodruhům
nabízí i speciální lanovou dráhu? Drobná
procházka lesoparkem Hloučela bude nejen
příjemná, ale i poučná vzhledem k tomu, že
se tu nachází desítky rostlin a živočichů, se
kterými se vaši junioři v průběhu cesty seznámí.
A už jste navštívili některá zdejší veřejná hřiště
a pískoviště pro nejmenší? Jejich seznam a mapku
najdete na internetovém portálu města Prostějov
www.prostejov.eu/cz/turista/aktivni-vyziti/arealy-pro-deti/. Dojdete-li až k lesnímu posezení
U Abrahámka, budete moci zahlédnout i takzvané
hmyzí hotely, které staví uvědomělí ochranáři pro
zástupce hmyzu, kteří se vydali na delší výlet dál
od domovského úlu. Budete-li mít štěstí, potkáte
na projížďce i jezdce na koních. Takový výlet
přeci už stojí za to, ne?

INZERCE

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
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Prostějov & den s IZS

ZATČENÍ VRAHA, RAZIE NA DROGY I ROZZUŘENÝ VOJENSKÝ VLČÁK

Zatímco v loňském roce byl
Den s integrovaným záchranným systémem na náměstí
T. G. Masaryka v Prostějově vzhledem k nebývalé májové zimě a silnému dešti totálním propadákem, tak letos si
policisté, vojáci, celníci, strážníci, hasiči a lékaři záchranky
rozhodně nemohli na nic stěžovat. O to méně vděční diváci, zvláště z řad malých školáků, kteří jednotlivé atraktivní
ukázky vycvičených příslušníků Policie ČR, městské policie, Celní správy, Vojenské policie a dalších, odměňovali
frenetickým potleskem.
Prostějov/mik
Čtvrteční dopoledne uplynulého
týdne patřilo náměstí T. G. Masaryka policistům, hasičům, celníkům,
lékařům záchranky a vojákům. Den
s integrovaným záchranným systémem se skutečně vydařil. Nádherné
počasí, spousta diváků a hlavně atraktivní ukázky zásahů všeho druhu. Co se týká přihlížejících, mezi

ně patřily hlavně děti základních
škol, které se na náměstí společně
se svými učitelkami střídaly jako
na běžícím páse. Ovšem zatleskat
předvedenému umění těch, kteří
se starají o naši bezpečnost nebo
zdraví, přišli také zvědavci z řad
dospělých. A především „psí kusy“
vycvičených čtyřnohých pomocníků vojenské policie vzbudily salvy
aplausu přihlížejících.

na
alerie .cz
fotogecernikpv
.v
www

Tu máš! Chlapi z Vojenské policie hráli ve čtvrtek prim, tady jeden
z nich zkušeně odzbrojil „pachatele“ s nožem. Foto: Michal Kadlec

Lovec drog. Ani druhý čtyřnohý chlupáč, tentokrát z celní správy, se
nenechal zahanbit. Tady vyčmuchal v autě drogy! Foto: Michal Kadlec
Celá akce ovšem začala více než
slavnostně. Před radnicí požehnal
arcibiskup Jan Graubner nový
prapor dobrovolným hasičům,
stejně jako vzápětí strážníkům
městské policie, kteří od svého
velitele Jana Nagyho a primátora
Statutárního města Prostějov Miroslava Pišťáka obdrželi medaile
za zásluhy i počet odsloužených
roků. „Chtěl bych poděkovat všem,
kteří se tady na náměstí sešli a bez
kterých si nedovedu představit bezpečí v ulicích. Vážím si těch, kteří
jsou nám vždycky nablízku, když
jde o naše zdraví nebo dokonce o
život,“ prohlásil před zástupci všech
složek integrovaného systému první
muž prostějovského magistrátu.
Diváci pak viděli na náměstí vše, co
vycvičeným členům jednotlivých
složek IZS připadá zcela běžné,
ale pro člověka z ulice mnohdy až
nepochopitelné. A je třeba si přitom

i uvědomit, že nic z toho nebylo
nadsazené! Policisté i záchranáři
se totiž právě takto činí také v běžném životě. Je to jejich zaměstnání,
a mnohdy hodně nebezpečné. Ale
ve prospěch nás všech, ve prospěch
bezpečnosti i záchrany lidských životů obětují mnohdy i sami sebe...
Po slavnostních ceremoniích následovala před radnicí jedna ukázka
za druhou, přihlížející diváci byli
takřka nepřetržitě ve varu. Celníci
i příslušníci Vojenské policie předvedli kousky bojového umění, ale
také si na pomoc vzali své čtyřnohé
pomocníky. Jeden pes vyčmuchal

Gřaf. Perfektně vycvičený vojenský vlčák se dokázal bez okolků
zakousnout i do kola ujíždějícího zloděje!
Foto: Michal Kadlec
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Budu policajtem! Tento malý klučina si pochopitelně nenechal ujít
možnost prozkoumat policejní auto „dopraváků“. Foto: Michal Kadlec
v autě drogy, druhý zase málem
zakousl utíkajícího „zloděje“. A to
prosím i ujíždějícího na kole! Samozřejmě hodně atraktivní byla ukázka
činnosti pyrotechniků, obrovské
fronty stály u škodovky, ve které si
zájemci mohli vyzkoušet, jaké to je,
když se při havárii několikrát přetočí
přes střechu. Kluky pak hodně lákala výstava vojenské munice, stejně
jako možnost prozkoumat policejní
zásahová vozidla, nebo ta hasičská.
Děvčata si zase zkoušela své umění
první pomoci na studentkách Střední zdravotnické školy, které měly
velmi zdárně namaskovaná krvácející zranění.
„Já jsem s průběhem Dne s IZS náramně spokojený, má to říz a je zde
hodně lidí. Konečně se nám vydařilo počasí, vloni to stálo za pendrek,“
pronesl velitel prostějovských strážníků Jan Nagy. Trošku posmutnělý,
ovšem úplně zbytečně, byl ředitel

prostějovské záchranky Radomír
Gurka. „Měli jsme připraveno také
několik ukázek v součinnosti s hasiči, se kterými úzce spolupracujeme
hlavně při dopravních nehodách.
Dnes se proti nám ale všechno spiklo, měli jsme za dopoledne několik
ostrých výjezdů. Ale povinnost je
povinnost, to se nedá nic dělat...,“
prozradil Večerníku šéf záchranky.
Zástupci jednotlivých složek IZS
uspořádali pro děti i spoustu
jak dovednostních soutěží, tak
i různých testů o ceny. Velmi zajímavý byl také pohled na muže
v uniformách, kteří představovali
historii bezpečnostních sil bývalého
Československa. A tak Večerník zde
potkal kromě současných policistů
a strážníků i prvorepublikové četníky či komunistické „esenbáky“...
Obsáhlou fotogalerii i atraktivní
videoukázky najdete na
www.vecernik.cz!
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„stříkat Testosteron“
Plumlov/mls - Tuto sobotu
10. května bude od 19.00 hodin
na plumlovském zámku k vidění představení, které „si nebere
servítky ani na svatební hostině“.
Divadlo Point na nádvoří vystoupí s divácky velmi úspěšnou
komedií Testosteron. V případě
nepříznivého počasí se herci
i diváci budou moci skrýt pod
střechu kamenného sálu.

Děti budou tvořit
pro své maminky
Protivanov, Brodek u Prostějova/mls - Knihovna v Protivanově
zve již dnes, tj. v pondělí 5. května od 14:30 hodin na akci, na níž
si děti budou moci vytvořit dárky
pro své maminky ke dni matek.
K výrobě dárečku budou potřebovat jen nějaký pěkný kámen
o velikosti malé dětské dlaně. Na
„Tvoření dárků pro maminku“
zve i městys Brodek u Prostějova. Akce bude probíhat ve středu
7. května od 15.00 do 17.00 hodin ve společenském sále hasičské zbrojnice.

V samostatné obci u Prostějova bylo po čtyři dny veselo

DRŽOVICE SLAVILY „PŘEDVOLEBNÍ“ HODY
Zápolilo se také o „Držovskó bochto“ a „Kotel nejlepší Držovské slivovice“

Bohatý čtyřdenní hodový program si ke svým desátým
samostatným narozeninám nadělily v uplynulém týdnu
Držovice, kde tak bylo od čtvrtečního prvního máje až
po včerejší neděli pořádně veselo. Mimo mnoha jiného
se v něm objevily také buchty, slivovice, jízda kočárem
i na historickém kole a nechyběl ani průvod občanů.
„Vše proběhlo zdárně a na jedničku,“ pochvalovala si
Blanka Kolečkářová, první žena obce, která se v polovině roku 2006 osamostatnila od Prostějova.

U TOHO!
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Jako za Rakouska-Uherska. Na hody do Držovic v sobotu dorazil i místní rodák Oldřich Kodeda, který
propadl jízdě na historických velocipédech.
Foto: Martin Zaoral

Do Konice nepojedou vlaky
Prostějovsko/mls - Od pondělí
5. května 8:00 hodin do pátku
9. května 16:30 hodin je plánovaná výluka na železniční trati
v úseku Ptení-Dzbel a zpět. Po tuto
dobu budou všechny vlaky nahrazeny autobusovou dopravou.
Budy budou ve Ptení, Stražisku,
Konici a Dzbelu zastavovat poblíž nádražních budov, v Čuníně
a Křemenci se tak stane na autobusových zastávkách u hlavní silnice a v Jesenci u obecního úřadu.

BYLI JSME

Bylo veselo. Držovické hody přilákaly pozornost stovek občanů nejen
z této obce. čtyřdenní program byl vskutku bohatý. Foto: Martin Zaoral
Držovice/mls
Patronem Držovic je svatý Florián,
který má svátek 4. května. Pestrý
program zdejších hodových slavností
však odstartoval už ve čtvrtek na prvního máje a včerejškem vyvrcholil.
Jedním z důležitých bodů pak bylo
páteční stavění májky a také třetí roč-

ník soutěže o „Držovskó bochto“ a o
„Kotel nejlepší Držovské slivovice“.
Nutno podotknout, že startovní pole
byla v obou těchto kláních bohaté
a především rozmanité... „Letos se
sešlo jednadvacet vzorků slivovic
a sedmnáct vzorků buchet, což je
zatím nejvyšší účast,“ potvrdil Večerníku Michal Mucha, který hodo-

vým veselím v Držovicích provázel.
Vrchol slavností byl naplánován na
uplynulou sobotu, kdy se lidé sešli u
místní kapličky. Samotné zahájení
v režii držovické starostky Blanky
Kolečkářové dalo přítomným na vědomí, že volby do europarlamentu se
již kvapem blíží, a ani ty komunální
nejsou příliš daleko. Po úvodních
proslovech se asi čtyři desítky občanů
mohly zaposlouchat do folklórní muziky v podání souboru Klas či se svézt
v historickém kočáře a na velocipédu.
S ním do svého rodiště dorazil sym-

U Čelechovic se na přejezdu srazil

VLAK S DODÁVKOU
Čelechovice na Hané/mik - Z pekla štěstí měl uprostřed
minulého týdne řidič dodávky, který zřejmě nedával pozor a u Čelechovic na Hané vjel na železniční přejezd
ve chvíli, kdy tudy projížděl osobní vlak od Prostějova!
Jen zázrakem se mu nic nestalo, bez zranění vyvázli
i cestující ve vlaku...
„Ve středu třicátého dubna před patnáctou hodinou z doposud nevyjasněných příčin vjel řidič dodávkového automobilu značky Citroen na železniční přejezd u Čelechovic na
Hané a došlo ke srážce s vlakovou soupravou. Vlak narazil
do přední části vozidla, jehož řidič zůstal nezraněn. Bez
újmy na zdraví rovněž vyvázlo patnáct cestujících z vlaku,“
informoval Večerník Josef Bednařík, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Na místě nehody, která neměla naštěstí fatální následky, zasahovali rovněž hasiči. „Bylo nutné odstranit následky úniku provozních kapalin z havarovaného vozidla a následně
provést úklid vozovky a železničního přejezdu,“ podotkla
Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.

patický Oldřich Kodeda žijící desítky
let ve Světlé Hoře, která se nachází
necelých jedenáct kilometrů od Bruntálu. Jeho kolo pocházelo z roku 1887.
Pro svůj koníček získal i svoji dceru
Svatavu, která nyní žije v Hrubčicích.
„Když jsem bydlel tady, měl jsem neustále problémy s komunisty. Dokonce jsem byl i podmíněně odsouzen.
Odstěhoval jsem se tedy do hor a najednou jsem měl klid. Ten mám stále,
vždyť v naší vesnici nás žije jen pár.
A když chci do společnosti, vsednu na
velocipéd a jedu do Bruntálu do hos-

pody,“ vyprávěl s úsměvem Kodeda,
podle něhož se Držovice od dob, kdy
tu žil výrazně změnily. „Bydleli jsme
až na samotném okraji. Hlavní změnu tak vidím v tom, že místo domu
mých sousedů stojí nyní hypermarket
Tesco,“ vyjádřil se Kodeda.
Program čtyřdenních hodových
slavností byl ukončen nedělním
průvodem občanů a místních hasičů. Toto procesí si tradičně chodí
pro požehnání ke kapličce svatého Floriána stojící na držovickém
kopci a nejinak tomu bylo letos.

Šoféra chytili
v Bedihošti
pod vlivem
MARIHUANY
Bedihošť/mik - Předminulou sobotu v noci přiznal mladý řidič při
kontrole policistům, že užil drogu.
Problém byl v tom, že dva dny
nato si sedl za volant.
„V sobotu šestadvacátého dubna
krátce před půl jednou v noci kontrolovali policisté v Bedihošti na
Prostějovské ulici jednatřicetiletého
řidiče osobního vozidla. Alkohol byl
u něho sice vyloučen dechovou
zkouškou, zato test na omamné
a psychotropní látky byl pozitivní na
marihuanu. Řidič se přiznal, že zhruba
před dvěma dny skutečně návykovou
látku užil,“ řekla Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Udrogovanému chlapíkovi policisté
na místě zadrželi řidičský průkaz
a zakázali další jízdu. „Nyní je podezřelý ze spáchání přestupku proti
bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu, který bude po zadokumentování zaslán příslušnému správnímu orgánu k projednání,“ dodala
mluvčí krajské policie.

Svěží jarní
zpravodajství
z Prostějovska

Smržice/mls - Aféra týkající
se nového územního plánu ve
Smržicích se uklidnila. Obecní
zastupitelstvo se naposledy sešlo
koncem března, o jeho nové
podobě však dosud nejednalo.
A zřejmě ani hned tak jednat
nebude...
Původní odhady předpokládaly, že
zastupitelé Smržic se ke schvalování
nového územního plánu dostanou
letos v březnu. Tento termín se však
minimálně o několik měsíců odsouvá. Proti novému „územáku“
se přitom ve Smržicích před časem
zvedla vlna nevole, několik občanů

pak podalo v této souvislosti
námitky a připomínky. „Stavební
úřad i obec se v současné době
těmito námitkami a připomínkami
zabývají. Jejich případné zapracování do nové podoby územního
plánu dosud nebylo vyřešeno,“ popsala Večerníku aktuální situaci Hana
Lebedová, starostka obce.
Poté, co se o osudu všech námitek a připomínek rozhodne, bude
následovat nové veřejné projednání.
„Teprve po něm se návrhem nového
územního plánu bude zabývat obecní zastupitelstvo. Kdy to bude, to v
tuto chvíli nedokáži odhadnout,“

uvedla dále Lebedová. Nový
Územní plán obce Smržice se pod
drobnohled místních občanů i médií
dostal v říjnu loňského roku. Stalo
se tak poté, co vyšlo najevo, že z
jeho navržené podoby by profitoval
syn právě smržické starostky a také
nejmenované zaměstnankyně obecního úřadu, jejíž manžel pracuje
shodou okolností na prostějovském
stavebním úřadě.
Podle Hany Lebedové byla celá
záležitost motivována lidskou
závistí a byla zneužita k pokusu o
diskreditaci její osoby i celého zastupitelstva...

Kostelec na Hané/mik - Nešťastně
dopadla minulé pondělí večer jízda
dvou „kolařů“ po cyklostezce mezi
Prostějovem a Kostelcem. V protisměrné jízdě do sebe vrazili, jeden
z nich skončil s těžkým zraněním
hlavy v nemocnici.
„V pondělí osmadvacátého dubna
krátce po půl desáté večer došlo na
cyklostezce v katastru obce Kostelec na Hané ke srážce dvou cyklistů.
Z prvotního šetření vyplývá, že ze

zatím přesně nezjištěných příčin se
jednačtyřicetiletý muž, který jel na
kole od Kostelce na Hané, střetl s
protijedoucím čtyřiašedesátiletým
cyklistou jedoucím ve směru od Prostějova. Oba muži po střetu upadli
na zem a utrpěli zranění. Mladší z
nich lehké, starší z nich těžké zranění
hlavy, s nímž byl převezen sanitkou
do nemocnice v Olomouci. Přesná
doba léčení nebyla zatím stanovena,“ popsala karambol dvou cyklistů

Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje. Požití alkoholu u
mladšího z cyklistů bylo vyloučeno
dechovou zkouškou, u staršího z nich,
vzhledem k jeho zranění, byl vyžádán
odběr krve v nemocnici. „Hmotná
škoda byla vyčíslena na jeden tisíc pět
set korun. Přesné příčiny a okolnosti
nehody, stejně jako míru zavinění,
policisté zjišťují a nehodou se nadále
zabývají,“ ujistila Irena Urbánková.

Představujeme regionální podnikatele...

PLANÝ POPLACH
Pestrá a široká nabídka od
při pálení čarodějnic
Zahradnictví Plumlov Věra BANTOVÁ
Plumlov/pr - Koupili jste dům se
zahradou, nebo jen potřebujete
zkrášlit tu vaši stávající? Marně si
lámete hlavu nad vašim pozemkem,
ze kterého by jste chtěli vytvořit
krásnou zahradu, která by byla
líbivá na pohled, kde by se dalo
odpočívat nejen po náročné práci?
Nebo potřebujete pouze malé úpravy k ,,doladění“ vaší zahrádky?
Nejen na tyto otázky je vám schopna odpovědět majitelka Zahradnictví
Plumlov Věra Bantová. ,,Naše firma
se zabývá širokým spektrem prací
v oblasti okrasného zahradnictví včetně krajinářských úprav. Nabízíme

komplexní servis od vypracování návrhu až po celkovou realizaci projektu
a další servis. Dle požadavků zákazníka zajišťujeme celoroční údržbu zahrad, sečení, přihnojování, ořezávání
hran trávníku, jarní provzdušnění vertikutátorem a další. V případě zájmu
provádíme jarní i podzimní údržby
vaší zahrady. Mimo zakládání nových zahrad provádíme obnovu těch
starých a poškozených. Naše základní
filozofie při navrhování zahrad spočívá v tom, že zahrada je místem našeho odpočinku a její údržba by měla
vyžadovat jen tolik práce, kolik jste ji
ochotni věnovat a nikdy více,“ uvedla

www.vecernikpv.cz

chtěla partička opilých „Ivánků“
kráčejících v noci z 30. dubna na
1. května z Určic do Prostějova.
Výsledek jejich řádění na prvního
máje zachytil jeden ze čtenářů Večerníku. „Vyfotil jsem, jak čarodějnice táhly z flámu z Určic na Prostějov. Ale spíše to byli příliš silní
čarodějové...,“ napsal do redakční
pošty muž, který si nepřál být jmenován. Na důkaz svých slov poslal
několik výmluvných snímků poničených stromů, značek a patníků.

Věra Bantová. LHlavním pravidlem
při navrhování zahrady je to, že byste
se nikdy neměli stát otroky své vlastní
zahrady a přitom byla zahrada plná života a Vy se v ní cítili dobře,“ dodala
majitelka plumlovského zahradnictví.
Ať již tedy potřebujete z gruntu novou zahradu, nebo pouze pár úlovků,
jenž nově ozdobí vaši zahradu, nebo
jen radu, která by byla nad zlato, využijte webové stránky www.zahradnictvi-plumlov.cz, e-mailovou adresu
bantova@centrum.cz,
telefonický
kontakt 773 209 444, nebo se můžete
přímo stavit na adrese Boskovická
420, Plumlov. Rádi vás přivítají...

Stražisko/mik - „Hoří les!“, volal
ve středu večer vyděšený člověk
ze Stražiska hasičům. Když záchranáři okamžitě zalarmovali
hned čtyři jednotky a vydali se
na místo určení, zjistili, že kousek
za lesem na poli lidé pálí čarodějnice!
„V průběhu středy třicátého dubna vyjížděli hasiči v Olomouckém
kraji celkem ke čtyřem požárům.
Ve třech případech hořel odpad,
v jednom rodinný dům,“ shrnula
činnost hasičů při obávaném dni
plným pálení čarodějnic Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí
Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje.

Ani jeden z těchto požárů neměl
souvislost s pálením čarodějnic.
I když… „Jedinou událostí, která
měla původně souvislost s touto
lidovou tradicí, byl v osm hodin
večer oznámený požár ve Stražisku. Oznamovatel na tísňovou
linku uvedl, že v dálce za domem
vidí hořet stromy. Na místo vyjeli profesionální hasiči z Konice
a dobrovolní hasiči ze Stražiska,
Ptení a Přemyslovic. Když přijeli
na místo, zjistili, že na údajném
místě požáru se pálí čarodějnice.
Požár byl proto překvalifikován
na planý poplach,“ prozradila
s mírným úsměvem mluvčí krajských hasičů.
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Vandalismus. Cestu z Určic do Prostějova poznamenalo řádění „Ivánků“,
kteří lámali stromy, povalovali značky a ničili patníky. Foto: čtenář Večerníku

žena řídila
Téměř v každé obci přivítaly jaro hořící čarodějnice Nezamyslice:
po vypití dvou „kotlů“ rumu!
V Plumlově ježibaby trsaly na Kašpárka v rohlíku, v Určicích zase svedly boj s mnichy a rytíři

Plumlov, Určice/mls - Středa uplynulého týdne byla po celé republice
ve znamení tradičního pálení čarodějnic a prostějovský region nebyl
v tomto směru výjimkou. Po několika letech se čarodějnice slétly
i přímo na plumlovský zámek. Na oblíbenou akci v režii Spolku plumlovských nadšenců, jejíž mediálním partnerem byl PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, se v posledních letech sjíždělo kolem tří tisíc návštěvníků.
Letos se však poprvé platilo vstupné, přesto jich dorazilo asi osm
stovek. Kombinace skvělého počasí a natřískaného programu
s výrazně větším než malým množstvím ježibab nadchla snad
každého. Podobně lákala i boj čarodějnic s rytíři a mnichy v Určicích,
který přinesl rekordní účast. Neméně zábavy bylo i v ostatních obcích.
Námi zachycené momenty, ale i ty, které sami pošlete na redakční email, můžete shlédnout na www.vecernikpv.cz!
Plumlovští
organizátoři
před
začátkem středeční akce netajili
obavy o to, kolik lidí bude ochotno
za akci zaplatit vstupné. „Jinou
možnost jsme ale prostě neměli.
Kvůli opravě hráze Podhradského
rybníku jsme akci v kempu dělat
nemohli. A pokud bychom dali
vstupné dobrovolné, tak by na
zámek přišlo tolik lidí, že by po
skončení akce všichni láteřili, jak se
tady museli mačkat. Navíc jsme si
letos pozvali skutečně exkluzivního
hosta, kterým byla kapela Kašpárek
v rohlíku. Naštěstí počasí nám
skutečně přálo, lidí přišlo dost,
na druhou stranu jejich počet
neohrožoval
jejich
vlastní

bezpečnost,“ objasnil strategii
Marek Otruba ze Spolku plumlovských nadšenců.
Program se na zámku rozjel už
o půl páté odpoledne, krátce poté
se předvedly žákyně čarodějné
školy. Pouze zasvěcení v nich
poznali členky plumlovských
Veselých kraviček. Ve třídě se tak
sešly samé dámy, nikdo se tedy
nemohl divit, že celé vystoupení
bylo hlavně o chlapech, respektive
o zoufalém nedostatku mladých
a perspektivních mágů. Když se
natěšeným bosorkám v předvečer
svátku zamilovaných podařilo přece
jen jednoho takového ulovit, byl doslova a do písmene na roztrhání.

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

„Představení mělo typický kravský
šmrnc, kdy hrané scénky byly prokládané tanečními vystoupeními.
Faktem je, že kdyby se na mě vrhlo
tolik žhavých ježibab, tak by mě to
vykolejilo a zřejmě bych se uchýlil
někam do opuštěné jeskyně,“
uvažoval jeden z přihlížejících,
který se přiznal, že je velkým
fanouškem Veselých kraviček.
Po jejich vystoupení se naplno
rozjely soutěže pro čarodějnický
potěr. Statečné děti s rodiči rovněž
mohly navštívit strašlivě strašidelné
čarodějné sklepení. Pak už se na
pódiu představila bejbypunková
skupina Kašpárek v rohlíku, které
to náramně ladilo. Následně se
čarodějnice utkaly o prestižní titul
miss, Prometheus z Vyškova zažehnul
svoji ohňovou show a po zapálení
vatry se zlobivými čarodějnicemi se
naplno rozjel taneční večer s kapelou
Black rose. „Musím se přiznat, že
do Plumlova jsem přijížděl s hodně
smíšenými pocity. Těšil jsem se, ale
zároveň se trošku bál o přítelkyni, že
mi odsud buď uletí, nebo že mi ji tu
dokonce snad upálí. Jsem tedy rád, že
celý program jsme ve zdraví přežili
oba dva,“ radoval se na závěr Martin
z Prostějova.
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Jako na spartakiádě. V žákyních čarodějné školy zasvěcení poznali členky
slovutného spolku „Veselé kravičky“. Ty ukázaly, že jim to s košťaty náramně
sluší, načež se s nimi umí i patřičně ohánět...
Foto: Martin Zaoral

V Určicích zapálili pět
metrů vysokou vatru
Do Určic pozvali čarodějnice organizátoři z místního Sboru dobrovolných hasičů. Akce se již tradičně
konala na starém hřišti, ještě nikdy
sem však nedorazilo tolik lidí jako
letos. I zde nejprve probíhaly soutěže
pro děti, první stovka z nich si odnesla
stylový přívěšek.
V Určicích si také letos přichystali
obrovskou vatru, která dosáhla pěti
metrů. Její zapalování se stalo velkou show, která byla v režii staré
party kamarádů a nadšenců, kteří si
říkají Společenství zábavy Domeček.

Jeho členové předvedli souboj mezi
čarodějnicemi a rytíři. Po lítém boji by
chrabří muži ve zbroji pod tíhou babských kouzel klesli k zemi, kdyby jim
včas nepřišli na pomoc mniši, jimž se
je podařilo odčarovat. Nakonec byly
všechny čarodějnice polapeny a za
mystické hudby podpáleny. Vítězství
dobra nad zlem lidé mohli oslavit při
sledování ohňostroje.
Obě akce stejně jako dlouhá řada
mnoha dalších po celém regionu
dokázaly, že čarodějnické reje jsou
na Prostějovsku stále populárnější,
a že lidé se na ně umí perfektně
dopředu připravit a o to víc si je
přímo na místě také užít.

jak v regionu řádily čarodějnice...

Nový „územák“ Smržic hned tak nebude

se střetli dva cyklisté. Jeden těžce zraněn!

Bez zranění. Řidič této dodávky měl ve středu z pekla štěstí, že ho vlak jenom
„olíznul“.
2x foto: HZS Olomouckého kraje

region@vecernikpv.cz

Určice, Prostějov/mls - Polámané stromy, povalené značky a zničené plastové patníky. To je výsledek řádění vandalů, kteří se
o Filipojakubské noci vydali po
silnici vedoucí z Prostějova do
Určic...
„Ty máš svaly, já mám čáry!“ hecuje Baba Jaga Ivana ve slavném
Mrazíkovi. Zatímco na mnoha
místech v regionu o Valpružině
noci své čáry ukázaly tisíce čarodějnic, pochlubit se svými svaly
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www.vecernikpv
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Mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané
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Po ožralých „čarodějích“ zůstala spoušť

V Určicích. O skvělou show při zapalování pět metrů vysoké V Plumlově. Nádvoří zámku se zbytky starého hradu uprovatry v Určicích se postarali čarodějnice, rytíři a mniši z míst- střed je pro upalování čarodějnic jako stvořené. Některé však
ního Společenství zábavy Domeček. Foto: Ivona Páleníková ještě před zapálením ohně stihly uletět. Foto: Martin Zaoral

Ve Zdětíně. Čarodějnice se slétly také za zdětínskou sokolovnu, kde našly patřičné útočiště.
Foto: J. Trnečka.

Nezamyslice/mik - Buď se jí nechtělo tak pozdě jít z restaurace
pěšky domů, nebo doufala, že
ji nikdo nenachytá... V Nezamyslicích ale nakonec policejní
hlídka dvě hodiny po sobotní
půlnoci opilou řidičku přistihla.
A zjistila, že žena sedla za volant
po vypití dvou velkých rumů!
„V sobotu šestadvacátého dubna
krátce po druhé hodině ráno kontrolovali policisté v Nezamyslicích
řidičku Škody Octavie. U pětatřicetileté ženy provedli dechovou
zkoušku a naměřili jí 1,70 promile

alkoholu v dechu. Dotyčná přiznala,
že před jízdou požila dvě odlivky
po půl decilitru rumu,“ uvedla Irena
Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Opilé ženě na místě policisté
zadrželi řidičský průkaz a zakázali
další jízdu. „Nyní je tato dáma
podezřelá ze spáchání trestného
činu ohrožení pod vlivem návykové
látky, za který jí hrozí až roční pobyt za mřížemi, peněžitý trest nebo
zákaz činnosti,“ vypočítala možné
následky policejní mluvčí.

Policie pátrá, kdo v Určicích

přerazil sloup

Určice/mik - Policisté nyní vyšetřují případ přeraženého sloupu
elektrického vedení u silnice mezi
Prostějovem a Určicemi. Poškození sloupu je zatím jedním velkým tajemstvím, vyšetřovatelé ale
předpokládají, že do něj někdo
vrazil autem a z místa nehody ujel!
„V pátek pětadvacátého dubna přijali policisté dopravního inspektorátu oznámení o poškození sloupu
elektrického vedení v katastru Určic, k němuž s největší pravděpodobností došlo vlivem dopravní nehody. Při prvotním šetření policisté
zjistili, že k nehodě zřejmě došlo
někdy v době od jednadvacátého
do onoho datumu ohlášení. Zatím
neznámý řidič s neustanoveným
vozidlem, který jel od Prostějova na
Určice, v místě mezi chatovou osadou a ulicí Určickou, narazil do kovového výložníkového sloupu elektrického vedení. Vlivem toho došlo
k poškození a deformaci sloupu,
který byl po střetu vytržen z uložení
v zemi a ve spodní části byl zlomen.
Elektrické vedení zůstalo zaklíněno
v koruně stromu nacházejícího se
v blízkosti sloupu,“ popsala poško-

Kdo to udělal? Na přeraženém sloupu elektrického vedení
u Určic vznikla patnáctitisícová
škoda.
Foto: Policie ČR
zení součásti elektrického vedení
v Určicích Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Pracovník energetických závodů
zajistil poškozený sloup proti pádu.
„Předběžně byla hmotná škoda vyčíslena na patnáct tisíc korun. Kdo
sloup poškodil a za jakých okolností
k tomu došlo, policisté zjišťují,“ dodala Urbánková.

Exkluzivní interview se zastupitelem Čelechovic na Hané Zdeňkem Dokulilem

„JE TO VLÁDA JEDNÉ STRANY, COŽ BY MĚLO SKONČIT!“
Čelechovice na Hané - Již šesté volební období patří mezi členy čelechovického zastupitelstva Zdeněk Dokulil (na
snímku) starší. V období ohraničeném roky 1998 až 2006
dokonce zastával post starosty, přičemž na těchto osm let
rád vzpomíná. „Na obci byl dokončen veřejný vodovod,
opravovaly se místní komunikace, stará školní budova,
obecní byty a došlo k úpravě terénu v cukrovaru, který získala obec do vlastnictví a kde již nyní stojí rodinné domy.
Tehdy vypadal jako měsíční krajina,“ zmínil Dokulil nejzásadnější změny v Čelehovicích na Hané. Vůči nynějšímu
vedení obce má několik výhrad a dostane-li důvěru, bude
kandidovat také v podzimních volbách.
Jiří Možný
Jak dlouho jste již činný ve
veřejném životě?
„Od roku 1979 jsem dělal předsedu
tělovýchovné jednoty, doteď jsem
ve výboru. Neměl jsem to jednoduché, ale dobře se mi spolupracovalo
s kolegy, kteří byli o patnáct dvacet
let starší. Potom přišla devadesátá
léta a díky působení ve veřejné funkci jsem byl zvolen do zastupitelstva.
To tehdy bylo patnáctičlenné a byl
jsem i v radě. Protože jsem byl členem KSČM a dal jsem na doporučení svého otce, o post starosty jsem
se neucházel, přestože jsem získal
nejvyšší počet hlasů.“
Do čela obce jste se ale nakonec stejně dostal...
„Stále jsem měl nejvyšší preference
nezávisle na politické straně, na obci
se totiž hodnotí zejména veřejná
činnost. Ve druhém období to bylo
poměrně složitější, protože se začaly
tvořit skupiny, které na mě nahrály
podraz, že jsem byl zvolen nelegálně. Tehdy byl starosta odpovědný za
přípravu dalších komunálních voleb
a v obálkách se s volebními lístky
ocitl i komunistický program na další období. Z toho jsem byl obviněn

já, přičemž to ale nebyla moje akce
a ani nalezena žádná vina, takže jsem
starostoval dál.“
Mohl byste se s odstupem
času ohlédnout za svým
koncem na postu starosty
Čelechovic na Hané?
„Při mém druhém období se situace
začala vyhrocovat, bylo to pět proti
čtyřem a ta čtyřka byla proti kanalizaci, která je dnes už postavena. Vše
bylo připravené a první fází mělo být
napojení na Smržice a pokračování
do Kralického Háje. Nám stačilo
udělat tak pět set metrů a nemusela
se stavět jímka k Trilobitu, což stálo
tři čtvrtě milionu korun. Mohlo to být
nepoměrně levnější, navíc se takto
obden musely vyvážet jeden až dva
fekální vozy, protože jímky nebyly
dostačující. To odpadlo až s vybudováním hloubkové kanalizace. Po
roce 2006 jsem byl trošičku marod,
dal jsem i na doporučení lékařů
a i když za mnou přišli moji příznivci, abych kandidoval na starostu, tak
jsem odmítl, přestože byla zaručena
většina.“
Jak jste v obci činný momentálně?
„Na obecní kandidátku mě zvolila
politická strana a poctivě se účastním

všech zasedání. Když na mě zastupitelstvo přenese nějaký úkol, tak ho
splním. Ale abych se přehnaně angažoval, to ne. Co rozhodnou čtyři lidé,
to ostatní odkývnou. Ale v Čelechovicích jsem činný od roku 1971, kdy
jsem se vrátil z vojny. A potvrdily to
i první čtyři volební období, kdy
jsem dostal nejvíce preferenčních
hlasů, přestože jsem byl od první
poloviny osmdesátých let členem
KSČ. Po převratu jsem nepřešel do
žádné jiné strany, sám otec, ač byl
jako lidovec oponent, mi říkal, že
když jsem tam vstoupil, tak bych neměl politikařit v jiné straně. Toto se
bohužel nestalo u některých jiných,
kteří mě kritizovali...“
Jak hodnotíte současnou
práci zastupitelstva?
„V posledním období mi přijde, že
je to vláda jedné strany, což by mělo
skončit! Jsme tam jen dva oponenti,
jinak je to jednoznačná záležitost.
Když je potřeba něco udělat a je to
sporné, tak se jeden dva zdrží a ostatní vše odhlasují. Některé věci schvalované na veřejných zasedáních se
navíc projednávají pouze hodinu
před jejich zahájením, přičemž na
mysli mám takové zásadní záležitosti jako je například úprava rozpočtu.
Takových věcí je ale víc, což veřejnost neví. Mrzí mě ale také to, že
na veřejná zasedání chodí poměrně
málo občanů, někdy je tam i víc
zastupitelů... Mladší lidé mají jiné
starosti a své povinnosti, střední či
starší generace
si čas neudělá.“
g
K čemu máte hlavní výhrady?
„Přestalo se mi líbit zametání kauz!
Ve velké politice jsou to hry o miliardy, tady jde o menší měřítko.
Když začínal svou činnost dům
s chráněným bydlením Trilobit, tak
jeden z nájemníků půl roku nepla-

til, což dělalo asi třicet tisíc korun,
ale bydlel vesele dál. Starosta, místostarosta, zastupitelstvo, kontrolní
komise, správní rada Trilobitu, nikdo
nedokázal zajistit, aby poctivě platil.
Mělo by to být ve smlouvě ošetřeno,
bohužel se tak nestalo a tím obec
přicházela o peníze. Mrzí mě, že se
v posledních třech letech nenašel
nikdo místní, kdo by se dal na psaní
obecní kroniky po paní učitelce Adéle Majerové, která vše posuzovala
s rozvahou a klidným pohledem.
Přestože máme v obci řadu studostudo
vaných lidí a několik učitelů. Dále se jedná i o podivnou rekonstrukci
sokolovny.“
Povídejte...
„Na základě
rozhodnutí výboru
TJ Sokol se sokolovna pronajala na
deset let obci, což bylo
výhodné, protože obec
dosáhla na rozdíl od
Sokola na stát-

ní dotace. Provedla se rekonstrukce
a vypadá to tak celkem pěkně, je to
záslužná práce a správné využití prostředků. Ale nebylo tam provedeno
výběrové řízení, což je podmínka
u investicí vyššího finančního rozsahu. Finanční úřad na to vyměřil
pokutu tři čtvrtě milionu korun, což
posléze snížil na zhruba dvě stě tisíc.
To se zaplatilo z veřejných finančních prostředků, ale veřejnost o tom
nebyla informována, ani v obecním
zpravodaji!“
Jak hodnotíte součassoučas
nou starostku obce?
„Být starostou není práce

na osm hodin, ale na čtyřiadvacet.
A práce na vesnici je jiná než ve
městě, kde se lidé tolik neznají.
Ať starosta udělá cokoliv, vždy
bude kritizovaný. Neřekl bych, že
by současná starostka vykonávala
svoji pozici špatně, naopak dělá to
poměrně dobře, nechává si věci odsouhlasit, aby nepřesáhla své pravomoci a někdo ji nemohl napadnout,
což je v pořádku. Se starostkou
jsme celkem zadobře a nechci jí
dělat problémy. Je ale o zhruba dvacet
c let mladší a jelikož se učíme po
celý
c život, takže se ještě potřebuje
trochu
přiučit...(úsměv)“
t

důvěra, rád ještě pomůžu. Na vesnici
mají strany starší členy, i když bychom chtěli, aby se postupně zapracovávali mladší. Pokud ne rovnou na
kandidátku, tak aspoň do komisí. Ale
je to tak těžká věc, mladí mají své
starosti s rodinami a prací. Předpokládám, že podzimní volby nebudou
probíhat tak jako minule, kdy členové SNK voličům přímo vnucovali,
aby volili tuto stranu...“
S jakými úkoly bude potřeba
poprat se v dalších letech?
„Každou obec pálí něco jiného. Nás
ponejvíce dodělávky prací, jakožto
chodníků a místních komunikací,

„Přestalo se mi už líbit zametání kauz! Ve velké
politice jsou to mnohdy hry o miliardy korun, tady jde
o menší měřítko. Mrzí mě také, že se v posledních letech nenašel nikdo, kdo by se dal na psaní kroniky“
zastupitel Čelechovic na Hané ZDENĚK DOKULIL
vypočítává hlavní výhradu k obecnímu chodu
Co například se v obci podařilo?
„Dešťová
i hloubková kanalizace.
„
Oprava
komunikací bude ještě chvíO
li
l probíhat, má to svůj vývoj. Je ale
dobře,
že na to krajský úřad poskytl
d
dostatek finančních prostředků.
Když jsem ještě předsedával tělovýchovné jednotě, peníze se tak
jednoduše získat nedaly. Každý si
musel vše odpracovat brigádami.
Dnes když jsou peníze, tak se staví,
D
kkdyž peníze nejsou, tak se nestaví,
ppokud se obec nechce zadlužit.“
Budete v podzimních volbách kandidovat?
„„To je věc politické strany... Jestli
bbudu požádaný a bude mi svěřena

a to nejenom v Čelechovicích, ale
i v místních částech. Na dědinách je
spousta domů blízko komunikace
a jsou často velmi staré. Cílem je
také rekonstrukce, která se už sedm
let stále slibuje občanům Příčné ulice, ale zatím se tam ještě nekoplo.
To by mělo být prioritou, je to jedna
z posledních ulic, která není vůbec
spravená. Následně nás trápí spolupráce v regionech a spolcích. Bývalý
cukrovar má již čtvrtého či pátého
majitele, firma tam chce obnovit stáčení i prodej motorové nafty a olejů.
Bylo by též vhodné, aby zastupitelstvo zvážilo do budoucna výjezd
kamionů přímo na silnici třetí třídy
naproti pekárny.“

Kultura v Prostějově a okolí...
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Deadly Hunta předal
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Hudební klub Apollo 13
byl uplynulou sobotu poctěn vskutku exotickou
návštěvou. Energickou
show ve stylu reggae,
hip hopu a dancehallu předvedl rastafarián
z Anglie Deadly Hunta.
Prostějovskému publiku se představil už
potřetí, tentokrát však
přivezl i novou desku.
Večerník u toho pochopitelně nemohl chybět.
Prostějov/pav

Deadly Hunta koncertoval v Apollu poprvé asi před čtyřmi roky, kdy
přijel na pozvání skupiny Zion
Squad, s níž také vystoupil. Toto
spojení se ukázalo jako fungující
i přitažlivé. Absolvovali společně
ještě vystoupení v rámci Prostějovského léta, kam dorazilo tisíc
fanoušků. Deadly Hunta si publikum získal zejména skvělým
raperským stylem a nezaměnitelným hlasem. Sobotní fanouškovská základna v Apollu byla
sice výrazně méně početná, o to

Angličan s jamajskými kořeny. Deadly Hunta vystoupil v Prostějově již potřetí a opět svoje fanoušky nezklamal, když představil
fanouškům novou desku.
Foto: Pavla Vašková
nadšeněji se však návštěvníci bavili. „Máme ho moc rádi. Kromě
toho, že je vynikající raper a zpěvák, jeho texty obsahují poselství.
Zpívá o morálních hodnotách, jistotách, o věcech, které jsou naším
největším bohatstvím. Oslavuje
život, harmonii a lásku,“ přiblížil
filozofii rastafariánství, která se
odráží v Huntových textech, Vítězslav Lužný, pořadatel koncertu
a člen skupiny Zion Squad. „Těší
mě, že vůbec máme možnost tako-

vou akci uspořádat, a že se najdou
nadšenci, kteří přijdou,“ dodal ještě
spokojeně.
Pokud patříte k fanouškům reggae, určitě si nenechte ujít koncert skupiny Zion Squad 6. června. Kapela vystoupí na náměstí
T. G. Masaryka v rámci oslav 100
let nové radnice společně se skupinami Švihadlo, Meteor z Prahe
a Holden. A jak její členové avizovali, bude to poslední, rozlučkový
koncert...

Proostěějovvskéé dny huddbyy naabíddnou i kleezm
mer

HANÁCKÝ DIVADELNÍ MÁJ ovládlo „bezchibné” divadlo
Ochotníci po roce opět rozjařili Němčice nad Hanou

Němčice nad Hanou/mls - V sobotu v Němčicích nad Hanou
skončila tradiční přehlídka ochotnických souborů z celé Moravy
Hanácký divadelní máj. Celkem
jedenáct představení během celého týdne navštívilo přesně 1
811 diváků. Vyprodáno měl však
tentokrát pouze domácí soubor se
svojí hrou Charleyova teta.
Divadelní spolek Na štaci v posledních letech zažívá pravou renesanci.
Loni se ochotníci z Němčic nad Hanou po letech opět zúčastnili domácí
přehlídky s inscenací Žena v trysku
století. Letos už připravili představení rovnou dvě. Kromě Charleyovy
tety to byla ještě hra Královna koloběžka první. Obě tato představení
se u diváků setkala s velkým úspěchem. Zatímco pohádka na motivy
Jana Wericha získala Cenu Klubu
dětského diváka, komedie z pera
anglického dramatika Jevana-Brandona Thomase brala prestižní Cenu
diváků.
Poněkud jiného názoru než diváci
však nakonec byla odborná porota, které se z celkem jedenácti
představení nejvíce líbila hra
Central Park West v podání Divadelního spolku Bezchibi z Brt-

nice. Právě tuto inscenaci porotci
nominovali na národní přehlídku
venkovských divadelních souborů Krakonošův podzim ve Vysokém nad Jizerou.
Mezi představeními pro děti je pak
nejvíce zaujal „Čarodějův učeň“ v
podání Divadelního souboru J. K.
Tyla z Brodku u Přerova. Následovníci autora Strakonického dudáka se
tak podívají na národní přehlídku
Popelka Rakovník.
Jisté je, že ceny ani nominace
nejsou pro většinu ochotníků
hlavním motorem. Tím zůstává
chuť pobavit nejen diváky, ale i
sebe samé. „My jsme své případné vítězství pro jistotu řádně oslavili již včera, neboť tušíme, že dnes
už bychom k tomu nemuseli mít
důvod. Nyní se ale bojíme ohnout,
protože by se nám mohla zlomit
játra,” žertoval ještě před slavnostním vyhlášením výsledků principál
souboru Zmatkaři Dobronín František Kunst.
Na úplný závěr starostka Němčic
nad Hanou poděkovala všem, kteří
se na přehlídce podíleli, stejně jako
četným sponzorům a mecenášům,
kteří festival podpořili a bez nichž
by ho nebylo možné pořádat.
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Ve svém živlu. Prezident Hanáckého divadelního máje Jiří Vrba
vtipně provázel celým festivalem. Na pódiu se přitom cítil skutečně
„jako doma“ i při závěrečném ceremoniálu. Foto: Martin Zaoral

Rodina Hrobových byla v Němčicích
BYLI JSME
KOMPLETNĚ VYVRAŽDĚNA
U TOHO!

Létající rabín zahraje na prostějovském zámku

Prostějov/pav
Oblíbená
klezmerová kapela Létající
rabín vystoupí v sále zámku
na Pernštýnském náměstí v
Prostějově už tuto sobotu 10.
května od 19.00 hodin. Koncert
se uskuteční v rámci probíhajícího dvaadvacátého ročníku
festivalu Prostějovské dny hudby.
Prostějovské dny hudby se za
dobu své existenci staly vlastně

multižánrovým hudebním festivalem. Letošní ročník se mohl
pochlubit například vynikajícím
koncertem Dechového orchestru ZUŠ, jehož hostem byla
Bára Basiková. Další vystoupení
proběhnou v příštích čtrnácti
dnech a na programu je například
koncert pěveckého sboru Vlastimila s přáteli z Rakouska, jazzrocková kapela ze Zlína F-dur

Jazzband nebo recitál komorního
dua z USA. Kapela Létající rabín,
která hraje tradiční instrumentální
hudbu východoevropských Židů,
tento multižánrový výčet vhodně
doplňuje. Navíc loni skupina po
několika letech poprvé v Prostějově
neodehrála tradiční vánoční konAni jeden z nich nepřežije. Vypočítavý právník v podání principála divadelního souboru Františka
cert. Bude tedy zajímavé sledovat,
Kunsta se dostal do bláznivé rodiny, jejíž členové měli zdědit velké mění.
Foto: Martin Zaoral
co nového posluchačům Létající
rabín přinese.
Němčice nad Hanou/mls - De- ho pana Tomba, kteří po jeho smrti představení jeden ze spokojených
tektivní hra Normana Robbinse mají zdědit pořádný balík peněz. diváků. Nebylo pak vůbec žádHrobka s vyhlídkou v podání Vše se komplikuje tím, že část z ným překvapením, že porota HaDivadelního spolku Zmatkaři něj má dostat spisovatelka dívčích náckého divadelního Máje udělila
Dobronín uzavřela v pátek pře- románů, které starému muži, trpící- cenu hned třem „Zmatkařkám“ a
hlídku Hanácký divadelní máj. mu nespavostí, pomáhaly usnout. to Markétě Brodinové, Martině
Milovníci tajemna, napětí i čer- Když se do vzájemných rozporů Nováčkové a Pavle Kasalové.
ného humoru si při jejím sledo- členů této zvláštní rodiny přimíchá Divákům z Němčic a okolí pak
vání skutečně přišli na své...
ještě zadlužený právník, hodně nezbývá, než se těšit, až za nimi
akce Tomáš Zlámal z pořadatelské Soubor z vesničky ležící kousek od podivná služebná a zákeřná ošetřo- soubor z Českomoravské vrchoviagentury Hittrade, která nás po celý Jihlavy na české ochotnické scéně vatelka, tak vám z toho může vyjít ny opět dorazí.Soubor z vesničky
ležící kousek od Jihlavy na české
rok zásobuje pravidelným přísu- již několik let vyniká především také pořádný zmatek.
skvělými hereckými výkony. Diváci To se však díky perfektní režii v ochotnické scéně již několik let
nem exkluzivních hudebních akcí.
A ani Prostějovský Večerník jako z Němčic se o tom mohli opakovaně případě Zmatkařů nestalo. Nao- vyniká především skvělými herechlavní mediální partner akce ne- přesvědčit a to jak na svém tradič- pak děj hry, kdy řádění šíleného kými výkony. Diváci z Němčic se
zůstane v pozadí. Těšit se můžete ním festivalu, tak i v rámci divadel- vraha postupně o život připraví o tom mohli opakovaně přesvědčit
na velký rozhovor s Michalem ních pátků. Zmatkaři sem naposle- celou rodinu, měl neobyčejný a to jak na svém tradičním festivaDavidem i soutěž o vstupenky na dy zavítali letos v lednu, když zde spád, humor a dokonce místy v lu, tak i v rámci divadelních pátků.
předvedli inscenaci o nefunkčních divadle dokázal navodit až ho- Zmatkaři sem naposledy zavítali
blížící se koncert!
Přijďte si dát Colu, pochlubit se lidských vztazích Dva. Na jarní pře- rorovou atmosféru. „Představení letos v lednu, když zde předvedli
sbírkou céček ale hlavně zapařit hlídku soubor přijel s hrou z docela mělo skoro tři hodiny, ale mně to inscenaci o nefunkčních lidských
uteklo jako voda. Nenudil jsem se vztazích Dva. Na jarní přehlídku
nonstop na nestárnoucí hitovku z jiného žánrového soudku.
Discopříběhu a další notoricky zná- Početná ovšem zcela nenormální ani chvilku a po pravdě řečeno, až soubor přijel s hrou z docela jiného
mé songy Michala Davida už ve rodina Tombových (v doslovném dosud jsem vůbec neměl prostor žánrového soudku.
překladu Hrobových) nápadně uvažovat nad tím, co na tom bylo Početná ovšem zcela nenormální
čtvrtek 5. června.
připomíná Adamsovu famílii. dobré a co třeba ne. Asi nejvíc rodina Tombových (v doslovném
Pomatený vědec, nymfomanka, mě ale bavilo to, že jsem vůbec překladu Hrobových) nápadně
mužatka, travička se zálibou v za- netušil, jak se to bude vyvíjet dál, připomíná Adamsovu famílii.
hradnictví, bestie zavřená ve sklepě příběh mě dokázal nejen vtáh- Pomatený vědec, nymfomanka,
a muž považující se za Caesara. nout, ale i několikrát docela dost mužatka, travička se zálibou v zaTak to jsou povedení potomci staré- překvapit,“ vyjádřil se krátce po hradnictví, bestie zavřená ve sklepě

SUPERMEJDAN Michala Davida

vypukne PŘESNĚ ZA MĚSÍC!

Prostějov/peh - Po třech letech
přijede do Prostějova, aby opět
předvedl jedinečnou velkolepou
koncertní show. Ano, bude tady
Michal David s nejslavnější kapelou české historie! Chcete žít
nonstop a opět si zasnít svůj discopříběh? Pak přijďte do Víceúčelové haly-ZS a to už přesně za
měsíc 5. června!
Hudební událost letošního roku
je na spadnutí, do Prostějova míří
česká hudební hvězda první velikosti, jejíž nestárnoucí hitovky boří
diskotéky už od osmdesátých let.
Kdo by neznal songy jako Ruská

Máša, Céčka, Nenapovídej nebo
Nonstop? Příznivci největší stálice
české hudební scény si budou moci
přesně za měsíc vychutnat její vystoupení živě a ve velkém stylu.
„Koncert proběhne na prostějovském zimním stadionu z kapacitních důvodů, aby se lístky dostaly
opravdu na všechny. Michal David
v Prostějově vystoupil naposledy
v roce 2011 a i tehdy se jeho vystoupení mohlp pochlubit vysokou
návštěvností. Proto doufáme, že i
letos, kdy ho navíc doprovodí vynikající kapela, půjde určitě o skvělý
hudební zážitek,“ přiblížil detaily

Prostějovským regionem
projede Kolona vítězství
Klub vojenské historie oslaví výročí konce války
Prostějovsko/pav - V rámci projektu Živé obrazy druhé světové
války projede některými obcemi
regionu Kolona vítězství. Akci
pořádá Klub vojenské historie
– Dukla o. s. 7. a 8. května k 69.
výročí ukončení války v Evropě.
Součástí bude řada pietních aktů
ve vybraných obcích.
Všichni, které zajímá historie, a
nejsou lhostejní k minulosti našeho regionu, mají možnost se u
příležitosti výročí konce války zúčastnit jedinečné akce. Ze strany
Klubu vojenské historie se jedná
o pokus o založení tradice k uctění
památky válečných obětí. Kolona
vyjede 7. května před půl šestou
večer z Obědkovic a pokračovat
bude přes dalších třináct dědin až
do Skalky.
„V každé dědině položíme květiny

k pomníku za účasti čestné stráže
v dobových uniformách, návštěvníci mohou vidět uniformu Rudé
armády, československou a uniformu Námořní pěchoty. Doprovázet
nás bude i dobová technika, například motocykl M 72 či terénní automobil Dodge WC 51,“ přiblížil
předseda klubu Jaroslav Dvořák.
„Zajímavostí je také to, že se ke koloně připojí paní Valášková, která
dorazí až z Nového Jičína. Má totiž
na hřbitově ve Skalce pochovaného tatínka, jenž se stal obětí války
přesně 8. května 1945,“ upozornil
ještě.
Součástí celého projektu je také výstava zbraní, fotografií a exponátů
ze sbírky amatérského historika Jaroslava Kouřila, která bude k vidění 8. května od devíti hodin v Hostinci u zámku ve Vřesovicích.

Orientační časy zastávek
Kolony vítězství:
středa 7. května 2014
Obědkovice
17:20
Tvorovice
18:20
Hruška
19:20
Měrovice
20:15
čtvrtek 8. května 2014
Dobrochov
10:00
Vranovice
10:40
Kelčice
11:25
Vřesovice
13:00
Pivín
13:40
Klenovice
14:40
Ivaň
15:40
Čelčice
16:40
Skalka Hř
17:40
Skalka
18:15
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Svěží jarní zpravodajství z Prostějovska

a muž považující se za Caesara.
Tak to jsou povedení potomci starého pana Tomba, kteří po jeho smrti
mají zdědit pořádný balík peněz.
Vše se komplikuje tím, že část z
něj má dostat spisovatelka dívčích
románů, které starému muži, trpícímu nespavostí, pomáhaly usnout.
Když se do vzájemných rozporů
členů této zvláštní rodiny přimíchá
ještě zadlužený právník, hodně
podivná služebná a zákeřná ošetřovatelka, tak vám z toho může vyjít
také pořádný zmatek.
To se však díky perfektní režii v
případě Zmatkařů nestalo. Naopak děj hry, kdy řádění šíleného
vraha postupně o život připraví celou rodinu, měl neobyčejný spád,
humor a dokonce místy v divadle
dokázal navodit až hororovou atmosféru. „Představení mělo skoro
tři hodiny, ale mně to uteklo jako
voda. Nenudil jsem se ani chvilku
a po pravdě řečeno, až dosud jsem
vůbec neměl prostor uvažovat nad
tím, co na tom bylo dobré a co
třeba ne. Asi nejvíc mě ale bavilo
to, že jsem vůbec netušil, jak se to
bude vyvíjet dál, příběh mě dokázal nejen vtáhnout, ale i několikrát
docela dost překvapit,“ vyjádřil
se krátce po představení jeden ze
spokojených diváků.
Nebylo pak vůbec žádným překvapením, že porota Hanáckého
divadelního Máje udělila cenu
hned třem „Zmatkařkám“ a to
Markétě Brodinové, Martině Nováčkové a Pavle Kasalové. Divákům z Němčic a okolí pak nezbývá, než se těšit, až za nimi soubor
z Českomoravské vrchoviny opět
dorazí.

z vernisáže...

V Avatarce vystavuje surrealistická milovnice zvířat
Obrazy Zdeňky Trnečkové ležely sedmnáct let v archivu

Prostějov/pav - Ojedinělou sérii
obrazů prostějovské výtvarnice Zdeňky Trnečkové můžete
vidět již od poloviny dubna
v umělecké kavárně Avatarka na
hlavním náměstí. Malířka, jež se
svými obrazy hlásí k postsurrealismu, zde vystavuje poprvé díla,
která vznikla už více jak před
sedmnácti lety.
Jméno malířky a fotografky
Zdeňky
Trnečkové
není
prostějovským
milovníkům
umění neznámé. Od dob svých
studií na Gymnáziu Jiřího Wolkera už v našem městě vystavovala zhruba patnáctkrát. Jako
malířka je velmi plodná, sama
uvádí, že už vytvořila něco kolem
tří stovek obrazů. Také proto je
výstava v Avatarce ojedinělou
záležitostí. Jsou zde totiž k vidění
pestrobarevné fantaskní obrazy,
spojující snovou realitu s figurálními a zvířecími motivy, které
autorka vystavuje sice poprvé, ale
vznikly už v podstatě na začátku

její umělecké kariéry. Téměř
všechny jsou vytvořeny technikou
olejomalby. „Jsem velmi ráda, že
můžeme poskytnout prostor pro
tak krásnou výstavu. Mně osobně
se obrazy Zdeňky Trnečkové velice
líbí. Každý z nich obsahuje příběh.
Kdybych před tím obrazem stála
hodinu, dokázala bych snad podle
něj napsat pohádku,“ s nadšením
láká ke zhlédnutí výstavy majitelka
kavárny Iva Polická. „Navíc jsem
se z obrazů dozvěděla i něco o
ohrožených druzích zvířat. Autorka
je totiž velkou milovnicí přírody a
ve složitých kompozicích obrazů
jsou také zakomponovaná právě
zvířata, kterým hrozí vyhynutí. Je
to například vlk hřivnatý,“ dodává
na vysvětlenou Iva Polická.
Zdeňka Trnečková v Avatarce
také vystavuje kolekci šperků
z polodrahokamů, ty je možno si i
zakoupit. Výstavu můžete navštívit
kterýkoliv den v týdnu až do 25.
května. Vstup je samozřejmě
zdarma.

Autorka a kavárnice. Autorka série fantaskních maleb Zdeňka
Trnečková (vlevo) zapózovala společně se svými obrazy i s majitelkou Avatarky Ivou Polickou. Foto: archiv Zdeňky Trnečkové

Ze života města
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ROZPOČET MĚSTA ZA ROK 2013 SE STOMILIONOVÝM „KOTRMELCEM“
„Využili jsme rezervy, které se záhy bohatě vrátily,“ vysvětlil primátor Pišťák

EXPRESS
ze zastupitelstva

Přestože Večerník už v průběhu prvních měsíců letopočtu 2013 informoval o dílčích výsledcích ekonomického hospodaření města za uplynulý rok, teprve uplynulý pátek primátor Statutárního města Prostějova
Miroslav Pišťák poskytl konečný „sčot“. A přestože
se to zdá nemožné, hospodaření magistrátu dopadlo
vloni o více než sto třináct milionů korun lépe, než se
předpokládalo! Z výrazného schodku v rozpočtu se
totiž nakonec stal třímilionový přebytek...

Prostějov/mik
„Závěrečný účet města za
minulý rok skončil tak, že
hospodaření vykázalo kladné saldo příjmů a výdajů
ve výši 3 361 000 korun.
Zlepšený ekonomický výsledek je ovšem vyjádřen oproti původním předpokladům
částkou 113 500 000 korun,“ potvrdil informace
Večerníku Miroslav Pišťák,
primátor Statutárního města
Prostějov. „Když jsme projednávali a následně schválili

rozpočet města pro rok 2013,
počítali jsme s deficitem
přesahujícím sto milionů
korun. Nakonec jsme ale
hluboko sáhli do našich
použitelných
finančních
rezerv,
protože
jsme
potřebovali zasanovat tu
část rozpočtu, která se týkala
investiční výstavby. Nebýt
tohoto zásahu, nemohli
bychom se vloni pustit do
tolika náročných staveb
či zásadních rekonstrukcí.
A díky využití rezerv ve výši
zhruba devadesát milionů
korun jsme se dostali nikoliv
do deficitu, ale do mírného
přebytku v rozpočtu,“ shrnul

dále celoroční výsledky
hospodaření Prostějova jeho
primátor.
Jak je ale možné, že rozpočet
města roku 2013 dopadl
z hlediska financování tak
velkým a naštěstí kladným
kotrmelcem přes sto milionů
korun? „Náš loňský výsledek hospodaření se opíral
také o to, že státu se začalo
výrazně lépe dařit vybírat
daně. My jsme zároveň měli
relativně značný příjem z výnosů hracích automatů a dalších výdělečných činností.
Výsledkem pak je, že co jsme
do rozpočtu lidově řečeno
nasypali z finančních rezerv,

Finanční zázrak! Přestože rozpočet města měl za loňský rok skončit stomilionovým deficitem, výsledek nakonec zůstal v černých číslech.
Koláž Večerníku
to se nám během roku vrátilo
zpět. Takže s konečnou platností mohu konstatovat, že
za minulý letopočet nejsme
v červených číslech, ale

Pokácené stromy ve školkách jsou nahrazovány

vzrostlých stromů, které nyní
postupně nahrazuje novou
zelení. K tomuto opatření
donutily magistrát události
z loňska, kdy v několika případech silný vítr povalil právě
některé stromy v areálech mateřských škol.
V uplynulých týdnech proběhla
revitalizace zahrad šesti mateřských škol ve městě. Nová zeleň
byla vysazena v mateřinkách
v ulicích Fanderlíkova, MáNová zeleň. Holá místa po vykácených stromech v zahrádkách nesova, A. Krále, Smetanova,
prostějovských „mateřinek“ se pomalu znovu zaplňují.
Květná a v Žešově. „V zahraFoto: Magistrát města Prostějova. dách školek proběhla celková
úprava, od kácení již nevyhoProstějov/mik - V posledních teřských škol nestačí divit. vujících dřevin, až po následnou
měsících se každý Prostějo- Jejich zahrady totiž nechalo výsadbu stromů a keřů, mulčovan procházející okolo ma- město doslova vyplenit od vání, doplnění trávníků a úpravu

květinových záhonů, která bude
probíhat v nejbližších dnech,“
popsala úpravy Ivana Hemerková, náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov.
Například jen v objektu mateřské školy ve Fanderlíkově ulici
bylo vysázeno sedmnáct stromů,
hlavně javory, jabloně, okrasné
třešně, jeřáby, lísky, duby a další.
„Celkové náklady na revitalizaci
zahrad mateřských škol činily
bez sto tisíc korun dva miliony, přitom na akci jsme získali
dotaci ve výši jednoho milionu
korun,“ prozradila dále Hemerková.
V další etapě bude realizována
revitalizace dalších osmi zahrad
mateřských škol.

Radní pod palbou
KONEC STAROREŽNÉ?

Prý poplašná zpráva!

„Pro firmu se s územním plánem nic nemění,“
ujišťuje na všechny strany náměstek Zdeněk Fišer

Prostějov - Před třemi týdny Večerník informoval o dalších
„perličkách“ v návrhu nového územního plánu, podle něhož by
firmy Granette Starorežná v Dykově ulici a Topas ve Šlikově
ulici měly být uvrženy do obytné zóny, čímž by jim podle mnoha
zasvěcených mohly vzniknout velké problémy. Podle některých
dokonce těmto tradičním prostějovským firmám hrozí snad
i zánik! Tyto spekulace však kategoricky vyvrací náměstek
primátora Statutárního města Prostějov Zdeněk Fišer (na snímku), který všechny podobné zvěsti považuje za šíření poplašných
zpráv... Co dále prozradil v exkluzivním rozhovoru našeho pravidelného seriálu?
Michal Kadlec
Proč považujete úvahy o možném zániku
Starorežné kvůli jejímu zařazení
do obytné zóny za nesmyslné?
„Není přece pravda, že firmy, které
sídlí v takzvané červené zóně poblíž
centra města, chce radnice pomocí
nového územního plánu zlikvidovat!
A vaše informace jsou navíc zkreslené v tom, že Prostějov už žádnou
obytnou zónu nemá. Uvedená zóna
se podle nového plánu nazývá smíšená plocha obytná!“
Můžete vysvětlit v čem
je onen rozdíl?
„Podle nového výkladu územního
plánu mohou ve smíšené zóně být
umístěny jak obytné domy, tak výrobní firmy a provozovny nabízející
různé služby. Stejně tak obchody
nebo školská zařízení. A žádnému
tomuto subjektu nehrozí, že by musel
ukončit svoji činnost. V souvislosti
s novým územním plánem se pro
nikoho naprosto nic nemění a ani nehrozí žádná omezení. Proto jakékoliv
zprávy o existenčním ohrožení Starorežné či Topasu beru jako poplašné.“
Skutečně těmto firmám nehrozí, že by
kvůli umístění v červené zóně,
byť smíšené ploše obytné, jak jste
nyní upřesnil, měly nějaké komplikace?
„Jakmile ve vašem Večerníku vyšel zmíněný článek, okamžitě mě

kontaktovali vedoucí představitelé
Starorežné i Topasu. Vysvětloval
jsem jim ono nedorozumění, které
vzniklo. Společně se spolutvůrcem
nového územního plánu architektem
Kynčlem jsme je ujistili, že nijak nemusejí omezovat výrobu. V souvislosti s tím, že působí mezi obytnými
domy, budou muset pouze dbát
na případné zvýšené nároky hygieniků a samozřejmě se přizpůsobit
náročnějším předpisům na ochranu životního prostředí. Nic
z toho ale nebudev
žádném případě nijak
dramatické, natož aby
to omezovalo výrobu
Starorežné nebo
Topasu.“

Ovšem v případě
jiné firmy, krasické
Galy, nový územní plán města obrovským problémem byl. Na jejím
místě jste uvažovali s veřejným
prostranstvím vhodným například pro výstavbu sportoviště...
„I tento problém je již vysvětlen
a z naší strany uveden do původního
stavu. Víte, v roce 2009 vypadala
Gala na krach a ze strany města se
začalo uvažovat o dalším možném
využití krasického areálu v případě
ukončení činnosti této firmy. O rok
později se ale neprosperující společnosti ujalo nové vedení, které
ji pozvedlo na současnou úroveň.
A to se před pár měsíci oprávněně
ozvalo proti návrhu nového územního plánu. S generálním ředitelem
Galy jsme se sešli a dohodli jsme
se na návrhu pořízení první změny
územního plánu. Z uvažovaného veřejného prostranství
se tak stane opět průmyslová zóna.“

Foto: archiv Večerníku

INZERCE

naopak v černých,“ pochlubil se Miroslav Pišťák, první
mužprostějovskéhomagistrátu.
Na závěr připomeňme, že pro
letošní rok prostějovští zastup-

itelé schválili rozpočet, který by
měl zůstat v konečném výsledku vyrovnaný. Bude to ale
skutečně tak, nebo se dočkáme
dalšího překvapení?

Město kupuje pozemek
v Brněnské za TŘI MILIONY
Prostějov/mik - Za čerpací
stanicí Avanti v Brněnské
ulici město pomalu ale jistě
připravuje druhou průmyslovou zónu. Za krátký čas
totiž magistrát odkoupí od
soukromého majitele další
pozemek!
„Rada města doporučila zastupitelstvu schválit výkup
dalšího pozemku pro zamýšlenou realizaci projektu takzvané malé průmyslové zóny
na jižním okraji Prostějova.
Podle podmínek dohodnutých
s prodávajícím pozemek hodlá
město koupit za cenu třistasedmdesát korun za metr čtve-

reční,“ prozradil Jiří Pospíšil,
první náměstek primátora Statutárního města Prostějov.
Jedná se o ornou půdu o výměře 8 663 metrů a navrhovaná
cena tak činí 3 205 310 korun.
Město již v této lokalitě vlastní dva pozemky s dopravním
napojením na hlavní komunikaci. „Intenzivně jednáme se
současnými majiteli o vykoupení dalších parcel. Věřím, že
nalezneme shodu, projekt další
průmyslové zóny v Prostějově
znamená příchod nových investorů a s tím spojených pracovních příležitostí pro obyvatele města,“ podotkl Pospíšil.

www.
vecernikpv.cz

Soutěž
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01. Stavaři hledí vpřed. Buď se z nich stanou úspěšní architekti, projektanti či stavbyvedoucí, nebo skončí pod
mostem či ve škarpě. O tom, že budoucnost je nejistá, svědčí tablo z firemní prodejky Těšínských jatek na Žižkově
náměstí.
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02. Dostane obchodka šach mat? Studenti ze 4.A Obchodní akademie se proměnili v šachové figurky,
s nimiž tahají jejich třídní učitelka Jitka Ungermannová a ředitelka Eva Lošťáková. Svoji poslední partii rozehrály v Atriu na Hlaváčkově náměstí.

Klikni na www.vecernikpv.cz a vyber svého favorita!

03. Ze zdravky jde strach. Tablo třídy 4.A ze zdravky je
k vidění v Raiffeisenbank na náměstí E. Husserla. Pokochat se na něm můžete velmi vtipnými fotografiemi, které
skvěle ilustrují všeobecnou pravdu, že ne vždy je vše tak,
jak se zdá.

04. Reálka mlsá. Maminka Forresta Gumpa měla vždy
pravdu. Jejím životním mottem se inspriovali studenti 6.N
z reálky, kteří vyrazili do cukrárny. Jejich tablo je k vidění
v prodejně Baťa v Dukelské bráně.

05. Podnikatelé vsadili vše na jednu kartu.
Maturanti ze ŠSŠP podnikání v Potravinách 21 na
náměstí TGM vsadili vše na maturitu. Z fotografií je
patrné, že jsou to skutečně velcí hráči. V kasinu to
dokázali pořádně roztočit

06. Veselá knihovna z GJW. Třída 8.A z Gymnázia Jiřího Wolkera ve výloze PEN na náměstí TGM vystavila
svůj čtenářský deník. Stali se přitom hrdiny svých oblíbených knížek, mezi které patří Krteček v kalhotách
stejně jako Sofiina volba.

Zpravodajství
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Májka v Drozdovicích BEZ KRVE! Stoh v Určické shořel na 1. máje

Drozdovice/mik - V roce 2011 obnovili drozdovičtí patrioti dávnou
tradici stavění májky. A letos se
jim podařilo vztyčit rekordně vysoký, šestadvacetimetrový symbol
prvního máje! Oproti loňsku se
uplynulý čtvrtek při této místní
lidové veselici naštěstí nikdo nezranil! Jenom se pilo a hodovalo...
Jak Večerník vloni informoval,
stavění májky v Drozdovicích se
tehdy neobešlo bez „krveprolití“, když hlavní organizátor této
obnovené tradice se poranil na
hlavě o ostnatý drát obepínající
kmen vztyčené májky. „Dával
jsem si majzla, ani nikomu jinému
se naštěstí nestal žádný pracovní
úraz. Letos se nám podařilo vztyčit rekordně vysokou májku, má
šestadvacet metrů! Je jen o metr
nižší, než blízká věžička drozdovické kaple. Třeba se nám za rok
podaří sehnat ještě vyšší smrček,“
svěřil se Večerníku ve čtvrtek před
polednem přímo na místě Pavel
Makový, který je hlavní postavou
Spolku pro udržování starých zvyků v Drozdovicích. Ten byl založen
v roce 1945 a po zhruba dvaceti-

Mají v tom prsty bezdomovci?

Rekord. Drozdovičtí nadšenci vztyčili na letošní první květnový den obrovskou májku, která je jen
o metr nižší, než sousední věžička kaple.
2x foto: Michal Kadlec

„Letos jsem si neublížil,“
zubil se Pavel Makový
leté odmlce znovu obnoven v roce
2013. Úplně na vršku májky, v koruně vysokého smrku, uschovali
drozdovičtí patrioti tradičně flašku
slivovice! „Zveme tím veřejnost

na kácení májky, které proběhne
31. května. Ještě nikdy se nám za
poslední čtyři roky nepodařilo při
kácení flašku slivovice zachránit,
vždycky se nám rozbila. Teď jsme

ji ale nalili do nárazuvzdorné lahve,
takže věříme, že konečně přežije,“
doufá Pavel Makový.
Jak majitel zdejší pohřební služby
závěrem důrazně podotkl, běda
tomu, kdo by se pokusil drozdovickou májku pokácet předčasně a slivovici nebo tradiční věnec ukrást!
„Opět nainstalujeme tajné oko
Velkého bratra a v případě jakéhokoliv pokusu o krádež zasáhne
naše drozdovická hlídací služba,“
pohrozil Pavel Makový.

Prostějov/mik - Ani hasiči si na
první májový den nevydechli.
Ze stohu na poli mezi Brněnskou
a Určickou ulicí v Prostějově se
totiž valil hustý dým. A podle všeho tady někdo hromady balíkové slámy zřejmě z neopatrnosti
zapálil.
„Hasiči byli ve čtvrtek prvního
května před polednem na místě
během tří minut po nahlášení požáru. Po domluvě s majitelem nechali část stohu vyhořet a hlídali,
aby se požár nerozšířil do okolí.
Škoda nebyla dosud vyčíslena,
nikdo nebyl nijak ohrožen na
zdraví,“ sdělila Večerníku Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí
Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje.
Hodně se v okolí mluví o tom, že

Prvomájový požár. Ve čtvrtek hasiči vyjížděli na pole mezi
Brněnskou a Určickou ulicí. Teď zjišťují, kdo zapálil stoh slámy.
Foto: HZS Olomouckého kraje
stoh několik dní „okupovali“ bezdomovci, kteří mohou mít požár
na svědomí. „Probíhá vyšetřování, příčina požáru není zatím jas-

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

ná. Podle všeho ale opravdu šlo o
cizí zavinění, ať už z nedbalosti
nebo úmyslně,“ podotkla mluvčí
krajských hasičů.

Svěží jarní zpravodajství
z Prostějovska

ČSSD slavila 1. máj tradičně Pelech ZMIZEL i s bezdomovci. Na jak dlouho?

v KOLÁŘOVÝCH SADECH

Prostějov/mik - Večerník už dvakrát informoval o nevábném
zákoutí pod mostem v Dolní ulici
v Prostějově, kde si bezdomovci
vybudovali pelech pro pravidelné
přespávání. A jak jsme v pátek
aktuálně zjistili, město konečně
hromadu matrací, dek a spousty
odpadků nechalo zlikvidovat!
„Událo se tak postupně během týdne. Na upozornění Večerníku jsme
celou záležitost monitorovali a předali ji k řešení odboru komunálních
služeb magistrátu. Naši strážníci teď
budou samozřejmě hlídat uklizenou
lokalitu, aby se už nikdy neopakoval podobný pokus bezdomovců,“
prozradil Jan Nagy, velitel Městské
policie v Prostějově. „Matrace, deky
a odpadky jsme prostřednictvím
technických služeb odvezli a místo
důkladně vyčistili,“ potvrdil i ve-

doucí oddělení komunálních služeb
města Jaroslav Chromek.
Jak se Večerník na konci uplynulého
týdne dozvěděl, okolí teď vyklidili
i sami bezdomovci. „Jenomže oni

Změna k lepšímu. Plac pod mostem v Dolní ulici byl vyčištěn,
pelech bezdomovců zlikvidován!
2x foto: Michal Kadlec

se vrátí,
vrátí už třikrát nebo čtyřikrát jim
to tady zrušili a pokaždé si ten brloh
postavili znovu,“ zatvářil se pesimisticky pracovník sousední sběrny
druhotných surovin. No, uvidíme...

Konšelé se přestěhují o patro níž
2x foto: archív ČSSD
Prostějov/mik - Prostějovští sociální demo
demokraté ani letos neustoupili od letitých tradic a prvomájové oslavy pro veřejnost uspořádali v Kolářových sadech. „Oranžové“ celebrity naší komunální politiky samozřejmě nechyběly, a když rovněž počasí přálo, stovky návštěvníků si dopřávaly nádherných chvilek čtvrtečního odpoledne plného stánků s občerstvením, dětských soutěží
i atrakcí. Pochopitelně nemohly chybět ani prvomájové polibky...

Prvomájová TRAGÉDIE: Senior spadl ze 4. patra!
Prostějov /mik - Ve čtvrtek
1. května před desátou hodinou dopolední došlo v Prostějově k úmrtí jednasedmdesátiletého muže, který scházel
schody ze čtvrtého patra panelového domu v Družstevní
ulici. Bohužel mu už na místě
nebylo pomoci...
„Muž se při sestupování přidržoval zábradlí tak, že na čtvrtém schodu od vrchu zavrávoral
a přepadl do prostoru mezi schodišti. Následně dopadl na zem
z výšky zhruba jedenácti metrů
a svým zraněním na místě podlehl,“ popsal prvomájové neštěstí
Josef Bednařík, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje. Jak vzápětí
dodal, při vyšetřování tragédie

nebylo zjištěno cizí zavinění.
Tělo muže bylo i tak přepraveno ke zdravotní pitvě. „Lékař
se na místě neštěstí pokusil ještě
o resuscitaci, ale starší pán utrpěl
závažná poranění hlavy a hrudníku, která se ukázala jako neslučitelná se životem. Naděje na
jeho záchranu už bohužel nebyla
bohužel žádná...,“ doplnil pro
Večerník Radomír Gurka, ředitel
prostějovské záchranky.
Večerník také ještě v sobotu získal exkluzivní zpověď
manželky nešťastníka, která
neskrývala obrovský zármutek. „Mého muže postihla před
pěti lety mrtvička, od té doby
špatně chodil a pravou ruku měl
nepohyblivou. Ve čtvrtek jsme
se chtěli jít projít do města, manžel začal scházet schody a já šla
za ním. Nedokáži si dost dobře
vysvětlit, co se stalo, ty schody

scházel od doby svého postižení tisíckrát a pokaždé byl velmi
opatrný. Křečovitě se držel zábradlí, ale najednou se přes něj
převrátil a spadl dolů. Už jsem
ho prostě nestačila zachytit... Je
to pro mě a pro celu rodinu strašná tragédie,“ svěřila se exkluzivně Večerníku manželka jednasedmdesátiletého muže, který
tak naprosto nešťastným způsobem přišel ve čtvrtek dopoledne
o život.
Redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku respektuje
přání manželky a nezveřejňuje fotografii muže, který
nepřežil pád ze schodiště ve
čtvrtém patře. „Prosím vás o
to, už tak je to pro nás velké
neštěstí,“ uvedla žena, která
společně s rodinou vyprovodí
svého manžela v pátek na jeho
poslední cestu...

Nová zasedací místnost vznikne v přízemí radnice

Prostějov/mik - Současná zasedací místnost v historické části
stoleté radnice se už zřejmě
prostějovským konšelům nezdá
dost dobrá. Hodlají se totiž přestěhovat z prvního patra do přízemí a novou místnost pro svá
jednání si zřídit v uvolněných
prostorách po oddělení pasů
a občanských průkazů.
„Architekt Beran nám už zpracoval studii toho, jak by nová zasedací místnost v přízemí radnice
měla vypadat. V nových prostorách nebudou pořádána pouze
jednání rady města, ale i tiskové
konference pro novináře a také
určité slavnostní akce pro občany
města,“ objasnil Večerníku Zdeněk Fišer, náměstek primátora
Statutárního města Prostějov.
Z historického hlediska hned
po vybudování radnice v roce
1914 sídlila v přízemí spořitelna, do nedávné doby se pak

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

„Stav pacienta je vážný,“ prozradil aktuálně
tiskový mluvčí FN Olomouc Egon Havrlant

Prostějov/mik - V sobotu 3. května před osmou hodinou ranní
oznámila osmatřicetiletá žena
na policii, že z okna jejich bytu,
který se nachází ve třetím patře,
vyskočil její přítel. „Čtyřiadvacetiletý muž je v ohrožení života
a byl hospitalizován ve Fakultní
nemocnici v Olomouci,“ shrnul
prvotní základní skutečnosti
Josef Bednařík, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Okamžitě po nouzovém volání
vyjela na místo neštěstí i sanitka
rychlé záchranné služby. „Mladík
byl krátkou chvíli v bezvědomí,

policie Josef Bednařík. „Osobně
jsem tohoto zraněného muže ošetřoval a je pravda, že on sám se mi
přiznal k opilosti. Těžko říct, co se
v ono ráno v tom bytě stalo, to je
čistě na policii to zjistit,“ dodal šéf
záchranky Radomír Gurka.
Večerník se samozřejmě vypravil k paneláku v Partyzánské
ulici a pokoušel se zjistit některé
okolnosti. Osmatřicetiletá přítelkyně nešťastníka, jejíž jméno
má redakce k dispozici, se však
nechala zapírat. Sousedé byli
naštěstí o něco sdílnější, ale také
do případu nevnesli více světla.
„Ten kluk je kolotočář a žije u té
paní ve třetím patře. Co se stalo
ráno, to nevím, ale z jejich bytu byl
slyšet křik! Ti dva nepatří k problémovým nájemníkům, ale občas

tady vydávaly nové občanky
a pasy. „Schválili jsme rozpočtové opatření ve výši sto tisíc korun
na projekt, který by měl určit, jakým nábytkem odpovídajícím historické době bude nová zasedací
či konferenční místnost vybavena.

Hodně do tohoto projektu budou
mluvit samozřejmě i památkáři,“
dodal Zdeněk Fišer.
Moc optimisticky se ale na celý
projekt nedívá samotný primátor.
„Já už jsem některé názory památkářů slyšel a musím přiznat,

že s nimi v mnohém nesouhlasím. Ostatně vybudování zmíněné
konferenční místnosti v přízemí
bude ještě otázkou do diskuse.
Nevidím to jako samozřejmou
věc,“ prozradil Večerníku Miroslav Pišťák.

Olejové království Za Brněnskou

Pád z okna čtyřiadvacetiletý mladík přežil
ale vzápětí se probral. Utrpěl závažné poranění hlavy a hrudníku.
Na místě jsme ho stabilizovali
a převezli na urgentní příjem Fakultní nemocnice v Olomouci. Při
převozu s námi komunikoval, ale
stěžoval si na bolesti břicha,“ informoval Večerník Radomír Gurka, ředitel prostějovské záchranky.
Ihned poté se vyrojily různé spekulace o příčině neštěstí. Jedni
hovořili o pokusu se zabít, jiní
zase tvrdili, že šlo čistě o nehodu. „Podle zmíněné ženy měl její
přítel před pádem užít půl litru alkoholu a nějaké léky, kdy následně přišel k oknu a skočil. Samotný
muž ale lékařům uvedl, že z okna
vypadl nechtěně. V současné době
jsou okolnosti případu předmětem
šetření,“ prozradil mluvčí krajské

Dojde ke změně? Sem do přízemí radnice by se měli podle nového návrhu přestěhovat prostějovští
konšelé.
Foto: Magistrát města Prostějova

se hádali,“ připustil muž středního
věku bydlící ve stejném vchodě
paneláku. „Já bych neřekl, že se
pokusil spáchat sebevraždu, byl
celkem v pohodě. Než ho sanitka
odvezla, tak tvrdil, že věšel záclony a nešťastnou náhodou vypadl
z okna,“ podotkl snědý mladík
z Partyzánské ulice.
A jaký je aktuální zdravotní
stav mladého muže? Nepříliš
dobrý! „Pacient je na úrazové
jednotce intenzivní péče s těžkým
poraněním obličejového skeletu a vnitřních orgánů. Jeho stav
je vážný, v současné chvíli ale
není v přímém ohrožení života,“
řekl Večerníku včera, tj. v neděli
4. dubna v podvečer Egon Havrlant, tiskový mluvčí Fakultní nemocnice v Olomouci.

nabízí široký výběr ropných produktů
Prostějov/pr - Maloobchod za
velkoobchodní ceny! Nevěříte?
Tak to se běžte rychle přesvědčit
do království olejů a mnoha dalších produktů v areálu bývalého
Agrostavu Za Brněnskou ulicí!
V prodejně FT OIL získáte jakoukoliv potřebnou kapalinu či
mazivo do auta, sekaček, zemědělských a dalších strojů.
„Jedná se o motorové oleje, speciální kapaliny do různých strojů,
mazací tuky, autokosmetiku, brzdové kapaliny, náplně do ostřiko-

vačů, chladicí kapaliny a mnohé
další ropné produkty, a také BIO
produkty pro potravinářské provozy, kosmetický a farmaceutický průmysl. Samozřejmostí je
i nabídka autodoplňků, aktuálně
prodáváme například autožárovky H4 a H7 za jedinečnou akční
cenu. Když si totiž zákazník u nás
koupí jednu, druhou dostane zdarma,“ láká klienty na jednu z mnoha
a mnoha výhodných nabídek Lenka Trnečková, spolumajitelka společnosti FT OIL, která na trhu půso-

Široký sortiment. Společnost FT OIL nabízí pestrou škálu ropných produktů od renomovaných výrobců.
Foto: FT OIL

bí už deset let a přímo v Prostějově
poskytuje služby už třetím rokem.
Sídlí Za Brněnskou ulicí, v areálu
bývalého Agrostavu.
Společnost FT OIL je oficiálním distributorem produktů značky Shell
a také OMV, Slovnaft, Paramo
a dalších renomovaných výrobců.
„Naší specialitou je i možnost stáčení olejů do kanystrů, které si s sebou zákazníci přinesou. Ušetří tak
za obal, který je mnohdy bohužel
hodně významnou složkou konečné
ceny prodávaných olejů,“ podotkla
Lenka Trnečková.
Jak vzápětí potvrdila, společnost
FT OIL dováží ropné produkty
z Německa, Anglie, Rakouska
a Itálie. „Nakupujeme buď přímo
u výrobců, nebo u jejich oficiálních
distributorů. Oleje a další produkty
rozhodně nepořizujeme u pochybných prodejců,“ ujišťuje Lenka
Trnečková.
Kontaktní informace:
PROVOZOVNA
Za Brněnskou ulicí 4292
areál bývalého Agrostavu
Telefon: 582 373 612
Mobil: 777 147 184
- Lenka Trnečková
Email: oleje-ftoil@email.cz
Web: www.ftoil.cz

Děti, společnost a školství

14

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 5. května 2014

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

A GRATULUJEME!!!

Eliáš Lucas Buriánek
28. 4. 2014 48 cm 3,1 kg
Určice

Viktorie Bejó
27. 4. 2014 50 cm 3,10 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!

Majáles vypukne

už ve středu

Prostějov/mls - Tradiční studentská akce spojena s průvodem v maskách, zvolením nového krále Majálesu a bohatým doprovodným
programem vypukne v Prostějově už tuto
středu 7. května. Průvod vyjde od Městských
lázní přesně v pravé poledne.
Prostějovský Majáles se v minulosti konal na
nádvoří prostějovského zámku či v Kolářových
sadech. Stejně jako loni však i tentokrát proběhne na hlavním prostějovském náměstí T.G.
Masaryka. Oblíbenou akci zahájí bujarý průvod
v maskách, který tak na několik desítek minut
zcela ovládne centrum města. Následně před prostějovskou radnicí proběhne volba krále Majáles.
Po představení jednotlivých kandidátů na krále přijde na řadu vystoupení několika mladých
kapel. „Těšit se můžete na zábavný program,
nebude nouze o hudební vystoupení kapel z daleka i z okolí. Zahrají zde například olomoucká
energická sebranka Hazydecay, šumperští Loudhill, olomoučtí Bored on board a domácí Chilly
Weather,“ lákají pořadatelé.
Kolem čtvrté hodiny by mělo být známo jméno
dalšího krále Majáles, který ve funkci nahradí
Kloboučníka z prostějovské reálky.
Oficiální afterparty prostějovského Majálesu
bude ve středu připravena do klubu Apollo 13,
kterou rozjede prostějovsky DJ Malda se svou
selekcí funky, soulu, jazzu a hip hopu. V průběhu večera ho vystřídá olomoucké duo Rajjagunjle rockers s reggae.

Eva Matoušková
28. 4. 2014 51 cm 3,250 kg
Ondratice

Nancy Danišová
29. 4. 2014 49 cm 3,20 kg
Prostějov

Jakub Sázel
27. 4. 2014 49 cm 2,90 kg
Vrchoslavice

HELEN DORON ENGLISH-ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV

Certifikáty Cambridge testů předány
v Obřadní síni prostějovské radnice
Prostějov/tok - Jak Večerník avizoval, minulé pondělí 28. dubna se uskutečnilo slavnostní
předání certifikátů úspěšným
absolventům Cambridge testů,
které studentům výukového
centra Helen Doron EnglishAngličtina pro děti Prostějov.
Za přítomnosti jejich lektorky
a vedoucí centra Dany Šlézarové
předala náměstkyně primátora
Statutárního města Prostějov
Ivana Hemerková.
Ta všech sedm absolventů mile
přivítala v reprezentačních prostorách magistrátu a pogratulovala
jim k jejich úspěchu, za kterým se
skrývá množství práce, píle a také
podpory ze strany rodičů, kteří
byli rovněž přítomni. „Už teď jste
svými znalostmi předčili starší
kamarády. Zvládnutí cizího jazyka je pro profesní a společenské
uplatnění v dnešní době velmi
důležité,“
připomněla
Ivana
Hemerková význam angličtiny pro

budoucí život mladých studentů.
Těm se kromě slavnostního
předání certifikátů právě z rukou
náměstkyně prostějovského primátora dostalo ještě drobných dárků
od magistrátu i školy samotné.
„Chtěla bych poděkovat všem
rodičům a dětem za obrovský kus
práce, který odvedli, za jejich píli

Prostějov/peh - Výtvarný obor
prostějovské Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose
se zasloužil o zisk prestižního
ocenění na 42. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy
Památníku v Lidicích.
Už podvaačtyřicáté se v prostorách lidického památníku sešly
výtvarné práce dětí z celého světa. Letošní ročník se nesl v duchu
tématu Rodinné zemědělství,
které zaujalo natolik, že se v Lidicích sešlo rekordních 27 868
prací z celkem sedmasedmdesáti
zemí, mezi nimiž kromě České

a Slovenské republiky nechyběla
výtvarná díla z Turecka, Malty,
Německa, Velké Británie, Ruska,
Nigérie i Číny. Děti jako každoročně kromě talentu, fantazie
a kreativity předvedly, že jim nejsou
cizí nejrůznější výtvarné techniky
od klasické kresby a malby přes
slepotisk, lept a linoryt ke kolážím
fotografií i počítačové grafice.
Z více než pěti tisícovek prací
z České republiky zazářily díky
své originalitě a profesionálnímu provedení kresby, malby
a především prostorové práce ZUŠ Vladimíra Ambrose

Do památníku. Vzácnou vzpomínkou bude pro sedmičku dětí
z HDE-Angličtiny pro děti Prostějov snímek s lektorkou Danou Šlézarovou a náměstkyní primátora Ivanou Hemerkovou. Foto: Tomáš Kaláb

Prostějovský Majáles spolupořádají divadlo
Point, Gymnázium Jiřího Wolkera a Městská
knihovna Prostějov.
Více k jeho programu najdete na facebookové
stránce: www.facebook.com/majalesprostejov.

.cz
Závislost na umění. Mladé výtvarnice ani po zisku prestižního ocenění
rozhodně neusínají na vavřínech, ale naopak tvoří dál... Foto: Petra Hežová

při studiu angličtiny i za to, že byly
ochotné a odvážné jít na zkoušky.
Věřím, že to bude pro ně velkým
vkladem do budoucna a pozitivní
zkušeností, která jim pomůže do
dalšího vzdělávání,“ vzkázala přes
Večerník Dana Šlézarová, lektorka
Helen Doron English-Angličtina
pro děti Prostějov.

„Předání certifikátů studentům
mimo jejich učebnu v tomto
slavnostním sále, má podtrhnout
význam tohoto okamžiku pro děti
i jejich rodiče, některé maminky
byly viditelně dojaty. Magistrát se
snaží vyjít vstříc žádostem různých
škol při podobných případech, pro
studenty jde o povzbuzení a motivace do další práce,“ vysvětlila se
zřetelnou pedagogickou empatií
náměstkyně Hemerková.
Mezi prostějovskými dětmi jsme
našli i jednu „přespolní“ studentku.
Třináctiletá Klárka absolvovala kurs
ve Vyškově, testy pak zvládla velmi
úspěšně spolu s prostějovskými kamarády. „Jsem moc ráda, že jsem se
mohla zúčastnit předání certifikátu
tady v Prostějově, je to tu krásné,“
svěřila se Večerníku Klárka se
svými pocity hned po skončení ceremoniálu. Jejím snem je za pár let
studium přímo v Anglii.
Tak ať se všem dnešním absolventům jejich sny vyplní!

Globalizační kráva. Vemínko z gumové rukavice původem z Británie, značkový McDonald-zvonek a poctivý kus české práce zlatých
výtvarnických ručiček.
Foto: archiv Hany Palacké
v Prostějově, za které si škola
letos vysloužila prestižní Cenu
poroty. Ta se uděluje za trvalou,
cílevědomou a výbornou práci.
„Každý rok se snažíme vyzkoušet
si nějakou novou techniku, aby
děti tvoření bavilo. Na výsledných
pracích je pak jasně znát, že byly
tvořeny srdcem,“ usmála se učitelka ZUŠ Hana Palacká, která letos
poprvé usedla přímo mezi porotce
prestižní výtvarné soutěže.
O dlouhodobě vynikající výsledky
školy se zasloužily desítky studentů, mezi nimi i letošní absolventi,
tvůrci ‚Globalizační krávy‘, Noemi Bedřichová, Martin Hrbata,
Barbora Hájková, Karolína Kůr-

ková. „Ocenění si samozřejmě
vážíme i vzhledem k tomu, že je
Prostějov v porovnání se světem
malé město a přesto naše tvorba
došla světového uznání,“ shodly
se s kolegy i Anna Karváčková
a Magdaléna Talandová, které pro
soutěž vytvořily originální kombinovanou technikou sochu babičky. „Původně to vlastně měla
být slepice...,“ přidaly se smíchem
mladé výtvarnice, které se už začínají spolu s ostatními připravovat
na další, v pořadí již třiačtyřicátý
ročník soutěže, který vzhledem
k šikovnosti malých výtvarníků
může být pro prostějovskou ZUŠ
opět podobně úspěšný.

Líbali jste se nebo uschnuli?
„Kde ale najít rozkvetlý strom?“
hudrovali mnozí

Jak líbá pohřebák? Prvomájovou nezbytnost si splnil i majitel
pohřební služby. Pavel Makový popadl svoji ženu Martinu a pod
drozdovickou májkou jí vlepil „hubana“.
Foto: Michal Kadlec

Prostějov/mik - Políbili jste ve čtvrtek na 1. máje
svého partnera či partnerku? Nikoliv?! Tak to dopadnete špatně, protože podle dávného pořekadla
určitě uschnete. Jestli ovšem ano, pak vězte, že
vám láska vydrží minimálně až do příštího prvomájového dne…
Starodávný zvyk líbat se 1. května pod rozkvetlým
stromem, nejlépe třešní, už zakořenil v každém
z nás. Letos jsme ale byli postaveni před velký problém. „Ono se to řekne dát si pusu pod rozkvetlým

stromem. Ale kde ho najít? Vždyť všechny stromy
jsou už dávno odkvetlé,“ hudrovali mnozí Prostějované.
A měli pravdu, letošní teplé počasí skutečně naznačuje, že už zítra bychom měli jít do plavek. „Nám
je to ale jedno! My k lásce květy nepotřebujeme,“
uzemnil Večerník pohřebák Pavel Makový a hned
nato objal svoji ženu Martinu, načež jí vlepil hubana. Jejich příkladu pak následovaly další páry,
dokonce i trojice! Na co tedy rozkvetlý strom?

Paparazzi to viděl! Ve čtvrtek se to v Drozdovicích líbalo „ostošest“. Místním vůbec nevadilo, že kolem dokola nebyl ani jeden
rozkvetlý strom.
Foto: Michal Kadlec

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
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.
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
MĚSTSKÁ
KNIHOVNA PROSTĚJOV
sobota 10. května 2014 od 10 do
12 hodin FÉROVÁ SNÍDANĚ
V PROSTĚJOVĚ – jako každou druhou květnovou sobotu
budou Prostějované snídat s celým světem na podporu fair trade v parčíku u knihovny. Nezapomeňte si s sebou piknikovou
deku. Když bude pršet, schováme se do knihovny.

Lazariánský servis vás zve
opět na ozdravný pobyt do
Chorvatska v měsíci srpnu
2014. Pobyt je vhodný pro
rodiny s dětmi, seniory
i handicapované. Přihlášky
a bližší informace na tel. čísle
776 054 299 pí Zapletalová
ICM Prostějov
V pondělí dne 5. května 2014
se koná „Den internetu zdarma“ od 14:00 hodin. Přijít
můžete v otevírací době ICM,
a to maximálně na 1 hodinu.
Také pro vás bude připravena
tematická nástěnka se zajímavými informacemi.
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým
občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
Ekocentrum IRIS
středa 7. května od 8:00 do 13:30
hodin – Zlatý list – regionální kolo
čtvrtek 8. května od 8:45 do
15:11 hodin – Prameny Terezského údolí 2 – akce pro
všechny, kteří mají chuť a zájem navázat na loňskou akci
a pátrat po studánkách a pramenech. Sraz v 8:45 hodin na
nádraží v Náměšti na Hané
sobota 10. května od 8:00 do
17:00 hodin – Kroměřížské
zahrady – exkurze pro seniory.
Na zájezd je nutno se předem
telefonicky či osobně přihlásit.
sobota 10. května od 9:00
do 17:00 hodin – Němčický
a Valchovský kras – vycházka – bližší informace na:
jana.chybikova@seznam.cz
nebo na tel.: 721 377 514

Základní organizace SPCCH
v Prostějově poskytuje i nadále své poradenské služby
každé úterý od 9 do 11 hodin v kanceláři na Kostelecké
17 v Prostějově, přízemí dveře
číslo 109. Také v tomto roce pořádá ZO SPCCH v ČR Prostějov
zájezdy: 18. června 2014 – Pštrosí
farma Doubravice nad Svitavou,
3. září 2014 – Zahradní galerie
Děda Praděda v Jiříkově, 1. října
2014 – zájezd do Polského Těšína. Přihlášky a další informace
získáte na shora uvedené adrese
v úřední dny.
Svaz tělesně postižených v ČR,
z.s., místní organizace v Prostějově, Kostelecká 17 zve své členy i nečleny na zájezd 10.5. do
Veĺkého Mederu, pobyt ve slovenských termálech, 17.5.2014
do Pasohlávek, koupání v bazénu s termální vodou, vyhlídková
plavba, zámek Valtice a okolí.
Dále Vás zveme na týdenní
pobyt k moři - Chorvatsko –
Pakoštane 11.7. – 20.7.2014.
Bližší informace v kanceláři
č.106 nebo na tel.č.588 008 095,
724 706 773
MC Cipísek
Individuální výživové poradenství pro děti i dospělé
– konzultace s výživovou poradkyní dle objednání.
Odpolední herny pro rodiče a prarodiče s dětmi do
5 let – vždy v pondělí od 15:00
do 17:00 hodin. Na tyto herny
není potřeba se hlásit předem.
V neděli 11. května 2014 v
15:00 hodin se koná Májový
koncert na zámku v Plumlově. Vstupné je dobrovolné.

Prodaná nevěsta bude mít druhé představení

Prostějov/red - Opera Prodaná nevěsta, jejíž uvedení
dne 5. června zajistilo město
Prostějov pro občany zdarma v rámci oslav 100 let dokončení stavby nové radnice,
přilákala během krátké doby
neočekávaný počet zájemců.
"Vstupenky byly k dispozici od 30. dubna na pokladně
Městského divadla a doslova

během několika minut byly
rozebrány. Vedení města na
tuto situaci okamžitě zareagovalo a hned v ten den začalo
jednat s vedením Moravského
divadla o mimořádném představení Prodané nevěsty. Pro
všechny zájemce, na které se
nedostalo, mohu uvést žhavou
informaci, kterou máme potvrzenou doslova několik minut.

Lesy města Prostějova
hospodaří na jedničku
Prostějov/red - V rámci poslední schůze Rady proběhla valná
hromada společnosti Lesy města Prostějova, která je ve stoprocentním vlastnictví města.
A výsledky hospodaření za loňský rok jsou velmi příznivé.
Na základě doporučení dozorčí
rady společnosti valná hromada
schválila hodnotící zprávu o hospodaření společnosti za rok 2013,
zprávu auditora, řádnou účetní
závěrku, hospodářský výsledek
společnosti za loňský rok a rozdělení zisku podle návrhu jednatele.
Společnost dosáhla za rok 2013
hrubého zisku 1,045 milionu ko-

run. Do rezerv na pěstební činnost
šlo z hospodaření za loňský rok
více než 5,1 milionů korun. Oproti roku 2012, kdy Lesy odvedly
městu nájemné ve výši 5 milionů
korun, loňský rok znamenal pro
městský rozpočet příjem 10 milionů korun. „Jako dobří hospodáři
jsme schválili zisk nerozdělovat,
ale ponechat v plné výši k dispozici společnosti pro další investice
a rozvoj. S hospodařením Lesů
města panuje jednoznačně velká
spokojenost. Panu jednateli, ing.
Tomáši Vrbovi, patří velká pochvala,“ podotkl Jiří Pospíšil, první náměstek primátora.

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

Nejsou již mezi námi...
Ing. Pavel Loučka 1922
Němčice nad Hanou
Antonín Reiter 1947 Kostelec n. H.
Ing. Libor Suchánek 1965
Kralice n. H.
Jan Mrázek 1934 Kožušany
Josef Dočkal 1931 Prostějov
František Vítek 1935 Mostkovice
Miroslav Hvozdecký 1938 Smržice
Ladislav Duchek 1929 Určice
Jaroslav Marek 1924 Protivanov

Marie Baráková 1935 Niva
Alois Navrátil 1940 Prostějov
Ludmila Procházková 1925 Lutotín
Eliška Klásková 1927 Čechy p. K.
Drahoslava Dohnalová 1929
Prostějov
Josef Krejčíř 1919 Malé Hradisko
Anna Slezáková 1927 Určice
Vilém Formánek 1944 Vyškov
Helena Poláčková 1932
Radslavice

Rozloučíme se...
Středa 7. května 2014
Jiřina Sanetrníková 1941 Smržice 10.15 Obřadní síň Prostějov
Karel Hýbl 1944 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Růžena Minxová 1933 Prostějov 14.00 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 8. května 2014
Martina Jarková 1974 Prostějov 13.00 kostel Brodek u Prostějova
Pátek 9. května 2014
Marie Vránová 1927 Třebčín 11.30 Obřadní síň Mlýnská
František Pyták 1943 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Vladislava Šírková 1923 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov

Další představení Prodané nevěsty bude v prostějovském
Městském divadle ve čtvrtek
12. června od 19.00 hodin.
Vstupenky budou k dispozici
samozřejmě také zdarma, o jejich vydávání budeme včas informovat,“ uvedla náměstkyně
primátora Ivana Hemerková
v pátek 2. května 2014 na dopolední tiskové konferenci města.

Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Prostějov
Dne: 19 .5. 2014 od 7:30 do 8:30
hod. Vypnutá oblast: ul. Brněnská
12-46, 57,59, 64-88, 92, 98, 99,
č.p. 920, 3131, 3130, 3122, Auto
Rolný, Mimosa, ul. Okružní 150,
153, Krokova 4-10, Žeranovská 3
Dne: 19. 5. 2014 od 7:30 do
14:00 hod. Vypnutá oblast: ul.
Brněnská č.32, 34, 36, 38.
Dne: 19. 5. 2014 od 9:30 do
12:30 hod. Vypnutá oblast:
Zemský archiv Třebízského
ul. - odběratelská trafostanice
VÚO (č. 300642)

TIP Večerníku
LISTOVÁNÍ

KDY: úterý 6. května v 18:00 hodin
KDE: Městské divadlo, Prostějov

Cyklus scénického čtení LiStOVáNí, kterému se v Pro-stějově mimořádně daří,
pokračuje 6. května od 18.00
hodin v komorním prostoru
na jevišti za oponou Městského divadla pořadem Legenda Z+H (Miroslav Zikmund
a Jiří Hanzelka).
„LiStOVáNí vyjímá z pestrobarevné žánrové palety
jednu výjimku - cestopis.
Jeho autory jsou opravdové
legendy - Miroslav Zikmund
a Jiří Hanzelka. Popasovat se
s knihami, které více než po
padesáti letech upravil nedávný jubilant Miroslav Zikmund,
je opravdová výzva,“ svěřil se
autor projektu, duchovní otec
LiStOVáNí a populární herec
Lukáš Hejlík a dodal: „Cílem
tohoto LiStOVáNí bude Hanzelku se Zikmundem přiblížit
dnešním generacím, kterým
vše připadá naprosto samo-

zřejmé a netuší, že tihle dva
byli a navždy budou opravdoví frajeři!“
V cestopisu, který vydalo
nakladatelství Jota, zalistují
herci Pavel Oubram a Tomáš
Drápela. Legenda Z+H je
pátým pokračováním cyklu,
které se těší mimořádnému
zájmu diváků. „Prostějov
mohu v souvislosti s návštěvností směle nazvat skokanem
roku,“ vysekl Hejlík poklonu
publiku při jednom z posledních pořadů.
Také ředitelka Městského divadla v Prostějově se netají
radostí nad návštěvností. „Přízeň obecenstva nás motivuje
k dalším pořadům. Na červen
chystáme poslední LiStOVáNí
v sezóně, které přiblíží knihu
Holčička a cigareta současného francouzského spisovatele
Benoîta Duteurtera,“ prozradila
s předstihem Jana Maršálková.

Město se připojí k celostátnímu

projektu „Tablety do škol“
Prostějov/red - Rada města na
své poslední schůzi odsouhlasila zapojení základních škol
zřizovaných městem Prostějovem do projektu „Tablety
do škol.“
Finanční podpora dosahuje sta
procent způsobilých výdajů, 85%

je hrazeno z evropských fondů,
15% ze státního rozpočtu. „Při
zapojení školy do projektu vyžaduje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR souhlas
zřizovatele,“ zdůvodnila rozhodnutí Rady města Ivana Hemerková, náměstkyně primátora.

Obec: Ptení
Dne: 21. 5. 2014 od 7:30 do
11:30 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Ptení včetně podnikatelských subjektů a chatových lokalit
Obec: Prostějov
Dne: 22. 5. 2014 od 7:30 do
11:30 hod. Vypnutá oblast: ul.
Blahoslavova č.13-19, Vendi
s.r.o., ul. Fanderlíkova č.8-14,
20-36,15-23, ul. Fl. Nováka č.
3, 5,, ul. J.B. Pecky č. 2-10, ul.
Kostelecká 2a, 2b, -14, 28, 3,
5., Floriánské nám.č.1 a PNS.
Dne: 22. 5. 2014 od 11:00 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
Husovo nám.od č. 25 a č.46
po č.81 a č.90, celé vč.č.94,
93, 85, 83.,Joštovo nám. č.4 a
8, Mojmírova č.1, ul. Slezská,

Pražská, Rozhonova, Sokolská, Švabinského, Winklerova
celé.
Obec: Seč
Dne: 22. 5. 2014 od 7:30 do
14:00 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Seč vč. chatových
lokalit.
Obec: Prostějov
Dne: 23 .5. 2014 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
ul. Brněnská č.32, 34, 36, 38.
Dne: 23. 5. 2014 od 14:00 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
ul. Brněnská 12-46, 57,59,
64-88, 92, 98, 99, č.p. 920,
3131, 3130, 3122, Auto Rolný, Mimosa, ul. Okružní 150,
153, Krokova 4-10, Žeranovská 3
E.ON Česká republika, s.r.o.

DUO pejsků
hledá páníčky!

Majitelé, poznáte si své miláčky?

Prostějov/mik
P
ěj / ik - S
Strážníci
áž í i Mě
Městské
ké policie v Prostějově ročně ve městě odchytí desítky zatoulaných psů.
V drtivé většině se jim podaří najít jejich majitele. Ovšem v některých případech se tak nestane a pejsci
skončí v kotci na služebně městské policie a po čase dokonce v útulku. Nově 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.

KINO METRO 70
pondělí 5. května
17:30 Divergence
americké scifi
20:00 Divergence
úterý 6. května
17:30 Divergence
20:00 Dvojník
anglická komedie
středa 7. května
17:30 Dvojník
20:00 Divergence
čtvrtek 8. května
17:30 Hany
české filmové drama
20:00 Hany
pátek 9. května
17:30 Hany
20:00 Pulp Fiction:
Historky z podsvětí
sobota 10. května
17:30 Hany
20:00 Pulp fiction:
Historky z podsvětí
neděle 11. května
17:30 Hany
20:00 Pulp Fiction:
Historky z podsvětí

APOLLO 13
středa 7. května
21:00 Majales afterparty!

MĚSTSKÉ DIVADLO
PROSTĚJOV
pondělí 5. května
19:00 Dívčí válka
úterý 6. května
18:00 LiStOVáNí: Legenda Z+H
středa 7. května
19:00 Zkrocení zlé ženy

KULTURNÍ KLUB DUHA
středa 7. května
15:00 Bio Senior – Terapie
láskou
sobota 10. května
15:00 Šroubkovo
dobrodružství
pásmo pohádek
17:30 Angelika
francouzský výpravný
velkofilm

SVÉ TIPY
na zajímavé akce
nám posílejte

čtvrtek 8. května
20:00 Horkýže slíže
pátek 9. května
20:00 První pirátská party

na e-mail:
vecernik@pv.cz

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 5. 5. DO
O
O 11. 5. 2014

TELEFON
O 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek, v pátek a rovněž v sobotu i v neděli od 15:00 hodin. Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve
čtvrtek, v pátek, v sobotu i v neděli ve 21:30 hodin. Měsíc je
ve fázi kolem první čtvrti, a proto nastávají výhodné podmínky
i pro jeho pozorování. Vstupné 20 Kč.
POHÁDKOVÁ STŘEDA - pro děti bude uvedena v 15:30 hodin pohádka Kometa Babeta. Vstupné 20 Kč.
V neděli v 15:00 hodin proběhne soutěž pro děti z cyklu soutěží
„KOSMONAUTIKA“ – VÝZKUM SOUSEDNÍCH PLANET A PLANETEK). 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 a akcí.

Soudní dražby
movitých věcí
Prostějov/red - Okresní soud
v Prostějově nařídil dražbu
movitých věcí, která se
uskuteční v úterý 13. května
2014 v 9.00 hodin v areálu
bývalé kotelny na Sídlišti svobody. Dražba je nařízena proti povinným Tomáši Gottwaldovi z Prostějova, Vladislavu
Poláchovi z Prostějova a Liboru Malantovi z Prostějova.
Dražit se budou manželské
postele s vyvolávací cenou 50

korun, křesílko s vyvol. cenou
30 korun, rozkládací sedačka
s vyvol. cenou 50 korun, lustr
(dřevo+kov) s vyvol. cenou 30
korun, lednice Zanussi s vyvol.
cenou 1 koruna, mikrovlnná
trouba s vyvol. cenou 1 koruna
a obraz (krajina) s vyvol. cenou
3 koruny.
Registrace dražitelů spojená
s prohlídkou dražených věcí
je ve stejný den v době od
8.30 do 9.00 hodin.

Veřejná finanční podpora
v sociální oblasti
Prostějov/red - Rada města
Prostějova schválila poskytnutí
nenávratné veřejné finanční
podpory v sociální oblasti z rozpočtu města Prostějova na rok
2014, a to formou rozpočtového
opatření z rezervy Rady města.
„Schválili jsme příspěvek ve výši
50 tisíc korun Charitě Prostějov
na činnost Denního stacionáře pro
osoby s psychickým onemocněním. Příspěvek bude využit na
mzdu pracovníka v přímé péči
a s tím spojené další náklady,“
uvedla Alena Rašková, náměstkyně primátora.
Z prostředků Komise sociální
a zdravotní Rady města Prostějova byla radními schválena

veřejná finanční podpora občanskému sdružení Romodrom ve
výši 3.000 korun. „Prostředky
budou určeny na kofinancování
projektu Rodinné centrum pro
vzdělávání Prostějov - alikvotní
pokrytí položky osobních nákladů na mzdu asistenta pedagoga,“
vysvětlila Alena Rašková. Obecně prospěšná společnost Střední
škola, základní škola a mateřská
škola JISTOTA pak obdrží od
města veřejnou finanční podporu
10.000 korun na zajištění rehabilitace žáků ve Výšovicích. Oba
posledně jmenovaní žadatelé již
v tomto roce získali pětitisícový
grant z projektu Zdravé město
Prostějov.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s prostějovskou zástupkyní v soutěži krásy Dívka roku 2014

„MRZÍ MĚ TO, ALE KAŽDÝ NEÚSPĚCH PŘECE VEDE K ÚSPĚCHU...“
Čtrnáctiletá studentka Denisa Kopecká skončila svoji pouť v moravském finále

Prostějov - Přestože v soutěži Dívka roku nejde jen o krásu nebo taneční a pěvecké
vecké
bí, do
schopnosti, ale i o určité kouzlo osobnosti, které Denise Kopecké rozhodně nechybí,
terou
celostátního finále se nepodívá. Ani letos se tak Prostějovu nepoštěstí umístit některou
cti let.
z půvabných rodaček na vrchol prestižního klání pro dívky od třinácti do patnácti
Tentokrát se přitom čtrnáctiletá Denisa Kopecká držela více než statečně, když v úvodování
ním regionálním kole ve Šternberku převálcovala soupeřky v internetovém hlasování
onalo
a nadchla i tamější porotce, kteří ji vyslali do Ostravy, kde se před dvěma týdny konalo
ímala
moravské finále. Na výraznější výsledek a postup to ale bohužel nestačilo. Jak vnímala
a tolik
mladá semifinalistka celý ten kolotoč okolo Dívky roku? Existuje mezi holkami ona
klaplo
deklarovaná rivalita, lituje snad půvabná prostějovská studentka něčeho, coby neklaplo
en na
podle jejího plánu a chce se vůbec ještě někdy účastnit podobných soutěží? Nejen
tyto otázky najdete odpovědi v tomto exkluzivním rozhovoru pro Večerník...

chala zkracovat moji
volnou disciplínu!
Ironií je, že mi to
řekla sama porota na castingu v Ostravě,
odkud postupovalo dvanáct dívek
z třiadvaceti a každé

„Nenechala bych si zkracovat moji
volnou disciplínu! Ironií je, že mi to
řekla porota na castingu v Ostravě,
která každé z nás udělila rady, na čem
má zapracovat i co udělat jinak...“

Prostějovská zástupkyně Denisa Kopecká
o tom, co by vrátila zpátky, kdyby mohla.

Petra Hežová

Krása v modrém. Uznejte sami, že půvab, šarm ani elegance prostějovské
zástupkyni v soutěži krásy Denise Kopecké (dívka s číslem 3) rozhodně neschází.
Foto: archiv S. Kopecké

Na jakém místě v soutěži
Dívka roku 2014 jste se
v ostravském pokračováníí soutěže umístila?
„Skončila jsem bohužel až na tuším
to jsem
jedenáctém místě, ale přesto
účastnila
ráda, že jsem se aspoň zúčastnila
a získala tak nové přátele i zkušeěla nádnosti. Navíc jsem na sobě měla
ůjčovny
herné šaty zapůjčené z půjčovny
Marilyn, které doplňovaly úchvatné
enotnicšperky značky Modesi z klenotnictví Castor a díky tomu jsem si celou
soutěže užila ještě více (úsměv).“
měv).“
Kdo vás podporovall přímo
v sále?
„Samozřejmě tam byla mojee rodina
dporovat
a taky mě chtěli přijet podporovat
i kamarádky, ale nakonec nemohly.
emohly.
Svou roli totiž hrála také vzdálenost
dálenost
od Prostějova...“
Jak celkově hodnotíte
títe své
působení v soutěži?
„Jak už jsem řekla, jsem velmi
mi ráda,
že jsem se mohla soutěže zúčastnit.
účastnit.
Je jasné, že mě mrzí, jak to nakonec
ch přece
dopadlo, ale každý neúspěch
vede k úspěchu (úsměv).“
Proč myslíte, že jstee tentokrát neuspěla? Co byl
podle vás takzvaný „kámen
en úrazu“? A udělala byste něco jinak?
„Kdybych mohla něco vrátit
tit zpátky, tak bych si stoprocentně
ně nene-

INZERCE
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také na Facebooku!

Prostějovský Večerník
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Svěží jarní
zpravodajství
z Prostějovska

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
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Foto: archiv S. Kopecké

z nás udělila
porota rady, na
čem má zapracovat
i co udělat jinak. Osobně
si myslím, že je to jenom
o štěstí a o tom, jak člověk
celkově zaujme. Rozhodně
bych ráda věděla, co jsem
udělala špatně, jenomže
to už se nedozvím, což mě
mrzí a chyby tak nemůžu
už nijak napravit...“
Co na vás udělalo
největší dojem a je
naopak něco, co se vám na
soutěži nebo přípravách
nelíbilo?
„Tyto soutěže mám neskutečně ráda, takže i když to
byl chvilkami chaos, tak jsem si to
snažila užít (úsměv). A naše úvodní
představení, které nám vytvářela
úžasná slečna Jana Mikolášová,
bylo velmi zábavné.“

Měla jste svůj tip na vítězku
soutěže? A shodoval se s výsl
sledkem poroty?
„A
„Ano, měla jsem vybranou vítězku
už hodně dlouho dopředu, a to byla
M
Míša Blašková, se kterou jsem se
v průběhu všech kol velmi skamarádi
dila (úsměv). Věděla jsem, že by to
by
bylo nespravedlivé, kdyby to Míša
ne
nevyhrála, protože jí to všechno moc
jd
jde. A ano, i když mě mrzí, že jsem
ne
nepostoupila, tak jsem jí to neskute
tečně přála a do dalšího kola jí stále
dr
držím pěsti. Věřím, že se ve finále
st
stane Dívkou roku 2014.“
Jak jste si sedly s ostatními
soutěžícími? Bylo to spíš
přátelské soupeření, nebo se objepř
vila
vi skutečná rivalita?
„Ty
„T holky byly úplně v pohodě.
I když
jsme byly soupeřky, tak jsme
k
si navzájem pomáhaly. Myslím,
že jsme si všechny padly do noty
a doufám, že je ještě někdy uvidím
(ú
(úsměv).“
Vzhledem k této zkušenosti,
přihlásíte se do další soutěže krásy, pokusíte se získat titul
ip
příští rok?
„Doufám, že třeba příští rok budu
„D
m
mít větší šanci postoupit do finále
a vylepšit si svoje nedokonalosti.
B
Budu zkušenější a už mě nic tak
m
moc nepřekvapí. Na těchto akcích je
ne
nejvíce super, že poznávám nové lidi
a rozšiřuji si svoje obzory...“
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Pondělí

Číslo

5. května 2014

FOTBAL

TRHÁK TÝDNE

ESKÁČKO JEDE!

Prostějovští fotbalisté
získali šest bodů
a atakují první místo

22

čtěte
na straně

FANTAZIE: Vitásek jede na mistrovství světa!

Tenis
KRŮČEK OD TITULU

Prostějov/jim

Tomáš Berdych měl
nadosah desátý
triumf v kariéře
čtěte
na stranách

rozhovor
"NA ZLÍN NEZAPOMENU"

Exkluzivní interview
s čerstvým mistrem
ČR Tondou Honejskem
čtěte
na straně

!
ě 27
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I NA DRUHÉ NEJVÝZNAMNĚJŠÍ REPREZENTAČNÍ AKCI TÉTO SEZONY
EZONY BUDE
MÍT PROSTĚJOVSKÝ HOKEJ SVÉHO ZÁSTUPCE! POTÉ, CO SE NA
A ÚN
ÚNOROVÉ
NOR
OROV
OVÉ
OV
É
ZIMNÍ OLYMPIÁDĚ PŘEDSTAVIL LUKÁŠ KRAJÍČEK, SVĚTOVÝ Š
ŠAMPIONÁT
AMPIIONÁT
ONÁ
ON
ZASE ABSOLVUJE SOUČASNÝ OBRÁNCE LIBERECKÝCH BÍLÝCH TYGRŮ
ONDŘEJ
GRŮ OND
NDŘE
DŘE
EJ
VITÁSEK. A TO JE TEDY PŘÍMO SENZACE, KTEROU BY JEŠTĚ PŘED
ED NĚKO
NĚKOLIKA
OLIIKA
MÁLO DNY ASI NIKDO NETIPOVAL...
TŘIADVACETILETÝ HRÁČ SE K RODÍCÍMU TÝMU ČR PŘIPOJIL IHNED
NED PO
VYŘAZENÍ V PŘEDKOLE PLAY OFF, ÚSPĚŠNĚ ABSOLVOVAL VŠECHNA
HNA
UTKÁNÍ VČETNĚ PRÁVĚ SKONČENÝCH ŠVÉDSKÝCH HOKEJOVÝCH HER
ER
A NYNÍ SE DOČKAL I NOMINACE NA SVÉ PREMIÉROVÉ MISTROVSTVÍ
VÍ
SVĚTA, KTERÉ ZAČÍNÁ V PÁTEK V BĚLORUSKÉM MINSKU.
„JE TO SUPER POCIT, JEŠTĚ TOMU NEMŮŽU UVĚŘIT. DOUFÁM,
ŽE PŘIVEZEME NĚJAKOU MEDAILI,“ SVĚŘIL SE PROSTĚJOVSKÝ
ODCHOVANEC VEČERNÍKU PROSTŘEDNICTVÍM SMS ZPRÁVY
BEZPROSTŘEDNĚ PO ZVEŘEJNĚNÍ KONEČNÉ NOMINACE.
EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR S ČERSTVÝM ÚČASTNÍKEM MS V MINSKU,
POŘÍZENÝ DVĚ HODINY PŘED UZÁVĚRKOU, VÁM NABÍZÍME NA STRANĚ 27!

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Českému boxu vládne
basketbal

ÚTERÝ 6. 5.

18:00

MATTONI NBL - SEMIFINÁLE PLAY OFF; 3. ZÁPAS

ARIETE PROSTĚJOV
BK JIP PARDUBICE

BC DTJ PROSTĚJOV

hala Sportcentra DDM Prostějov

nohejbal

SOBOTA 10. 5.

JESTŘÁBY POVEDE

10:30

2. LIGA MUŽŮ, SKUPINA "B" - 6. KOLO

TJ SOKOL I PROSTĚJOV
TJ SOKOL TŘEBÍČ
kurty u sokolovny na Skálově náměstí

házená

SOBOTA 10. 5.

10:30

Zlato je doma. Boxeři BC DTJ Prostějov převzali v pátek večer medaile
a pohár pro vítěze domácí extraligy, aby si poté poradili i se slovenským šampionem z Nitry.
Foto: Jiří Možný

2. LIGA MUŽŮ, SKUPINA JIŽNÍ MORAVA - 22. KOLO

TJ SOKOL KOSTELEC NA HANÉ-HK
LEGATA HUSTOPEČE
sportovní hala v Kostelci na Hané

nohejbal

NEDĚLE 11. 5.

12:00

BOTAS DOROSTENECKÁ LIGA - 8. KOLO

TJ SOKOL I PROSTĚJOV
N
TJ SOKOL HORAŽĎOVICE VYNK HAPO
kurty u sokolovny na Skálově náměstí

boje na zelených trávnících aneb
DIVIZE, SKUPINA „E“ - 23. KOLO
TJ SOKOL URČICE
FK MOHELNICE
STŘEDA 7. 5. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

KRAJSKÝ PŘEBOR - 25. KOLO
FC KRALICE NA HANÉ
FK NOVÉ SADY
SOBOTA 10. 5. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích na Hané

reportáž z přátelského utkání proti Nitře i veškeré zajímavosti a exkluzivní rozhovor s Hamo Aperjanem si můžete
přečíst na straně 21 dnešního vydání

Basketbalisté hrají zítra o postupový mečbol
Prostějov/lv - Vítěz třetího zápasu basketbalového semifinále Mattoni NBL
mezi Prostějovem a Pardubicemi se
dostane do velké výhody. Od postupu jej totiž bude dělit jediný úspěch
a hráči Ariete věří, že to budou právě
oni, kdo doma vyhrají a pootevřou
si branku do ligového finále. Klíčové
utkání se hraje již zítra, tj. v úterý od
18.00 hodin v Městské hale Sportcentra DDM.

tart více o hokejových
Známe i s vy aktualitách
najdete
a
letní přípr láky
na straně
e
t
á
ř
p
26
í
n
v
r
ap

„Musíme se na tento duel pořádně soustředit.
Máme kvalitu, kterou je třeba ji ukázat na hřišti. Když se to podaří, vyhrajeme,“ prohlásil
kouč Orlů Zbyněk Choleva, jehož tým půjde
do utkání v kompletní sestavě. „Nikdo nechybí, všichni jsou připraveni hrát. Chceme být
aktivní a agresivní. Od první minuty! O totéž
se ale bude snažit soupeř, takže nás čeká velká
bitva,“ předpokládá kouč Prostějova.
Více basketbalových informací najdete
tradičně na straně 28!

KAM ZA F TBALEM
I.A TŘÍDA, SKUPINA „B“- 21. KOLO
TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
SK SLATINICE
SOBOTA 10. 5. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Klenovicích na Hané

I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“ - 21. KOLO
SK LIPOVÁ
TJ SOKOL TOVAČOV
NEDĚLE 11. 5. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Lipové

I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“ - 21. KOLO
TJ SOKOL V PIVÍNĚ
TJ SOKOL HORNÍ MOŠTĚNICE
NEDĚLE 11. 5. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Pivíně

I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“ - 21. KOLO
TJ SOKOL VRCHOSLAVICE
TJ SOKOL MOSTKOVICE
NEDĚLE 11. 5. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál ve Vrchoslavicích

I.B TŘÍDA, SKUPINA „B“ - 21. KOLO
FC HVOZD
TJ SOKOL DOLOPLAZY
SOBOTA 10. 5. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál ve Hvozdu

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

Poznáte, kdo je na fotografii?
I v prvním čísle měsíce, který
máme navždy spojen s prvním
májem, vám v rámci zaběhnutého
projektu „PV Večerník-JEŠTĚ
VĚTŠÍ“ nabízíme veskrze populární klání, které najdete jedině
a právě na stránkách nejčtenějšího
regionálního periodika. Také dnes
se tudíž znovu setkáváte s fotografií jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně „pou-

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

Správná odpověď z č. 17: na snímku byl dům z ulice
Vápenice 31 v Prostějově. Vylosovaným výhercem, který získává POUKÁZKU v HODNOTĚ 400 Kč od firmy
CENTRUM H.E.A.T., Wolkerova ulice v Prostějově, se stal
Petr CETKOVSKÝ, E.Beneše 6, 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 7. KVĚTNA, 16.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme
v PONDĚLÍ 12. KVĚTNA. Dnes se zápolí o LOŽNÍ SOUPRAVU, kterou tradičně věnovala FIRMA PROFITEX, Wolkerova ulice v Prostějově.



Profitex
Profitex Prostějov
Prostějov

579,-

softshell bunda

439,-

softshell boty

199,-

country kalhoty

VELKÁ JARNÍ AKCE
www.profitexprostejov.cz

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

.... DO TAJUPLNÉHO SVĚTA SE SVĚTOZNÁMÝM
SPISOVATELEM DÄNIKENEM

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

TIP
k obrazovce

ŽELARY

FILMOVÉ DRAMA,
ČR/SR/RAK. (2003)

ČTVRTEK 8. 5. 2014
AMIL, BEATA, BLESK, DIALYT, DUNAJ, FOUŇA, GANG,
GRÁF, GREŠLE, KLUBKO, KYPR, LIKR, LINORYT, MINA,
ORLI, OSUD, PLEŠ, PLST, PLUS, POMPA, SKLEPY, SLÁŇ,
ŠKUB, ŠNECI, TRAMP, UFON, VELITEL

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 7. KVĚTNA 2014, 16.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„POTŘEB NA DORTY“. Vylosovanou výherkyní se stala Marta
MALÁ, U Sokolovny 275, Čelechovice na Hané, která se
tak může těšit na cenu od partnera soutěže. Tím v minulém
dějství byla prodejna CUKRÁŘSKÉ ZDOBENÍ RICHARD
FAGOŠ, sídlící v Čelechovicích na Hané. POUKAZ NA SORTIMENT ZBOŽÍ V HODNOTĚ 400 Kč čeká na výherkyni
přímo v redakci Večerníku!
Ti, kdo tentokrát nevyhráli, však nemusí smutnit. Ba právě naopak,
nejšťastnější z vás se může v případě úspěchu těšit na další zajímavou
cenu, která tentokrát potěší soutěžící, kteří mají rádi cestování časem...
Partnerem dnešního kola je totiž vzdělávací agentura
Aldea, která do soutěže věnovala dvě vstupenky na přednášku TAJEMNÝ EGYPT a JINÉ ZÁHADY STAROVĚKU
V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč!
Jméno šťastného výherce či výherkyně zveřejníme i v příštím vydání PV Večerníku, které vyjde V PONDĚLÍ 12. KVĚTNA 2014.
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20:00 HODIN

Režie: Ondřej Trojan
Hrají:Anna Geislerová, György
Cserhalmi, Jaroslava Adamová,
Miroslav Donutil, Jaroslav Dušek, Iva Bittová, Ivan Trojan, Jan
Hrusínský, Anna Vertelárová,
Tomás Zateckař.
Strhující příběh ze zapadlé
horské vesnice, kde lidé jsou
stejně fascinující i krutí jako
příroda kolem nich. Na počátku
okupace zavřeli nacisté české
vysoké školy a nedostudovaná
lékařka Eliška pracuje v městské nemocnici jako zdravotní
sestra. Na chirurgii jejího přítele primáře Richarda přivezou
z horské vesnice Želary těžce
zraněného muže. Nutně potřebuje transfúzi a Eliška má
stejnou krevní skupinu. Spo-

poukázka od firmy BRUTUS
na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč!
V minulém, celkovém součtu již
stodevětapadesátém pokračování tohoto originálního klání
uspěli všichni ti, kteří správně
poznali, že se jedná o Petra
Zachara. Trenéra prostějovských
hokejistů, který před pár dny dovedl LHK Jestřábi po šesti letech
zpět do první ligy, poznala velmi
slušná porce čtenářů....
Ze 354 správných odpovědí,
jenž jsme zařadili do osudí, se
usmálo štěstí na výherce, kterým
se stal Miloš ZÍMA, Okružní
73, Prostějov. Prostřednictvím
Večerníku obdrží chutnou a lahodnou cenu v podobě DVOU
PŮLMETROVÝCH ŠPIZZA
PIZZ, které si poskládáte sami
z těch nejrůznějších kousků!
Cenu v HODNOTĚ 430 Kč
věnovalo
OBČERSTVENÍ
ŠPIZZA.
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme zabrousili do politických vod a graficky jsme mírně poupravili zcela
novou tvář na komunální scéně.
Na vysokém místě kandidátky
Občanské demokratické strany
se totiž objevil mimo jiné předseda volejbalového Fan-klubu...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z již stodevěapadesátého kola čekáme v redakci
kvůli čtvrtečnímu svátku mimořádně POUZE DO STŘEDY
7. KVĚTNA 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 BRUTUS, zveřejníme v příštím čísle, které vychází tradičně V PONDĚLÍ, a to
12. KVĚTNA 2014.
Hodně štěstí při bádání!

VYHRAJ DOBROU ČOKOLÁDU

Také v prvním květnovém
vydání vám nabízíme zápolení o zbrusu zajímavou výhru.
V rámci projektu nejčtenějšího regionálního periodika
„JEŠTĚ VĚTŠÍ“ jsme totiž
ani tentokrát neopomněli bádání s čísly a díky 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
7. KVĚTNA 2014, 16.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 1 - 4 - 3 - 1, načež
v pořadí celé historie tohoto klání se už celkově stosedmačtyřicátou výherkyní v řadě stala Alena KAPRÁLOVÁ,
E. Králíka 4, 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
12. KVĚTNA 2014.
Nezbývá tedy, než abyste se
opět vrhli na nějakou tu zábavu, soutěžit s námi je ta správná šance!

lečná krev zachrání na čas život
oběma. Po odhalení její odbojové skupiny uteče dívka před
gestapem do hor a pod změněným jménem se z nutnosti
za drsného a neotesaného horala Jozu provdá. Tvrdý zápas
o přežití s přírodou a lidskou
zlobou oba, tak rozdílné charaktery, sblíží. Skvěle obsazený
film získal nominaci na Oscara
za neanglicky mluvený film.

VÍCE NEJEN O TOMTO FILMU
NAJDETE V MAGAZÍNU TV POHODA!
Vylosovanou výherkyní z minulého čísla je Jana Jančíková, Sídl. Svobody 3/8, Prostějov.
Poukaz od firmy ZC Marciánová, Kostelec na Hané si vyzvedněte v redakci Večerníku. Správné řešení
z minulého čísla: KAŽDÁ KVĚTINA PÉČI VRÁTÍ. Dnešní tajenku zašlete nebo zatelefonujte mimořádně jen do
středy 7. května 2014, 16.00 hodin. Nově můžete vyhrát poukázku na detoxikaci od BIOREZONANCE.

Nabídka realit a nemovitostí
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REALITY
POHODA

Kvalitní
služby
od roku
1992

- pohodové vyřízení realitních služeb

Petra Sedlářová, majitelka RK
Plumlovská 64, 796 01 Prostějov
Tel.: 604 487 707
E-mail: realitynadeje@seznam.cz
Marcela Dvořáková, makléř
a hypoteční specialista
Wolkerova 31, 796 01 Prostějov
Tel: 606 352 444
realitynadeje1@seznam.cz

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

Labutice, okr. Prostějov. Zrekonstruovaná chalupa na
Drahanské vrchovině, 3+1 (180 m2), garáž. Zast. plocha
282 m2, zahrada 1043 m2.
Cena: Kč 2.690.000,-

BYTY – PRODEJ:
3+1,Belgická, OV, 5.patro, 75 m2
1.200.000,-Kč

NOVINKA!!! BYDLENÍ I PODNIKÁNÍ! PRODEJ ZAVEDENÉ RESTAURACE S BYDLENÍM NEBO
MOŽNOSTÍ PŘEBUDOVÁNÍ NA
PENZION!
VÍCE INFO V RK !

Prostějov, Domamyslice, Borová ul. Novostavba RD 4+kk
(217 m2) s garáží a zastřešeným bazénem. Zast. plocha 260
m2, zahrada 581 m2.
Cena: Kč 5.990.000,-

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

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

Pozemek Vrahovice, 734 m2, elektřina a plyn na hranici pozemku,
voda přes cestu
720.000,-Kč

RD Držovice 4+kk, zahrada
s koupacím jezírkem, pro náročné
5.250.000,-Kč

GARÁŽ – PRODEJ:

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,-/měsíc + inkaso (3.500)

GARÁŽE – PRONÁJEM:

Pv, sídl. Hloučela
Pv, Olomoucká ul.

Kč 1.000,-/měsíc
Kč 1.000,-/měsíc

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

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

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

tel.: 607 915 184
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www.reality-domino.cz

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

SUPERNOVINKA:
1) 1+1 OV Šárka, 50 m2, po kompl.rek.
600 tis.Kč
2) RD 3+1 Pv - Čechovice, po kompl.rek.
1.650 tis.Kč
2
480 tis.Kč
3) RD 2+1 Buková - 323 m , zahr., i jako chalupa
4) RD Krumsín - se 3 byt.jedn. - zahr., garáž, 734 m2
3,3 mil.
5) Prodej RD 8+2 Slatinky - dvougen., 280 m2
5.490 tis.Kč
PRONÁJMY:
1+1 Divišova - podkroví, po rek.
4,5 tis.Kč vč.ink.
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
2
2+1 DR Šárka, 69 m
850 tis.Kč
3+1 OV Západní, 70 m2, po rekonstr.
1.150 tis.Kč + prov.
3+1 OV Sladkovského, 71 m2
1.200 tis.Kč + garáž
3+1 OV, Okružní, krásný byt, 82 m2, 2 lodžie
1.299 tis.Kč
3+1 OV, cihla, na Sídl.E.Beneše
1.350 tis.Kč
RODINNÉ DOMY:
RD 2+1 Kostelecká ul. - k rek.
430 tis.Kč
RD Okál Přemyslovice - 2 byty, zahr. 80 m2
550 tis.Kč
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
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr.
750 tis.Kč
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
RD 3+1 Mojmírova, 193 m2
1.500 tis.Kč
Zem.usedlost 7+1 v Rozstání - velký pozem.
1.390 tis.Kč
RD 5+1 v Obědkovicích-2 tis.m2 pozemek
1.300 tis.Kč
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
RD 5+1 Kobeřice - po rek., 783 m2
2.350 tis.Kč
RD 5+1 Krasice - 300 m2, bazén
3.600 tis.Kč
RD - 2 byt.jedn.,hospoda, 2 garáže, stodola, zahr. - Ptení 3.600 tis.Kč
RD Čelechovice - 4 byty, zahr., garáž
3.590 tis.Kč
RD 4+kk Nový Malín - novostavba
3.990 tis.Kč
Nájemní dům blízko centra - 3 byty, sauna, zahr., rekonstr. 5.700 tis.Kč
Chaty a chalupy:
Ochoz u Konice 330 tis.Kč, Ochoz - lux. 1 mil.Kč, Seč 650 tis.Kč
Pozemky:
Hrubčice, Žešov - orná půda - 14.700 m2
Mostkovice - 649 m2, s chatkou, stav.par.
Kostelec - 1160 m2, zasíť.
Mostkovice - 1600 m2
Pozemek - 790 m2, Bělecký mlýn

40 Kč/m2
799 tis.Kč,
1.320 tis.Kč
1750 tis.Kč,
180 tis. + provize

Garáže:
Pronájmy - Plumlovská - plechová
Lidická =

Hledáme ke koupi byt v Prostějově,
spěchá. Tel.: 605 011 310 i SMS
Koupím byt v Prostějově na sídlišti u nemocnice. RK nevolat. Tel.:
732 741 922
Koupím garáž v Pv. 776 561 214
Garáž k pronájmu, garážový dvůr
Svatoplukova 56. Tel.: 777 010 323

Tel.: 773 542 542
775 246 321

Koupím zahradu v okolí PV. Nejlépe přímo od majitele. RK nevolat!
Cenu respektuji. Tel.: 734 481 013

Prodej bytu 3+1, Prostějov ul. Resslova

Prodej bytu 3+1 Prostějov, nám. Padlých Hrdinů

Prodej RD, Výšovice

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

UZÁVĚRKA pro nabídku realitních kanceláří
pro následující číslo je ve středu 7. 4. 2014 do 12.00 HODIN

Prodám byt v OV, 3+1, cihlový
v Brodku u Prostějova, po kompletní
rekonstrukci + zahrada 200m2. Tel.:
603 873 531 nebo 606 711 656
Hledáme ke koupi RD v Prostějově,
spěchá. Za nabídky děkujeme. Tel.:
605 011 310 i SMS
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
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje
3. kolo výběrového řízení na prodej nemovitých věcí – pozemky
stavební parcela č. 34, součástí je
stavba č.p. 87, rod. dům, stavební
parcela č. 207, součástí je stavba
bez čp/če, zem. stav a pozemková parcela č. 39 v k. ú. Runářov
a obci Konice za min. kupní cenu
ve výši 60.350,00 Kč. Další informace poskytne Ing. Růžičková na
adrese Rejskova 28, Prostějov, tel.
č. 582 302 592, e-mail:
marcela.ruzickova@uzsvm.cz,
www.uzsvm.cz
Prodám RD 4+1 se zahradou,
5km od Pv, tel.: 776 682 118
Pronájem obchodních prostor 40
-80 m2, blízko centra, ihned volné,
6000/měs., tel.: 774 409 430
Koupím byt 1+1 nebo 2+1, 2+kk,
platba ihned. Tel.: 776 460 300
Pronájem bytu 2+1 v Pv, Poděbradovo nám. po rekonstrukci.
Pronájem garáže tamtéž. Info
777 862 900 nebo 775 368 478
Prodám novou garáž u Galy, dálkové ovládání vrat. Cena dohodou.
Tel.: 776 178 025

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

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

Prodej bytu 2+1, Prostějov ul. U Spořitelny

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 460.000 Kč
* BYT 1+1, Družstevní
620.000 Kč
* BYT 2+1, A.Slavíčka
670.000 Kč
* BYT 4+1, 119m2+stání 3.350.000 Kč
* RD 3+1, Přemyslovice
560.000 Kč
* RD Cholina
1.660.000 Kč
* RD Čelechovice n/H
1.880.000 Kč
* RD Kralice na Hané
2.600.000 Kč
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
Aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 3+1, A.Slavíčka 1.400.000 Kč
* BYT 3+1, Okružní
1.250.000 Kč
* RD 4+1, Česká
2.890.000 Kč
* RD 6+1, Držovice
3.700.000 Kč
* POZEMEK pro chatu
85.000 Kč
* CHATA - Březský vrch 430.000 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
Více na: WWW.VNB-REALITY.CZ

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

600,- Kč/měs.
1 tis.Kč/měs., u Cílu

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

Prodej Bytu 2+kk, Prostějov ul. Krasická

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

Komerční prostory:
Obchodní prost. - Plumlovská, 350 m2, 4 uzav.prost., + byt 2+1 s
koupelnou - náj.
35 tis.Kč/měs. + ink.
Kancel.prost. - centrum, 30 m2, 2 místn., kuchyňka, sam.WC, klima
- nájem
7 tis.Kč + energie
Obchodní prost. - Kostelecká - 60 m2
6,5 tis.Kč + ener.

e-mail: info@impulsreality.com

Sídlo správce oblasti panství Bouzov z r. 1820

REALITY

Pronajmu byt 1+1, po rekonstrukci.
Nájem 4 500 Kč. Tel.: 608 887 354.
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
Pronajmu 2+1. 723 565 897
Pronajmeme 1pokojový byt, 1. patro v centru Pv. Nájem 3.500 Kč
+ ink.+zálohy na služby. Volný od
1.6. Ne RK! Tel.: 603 546 705

www.vecernikpv.cz
.cz

Hledáme větší byt 3+1, po rekonstrukci, 774 409 430
Nabízím k pronájmu garáž v ul.
Krasická, Prostějov. Elektřina,
voda. Tel.: 732 215 683
Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, odbor
Odloučené
pracoviště
Prostějov vyhlašuje 4. kolo výběrového řízení na prodej nemovité věci – pozemková parcela č. 3187, orná půda v k. ú.
Runářov a obci Konice za min.
kupní cenu ve výši 70.000,00
Kč. Další informace poskytne
Ing. Růžičková na adrese Rejskova
28, Prostějov, tel. č. 582 302 592,
e-mail: marcela.ruzickova@uzsvm.cz ,
www.uzsvm.cz
Prodám chatu na Stražisku.
Cena dohodou. Nabídněte. Tel.:
736 180 204
Pronajmu 1+1, velká kuchyň. Nájem 5 000 Kč + ink.Kauce 2 nájmy.
Volné ihned. T.: 603 503 366
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje výběrové
řízení na prodej nemovitostí v obci
Lešany – rodinný dům č.p. 26 na pozemku p.č. 103 o výměře 1245 m2
a pozemky p.č. 103, 104, 105
a 106 – zahrada o výměře 602 m2 za
minimální kupní cenu 555.000,00
Kč. Další informace poskytne
p. Hudcová na adrese Rejskova
28, Prostějov, tel. č. 582 302 585,
e-mail: yveta.hudcova@uzsvm.cz
Pronajmu byt 1+1 v RD v Pv. Nájem 4 500 Kč + el., dvouměsíční
kauce. T.: 604 833 195

Řádková, sloupcová inzerce a vzpomínky
FINANCE

SLUŽBY

PRÁCI NABÍZÍ

KOUPÍM

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

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

Přijmeme tesaře, řidičský průkaz
sk. B podmínkou. Tel.: 605 483 602

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.

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
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.
Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE
a poskytneme vám jednu půjčku. Pracujeme pro více věřitelů.
Volejte: 777 551 492
Nabízím
hotovostní
půjčky
5 až 50 tisíc Kč. 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 tisíc Kč. Seriozní
a rychlé jednání. 774 119 937
Banka vám nepůjčí? MY ANO!
Tel.: 605 453 062
PŮJČKA bez poplatků: 734601906
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Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Střechy Klimeš provádí tesařské,
klempířské, pokrývačské práce.
Výroba pergol. Tel.: 602 756 428
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
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

Centrum regenerace
v Prostějově.
Ihned zapracujeme do
různých pozic. Možnost i VČ.
Tel.: 602 810 644.
Studio Belleza, nám. T.G. Masaryka 15 přijme kadeřnici a pedikérku.
Klientela zajištěna. Informace na tel.:
728 512 345
Hledám řidiče skupiny C, E – zahraničí. Tel.: 602 502 098
Přijmeme řidiče MKD skupiny C.
Karta řidiče a profesní průkaz nutný.
Tel.: 777 797 263
Přivýdělek pro chudé, bohaté
a chytré. Pro informace nutná
schůzka. Tel.: 702 835 498
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
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

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

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

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

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

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

Stříhání a úprava psů. Prostějov.
Tel.: 606 166 853
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

PODĚKOVÁNÍ

Montáž a opravy žaluzií a sítí proti
hmyzu, 602 76 47 13

Děkuji Mudr. Bohumilu HRUBANOVI Csc. za obětavý a lidský přístup a všem zaměstnancům chirurgie prostějovské nemocnice za péči
po dobu mé hospitalizace. Doleželová Jana, Plumlov.

Provádím opravy a údržbu čištění
hrobů. Tel.: 602 756 428
Provádíme kompletní rekonstrukce
bytových jader od A do Z, poklad kamínkových podlah. Tel.: 774 06 22 53

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

VZPOMÍNKY

Kdo v srdci žije,
neumírá.

Dne 1. května 2014
jsme vzpomněli
30. výročí úmrtí
pana Miroslava BALCAŘÍKA
ze Smržic.
Za vzpomínku děkuje
syn Zdeněk
a dcera Miroslava s rodinami.

Dnes, tj. 5. května 2014
vzpomínáme 3. smutné
výročí úmrtí
paní Květoslavy DADÁKOVÉ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
manžel Leo s celou rodinou.

Ještě jedenkrát vyjít do polí,
ještě jednou moci potěšit se jarem,
vidět louky kvést a zlátnout obilí,
ještě rozloučit se
s životem jak darem…..

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
Sběratel koupí voj. věci po parašutistech. T.: 728 551 416
Koupím kotel na tuhá paliva. Zn.
Chalupa. Tel.: 774 664 966

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

Dnes, tj. 5. května 2014
by oslavil
pan Stanislav ČERNÍČEK
65. narozeniny
a 24. května 2014
vzpomeneme 5. výročí od
úmrtí našeho milovaného
manžela, tatínka a dědečka.
Vzpomínají manželka,
dcery a syn s rodinami.

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

Dne 2. května
jsme si připomenuli
5. výročí od úmrtí
pana Josefa VYROUBALA
z Konice.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná manželka Nataša, syn
Miroslav, dcera Ivana s manželem
a vnuci Marek, Šimon a Daniel.

Očím jsi odešel,
v srdcích jsi zůstal.

Hledám pomocníka na stavbu. Vhodné
i pro zdatné důchodce. Platba denně.
Tel.: 602 719 273
Restaurace U Templáře přijme servírku s praxí. Tel.: 602 329 990

3UDFXMLSURYtFHYČĜLWHOĤ

Provedu zednické práce, zateplení,
omítky, bet. potěry, zdění, dlažby
apod. rychle, kvalitně a za rozumnou cenu. Tel.: 776 036 750

20

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 5. května 2014

Výroba oděvů v PV, přijme do zaměstnání vyučené dámské a pánské
krejčové. Praxe v oboru nutná.
Dobré sociální zázemí. Bližší
info: 602 790 377, 730 186 675,
582 800 837
Přijmeme na práci zejména o víkendu pracovníky – manipulanty
drobné výroby v Prostějově – skládání hotových výrobků. Info: Personální agentura Prostějov, Kravařova 9, Tel.: 602 603 067
Na nadcházející letní sezónu přijmu uzenáře do stánku. Praxe nutná. Tel.: 775 780 045

Uzávěrka
ŘÁDKOVÉ
INZERCE
pro další číslo
je v PÁTEK
9. května
v 10.00 hodin

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

DARUJI
Daruji dobrým lidem štěňátko labradora, světlé barvy, fenka – očkované,
odčervené. Odběr v květnu 2014. Tel.:
608 621 691 nebo 775 381 143

Ve čtvrtek 8.5. 2014
provoz redakce

UZAVŘEN

Dne 7. května
to bude 6 let, co nás navždy
opustila naše babička,
maminka, sestra
paní Anna FROHNOVÁ.
Vzpomíná dcera Erika
s rodinou.

Dne 10. května 2014
vzpomeneme 10. výročí úmrtí
pana Břetislava ČERNÉHO
z Vřesovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a děti s rodinami.

o
Box
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BC DTJ PROSTĚJOV - BC STAVBÁR NITRA

V domácí soutěži neporažený tým BC DTJ Prostějov se s ročníkem 2013/2014 rozloučil vítězstvím

8:6

ZLATÍ BOXEŘI OPLATILI NITŘE PORÁŽKU A VYVÁLČILI TĚSNOU VÝHRU

Průběh utkání: 2:0, 2:2, 4:2, 4:4, 4:6, 6:6, 8:6. Rozhodčí:
Hlaváč – Hvozdecký, Baczkor. Diváků: 800.

odpadl, ale měl srdíčko, myslím
si, že si to lidé mohli vychutnat.“

Odvetné přátelské utkání
mezi mistry Česka a Slovenska

Odvetný souboj se slovenským mistrem zpestřilo dekorování staronových extraligových šampionů

Necelé dva týdny po výhře v Praze se boxeři BC DTJ
Prostějov dočkali slavnostního okamžiku a převzali zlaté
medaile i pohár pro celkového vítěze české extraligy. Stalo
se tak těsně před domácím přátelským utkáním proti slovenskému mistru z Nitry. Prostějovský oddíl nezapomněl
ani na svého bývalého člena Emila Kocveldu, jenž kvůli
zdraví předčasně ukončil kariéru. Boxerský galavečer
v prostějovském „Kasku“ nabídl rovněž bohatý doprovodný program, v samotné odvetě mezi šampiony dvou
dřívějších federálních partnerů měli mírně navrch domácí
a úspěšný ročník zakončili tak, jak se stalo zvykem - vítězně.
Prostějov/jim
„Páteční večer začal předzápasem místních kadetů, kteří se
mohou pochlubit kompletní medailovou sbírkou z nedávného
republikového šampionátu, poté
divákům předvedla své umění
i dvojice kickboxerů. Následoval
očekávaný nástup obou mužstev
a představení rozhodčích, což
obohatil jeden z prvních vrcholů
večera.
Jednalo se nejprve o zazpívání
obou hymen v podání Jiřího
Sklenáře a následné již zmíněné ocenění celého týmu vedeného Petrem Novotným. Toho se
vedle předsedy Jihomoravské
oblasti boxu Dalibora Klobásky ujali i předseda Komise pro
mládež a tělovýchovu Rady
města Prostějova Pavel Smetana společně s náměstkem prostějovského primátora Zdeňkem Fišerem.
Pak už nastal čas na první vystoupení trojice děvčat z Taneční školy
(TŠ) Hubený a šlo se na věc. Do
přestávky získali body pro domácí celek Hamo Aperjan s Máriem
Balážem, po pauze vyplněné opět
sličnými dívkami z TŠ Hubený
a dalším kickboxerským duelem
je následovali i Tomáš Bezvoda
a v napínavém závěru Martin Novák. Prostějov tak svému soupeři
oplatil předchozí porážku a za výsledek 6:10 ze slovenské půdy se
revanšoval výhrou 8:6.
Sedm bodovaných střetnutí vyplnily i vložené exhibiční duely

mezi prostějovskými boxery
Patrikem Hejlem a Markem Andrýskem a následně i Vasilem
Ducárem a Tomášem Vaněčkem.
Závěr pak patřil dlouho očekávané exhibici mezi šestinásobným
mistrem republiky Petrem Novotným a jeho vyzyvatelem Jiřím
Sklenářem. Ta po třech kolech
skončila remízou.

Hamo Aperjan
Zsold Osaďan
3:0 na body
Zahajovací duel začal hned od
úvodních sekund pořádně zostra,
prostějovskému borci se dařily
sady úderů i úhybné manévry,
postupně se útočnou sprškou
prezentoval i slovenský boxer.
Ve druhém kole zahnal Aperjan
Osaďana do provazů, za což
si vysloužil aplaus publika, při
snaze o Slovákův návrat zpět zafungovala aktivní obrana domácího zástupce. Ve třetím kole již
oběma znatelně docházely síly,
hostujícímu boxerovi ale rychlejí,
takže ho Hamo za dalších ovací
dostal do rohu a následně vodil
po provazech. Jak po utkání zmínil Zsolt Osaďan, proti nikomu
takovému ještě nikdy neboxoval.
Hodnocení domácího kouče
Petra Novotného:
„Hamo předvedl perfektní výkon. Boxoval technicky, neměl to
vůbec jednoduché, nadřel se jako
blázen. Na konci Slovák trochu

váhová kategorie do 64kg:
Bohuslav Kočka
David Zold
1:2 na body
Kvůli juniorskému věku obou
boxerů se duel odehrával netradičně v helmách a po úvodním
oťukávání měl navrch hostující reprezentant. Člen bratrské dvojice
v dresu Nitry byl sice o hlavu
menší, ale mnohem hbitější i pohyblivější, takže Kočka povětšinou jen ustupoval. S přibývajícím
časem prostějovskému mladíkovi
docházely síly a fyzicky odcházel,
přesto závěr nabídl oboustranně
atraktivní útočný box.
Hodnocení domácího kouče
Petra Novotného:
„Bohuš Kočka je ještě mladý
kluk, junior. Domluvili jsme se,
že oba nastoupí v helmách, hlavně aby se boxovalo. Je talentovaný, umí boxovat, má disciplínu,
ale zatím mu schází zkušenosti,
což se projevilo. Slovák postupně zvyšoval tempo a jakoby ho
přejel. Nebylo to ale úplně jednostranné.“

váhová kategorie do 69kg:
Mário Baláž
Marek Peller
2:1 na body
První kolo nabídlo spíše taktickou
podívanou, to druhé již bylo útočnější. Domácí rohovník působil
aktivněji a prezentoval se lepším
pohybem i nebezpečnějšími údery, do posledního kola měl naopak
podařený nástup Peller. Poté ale
Baláš předvedl podařenou sadu
a po jednom z úderů soupeři vypadl i chránič zubů, borec BC DTJ
navíc ukázal i ostrý závěr.
Hodnocení domácího kouče
Petra Novotného:
„Baláš mě překvapil, že to vydržel. Peller je velmi ambiciózní
borec, který se cítí jako slovenská

Obchodní partneři BC DTJ Prostějov:

jednička. Mário je ale zkušený stranně velice útočný a vyčerpáborec a dokázal ho v pohybu na- vající box, po zásluze ale body
bodovat. Marek sice dělal zápas, připadly hostům.
Hodnocení domácího kouče
bojoval, ale Mário to ustál a nenePetra Novotného:
chal ho bodovat, klobouk dolů.“
„Lengál chtěl odškodnit svou prohru s Baginem, když boxovali na
Miroslav Šerban Slovensku, ale Bagin předvedl své
Tomáš Zold kvality, dokázal vracet dynamické
1:2 na body údery. Lengál to zkoušel do sérií,
ale to na něj neplatilo, byl rychlý
Jeden z nominovaných na nejlep- a hned to vracel. Láďa prokázal
šího sportovce města Prostějova houževnatost a výdrž, za což kloza rok 2013 začal velice pasivně, bouk dolů, ale Bagin byl lepší.“
pouze tvořil blok a vyčkával, jen
váhová kategorie do 81kg:
občas se pokusil o nějaký úder.
Tomáš Bezvoda
Ve druhém kole ale začal svůj výkon stupňovat a získávat převahu,
Mikuláš Ferdinand
porážce ale nezabránil. Kvůli kr3:0 na body
vavému zranění slovenského boxera totiž rozhodčí duel předčas- Střetnutí začalo velice pozvolna
ně ukončili a na body přisoudili a o žádný velký pěstní souboj se
dva body hostům.
dlouho nejednalo. Druhé kolo
Hodnocení domácího kouče
strávil Ferdinand zejména v bloPetra Novotného:
ku a s několika výpady, v tom
„Duelu Šerbana je trochu škoda, třetím sice Bezvoda krátce ustupěkně se to rozvíjelo a mohl to poval, poté ale přešel do útoku
být pěkný zápas. Bylo vidět, že a byl i náležitě přesný.
začal stupňovat tempo, ale došlo
Hodnocení domácího kouče
ke srážce hlavou. Míru tady lidé
Petra Novotného:
znají a hodně se na něho těšili. Je „Bezvoda boxoval s přehledem,
to úděl boxu bez helem, musí se ale jako parní válec, byl nepřís tím počítat, je to ale škoda.“
jemný. Připadlo mi, že Mikuláš
z něj měl trochu respekt. Tomáš
byl silný, stále se na něj tlačil,
Vladimír Lengál dokázal bodovat v pohybu, ukáHenrich Bagin zal své zkušenosti. Jeho výkon
0:3 na body bych také vyzdvihl. Slovák sice
nepředvedl to ideální, ale bylo to
První duel po krátké přestáv- tím, že mu to Tomáš neumožnil.“
ce obstarala střední váha, na
souboj Roberta Bilíka proti
Martin Novák
Róbertu Ráczovi ale nedošlo.
Rastislav Hruška
Hosté totiž soupeře přivez2:1 na body
li jen jednoho zástupce v této
hmotnostní kategorii, když se
Vítěze
mezinárodního
souboje
Lengál utkal s Baginem. Pro
první kolo bylo příznačné, že musela určit až závěrečná dvoslovenský sportovec byl odváž- jice. Od úvodu to byl velký boj,
nější a přesnější, naopak domácí v němž si oba boxeři nic nedarovicemistr republiky opatrnější. vali, doslova sprinterský souboj
I ve druhém kole byl v defenzi- pak nastal na počátku třetího dějvě a ocitl se v provazech i rohu, ství. To také znamenalo rapidní
v úvodu třetího kola ale chytil úbytek sil a množící se chyby,
rytmus. Následně to byl obou- vyčerpání přicházelo na oba borce, hůře na tom ale byl slovenský
sportovec, jenž se ke konci jen
s námahou držel na nohou, zatímco
Novák se ještě pouštěl do útoků.
Hodnocení domácího kouče
Petra Novotného:
„Martin je ještě junior, v první
lize vyhrává, chtěl jsem ho vyzkoušet. Není až tak talentovaný,
ale především bojovník. Trenér
hostí se rozčiloval, že to nebylo
rozhodnuto správně, chtělo by to,
aby supervizor byl neutrální, ani
Čech, ani Slovák.“

do 60 kg: Hamo Aperjan – Zsold Osaďan
do 64 kg: Bohuslav Kočka – David Zold
do 69 kg: Mário Baláž – Marek Peller
do 69 kg: Miroslav Šerban – Tomáš Zold
do 75 kg: Vladimír Lengál – Henrich Bagin
do 81 kg: Tomáš Bezvoda – Mikuláš Ferdinand
do 91 kg: Martin Novák – Rastislav Hruška

3:0 na body
1:2 na body
2:1 na body
1:2 na body
0:3 na body
3:0 na body
2:1 na body

Loučení. Před samotným utkáním se prostějovský oddíl oficiálně
rozloučil s dnes již bývalou oporou Emilem Kocveldou (vpravo).
Foto: Jiří Možný

Petr NOVOTNÝ - BC DTJ Prostějov:
„Věděl jsem, že Nitra má v sobě kvalitu, což se potvrdilo. Já jsem
spokojen, zápas splnil očekávání a výsledek je adekvátní. Jednotlivé duely se mi líbily, byly bojovné. Nebylo to klasické utkání, že
by váhy šly po sobě. Domluvili jsme se na dvojicích, aby si kluci
zaboxovali, aby se mladí něco naučili a zahraniční konfrontace jim
něco dala. Proto jsme to obsadili jinými kluky, abychom je viděli.
Chtěl jsem v akci vidět i Roberta Bilíka, bohužel soupeř měl nějaké
nevolnosti a nemohl se dostavit, což mě mrzí. V Praze měl Robert problémy s váhou do devětašedesáti kilogramů a chtěl jsem ho vyzkoušet
v pětasedmdesátce, nechtěl jsem ho ale dávat na Bagina, který byl
hodně silný.“

TIBOR HLAVAČKA – BC Stavbár Nitra:
„Byl to přípravný zápas pro diváky, my jsme tu neměli naše největší
opory, reprezentanty, takže jsme vašim trochu umožnili vyhrát.
Některé zápasy bych dal naopak, ale to už je jedno. Každý viděl, že
i s 'béčkem' jsme silní a 'áčko' máme momentálně neporazitelné, už
osm let jsme totiž neprohráli. Zkoušeli jsme tentokrát nové chlapce
pro extraligu a musím přiznat, že někteří mě zklamali, ještě na to
nemají. Nezvládají atmosféru, byli jsme lépe připraveni, než jak
jsme to odboxovali. Týká se to hlavně Pellera. Věřím, že se tu brzy
opět představíme. Máme rozpracovaný projekt mezinárodní soutěže
a doufám, že to dotáhneme do konce. Takovou úroveň bychom chtěli,
slovenská nám již totiž nestačí. Účel ale dnešní zápas splnil.“

Novotný Sklenáře neporazil, odveta není vyloučena

Prostějov/jim - Střetnutí Prostějova s Nitrou okořenilo hned
šest vložených boxerských či
kickboxerských duelů, ten nejočekávanější z nich přišel na řadu
zcela na konec. Téměř do posledního místa zaplněnému sálu Společenského domu se v exhibičním
utkání představil mnohonásobný
mistr republiky a od loňského léta
trenér BC DTJ Prostějov Petr
Novotný, společně s ním se mezi
provazy postavil do netradičního
kostýmu oděný Jiří Sklenář.
„Exhibice byla nádherná, ale vyčerpávající. Pro člověka v mých
letech, kdy mi je dvaatřicet, je to
záhul. Ještě před chvilkou jsem
roznášel talířky, umýval nádobí,
sázel hranolky, a teď jsem dostal

do dršťky! Ne, bylo to dobré, přežil jsem...,“ usmíval se vyzyvatel.
A provozovatel restaurace Na Kovárně se mohl spolehnout i na početný doprovodný tým vyzbrojený
transparentem i hlasitým povzbuzováním. Cestu mezi provazy si vyplnil pěveckou vložkou a navázal tak
na předchozí zpěv české a slovenské
hymny ve svém podání, následně
zvládl i všechna tři kola.
„Vzniklo to tak, že jsme si každý
dali sedmičku. Chtěl jsem, aby tu
Petr měl nějaké lidi, a myslím si, že
přišli. Pořád v něm něco je, u mě už
je to horší. Ostudu jsme ale neudělali,“ potěšilo Sklenáře, jemuž nevadilo ani několik úderů na žebra. „To je
dobré, já jsem na to zvyklý, já mám
vepřová žebra rád. Hlavně tu mám

takový speciální sval, který to roznese po celém břichu, takže v pohodě,“
bral vše v dobrém rozmaru.
A pozitivně vše hodnotil i jeho favorizovaný soupeř. „Skleňa je tvrdý borec. Snažili jsme se galavečer
zpříjemnit, po dlouhé době jsem si
vyzkoušel ring. Udělal tu takovou
šou, mně se to líbilo. Myslím si, že
jsme předvedli pěkný technický
zápas, bylo to plnohodnotné a užili
jsme si to,“ hodnotil bezprostředně po vyhlášení nerozhodného
výsledku.
Co pro něj ale znamená, že nedokázal porazit hospodského? „To jsi
neměl říkat, to vypadá na odvetu!?
Je to ostuda. Budu s tím muset něco
udělat. Zaměstnanci mi říkali, že
ho mám zbít pořádně. Já jsem ale

Pro diváky. Páteční galavečer zkrášlil poutavý souboj Petra Novotného (vpravo) s Jiřím Sklenářem.
Foto: Jiří Možný
takový hodný blbec, to bych mu
nemohl udělat,“ smál se Novotný.
Odvetu zcela nevyloučil ani druhý z dané dvojice. „Neblázněte
pánové, já už na to nemám roky.

Já už se vracet nebudu, možná jen v rámci nějaké exhibice,
jestli Petr bude chtít,“ vyjádřil se
někdejší mládežnický boxer Jiří
Sklenář.

„Děkuji klukům, trenérům, divákům a všem, že se nám tolik dařilo,“

radoval se z celé podařené sezony HAMO APERJAN

Prostějov - Základním kamenem BC DTJ Prostějov
za všemi týmovými úspěchy je již několik let Hamo
Aperjan. Arménský rodák a mimo jiné mistr republiky za rok 2012 a vicemistr z loňského prosince zvládl v letošním ročníku téměř všechny své zápasy v
soutěži družstev dovést do vítězného konce, tuto bilanci potvrdil i v sobotu večer proti Zsoltu Osaďanovi
z Nitry. Právě jejich duel začal soutěžní část galavečera a zaplněný Společenský dům mohl sledovat
atraktivní podívanou od první do poslední sekundy.
Po skončení všech bojů pak opora prostějovského
týmu poskytla PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku exkluzivní rozhovor.

Jiří Možný
Všechna tři kola se odehrála ve vysokém tempu. Potěšil vás výkon?
„Byl to velice těžký zápas, soupeř
byl sice mladý, ale už také zkušený
a dobře fyzicky připravený. Boxovali jsme dobře, mohu ale říci,
že ne až tak silově. V prvním kole
sice jo, ale už jsem na tom byl fyzicky hůře a jsem překvapený, že
jsem vydržel všechna tři kola. Potěšilo mě, že jsem zvítězil, protože
hodně lidí mi říkalo, že ve třetím
kole byl soupeř lepší.“
Váš souboj se zdál být tím
nejatraktivnějším. Čím to
mohlo být?

„Oba jsme už zkušení, já jsem
trochu starší. Každý máme své
údery a já jsem jich také pár ukázal. Myslím si, že se to divákům
mohlo líbit.“
Znal jste svého soka?
„Když jsme boxovali přátelák v Nitře, tak jsem nastoupil
jako druhý ve dvaašedesátce proti
Michalu Zátorskému. Nyní jsem
nevěděl, proti komu budu boxovat,
jen to, že se objevuje v šestapadesátce. Teď šel šedesátku a zjistil jsem,
že má obrácený gard, to pro mě bylo
velké překvapení. Vždy když mám
totiž zápas, tak se na to na tréninku
snažím připravit, ale toto jsem nevěděl. Ale bylo to dobré.“

Tímto utkáním jste uzavřeli celou sezonu. Jste s
ní spokojen?
„Boxovali jsme dobře jako celý
oddíl. Vyhráli jsme extraligu
a jsem tu velice spokojený. Děkuji klukům, trenérům, divákům
a všem, že se nám tolik dařilo.“
Obhájili jste titul mezi
družstvy z loňského roku,
z kterého jste měl větší radost?
„Minulý rok jsme byli rádi, bylo
tam více oddílů, takže více odboxovaných zápasů. Teď to Plzeň
ukončila kvůli nedostatku peněz,
ale byli jsme rádi, že jsme vyhráli.
Byli jsme nejlepší, vyhrávali jsme
doma i venku.“

Poslední extraligový duel
v Praze jste vyhráli velice
suverénně. Překvapilo vás, že to
bylo tak jednoznačné?
„Byli jsme překvapeni, že ve dvou
kategoriích tam byli úplně jiní boxeři. Byli ale šikovní a nepočítali
jsme, že to bude lehké. Nakonec
domácí jednu váhu neobsadili
vůbec a dále tam měli thai boxery,
kteří neměli zkušenosti s boxem.
Vyhráli jsme úplně zaslouženě a
věděli jsme, že jsme mistři.“
Bude nyní chvilka na odpočinek?
„Sezona končí, já mám ale před
sebou ještě boxerský galavečer v
Brně. Jinak už budeme odpočívat

Foto: Jiří Možný
a připravovat se na příští sezonu,
kdy nás čekají Slováci, Poláci,
Maďaři. Bude dobře, že budeme
boxovat více zápasů.“
Jak se na novou soutěž těšíte?
„Hodně. Mohu využít svých
zkušeností, protože jsem boxoval
v Itálii, Maďarsku i dalších zemích. Budou to nové zkušenosti,
ale těžké zápasy, zejména venku,
kde to vůbec neznáme.“
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Fotbalisté Prostějova zvládli „anglický“ týden na jedničku a upevnili si třetí příčku v průběžné tabulce MSFL

Středa: tři parádní góly znamenaly tři body z Vysočiny Střelec MARTIN JIROUŠ:
Horácký FK Třebíč
1.SK Prostějov

1:3
(0:2)

Branky: 81. Chalupa - 9. Jirouš, 23. Machálek, 50. Zelenka. Rozhodčí: Černý - Hanáková, Julínek. Žluté karty: 60. Ujčík, 61. Podzemský,
86. Komínek - 88. Pančochář. Diváků: 130.

Horácký FK Třebíč:
Matiášek - Chalupa M., Komínek, Havránek, Chalupa P. (37. Chlup)
- Svoboda Š., Podzemský, Ujčík (63. Benda), Dobrovolný - Malý (9.
Válek, 60. Sedláček), Kostelecký (75. Hošek). Trenér: Libor Zelníček
1.SK Prostějov:
Kofroň - Krejčíř, Pavlík, Hloch, Hirsch (90. Petržela) - Machálek
(80. Šteigl), Zelenka (62. Rus), Fládr, Pančochář - Krč, Jirouš (53.
Zatloukal). Trenér: František Jura
Třebíč/tok - Slunečné všední odpoledne předcházející večernímu
rojení čarodějnic bylo vyhrazeno
tradičně odloženému prvnímu
jarnímu kolu Moravskoslezské
fotbalové ligy. V případě duelu
Třebíče s Prostějovem byla v sázce třetí místo průběžné tabulky.
A už po čtvrtině zápasu bylo jasné, že hosté si bronzovou příčku
vzít prozatím nenechají. Díky
Jiroušovi, který první gól sám
vstřelil a u druhého byl v zárodku výtečné kombinace, na jejímž
konci stanul střelec Machálek,
vedlo „eskáčko“ hned zkraje zápasu dvoubrankovým rozdílem.
A když po pěti minutách druhé
půle zvyšoval Zelenka již na 3:0,
nebylo o vítězi duelu sedmnáctého kola třetí nejvyšší soutěže sebemenších pochyb.
Trenér František Jura dodržel předpoklady s nasazením brankáře
Kofroně, jinak se v Janáčkově stromořadí představila klasická sestava

s Machálkem
h lk na llevém kkrajiji zálol
hy a s Krčem a Jiroušem na hrotu.
Domácí vstoupili do zápasu hodně
tvrdě a hned ve druhé minutě dohrál
Malý akci až do kontaktu s Kofroněm, což se vymstilo právě jemu,
protože musel už po osmi minutách
střídat. V 6. minutě načechral Fládr
balón na Jiroušovu hlavu, ten zatím
mířil mimo. Z protiútoku vystrašil
Kofroně pěknou střelou těsně vedle
Dobrovolný a pak už přišla Jiroušova paráda - po přihrávce od parťáka
z útoku se opřel do balónu a zavěsil přesně k pravé tyči Matiáškovy
branky - 0:1.
Po hektickém úvodu přišlo trochu
zklidnění, orámované další prostějovskou trefou. Ve 23. minutě
si Jirouš potáhl balón středem
hřiště, mistrnou uličkou uvolnil
na pravém křídle Hirsche, který
nacentroval před branku, kde volný Machálek skóroval do odkryté
třebíčské svatyně - 0:2. To prostějovský brankář Kofroň příliš práce

Dobře, „Zelí“! Lukáš Zelenka přijímá gratulace ke gólové trefě.
Jako první přispěchal kapitán Pavlík.
Foto: Tomáš Kaláb
s domácími útočníky neměl, vše
spolehlivě řešila obrana před ním.
Snad jen po půlhodině hry likvidoval hlavičku domácích po rozehraném rohu. Na druhé straně se
v 33. minutě blýskl dobrou střelou
Fládr, ovšem mířil jen do boční sítě.
Těsně před přestávkou se v hlavičkovém souboji ve vlastním vápně
srazili Jirouš s Krejčířem, z čehož
opět rezultovala chvilka ošetřování. V nastaveném čase vypustil Jirouš technickou „jedovku“, kterou
Matiášek jen reflexivně vyrazil, Krčovu dorážku už stačila zblokovat
domácí obrana.
Od úvodního hvizdu druhé půle
pokračoval Prostějov v aktivní hře
a odměnou mu byl třetí uklidňující gól. To si v 50. minutě postavil
v ideální pozici balón k přímému
kopu Zelenka a trefil přesně k tyči
- 0:3! Holt na jaře chytila jeho
kopací technika druhou mízu...
Třebíčský trenér Zelníček zkoušel
všechno možné, využil všech pět
povolených střídání, ale soustředěný výkon Prostějovských nezlomil.
Kofroň se musel vytáhnout jen

proti dostatečně „výživné“ střele
Válka. Naopak v 58. minutě potáhl míč Machálek, přihrál na osu
Zelenkovi, ten stačil ještě vystřelit
v okamžiku, kdy byl faulován.
Z následného přímého kopu mířil
tentokrát těsně vedle levé tyče.

Chvíli po uplynutí hodiny hry se
otřásla levá tyč Matiáškovy brány,
do níž se trefil Hirsch, jemuž do
dobré pozice sklepl balón Krč. Poslední čtvrthodinka herní koncentrace hostí přece jen poněkud opadla,
čehož využil Chalupa, který vrátil za
Kofroňova záda míč po rozehraném
rohovém kopu – 1:3. Sedm minut
před koncem se ještě zviditelnil čerstvý ženáč Zatloukal, jehož hlavička
po centru zprava mířila těsně vedle
třebíčské svatyně. „Na trávníku
nehraje rodinný stav žádnou roli,“
reagoval na dotaz, jak se mu hrálo
poprvé ve stavu manželském. „Naopak už se nemůžu dívat tolik po
fanynkách, takže se víc soustředím
na hru,“ dodal vzápětí s šibalským
úsměvem.
„Vysoký jalovéééc“, linoucí se
z jásající šatny, nejlépe vyjadřoval
náladu týmu po dalším vítězném
utkání.

Libor ZELNÍČEK - HFK Třebíč

„Ze strany Prostějova to byl velmi slušný výkon, my naopak předvedli náš standardní. Výkonnostní rozdíl byl vcelku zřetelný, takže utkání se vyvíjelo podle očekávání. Snažili jsme se sice kluky
vyhecovat, aby neprodali kůži lacino, ale chvílemi bylo dění na
hřišti až příliš jednoznačné. Reálná síla tohoto mužstva se pohybuje kolem patnácti, osmnácti bodů, s pětadvaceti bych byl nadmíru
spokojen, a že máme osmatřicet, to mi přiznávám, hlava moc nebere...(úsměv)“

František JURA - 1.SK Prostějov:

„Před zápasem jsem ve skrytu věřil v tříbodový zisk a myslím,
že jsme si ho plně zasloužili. Hráli jsme poctivý fotbal, soupeře
prakticky k ničemu nepustili. O výsledku rozhodl třetí Zelenkův
gól, ve druhém poločase jsme hru trochu otevřeli. Výhrady mám
pouze k posledním patnácti minutám, kdy jsme ztráceli balóny,
mohli jsme víc podržet míč. Jinak kluci předvedli disciplinovaný
výkon, s nímž jsem spokojen.“

„Rozhodl týmový výkon“

Prostějov - Zimní posila do útoku se sice v zimní přípravě uvedla góly, od začátku jarní části MSFL se ovšem
Martinovi Jiroušovi střelecky nedařilo, přestože na hrotu nastupoval pravidelně. Vše si vynahradil v sedmém
startu v prostějovských barvách, kdy byl jednoznačně
hvězdou utkání. Dal gól, další v podstatě vymyslel, nechybělo mnoho a měl ještě další gólovou asistenci...
„Zápas se mi povedl,“ oddechl si Martin Jirouš v pozápasovém rozhovoru pro Večerník.
Tomáš Kaláb
Po takovém utkání jistě
panuje spokojenost, co
říkáte?
„Od útočníka se gól očekává,
u druhého jsem taky byl, takže snad
dobrý... Na druhou stranu tam byly
situace, které jsme mohli vyřešit
lépe a mančaftu dát potřebný klid
dřív. Jsem samozřejmě rád, že se
mi zápas povedl, ale rozhodně bych
neřekl, že to byl ´můj´ zápas. Rozhodl kvalitní týmový výkon a to
jak vzadu, tak vpředu.“
Byl to sedmý zápas
v prostějovském dresu
a první, kdy jste se trefil do
černého. Nebyl znát určitý tlak na
vaši osobu?
„Je jistě nepříjemné, když to tam
útočníkovi nepadá, na druhou stranu
je to méně stresující, když jsme měli
dobré výsledky. Člověk je trochu
víc v klidu, že to tým nestojí body,
protože to je to důležité. Příště dá
gól zase někdo jiný, proto jsme tým.
Samozřejmě vstřelený gól potěší,
ale svět s tím nestojí ani nepadá.“
Jak jste se sehráli v útočné
dvojici?
„S Aldou Krčem jsme podobné
typy, víme o sobě. Ale i když jsou

Střelec. Martin Jirouš v jednom
z mnoha nájezdů na branku Třebíče.
Foto: Tomáš Kaláb
vpředu Tomášové Machálek nebo
Zatloukal, tak nám hra dopředu klape, každý zápas dáváme dva tři góly,
o to je to pak jednodušší vítězit. Na
tři góly to je už hodně složité prohrát,
byť i to se nám už stalo...(úsměv)“

„Rozhodl Sobota: o výhře v Hulíně rozhodl už v první půli Krč
předzápasový
los,“ měl jasno
TOMÁŠ BUREŠ

Vítězná série tak pokračuje, „eskáčko“ navléklo již čtvrtý korálek

SK Spartak Hulín
1.SK Prostějov

0:2
(0:2)

Branky: 3. a 30 Krč. Rozhodčí: Nováček - Kůrka, Hájek. Žluté karty: 60. Červenka - 50. Pavlík, 77. Krejčíř. Diváků: 90.

SK Spartak Hulín:
Vogl - Červenka, Zlámal, Ruman, Vyskočil - Barcuch, Kadlec, Dvořáček, Mršťák – Kopečný, Paciorek. Trenér: Jindřich Lehkoživ
1.SK Prostějov:
Bureš - Krejčíř, Pavlík, P. Hloch, Hirsch - Machálek (69. Zatloukal), Zelenka (88. Rus), Fládr, Pančochář (90. M. Hloch) - Krč,
Jirouš (73. Šteigl). Trenér: František Jura

Hulín - Zkušený brankář s výborným postřehem si proti Hulínu zapsal další vychytanou
nulu. Především při
tlaku domácích ve druhé půli Tomáš Bureš
(na archivním snímku)
několikrát podržel svůj
tým, který si tak od duelu na Slovácku připsal
už čtvrtou výhru v řadě...
Tomáš Kaláb
Jak těžké bylo vychytat
čisté konto?
„Nejprve musím předeslat, že to
byl velmi dobrý zápas, který se
na třetí ligu vyznačoval vysokou
kvalitou. Já jsem si dobře zachytal
a především si cením těch tří získaných bodů.“
Co jej rozhodlo?
„S trochou nadsázky to
byl los před výkopem... (úsměv)
Vítr totiž hrál tentokrát poměrně
zásadní roli. My jsme si vybrali pro
první poločas stranu po větru, a této
výhody jsme dokázali využít.“
Což se ovšem Hulínu po
obrátce nepodařilo...
„Na soupeři bylo jasně patrné, že
chce hrát, od nějaké šedesáté minuty
byl i fotbalovější. Ve středu v Třebíči
jsme měli zápas po celých devadesát
minut pod kontrolou, tady ale ne!“
Na celém týmu je vidět,
v jaké psychické pohodě
poslední zápasy hraje...
„Když jste v pohodě, jde najednou
všechno líp, to platí nejen ve fotbale.
Míče se najednou správně odrážejí,
jste tam, kde máte být. Jednou nás
zase nějaký soupeř ´dostane´, čím
později to ale bude, tím lépe. Musíme se teď soustředit na nejbližší
zápas doma, abychom jej zvládli,
protože si chceme v co nejlepší
pozici užít duel v Opavě.“

Hulín/tok - Sobotní počasí venkovním sportům vůbec nepřálo.
Přesto byli prostějovští fotbalisté na zápas čtyřiadvacátého kola
MSFL v Hulíně řádně nažhaveni a už ve třetí minutě otevřel
skóre Krč. Když tentýž hráč
přidal po půlhodině druhou trefu, vypadalo vše na jednoznačný
průběh. Poslední půlhodinku
domácí vyvinuli silný tlak a gól
visel ve vzduchu, Prostějov ale
vítězství bojovným výkonem
nepustil. Tříbodový zisk z Hulína nejenže potvrdil třetí příčku
„eskáčka“ v tabulce o dva body
za vedoucím duem Olomouc
„B“ - Opava, ale byl již čtvrtým
triumfem v řadě za sebou, přičemž z osmi odehraných utkání v jarní části ztratili svěřenci
trenéra Jury pouze pět bodů za
jednu remízu a jednu prohru.
To je slušná fazóna!
Na trávník vyběhla očekávaná sestava, totožná s tou středeční, pouze do brány se postavil opět Bureš.

Naopak domácí kouč nechal sedět
obránce Číhala a záložníka Krhuta, který doléčuje zranění. Nahradili je Zlámal a Barcuch.
Prostějov začal velmi aktivně a už
po dvou minutách se mohl radovat
z úvodního gólu. Machálek zle-

va potáhnul míč, nacentroval do
šestnáctky Krčovi a ten na zadní
tyči zblízka překonal Vogla – 0:1.
„„Eskáčko“ touto trefou vylepšilo
svůj podzimní úspěch se stejným
soupeřem o celé dvě minuty!
Hosté i nadále pokračovali v ofenzivních hrátkách, když v 5. minutě
vypálil jedovku Hirsch, kterou
Vogl vytěsňoval na roh. Domácí
se do soupeřovy šestnáctky příliš
nepodívali, pouze na konci první
dvacetiminutovky skončila Dvořáčkova střela těsně vedle tyče. Že
to Krč proti Hulínu umí, dokázal
opět po půlhodině hry. Velmi agilní Zelenka ho krásnou uličkou
uvolnil za obranu a nejlepší střelec „eskáčka“ křížnou střelou na
vzdálenější tyč rozjásal halasnou
skupinku prostějovských fanoušků - 0:2!
O čtyři minuty později elegantně
z otočky uvnitř velkého vápna
vypálil Machálek, bohužel přes-

ně do míst, kde čekal Vogl. V 38.
minutě podržel hosty Bureš, když
bravurně vyškrábl nad břevno
Dvořáčkovu střelu po předchozí
pěkné kombinační akci. Těsně
před přestávkou viděli diváci po
jedné dobré příležitosti na každé
straně: nejprve rychlý kontr založil
Zelenka, přihrál doleva Machálkovi, ten však zakončoval z příliš
velkého úhlu. Z protiútoku vybídl
Dvořáček ke střele Kopečného,
Bureš byl opět na místě. Do kabin
tak odcházeli mnohem spokojenější hosté.
Po návratu na trávník Zelenka
s Machálkem potvrdili, že si výborně notují. V 57. minutě si právě
tito borci zopakovali kombinaci
směrem dopředu a Machálek
opět prověřil Vogla. To už pomalu
začínal tlak domácích toužících
po vstřelení kontaktní branky.
Hmatatelným důkazem byly dvě
zblokované střely, které až k Bure-

šovi neprošly. Prostějovská obrana
i nadále pracovala spolehlivě, v
69. minutě například Hloch na
poslední chvíli zneškodnil Dvořáčkův centr z levé strany. O čtyři minuty později musel nuceně
střídat Jirouš, který měl bolestivě
naražený bok v oblasti ledvin. Při
aktivitě Hulína se Prostějovu naskýtal prostor pro rychlé brejky.
V 78. minutě Zelenka bleskově vyvezl balón od vlastní branky, Hirsch
zkusil přelobovat na hranici šestnáctky stojícího Vogla, zamýšlená
parabola byla ale příliš nízká.
Domácí si největší šance vypracovali v poslední desetiminutovce.
V 82. minutě Dvořáček poslal zle-

va přízemní centr do šestnáctky,
který v ideální pozici těsně minul
Kopečný. O tři minuty později po
Kopečného centru a několika odrazech směřoval balón přesně do
šibenice, odkud jej Bureš téměř
zázračně vyškrábl na roh.
Svěřenci trenéra Jury v tomto
utkání ukázali široký rejstřík
herních variant, aktivitu a sílu na
balónu v první půli i pečlivou defenzívu a bojovnost v pětačtyřicetiminutovce druhé. Tři body proto
„eskáčku“ velmi sluší a v případě
dalšího úspěchu tuto sobotu od
16:30 hodin doma s Hlučínem
vše směřuje ke šlágru jara Opava
versus 1.SK Prostějov

Jindřich LEHKOŽIV - SK Spartak Hulín:

„Už v prvním poločase jsme měli náznaky dvou brankových příležitostí, ve druhém pak dvě tři tutové šance, které kdybychom
proměnili, utkání by se určitě zdramatizovalo, protože ve druhé
půli jsme byli jasně lepší a gól jsme si zasloužili! Kvůli protivětru
v prvním poločase jsme se nedokázali dostávat za soupeřovu zónu,
čímž jsme se dostávali pod tlak; soupeř své šance využil, my po
přestávce ne, to byl ten zásadní rozdíl. Rozhodla individuální kvalita hráčů, kteří se do těch šancí dostali.“

Roman POPELKA
- asistent trenéra 1.SK Prostějov:

„Mám“! Hulínský brankář Vogl zachraňuje situaci před Machálkem hned v úvodu utkání, přihlíží Krejčíř
(dres č. 2). Prostějovští hráči nakonec na gólmana vyzráli hned dvakrát.
Foto: Tomáš Kaláb

„Byli jsme svědky z naší strany dobře zvládnutého zápasu. Řekl
bych dokonce, že po fotbalové stránce to byl jeden z vůbec našich nejlepších výkonů. Ve druhém poločase jsme bohužel začali
ztrácet balóny a dostávali se tím pod tlak, ale i díky Burešovi, který nás v závěru dvakrát podržel, jsme zápas dovedli do zdárného
konce. Škoda, že se nám nepodařilo vstřelit třetí gól, který by, podobně jako ve středu v Třebíči, přinesl definitivní klid do našich
řad. Takto soupeř stále cítil šanci, v případě gólového úspěchu
by byl na dostřel. Ve druhé půli jsme navíc hráli proti větru, což
se na výkonu také podepsalo. Ale čisté konto, dva góly, tři body
proti těžkému soupeři - co víc si přát... (úsměv)“

Vydrží stoprocentní úspěšnost s Hlučínem?

Prostějov/tpk - Po dvou utkáních
na hřištích soupeřů se zápasový
kolotoč Moravskoslezské ligy
vrací opět na stadion Za Místním
nádražím, kam v rámci pětadvacátého kola zavítá FC Hlučín.
S tímto soupeřem mají prostějovští fotbalisté zatím stoprocentní
bilanci, když v podzimním duelu
vstřelil vítěznou branku Martin
Hirsch.
Podzimní sezóna se Hlučínu příliš
nepovedla, tým se od počátku pohyboval ve druhé polovině tabulky. Klub navíc stíhají i personální
problémy, v zimě se vzdal svých
kompetencí vážně nemocný majitel
Lumír Kot, koncem března pak policie obvinila sportovního manažera
Daniela Černaje z výroby a šíření
pornografie. V zimní přestávce posílili tým záložníci Dostál z Třince,

Limanovský z Karviné a především
útočník Pezzotti z 1.HFK Olomouc,
který dříve hrával za místní „devatenáctku“, a pro něhož byl prý odchod
z holického klubu podle jeho slov
doslova vysvobozením...
Ani na jaře Hlučín příliš optimisticky nezačal. Po domácí remíze
s Uničovem přišla porážka v Třebíči, doma však vyválčil důležité body
se zachraňující se Kroměříží i rezervou Zlína. Nezadařilo se ovšem
v Holici ani ve středečním odloženém kole v rovněž sestupem ohrožené Břeclavi. Z toho všeho rezultuje jedenáctá příčka. Zajímavostí
je druhý nejmenší počet vstřelených
branek, v průměru méně než jedna
na zápas, což nedává dobrou vizitku
hlučínské ofenzivě. Nejlépe střílející
Hanus má na kontě šest branek.
V zatím posledním utkání v sobotu

hostil Hlučín doma nebezpečný Zábřeh na Moravě, a přestože utkání
bylo celkem vyrovnané, více štěstí
si rezervovali domácí a zvítězili
3:1. Dvakrát se trefil střelec Hanus,
úspěšný byl tentokrát i zmiňovaný
Pezzotti. Domácí nastoupili v sestavě: Andrejko – Žižka, Heinik,
Bogdaň, Barcal - Skřehot - Limanovský (89. Polášek), Dostál (69.
Hudeczek), Mucha – M. Hanus (82.
Lukáš) - Pezzotti (85. Ptáček).
Utkání bude mít zvláštní náboj
vzhledem k následnému duelu
„eskáčka“ v Opavě. To by se totiž v případě vítězství nad Hlučínem stalo přímým soubojem
o průběžné první místo. „Hlučín
bude nepříjemný soupeř, který hraje
dobře zezadu. Má typové hráče na
rychlé brejky, do vápna na standardní situace, takže očekávám podobně

těžké utkání, jako se Zábřehem nebo
v Hulíně. Základem bude pohlídat standardní situace a nepouštět
soupeře do brejků,“ řekl k nastávajícímu zápasu asistent trenéra
Roman Popelka.
Do sestavy by měl být opět
připraven kapitán Tomáš Ma-

zouch, jemuž sobotním duelem
v Hulíně vypršel třízápasový
distanc. Ten, jak Večerník v minulém vydání informoval, si podal
hned po zápase v Třebíči žádost
o prominutí necelé poloviny trestu.
Vzhledem k čtvrtečnímu svátku
ovšem poněkud uvázla komunika-

ce, ale jak se dozvěděl trenér Jura
těsně před zápasem, disciplinární
komise FAČR pro Moravu stejně
odvolání zamítla.
Pravděpodobná sestava 1.SK
Prostějov: Bureš - Krejčíř, Pavlík,
P. Hloch, Hirsch - Machálek, Zelenka, Mazouch, Pančochář - Krč, Jirouš

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov
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Vyhecované derby v A skupině I.B třídy nabídlo jen jednu branku, o zajímavé situace ale nouze nebyla

LIPOVÁ ZDOLALA I PIVÍN A JE BLÍZKO POSTUPU
Domácí se dlouho trápili v koncovce, až čtvrthodinu před koncem je vysvobodil Petr Bross

Patrně už jen mezi Lipovou a trochu překvapivě
Plumlovem se rozhodne o vítězi A skupiny I.B
třídy O KFS. Aktuální lídr tabulky na jaře neztratil ještě ani jeden bod a po celkově šesté výhře
za sebou má na kontě již jednačtyřicet bodů, tři
nejnovější získal v neděli večer při očekávaném
derby s Pivínem. „Turci“ se museli obejít bez
dvou pilířů zadních řad Martince s Frýbortem
a brzy po startu druhé půle musel kvůli stehennímu svalu střídat Labounek, přibližně patnáct
minut před koncem navíc přišli i o bezbrankový
stav. Lipovští tak celkově již potřinácté v sezoně zvítězili a na čele si drží pětibodový náskok.
Čtvrtý Pivín ztrácí už osm bodů.
Lipová/jim

H

ned od úvodních okamžiků
bylo jasné, že šlágr 20. kola
bude zejména o osobních soubojích
a nabídne přehršel standardních situací. Jen za prvních šest minut se
domácí dostali ke dvěma rohovým
kopům, které doprovázely dlouhými auty v podání Petra Brosse, obě
mužstva ale mají ve svém středu
specialisty právě na tuto herní činnost, takže jediná branka padla přímo ze hry.
římo na hřišti byl dlouho klid
a rozhodčí musel uklidňovat
pouze Martina Lišku, hecování tak
zpočátku probíhalo pouze na tribuně. Do první velké šance se ve čtrnácté minutě dostal pravý záložník
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V

e druhém poločase se začalo
s útočením téměř ihned po
rozehrání. Liška se z levé strany
dostal až před gólmana, ten ale
jeho pokus vyrazil a míč následně
uklidila do bezpečí obrana. Ihned
poté se do brejku hnal Labounek,
ale na půlící čáře ho očividně rukama zastavil Barák. Nejenže za
to nepřišla žlutá karta, navíc nepřesný rozhodčí neodpískal ani
faul. První karetní napomenutí tak
dostal až hostující Svozil, jenž při
napadání zbytečně zajel do Ohlídala, jenž se na pozici posledního
mazlil s míčem.

rukou a bylo po šanci. A po chybě
v rozehře postupoval Tydlačka
volným prostorem ve středu hřiště, místo střely či dalšího postupu
ale nepřesně přihrál Fialkovi.
přišel trest, z velice nenápadné
akce na levé straně se dostal ke
střele Petr Bross a přízemní střelou
na první tyč rozvlnil síť. Překvapivě
ne z vnější, ale vnitřní strany a po
zaváhání gólmana to bylo 1:0.
d tohoto okamžiku byl čas
na straně Lipové, která toho
uměla náležitě využít, jako to
po dohrání od Svozila prokázal
gólman Števula. Hosté mohli
vyrovnat po jedné ze standardek,
ale míč doskotačil pouze mimo.
Definitivní rozhodnutí pak měl
na kopačce Liška, ale místo střely
v tomto případě zvolil přihrávku,
která postrádala větší přesnost.
točník Lipové následně fauloval za žlutou kartu a opět
se chvíli nehrálo. Hosté i tak ještě sahali po vyrovnání, když se
k závěrečné střele dostal Svozil,
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Velký boj. Regionální derby nebylo ani tak o fotbalových finesách, ale spíše množství osobních soubojů.
Foto: Jiří Možný
v pravý čas se ale ukázal Števula
a balon poslal jen na rohový kop.
Výsledek 1:0 se tak už nezměnil.
nejbližším kole hostí Lipová
v neděli od půl páté Tovačov,
Pivín se ve stejném čase utká taktéž doma s Horními Moštěnicemi.

V

D

I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“ – 20. KOLO

SK Lipová:
střídání: 65. Burget z Dostála,, 90. Barták za Lišku
trenér:
PAVEL RŮŽIČKA
Števula

D

V

vali hře a nenechali se rozptylovat
evidentními nesmysly.
hvíli to dokonce vypadalo,
že se muž s píšťalkou rozhodl demonstrovat, že v Lipové je
utopií pomýšlet na bodový zisk,
k evidentnímu zářezu formou puštěného mnohametrového ofsajdu
či odpískání sporné penalty se ale
nesnížil. Stačilo, aby si všímal jen
zákroků na jedné straně a druhé
nechával bez povšimnutí.
ipovský tlak byl ale dlouho
jalový. Nebezpečnou střelu z levé strany gólman vyrazil
a v pokračující akci skončil Dostálův průnik z opačné lajny razantním, ale nepřesným zakončením. Radovat se tak mohli hosté,
ale po nákopu z poloviny hřiště
chybělo nesráženému nabíhajícímu pár centimetrů, aby hlavou
umístil míč mimo Števulův dosah. Arbitři poté pustili hraniční
situaci a brejk domácích vyústil
v nahrávku z pravé strany, po níž
stál Bross tváří v tvář volné bráně.
Míč se mu ale zamotal pod nohy
a pořádně nevystřelil.
omácí se stále více vysouvali
dopředu, protože bod byl pro
ně málo, takže se otvírala i místečka v jejich defenzivě. Jedné
z nich mohl využít Svozil, když
byl po nákopu dopředu na vápně
sám, při zpracování si ale pomohl

Takáč

Bross

Ohlídal
Spáčil
Růžička

Barák

Dostál
ostá
Valtr
Liška
P. Koudelka

Branka:
Branka:
78.Bross
S
St
třely na bran
Střely
branku:
7:4
Střely
S řely mimo branku:
St
br
10:2
Rohové
R h
Ro
hové kopy:
7:2
R zhodčí: Jílek – Lepka, Šebesta
Ro
Rozhodčí:
ŽK:
Ž : 88. Barák, 90. Liška – 50.
ŽK
Svozil,
S ozil, 59. Švéda
Sv
Švé
Fialka
D váků: 115
Di
Diváků:

Svozil ml.
R. Švéda
Labounek
Vrba

D

alší nepříjemnost pro
Pivín nastala ve
dvaapadesáté minutě, kdy si Roman
Labounek poranil zadní stehenní sval na levé
noze. Robustní útočník to
ještě zkoušel rozběhat, ale
neúspěšně a kouč hostí musel
sáhnout ke svému jedinému střídání. Rozhodčí svými chybnými
verdikty zbytečně přiléval emocí
a Jaroslav Svozil musel své hráče
důrazně uklidňovat, aby se věno-

 14. Po centru z levé strany se k hlavičce dostal Petr Koudelka, míč ale dobře
netrefil a bránu neohrozil.
 22. Domácí si vytvořili další gólovku. Liška prošel do vápna, nasadil gólmanovi jesle, ale na čáře míč jeden z obránců odkopl. Domácí neuspěli ani při
pokusu o dorážku.
 27. Po velké chybě obrany šel z pravé strany sám na bránu hostující Labounek, gólman ale jeho pokus vytáhl před sebe a poradil si i s druhým pokusem.
 46. Liška prošel z levé strany až před pivínského brankáře, ten ale jeho pokus
vyrazil a o zbytek se postarala obrana.
 59. Domácí tlak vyústil nejprve ve střelu zleva, s níž si gólman poradil, následně Dostálův průnik skončil nepřesným zakončením.
 61. Po standardce z poloviny hřiště nabíhající Filka pouze lízl míč a Števula
si s tím poradil.
 63. Přihrávka napříč malým vápnem přiletěla k nohám Brosse, jenž překvapen neposlal míč z pár metrů do zcela odkryté brány.
 78. NEČEKANÝ ÚDER. Hostující gólman si vybral slabší moment
a Brossova prudká přízemní střela z levé strany skončila v síti – 1:0.
 89. Martin Liška uháněl v brejku vstříc gólmanovi, místo střely ale ještě přihrával, ale vracející se obránce míč ukořistil.
 90. Vyrovnání odmítl Svozil, když v nastaveném čase jeho střelu pod břevno vytěsnil na roh Števula.
zaznamenal Jiří Možný

Tydlačka
Filka
Šišma

Vláčilík
Novák
Zbožínek

TJ Sokol
v Pivíně:

střídání: 54. Donát za Labounka
trenér: JAROSLAV SVOZIL ST.

DOKONALÝ POČIN
SK LIPOVÁ
Mladý gólman domácích se stal důležitým článkem
na cestě Lipové ke třem bodům. Vzadu si stejně jako
v předešlých zápasech počínal s přehledem a vyhnul
se jakémukoliv zaváhání. Příliš práce sice neměl,
když už na něj ale letěla nějaká ta střela, byl vždy
na místě. Platilo to při standardních situacích hostí,
při Labounkově úniku z pravé strany i v posledních
sekundách, kdy si vedl na jedničku a Svozilovu gólovou střelu vyrazil na roh. Devatenáctiletý kmenový
hráč Určic navíc zabrnkal Pivínu na nervy i malým
divadelním představením, když se nechal deset minut před koncem na hrací ploše dlouze ošetřovat.

PAVEL RŮŽIČKA – SK Lipová:

„Jsem spokojen, byl to vydřený zápas. Zvládli jsme to silou
vůle spíše než fotbalovostí. O jeden gól jsme ale asi byli lepší
a zasloužili jsme si to. Soupeř dobře bránil, bylo těžké se dostat
do šance. A když jsme se tam dostali, tak jsme se neprosadili.
Utkání proběhlo bez větších emocí, takové normální derby, zažil jsem i horší a vyhecovanější (smích). Zápas od zápasu to ale
bude těžší a těžší a uvidíme, jak se s tím vyrovnáme.“

JAROSLAV SVOZIL ST. – TJ Sokol v Pivíně:

„Hodinu a půl před utkáním jsme se dozvěděli, že nebude Frýbort,
půl hodiny před utkáním Martinec. Nastoupili jsme s obměněnou
obranou a dvěma dorostenci na lavičce, kluci to ale odjezdili a jsem
spokojen. Ohromně překvapili a chci jim poděkovat, že jsme to odbojovali. Škoda, že to nedokážeme na ostatní mančafty. Ostudu jsme
neudělali, u soupeře je jasná kvalita a v naší situaci jsme s nimi nemohli hrát vyrovnanou partii, když nám chyběli dva konstruktivní stopeři.
Jsem rád, že jsme uhlídali všechny standardky a nedostali jsme z nich
branku, to je velké plus, i když tam dva propadené balony byly. Oni
vyložené šance nedali, věděli jsme již o poločase, že s přibývajícím
časem budou stále nervóznější, potom dostaneme takovou branku.
K rozhodčím se nevyjadřuji a k domácímu prostředí také ne. Lipovští
se nevyléčí, přeju jim, ať jdou opět do třetí ligy“ (úsměv).

„Pořád není nic rozhodnuto,“
brzdí lipovskou euforii Martin Liška
Lipová – Nepřehlédnutelnou
postavou v lipovském útoku byl i v souboji s Pivínem
Martin Liška (na snímku J.
Možného). Dostával se do řady
šancí a několikrát mu ke vstřeša
branky chybělo jen velice
lení b
málo, ssvou bilanci jediného zásahu aale zatím nezměnil. I tak
se ale mohl po devadesáti minutách radovat, jeho tým totiž
zvítězil 1:0 a pojistil si vedoucí
pozici v tabulce.
Jiří M
Možný
Nejtěsnějším výsledkem
se vám podařilo zdolat
Pivín. Co pro vás tyto body
znamenají?
zname
„Ceníme si jich hodně. Upevnili
„Cením
jsme si
s díky tomu první místo
a Pivínu
Pivín jsme utekli už na osm
bodů.“
Může už být po tomto
výsledku rozhodnuto?
„Takto vůbec nepřemýšlíme, jdeme stále pokorně ke každému zápasu. Pořád jsme nohama na zemi,
stále je ve hře dost bodů. Jsme rádi
za první místo, ale jdeme zápas
od zápasu. Jsme rádi, že teď ještě
dvakrát budeme hrát doma, ale pořád není nic rozhodnuto. Budeme
ale samozřejmě rádi, když body
budou přibývat i dále.“
Zdálo se, že to byl především velký boj. Souhlasíte?
„Pivín nám nechtěl dát nic zadarmo a chtěl se dotáhnout na dva
body. Doma se nám hraje těžko
proti každému soupeři, protože
hrajeme do plných. V první půli
jsme měli dvě tři tutovky, bohužel nám to nevyšlo. Hráli jsme
ale až do devadesáté minuty trpělivě a nakonec to přišlo.
Do lipovských šancí jste
se v mnoha případech
dostával vy, co chybělo?

„Měl jsem to několikrát na noze.
Již v první půli za stavu 0:0 mi
chybělo půl metru, tady v závěru jsem mohl pečetit na 2:0, ale
chtěl jsem to ještě vyšperkovat
nahrávkou. Měl jsem to vzít více
na sebe. Teď mi to tam nepadá,
ale padá to tam druhým, což je
dobře.“
Někdy se ale zdálo, že
spoluhráči jsou na vás
naštvaní, že jim nepůjčíte míč.
„To ne, naopak třeba teď v závěru jsem to mohl vzít na sebe.
Člověk jako útočník to chce vzít
na sebe a záleží, jak kdy to vyhodnotím.“
Derby bylo i trochu vyhecované, jak vám tyto
zápasy sedí?
„Já to tak mám rád, když jsou zápasy na hraně a je pořádný adrenalin. To k fotbalu patří, pokud
to není vyloženě zákeřné a za
hranou. To k fotbalu patří.“
Jednu ze žlutých karet
jste nakonec dostal i vy,
jednalo se o taktický zákrok,
aby se opět chvíli nehrálo?
„Dá se tak taky přemýšlet, ale
to bych udělal spíše takticky na
půlce. Tady jsem opravdu chtěl
získat míč. Byl to skluz zezadu,
vyloženě jsem ale šel po míči,
nebylo to s úmyslem faulovat.“
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Víkend v číslech
seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS
24. kolo: Litovel - Hněvotín
0:0. Medlov - 1. HFK “B” 2:0
(0:0), branky: Kloss 2x. Konice
- Dolany 4:2 (2:1), branky: Antl
2x,Drešr,Vydržel p.k. - Samek,Čech
p.k.. Želatovice - Velké Losiny
1:2 (1:2), branky: Matušík T. Uvízl 2x. Kralice - Šternberk 2:2
(2:0), branky: Nečas,Kopečný Hlaváček,Tuška. Nové Sady - Ústí
4:0 (4:0), branky: Blaha 2x, Papica
p.k.,Maliňák. Troubky - Kozlovice
0:2 (0:2), branky: Šolín 2x.
1. Kozlovice
18 4 1 57:15 58
2. Nové Sady
13 6 3 59:28 45
3. 1. HFK ”B”
10 5 7 38:28 35
4. Velké Losiny 10 5 7 42:40 35
5. Šternberk
8 7 7 39:35 31
6. Želatovice
9 4 9 40:40 31
7. Kralice
8 5 9 44:44 29
8. Konice
8 5 9 35:46 29
9. Hněvotín
8 4 11 40:37 28
10.Litovel
8 4 11 33:46 28
11.Troubky
8 4 11 39:56 28
12.Kojetín
7 6 9 32:32 27
13.Medlov
7 6 10 37:45 27
14. Ústí
3 9 11 31:50 18
15.Dolany
4 4 14 32:56 16

I.A sk. „B“ muži:
20. kolo: Opatovice - Beňov 4:2
(2:2), branky: Šigut 2x,Zela,Hostaša
- Machač,vlastní. Štěpánov - Hranice
“B” 1:1 (1:0), branky: Smrček - Nezhyba. Lipník - Čechovice 3:1 (2:1),
branky: Zavadil 3x - Machynek.
Hlubočky - Klenovice 3:4 (1:2),
branky: Henkl,Sperka,Ferenčík Pytela,Hatle,Šlézar,Všianský. Bělotín
- Dub nad Mor. 2:2 (1:0), branky:
Biskup L.,Hanák - Vaňák,Vavrys..
1.Klenovice
13 1 3 40:19 40
2.Opatovice
11 2 3 43:19 35
3.Štěpánov
8 2 7 32:28 26
4.Lipník
8 1 8 26:24 25
5.Čechovice
8 1 9 28:32 25
6.Hranice ”B”
8 1 9 36:45 25
7.Náměšť na Hané 6 3 8 36:39 21
8.Slatinice
7 0 9 28:33 21
9.Beňov
7 0 10 40:47 21
10.Bělotín
6 2 8 25:24 20
11.Dub nad Mor. 5 3 9 21:29 18
12.Hlubočky
6 0 10 33:49 18

I.B sk. „A“ muži:
19. kolo: Nezamyslice - Vrchoslavice 1:5
(0:2), branky: Mojtek - Holub 2x,Horák
st.,Zatloukal,Jiříček. Mostkovice - Brodek
u Př. 2:1 (1:1), branky: Dadák,Šlambor
- Chytil. Radslavice - Plumlov 1:2 (0:1),
branky: Zajíc - Zabloudil,Matula. KojetínKoválovice “B” - Tovačov 1:1 (1:1), bosák
- Nemrava. Hor. Moštěnice - Býškovice
3:0 (0:0), branky: Suchánek 2x,Čechák.
Lipová - Pivín 1:0 (0:0), bross. Všechovice
- Kostelec 4:1 (1:1), branky: Přikryl
2x,Zdražil,Hulman - Vyhlídal.
1.Lipová
13 2 5 46:22 41
2.Plumlov
11 3 6 35:37 36
3.Vrchoslavice 11 1 8 56:39 34
4.Pivín
10 3 7 37:27 33
5.Všechovice
10 3 7 43:37 33
6.Mostkovice
9 3 8 38:32 30
7.Radslavice
9 3 8 25:28 30
8.Kostelec
7 5 8 29:28 26
9.Kojetín7 4 9 34:32 25
10.Hor. Moštěnice 8 1 11 21:34 25
11.Býškovice
8 1 11 28:48 25
12.Brodek u Př.
7 3 10 39:38 24
13.Tovačov
5 9 6 27:27 24
14.Nezamyslice
3 3 14 28:57 12

Určice stále pokračují v jánošíkovském syndromu I.A třída: Klenovice drží náskok, Čechovice srazilo vyloučení
FC Viktoria Otrokovice
TJ Sokol Určice

(2:0)

Branky: 17. a 23. Vavruša, 59. Němec – 71. Bokůvka. Rozhodčí: Podaný
– Buček, Bartoň. ŽK: Juráň, Mlýnek – Los, Hochman, Bokůvka, Skopalík.

Sestava Určic:
Nejezchleb – Petrásek (46. Javořík), Vaněk, Skopalík, Hochman – T.
Zapletal (65. Bokůvka), Bednář (60. Škoda), Svozil, Pekař (46. Ján) –
Haluza (70. Schön), Los. Trenér: Evžen Kučera.

Otrokovice, Prostějov/jim – Celky ztrácejí. Fotbalisté Určic tak v této
na čele divize obírají o body, s těmi sezoně dokázali dvakrát porazit
bojujícími o záchranu naopak sami Havířov, dvakrát remizovat se Sla-

soupeře peroucího se o udržení. „Věděl jsem, že utkání se Šumperkem,
Valašským Meziříčím i Otrokovicemi
budou velice těžká. Bojujeme, dřeme,

DIVIZE, sk. E
ale nemáme to štěstí. Snažíme se, ale
uděláme pak pár chyb,“ smutně konstatoval.
Na 1:0 tak dali domácí po přečíslení,
přihrávce do kraje a následně před
prázdnou bránu, za druhou brankou
stála chybná rozehra od obránce na
středního záložníka a brejk. „Pak jsme
měli i my dvě gólovky, ale Los sám

na brankáře trefil tyč, Haluza z malého vápna hlavičkoval vedle,“ zmínil
Kučera.
Ani ve druhé půli neplnili hráči, co
po nich chtěl, a stav 2:0 tak dlouho
platil jen díky Nejezchlebovi v bráně, jenž odrážel všechny protiútoky.
„Zachytal velice dobře a zabránil třem
čtyřem gólům, přesto jsme dostali na
3:0. Až čtvrt minuty před koncem
jsme provedli rušivý útok a snížili na
3:1,“ vzpomenul branku střídajícího
Bokůvky.
Po této korekci výsledku přišel asi pětiminutový určický nápor, ten ale domácí přečkali a dále se už utkání jen
dohrávalo. Hostům tak nepomohlo
ani zamíchání sestavy, kdy Škoda zů-

stal jen na lavičce a po středu obrany
se přesunul Vaněk, oproti poslednímu
utkání se změnilo i obsazení krajních
beků a záložníků.
„Cílem bylo promíchat to, aby se nám
více dařilo. Mile mě překvapil Ján,
jenž zapadl velice dobře, stejně tak i
Bokůvka a Javořík zahráli povedené
utkání,“ vyjmenoval.
Nyní Určice čeká domácí střetnutí
se čtvrtou Mohelnicí, která po výhře
nad karvinskou rezervou šla před
momentálně pátého zástupce Prostějovska. „Jsou před námi, takže se to
bude vyvíjet úplně jinak. Oni budou
hrát a my budeme bořit. Už je na čase,
abychom doma opět zvítězili,“ těší se
Evžen Kučera na tříbodový zisk.

Kralice proti Šternberku ztratily dvoubrankový náskok
Kralice na Hané, Prostějov/jim
– Po prvním poločasu se zdálo,
že Kraličtí neohroženě kráčí za
sedmou domácí výhrou v tomto
ročníku. Ani stav 2:0 jim ale nakonec nestačil a museli se spokojit
s jedním bodem za konečný výsledek 2:2. Díky němu se udrželi v
horní polovině tabulky, odmítli ale
možnost jít právě před Šternberk
na pátou příčku.
„Podle vývoje to vypadá na ztrátu
dvou bodů, Šternberk je ale velice
kvalitní mužstvo a bod bereme. Měli
jsme sice více šancí, oni se ale pre-

podél gólmana Vít Kopečný. A blízko
byla i třetí trefa. „Jarda Lehký měl dvě
gólovky, Pepa Cibulka šel v úvodu
druhé půli sám na gólmana, ale brankář střelu vytáhl na tyč, Nečas vystřelil
z dvaceti metrů těsně mimo, Prokop
měl z malého vápna dvě gólovky, ale
přestřelil,“ vyjmenovával Gottwald
příležitosti.
Olomouckého KFS nejvýraznější
Přišel tak trest a po snížení na počátku
druhého poločasu i vyrovnání dvacet
O vedoucí branku se úspěšně zahra- minut před koncem. „To padlo možným trestným kopem přes zeď posta- ná z ofsajdu, ale nemávalo se. Chyběl
ral Jan Nečas, zvýšení zařídil po spo- mi Jamrich, Vybíhal, Dostál, Zdena
lupráci s Lehkým svým zakončením Petržela a stále i gólman Krejčí, takzentovali velice organizovanou hrou
a byli dobří dopředu, my jsme jejich
okének nedokázali využít ve třetí
gól,“ hodnotil dělbu bodů hlavní trenér domácích Petr Gottwald.

Přebor

Vysoká výhra zajistila
Konici jistou záchranu
4:2

Sokol Konice
FC Dolany

(2:1)

Branka: Antl 2, F. Drešr, Vydržel z penalty. Rozhodčí: Zavřel – Štětka,
Kouřílek.

Sestava Konice:
Rec – Vogl, L. Bílý, R. Řehák, Růžička – Antl, T. Sedláček, Kořenovský (85. P. Sedláček), F. Drešr (90. Burget) – Vydržel, Kováč (70.
Blaha). Trenér: Roman Jedlička.

Přebor

Olomouckého KFS

Konice, Prostějov/jim – Už jen
skóre dělí v aktuální tabulce
krajského přeboru hráče Kralic
na Konici. Koničtí si totiž v důležitém záchranářském souboji
dokázali poradit s posledními
Dolany a výsledek 4:2 jim přinesl
I.B sk. „B“ muži:
nejen posun na osmou příčku, ale
20. kolo: Lutín - Červenka 6:0
prakticky i definitivu setrvání v
(3:0), branky: Blechta 2x,Bokůvka
2x,Körner,Marek. Doloplazy - Sla- nejvyšší krajské soutěži. Oba celvonín 1:0 (0:0), branky: Jurčík. ky totiž nově dělí již třináct bodů
Dubicko - Velký Týnec 1:1 (0:0), a ve hře jich je pouze osmnáct.
branky: Kupka P. - Werner. Lesnice „Říká se, že je potřeba dvaatřicet
- Babice 5:1 (3:0), branky: Němec bodů, ale už můžeme hrát s lehkos2x,Janíček,Melhuba,Balvín - Volek. tí. Kluci hrají poctivě a přináší to

Kožušany - Zvole 5:1 (3:0), branky:
Otava 2x,Jabúrek,Zapletal,Thomas Nimerfroh. Velká Bystřice - Maletín
1:2 (1:2), branky: Kryl - Michalčák
L.,Michalčák M.. Haňovice Hvozd 9:0 (5:0), branky: Zavadil
2x,Grossmann 2x,Přikryl T.,Přikryl
P.,Přidal P.,Uvízl,Krajc.
1.Maletín
18 2 0 99:28 56
2.Doloplazy
14 1 5 54:40 43
3.Slavonín
13 3 4 59:31 42
4.Haňovice
10 3 7 56:43 33
5.Velká Bystřice
9 3 8 49:45 30
6.Lutín
8 5 7 51:36 29
7.Velký Týnec
8 3 9 43:56 27
8.Hvozd
8 2 10 41:63 26
9.Dubicko
7 4 9 39:49 25
10.Kožušany
6 5 9 47:56 23
11.Zvole
6 2 11 26:40 20
12.Lesnice
5 2 12 33:51 17
13.Babice
5 2 13 44:65 17
14.Červenka
3 1 16 35:73 10

3:1

vičínem i vyhrát s Dolním Benešovem, stejně tak ale dvakrát padli s
Valašským Meziříčím, na podzim
doma jen remizovali se Šumperkem a naposledy prohráli u předposledních Otrokovic.
„Herně se nám nedaří. Jednak je
to dáno soupeři ze spodku tabulky,
protože nejsme takoví tvůrci a děláme chyby při rozehře, po nichž pak
inkasujeme. Takto jsme pro soupeře
připravili góly po přečísleních tři na
dva i dva na jednoho,“ hledal příčiny
momentálního útlumu hlavní trenér
Sokola Určice Evžen Kučera.
Podruhé v sezoně tak nováček soutěže prohrál ve dvou po sobě jdoucích
zápasech, vždy se přitom jednalo o

Krajský přebor starší dorost
20. kolo: Čechovice “A” Černovír “A” 3:1 (1:1), branky:
Čech,Hanák,Jančík
Koupil.
KMK Zubr Přerov - Velký
Týnec 4:0 (1:0), branky: Hradilík
2x,Jurda,Hradil. Kostelec - Litovel
5:2 (3:1), branky: Lužný,Božek,Pice
k,Dostalík,Konrád - Pěruška,Nedopil.
Nové Sady - Šternberk “A” 1:0
(0:0), branky: Novotný - Sláma
2x. Nemilany - Konice 5:1 (3:0),
branky: Horník 2x,Zdařil 2x,Janeček
- Franc. Hlubočky - Opatovice 7:2
(5:1), branky: nehlášeno. Velké
Losiny - Určice 0:2 (0:1), branky:
Koudelka,Hýbl T..
1.Šternberk
18 1 1 81:24 55
2.Čechovice
18 0 2 96:30 54
3.Nemilany
12 1 7 66:40 37
4.Určice
12 1 7 51:33 37

ovoce, čtyři góly jsou vyústěním. Je
to pro ně jen plus, dobře se s nimi
pracuje, nic neflákají,“ chválí si na
jedničku fungující spolupráci hrající
asistent konického Sokola Radek
Řehák.
Za šest jarních kol tak Koničtí získali už jedenáct bodů, tedy téměř
tolik jako za celou podzimní část.
„Hodně nám pomohlo odhlášení
Zlatých Hor, kdy jsme věděli, že
bude padat maximálně jedno mužstvo. To nám pomohlo psychicky
a zvládli jsme duely s Troubkami
i Ústím,“ vypíchl podstatné momenty.
A na tyto dvě výhry navázali i v
neděli odpoledne proti Dolanům.
Hned v úvodu utkání postupoval
po brankové čáře Vydržel a přihrál
přes vápno Antlovi, jenž míč tečo5.Černovír
11 2 7 61:33 35
6.Hlubočky
11 2 7 58:52 35
7.Opatovice
8 3 9 59:62 27
8.KMK Zubr Přerov 7 4 9 39:38 25
9.Kostelec
7 3 10 57:58 24
10.Konice
6 2 12 43:78 20
11.Velké Losiny
5 2 13 28:78 17
12.Nové Sady
4 3 13 43:72 15
13.Velký Týnec
4 3 13 37:67 15
14.Litovel
3 1 16 29:83 10
Krajská soutěž skupina “B”- dorost
19. kolo: Němčice nad H. - Tovačov 6:0 (4:0), branky: Župka J.
2x,Tomek,Chlud,Charvát,Kopřiva. Čechovice “B” - Černovír “B” 4:2 (1:0), branky:
Wolker 2x,Surma,Bílý - Guskovič,Hrabal.
Hustopeče - Lipník 6:4 (4:2), branky:
Bartoň 2x,Horák 2x,Štaffa,Kolář A. Skřítecký 2x,Vasiljev,Kovařík. Náměšť
na Hané - Šternberk “B” 3:1 (1:0),
branky: Dostál 2x,Doležal - Koryťák.

val do sítě, dále se domácí dostali
do dvou pološancí.
„Poté převzali hosté iniciativu a
my jsme hráli spíše na brejky. Filip Drešr ale vyslal centr jako proti
Holici a Antl z malého vápna poslal
míč nekompromisně na 2:0. Dolany
se zmohly jen na centry do vápna,
přesto dvě minuty před koncem po
pěkné akci do prázdné brány snížili
na 2:1,“ popisoval úvodních pětačtyřicet minut.
To druhý poločas začala aktivněji
opět Konice a brzy se mohla dočkat
další odměny. „Po pěkné šanci a
centru před bránu se na čáře zjevil
Tomáš Sedláček, z přibližně dvaceti
centimetrů ale vysoko přestřelil,“
vzpomenul Řehák neuvěřitelnou
situaci.
Domácí se také soustředili na poctivou defenzivu a po jednom autu,
udržel Vydržel míč, vyslal do úniku
Drešra a ten obstřelil gólmana – 3:1.
Mírnou komplikací se ještě ukázala ruka Bílého a penaltové snížení,
veškeré komplikace ale uťal Vydržel. „Při svém dalším průniku po
koncové čáře byl sražen a pokutový
kop sám proměnil. Brankáře poslal
na opačnou stranu,“ těšilo konického asistenta.
Pokořit třicetibodovou hranici mohou Koničtí již tento víkend, v neděli odpoledne se představí na půdě
Velkých Losin.

Želatovice - Doloplazy 7:1 (4:1), branky: Klvaňa 2x,Bartók,Jemelka J.,Jemelka
S.,Bouchalík,Matlocha - Sivanič.. Hor.
Moštěnice - Chomoutov 0:2 (0:0),
branky: Vokurka,Sázel. Brodek u Př.
- Protivanov 1:2 (0:2), branky: Horák Dobeš,Nejedlý.
1.Želatovice
18 1 1 105:29 55
2.Němčice nad H. 18 1 1 64:15 55
3.Chomoutov
14 0 6 84:26 42
4.Doloplazy
12 3 5 69:47 39
5.Protivanov
12 1 8 74:50 37
6.Lipník
12 0 8 59:44 36
7.Náměšť na Hané 10 2 8 52:42 32
8.Čechovice ”B”
9 1 10 66:45 28
9.Brodek u Př.
7 2 11 59:64 23
10.Černovír ”B”
6 3 11 57:58 21
11.Hustopeče
6 3 11 48:78 21
12.Hor. Moštěnice 3 1 16 11:80 10
13.Šternberk ”B”
3 1 17 25:107 10
14.Tovačov
1 1 18 21:109 4

Prostějovsko/jim - Už jen pět zvládnutých zápasů
dělí fotbalisty Klenovic na Hané, aby si dokráčeli k
prvnímu místu ve skupině „B“ a poprávu se posunuli pro nový ročník do nejvyšší soutěže O KFS. V
Hlubočkách vedli po hodině hry 4:1, nakonec to ale
bylo drama, po těsné výhře se alespoň na jeden den
dostali před Opatovice o plných osm bodů. To druhý
regionální zástupce se s body domů nevrátil. Více než
hodinu hrál v Lipníku bez vyloučeného brankáře a
přes velké úsilí nedokázal dvougólové manko dotáhnout. Nyní mají Čechovice volno, Klenovice se utkají
v sobotu odpoledne se Slatinicemi.
FK Hlubočky
TJ Sokol Klenovice na Hané
3:4 (1:2)

Branky Klenovic: 22. Pytela, 44.
Hatle, 47. Šlézar, 60. Všianský z penalty. Rozhodčí: Zelík – Vyroubal,
Konečný. Sestava Klenovic: Polák
– Rozehnal (60. Sigmund), Lakomý,
T. Cetkovský, Liška – Pytela, Hatle,
Šlézar, Všianský – Borovský (80. R.
Cetkovský), Klimeš. Trenér: Petr
Navrátil.

že jsem musel improvizovat a kluky
chválím,“ vnímal i jeden bod pozitivně.
(2:0)
Oba týmy se musely potýkat s nepříjemným větrem, díky hře po zemi to
ale nebyl takový problém a projevoHodnocení trenéra Klenovic
valo se to jen při standardních situaBranka Kralic: Nečas, Kopečný. Rozhodčí: Slota – Boháč, Svozil.
Petra Navrátila:
cích. „Oni nás přehrávali uprostřed
„Byla to přestřelka, ale zavinili
Sestava Kralic:
hřiště, bylo to ale divácky pohledné
jjsme si to sami... Hned v desáté
Miler – O. Petržela, Martinka, Cetkovský, Vitásek – Prokop (50. Šín),
utkání nahoru dolů a akcemi před
minutě po faulu na Všianského
Neoral, Nečas, Kopečný – Cibulka, Lehký. Trenér: Petr Gottwald.
oběma brankáři. Nechtěli jsme to zavřít a jen bránit, oni dobře kontrovali
a byli nebezpeční hlavně před šest- výsledného skóre.
na, kdy jeho hráči v dalším domácím
náctkou. Dvakrát jsme si ale nepo- Na tři body si tak musí Petr Gottwald utkání přivítají neotřesitelně druhé
kryli jejich útočníka,“ hledal příčiny počkat minimálně do soboty 10. květ- Nové Sady.

2:2

FC Kralice na Hané
FK Šternberk

Kouč
Nezamyslic
odstoupil

www.
vecernikpv.cz
Moravskoslezská liga dorostu U-19
22. kolo: Fotbal Třinec - Hranice 2:2, Vyškov - 1.SK
Prostějov 0:2 (0:1), FC Hlučín - MSK Břeclav 2:1 (1:1),
Hodonín - Sparta Brno 0:2, Líšeň - HS Kroměříž 0:2 (0:0),
HFK Olomouc - Havl. Brod 0:4 (0:2), MFK Vítkovice - 1.SC
Znojmo FK 3:2 (2:1).
1. MFK Vítkovice
15 3 3 55:21 48
2. SK Hranice
14 3 4 46:28 45
3. FC Hlučín
14 2 5 58:17 44
4. SK Slavia Kroměříž 13 4 4 57:31 43
5. 1.SK Prostějov 13 2 6 47:21 41
6. 1.SC Znojmo FK 12 0 9 51:32 36
7. MFK Vyškov
9 2 10 35:47 29
8. RSM Hodonín
8 2 11 31:39 26
9. MSK Břeclav
8 2 11 31:49 26
10. 1.HFK Olomouc 7 4 10 30:35 25
11. FC Havlíčkův Brod 7 3 11 33:44 24
12. SK Líšeň
4 7 10 19:32 19
13. FK Fotbal Třinec 2 3 16 15:47 9
14. FC Sparta Brno 2 1 18 15:80 7

Průběžná tabulka:
1. Medlánky 14
2. Kostelec n. H.
3. Lažany 14
4. Kohoutovice
5. Ráječko 14
6. Drnovice 14

13
14
7
14
4
0

1
8
3
5
1
1

0 65:16 40
3 3 61:14 27
4 33:18 24
1 8 21:29 16
9 19:53 13
13 6:75 1

Moravskoslezská liga dorostu U17
26. kolo: HS Kroměříž - Fastav Zlín 0:4 (0:1), MFK
Karviná - 1.SK Prostějov 4:1 (1:0), Zbrojovka
Brno - Vyškov 0:1 (0:0), Frýdek-Místek - MSK Břeclav 1:1
(0:0), HFK Olomouc - 1.SC Znojmo FK odloženo, 1. FC
Slovácko - FC Hlučín 7:0 (4:0), Fotbal Třinec - SFC Opava
2:1 (1:0), Sigma Olomouc - Hodonín 6:0 (4:0), Vysočina
Jihlava - Baník Ostrava 4:0 (2:0).
1. FC Vysočina Jihlava 23 2 1 95:19 71
2. Sigma Olomouc 19 3 2 91:32 60
3. FC Baník Ostrava 18 1 7 95:43 55
4. FC Fastav Zlín
18 1 7 87:36 55
5. 1.SK Prostějov 16 1 9 60:34 49
6. 1.FC Slovácko
15 2 7 73:33 47
7. MFK OKD Karviná 14 5 6 66:42 47
8. FC Zbrojovka Brno 14 4 7 71:27 46
9. Slezský FC Opava 12 4 10 69:44 40
10. 1.HFK Olomouc 9 5 11 35:51 32
11. FK Fotbal Třinec 9 4 13 34:56 31
12. FC Hlučín
8 4 14 47:70 28

Nezamyslice, Prostějov/jim –
Čtyři porážky v řadě, jen jeden
jarní bod, už pouze teoretická
naděje na záchranu a také přístup některých hráčů přivedly
Marka Pavelku k rozhodnutí, že
již ve zbytku I.B třídy nepovede
fotbalisty Nezamyslic.
„Skončil jsem a kdo to povede po
mně, to si musí rozhodnout vedení klubu. Až na pár výjimek byl
přístup špatný,“ loučil se s pozicí
hlavního trenéra čtrnáctého celku
„A“ skupiny třetí nejvyšší krajské
fotbalové soutěže.
O jeho nástupci se bude v Nezamyslicích diskutovat v úterý. „Je
to pro mě nová informace a je
předčasné o tom hovořit. Pokud
by tomu tak bylo, tak by se k týmu
možná mohl vrátit pan Crhan,“
nastínil předseda klubu Vladimír
Ošťádal.
I on je ale realista a příliš už nepočítá s myšlenkou, že by se sestup
do okresního přeboru podařilo odvrátit. „Nejsme horším týmem, ale
nedáváme branky. Kluci udělali v
zimě pro záchranu hodně, proti Pivínu dobře bojovali, tým před námi
ale bodují a proti Vrchoslavicím už
tam trochu byla i rezignace, asi už
není co řešit,“ sdělil.
Co by to mohlo znamenat pro
budoucnost mužstva? „Je to škoda, neděláme z toho ale tragédii.
Pravdou ale je, že bratři Přidalové
se chtějí přesunout blíže k Brnu,
Návrat chce skončit a není odkud
brát,“ naznačil možné změny.

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

7
5
5
3
4
3

3
4
2
5
2
4

16
16
19
18
20
19

39:71
28:64
18:89
19:74
21:93
28:98

24
19
17
14
14
13

Krajský přebor - starší žáci
18. kolo: Čechovice - Konice 3:0 (2:0), branky:
Halouzka F.,Páleník,Bašný. Zábřeh - Velké
Losiny 6:0 (3:0), branky: Němec 2x,Žák
2x,janák,Fingr. Želatovice - Náměšť na Hané
1:2 (0:1), branky: Mohampl - Dofek 2x. Slatinice
- Mohelnice 2:2 (0:2), branky: Křeček,Kvapil
- Pobucký 2x. Lipník - Jeseník 1:0 (1:0),
branky: Kubeša. Černovír - Nové Sady 4:1
(2:0), branky: Plachetka 2x,Zatloukal,Kubeček
- Majer. Nemilany - Brodek u Př. 0:10 (0:6),
branky: Kouřil 2x,Černík 2x,Bundil P. 2x,Odstrčil
2x,Krejčiřík,Kaláb.
1.Zábřeh
17 1 1 87:10 52

trefil Pytela z penalty tyčku, o pár
minut později jsme sice vedli, ale
po nákopu na útočníky a chybě
stoperů to bylo 1:1. Do šatny dal
Hatle na 2:1 a řekli jsme si, že nebudeme divočit a i kvůli větru budeme hrát po zemi, hned se střelou
ze šestnáctky trefil Šlézar. Poté se
hrálo povětšinou mezi šestnáctkami, až po straně utekl Rozehnal a
byl faulovaný ve vápně a penaltu
dal Všianský. Poté to ale kluci podcenili a chtěli hrát na skóre, takže
po chybě dali domácí na 4:2, dvě
minuty před koncem po nákopu
na 4:3 a ještě měli roh, kdy šel do
vápna i brankář. S výsledkem jsem
spokojen, se hrou ale ne, byl to asi
náš nejhorší zápas.“

FK Spartak Lipník nad Bečvou
TJ Sokol Čechovice
3:1 (2:1)

Branka Čechovic: Machynek.
Rozhodčí: Kouřílek – Sigmund,
Grečmal. ČK: 27. Klimeš (Č). Sestava Čechovic: Klimeš – Vlach,
Zacpal, Jano, Spalovský – Varga
(60. Strouhal), Kolečkář, Machynek,
Chmelík – Jahl (77. Mach), Otratický
(28. Piták). Trenér: Milan Nekuda.
Hodnocení trenéra Čechovic
Milana Nekudy:
„Od začátku jsme hráli slušně a byl
to náš nejlepší výkon venku. Bohužel
nás srazilo vyloučení, kdy brankář
nejprve dostal žlutou za vzetí míče do
rukou mimo území, poté šel hráči pod
nohy, a byla to druhá žlutá a penalta.
Je to ale mladý a nadějný chlapec. Do
té doby se hrálo bez šancí a vzápětí to
bylo 2:0, do šatny jsme dokázali snížit a poté jsme dvacet minut soupeře
přehrávali, ale měli jsme i v deseti jen
územní převahu a do šancí jsme se
nedostávali. Chybělo jen gólové vyjádření, kdy jsme kazili finální přihrávku, jinak ale klukům patří pochvala.
Osm minut před koncem dali domácí
na 3:1 a bylo rozhodnuto. Teď máme
volno, které si v pondělí dvanáctého
května vyplníme domácím utkáním s
dorostem 1.SK Prostějov.“

Výsledkový servis msfl

Výsledky DIVIZE sk. E

Dohrávané 17. kolo: FC Fastav Zlín B – FK Slavia Orlová - Lutyně 1:1 (0:1). Branky: 75. Holík – 44. Tomáš. Diváci: 118 * 1. HFK
Olomouc – 1. FC Slovácko B 0:0. Diváci: 112 * SK HS Kroměříž –
FK Sulko Zábřeh 2:2 (1:0). Branky: 4. Budín, 54. Neubert (pen.) – 63.
Bačík, 80. Slaměník. Diváci: 300 * HFK Třebíč – 1. SK Prostějov 1:3
(0:2). Branky: 80. Chalupa – 9. Jirouš, 23. Machálek, 50. Zelenka. Diváci: 130 * SK Uničov – SK Spartak Hulín 0:1 (0:0). Branka: 80. Kopečný. Diváci: 174 * MSK Břeclav – FC Hlučín 2:1 (1:0). Branky: 24.
Sasín, 70. Benetka – 86. Limanovský. Diváci: 190 * FC ŽĎAS Žďár
n.Sázavou – SFC Opava 0:2 (0:0). Branky: 53. a 71. Nekuda. Diváci:
650 * SK Sigma Olomouc B – FK Mikulovice 5:1 (1:1). Branky: 16.
Navrátil, 53. Schmidt, 68. Buchvaldek, 75. Chorý, 81. Buchvaldek – 8.
Besta (pen.). Diváci: 102.
24. kolo: FK Slavia Orlová - Lutyně – SK Uničov 1:0 (0:0). Branka: 62. Kopel. Diváci: 75 * SFC Opava – 1. FC Slovácko B 1:0 (0:0).
Branka: 78. Polách. Diváci: 965 * FC Hlučín – FK Sulko Zábřeh 3:1
(2:1). Branky: 16. Hanus, 43. Pezzotti, 65. Hanus – 32. Lukáš. Diváci:
190 * SK Spartak Hulín – 1. SK Prostějov 0:2 (0:2). Branky: 3. a
31. Krč. Diváci: 90 * MSK Břeclav – HFK Třebíč 0:0. Diváci: 120 *
FK Mikulovice – FC Fastav Zlín B 3:1 (2:0). Branky: 1. Švrček, 40.
Woitek, 90+1. Navrátil – 63. Holík. Diváci: 200 * SK Sigma Olomouc
B – 1. HFK Olomouc 4:1 (1:1). Branky: 40. a 49.(pen.) Plšek, 69.
Ševčík A., 89. Texl – 24. Lukášek (pen.). Diváci: 213 * FC ŽĎAS Žďár
n.Sázavou – SK HS Kroměříž 0:6 (0:1). Branky: 29. Krolop, 52. Neubert, 75. Neubert, 77. Ločárek (vl.), 86. Steiner, 90. Gomola. Diváci: 380.

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

průběžná tabulka PO 24. kole

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

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

Z
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

V
14
13
13
10
11
9
10
8
8
7
8
7
5
5
5
4

R
5
8
6
9
6
9
4
7
6
9
6
7
9
7
7
5

P
5
3
5
5
7
6
10
9
10
8
10
10
10
12
12
15

S
46:23
39:19
45:32
36:29
25:23
31:28
33:28
29:29
31:27
24:24
23:32
30:42
28:38
30:34
19:30
20:51

B
47
47
45
39
39
36
34
31
30
30
30
28
24
22
22
17

kam PŘÍŠTĚ na MSFL?
25.kolo, sobota 10. května 2014, 16:30 hodin: Spartak Hulín - Slavia Orlová,
1.SK Prostějov - FC Hlučín, HFK Olomouc - Žďár n.Sázavou, HS Kroměříž
- MSK Břeclav, HFK Třebíč - SK Uničov, (neděle 11.5., 10:15) 1. FC Slovácko
B – Mikulovice, Fastav Zlín B - Sigma Olomouc B (neděle 11.5., 10:30), Sulko
Zábřeh - SFC Opava (neděle 11.5., 16:30).

průběžná tabulka PO 24. kole

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

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

kam PŘÍŠTĚ
na DIVIZI E?

TJ Haná Nezamyslice
TJ Sokol Vrchoslavice
1:5 (0:2)
Branky: Mojtek – Holub 2, Zatloukal, P. Horák st., Jiříček. Rozhodčí:
Vojáček – Reich, Šteier. Sestava
Nezamyslic: Matoušek – Hájek (65.
R. Fialka), V. Fialka, Král, Mojtek –
Návrat, J. Přidal, Máj (80. Frgál), T.
Přidal (46. Musil) – Moravec, Mariánek. Trenér: Marek Pavelka. Sestava Vrchoslavic: Jurčík – Sanislo
(46. Lacina), Novák, Šmíd, Spiller
– P. Horák st., Polášek, Zatloukal, Jiříček – P. Horák st., Holub (65. Loučka). Trenér: Roman Šmíd.
Hodnocení trenéra Nezamyslic
Marka Pavelky:

„Zápas se pro nás vyvíjel velice
špatně, hned zpočátku jsme dostali
gól, když šel Holub sám na gólmana. Korigovali jsme až v závěru po
rohu na 5:1. Víc se k tomu nechci
vyjadřovat, na pozici trenéra jsem
již skončil.“
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Romana Šmída:
„Nezamyslice jsou ve špatné situaci a trochu nám to usnadnily. Už asi
počítají se sestupem, ale je to škoda, mají pár dobrých hráčů a lepší
mužstvo, než kde se momentálně
nacházejí. My jsme ale zvítězili zaslouženě, i v jedenácti jsme vyhráli
5:1. Ovládli jsme hru, drželi jsme
míč, domácí jen párkrát zahrozili

a projevilo se, že už asi dva roky Branky Mostkovic: 62. Šlambor,
75. Dadák. Rozhodčí: Lasovský
pořádně netrénují.“
– Milar, Vedral. Sestava MostTJ Sokol Radslavice
kovic: Lukáš – Všetička, Lexa,
TJ Sokol Plumlov
Milar, V. Vojtíšek – R. Hanák, Po1:2 (0:1)
řízka, M. Vojtíšek, Musil, ŠlamBranky Plumlova: 15. Zbořil, 80. bor – J. Kamenov ml. Trenér:
Matula. Rozhodčí: Vojtek – Ženo- Jiří Kamenov st.
žička, Žvátora. Sestava Plumlova:
Hodnocení trenéra Mostkovic
Simandl – Bureš, Ullmann (70.
Jiřího Kamenova:
Klváček), Peka, Kiška – Plajner
(50. Fabiánek), Ševcůj, Zabloudil, „Soupeř se prezentoval podle naKřupka – Hladký, Matula (81. Frý- šich představ, Brodek má vcelku
běhavý tým, oproti předchozímu
bort). Trenér: Pavel Voráč.
zápasu byl o třídu lepší. Byl na
tom kombinačně hodně dobře,
Hodnocení trenéra Plumlova
důrazný v soubojích, šťastným taPavla Voráče:
„S výsledkem jsme naprosto spo- hem se ukázalo z naší strany nasakojeni, zvlášť když jsme věděli, že zení pětičlenné zálohy. Kamenov
to nebude jednoduchý souboj. Sou- dělal soupeři problémy v rychlospeř má dost silové mužstvo, jsou ti, v koncovce se ale příliš nedařito urostlí hráči, kteří pochopitelně lo, přestože do dvou dobrých šancí
hrozili ze standardních situací. Klu- se dostal už v první půli. Začátek
ky jsme připravili na zodpovědnou druhého poločasu jsme trochu zadefenzivu, taktické pokyny zvládli spali a po sedmi minutách nám dal
bezvadně. Soupeř vstřelil kontaktní soupeř po individuální akci gól.
gól až pět minut před koncem, z če- Kdyby se dostal do dvougólového
hož rezultoval infarktový závěr, ale trháku, těžko bychom se zápasem
zvládli jsme to. Výsledek je velkým něco udělali, ale naopak jsme po
povzbuzením jak pro hráče, tak pro standardní situaci, které jsme speciálně trénovali, srovnali skóre. Po
celý realizační tým.“
Kamenovově přihrávce za obranu
TJ Sokol Mostkovice
dal Hanák vítězný gól. Utkání se
FK Brodek u Přerova
vyznačovalo kvalitou srovnatel2:1 (0:0)
nou s I.A třídou, herně vyrovnané,

rozhodlo naše proměnění šancí.“

TJ FC Kostelec na Hané
Tatran Všechovice
1:4 (1:1)
Branka Kostelce na Hané: Vyhlídal. Rozhodčí: Balún – Vachutka,
Knoll. Sestava Kostelce na Hané:
L. Menšík – Synek, Začal (65. J.
Walter), Baláš, Chytil – Móri, T.
Menšík, Grepl, Vyhlídal – Vařeka,
Hon (60. Závodský). Trenér: Petr
Walter.
Hodnocení trenéra Kostelce na
Hané Petra Waltera:
„V desáté minutě nás do vedení
poslal po krásné vykombinované
akci Pavel Vyhlídal, v této chvíli
už to ale mělo být minimálně 3:0.
Nejsme ale schopni dát branku.
Hned po dvaceti sekundách jsme
se dostali do první šance, pak jsme
dvakrát šli sami na brankáře. Vyhlídal mohl naše vedení pojistit na
2:0, ale nedal, naopak dvě tři minuty před pauzou srovnal střelou
z osmnácti metrů jejich nepokrytý
útočník. Zlom nastal v padesáté
minutě po vyloučení Grepla, brzy
jsme dostali na 1:2 a poté, co jsme
to otevřeli, tak z dalších dvou brejků na 1:4. Výsledek je hrůzostrašný, zejména první poločas ale nebyl špatný.“

Kostelečanky čepovaly desítku a upevnily si druhé místo
Drnovice, Prostějov/jim – Velice
vydařené utkání mají za sebou
fotbalistky Kostelce na Hané. Na
výhry 3:0 z Lažan a 6:0 proti Ráječku totiž navázal ještě výraznější
triumf. Vítězství 10:0 v Drnovicích.
A protože Lažany pouze remizovaly v Kohoutovicích, má před nimi
výběr Petra Merty na druhé pozici
nově již tříbodový náskok.

Dlouhé minuty přitom takovému
přídělu nic nenasvědčovalo. Hostující hráčky byly sice lepší a tlačily se
do šancí, téměř třicet minut ale platil
bezbrankový stav. Ten ukončila až v
sedmadvacáté minutě střelou z téměř
nulového úhlu Nikola Urbanová, brzy
ji dvěma slepenými brankami napodobila Lucie Tomešová. Při své druhé
trefě získala míč ihned po rozehrávce

ve středovém kruhu a dala na 0:3.
„Do prvního gólu jsme se trochu
trápili, nedařila se nám kombinace.
A Drnovice se dostaly i do jednoho
brejku, kdy Eliška včas vyběhla a
chycením velké šance nás podržela.
Pak jsme to zlomili. Ta branka nás
uklidnila i nabudila, dali jsme balon
do šířky, dařily se nám finálky“ těšilo
Mertu.

Po tomto momentu se na domácí tým
valil jeden útok za druhým a ve druhém poločasu se to ještě stupňovalo.
„Třeba Hájková šla třikrát sama na
brankářku, měli jsme tam i centry,
voleje a ony se na naši polovinu prakticky nedostaly. Byla to totální exhibice,“ užíval si vydařeného střetnutí.
Již od sedmdesáté minuty platil stav
9:0, na desátou branku ale čekaly

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

Jílek 3x,Hampl 3x,Nádeníček 2x,Šíp,Bureš.
Nemilany - Brodek u Př. 3:4 (1:2), branky:
Hanus 2x,Půda - Kocián V. 2x,Bundil,Peterka.
Lipník - Jeseník 2:7 (1:5), branky: Vrána,Vybíral
- Cundrla 3x,Zrník 2x,Bouchal,Cekuras.
Černovír - Nové Sady 8:3 (5:0), branky:
Hanousek 2x,Kuchyňa,Špidla,Lezna,Boyko,Ja
nča,Grézl - Fojtík,Melzer,Reiter.
1.Jeseník
19 0 0 162:16 57
2.Čechovice
18 0 1 113:14 54
3.Zábřeh
14 1 4 91:38 43
4.Konice
12 0 7 76:65 36
5.Mohelnice
11 2 6 110:45 35
6.Želatovice
11 2 5 60:48 35
7.Černovír
10 2 7 65:49 32
8.Lipník
7 1 11 59:86 22
9.Brodek u Př.
6 0 13 51:91 18
10.Nové Sady
5 1 13 39:64 16
11.Slatinice
5 0 14 44:86 15
12.Náměšť na Hané 3 2 14 42:117 11

13.Velké Losiny
14.Nemilany

25. kolo: FC Dobromilice - volno, Sokol Protivanov-FC
Kostelec na Hané 0:11 (0:6), Haná Nezamyslice-Sokol
Brodek u PV 1:6 (1:0), FC Hvozd-FC Kralice 2:6 (2:2),
Sokol Plumlov-Jiskra Brodek u Konice 6:1 (1:1), Haná
Prostějov-Sokol Určice 3:1 (1:1), Sokol v Pivíně-Sokol
Bedihošť 10:0 (5:0).
1. Sokol v Pivíně 18 16 1 1 114:23 49
2. Haná Prostějov 17 15 1 1 98:22 46
3. Sokol Brodek u PV 17 15 0 2 110:14 45
4. Sokol Určice
17 12 1 4 65:23 37
5. FC Kostelec n. H. 18 10 1 7 85:30 31
6. Sokol Plumlov 18 10 1 7 58:37 31
7. Haná Nezamyslice 18 9 1 8 77:36 28
8. FC Kralice
17 9 1 7 55:51 28
9. FC Dobromilice 17 3 1 13 23:66 10
10. Sokol Bedihošť 17 3 0 14 29:138 9
11. Sokol Protivanov 18 2 2 14 13:106 8
12. FC Hvozd
17 1 3 13 25:114 6
13. Brodek u Konice 17 1 1 15 15:107 4
Kanonýři: 48 - Hýbl František (Pivín), 45 - Hangurbadžo
Alexandr (Haná Pv), 34 - Typner Jan (Brodek u PV).

14
14
13
12
11
10
7
4
4
4
4
3
2

3 2
2 3
3 3
1 6
3 5
1 8
3 9
3 12
1 13
1 14
1 14
2 14
1 15

66:21
74:23
80:20
74:40
61:27
49:48
55:59
18:74
26:64
33:77
22:82
32:70
33:95

45
44
42
37
36
31
24
15
13
13
13
11
7

Krajský přebor - mladší žáci

18. kolo: Želatovice - Náměšť na Hané 13:1
(2:0), branky: Talla 4x,Jánský 4x,Mohampl
3x,Boucník,Prudil - Vavřín. Slatinice
- Mohelnice 0:9 (0:5), branky: Kraus
6x,Doležal,Šváb,Kubíček. Čechovice - Konice
3:0 (1:0), branky: Flajšar,Klimeš,Baroš F..
Zábřeh - Velké Losiny 10:0 (5:0), branky:

3 1 15 44:139 10
2 0 16 22:120 6

Okresní přebor dorostu
14. kolo: Haná Nezamyslice-Sokol v Pivíně 1:0,
Smržice-Sokol Plumlov 2:0, Sokol Přemyslovice-Volno,
FC Dobromilice-Sokol Držovice 20:4.
1. Sokol v Pivíně 12 8 1 3 36:14 25
2. Nezamyslice 12 7 3 2 33:11 24
3. Smržice
12 7 3 2 34:14 24
4. Sokol Plumlov 12 6 3 3 33:10 21
5. Přemyslovice 12 4 2 6 38:38 14
6. FC Dobromilice 12 3 2 7 45:36 11
7. Sokol Držovice 12 0 0 12 14:110 0

Okresní přebor žáků
Dohrávané 18. kolo: FC Dobromilice-FC Kralice 0:3, Sokol
Brodek u PV-Jiskra Brodek u Konice 9:1, FC Kostelec
na Hané-Sokol Určice 1:2, Volno-Sokol Bedihošť, Sokol
Protivanov-Sokol v Pivíně 1:2, Haná Nezamyslice-Haná
Prostějov 1:2, FC Hvozd-Sokol Plumlov 2:2.

Kostelečanky až do nastaveného
času. „Hodně jsme hru otevřeli a
strašně jsme ten gól chtěli dát. Nakonec se nám to podařilo až z penalty
po faulu na Lucku Tomešovou, hned
poté rozhodčí odpískal konec,“ popisoval závěr střetnutí.
Nyní čeká na Kostelec v neděli od
půl druhé celek Kohoutovic a Petr
Merta neočekává nijak lehké střetnutí,

Okresní přebor mladších žáků
16. kolo: Sokol Klenovice-FC Kralice 2:3, Sokol
Brodek u PV-FK Němčice 0:9, Jiskra Brodek
u Konice-Sokol Čechovice 1:4, Sokol Určice-Sokol
Otaslavice 4:0, Sokol Přemyslovice-FK Výšovice
5:0.
1. FK Němčice
16 14 0 2 99:15 42
2. Sokol v Pivíně 16 13 1 2 102:6 40
3. Sokol Čechovice 16 12 1 3 77:17 37
4. Sokol Brodek u PV 16 12 1 3 73:28 37
5. Sokol Klenovice 16 10 1 5 51:32 31
6. Sokol Přemyslovice 16 10 0 6 50:34 30
7. FC Kralice
16 6 2 8 45:45 20
8. Sokol Určice
16 5 1 10 42:54 16
9. Brodek u Konice 16 5 0 11 31:55 15
10. Sokol Otaslavice 16 3 1 12 29:88 10
11. FK Výšovice
16 2 0 14 10:88 6
12. Sokol Držovice 16 0 0 16 7:154 0
Kanonýři: 35 - Ježek Jan (Sokol v Pivíně), 33 - Rakáš
Patrik (Sokol Brodek u PV), 28 - Kopřiva Adam (FK
Němčice).
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23:42

B
42
38
37
37
36
35
34
32
32
32
31
27
26
25
24
20

Přebor OFS Prostějov II.třída
Dohrávané 18.kolo: Sokol Zdětín-SK Jesenec 0:6
(0:2), branky: Tichý 3, Tichý 2, Čížek, ČK: Navrátil,
Sokol Protivanov-Sokol Vrahovice 1:1, Sokol
Dohrávané 17. kolo, středa
7. května 2014, 16:30 hodin: Brodek u PV-FK Němčice 3:1 (2:0), branky: Gábor
2, Šimeček - Rudolf, Haná Prostějov B-Sokol Určice
Dolní Benešov - Slavičín, B 2:4 (0:2), branky: Sedláček, Vyskočil - Berčák,
FK Šumperk - SFC Opava Halouzka, Mohelník, Zapletal, Sokol OtaslaviceB, Val. Meziříčí - MFK Sokol Přemyslovice 2:4 (0:3), branky: Hrazdíra
Havířov, Určice - Mohelnice, 2 - Kučera 2, Konečný, Tyl, Sokol Držovice-Sokol
Hranice - MFK Karviná B, Čechovice B 0:1 (0:0), branky: Jahl, Horní ŠtěpánovLoko Petrovice - Brumov, Sokol Olšany 3:1 (2:1), branky: Němec, Veverka, Žilka
Nový Jičín - Viktorie Přerov, - Procházka, Otinoves-Smržice 4:2 (3:1), branky:
Lískovec - V. Otrokovice.
Pavlinský 2, Konečný, Krejčí - Cetkovský, Kuchař.
24.kolo: , Sokol Zdětín-Sokol Určice B 3:2 (2:0),
25. kolo, sobota
branky: Keluc, Lenďák, Řehůlka - Halouzka, Můdrý, FK
10. května 2014, 16:30 hodin: Němčice-Sokol Přemyslovice 1:2 (0:0), branky: Šírek
Hranice - Určice, Loko - Růžička, Tyl, Sokol Vrahovice-Sokol Čechovice B
Petrovice - Val. Meziříčí, Nový 6:1, branky: Dvořák 2, Studený 2, Kratochvíl, Krč Jičín - FK Šumperk, Viktorie Jančík, SK Jesenec-Sokol Olšany 5:0 (2:0), branky:
Přerov - Slavičín, MFK Tichý 2, Burget, Tichý - vlastní, Sokol ProtivanovKarviná B - MFK Havířov, Smržice 6:1, branky: Grmela 3x, Kropáč, Pospíšil T.,
Mohelnice - V. Otrokovice, Dvořák - Kotlár, Sokol Brodek u PV-Otinoves 0:3
Brumov - SFC Opava B (11.5., (0:1), branky: střelci nenahlášeni, Haná Prostějov
10:15), Lískovec - Dolní B-Horní Štěpánov 0:0, Sokol Otaslavice-Sokol
Držovice 2:2 (1:0), branky: Drmola, Rieger - Preisler,
Benešov (11.5., 16:30).
Zahradníček.
1. SK Jesenec 23 17 4 2 68:19 55
2. Sokol Protivanov 23 14 3 6 56:30 45
3. Sokol Olšany 23 12 3 8 43:39 39
4. Sokol Vrahovice 23 11 5 7 56:39 38
5. Otinoves
23 12 2 9 51:41 38
6. Brodek u PV 23 11 3 9 39:41 36
7. Sokol Určice B 23 10 5 8 42:39 35
TJ Doubrava Haňovice
8. Sokol Držovice 23 10 4 9 45:29 34
FC Hvozd
9. Horní Štěpánov 23 9 6 8 35:42 33
9:0 (5:0)
Rozhodčí: Vyroubal – Kaňok, Va- 10. Přemyslovice 23 8 4 11 49:47 28
louch. Sestava Hvozdu: Koutný 11. Sokol Zdětín 23 8 4 11 40:65 28
– O. Procházka, F. Bílý, F. Bílý, Vy- 12. Haná Prostějov B 23 6 7 10 34:44 25
roubal – M. Muzikant (65. Dutszak), 13. Čechovice B 23 8 1 14 33:59 25
D. Grulich. P. Grulich (65. Vítek), V. 14. FK Němčice 23 6 4 13 33:38 22
Bílý – Z. Poles, P. Muzikant. Trenér: 15. Sokol Otaslavice 23 5 5 13 35:56 20
16. Smržice
23 5 4 14 45:76 19
Karel Procházka.
Kanonýři: 19 - Tichý Jiří (SK Jesenec), 18 - Tichý
Hodnocení trenéra Hvozdu Karla Petr (SK Jesenec), 15 - Zdráhal Luděk (Sokol
Zdětín).
Procházky:
„Výsledek je krutý, ale pravdivý.
III. třída
Opravdu jsme hráli hrozně a pro- Dohrávané 18.kolo: Sokol Zdětín B-Sokol
hráli jsme zaslouženě po našich Vrahovice B 3:0 (1:0), Skalka 2011-FC Kralice B
chybách. Soupeř nemusel nic vy- 2:0 (1:0), Pavlovice u Koj.-FK Výšovice 2:0 (1:0), FC
mýšlet, dali jsme si čtyři vlastní Dobromilice-Sokol Plumlov B 2:1 (1:0), Sokol Vicovgóly a další padly po hrubých in- Jiskra Brodek u Konice 3:4 (2:3), Haná Nezamyslice
dividuálních chybách brankáře i B-Sokol v Pivíně B 3:0 (1:0), Sokol Mostkovice B-FC
dalších hráčů. Ve všem jsme byli Ptení 5:1 (4:1), Sokol Tištín-Sokol Bedihošť 3:2 (2:0).
horší a opakuje se to již poslední 24.kolo: Sokol Zdětín B-Sokol Plumlov B 1:3, FK
tři čtyři zápasy, zkoušíme točit se Výšovice-Jiskra Brodek u Konice 4:2, FC Kralice
sestavou, zatím ale marně hledáme B-Sokol v Pivíně B 1:1, Sokol Vrahovice B-FC Ptení
východisko. My jsme nebyli vůbec 3:3, Skalka 2011-Sokol Bedihošť 6:1, Pavlovice
nebezpeční, pouze jsme se dosta- u Koj.-Sokol Tištín 0:0, FC Dobromilice-Sokol
li do pěti šesti ofsajdů. Se sudími Mostkovice B 3:3, Sokol Vicov-Haná Nezamyslice
jsem ale spokojen, pískají dobře a B 2:2.
oproti okresu je to nádhera.“
1. Skalka 2011 23 17 5 1 78:20 56
2. Sokol Tištín
23 15 3 5 73:36 48
SK Lipová
3. FC Kralice B 23 15 1 7 56:28 46
TJ Sokol v Pivíně
4. FK Výšovice 23 14 2 7 61:31 44
1:0 (0:0)
5. FC Dobromilice 23 12 3 8 62:48 39
Více na straně 23 6. Sokol Vicov 23 10 5 8 43:34 35
7. Nezamyslice B 23 9 8 6 52:47 35
8. FC Ptení
23 10 3 10 49:43 33
9. Sokol v Pivíně B 23 8 6 9 35:39 30
10. Mostkovice B 23 7 6 10 40:39 27
přestože oba týmy dělí hned jedenáct 11. Pavlovice u Koj. 23 7 6 10 42:50 27
bodů. „Na podzim nás porazily a 12. Brodek u Konice 23 8 2 13 48:56 26
také u nich to nebyl lehký zápas. Je 13. Vrahovice B 23 5 7 11 50:101 22
to hodně nepříjemný soupeř, nicmé- 14. Sokol Bedihošť 23 6 2 15 37:87 20
ně chceme vyhrát. Musíme se na to 15. Sokol Zdětín B 23 4 4 15 31:65 16
dobře připravit psychicky a přistoupit 16. Sokol Plumlov B 23 3 5 15 44:77 14
k tomu zodpovědně,“ nabádá koste- Kanonýři: 23 - Konupka Lukáš (Sokol Tištín), 15 lecký trenér.
Vozihnoj Luboš (FC Dobromilice), Špaček Jakub (FC
Dobromilice), 14 - Koukal Kristián (FK Vyšovice), Mirga
TJ Sokol Drnovice
Tomáš (Sokol Bedihošť), Sekanina Jan (FC Ptení).
TJ FC Kostelec na Hané
IV. třída
0:10 (0:4)
16. kolo: Sokol Přemyslovice-Sokol Kladky 4:5,
Branky: 32., 33., 70. a 71. Tome- Volno-Sokol Otaslavice B, Sokol Protivanov
šová, 48. a 90. z penalty Pitáková, B-Želeč 5:0, Sokol Čechy pod Kosířem-Sokol Ivaň
27. Urbanová, 36. Vykopalová, 62. 5:1, Morávia Doloplazy-Sokol Brodek u PV B 3:5,
Hájková, 66. Knápková. Sestava Biskupice-Sokol Tvorovice 6:1.
Kostelečanek:Drápalová – Pitáková,
1. Sokol Kladky 14 11 0 3 67:18 33
Zapletalová, Hrazdilová, Šimková
2. Protivanov B 14 10 2 2 47:21 32
– Hájková, Adamová – Knápková,
3. Brodek u PV B 15 9 5 1 45:26 32
Waltrová, Urbanová – Vykopalová.
4. Sokol Čechy p.K. 14 8 0 6 44:30 24
Střídaly:Václavková, Tomešová.
5. Biskupice
15 7 1 7 42:36 22
Trenér:Petr Merta.
6. Sokol Ivaň
15 6 4 5 33:32 22
Další výsledky 14. kola okresního
7. Sokol Tvorovice 15 7 1 7 44:56 22
přeboru žen:
8. Morávia Doloplazy 15 6 2 7 51:47 20
Kohoutovice – Lažany 1:1, Ráječko –
9. Sokol Otaslavice B 14 2 3 9 24:55 9
Medlánky 1:5.
10. Přemyslovice 14 2 1 11 19:53 7
11. Želeč
15 2 1 12 19:61 7
Kanonýři: 19 - Jozek Jakub (Morávia Doloplazy), 16 Křeček David (Sokol Kladky), 15 - Kolečkář Petr (Sokol
Tvorovice).

I.B třída: Hvozdu hrozila desítka, Plumlov stále stoupá
Prostějovsko/jim – Na pozici hlavního pronásledovatele vedoucí Lipové se šest kol před koncem A skupiny
I.B třídy posunuli fotbalisté Plumlova. Ti dokázali zvítězit
i v Radslavicích a předstihli dosud lepší Pivín, jenž padl
právě v Lipové, čelo doplňují ještě třetí Vrchoslavice.
Zamotává se naopak situace těsně před jasně posledními
Nezamyslicemi, které na jaře stále získaly jen jeden bod.
Třináctý Tovačov a osmý Kostelec na Hané totiž dělí jen
dva body, takže to ve druhé polovině tabulky bude ještě
velice napínavé. Výsledkově nejhorší utkání v krajské soutěži pak mají za sebou hráči Hvozdu, kteří v Haňovicích
schytali devítibrankový příděl
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Jestřáby povede

Prostějovští hokejisté si užívají zaslouženého odpočinku, který však brzy skončí...

duo Sršeň-Zachar PRVNÍ POSILOU JESTŘÁBŮ MŮŽE BÝT KAJABA

Prostějov/jim - A je to venku! Jak informujeme již na
straně 17, hlavním trenérem
prostějovských hokejistů při
jejich pouti po prvoligových
stadionech bude Tomáš Sršeň.
Jako asistent mu bude po ruce
dosavadní lodivod Petr Zachar. Oba muži si tak prohodí
role, které bok po boku zastávali před půldruhým rokem.
V realizačním týmu zůstává
rovněž Jiří Vykoukal, ten však
jakožto sportovní manažer nově
nebude stát při zápasech na
lavičce Jestřábů.
„Je to pro mě výzva. Mužstvo je
velice zdravé, má dobrý charakter a podávalo výborné výkony.
Poznal jsem ho již v sezoně
a jezdil jsem se na něj dívat i ve
finále,“ přijal osmačtyřicetiletý
nový kouč nabídku Prostějova
s potěšením. V uplynulém ročníku
vedl z lavičky tým Poruby, se
kterým došel do druholigového
semifinále, kde ostravský tým vypadl s Přerovem.
Někdejší úspěšný hráč, jenž
se zúčastnil olympiády v roce 1994 i dvou světových
šampionátů a se ziskem sedmi
bodů v jednom utkání stále drží
rekord play off české extraligy,
má radost i z toho, že jeho asistentem bude právě Petr Zachar.
„S Petrem se znám již z dřívějška a jsem rád, že tu bude
se mnou. Zná zdejší prostředí,
v hokeji se pohybuje dlouho,“ věří
v úspěšnou spolupráci.
Na štaci ve vyšší soutěži se těší
i Petr Zachar, byť nebude velitelem
realizačního
týmu.
„Hlavní trenér je hlavní trenér,
ale je to rozhodnutí vedení, které

respektuji. Já jsem Prostějovák
a rád se budu podílet na tom, co
se tu momentálně buduje, i když
je to na pozici asistenta a sekretáře
klubu. Určitě je to pro mě další
životní zkušenost a hlavně posun
o úroveň výše,“ je Zachar s přesunem na nové pozice smířen.
Povoláním Sršně na lavičku se tak
zopakuje krátká spolupráce z předminulé sezony, byť tehdy byly
role obou mužů přesně opačné.
„Tomáše znám, před dvěma lety
jsme spolu měsíc trénovali. Tehdy
sice panovala rivalita mezi kluby
akaždýchtělvyhrát,vsoubojíchale
nebylo nic osobního. Bavili jsme
se spolu již o složení kádru a konkrétních hráčích, nyní se vše řeší
s mateřskými kluby,“ doplnil
staronový asistent „A“-týmu
LHK Jestřábi.
Znamená to tak, že na pozici
asistenta nebude pokračovat
Jiří Vykoukal. Třiačtyřicetiletý
dvojnásobný mistr světa, jehož
v roce 1989 draftoval Washington, se ale na přípravě a skládání
mužstva bude dále podílet.
„Zůstávám u Jestřábů jako sportovní ředitel a mentální kouč,
navíc budu dohlížet na obránce.
Při zápasech už ale nebudu stát
na střídačce, jsme domluveni na
přípravě při trénincích. Víme,
co každý má dělat a snad to
bude fungovat,“ věří v navázání
na vydařený ročník celkově
čtyřnásobný vítěz nejvyšší domácí
soutěže, jenž naposledy aktivně
působil v sezoně 2011/2012, kdy
oblékal dres Plzně. A v posledních týdnech se stále více mluvilo
o jeho návratu na led. „Jak to u mě
bude s hraním, je stále otázkou...,“
pousmál se tajuplně Vykoukal.

Letní příprava na sezonu 2014/2015 začne prostějovskému hokejovému „áčku“ až příští pondělí
12. května a její délka, počty tréninků i další věci
se teprve dolaďují,. Přesto už v kuloárech padlo
jméno první potenciální nové tváře v kabině
Jestřábů. Jedná se o vsetínského odchovance
René Kajabu, jenž uplynulý ročník zakončil s bilancí bodu na zápas.
Prostějov/jim
„O příchodu tohoto hráče jsem
se dočetl stejně jako vy na vsetínských stránkách,“ potvrdil s úsměvem Večerníku tuto informaci
Petr Zachar,prostějovský sekretář
a člen trenérského tandemu. Jak
jsou ale jednání o příchodu dva-

advacetiletého útočníka daleko,
to nechtěl komentovat. „Od nás
budou konkrétní jména známá až
ve chvíli, kdy s hráčem i klubem
budeme mít podepsanou dohodu.
Mohu ale potvrdit, že Kajaba je
jedním z hráčů, který nás v sezoně svými výkony zaujali. Takových však bylo více,“ nechtěl

se lodivod vydávat na tenký led.
Mladý forvard odehrál ve vsetínském i třineckém dresu několik
sezon v dorostenecké a juniorské
extralize, poslední čtyři roky strávil ve druhé lize mužů. A uplynulá
sezona mu vyšla zatím nejlépe,
v základní části posbíral třicet
gólů a čtrnáct nahrávek, v play off
k nim připojil ještě tři branky a pět
asistencí.
O setrvání v Prostějově se popere prakticky celé dosavadní
mužstvo, mimo jiné se tak svého
otce pokusí přesvědčit i Tomáš
Sršeň mladší. Šestadvacetiletý
útočník je sice kmenovým hráčem Olomouce, vyloučen ale
není jeho přestup do Prostějova.
„Táta mě trénoval již v Uničově.

Jestřábi znají první soupeře a lákají extraligisty
Prostějov/jim - Led na prostějovském zimním stadionu sotva stihl roztát a
už začíná vznikat seznam
letních soupeřů a předběžné časy přípravných
střetnutí na nadcházející
prvoligový ročník. Známá

jsou zatím jména tří klubů, o dalších se stále jedná.
„V současnosti dojednáváme
zápasy, máme jich zatím domluvených šest s týmy z první ligy,
tři doma a tři venku,“ potvrdil
Večerníku sekretář Jestřábů Petr
Zachar s tím, že se jedná o Třebíč,
Šumperk a Havířov.
Tento výčet zcela jistě nebude konečný, kostra je ale

daná a období na sehrávání
není nafukovací. „Listina
přípravných zápasů je tak
téměř zaplněna, ale detailně
se bude odvíjet od toho, kdy
půjdeme na led a kdy začne
soutěž. Tedy zda budeme na
ledě pět či třeba sedm týdnů,“ přitakal úspěšný kouč,
na jehož bedra nyní přešly administrativní starosti.

Kanonýr. V uplynulé sezoně nastřílel vestínský René Kajaba celkem
třiatřicet branek, další může přidat v prostějovském dresu. Foto: internet
Máme spolu dobrý vztah a vím,
že mě nebude protežovat. Mám
to ve svých rukou a budu bojovat.
Dva roky jsem nehrál hokej a netrénoval, tak to budu mít těžší, do
letní přípravy dám ale vše,“ sdělil

odhodlaně vysoký útočník, jenž
před pár týdny podstoupil operaci
kolena. „Šlo o meniskus, takže to
byl drobný zákrok, nic velkého.
Už je to dobré a budu moci jít do
přípravy naplno,“ ujistil.

předběžný harmonogram
přípravných utkání na sezonu 2014/2015:
Úterý 12. srpna: LHK Jestřábi Prostějov - SK HS Třebíč
Čtvrtek 14. srpna: SK HS Třebíč - LHK Jestřábi Prostějov
Úterý 19. srpna:
LHK Jestřábi Prostějov - Hokej Šumperk 2003
Úterý 26. srpna: LHK Jestřábi Prostějov - HC Havířov 2010
Úterý 2. září:
HC Havířov 2010 - LHK Jestřábi Prostějov
Čtvrtek 4. září:
Hokej Šumperk 2003 - LHK Jestřábi Prostějov
A kdo další by se tedy mohl
na Hané objevit? „Snažíme
se sehnat nějakého atraktivního soupeře z extraligy, po-

kud projeví zájem a přijede
sem. Seznam budeme průběžně dolaďovat,“ doplnil
Petr Zachar.

Exkluzivní rozhovor s koučem, který přivedl Prostějov po šesti letech zpět do první ligy

„Domácí hráči mají lepší startovací pozici, nejsme ale zaopatřovací ústav“
Dnes už znovu asistent trenéra Jestřábů Petr Zachar upozornil, že změny v kádru se nedotknou pouze hostujících hráčů...

Prostějov - Coby asistent v letní přípravě a úvodní čtvrtinězákladníčástiužjakohlavnítrenérpozbyteksezony
je pod návratem Jestřábů zpět do první ligy podepsán
Petr Zachar (Na snímku J. Možného). Zkušený trenér
a jeden z prostějovských patriotů dokázal ve spolupráci se zbytkem realizačního týmu připravit hráče natolik, že postupně dokráčeli ke všem dílčím prvenstvím
i tomu konečnému cíli. Postup do první ligy nicméně
znamená, že společně se startem přípravy začne
významná proměna dosavadního kádru, aby prostějovský výběr splnil pravidla hokejového svazu
a měl dostatečně kvalitní i mladé mužstvo.
Jiří Možný
Přesouváte se na pozici
asistenta „áčka“ Jestřábů a sekretáře klubu. Co vše to
bude konkrétně obnášet?
„Spadnou na mě všechny administrativní věci spojené s postupem do první ligy. Je v rámci toho
hodně papírování, které se musí
splnit. Jedná se o hráčské smlouvy, zajištění hostování, střídavých
startů a je potřeba si to mnohem
více hlídat, aby nedošlo k nějaké kontumaci a odebrání bodů.
Mimo to také budu k ruce hlavnímu kouči a budu mu podle potřeby asistovat. Pokud máte v přípravě až pětadvacet lidí, tak v jednom
člověku se to zvládá těžce.“
Pravidla pro složení
hráčského kádru jsou
stejná?
„Tím,žesepostoupilo,takne.Existují totiž dva přestupové řády. Jeden pro extraligu i první ligu a zcela jiný pro nižší soutěže. Také
jsou zcela jiné technické předpisy. Projevilo se to už v baráži, kdy
z dvaceti hráčů nominovaných
do utkání musí být pro novou
sezonu minimálně dva ročníku
1995 a mladší. Pokud je nemáte,
tak musíte hrát jen s osmnácti lidmi. Z těchto navíc další tři musí
být ročníku 1992 a mladší. A jestliže nejsou k dispozici, můžete
hrát třeba jen v patnácti lidech...
Už teď při skládání mužstva se
tak nemohou nabrat pouze samí

zkušení hráči, protože do zápasu
jich může jít jen patnáct ročníku
1991 a starší. To znamená, že
z loňského kádru kromě Kaluži
a Davida Juríka jen patnáct lidí.“
Znamená to zvýšenou
šanci i pro místní odchovance, nebo by pro ni ten skok
byl příliš výrazný?
„Ano, jde o šanci... Je ale potřeba,
aby kluci ukázali, jakou mají výkonnost, že jsou v juniorce nejlepší
a mají předpoklady do budoucnosti. Možnost, že by dostali šanci
v mužích, existuje vždycky, protože je lepší tahat z vlastních odchovanců než shánět v cizích klubech.“
Jak výrazně se tedy promění kádr?
„Vše je v jednání, záleží, jak se
rozhodne hlavní trenér po dohodě
s vedením. Hodně do toho má co
říci Jirka Vykoukal jako sportovní manažer a trenér specializující
se na obránce. Ale pokud máte
z loňska více než dvacet hráčů
starších ročníku 1991, z nichž
může letos do utkání nastoupit
jen patnáct, a chcete mužstvo
minimálně o pět hráčů posílit,
tak počítejte, že polovinu kádru
budete muset vyměnit. I kvůli
zmíněnému nařízení svazu.“
Dotkne se to asi zejména
hostování, že?
„Určitě. Ale také domácích hráčů. Nemůžeme řešit jen hostování, i místní musí pochopit, že
když to řeknu extrémně, nikdo
není zaopatřovací ústav a oni

musí zejména přesvědčit o své
kvalitě. Domácí hráči mají tedy
lepší startovací pozici, ale musí
prokázat prvoligové parametry. Jinak si myslím, že případné
nedostatky žádný trenér nebude
tolerovat, či brát ohled na místo
narození. Místní odchovanec
musí být minimálně na stejné
úrovni jako posila zvenčí, aby
tady zůstal.“
Dá se počítat s největšími
změnami v obraně?
„To asi ne. Bude se to týkat všech
postů.“
Jsou tomu zhruba dva
týdny, co jste se probojovali do vyšší soutěže. Liší se
vaše pocity tehdy a teď?
„Neliší, beru to pořád stejně.
Každé vítězství potěší a postup
je vždy na nejvyšším stupínku.
Pro nás to byl úspěch, ale musíme hned začít pracovat na dalším
ročníku, na přípravě mužstva, na
dalších trénincích, kondiční přípravě.“
Když se vrátíme k postupu, hodně důležité se nakonec ukázaly dva body z Kolína. Jak by se soutěž vyvíjela,
kdyby ke kontumaci nedošlo?
„To dneska nikdo neví...(úsměv)
Museli bychom vyhrát s Kolínem doma nebo v Mostu. Pořád jsme měli v záloze poslední
utkání v Mostu, tam se mohlo
stát cokoliv. Dva body navíc nám
v podstatě zajistily postup již
v předposledním zápase, ale jak
by se baráž vyvíjela, to opravdu
nedokáže dneska nikdo říct.“
Projevila by se jiná situace třeba tím, že byste neprohráli doma s Kolínem?
„To je hypotetická otázka... Tam
nešlo o podcenění, nebo něco
takového. Když si vezmu zápis
utkání s Kolínem, měli jsme přes
padesát střel, Kolín jich měl oficiálně méně než dvacet. V první
třetině dal z pěti ran tři góly. To je
neskutečná bilance. Nám se utkání jednoduše nepovedlo stejně
jako to domácí s Frýdkem-Místkem, kdy jsme měli přes šedesát

střel a také nám to tam nepadalo.
Takový je život. Podívejte se třeba v úterý na výsledek Bayernu,
dostal 0:4 od Realu. Kdo by tohle
očekával před utkáním? Málokdy víte, co se může stát, právě to
je na sportu tak krásné. Nás jako
trenéry to stojí nervy, ale nikdy
nemáte to své jisté...(úsměv)“
Nekazí trochu dojem
z celé sezony závěrečné
utkání s Mostem?
„Kazí. Z toho důvodu, že je to
nejvyšší porážka za celou sezonu.
Na druhou stranu, kdo viděl oslavy, co začaly v pondělí bezprostředně po zápase s Berounem,
kdy několik set fanoušků vlezlo
na plochu, tak se nemůže divit.
Už v pondělí nebylo v našich silách oslavy postupu nějak brzdit.
Ta hráčská a divácká radost po
utkání byla neskutečná. Jednoznačně se pak v Mostu projevila
únava a spadnutí tíhy odpovědnosti. Co si budeme povídat, po
celou sezonu na mužstvu ležela
velká odpovědnost, stále bylo
pod tlakem. Být první, projít play
off, dostat se do baráže, postoupit.
Neexistovalo nic jiného, takže se
kromě únavy z oslav určitě projevilo i sebeuspokojení.“
Bylo pro vás těžší uspět
v play off nebo v baráži?
„Z mého pohledu byla baráž těžší, mužstva byla na jiné úrovni.
V play off nás potrápil víceméně
jen Přerov, s Frýdkem-Místkem
jsme sice skončili 3:2, ale zápas
co zápas jsme byli jednoznačně
nebezpečnější. Bylo to jen o tom,
za jak dlouho zlomíme jejich gólmana, zatímco v baráži už byla
mužstva na jiné úrovni. Jak co
se týče systému, tak hlavně co se
týče jeho dodržování.“
Ukázalo se, že východní skupina druhé ligy je
kvalitnější než ta západní?
„To nemůžete srovnávat, protože
do baráže se ze západní skupiny
dostala jenom špička. Sokolov
snad ve své soutěži pětadvacet
utkání neprohrál, zatímco my
jsme i v soutěži hráli vyrovnané

zápasy s Technikou, s Přerovem,
Vsetínem, Opavou a se Sarezou.
myslím
m,
Z tohoto pohledu si myslím,
že východní skupina je
mnohem vyrovnanější,
protože v západní jsou
velké výkonnostní rozdíl “
díly.“

Jak fungoval trenértrenér
ský tandem Málek-ZaMálek-Za
char a posléze Zachar
Zachar-Kužílek či ZacharZachar
b
-Vykoukal. Dalo by
jest
se porovnta, jestli
a jak se lišily tyto
tyt
spolupráce?
l á ?

„Byly zápasy, kdy jsme to odehráli perfektně, ale také přišly duely,
kdy jsme neskutečně propadali.
Mohu vzpomenout třeba porážku
6:7 ve Frýdku, kde prostě byly neskutečné chyby. To jsme si mysleli, že si z nás někteří hráči dělají
legraci. Musím upozornit, že to ale

„Pokud máte více než dvacet hráčů
starších ročníku 1991, z nichž může
nastoupit jen patnáct, a chcete mužstvo
minimálně o pět hráčů posílit, tak počítejte,
že polovinu kádru budete muset
vyměnit jen kvůli tomuto nařízení svazu.“
Staronový asistent kouče PETR ZACHAR
o nutných zásazích do složení týmu

Může to souviset i s tím,
že v extralize a první lize
není až tolik moravských mužstev, takže jsou hodně koncentrované právě ve druhé lize?
„Ano, je to také jeden z faktorů.
Na Moravě jsou tři čtyři kluby
v první lize, zbytek je z Čech.
Teď je otázka, jestli jsou schopni
v Čechách vychovat tolik hráčů
do první a potom do druhé ligy.“
Byl někdo, kdo vás
osobně překvapil svými
výkony?
„Vždy se najdou hráči, na něž
máte před sezonou určitý pohled,
ale oni vás v průběhu sezony překvapí. Na druhou stranu některé
berete tak, že už mají něco odehrané, ale pak zjistíte, že v jiném
mužstvu, v jiné atmosféře, pod
jiným tlakem hrají úplně jinak.
Vždy vás někdo překvapí a někdo zklame, to jsou ale věci, které
jsme v úterý řekli klukům, ale nechtěl bych je zveřejňovat.“

„Z mého pohledu si Pepa Málek
většinu přípravy a utkání řídil
sám. Se mnou to průběžně konzultoval. Za Málka jsme dávali
hodně gólů a všechna mužstva
jsme přehrávali, ale každý rok po
desátém patnáctém kole mužstva
najednou zjistí, že se svým týmem
nemohou hrát otevřený hokej.
Hodně jdou do obrany a čekají na
brejky. Tam jsme najednou začali
propadat, takže když jsem nastoupil já s Kužílkem, zaměřili jsme se
na obranu. Situace byla přibližně
stejná, já jsem tým řídil a věci konzultoval s Martinem Kužílkem.
Ovšem vzhledem k tomu, že nám
obrana stále skřípala, tak se sáhlo
k další výměně, kdy přišel Jirka
Vykoukal. Tam se to již hodně
lišilo. Jirka se specializoval čistě
na obránce a já jsem se věnoval
útočníkům. Tak už probíhala komunikace po zbytek sezony.“
Projevily se zmíněné tahy
na fungování obrany?

nebylo pouze o zadácích. Obránce
bez pomoci vracejícího se útočníka by toho sám moc nedokázal“
Dá se říct, že šlo o hlavní
potíž k tomu, co vám chybělo k dokonalosti?
„Nejen to. Bylo vidět, že v obraně
trochu hoříme a chyby tam jsou,
ale na druhou stranu jsme soupeře
přehrávali a povětšinou i přestříleli. Kluci se tlačili do útoku, pak
ležela velká zodpovědnost na becích, na jejichž obranu musím říct,
že tam kolikrát byli sami jako kůl
v plotě, protože tím naším útočným hokejem hráči někdy propadli
a dozadu nepomáhali. Vyčítali
jsme klukům během sezony, že
nechodí tolik do obrany, následně propadáme a zadáky kolikrát
necháváme totálně na holičkách.“
Co v tomto směru očekáváte po herní stránce od
první ligy?
„Bude to trochu jiný herní level.
Bude se více bruslit, hráči jsou
na tom mentálně úplně jinak,
a i po technické stránce jsou
výše. Takže si myslím, že se diváci mají na co těšit.“
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NESKUTEČNÝ PŘÍBĚH Ondřeje Vitáska:
z prvoligových Benátek nad Jizerou až na mistrovství světa!

„Momentálně mě opravdu nenapadá,

co víc si přát. Dostal jsem se na pomyslný vrchol“
Praha, Prostějov – Třiadvacetiletý hokejový obránce
Ondřej Vitásek začínal s kariérou v Prostějově, přes Přerov
a Opavu to v roce 2011 dotáhl až do první ligy na farmu Liberce v Benátkách nad
Jizerou. V posledních třech sezónách ale souběžně čím dál víc nastupoval i v extraligovém dresu Bílých Tygrů. Po skončení sezóny si jej staronový trenér reprezentace České republiky Vladimír Růžička vyhlédl do přípravných zápasů Eurohockey
Challenge, aby po dalších dobrých výkonech na posledním turnaji série EHT ve
Stockholmu dostal naprosto nečekaně pozvánku na světový šampionát! Premiéru
na světovém šampionátu si 193 centimetrů vysoký obránce a devítinásobný reprezentant odbude v pátek proti Slovensku, dále se český tým mezi 11. a 20. květnem ve skupině utká se Švédskem, Kanadou, Itálií, Dánskem, Norskem a Francií.
Večerníku se podařilo s hráčem spojit ještě včera před uzávěrkou tohoto čísla. Atak
pár desítek minut po oznámení konečné nominace nárdního týmu ČR do Minsku
nám Ondřej Vitásek poskytl exkluzivní rozhovor...
Tomáš Kaláb
Petr Kozák
Jaké jsou vaše bezprostřední pocity po návratu
ze Stockholmu a nominační tiskové konferenci, kde trenér
Růžička hokejovému národu
sdělil, že vás bere na šampionát?
„Jsem samozřejmě za tu nominaci
velmi rád. Přiznám se, že jsem
moc neočekával, že to vyjde. Pocit
je to vážně supr! Jednoznačně
dosavadní největší hokejový
úspěch a zážitek v jednom.“
Kdy vám osobně kouč sdělil
finální verdikt v podobě
nominace na mistrovství světa?

„Trenér nám výběr oznámil po utkání s Finskem ještě před odletem
ze Stockholmu.“
Jak velký rozdíl je pro
hráče přechod z české extraligy na mezinárodní scénu?
„Výhodou bylo, že jsem nastoupil nejprve proti papírově
slabším soupeřům – Norům
a Dánům, což mi umožnilo se
trochu rozkoukat. Po těchto zápasech jsem si docela zvykl, ale
připouštím, že skok je to velký.
Teď na Hrách ve Stockholmu je
to už opravdu vysoká úroveň,
zvlášť proti Rusku. Přestože
nám tento zápas nevyšel, oklepali jsme se a proti Finům odehráli solidní utkání.“

S jakými ambicemi pojedete do Minsku?
„Když budu hovořit za tým, tak
určitě budeme chtít získat medaili, ať už z jakéhokoli kovu.
Já osobně se budu prát o svou
příležitost a budu makat stejně,
jako tomu bylo teď v přípravě.
Mojí snahou bude předvést
co nejlepší hokej a odehrát co
nejvíce minut.“
Jak se cítí reprezentační
nováček v jedné kabině
s Jardou Jágrem?
„Ze začátku jsem z toho byl trochu vyjukaný, je to silná osobnost,
ale po čase si každý zvykne. Je to
normální člověk jako všichni ostatní, na nic si nehraje, takže po pár

Splněný sen. Prostějovský rodák Ondřej Vitásek bude hájit barvy
ČR na světovém šampionátu, který začíná v pátek. Foto:internet
společných trénincích vám to už
nijak zvláštní nepřijde...(úsměv)“
Bruslit
jste
začínal
v Prostějově, napadlo vás
už tehdy, že to dotáhnete až do
reprezentace?
„Sen každého mladého hráče je
dostat se do reprezentace nebo
do NHL. Mně se splnilo to první
a jsem za to strašně moc rád. Je to
opravdu nádherný pocit!“
Jaký je váš tajný hokejový
sen?
„Když to shrnu, začínal jsem
sezónu v prvoligových Benátkách, přešel do extraligy v
Liberci, teď jedu na mistrovství
světa... Neskutečné, famózní,

mile překvapil a ukázal, že je na
tom mezi obránci velice dobře. Je
poměrně vysoký a vcelku to mydlí,
stačí i rychlostně. Na to, jak málo
má odehráno, tak třeba proti Finům
hrál neskutečně dobře. Kdy jsem
věděl, že pojede? Již ve čtvrtek
po utkání se Švédskem, které také
zvládl výborně.“
neuvěřitelné!
Momentálně
ěřit l é! M
tál ě měě
opravdu nenapadá, co víc si přát.
Dostal jsem se na pomyslný vrchol!“

PENÍZE A HOKEJ: PŘÍZEŇ MĚSTA SE ROK OD ROKU SNIŽUJE!

(Dokončení ze strany 3)
„To si v tomto okamžiku neumím
představit. Mnozí dnes říkají, že
je dobře, že se v Prostějově bude
hrát první hokejová liga. Na druhé
straně panuje i názor, že lepší by
bylo hrát druhou ligu, a to na špici
její tabulky... Pro fanoušky je totiž
prý větším vzrušením, když se vyhrává než se pohybovat na chvostu
vyšší soutěže. Já sám mám ale radost z toho, že hokejisté postoupili.
Ovšem já, pokud bych se měl rozhodnout podpořit nějaký projekt, a
hrát první hokejovou ligu bezesporu ekonomickým projektem je, musím mít už zcela jasnou a konkrétní
představu o financování,“ podotkl
Miroslav Pišťák. Jenomže na druhé
straně Jestřábi už představu viditelně mají a generální manažer klubu
Jaroslav Luňák se netají vysokými
cíly směřující dokonce k postupu
do hokejové extraligy! „Umíte si
představit, že by se v Prostějově
hrála extraliga? Určitě by to bylo
vynikající, ale podle mého úsudku
v Prostějově neexistuje tak silná
firma, která by nejvyšší hokejovou
soutěž dokázala finančně zajistit.
Navíc současný zimní stadion

v Prostějově určitě nebude vyhovovat požadavkům extraligy. A pokud by měl, stálo by to desítky milionů korun na jeho rekonstrukci,“
zatvářil se trochu pesimisticky první muž prostějovského magistrátu.
Nejen v hokejových kuloárech
ale panují názory, že finance na
větší podporu hokeje v Prostějově v městské pokladně rozhodně
jsou! Vloni totiž obdržel magistrát
z výnosů hazardních her bezmála
třiatřicet milionů korun! Byl by
problém trochu z této hromady odsypat a přilepšit Jestřábům na jejich
pouti první ligou? „O tom panují
věčné a obrovské diskuze, že do
sportu dáváme příliš hodně peněz
a na podporu kultury či sociální
oblasti už tolik nezbývá. Co se týká
výnosů z hazardu, už před rokem
jsme jasně řekli, že tyto peníze
budou plynout hlavně do zkvalitňování sportovní infrastruktury, to
znamená na rekonstrukce hřišť a
stadionů. Nicméně jsem připraven
k diskuzi na téma, zda skutečně
více nepodporovat samotnou činnost sportovních klubů,“ nastiňuje
alespoň náznak šance i pro hokejový klub Miroslav Pišťák.

Večerník oslovil i vedení LHK
Jestřábi Prostějov. Zajímalo nás,
co hokejisté říkají na současnou
podporu města směrem k jejich
sportu. „Buďme rádi za tu finanční
pomoc, kterou v tomto okamžiku
máme, protože existují města, která
sport nepodporují vůbec. Na druhé
straně je pravda, že před několika
lety prostějovská radnice dávala do
hokeje daleko více peněz. My bychom samozřejmě uvítali navýšení
veřejné finanční podpory. Nechceme, aby mládež skončila u drog
nebo se jen tak flákala po ulicích.
Je ale věcí radnice, jak peníze rozdělí. Nejsem z těch, kteří poukazují
na to, že ten dostal moc a ten zas
málo,“ poznamenal pro Večerník
Michal Tomiga, předseda LHK
Jestřábi Prostějov. Také on vidí potíž v tom, že magistrát v otázce ledního hokeje zabezpečuje „pouze“
ledovou plochu a dopravu. „Ano,
necelé tři miliony korun vystačí
na pronájem ledu jak pro mužstvo,
tak i mládež a ze sedmi set tisíc
na mládežnická družstva nám po
odečtení dopravného zbude jen pár
desítek tisíc. Přitom letos jsme do
hokejových přípravek přivítali dal-

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

zprávy od zeleného stolu...
Sportovně-technická komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 30. dubna 2014 rozhodla:
1. Změna termínu utkání:
II. třída 28. kolo Sokol Brodek u Prostějova – Haná
Prostějov „B“. Původní termín 31.5.2014, bude sehráno 1.6.2014 v 16.30.
IV. třída 22. kolo Sokol Přemyslovice „B“ – Sokol Ivaň. Původní termín 14.6.2014, bude sehráno
15.6.2014 v 13.30.
Starší žáci 17. kolo Haná Prostějov – FC Hvozd bude
sehráno 13.5.2014 od 17.30. Dohoda oddílů.
Starší žáci 20. kolo TJ FC Kostelec na Hané – Sokol v Pivíně. Původní termín 17.5.2014, bude sehráno
18.5.2014 ve 14.00. Dohoda oddílů.
2. Starší přípravka:
Turnaje v Čechovicích, Klenovicích na Hané i Kostelci
na Hané hrané 26. a 27. dubna bez závad, jen mužstvo
Nezamyslic se nedostavilo z důvodu nemoci. Utkání

sehraje dodatečně po domluvě vedoucích mužstev.
3. Omluva:
TJ FC Kostelec na Hané se omluvil z turnaje mladších přípravek pořádaného 19. dubna v Čechovicích
z důvodu nemoci hráčů. Komise STK žádá vedoucího mužstva TJ FC Kostelec na Hané, aby si zajistil
sehrání utkání v náhradním termínu s mužstvy FK
Němčice nad Hanou a 1.SK Prostějov „A“.
4. Pokuty:
STK nařizuje uhradit mladším přípravkám 1.SK Prostějov „C“, 1.SK Prostějov „D“ a Haná Prostějov „A“
dle článku 23, bod 7 částku 100 korun za nepředložení
seznamu hráčů.

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

Disciplinární komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 2. května 2014 rozhodla:
1. Nepodmíněně:
Tichý Petr st. (SK Jesenec) – 2 SU od 27.4.2014 + pokuta 500 korun, DŘ 23/13.
Frehar Jaroslav (Sokol Určice „B“) – 3 SU od 27.4.2014, DŘ 13/1b.
Zapletal Petr (Otinoves) – 4 SU od 21.4.2014, DŘ 11/3.
Veškeré úřední zprávy a další aktuality
2. Žádost o prominutí zbytku trestu – 2 SU
podmíněně:
mohou zástupci jednotlivých oddílů
Navrátil Jaroslav (Sokol Zdětín) – žádosti se
i jejich příznivci nacházet
vyhovuje, činnost uvolněna podmíněně, 2 SU od
2.5.2014 do 31.8.2014.
na internetových stránkách

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

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!

ších čtyřicet nových dětí a muži postoupili do první ligy. Na samotnou
činnost klubu nám tedy z veřejné
finanční podpory města nezůstane
takřka nic. Můžeme jen tiše závidět
sousední Olomouci, kde magistrát
dotuje hokejový klub čtrnácti miliony korun ročně a ledovou plochu
pronajímá klubu za symbolickou
korunu,“ podotkl smutným hlasem
Tomiga.
Na otázku, v jaké finanční výši by
si on sám představoval podporu
města hokeji, odpověděl po krátké
chvíli. „Reálně bych považoval
za odpovídající podporu ve výši
deseti milionů korun na provoz
oddílu, zvláště po postupu mužstva
do vyšší soutěže a také za situace,
kdy i mládežnická družstva jsou
na velkém vzestupu. Právě pro
mládež bych si přál veřejnou podporu ve výši jednoho a půl milionu
korun. Nic nenafukuji, jde opravdu
o reálné sumy potřebné na obnovu výstroje, náklady na rozhodčí,
dopravné a mnohé další výdaje
klubu. Peníze na tyto záležitosti
musíme hodně usilovně shánět u
sponzorů, mnohdy i z jiných měst,“
podotkl smutnou pravdu předseda

prostějovského hokejového klubu
s tím, že v současné hokejové euforii panující po celém Prostějově
zkusí Jestřábi určitě znovu požádat město o navýšení finanční
podpory. „Děláme to každý rok, že
magistrát žádáme dodatečně o další
finanční pomoc. Nyní po domluvě
s generálním manažerem klubu panem Luňákem se chystáme oslovit
vedení města znovu. Uvidíme, zůstáváme ale při zemi...,“ konstatuje
Michal Tomiga
A co názor současného bosse
„A“-mužstva Jestřábů? „Dlouho
se tu do hokeje nedala ani koruna
a já jsem ani nic nechtěl, dokud
jsme nic nepředvedli. Teď už jsme
ale něco předvedli. Ne všichni jsou
ale prudkému vzestupu hokeje nakloněni, ani schválení obrazovky
nebylo jednoduchou záležitostí.
Stadion ale potřebuje nutné investice, nyní už nesplňuje podmínky
na první ligu, natož na extraligu.
Rádi bychom se zázemím přiblížili
k dalším významným kolektivním
sportům ve městě,“ rozvinul své
myšlenky Jaroslav Luňák a závěrem zmínil, že třeba v šatnách musí
být ošetřovna s defibrilátorem.

Na Bedihošť Cupu
se poprvé hraje i o peníze
Hrubčice, Prostějov/jim – Změna termínu z druhého červencového na poslední červnový
víkend není jedinou zásadní
změnou, kterou v letošním roce
prochází Bedihošť Cup. Šestý ročník oblíbeného turnaje
v malé kopané také na hrubčickém trávníku poprvé ve své
historii nabídne nejen věcné
ceny a poháry, ale i finanční odměny. Exkluzivním mediálním
partnerem dvoudenního klání,
které se uskuteční 28. a 29. června je PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
V praxi to znamená, že první
čtyři týmy nově obdrží i finanční
ohodnocení v celkové částce patnáct tisíc korun. „Vítěz získá osm
tisíc, poražený finalista čtyři tisíce, bronzový tým dva tisíce a za
čtvrté místo je jeden tisíc. Nejlepších osm mužstev navíc dostane
věcné ceny a samozřejmostí jsou
poháry a putovní pohár pro vítěze
i ocenění pro nejlepšího branká-

ře a střelce turnaje,“ představil
novinky spolupořadatel turnaje
Radek Kocourek.
Navýšení odměn ovšem neznamená změnu startovného, to zůstává stejně jako v loňském roce
na částce 1 100 korun za družstvo.
„O navýšení rozpočtu se snažíme
prostřednictvím sponzorů, i proto
jsme se s Jirkou Krestou spojili.
Celá organizace postavená na
jednom člověku je dost náročná
a chceme se posunout opět trochu
výš. Věříme ve zvýšení prestiže, přihlášení nových družstev
a zkvalitnění turnaje,“ podělil se
o svá očekávání Kocourek.
Uzávěrka přihlášek je v neděli
22. června. Případní zájemci se
dvojici Kresta, Kocourek mohou
hlásit na telefonních číslech 606
850 147 a 777 301 936, případně
na e-mailech kresta@fotbaloveturnaje-kk.cz a kocourek@fotbaloveturnaje-kk.cz. Pořadatelé také
spustili nové internetové stránky
www.fotbaloveturnaje-kk.cz.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
Výsledky soutěží v malé kopané ČSRS Prostějov
1. okresní liga mužů
Druhý jarní turnaj (3. května) – hřiště Dřevnovice: SK Dřevnovice
– SK Tomek Dobrochov 1:2, Dobrochov – SK Kobra Kobeřice 3:1,
Mexico Víceměřice – Dřevnovice 4:6, Víceměřice – Kobeřice 3:6.
Rozhodčí Krátký. Hřiště Dubany: MK Brodek u Prostějova – DD
Sport Dubany 1:6, Sokol Dubany – SK Chaloupka Prostějov 2:10,
Chaloupka PV – Brodek u PV 6:1, S. Dubany – DD Dubany 2:10.
Rozhodčí Zatloukal.

Průběžná tabulka
1. Chaloupka PV
2. DD Dubany
3. Dobrochov
4. Kobeřice
5. Dřevnovice
6. Brodek u PV
7. S. Dubany
8. Víceměřice

9
1
1
64:23
28
9
1
1
57:25
28
8
1
2
55:21
25
5
0
6
29:36
15
3
1
7
32:45
10
3
1
7
37:56
10
2
1
8
18:65
7
2
0
9
40:61
6
Město Prostějov podporuje malou kopanou.

Postup Jestřábů

neznamená radost Uničova
Uničov, Prostějov/jim – Zůstanou-li
bývalí
prostějovští
hráči Jiří Paška, Pavel Handl,
Ondřej Kavulič, Petr Žajgla
i v následující sezoně členy HC
Uničov, čeká je stejně jako letos krajský přebor. Tým totiž
neuspěl v baráži s Valašským
Meziříčím a průnik Jestřábů
do vyšší soutěže znamená, že
uvolněné místo v moravské
skupině zaplní jedno z mužstev,
které dosud nastupovalo v západní skupině.
„Podle informací, co mám,
nemáme právo postoupit. Postupem Prostějova totiž spadl Beroun
a svaz to na předsezónním aktivu
vyřeší přesunem některého týmu

z české do moravské skupiny,“
osvětlil Večerníku situaci předseda
HC Uničov Jaroslav Petřík.
A měl by klub zájem o postup,
kdyby se možnost naskytla?
„Jednoznačně čím vyšší soutěž,
tím lépe. Je to ale otázka financí.
Teď je na stole nemám a musel
bych říci ne, ale pokud by to bylo
schůdné, obešel bych sponzory
a do zimy bych se pokusil peníze
sehnat,“ doplnil Petřík.
V praxi to tak znamená, že pokud
se nikdo ze současných účastníků
druhé ligy neodhlásí a nedojde
k další změně herního systému, nejpravděpodobněji se jeví
přeřazení Moravských Budějovic
na východ.

Zápasové meníčko
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
25. kolo: 1.SK Prostějov – Hlučín (sobota 10.5.,
16.30, rozhodčí: Polák – Mikyska, Černý).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“:
17. kolo: Určice – Mohelnice (středa 7.5., 16.30,
Slavík – Handlíř, Trigas).
25. kolo: Hranice – Určice (sobota 10.5., 16.30,
Růžička – Kozubík, Stodůlka).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
25. kolo: Kralice na Hané – Nové Sady (sobota
10.5., 16.30, Krobot – Hampl, Juřátek), Velké
Losiny – Konice (neděle 11.5., 16.30, Kopecký
– Svozil, Fojtek).
I.A TŘÍDA O KFS,
SKUPINA „B“:
21. kolo, sobota 10. května, 16.30: Klenovice
na Hané – Slatinice (J. Dorušák – Kučera, P.
Dorušák), Čechovice volno.
I.B TŘÍDA O KFS,
SKUPINA „A“:
21. kolo, neděle 11. května, 16.30: Všechovice
– Nezamyslice (P. Pospíšil – Grečmal,
Zaoral), Vrchoslavice – Mostkovice (Kaňok –
Bartůněk, Vojáček), Plumlov – Kojetín „B“
(sobota 10.5., 16.30, Grečmal – Zaoral, P.
Pospíšil), Lipová – Tovačov (Hodaň – Silný,
Vyroubal), Pivín – Horní Moštěnice (Vedral –
J. Dorušák, Dokoupil), Býškovice – Kostelec
na Hané (neděle 11.5., 10.15, Kouřílek –
Axamit, Palinek).
I.B TŘÍDA O KFS,
SKUPINA „B“:
21. kolo: Hvozd – Doloplazy (sobota 10.5.,
16.30, Milar – Dokoupil, Nezhyba).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U19:
23. kolo: 1.SK Prostějov – Vítkovice (čtvrtek
8.5., 10.15, Nejezchleb – Ol KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U17:
27. kolo: 1.SK Prostějov – Sigma Olomouc
(neděle 11.5., 10.15, hřiště Olšany, Řezníček – Ol
KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U16:
27. kolo: 1.SK Prostějov – Sigma Olomouc
(neděle 11.5., 12.15, hřiště Olšany, Ol KFS –
Řezníček, Ol KFS).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
– dorost:
21. kolo: Určice – Šternberk (sobota 10.5.,
14.15, Svozil), Konice – Přerov (sobota 10.5.,
10.00, Knoll ml.), Kostelec na Hané – Nové
Sady (neděle 11.5., 11.00, Nezhyba), Litovel –
Čechovice (sobota 10.5., 10.15, Křepský).
KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu – skupina
„B“:
21. kolo: Lipník – Čechovice „B“ (sobota 10.5.,
16.30, Kulička), Protivanov – Horní Moštěnice
(neděle 11.5., 11.00, Pitner), Doloplazy –
Němčice nad Hanou (sobota 10.5., 16.30,
Svačina).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV
– II. TŘÍDA:
19. kolo, čtvrtek 8. května, 16.30: Otinoves
– Zdětín, Smržice – Horní Štěpánov, Olšany
u Prostějova – Držovice, Čechovice „B“ –
Otaslavice, Přemyslovic – Haná Prostějov „B“,
Určice „B“ – Brodek u Prostějova, Němčice nad
Hanou – Protivanov, Vrahovice – Jesenec.

25. kolo, neděle 11. května, 16.30: Otaslavice
– Zdětín, Držovice – Haná Prostějov „B“
(sobota 10.5., 16.30), Horní Štěpánov – Brodek
u Prostějova, Otinoves – Protivanov, Smržice
– Jesenec, Olšany u Prostějova – Vrahovice
(sobota 10.5., 16.30), Čechovice „B“ – Němčice
nad Hanou (sobota 10.5., 16.30), Přemyslovice –
Určice „B“.
III. TŘÍDA:
19. kolo, čtvrtek 8. května, 16.30: Tištín –
Zdětín „B“, Bedihošť – Mostkovice „B“, Ptení
– Nezamyslice „B“, Pivín „B“ – Vícov, Brodek u
Konice – Dobromilice, Plumlov „B“ – Pavlovice
u Kojetína (hřiště Krumsín), Výšovice – Skalka,
Kralice na Hané „B“ – Vrahovice „B“.
25. kolo, neděle 11. května, 16.30: Vícov –
Zdětín „B“, Nezamyslice „B“ – Dobromilice
(neděle 11.5., 10.00), Mostkovice „B“ –
Pavlovice u Kojetína (sobota 10.5., 16.30), Tištín
– Skalka, Bedihošť – Vrahovice „B“ (sobota
10.5., 16.30), Ptení – Kralice na Hané „B“, Pivín
„B“ – Výšovice (sobota 10.5., 16.30), Brodek u
Konice – Plumlov „B“.
IV. TŘÍDA:
17. kolo, neděle 11. května, 16.30: Biskupice
– Přemyslovice „B“, Tvorovice – Doloplazy
(sobota 10.5., 16.30), Brodek u Prostějova
„B“ – Čechy pod Kosířem, Ivaň – Protivanov
„B“, Otaslavice „B“ – Kladky (sobota 10.5.,
16.30).
OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN:
15. kolo: Kostelec na Hané „B“ – Kohoutovice
(neděle 11.5., 13.30).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši
návštěvu!
-jim-
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Basketbalisté Prostějova hrají s Pardubicemi v semifinále smírně 1:1 na zápasy

71 ARIETE PROSTĚJOV
49 BK JIP PARDUBICE
stav série 1:0
poločas: 39:12
čtvrtiny: 23:7, 16:5, 18:13, 14:24
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

43/27:46/15
4:4
5/5:11/7
40:28

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

14:9
17:16
12:6
12:18

Rozhodčí: Vyklický, Matějek, Kurz.
Diváci: 200.

Sestava a body Prostějova:
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Prášil Jaroslav
2
Bratčenkov Vojtěch
0
Polášek Rudolf
0
Trenér: Zbyněk Choleva

Sestava a body BK JIP Pardubice:
Bohačík Petr 12, Nelson Travis 9, Čarnecký Michal 6, Příhonský Josef 6,
Půlpán Viktor 4, Kotas Lukáš 3, Muirhead Corey 2, Peterka Martin 2, Pospíšil
Zbyněk 2, Sanders Levell 2, Faifr Samuel 1, Šoula Jiří 0.

SÉRIE O FINÁLE POTVRZUJE VÝHODU DOMÁCÍHO PROSTŘEDÍ
Třetí duel je na programu zítra v městské hale, rozhodnout se může už v pátek

Na domácí palubovce se cítíme dobře. Slova
trenérů Zbyňka Cholevy i Dušana Bohunického
potvrzují basketbalisté Prostějova a Pardubic
v dosavadním průběhu semifinálové série play off
Mattoni NBL. Oba soupeři totiž zkraje boje o jistou
medaili totiž shodně uspěli před vlastními fanoušky. „Tohle platí u většiny ligových týmů. V hale, kde
trénují, se zkrátka cítí lépe. Je to přirozené,“ uvědomuje si trenér Ariete Prostějov Zbyněk Choleva,
že i v dalším průběhu lze čekat obdobný scénář.
„Kdo jednou vyhraje na soupeřově palubovce, postoupí,“ doplnil svoji myšlenky lodivod Orlů.
Prostějov/lv
Prostějovští basketbalisté v úvo-du série potupili protivníka
úterním vysokým vítězstvím
a tajně doufali, že uspějí rovněž
v dalším duelu. Na půdě soupeře
se jim však v pátek vůbec neda-

řilo. Špatná střelba z dálky to jen
potvrdila a když domácí dokázali
chyby Ariete trestat, nebylo co
řešit. „Výsledek prvního zápasu
byl trochu zkreslující. Pardubice rozhodně nejsou tým, který
bude pravidelně prohrávat o třicet
bodů, jeho kvalita je jiná. Přesto

jsme chtěli ve druhém zápase
uspět. Nepodařilo se, začínáme
prakticky od začátku. Musíme se
připravit na další střetnutí,“ poznamenal Zbyněk Choleva.
Na východě Čech se obhájcům
stříbra z minulého soutěžního
ročníku nedařilo. Jejich snažení
pravidelně naráželo na neprostupnou obranu Beksy, která šla
cílevědomě za vyrovnáním. Pardubičtí hráči si uvědomovali, že
za stavu 0:2 by sérii těžko otáčeli.
„Bylo jasné, že pokud chceme
udržet šanci na postup, musíme
vyhrát. To se podařilo. Semifinále ještě bude hodně zajímavé,“
nechal se slyšet pardubický rozehrávač Michal Čarnecký.
Hráči Prostějova v průběhu
sezony doma prohráli pouze dva zápasy a také tato
bilance je pevně usadila na
druhém místě tabulky. Díky

Domácí tvrz. V semifinále mezi prostějovskými basketbalisty
a Padrubickými bude zřejmě rozhodovat právě domácí prostředí.
Foto: www.orliprostejov.cz
tomu by v případném rozhodujícím měření sil měli na
své straně domácí prostředí.
„O tuto výhodu jsme hráli celou sezonu. Za předcházející
výkony v základní části si ji zasloužíme. Teď přišla doba, kdy
ji musíme využít,“ tvrdí Choleva před utkáním číslo tři, jehož

vítěz získá postupový mečbol.
Důležitý duel vypukne v úterý
6. května od 18.00 hodin v hale
Sportcentra DDM. Přímým
přenosem je opět vysílá program ČT SPORT. Čtvrtý souboj série se odehraje pro změnu v Pardubicích a to v pátek
9. května.

73 BK JIP PARDUBICE
59 ARIETE PROSTĚJOV
stav série 1:1
poločas: 39:32
čtvrtiny: 16:13, 23:19, 19:14, 15:13
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

51/21:49/21
3:1
30/22:16/14
37:41

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

8:10
21:24
13:4
13:19

I. SEMIFINÁLE

Rozhodčí: Hruša, Lukeš, Vondráček.
Diváci: 940.

Sestava a body BK JIP Pardubice:
Sanders Levell 15, Muirhead Corey 15, Pospíšil Zbyněk 12, Čarnecký Michal
9, Bohačík Petr 8, Nelson Travus 8, Příhonský Josef 4, Peterka Martin 2, Kotas
Lukáš 0, Faifr Samuel 0, Půlpán Viktor 0, Šoula Jiří 0.

Sestava a body Prostějova:
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0
Trenér: Zbyněk Choleva

PLAY OFF - SEMIFINÁLE

2
1

0

Výsledky:
86:60
86:60

1

Výsledky:
71:49
59:73

1. zápas: Nymburk - Opava 86:60 (26:11, 51:25, 67:41). Nejvíce bodů:
Simmons 20, Mahalbašič a Pomikálek po 11, Page 10 - Sokolovský 15,
Gniadek a Kramný po 8. Rozhodčí: Lukeš, Paulík, Galajda. Fauly: 15:30.
Trestné hody: 35/24 - 14/11. Trojky: 10:9 * Prostějov - Pardubice 71:49
(23:7, 39:12, 57:25). Nejvíce bodů: Švrdlík 18, Slezák 15, Pandula 10 - P.
Bohačík 12, Nelson 9, Čarnecký 6. Rozhodčí: Vyklický, Matějek, Kurz.
Fauly: 17:16. Trestné hody: 5/5 - 11/7. Trojky: 4:4.
2. zápas: Pardubice - Prostějov 73:59 (16:13, 39:32, 58:46). Nejvíce
bodů: Muirhead a Sanders po 15, Pospíšil 12 - Slezák 14, Švrdlík 10, Nečas
9. Rozhodčí: Hruša, Lukeš, Vondráček. Fauly: 21:24. Trestné hody: 30/22
- 16/14. Trojky: 3:1 * Opava - Nymburk 76:84 (15:19, 38:48, 57:69). Nejvíce bodů: Blažek 16, Dokoupil 15, Sokolovský 12 - Mahalbasic 23, Simons
18, Houska 10, Page 10. Rozhodčí: Dolinek, Hošek, Matějek. Fauly: 23:21.
Trestné hody: 16/23:20/24. Trojky: 10:6.

rozpis SEMIFINÁLE:
3. zápasy, úterý 6. května, 18:00 hodin: Ariete Prostějov - BK
JIP Pardubice, ČEZ Basketball Nymburk - BK Opava (středa
7.5.,20:00).
případné 4. zápasy, pátek 9. května, 18:00 hodin: BK JIP Pardubice - Ariete Prostějov, BK Opava - ČEZ Basketball Nymburk
(sobota 10.5.,10:00).
případné 5. zápasy, úterý 13. května, 18:00 hodin: Ariete Prostějov - BK JIP Pardubice, ČEZ Basketball Nymburk - BK Opava
(středa 14.5.,18:00).

Prostějov/lv - Skvělým způsobem vstoupilo Ariete Prostějov do semifinálové série
proti Pardubicím. V úterý
naprosto ovládlo domácí
utkání, když jeho hráči nedali soupeři sebemenší šanci na úspěch. Jednoznačné vedení získali Orli již
v první čtvrtině a nepolevili
ani v dalších minutách.
Konečné skóre a vítězství
o dvaadvacet bodů 71:49
nejlépe vypovídá o průběhu střetnutí. V sérii se ujali
vedení 1:0.

II. SEMIFINÁLE

Pardubice/lv - Druhé semifinále se basketbalistům Prostějova nepovedlo. Ve vyprodané
hale Dukly proti Pardubicím
v pátečním souboji semifinálové série s pořadovým čísle dvě
zklamali. Vůbec se jim nedařila střelba z dálky, kdy proměnili jediný z osmnácti trojkových
pokusů. Ta jediná úspěšná
střela navíc přišla až ve 37. minutě... Orlům bezesporu nepomohlo ani devatenáct ztrát.
Prohráli 59:73 a Východočeši
díky tomu srovnali v sérii krok.
Domácí toužili po odplatě za před-

Pardubice v úvodu semifinále narazily na demoliční četu
Očima trenérů

K utkání o body nastoupili
svěřenci kouče Cholevy po
více jak týdenní pauze, ale
znát to nijak nebylo. Hosté
z Pardubic v samém úvodu
vedli, pak jim ale úplně odešla střelba. Přes pět minut
nezaznamenali ani bod a Orli
se dostali do rozhodujícího
náskoku. V útoku využili své
kolektivní hry, v obraně zase
přinutili soupeře k několika
ztrátám a po deseti minutách
vedli o šestnáct bodů – 23:7!
V náporu hráči Ariete pokračovali také v dalších minutách
poločasu, naopak Východočeši se trápili. Zcela selhaly
americké opory Muirhead,
Sanders a Nelson, které daly
dohromady za dvacet minut
jen dva body. Prostějovští plejeři naopak své šance proměňovali jako na běžícím pásu
a v poločase vedli 39:12. Již

s předstihem se tak de facto
mohli radovat z vytouženého
vítězství...
Pardubice nedostaly šanci na
zdramatizování zápasu ani ve
třetí periodě, kdy Orli pokračovali v parádním výkonu.
V průběhu čtvrtiny natáhli
svůj náskok už na propastných
pětatřicet bodů - 55:20! Až
v tu chvíli upustili od totální
demolice Pardubic, přesto
bavili diváky povedenými
akcemi. Pouze obrana mírně
povolila a dovolila soupeři snížit na 57:25.
V poslední části se hrozivý rozdíl mezi týmy bodově
přece jen snížil. Východočeši závěrečnou pasáž vyhráli
o deset bodů, na vítězi úvodního
semifinále to ale nemohlo nic
změnit. Orli mohli v klidu prostřídat sestavu, když trenér Choleva poslal na palubovku po-

chozí debakl a vstoupili do utkání
s velkou porcí agresivity pod
oběma koši. Orlům se však dařilo
bránit Sanderse a díky tomu drželi
vyrovnanou partii. S přibývajícím
časem se začal rozehrávat Muirhead, který v několika případech
přesně zakončil, navíc si vynutil
fauly. I tak Ariete po deseti minutách ztrácelo pouhé tři body.
Rozhodující úsek utkání přišel na
začátku druhé čtvrtiny. Pardubice
poslaly do pole dva rozehrávače, načež po získaných míčích
a rychlých brejcích odskočily na
27:14. Od té doby již své vedení
nepustily. Hosté naopak tentokrát
měli problémy se zakončením
a díky kvalitní obraně soupeře
často pálili z těžkých pozic, které jim však vůbec nevycházely.
V poločase tak i z tohoto důvodu
prohrávali 32:39.
Po přestávce se na palubovce hodně přiostřilo. Fauly přibývaly na

obou stranách a do varu se dostali
nejen hráči, ale také celé střídačky.
Ve 31. minutě dokonce (za stavu
Dušan Bohunický - BK JIP Pardubice:
62:48 pro domácí) dostal pros„Naši pivoti dokázali zahustit prostor pod
tějovský trenér Zbyněk Choleva
vlastním košem a díky tomu jsme nedostávali
technickou chybu, kterou ovšem
snadné koše. Důležité bylo, že se hráči v něsoupeř potrestal jediným bodem.
kolika případech dostali do brejků a poměrně
Vzápětí se v pardubickém dresu
snadno získali slušný náskok. Základem úspěvyfaulovali pivoti Nelson a Pospíšil a toho Orli na chvíli využili. chu byla obrana a ta přes útočný doskok Prostějova byla z naší
Získali několik doskoků a po bo- strany opravdu dobrá. Hráli jsme jako tým bez nějakých velkých
dech Slezáka a Kohouta snížili až výkyvů, což nás dovedlo k úspěchu.“
na 57:65. Následující útok, který
Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov::
mohl nalomit sebevědomí pardu- „Domácí dokázali využít svého prostředí.
bických basketbalistů, ale vypíchl My jsme promarnili spoustu pozic
Muirhead a bylo po hanáckých pod košem a kupili strašně moc ztrát
nadějích. Byť se tedy Orli na vý- v rozhodujících okamžicích. Když už jsme
chodě Čech snažili sebevíce, par- mohli pomýšlet na nějaké snížení náskoku,
dubická „Beksa“ potvrdila svoji sami jsme Pardubicím nabili do brejku. A jim tak zase narostla
kvalitu. Před vyprodaným hlediš- křídla... Když se k tomu připočítá naše opravdu hodně špatná
těm se dařilo zejména Čarnecké- střelba z dálky, výsledek zcela odpovídá dění na palubovce.“
mu, Pospíšilovi i znovuzrozenému souhvězdí Corey Muirhead, bodem v sérii. Hvězdou utkání dl výborný výkon Pavel Slezák,
Levell Sanders a Travis Nelson, byl vyhlášen Zbyněk Pospíšil, který zaznamenal 14 bodů s efekšli Pardubičtí za svým prvním z prostějovského tábora předve- tivitou 20.

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov::
„Jsem rád za první vítězství, které se zrodilo za přispění agresivní obrany a rychlé
hry. Doma zkrátka hrajeme dobře. Teď jde
o to udržet tu koncentraci do dalšího utkání. Pardubice jsou skvělý tým, v úvodním
duelu jim ale opory nezahrály. Klíčová byla obrana, která pracovala naprosto precizně. Důkazem je skutečnost, že jsme udrželi
v poločase Pardubice na dvanácti bodech, což je úžasné číslo.“
Dušan Bohunický - BK JIP Pardubice:
„Podobný zápas jsme absolvovali již v
poháru... Do stavu 4:4 bylo vše v pořádku, pak
přišla lavina, kdy my jsme byli u všeho pozdě.
V jakékoliv rotaci nefungovala obrana, v útoku
jsme narazili na agresivitu Prostějova. Určité
zlepšení přinesla změna sestavy, kdy se tam
dostali mladí hráči a ten styl hry nebyl tak profesorský. Kluci začali
jezdit a situace řešili jednoduše. Ale přineslo to pouze částečný
úspěch.“
stupně všechny své hráče. Ti se
pak po čtyřiceti minutách mohli

Hrozná střelba trojek umožnila Pardubicím srovnat krok
Očima trenérů

Exkluzivní rozhovor s křídelníkem prostějovského Ariete

„Oba týmy jsou hodně vyrovnané,“ říká po druhém utkání série Dušan Pandula

Foto: www.orliprostejov.cz

Prostějov - Mezi opory prostějovských basketbalistů také v probíhající sezoně patří Dušan
Pandula. Loni především s jeho podporou
Orli postoupili do finále, letos se křídelník snaží se spoluhráči na tuto metu opět dosáhnout.
„Chceme si zahrát o titul,“ říká Pandula prakticky od začátku soutěžního ročníku. A ke splnění
klubového přání přispívá také v semifinálových
zápasech proti Pardubicím. Po tom druhém posktyl Večerníku exkluzivní interview.

radovat z naprosto jednoznačného a zaslouženého triumfu.

Ladislav Valný
Jak hodnotíte dosavadní průběh série?
„První zápas nám vyšel parádně. Něco podobného jsem
v play off ještě nezažil...
(úsměv) Odveta byla úplně jiná,
což se ale dalo čekat, protože
Pardubice neměly co ztratit.
Ukázalo se, že oba týmy jsou
hodně vyrovnané.“
Oba týmy vyhrály na
vlastní půdě. Může

právě tohle rozhodnout celé
semifinále?
„Každému se doma hraje lépe
a to se opět potvrdilo. Rozdíl ve
hře doma a venku je u obou týmů
patrný. Je opravdu možné, že celá
série půjde až do pátého zápasu
a ten bychom hráli doma!“
V prvním zápase se
nedařilo Muirheadovi a Sandersovi. Překvapilo
vás to?
„Nebyl čas to nějak sledovat.
Já si ani dlouho neuvědomo-

val, jaký máme náskok. Ale
nějak bych to nehodnotil, takový zápas zažije každý. Oba
se můžou kdykoli chytit, což
ukázalo druhé utkání.“
Mezi hvězdy Pardubic
patří Muirhead, se kterým jste hrál v Novém Jičíně.
Co na něj platí?
„Nesmí se pustit do nájezdu
pod koš. V tom je nejsilnější. Je
opravdu hodně rychlý. Když si
vypomůžeme, můžeme jej zastavit.“

Svěží jarní
zpravodajství
z Prostějovska

www.
vecernikpv
.cz

Házená, šipky
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Prostějov oplatil Kostelci podzimní debakl
Házenkářské derby nabídlo strhující podívanou, hosté mocně dotahovali velké manko

Prostějov/jim – Zaplněná tribuna čítající více než dvě stě hlav,
bouřlivá atmosféra umocňovaná
bubnováním a hlasitým skandováním, napínavé střetnutí na
hrací ploše, kde tentokrát mělo
navrch prostějovské mládí před
kosteleckými zkušenostmi. Druhé
hanácké derby v této druholigové
sezoně udělalo házené tu nejlepší
reklamu, jakou si mohla přát.
První minuty jasně patřily domácím.
V bráně se k parádnímu představení
rozchytal Michal Zacpal, ve střílení
branek si notovali celkově dvacetigóloví Kozlovský s Kosinou, útočnou fázi notně podpořila i další spojka Štěpán Gazdík. Brzy to tak bylo
7:3 a náskok Sokola II se po celý
první poločas průběžně navyšoval.
Hosté hráli v první půli prostřednictvím Jana Grepla osobní obranu na
Kozlovského, ten i přesto pětkrát
vyslal gólovou střelu, po přestávce
k nim přidal dalších sedm zásahů.
Domácí obraně se navíc zejména
zpočátku dařilo dobře kouskovat hru
soupeře a přičiněním Zacpala i několika střel vedle dali Kostelečtí za
šestadvacet minut jen osm branek.
Prostějovu se kromě bránění oslabení dařil i rychlý přechod do útoku,
když dokázal využít svou fyzickou
připravenost, chycenou sedmičkou
náskok podpořil i pro toto utkání gólman číslo dvě Jiří Hrubý.
V závěru první půle se hrálo spíše
hokejově pět na čtyři, když nejprve
Kozlovský fauloval na dvě minuty
a krátce poté na opačné straně byli
potrestáni Pavel Knébl za úmyslnou hru nohou a Roman Bakalář
za protesty. Ani následnou početní
výhodu šest na čtyři ale domácí ne-

BYLI JSME
U TOHO!

Sokol II Prostějov
TJ Sokol Kostelec na Hané-HK

30:28
(17:11)

Rozhodčí: Valášek – Vychodil. ŽK: 2:3. Vyloučení: 9:6. Sedmičky:
1/1:9/7. Diváků: 280. Pětiminutovky: 3:1, 6:3, 9:5, 11:7, 13:8, 17:11,
18:13, 22:17, 23:20, 24:22, 27:24, 30:28.

Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Zacpal – Kozlovský 11, Čižmárik, T. Jurík 1, Juráček,
Jurečka 2, Bečička 1, Ordelt, Procházka 1, Gazdík 4, Mikulka 1,
Raška, Kosina 9. Trenér: Alois Jurík.

Sestava a branky Kostelce:
K nezastavení. Na Jiřího Kozlovského hráli hosté v první půli
osobku, přesto nakonec nastřílel jedenáct branek. Foto: Jiří Možný
zužitkovali, naopak hosté po uplynutí času díky Smékalově střele
z devítimetrového hodu snížili na
17:11.
Po přestávce se začal rozestup mezi
oběma týmy postupně snižovat. Po
Vymětalově sedmičce to bylo jen
18:14 a domácí se pak už jen dvakrát dostali na šest branek, když Kosina zvyšoval na 20:14 a Kozlovský
na 21:15. Poté ale nastala desetiminutovka, během níž dal Prostějov
jen tři branky, zatímco jeho soupeř
hned sedm, takže to rázem bylo jen
o dva. Dokumentoval to mimo jiné
neproměněný trhák Gazdíka za stavu 22:19.
Když to bylo 23:20, vzal si trenér
domácích Alois Jurík oddechový
čas, ale ani ten příliš nezafungoval,
neboť Vymětal zprava snížil na
23:21 a za tohoto stavu šel stejný
hráč na sedmičku. Tu ale zahrál příliš exhibičně, místo klasické střely
zkusil gólmana překvapit ležérní
střelou a neuspěl.

Přesilovku pět na čtyři si vyzkoušeli
i hosté a podařilo se jim opět dotáhnout na dvě branky, poté se na obou
stranách vystřídalo několik uspěchaných útoků bez gólového efektu. Až
poté, co rozhodčí neodpískal tvrdý
střet před prostějovským brankovištěm, zvýšil Jurečka z trháku na
25:22 a pohotovou dorážkou vlastní
střely vrátil Kozlovský Prostějovu
vedení o čtyři branky.
Hosté se ale nevzdali a zápas ještě
řádně zdramatizovali. Střelou Marka Grepla s dvěma obránci na zádech a zakončením Marka Knébla
to bylo 27:25, poté navíc Jurečka z
pravého křídla trefil jen tyč a Kostelec šel do útoku. Jenže Vymětal ztratil míč a Tomáš Jurík pohodlně skóroval. Zkušený kostelecký házenkář
navíc následně dostal i dvě minuty.
Krátce po skončení oslabení v čase
58:16 se prosmýkl Smékal a s přehledem snížil jen na jednu branku,
ani Zapletalova osobní obrana na
Kosinu ale hostům k remíze nepo-

Varha, P. Navrátil – M. Knébl 1, Smékal 8, Prášil, M. Grulich 1,
P. Knébl, Bakalář, Vymětal 7, Varhalík 3, Zapletal, M. Grepl 7,
Palička 1, J. Grepl. Trenér: Zdeněk Čtvrtníček.

Alois JURÍK
Í – TJ Sokol II Prostějov:
„Chtěl bych klukům poděkovat, jednak za body, jednak za předvedenou
hru. Panuje maximální spokojenost, jen mě trochu mrzí, že jsme z toho
udělali takové drama, když jsme po poločase vedli o šest branek. Z mého
pohledu je škoda, že Kostelec nezůstal u osobky na naše dva hráče, protože jsme na to byli nachystaní, že budou hrát dvě křídla, střední spojka
a pivot, kde byl šílený prostor pro hru pivota. Atmosféra úžasná a cením
si toho, že jsme dokázali Kostelci vrátit podzimní porážku.“

Zdeněk ČTVRTNÍČEK – TJ Sokol Kostelec na Hané-HK:

„První poločas byl z naší strany absolutní nezájem, ležérnost. Neměli jsme
vůbec na ně, protože jsme inkasovali jak od Kosiny, tak od Kozlovského.
Nepřistupovali jsme k hráčům, takže nám za poločas dali sedmnáct branek. Co hodili na bránu, to tam spadlo. Ve druhém poločase jsme se trochu
vzchopili, řekli jsme si, co budeme hrát, a hráli jsme výborně. Druhý poločas byl z naší strany luxusní, ale šest branek se těžko dohání. Vyhrál lepší.“
mohla,
hl neboť
b ť druhá
d há ostráá spojka
jk
Kozlovský jel nezastavitelně jako
tank a minutu před koncem dal
uklidňující devětadvacátý gól. Kostelec ještě ze sedmičky snížil, po jubilejním třicátém gólu z ruky Gazdíka ale bylo jasné, jak to skončí.

V závěrečném
á ě č é kole
k l jede
j d Prostějov
ěj
v sobotu ráno do Kuřimi a v případě výhry si zajistí pozici v první
polovině tabulky. Dva body z taktéž sobotního dopoledního souboje
s Hustopečemi zajistí Kostelci konečnou čtvrtou příčku.

„Je jen dobře, že mám dva takto vyrovnané gólmany,“ usmíval se po zápase Alois Jurík
Prostějov/jim – Pozitivní i negativní pocity se krátce po
skončení divácky atraktivního
a také hojně sledovaného derby
mísily ve tvářích obou trenérů
a kamarádů. Domácí kouč Alois
Jurík se těšil z výhry i předvedené
hry, ale mrzelo ho zbytečné drama, k němuž ve druhém poločase
došlo, jeho protějšek z kostelecké
střídačky Zdeněk Čtvrtníček
byl zase zklamaný z porážky, ale
za druhých třicet minut měl na
hráče slova chvály.
„Začali jsme dávat branky a výkon
šel nahoru. Uvědomili jsme si, že
to půjde, bohužel jsme v některých
fázích museli prostřídat hráče
a sami vidíte, že to není tak kvalitní
jako základní šestka,“ vracel se

hostující trenér po stopách utkání do dramatické druhé půle.
Jeho týmu se několikrát podařilo
dotáhnout na dvě i jednu branku,
obrat se ale nekonal. „Myslím si, že
rozhodlo, když Jirkovi Vymětalovi
pět minut před koncem odebrali na
půlce balon. Utekli nám na tři a to
už se nedalo dohnat. Jeho sedmička
utkání ještě tak nerozhodla, protože
to bylo brzo,“ je přesvědčen.
To už trnul i lodivod Prostějova,
jenž na konci devětačtyřicáté
minuty po snížení na 24:22 musel
dát svým hráčům spoustu pokynů.
„Musel jsem si vzít oddechový
čas, protože jsme přestali hrát to,
co jsem chtěl. Malá dušička ve
mně byla, neboť jsme přestali dávat tutovky. Byl bych špatný trenér,

kdybych klukům nevěřil, ale byl
jsem nervózní,“ zmínil Alois Jurík.
Zkušený kouč také poukázal na
to, že i hráči trochu znervózněli.
„Soupeř trpělivě stahoval a mimo
gólmana záleželo na třech hráčích –
Kosinovi, Kozlovském a Gazdíkovi. A bylo to vidět. Gazdík nedal
trhák ani proskok, Jurečka na křídle
přestal existovat,“ dodal.
Projevilo se totiž, že hosté ustoupili od osobní obrany Kozlovského,
kterou praktikovali v první půli.
„Bylo vidět, že už mu to neletí, že
už nemá pohyb na nohách. Byl už
vyčerpaný, odehrál utkání s maximálním nasazením a odehrál celý
zápas, to nikdo nevydrží v takovém
tempu,“ vysvětlil Čtvrtníček své rozhodnutí.

V závěru tak hosté hráli osobní obranu pouze na druhého
nebezpečného střelce domácích
– Jiřího Kosinu. „To už byla
improvizace. Riskoval jsem,
protože pokud chcete vyhrát
a prohráváte o šest branek, musíte
něco zkusit,“ nastínil.
V klíčových okamžicích se ale
Prostějov mohl spolehnout na jistotu vzadu v podobě někdejšího
hráče Kostelce Michala Zacpala,
jenž většinu sezony strávil v pozici dvojky za Jiřím Hrubým. „Jirka
se minulý týden ženil, netrénoval
minulý týden a tento týden taky
ne. Přišel až v pátek, tak jsme se
domluvili, že začne Michal. Nezklamal mě a je to jen dobře, že
mám dva takto vyrovnané gól-

many,“ radoval se Alois Jurík.
Jeho kolega na opačné straně
měl k dispozici kompletní kádr,
z něhož po nešťastně srážce
odstoupil David Palička, a navzdory porážce vyzdvihl výkon
trojice
zkušených
hráčů.
„Nadstandardně zahrál Milan
Varhalík, který bojoval o začátku.
Marťa Grulich hrál s velkým
srdcem a myslím si, že i Pavel
Knébl. S Davidem to nebude tak
hrozné, má vyvrtnutý kotník. To
se prostě v házené stává, je to
tvrdý sport,“ sdělil.
Oba trenéři také pochválili dvojici rozhodčích Valášek, Vychodil,
jež se svými výkony posunula
pro příští sezonu na listinu prvoligových arbitrů.

„Čtyři roky jsem tam hrál a vím, Milan Varhalík: „Gratuluji Prostějovu,
jak ti hráči střílí,“ prozradil svůj recept

gólman Prostějova Michal Zacpal
Prostějov – Pevnou skálou, která nepropustila spoustu kosteleckých
zakončení, i mrštnou šelmou, jež dokázala míč pohotově zachytit, se
v sobotním házenkářském derby stal brankář domácího Prostějova Michal
Zacpal. Mladý gólman se dokázal vytáhnout proti o deset i více let starším
hráčům regionálního rivala a před zaplněným hledištěm, čítajícím více než
dvě stě návštěvníků, se výraznou měrou podílel na tom, že se ani jeden bod
nestěhoval z Prostějova o pár kilometrů severozápadním směrem.
Jiří Možný
Stejně jako naposledy proti Velkému
Meziříčí jste předvedl parádní výkon.
ý
Jak jste si zápas užil?
„Nějak se mi daří (smích). Cítil jsem
m se úplně
fantasticky. Atmosféra byla od začátku
tku až do
konce výborná, prostě skvělé.“
Vnímal jste toto utkání prestižněji
restižněji
než jiné druholigové?
„Těšil jsem se jako na každý takovýto
ýto zápas.
Prostějov a Kostelec jsou věční rivalové,
ové, mají
skvělé brankáře a chtěl jsem porovnat,
at, kdo je
lepší. A ukázalo se, že my“ (smích).
Prošel jste i Kostelcem, znamenalo
menalo to
pro vás trochu zvýšenou motivaci?
tivaci?
„Ano, bylo to tak. Dávalo mi to ale také
aké malou
výhodu, protože jsem tam čtyři roky hrál a vím,
jak ti hráči střílí.“
Dá se říci, že jste nyní chytil tu
u nejlepší
brankářskou formu?
„Je to dobré, začal jsem více trénovat,t, občas si
zatrénuji i s dorostem. Cítím se skvěle.“
e.“
Pustíte ještě Jirku Hrubého
o zpět do
brány?
„Určitě. Příští zápas je v Kuřimi, tam
m si určitě
zachytá (úsměv). Dneska šel do brány
ny jen na
pár
p sedmiček, ale také se na výhře podílel.“
dílel.“
Jak celkově hodnotíte končící
čící sezonu?
Chtěli jsme být výš a první kola to bylo
ylo dobré,
pak už se nám ke konci podzimu nedařilo.
dařilo. Ani
první půlka jara nám moc nevyšla, alee poslední
kola je to výborné.“
Po první půli se zdálo, že jee rozhodnuto, nakonec z toho bylo ještě
eště velké
drama. Neobával jste se o výhru?
„Kluci začali ve druhém poločase trochu
ochu blbnout v útoku, jak je u nás zvykem, alee naštěstí
jsme to uhráli. Celkově ale derby bylo úžasné,
jako to platí prakticky pro každé derby.“
.“

Cítíte jako rozhodující moment chycenou sedmičku Jiřímu Vymětalovi,
jenž ji pojal trochu exhibičně?
„Mohlo to tak být. Takový způsob zakončení jsem nečekal, zatím nikdo proti mně
něco podobného nezahrával.

Zkusil
jsem, že to
půjde dolů,
naštěstí to vyšlo.“

Foto: Jiří Možný

ale porážka mě mrzí“

ŠIPKAŘSKÁ TREFA

aneb Večerník monitoruje regionální dění

Olomoucká Extraliga
Kolo
22
22
22
22
22
22

Hosté
Zlatá koule Olomouc
Pánvičky Uničov
Jiřina Black Bears Prostějov
Vetřelci Prostějov
Pitbulls Prostějov
Zavadila o jedličku Čechovice

BD
10
12
6
9
4
10

BH
9
6
12
10
14
9

LD
22
30
16
25
12
23

LH
25
17
25
23
29
26

Tabulka Olomoucká Extraliga – sezona 2013/14 – po 22. kole

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

Tým
Kol V VP R
Zlatá koule Olomouc
22 18 2 0
Dobří bobři Olomouc
22 16 3 0
Pitbulls Prostějov
22 16 1 0
Miagi Mohelnice
22 16 0 0
Zavadila o jedličku Čechovice 22 11 1 0
Vetřelci Prostějov
22 10 2 0
Ajta Krajta Hrabůvka
22 7 2 0
Pánvičky Uničov
22 7 1 0
Berini Ivanovice na Hané
22 5 2 0
Jiřina Black Bears Prostějov 22 6 1 0
Poslanci Bělkovice-Lašťany
22 2 2 0
Hanácká šipka Olomouc
22 1 0 0

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

P
1
3
3
5
7
8
12
11
13
15
17
20

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

Skóre
241:158
247:152
257:142
234:163
225:175
197:203
185:214
200:200
179:221
161:236
137:262
130:267

Legy Body
567:408 59
573:412 54
575:389 52
552:444 49
541:445 38
494:482 36
474:514 26
496:496 26
440:533 21
432:565 20
372:590 11
368:606 4

B liga - PROSTĚJOVSKO
Kolo
22
22
22
22
22
22

Domácí
Asi Prostějov
Brablenci Kojetín
Mexičani Čelčice
Rafani Čelčice
Twister Kroměříž
V Zeleném Prostějov

Hosté
O tečku Prostějov
Fénix Prostějov
Seniors Hamry
KRLEŠ Kralice na Hané
Orli Kojetín
Darts Držovice

BD BH LD
10
9
19
neznámo v době uzávěrky
16
2
34
neznámo v době uzávěrky
11
7
25
neznámo v době uzávěrky

LH
18
13
21

Tabulka B liga – Prostějovsko – sezona 2013/14 – po 22. 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
22
21
22
20
22
19
22
22
21
21
21
21

V VP R
20 0 0
18 0 0
17 1 0
13 1 0
11 2 0
11 0 0
10 1 0
7 1 0
5 1 0
4 0 0
3 1 0
0 0 0

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

P
2
2
4
4
9
7
10
14
14
16
15
21

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

Skóre
277:119
244:135
276:121
219:144
216:182
199:144
208:190
165:232
155:225
134:245
140:240
61:317

Legy Body
606:339 60
563:372 55
616:334 53
510:362 43
501:443 37
461:365 34
494:461 33
427:542 23
400:526 18
359:552 13
366:548
9
210:669
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 22. 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

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

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

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
7 4
Šipkařky od Golema Olomouc 7 4
Holky ze Zámečku Mohelnice 6 2
Ladies u Jedličky Čechovice
7 0

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

PP
0
1
0
0
1

P
1
2
3
3
6

K Skóre
0 45:26
0 38:33
0 38:32
0 32:29
0 19:52

Legy
98:68
89:79
88:83
74:71
62:110

Body
17
13
12
8
1

partneři šipkových soutěží a turnajů na Olomoucku

Prostějov – Mezi velké opory Kostelce zejména směrem dopředu patří
již řadu sezon Milan Varhalík (na snímku). Zkušený třicátník, jenž toho
mnohé odehrál i ve vyšších soutěžích, než jakou je současná druhá liga,
prokazoval své dovednosti i v sobotním derby, ani jeho tři branky a množství rozdaných přihrávek ovšem hostům na body nestačilo. Zejména
kvůli nevydařenému prvnímu poločasu.

Svěží jarní
S
zpravodajství
z Prostějovska

Jiří Možný
Po třiceti minutách platil stav
17:11 pro domácí. Kde hledat
příčiny takového zaspání?
„Těžko se na to odpovídá, hlavně teď
po zápase, kdy je to ještě hodně čerstvé. Nešli nám některé věci, nebyli jsme
v pohybu, jak jsme chtěli. Popravdě nás
trochu rozběhali, neříkám, že jsme to
nečekali. Je pravda, že jsme si to prohráli v prvním poločase, kdy jsme prohráli
o šest branek. Ztratili jsme to hlavně
v první půlce prvního poločasu, abych
byl úplně přesný. Oni jsou mladí, ale
už vyhraní, nám některým trochu chybí
zkušenosti z těžších zápasů. A toto byl
jeden z těžších zápasů, přestože oni jsou
v druhé polovině tabulky. Je to derby
a je
j to vyhrocené.“
Ve druhém poločase už tedy ve
vaší hře bylo to, co vám v úvodu
scházelo?
„Myslím si, že ano. Už jsme šli mnohem
více do míče, bylo vidět, že jsme chtěli,
ale škoda. Byli jsme více v pohybu, situace jeden na jednoho se nám dařily, míč
jsme navíc posouvali z ruky, měli jsme
i proskoky a docela dost sedmiček, což
pro nás je super. Je pravda, že domácím
zahráli jak Kozlovský, tak Kosina, hlavně v první půli jim tam toho hodně spadlo
z dálky, to bylo až neuvěřitelné.“
Dotáhli jste se až na jednu branku, co chybělo ke srovnání?
„Kdybychom to věděli, tak bychom si
to řekli a napravili to (úsměv). Oni jsou
mladí, mají ale dost odehráno a někteří i těch těžkých utkání. Možná i to jim
trošku pomohlo. Je ale zbytečné se na to
vymlouvat, měli jsme dát góly. Stačilo
možná ještě trochu více pohybu, protože
děr v obraně tam měli dost.“

Domácí
Ajta Krajta Hrabůvka
Dobří bobři Olomouc
Hanácká šipka Olomouc
Miagi Mohelnice
Poslanci Bělkovice-Lašťany
Berini Ivanovice na Hané

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
VÝSLEDKOVÝ SERVIS Z HÁZENÉ
servis druhé ligy, skupiny Jižní Morava
Pokud se ale takto dotáhnete,
tak zápasy zpravidla otáčíte.
„Holt je to sport a teď se to nepovedlo. Věřím ale, že když se na podzim potkáme, tak
zase my budeme tahat za delší konec. Gratuluji Prostějovu, ale porážka mě mrzí, je to
škoda. Kdybychom i prvních patnáct minut
hráli tak jako zejména druhý poločas, tak
si myslím, že bychom je možná i přehráli.
Neříkám, že bychom je porazili, ale možnost by tam určitě byla mnohem větší.“
Jak jste si užíval atmosféru?
„Klobouk dolů, díky jedněm
i druhým fanouškům, před takovou návštěvou se hraje mnohem lépe než před
prázdnou halou. Já jsem si zápas užil
a díky za to (úsměv). Vždy když hrajeme
s Prostějovem, tak je to super. Ať je to
u nás, nebo tady, přijdou oba dva tábory
i nezaujatí, protože zápas má svůj náboj.
Myslím si, že diváci mohli být spokojeni,
mohli si na tom najít to svoje.“

Výsledky 20. kola: Prostějov - Kostelec na Hané 30:28, Sokolnice –
Telnice nehlášeno, Ivančice – Juliánov 27:17, Velké Meziříčí – Kuřim
33:30, Olomouc – Maloměřice 29:24, Hustopeče – Brno „B“ nehlášeno.

Průběžná tabulka

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

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

Z
21
22
20
22
21
22
21
21
21
22
21
20

V
15
14
14
11
10
10
9
8
8
7
5
4

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

P
3
6
5
8
7
11
10
12
12
13
14
14

S
613:534
617:581
600:554
576:523
550:537
601:619
572:581
633:627
560:613
577:602
587:649
525:591

B
33
30
29
25
24
21
20
17
17
16
12
10

KAM NA házenou?
22. kolo, sobota 10. května: Kostelec na Hané – Hustopeče (10.30),
Kuřim – Prostějov (11.00), Brno „B“ – Olomouc (11.5., 10.00).

olejjbal
Volejbal

30

Prostějovský Večerník, pondělí 5. května
a2
2014
01
014
14
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Hráčské statistiky v play off UNIQA extraligy žen 2013/2014
Prostějov/son – Z následujícího přehledu statistických
ukazatelů vyřazovací části uplynulého ročníku nejvyšší
české soutěže volejbalistek jasně vyplývá, že tým VK AGEL
Prostějov vystavěl svou pokračující národní dominanci
hlavně na vysoké útočné úspěšnosti všech svých hráček
v čele s Quintou Steenbergen a na vynikající přihrávce dua
Julie Jášová – Tijana Malesevic.
Nejvíce bodující hráčky (celkový součet)
1. Anna Širůčková (KP Brno) 186, 2. Michala Kvapilová
(Olymp Praha) 152, 3. Jana Napolitano (Olomouc) 148, 4. Michaela Mlejnková (Olymp Praha) 145, 5. Martina Michalíková
(KP Brno) 112, 7. Andrea Kossányiová 97, 8. Katie Carter
95, 11. Quinta Steenbergen 89, 16. Tijana Malesevic 67, 22.
Sonja Borovinšek 51, 23. Pavla Vincourová 48, 31. Solange
Soares (všechny VK AGEL Prostějov) 13.

Nejvíce bodující hráčky (průměr na set)
1. Anna Širůčková (KP Brno) 5,03, 2. Michala Kvapilová
(Olymp Praha) 4,22, 3. Katie Carter (VK AGEL Prostějov)
4,13, 4. Michaela Mlejnková (Olymp Praha) 4,03, 5. Jana
Napolitano (Olomouc) 3,79, 6. Andrea Kossányiová 3,59, 8.
Quinta Steenbergen 3,07, 11. Tijana Malesevic 2,79, 12. Sonja Borovinšek 2,68, 23. Pavla Vincourová 1,66, 30. Solange
Soares (všechny VK AGEL Prostějov) 0,57.
Nejlépe smečující hráčky (celkový součet bodů)
1. Anna Širůčková (KP Brno) 161, 2. Jana Napolitano (Olomouc) 139, 3. Michala Kvapilová (Olymp Praha) 126, 4. Michaela Mlejnková (Olymp Praha) 114, 5. Martina Michalíková
(KP Brno) 90, 7. Katie Carter 76, 8. Andrea Kossányiová 75,
10. Quinta Steenbergen 70, 13. Tijana Malesevic 56, 20. Sonja Borovinšek (všechny VK AGEL Prostějov) 39.
Nejlépe smečující hráčky (průměr bodů na set)
1. Anna Širůčková (KP Brno) 4,35, 2. Jana Napolitano (Olomouc) 3,56, 3. Michala Kvapilová (Olymp Praha) 3,50, 4. Karolina Michalkiewicz (Ostrava) 3,40, 5. Katie Carter 3,30, 7.
Andrea Kossányiová 2,78, 12. Quinta Steenbergen 2,41, 13.
Tijana Malesevic 2,33, 15. Sonja Borovinšek (všechny VK
AGEL Prostějov) 2,31.

Dozvuky končící sezóny v podání prostějovských volejbalistek a náhled do budoucnosti

BUDOU „AGELKY“ OPĚT HRÁT LIGU MISTRYŇ? PATRNĚ ANO

Už šestkrát za sebou startovaly prostějovské
volejbalistky v ženské CEV Champions League.
Večerník zjišťoval, zda-li klub v další sezóně
2014/2015 přidá již svou sedmou účast v nejvyšším
ze tří evropských pohárů. Z posledních reakcí
a náznaků čelních představitelů VK AGEL se zdá,
že s největší pravděpodobností ano. I když na definitivu si zatím ještě musíme počkat...
Prostějov/son
„Ligu mistryň samozřejmě
znovu hrát chceme, ale na finální potvrzení naší přihlášky
do této klubové soutěže ještě
potřebujeme čas. Jakmile se do
nového ročníku Champions League přihlásíme, veřejnost se to
okamžitě dozví,“ ujistil Večerník
sportovní manažer VK AGEL
Peter Goga.
Klíčové v otázce, zda se prostějovský tým opět představí
mezi smetánkou starého kontinentu, jsou logicky finance. Pokud „vékáčko“ udrží
oddílový rozpočet rámcově
v podobné výši jako doposud,

do Ligy mistryň 2014/2015
se pochopitelně přihlásí.
V opačném případě nutnosti
výrazného snižování objemu
peněz na chod klubu by však
stálo za zvážení, jestli s kvalitativně slabším týmem má
smysl do nesmírně náročných
bojů vstupovat...
„V současné chvíli opravdu nechci nic předjímat. Rozhodnout
by se mělo v nejbližší době,“
přidal Goga k momentální situaci. Klíčové přitom bude,
jak ve druhé polovině května dopadnou jednání o další
podpoře volejbalového klubu
ze strany společnosti AGEL,
která je třetím rokem titulár-

Krátká porada? Prostějovské volejbalistky nad sedmou účastí v CEV Champions League nepochybují,
na potvrzení si však ještě musí počkat.
Foto: Marek Sonnevend.
ním sponzorem prostějovského volejbalu. Dosud fungovalo
vzájemné partnerství výborně,
a jestli se na tomhle faktu nic nezmění, mohou se fanoušci zase
těšit na špičkové bitvy top mezinárodní úrovně.
Připomeňme, že ženy VK Prostějov hrají evropskou Champions League od sezóny 2008/09.

V dosavadních šesti ročnících
obsadily v základní skupině postupně třikrát třetí, dvakrát čtvrté
a znovu třetí místo, což stačilo na
trojí postup do play off, přičemž
z vyřazovací fáze kolektiv trenéra Čady pokaždé vypadl hned v
prvním kole. Letos pak „Agelky“
premiérově přešly do čtvrtfinále
CEV Cupu, kde nestačily na ex-

trémně silné Fenerbahce Istanbul.
Výhodou pro prostějovský
oddíl je, že díky zvýšenému
českému koeficientu již nemusí stejně jako v předchozích
letech žádat o přidělení divoké
karty a účast v Lize mistryň
má coby mistr České republiky automaticky zajištěn. Zbývá jediné: přihlásit se!

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

Nejlépe smečující hráčky (účinnost v procentech)
1. Quinta Steenbergen (VK AGEL Prostějov) 44%, 2. Andrea Sládková (Olymp Praha) 36%, 3. Tijana Malesevic (VK
AGEL Prostějov) 30%, 4. Klára Vyklická (KP Brno) 29%, 5.
Sonja Borovinšek 27%, 7. Andrea Kossányiová 25%, 8. Katie
Carter (všechny VK AGEL Prostějov) 25%.
Nejlépe blokující hráčky (celkový součet bodů)
1. Gabriela Tomašeková (Olomouc) 30, 2. Klára Vyklická (KP
Brno) 29, 3. Eva Rutarová (Olomouc) 24, 4. Andrea Sládková
19, 5. Michaela Mlejnková (obě Olymp Praha) 19, 8. Quinta
Steenbergen 16, 12. Andrea Kossányiová 13, 15. Pavla Vincourová 12, 18. Katie Carter 11, 24. Sonja Borovinšek 8, 25.
Tijana Malesevic 8, 30. Solange Soares (všechny VK AGEL
Prostějov) 1.
Nejlépe blokující hráčky (průměr bodů na set)
1. Gabriela Tomašeková 0,83, 2. Eva Rutarová (obě Olomouc)
0,80, 3. Klára Vyklická (KP Brno) 0,78, 4. Veronika Trnková (Olymp Praha) 0,77, 5. Lea Murčinková (Olomouc) 0,59,
6. Quinta Steenbergen 0,55, 11. Andrea Kossányiová 0,48,
12. Katie Carter 0,48, 14. Sonja Borovinšek 0,42, 21. Tijana Malesevic 0,33, 30. Solange Soares (všechny VK AGEL
Prostějov) 0,04.
Nejlépe podávající hráčky (celkový součet bodů)
1. Veronika Tinklová (Olomouc) 16, 2. Iveta Halbichová
(Olymp Praha) 13, 3. Martina Michalíková (KP Brno) 12, 4.
Michaela Mlejnková (Olymp Praha) 12, 5. Anna Širůčková
(KP Brno) 10, 6. Andrea Kossányiová 9, 10. Katie Carter 8,
15. Solange Soares 5, 16. Pavla Vincourová 5, 20. Sonja Borovinšek 4, 23. Quinta Steenbergen 3, 26. Barbora Gambová
3, 28. Tijana Malesevic 3, 29. Sara Hutinski (všechny VK
AGEL Prostějov) 2.
Nejlépe podávající hráčky (průměr bodů na set)
1. Karolina Michalkiewicz (Ostrava) 0,80, 2. Veronika Tinklová (Olomouc) 0,41, 3. Iveta Halbichová (Olymp Praha)
0,36, 4. Katie Carter (VK AGEL Prostějov) 0,35, 5. Michaela Mlejnková (Olymp Praha) 0,33, 6. Andrea Kossányiová
0,33, 7. Barbora Gambová 0,33, 14. Solange Soares 0,22,
17. Sonja Borovinšek 0,21, 23. Sara Hutinski 0,18, 24. Pavla
Vincourová 0,17, 27. Tijana Malesevic 0,13, 32. Quinta Steenbergen (všechny VK AGEL Prostějov) 0,10.
Nejlépe přihrávající hráčky (účinnost v procentech)
1. Julie Jášová 42,1%, 2. Tijana Malesevic (obě VK AGEL
Prostějov) 41,4%, 3. Darina Košická (Olomouc) 33,3%, 4.
Markéta Chlumská 31,3%, 5. Ivana Cebáková (obě KP Brno)
30,3%, 15. Andrea Kossányiová (VK AGEL Prostějov) 10,1%.

Svěží jarní
zpravodajství
z Prostějovska

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

V anketě „Volejbalista roku 2014“ jsou z VK AGEL nominováni
Vincourová, Kossányiová, trenér Čada a mládežnické výběry

Prostějov/son - Prostějovský
volejbal byl v pomalu končící
sezóně tradičně velmi úspěšný
na všech věkových frontách,
a proto logicky sahá po několika oceněních v anketě Volejbalisté České republiky roku
2014. Slavnostní vyhlášení proběhne už tuto středu 7. května
od 18.00 hodin v Městském divadle Brno.
Na galavečeru českého volejbalu budou dekorováni vítězové
v celkem dvanácti kategoriích,
přičemž VK AGEL Prostějov
má svá želízka v ohni hned ve
čtyřech z nich. Dvojnásobnou
šanci může využít nahrávačka
Pavla Vincourová, neboť byla
nominována mezi tři nejlepší jak
v kategorii Volejbalistka roku,
tak coby „Nejlepší hráčka české
extraligy“. Tamtéž se s ní o pr-

Volejbalista roku Beachvolejbalový pár
Jan Hadrava – Robert Kufa, Kristýna Kolocová – Markéta SluDavid Konečný, Martin Kryštof, Jan Štokr.
ková, Jan Dumek – Přemysl Kubala.
Volejbalistka roku
Trenér družstva chlapců
Helena Havelková, Aneta Havlíčková, Pavla Vincourová.
Tomáš John, Ivan Pelikán, Jaroslav Šamšula.
Nejlepší hráč české extraligy
Trenér družstva dívek
Adam Bartoš, Michal Finger, Jan Hadrava.
Miroslav Horáček, Ondřej Marek, Erik Nezhoda.
Nejlepší hráčka české extraligy
Mládežnický oddíl chlapců
Andrea Kossányiová, Jana Napolitano Šenková, Pavla Vincourová.
ŠSK Beskydy, Volejbal Brno, ČZU Brno.
Trenér družstva mužů Mládežnický oddíl dívek
Petr Brom, Michal Nekola, Zdeněk Šmejkal.
Královo Pole Brno, PVK Olymp Praha, VK AGEL Prostějov.
Trenér družstva žen Rozhodčí
Miroslav Čada, Stanislav Mitáč, Carlo Parisi.
Martin Hudík, Milan Labašta, Kamil Renčín.
venství popere smečařka Andrea ce adeptů na dekorování v kate- Konečné výsledky však samo- lu a je potěšitelné, že jednou
Kossányiová, zatímco mezi top gorii „Mládežnický oddíl dívek“. zřejmě vyjdou najevo až v rámci z oceněných se stane i někdejší
triem Trenérů družstva žen jako Pořadí ankety už je momentálně středečního slavnostního gala- prostějovská plejerka Milada
obvykle nechybí kouč „A“-týmu dané, neboť hlasování sedma- večera. Známa už jsou ovšem Bergrová-Spalová! Vedle ní
Miroslav Čada. Navíc se „vékáč- osmdesáti volitelů bylo ukonče- jména tří osobností uvedených to pak budou Přemysl Kubala
ko“ tentokrát prosadilo i do troji- no 18. dubna v pravé poledne. do Síně slávy českého volejba- a Martin Lébl.

Prostějov/son - Klubová sezóna ženského volejbalu sice
skončila, ale v takovém případě
každoročně přicházejí na řadu
reprezentační akce. Letošek
není výjimkou, neboť většinu
zemí starého kontinentu čeká
ve druhé polovině května kvalifikace Mistrovství Evropy žen
2015, které se uskuteční v Belgii
a Nizozemsku. Z VK AGEL
Prostějov se do těchto bojů zapojí s největší pravděpodobností hned půltucet hráček.
Právě dnes, tj. 5. května, zahajuje přípravu národní tým České

republiky, v jehož širší nominaci figurovaly hned čtyři členky
prostějovského klubu. Smečařka
Barbora Gambová však musela
podstoupit operaci zraněného
kolena, tudíž je mimo hru. Velkou šanci absolvovat blížící se
kvalifikační bitvy má stále mladá,
ale již poměrně zkušená dvojice
reprezentantek Pavla Vincourová
(nahrávka) – Andrea Kossányiová
(smeč), zatímco juniorská nahrávačka Michaela Zatloukalová se
objevila právě jen v širším výběru italského kouče Carla Parisiho
a na debut mezi elitními plejerkami ČR si ještě počká.
Už minulý týden odstartoval
svůj tréninkový kemp slovenský
„nároďák“, do kterého nástupce
Miroslava Čady, lodivod Marek

Nominace v anketě Volejbalisté ČR roku 2014

Do kvalifikace o ME žen 2015 zasáhne asi šest hráček
Rojko, povolal dvě „Agelky“:
univerzálku Solange Soares
a nahrávačku Luciu Růžičkovou.
Přitom je dost možné, že obě
nebudou chybět ani v kolektivu
aktivně usilujícím o postup na evropský šampionát v příštím roce.
Totéž se velmi pravděpodobně
bude týkat rovněž slovinského
dua blokařek, neboť Sonja Borovinšek i Sara Hutinski byly také
nominovány a vzhledem k jejich
herním kvalitám by na konečné
dvanáctičlenné soupisce neměly
chybět. Pikantní je, že v jedné
kvalifikační skupině se potkají
Česko a Slovinsko, tudíž proti
sobě nemilosrdně půjdou oddílové parťačky Vincourová
+ Kossányiová versus Borovinšek + Hutinski.

Los kvalifikace ME žen 2015

Skupina A: Turecko, Bělorusko, Finsko, Dánsko.
Skupina B: Polsko, Ukrajina, Švýcarsko, tým z první fáze.
Skupina C: Česko (Pavla Vincourová, Andrea Kossányiová),
Španělsko, Slovinsko (Sonja Borovinšek, Sara Hutinski), tým
z první fáze.
Skupina D: Bulharsko, Ázerbájdžán, Řecko, Portugalsko.
Skupina E: Francie, Izrael, Maďarsko, tým z první fáze.
Skupina F: Rumunsko, Slovensko (Solange Soares, Lucia
Růžičková), Rakousko, tým z první fáze.
V každé grupě se hrají dva turnaje mezi 16. květnem
a 1. červnem, o přesných termínech budeme včas informovat.
Vítězové skupin postoupí přímo na Mistrovství Evropy, družstva
z druhých míst se mezi sebou utkají v dodatečných barážových
dvojicích (až během května 2015) a lepší z nich také oslaví postup.
V nominaci svých národních
celků figurují též blokařka Quinta Steenbergen (Nizozemsko)
a smečařka Tijana Malesevic
(Srbsko), ovšem tyhle státy mají

účast na ME 2015 jistou, takže
kvalifikaci vynechávají. Zapojí se
až později do letošní World Grand
Prix (stejně jako Češky), jež přijde
na řadu během července a srpna.

Hráčky VK AGEL v reprezentačních výběrech...

Barbora
GAMBOVÁ

Pavla
VINCOUROVÁ
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KOSSÁNYIOVÁ

Michaela
ZATLOUKALOVÁ
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Steenbergen
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Eva Lakomá se stala nejlépe blokující hráčkou celé Sparta Prague Open:
Šafářová se pokusí
kvalifikace ME juniorek. A VK rostou i další talenty zkompletovat hattrick

Foto: www.cvf.cz

Prostějov/son – Narodila se v roce
1996, během uplynulé sezóny
tedy mohla nastupovat ještě za
kadetky a byla jednou z hlavních
opor týmu VK AGEL při obhajobě extraligového stříbra. Týden stará kvalifikace o postup na
Mistrovství Evropy juniorek 2014
však ukázala, že prostějovská
blokařka Eva Lakomá se už teď
může výrazně prosazovat rovněž
ve vyšší věkové kategorii. I na reprezentační úrovni!
„Když se sečetly statistické ukazatele kompletních osmi kvalifikačních
skupin, tak se Eva stala nejlépe
blokující hráčkou ze všech. V jednotlivých utkáních zaznamenala
touto herní činností šest bodů proti
Rumunsku, devět proti Černé Hoře
a dva proti Nizozemsku, což dělá
celkově sedmnáct bodů za tři zápasy
jen blokováním. Jasně to vypovídá
o schopnostech, jež v sobě Lakomá

do budoucna má,“ říká spokojeně
šéftrenér mládeže VK Jaroslav Matěj.
Aktuální průlom jeho svěřenky v juniorském národním výběru ČR ho
těší dvojnásob. „Když byla totiž Eva
ještě o dost mladší, tak jí v podstatě
nikdo včetně odborníků nevěřil,
že by se ve vrcholovém volejbalu
mohla prosadit. Já jsem si celou
dobu myslel opak s tím, že na sobě
ale musí tvrdě makat, postupně eliminovat své slabiny a rozvíjet svoje
silné stránky. To se dařilo díky tomu,
že je inteligentní, trpělivá, sama chce
a ani po dílčích úspěších nelétá v oblacích. Díky tomu teď coby kadetka
naplno ukázala své možnosti i mezi
juniorkami na mezinárodní scéně,“
vyzdvihuje Matěj.
Současně je však dalek nekritického
obdivování Lakomé. „Ve své hře má
dost rezerv hlavně při obraně v poli,
kde ji limituje menší obratnost. Hod-

ně co zlepšovat musí ze stejného
důvodu také v mezihře a v útoku,
bloky zatím v jejím případě výrazně převyšují vše ostatní. Podstatné
však je, že moc chce, je rozumná
a díky tomu se dokáže pořád zlepšovat. Rozhodně v ní vidím potenciál
volejbalistky, která se do budoucna
může prosadit do ženského A-týmu
Prostějova i za stávající situace, kdy
se tady každoročně staví velice silné
družstvo pro Champions League,“
věří Matěj.
Eva přitom není zdaleka jediná,
u koho takovou možnost pro příští
roky vidí. „Nahrávačka Michaela
Zatloukalová by podle mého názoru
už teď mohla dělat dvojku našich
žen na tomto postu. Myslím si, že
její schopnosti by na tuhle roli stačily, ovšem stavba kádru áčka VK
AGEL je pochopitelně v plné kompetenci hlavního trenéra Miroslava
Čady. Ten určitě ví o velkém talentu

smečařky Pavly Meidlové, jež absolvovala výše zmíněnou kvalifikaci evropského šampionátu juniorek,
ačkoliv je ročník narození 1999
a věkově tedy přechází teprve ze
starších žákyň do kadetek. Pokud
vydrží po všech stránkách na správné cestě, má toho spoustu před
sebou. Totéž platí o smečařce či
univerzálce Kristýně Adamčíkové,
jenže ta dosud dělí svou pozornost
mezi šestkový a plážový volejbal.
Dřív nebo později ji čeká rozhodnutí, čemu dát přednost,“ uvažuje Jaroslav Matěj se závěrečným dovětkem: „Již dříve jsem řekl, že budu
považovat za úspěch, pokud v našem mládežnickém systému každoročně vyprodukujeme alespoň
jednu hráčku pro ženskou extraligu.
A pevně věřím, že při pravidelném
získávání vhodných somatotypů
v rámci náborů jsme schopni tenhle
základní cíl dlouhodobě naplňovat.“

Na volejbalový nábor VK přišla šikovná děvčata
Bylo jich ale méně a ne tak vysokých jako dříve

Prostějov/son – Nábor. Pro budoucnost jakéhokoliv sportovního oddílu, který chce zdárně
vychovávat vlastní talentovanou
mládež, naprosto stěžejní věc.
VK AGEL Prostějov není žádnou výjimkou a letos akci pro
nové adeptky volejbalu uspořádal na sklonku dubna tradičně
v tělocvičně ZŠ Palackého.
„Dorazilo šestnáct děvčat ročníků narození 2002 až 2004. Není

to zrovna vysoký počet, v minulých letech chodilo zájemkyň
víc. My jsme však samozřejmě
rádi za každou dívku, která se
chce aktivně věnovat hře pod
vysokou sítí, navíc tentokrát šlo
o šikovné holky, s nimiž by se
mělo dobře pracovat,“ prozradil
šéftrenér mládeže VK Jaroslav
Matěj.
Naděje mezi devíti a dvanácti
roky věku absolvovaly během

hodinového výběru obvyklé testování základní fyzické zdatnosti,
obratnosti a schopnosti ovládat
míč. „S holkama neděláme nic
mimořádného. Spíš jen chceme
za tento krátký časový úsek zjistit jejich elementární předpoklady pro sport, potažmo volejbal.
A mohu zopakovat, že děvčata se jevila poměrně slibně. Jen
bychom potřebovali víc vyšších
dívek, bohužel s tímto vhodným

somatotypem jich v posledních
letech přichází naopak čím dál
méně,“ upozornil Matěj.
Pro lepší podchycení nejmladší
věkové kategorie by do budoucna
v hanáckém klubu rád zřídil pozici jakéhosi skauta. „Pravidelně
by navštěvoval základní školy
nejen v Prostějově, ale i v okolí,
vyhledával by sportovně nadané
holky a snažil se je navést na volejbalovou cestu. Uvidíme, jestli

se tenhle záměr podaří zrealizovat, každopádně by to mohlo znamenat velký přínos,“ věří Matěj.
„O čerstvě nabraná děvčata se pochopitelně budeme snažit co nejlépe trenérsky postarat v našem
družstvu minižákyň tak, aby je
volejbal opravdu bavil a současně
se jej postupem času technicky
správně učila. Teď mají všechno
před sebou,“ doplnil mládežnický
kouč vékáčka.

Praha, Prostějově/lv - Šestadvacátá hráčka tenisového žebříčku
WTA Lucie Šafářová bude patřit
mezi největší favoritky pátého
ročníku turnaje Sparta Prague
Open. Ve Stromovce se bude podnik ITF s dotací sto tisíc dolarů, za
kterým stojí Černoškova agentura Česká sportovní, hrát od 12. do
18. května. „Těším se. Turnaj má
vždy výborné obsazení a pro mě
je to, kromě Fed Cupu, prakticky
jediná šance ukázat se doma,“
prohlásila obhájkyně loňského
titulu Šafářová.
V turnajovém pavouku je hned
deset hráček z první světové stovky. Silné bude domácí zastoupení,
neboť kromě Petry Kvitové přijede
celá špička. V hlavní soutěži je Klá-

ra Koukalová, Barbora Záhlavová- Strýčová, Andrea Hlaváčková,
Karolína Plíšková a díky divokým
kartám také trojice Kristýna Plíšková, Kateřina Siniaková a Tereze
Smitková. Ze zahraničních hráček
se na kurtech představí například
Yanina Wickmayerová, bývalá
světová dvanáctka. „Podařilo se
nám získat atraktivní obsazení
a tenisoví příznivci se mají na co těšit,“ vzkázala šéfka tenisové Sparty
Petra Černošková.
Součástí turnaje bude i zajímavý
doprovodný program. V exhibičním utkání se na kurtu představí
Martina Hingisová a Jana Novotná, které ve smíšeném deblu
doplní Petr Pála a prostějovský
Jiří Novák.

Daviscupový tým ČR
čeká cesta do Paříže

Paříž, Prostějov/lv - Čeští tenisté, kteří se opírají především o
hru prostějovských hráčů, budou o postup do finále Davisova
poháru usilovat v září v areálu
Rolanda Garrose v Paříži. Proti
Francii nastoupí na kurtu Philippa Chatriera, jehož ochozy mají
kapacitu patnáct tisíc diváků.
Partu nehrajícího kapitána Jaroslava Navrátila čeká velká výzva.
„Bude to velký svátek a prostředí
bude zřejmě hodně divoké. Ale
my jsme dokázali uspět v Srbsku
nebo Argentině. Bát se nemusíme
a určitě nás to nezaskočí,“ prohlásil nejzkušenější hráč týmu Radek
Štěpánek.

Domácí, kteří do semifinále postoupili přes Německo, budou
mít k dispozici pravděpodobně
nejsilnější možnou sestavu v čele
s Tsongou a Monfilsem. Porazit
obhájce titulu se budou snažit
také další hráči silné francouzské
generace. „Francie má několik
hráčských možností. Bude to
hodně těžký soupeř,“ uznává nehrající kapitán Navrátil.
Na Roland Garros se bude
hrát po dlouhých dvanácti letech. Vzájemná bilance obou
soupeřů je zatím vyrovnaná 7:7. Poslední utkání proběhlo v roce 2009 v Ostravě
a Češi vyhráli 3:2.

Starší žákyně VK skončily na mistrovství republiky sedmé Šafářová a Hájek nepotvrdili
Jindřichův Hradec, Prostějov/son - V Jindřichově Hradci
proběhlo od pátku do neděle Mistrovství republiky starších
žaček 2014. Mladé volejbalistky VK AGEL Prostějov na
tomto turnaji dosáhly vyrovnané zápasové bilance čtyř vítězství a čtyř porážek, což jim v celkovém součtu stačilo na
solidní sedmé místo. Po druhé příčce v základní skupině a
čtvrté pozici ve čtvrtfinálové grupě přitom svěřenky hlavní
trenérky Lenky Koblerové a druhého kouče Aleše Dočkala
na závěr šampionátu nejprve podlehly a následně vyhrály
ve vyřazovacích bojích o konečný pátý až osmý post.

turnajové postavení

Konečné pořadí šampionátu

1. TJ Baník Příbram, 2. PVK Olymp Praha, 3. PVK Přerov,
4. TU Liberec, 5. SK Hlincovka, 6. UP Olomouc, 7. VK AGEL
Prostějov, 8. Slavia VŠ Plzeň, 9. Královo Pole Brno, 10. Světlá
nad Sázavou, 11. VK Znojmo-Přímětice, 12. TJ Svitavy, 13.
BVC Chodov, 14. TJ Lokomotiva Plzeň, 15. Spartak Děčín,
16. ŠSK Bílovec.

Foto: www.vkprostejov.cz

Berdych byl na Portugal Open kousek od triumfu

Oeiras, Prostějov/lv - Na desátý titul v kariéře si ještě musí
Tomáš Berdych chvíli počkat.
Hráč prostějovského TK Agrofert na Portugal Open v Oeiras,
kde startoval na divokou kartu,
postoupil až do finále. V závěrečném utkání narazil na Carlose Berlocqua a úvodní sadu
získal bez ztráty gamu. Pak se
ale prosadil Argentinec. Druhý
set vyhrál 7:5 a v rozhodujícím
dějství uhrál Berdych jedinou
hru. „Hodně mě to mrzí. Přál
jsem si do Madridu odjet s vítěznou trofejí,“ přiznal zklamání
český tenista.
Prostějovský hráč měl jako nasazená jednička v úvodním kole
volný los a v tom dalším narazil
na Somdevaema Davvarmana
z Indie. Berdych zůstal na kurtu
jen něco málo přes sedmdesát
minut, když zvítězil 6:3, 6:2 a ani
jednou neztratil své podání. „Dokázal jsem využívat své šance.
Musím ale uznat, že to nebyl bezchybný výkon. Je tady opravdu
velký prostor pro zlepšení,“ prohlásil Berdych po postupu.
Ve čtvrtfinále prověřil formu nejlepšího českého hráče Leandro
Mayer z Argentiny. S aktuálně

88. hráčem světa Berdych hrál
naposledy loni v semifinále Davis Cupu a zvítězil. Situace se
opakovala také v Portugalsku po
výsledku 3:6, 6:4, 6:4 pro turnajovou jedničku. Nebyla to snadná
výhra. Berdych ztratil první set
a v tom následujícím prohrával
0:2. Ještě za stavu 4:4 měl Argentinec brejkbol. Pak už se prosadil
favorit utkání a vyrovnal. Mayer
se nezlomil a v rozhodující sadě
se propracoval k vedení 4:2. Od
té chvíle ale hráč TK Agrofert
ztratil pouze dva míče. „Leandro hrál opravdu hodně dobře.
I díky tomu to byl tenis nahoru
- dolů. Do tempa jsem se dostal
až ve druhé části třetího setu.
V závěrečných gamech jsem hrál
svůj nejlepší tenis," uvedl osmadvacetiletý vítěz.
Semifinálový protivník Victor Hanescu z Rumunska neměl nejlepší
den. Berdych zvítězil jednoznačně dvakrát 6:2, když od stavu 2:2
v první sadě získal sedm her
v řadě a po 64 minutách proměnil
první mečbol. „Měl jsem dobrý
rytmus, trefoval jsem míče, jak
bylo zapotřebí," pochvaloval si
Berdych. O den později již tak
úspěšný nebyl...

Chybělo málo. Tomáš Berdych se nakonec vítězství v portugalském Oeiras nedočkal. Ve finále ho zaskočil Argentinec Carlos
Berlocqua.
Foto: Internet

Prostějovské tenistky zvládly úvod v Madridu

Madrid, Prostějov/lv - Nejlepší české tenistky a současně
hráčky TK Agrofert Prostějov Petra Kvitová a Lucie
Šafářová se na postup z prvního kola prestižního podniku
v Madridu pořádně nadřely. Do
druhého klání se dostala i kva-

lifikantka Petra Cetkovská.
Kvitová prošla po výhře nad Rumunkou Soranou Cirsteaovou
6:1, 5:7, 7:6. Nasazená šestka
a vítězka turnaje z roku 2011 si
dobře rozehranou partii zkomplikovala ve druhé sadě, nakonec ale utkání zachránila. „Bylo

to opravdu hodně náročné utkání. Vzhledem k tomu, že jsem
vyhrála, povzbudí mě do dalších
zápasů,“ uvedla Kvitová.
Tři sety musela absolvovat i Lucie
Šafářová, která zdolala Flavii Pennettaovou 1:6, 6:0, 6:3. "Bylo to
nahoru - dolů. Naštěstí s dobrým

koncem,“ oddechla si Šafářová.
Po úspěšně zvládnuté kvalifikaci se podařil vstup do turnaje
Petře Cetkovské, jenž porazila
Švýcarku Stefanii Vögeleovou
6:1, 6:3 a ve druhém kole se
utká s Američankou Sloane Stephensovou.

INZERCE

Oeiras, Ostrava, Prostějov/lv O úspěchu Tomáše Berdycha na
turnaji v portugalském Oeiras
informujeme na jiném místě
dnešního vydání, na stejném
místě se naopak nedařilo Lucii
Šafářové.
Šestá nasazená hráčka v úvodu
sice porazila Slovenku Magdalenu
Rybárikovou 4:6, 6:0, 6:0, pak ale
nestačila na Polonu Herzogovou.
Se Slovinkou prohrála 3:6, 6:4,
2:6. V prvním a třetím setu získala
Slovinka třikrát podání soupeřky, Šafářová se v těchto úsecích
dopustila osmi dvojchyb. „Těch
chybiček bylo opravdu docela
dost. Nedá se nic dělat. Třeba se
to v Madridu nebude opakovat,“
uvedla prostějovská tenistka.
Žádnou velkou díru do světa ne-

udělali ani muži TK Agrofert na
challengeru v Ostravě. Jaroslav
Pospíšil prohrál hned v úvodu
s druhým nasazeným Francouzem
Stephane Robertem 3:6, 5:7. Nasazená šestka Jan Hájek zase nestačil
na Španěla Adriana Menendese
– Maceirase (7:5, 3:6, 3:6). Uspěl
pouze Adam Pavlásek, který porazil Ukrajince Artema Smirnova
6:2, 6:3. O kolo později už zůstal na
raketě Slováka Miloslava Mečíře,
kterému podlehl 4:6, 1:6.
V nucené pauze pokračoval Jiří
Veselý, který se kvůli bolestem
v achilovce musel odhlásit
z turnaje v Mnichově a navštívil
profesora Pavla Koláře. „Zánět
v achilovce zatím zůstává, ale lepší se. Doufám, že se brzy vrátím na
kurty,“ řekl Veselý.
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Exkluzivní interview s prostějovským rodákem, jenž dobyl hokejovou extraligu

„STRAŠNĚ MOC MI POMOHL ‘ČÁJA’, PARTA VE ZLÍNĚ BYLA SUPROVÁ“
Antonín Honejsek se loučí zlatem a věří, že dostane pořádnou šanci v rep
reprezentaci

Zlín, Prostějov - O loňské extraligové finále připravilo
Antonína Honejska vykloubené rameno při semifinálové
sérii proti Třinci, načež tak poté, co se musel Zlín sklonit
před Plzní, přebíral svoji první seniorskou medaili v civilu
a ještě smutný. Letos si ale vše vynahradil. V základní
části sice jeho výkony nebyly tím pravým ořechovým,
když za sedmačtyřicet utkání nasbíral jen osmadvacet
bodů, zato v play off s Petrem Čajánkem a Ondřejem
Veselým doslova zářil. Společně utvořili nejúdernější
formaci vyřazovací části, která k mistrovskému titulu
přispěla rovnou čtyřicítkou bodů. Sám dvaadvacetiletý prostějovský rodák si připsal sedm branek a pět
asistencí, což ho řadilo na páté místo kanadského bodování, přestože na ledě v průměru trávil jen patnáct
minut hry. Pozvánky do české reprezentace před nadcházejícím světovým šampionátem v Minsku se však
bohužel nedočkal a bilanci dvou startů za národní tým
tudíž vylepší nejdříve v příští sezoně. To už ovšem bude brázdit kluziště na zahraničním angažmá...
Jiří Možný
Je tomu již deset dnů, co
jste vyhráli Masarykův pohár. Jak zatím probíhají oslavy?
„Pořád ve stejném duchu...(smích)
Stále jezdíme s pohárem i po
vesnicích a všude ho ukazujeme,
brouzdáme po různých akcích,
povídáme si s fanoušky, fotíme
se... Všechno provází taková
příjemná atmosféra. Ještě toho
máme dost na projití, tak uvidíme,
kdy skončíme...“

Závěr loňské sezony
jste musel kvůli zranění
oželet. Užíval jste si o to více
letošní finále?
„Snažil jsem se užívat si každého utkání a usmíval se od ucha
k uchu. Vím, jak to bylo minulý
rok, kdy jsem chtěl být také na
ledě, ale musel jsem kluky pouze sledovat na dálku. A i slavení
druhého místa jsem si moc neužíval, když jsem nebyl součástí
týmu, který bojoval přímo na
ledě.“

Lze čerstvý
ý titul z vašeu s něčím poho pohledu
rovnat?
bsolutní maxi„Ne. Je to zatím absolutní
odařilo. Velkou
mum, co se mi podařilo.
radost mám ale i ze skutečnosti,
že svůj cíl naplnil i Prostějov,
který postoupil do první ligy.
Mám v mužstvu Jestřábů
em za ně
hodně kámošů a jsem
strašně rád, že to zvládli,
i když to měli hodně
těžké.“
Dost se skloňooňodá
vala mladá
obrana Zlína, ale
le
i přítomnost zkušeenost matadorů. Coo
omyslíte, že vás domu
vedlo k celkovému
vítězství?
„Těch důvodů je víc. Takto mlakdo nemá, kdy
dou obranu sice nikdo
ci mají kolem
téměř všichni kluci
sou to výborní
dvaceti roků, ale jsou
hokejisté. Asi jsmee také takzvame do toho naně víc chtěli, šli jsme
lň li Tř
plno a dobře se doplňovali.
Třeba Třinec byl hokejovější, měl
daleko lepší jména, ale my jsme
ho přehráli právě tím týmovějším pojetím. Nejsme ale vůbec
nezkušení, už rok předtím jsme
prohráli až v sedmém finále, takže jsme měli z čeho těžit. Možná
ve čtvrtfinále trochu rozhodovala právě ta přítomnost našich

S koncem hokejové
j é extraligy
i přichází
ři á í ten nejlepší
j ší čas
č na ohlédnutí
é
í se za
sezónou 2013/2014. PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto dlouhodobý propagátor ledního hokeje i sportu obecně, pro vás na letošek připravil seriál
s prostějovskými odchovanci v nejvyšší soutěži. Shodou okolností jde o
kompletní jednu pětku. Vše zahajuje Antonín Honejsek, jež vybojoval se
Zlínem zlato a mistrovský titul. V příštím vydání se můžete těšit na interview s Petrem Kumstátem, který došel s pražskou Spartou k bronzové
medaili, následovat bude třetí forvard do party Jiří Cetkovský z Pardubic,
po němž přijdou na řadu dva obránci - liberecký Ondřej Vitásek a zkušený
Marek Černošek, který s Kladnem extraligu opustil.

hvězd. Parádně to řídili Čája
s Lešounem, Veselým, Marušá
Marušákeem, Balaštíkem či Tesaříkem.
Tesaříkem
m.
kem,
ell né
né,
Jee třeba těžko popsatel
popsatelné,

„Zlín mám sice strašně rád, ale cítil jsem,
že potřebuji nějakou změnu. Mám namířeno
do Finska, konkrétně do týmu Blues Espoo,
se kterým jsme se dohodli na smlouvě.“
útočník hokejového Zlína ANTONÍN HONEJSEK
prozradil Večerníku svoji nejbližší budoucnost

jak u nás probíhá přestávka. Trvá osm-náct
minut a šest starších
lidí nám celou dobu
vykládá, co a jak
b l v téé třetině
ř i ě ššpatbylo
ně, jak hraje soupeř. Stále nám
velmi pomáhají, což bylo také
strašně důležité.“
Loni jste šli do vyřazovací části coby vítězové
Prezidentského poháru. Pociťovali jste letos menší tlak?
„Dá se to tak říct. Šli jsme do
play off ze čtvrtého místa a hodně nám pomohlo, že jsme přešli
přes první kolo, protože největší
problémy jsme měli právě hned
na úvod s Hradcem Králové.
Tam jsme nehráli vůbec dobře
a Mountfield byl lepší. Třikrát
jsme
zvítězili až v prodloužení,
j
přičemž dopadnout to mohlo
jakkoliv.
Ale my jsme postoupili
j
díky tomu, že jsme více chtěli.
Proti Třinci jsme šli do série jako
outsideři a bylo možná dobře, že
jsme
j
první dvě utkání vysoko
prohráli. Doma jsme už byli daleko lepší, navíc nás potom trochu podcenili. Na vlastním ledě
jsme pak dvakrát vyhráli a věděli
jsme, že jsme zpět a půjde to.“
Vytvořil jste údernou
formaci s Petrem Čajánkem a Ondřejem Veselým.
Co stálo za vaší produktivitou?
„Výborně jsme si sedli. Dařilo se
nám už minulý rok, jen to zpočátku trochu nepadalo a potřebovali
jsme zvednout sebevědomí. Byli

jsme ale výborně namíchaní.
Čajánek je tvořivý centr, umí
podržet puk a já s Ondrou jsme
rychlíci na křídlech. Snažili jsme
se to objíždět a vytvářet si šance.“
Nejvíce bodů jste získal
až ve finále. To vám Kometa tak sedla?
„Je to tak. Na začátku proti Hradci Králové jsem hodně špatně, ale
pak jsem své výkony stupňoval,
a na finále jsem načasoval tu nejlepší formu...(úsměv)“
Není tedy trochu škoda,
že ji nemůžete předvést i
v reprezentaci?
„Samozřejmě mě to mrzí, ale co
s tím nadělám?! Trenér říkal, že
by mě chtěl vidět co nejvíc, proto
se bude rozhodovat podle play
off. Kdybychom brzy vypadli,
že bych hrál, ale došli jsme tak
daleko, že už pak nezbyl prostor
na zkoušení. Do mistrovství světa je krátká doba a již se v ´nároďáku´ pracuje s jinými hráči.
Mohu jen doufat, že se situace
v příští sezóně změní, konečně
začnu jezdit na srazy pravidelněji
a dostanu pořádnou šanci!“
To už ale budete dojíždět
odjinud než ze Zlína, slyšeli jsme totiž, že máte namířeno
do zahraničí. Jaká tedy bude
vaše hokejová budoucnost?

jjak
akk see hhonejsek
oneejssek rradoval
addovval z ti
titulu....
itullu......
2x foto: Jiří Vojzola, 2x foto: www.hokejzlin.cz

Hokejová klasika. Do play off nastupují hráči Vítězný doutník. Po čtvrté finálové výhře Velkolepá oslava. Součástí velkého Setkání s fanoušky a fanynkami. Po ziss utajovanými zdravotními problémy, platilo to a předání medailí si prostějovský rodák mohl a dlouhého slavení extraligového zlata se ku titulu uspořádali zlínští hokejisté mimo jiné
autogramiádu a focení se svými příznivci.
i pro Antonína Honejska a jeho bolavý kotník. v šatně vychutnat i jeden z tradičních rituálů... stala i jízda speciálním vláčkem.
INZERCE
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„Mám nnamířeno do
Finska, konkrétně
Finska
do týmu Blues
Espoo, se kterým
Espo
jsm
jsme se dohodli
na smlouvě.
H
Hrají každý
rok play off,
je to hezké město
s moderním
stadionem,
dle prvních
dojmů příFoto: Jiří Vojzola jemní lidé
a samotná
soutěž bude opět něco nového,
takže rozhodně další zkušenost.
Zlín mám sice strašně rád, ale
cítil jsem, že potřebuji nějakou
změnu. Ten titul mi jen ulehčil
rozhodování.“
A proč právě finská liga?
„Protože do Ruska jsem
nechtěl jít, moc se mi tamní liga
nelíbí, a dál bylo ve hře jen Finsko. Takže to nebylo těžké rozhodování (smích).“
Jak by vám mohl tamější hokej sedět?
„Říká se, že jsem dobrý v bruslení, a ve Finsku umí všichni dobře
bruslit. Tam se ztratí moje přednost a uvidí se, jak to tam bude
vypadat, ale je to rychlá a přímočará soutěž.“
Budete v týmu jediným
Čechem?
„Ne, jde tam se mnou ještě jeden
hráč, ale jeho jméno neprozradím. Nevím, jak jsou jednání daleko, takže nechci nic zakřiknout.
Dále tam působí jeden Švéd, Nor,
dva Američané a zbytek Finové.“
Máte za sebou působení
v zámoří, adaptujete se
rychle na cizí zemi i jazyk?
„Ve Finsku to bude něco jiného,
než když jsem byl v Kanadě.
Tam všichni v šatně mluvili anglicky, zatímco teď budou kluci

hovořit finsky, a když něco budu
chtít, tak budeme muset přejít
na angličtinu. Už tři roky jsem ji
ale pořádně nepoužíval, takže to
nebude žádná sranda. Určitě se
do toho dostanu, ale zpočátku to
bude chvíli trvat.“
S jakými pocity se po
třech letech se Zlínem
loučíte?
„Vzpomínat budu určitě jen
v dobrém...(úsměv) Nikde jsem
nezažil lepší partu, kterou jsme
měli hodně postavenou na rodinné atmosféře. Za tři roky, co
jsem strávil v ‚áčku‘, jsem navíc
udělal i velký hokejový pokrok.
Vděčím tamějším lidem, že mě
toho tolik naučili. Nejsou to jen
trenéři, strašně moc mi pomohl
‚Čája‘. Je to super, když v kabině
máte dvacet vítězných typů, pak
ty úspěchy přicházejí mnohem
snadněji. A jsem rád, že ve třetí sezóně přišel i ten vytoužený
mistrovský titul.“
Co vás čeká po skončení
oslav?
„Sezona byla strašně dlouhá a náročná, takže bych si chtěl dát na
dva týdny volno, na které se strašně těším. Následně bych už měl
pomaličku směřovat do Finska.
Trochu se tam oklepat, potrénovat na suchu, pak bych měl ještě
přijet na tři týdny v létě a pak se
tam vrátím až před začátkem
sezony.“
Loni jste si léto vyplnil
i tréninkem s malými
Jestřábíky, plánujete něco podobného i letos?
„Ještě jsme se o tom nebavili, takže těžko říct... Teď jsme si ale určovali čas, který budeme trávit s
pohárem. Já ho budu mít v držení
ve čtvrtek 8. května a přemýšlím
o tom, že bych ho přivezl ukázat klukům a uspořádal takovou
akci. Vše se ale ještě bude teprve
domlouvat.“

kdo je
antonín honejsek

Čerstvý
Č
t ý vítěz
íítěě české
č ké extraligy
t li s HC
CP
PSG
SG Zlí
Zlín
se narodil 19. prosince 1991 v Prostějově,
kde také ve čtyřech
y
letech započal
p
svou hokejovou kariéru. Žákovskou kategorii strávil
na Hané, poté odešel do zlínského dorostu.
Zúčastnil se mistrovství světa osmnáctiletých i dvacetiletých, dvě sezony strávil v celku Moose Jaw
Warriors hrajícím nižší zámořskou Western Hockey League
(WHL). V létě 2011 se vrátil zpět do Zlína, s nímž loni získal
Prezidentský a letos Masarykův pohár. V prosinci 2012 poprvé
nakoukl i do seniorské reprezentace, když se zúčastnil turnaje
Channel One Cup v Moskvě.

PŘÍŠTĚ: PETR KUMSTÁT

