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CIKÁNI SMRTELNÁ HRŮZA
MLADÍKOVI motorkáře ze Stařechovic

ROZKOPLI NOS

DVA MRTVÍ

po chybě řidiče osobáku!

Ilustrační foto
Prostějov/pav, mls

Tohle by nechtěl prožít nikdo z nás! Poslední dubnovou středu kolem půl
šestéodpolednedošlouhlavníhonádražívProstějověkrvačce.Třicetiletý
Lukáš cestou na noční šichtu narazil na dvojici cikánů posedávající na
lavičce v parku u Pražské ulice. Po slovních provokacích z jejich strany se
s nimi začal rvát, dostal však ostrou „kopačku“ přímo do obličeje, po níž
zůstal chvíli otřesený ležet v krvi i se zlomeným nosem. Do práce už
pak nedošel. Vše se seběhlo tak rychle,
ychle, že nikdo z přihlížejících nestihl
zasáhnout...

více čtěte na straně 13

Obrovské neštěstí. Hned v neděli se na místě tragédie začaly objevovat první zapálené svíčky.
Na křižovatce za Senicí na Hané zůstávají ještě krvavé stopy...
3x foto: Michal Kadlec

INZERCE

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

Do herny v Kostelecké ulici vtrhnul OZBROJENEC!
„Dej sem peníze,“ křičel lupič na obsluhu s pistolí v ruce

Prali se o telefon

Předminulý pátek 2. května po poledni bylo přijato
oznámení od zaměstnanců
čerpací stanice o roztržce
dvou mladíků. Při příjezdu
hlídky ležel jeden z nesvářených mužů na zemi před
provozovnou a na hlavě měl
krvácející zranění. Sanitka
ho převezla do nemocnice.
Z dalšího šetření vyšlo najevo, že poraněný muž si
půjčil mobilní telefon od
přítomného člověka, kterého znal přibližně dva týdny.
Po telefonátu mu však přístroj nemínil vrátit. Chvíli se
o přístroj přetahovali a nakonec vlastník mobilu uštědřil
nenechavci ránu. Ten upadl
na zem a hlavou narazil na
obrubník. Celá událost byla
postoupena správnímu orgánu k dořešení pro podezření
z přestupků proti majetku
a proti občanskému soužití.

Alkoholové opojení

V průběhu čtyřiadvaceti hodin během středy 30. dubna
doprovázeli strážníci hned
dvě osoby na záchytnou
stanici. Poprvé se jednalo
o osmatřicetiletého muže,
kterého hlídka nalezla
v podvečer na aleji v Kolářových sadech. Ležel u lavičky, nesrozumitelně komunikoval a nebyl schopen
samostatného pohybu. Při
usazení do sanitky se začal
chovat agresivně. Hlídka
byla nucena mu nasadit pouta. Druhý opilec byl objeven
v trávě v Tovární ulici, kdy
ležel v blízkosti silnice. Dechovou zkouškou bylo u něj
zjištěno 2,48 promile.

Bez peněz a o hladu

Jíst zadarmo! K tomuto předsevzetí se v pátek
2. května rozhodl čtyřiatřicetiletý muž bez domova, který navštívil nejmenovanou
restauraci, kde si objednal
oběd v hodnotě devětašedesáti korun. Jakmile ho snědl,
snažil se z provozovny odejít. Jeho počínání si však povšiml číšník. Přivolané hlídce neplatič uvedl, že nemá
peníze, ale měl ukrutný
hlad. Událost byla postoupena správnímu orgánu pro
podezření z přestupku proti
majetku.

Uhynulá kačena
a přejetý pes

Minulé úterý 6. května okolo
půl sedmé večer byla přijata
těsně po sobě dvě sdělení
o mrtvých zvířatech. Nejprve byl nahlášen úhyn vodního ptáka. Ten se nacházel
na trávě v ulici Bohumíra
Šmerala. Vzápětí anonymní oznamovatel sdělil nález
sraženého psa. Ten ležel
u křižovatky ulic Anenská
a Krasická. Hlídka nálezy
označila a informace předala pracovníkovi technických
služeb, který zajistil jejich
odstranění.

Našli pohřešovaného

Strážníci nalezli hledanou osobu na okraji města.
Hlídka si v úterý 6. května
po desáté hodině dopolední
povšimla muže, který odpovídal popisu osoby v celostátním pátrání. Chlapík se
pohyboval vedle hlavního
vchodu nákupního střediska. Totožnost nebyl schopen prokázat, a tak přímo
putoval
na služebnu Policie
p
ČR, kde se potvrdilo, že jde
o pohřešovaného muže.
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Do prostějovské herny Melloun v Kostelecké ulici
si lupiči chodí pro peníze pomalu už jako do banky.
Jenomže s tím rozdílem, že v této provozovně používají místo platební karty pistoli! A tak po necelém
roce došlo na tomto místě k dalšímu loupežnému
přepadení obsluhy, když do herny vtrhl maskovaný
muž s pistolí v ruce a pod pohrůžkou užití zbraně
dostal to, co chtěl! Odnesl si ale přitom pouhých
osmnáct tisíc korun...
Prostějov/mik
Samotná loupež se stala již
přesně před čtrnácti dny.
„V pondělí osmadvacátého dubna kolem půl třetí
v noci došlo k loupežnému přepadení jedné z heren
v Prostějově. Dovnitř vběhl
neznámý maskovaný pachatel, který v jedné ruce držel
krátkou střelnou zbraň a ve
druhé igelitovou tašku. Přistoupil k baru, tašku hodil na
barový pult, přičemž na obsluhu mířil zbraní a se slovy: ´Dej
mi peníze!´, po ní požadoval
vydání číšnického fleku. Žena
mu z obavy o život a zdraví

číšnický flek se zhruba osmnácti tisíci korunami vydala.
Neznámý muž poté s lupem
z herny utekl neznámo kam.
Ke zranění obsluhy nedošlo,“
popsala Večerníku průběh loupeže Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Večerník následně zjistil,
že se jedná o v tomto směru nechvalně známou hernu Melloun v Kostelecké
ulici. Právě tam jsme se také
vypravili, abychom zjistili
podrobnosti horkých chvilek
z předminulého pondělního rána. Bohužel jsme ale

To je on! Snímky pořízené z bezpečnostních kamer nejsou kvalitní, přesto by mohl lupiče někdo poznat. Víte,
o koho jde?
2x foto: Policie ČR
úspěšní nebyli. Dříve vstřícná provozní nás tentokrát
odmítla s odůvodněním, že
od majitele i Policie ČR má
doporučeno se k případu nevyjadřovat...
Prostějovští kriminalisté případ prověřují pro podezření ze
spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže, za který pachateli, v případě jeho zjištění, hrozí
až desetiletý pobyt za mřížemi.
Na případu intenzivně pracují
a po pachateli pátrají.

Podle získaného popisu se
mělo jednat o muže ve věku
mezi 25 až 30 lety, vysokého
170 až 180 centimetrů, štíhlé
postavy. „Na sobě měl jarní
bundu buď šedočerné, nebo
modročerné barvy, na rukou
tmavé rukavice, černé sportovní kalhoty a na hlavě černou kuklu s otvory pro oči.
Mluvil plynule česky. V ruce
držel krátkou střelnou zbraň
stříbrné barvy,“ dodala k popisu pachatele Urbánková.

Prostějovští
kriminalisté
se obracejí na širokou veřejnost se žádostí o pomoc
při pátrání po pachateli
tohoto loupežného přepadení. Jakékoliv informace, které by mohly pomoci
k objasnění případu a dopadení pachatele, mohou občané sdělit na kriminální policii
na telefon 974 781 336 nebo
osobně, případně kdykoliv
na bezplatnou telefonní linku 158.

Napomenul chuligány, PSÍ NEŠTĚSTÍ chovatele ohařů
Kdo mu je OTRÁVIL?
ti ho chtěli LYNČOVAT!
Prostějov/mik - Nepříjemné
okamžiky zažil muž z Drozdovic, který minulé úterý
v noci napomenul skupinu
pěti mladíků, kdy tři z nich
trhali plechové okapy z protějšího domu. Na jeho výtku totiž
zareagovali nečekaným způsobem - málem ho přizabili!
„Jeden z výtečníků vzal
z chodníku, kde ležela paleta s
materiálem, sedm kusů střešních tašek a vydal se k němu. Muž, který chuligány
dříve napomínal, se společně
se svým otcem snažil zavřít
dveře a schovat se v domě.
Mladík však jejich odpor překonal a dostal se k nim dovnitř. Při vniknutí však upadl
na zem a tímto si způsobil
krvavé zranění na obličeji.
Při přetahování o dveře došlo

k poškození kování. Mezitím další dva muži ze skupiny naházeli rozbité tašky za
plot, kde stála dvě vozidla.
Naštěstí ani jedno netrefili.
Poničili ale skříň elektrického rozvaděče a při následné
cestě rozházeli dřevěné lavičky před provozovnou,“
popsala řádění neurvalců tisková mluvčí Městské policie
Prostějov Jana Adámková.
Ze zmíněné pětice rozdivočelých výrostků zajistili
strážníci tři osoby. „Zraněný výtržník byl převezen
sanitkou do nemocnice na
vyšetření. O celé věci byla
vyrozuměna Policie ČR,
která si případ pro podezření z trestného činu převzala
k dalšímu šetření,“ sdělila
dále Jana Adámková.

Němčice nad Hanou/mik Policie pátrá po neznámém
pachateli, který má s největší pravděpodobností na
svědomí otrávení dvou vzácných psů. Dvě fenky ohaře
krátkosrstého utekly svému
chovateli, který je po čtyřech
dnech našel uhynulé na poli
u Tvorovic!
„V pondělí pátého května
v dopoledních hodinách přijali
policisté z obvodního oddělení v Němčicích nad Hanou
oznámení od sedmapadesátiletého chovatele o tom, že na
polní cestě v katastru Němčic
našel uhynulé své dva pejsky,
kteří se mu ve čtvrtek prvního
května během výcviku u Tvorovic zaběhli. Našel je právě až
v pondělí, ale bohužel uhynulé,“ potvrdila Večerníku Irena
Urbánková, tisková mluvčí

Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
Podle policejní mluvčí se jednalo o dvě fenky německého
krátkosrstého ohaře. „Jedna
byla ve věku sedmi měsíců
a v hodnotě dvanácti tisíc
korun, druhá měla šestnáct
měsíců a majitel si ji cenil na
šedesát tisíc korun. Chovateli
tak vznikla celková škoda za
dvaasedmdesát tisíc korun,“
upřesnila Urbánková.
Policisté teď ve spolupráci
s veterináři vyšetřují, jakým
způsobem fenky uhynuly
a zda jejich smrt má na svědomí někdo cizí. „Co bylo
přesnou příčinou úmrtí pejsků,
by měla určit nařízená veterinární pitva. K řádnému objasnění věci zahájili policisté
úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného

Ilustační foto
činu poškození cizí věci, za
který pachateli, v případě jeho
zjištění, hrozí až roční pobyt
za mřížemi. Policisté na případu pracují a zjišťují všechny
jeho okolnosti,“ ujistila tisková
mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR v Olomouci.

ze soudní síně...

Bývalí milenci se pohádali v zahraničí. Šlo o vyhrožování?

Spor důchodců se rozsekne až v Chorvatsku
Prostějov/mls - Tohle se
opravdu nestává často.
V úterý minulého týdne stanul před prostějovským soudem coby obžalovaný postarší
šedovlasý muž. Ladislav V.
měl podle obžaloby při pobytu v Chorvatsku na svoji
partnerku řvát způsobem,
který už je za hranicí zákona.
On sám tvrdí, že nic zlého
neprovedl, a vše vzniklo
kvůli tomu, že po milence
slušně žádal peníze, které mu
dlouho nebyla schopna vrátit.
A ještě ho obrala o další.
Tento případ se vleče už roky.
Osobní spor dvou bývalých
partnerů se tak dostal až před

Okresní soud v Prostějově.
Dle státního zástupce totiž
mohl být spáchán trestný čin
nebezpečného vyhrožování.
Dojít k němu ale mělo
v zahraničí, konkrétně v Chorvatsku. Zda tomu tak skutečně
i bylo, však není vůbec jisté.
„Byl jsem naprosto lživě
obviněn. Partnerce jsem kdysi
půjčil čtyřicet tisíc marek,
z nichž mi vrátila jen něco.
Chtěl jsem po ní zbytek, kvůli
tomu jsme se pohádali, a to
znamenalo i konec našeho
vztahu. Posléze mě ještě stihla
připravit o dalších osmnáct tisíc
euro,“ hořekoval obžalovaný
Ladislav V. na adresu Anny M.

Ta jej na prostějovské policii
obvinila z toho, že ji v Chorvatsku vyhrožoval tak, až se bála
o svůj holý život. „Kdyby tomu
tak bylo, proč by se následně
spolu se mnou vrátila domů. To
absolutně postrádá logiku...,“
argumentoval při pohledu
zvenčí rozumně Ladislav V.
K prostějovskému soudu jej
v úterý přišel podpořit i jeho
dvaaosmdesátiletý
kamarád
z Prostějova, který byl přítomen
konfliktu, k němuž v zahraničí
došlo. „Paní Anna se k nám
oběma chovala velmi přátelsky.
Zvrat nastal až ve chvíli, kdy
jsem se jí zeptal, proč v bance
vybrala peníze, které patří tady

Láďovi. Poté úplně změnila
chování, byla nepříjemná a brzy
nás oba vyhodila,“ vypověděl
Ladislav S. Těžko však soudit,
nakolik byla jeho výpověď
ovlivněna přátelským vztahem
k obžalovanému.
Rozseknout celý případ
by tak mohl jedině jistý
Željko F. Chorvat, jehož
výpovědi se dožadovaly
obě procesní strany, však
k prostějovskému soudu
přijet odmítl a to kvůli
vysokým nákladům na cestu!
Jelikož se však všichni u soudu
shodli, že bez jeho svědectví
nelze vynést rozsudek, bude
vypovídat u příslušného chor-

vatského soudu. Kdy se tak
stane, je však ve hvězdách.
Prostějovský soud si nejprve bude muset vznést
do chorvatštiny přeložený
požadavek. Zda-li však bude
jeho žádost i uspokojivě
vyřízena, neví vůbec nikdo.
„S něčím podobným už své
zkušenosti mám. V jednom
případě to celé trvalo asi tři
čtvrtě roku a stejně jsme nedostali přesně to, co jsme chtěli,“
reagovala na dotaz obhájce
soudkyně Ivona Otrubová.
Rozsudek v této věci tak dosud nepadl a zřejmě ani hned
tak nepadne. Jednání bylo
odročeno na neurčito.

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.

LUBOŠ NOVÁK

ANETA KAČANIOVÁ

MILAN BARTOŠEK

LUDĚK KŘUPKA

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

se narodil 11. září 1979 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 6. května 2014. Jeho
zdánlivé stáří je 35 let a měří mezi
175 až 180 centimetry. Bližší
údaje k hledané osobě nejsou
z databáze známy.

se narodil 26. srpna 1978 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 5. května 2014. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od
35 do 36 let, měří 170 centimetrů, má střední postavu, šedé oči
a hnědé až ryšavé vlasy.

ČERNÁ KRONIKA
Pokažený
P
k ž ý oběd
běd

Minulé úterý 6. května kolem
poledne došlo ke vloupání do
vozidla Hyundai Tucson, které bylo zaparkované u restaurace v Dolní ulici v Prostějově.
j
Řidič ho řádně uzamkl krátce
po půl dvanácté dopoledne
a s osádkou odešli do restaurace na oběd. Když se za
necelou půlhodinku vrátili,
vozidlo bylo vykradené. Neznámý pachatel do něho
vnikl po poškození dveří
a ze zavazadlového prostoru odcizil pracovní nářadí,
tašku s notebookem, svazek
klíčů, listinné materiály firmy a nepohrdl ani sportovní
taškou s oděvními svršky
jednoho z členů osádky.
Kromě oblečení měl v tašce
i sportovní
značkovou obuv
p
a platební kartu. Škoda odcizením byla předběžně vyčíslena na 20 tisíc korun. Zloději v případě zjištění hrozí
dvouletý kriminál.

Bral nářadí i prachy

Ze spáchání trestného činu
krádeže je podezřelý zatím
neznámý pachatel, který se
ze soboty 3. května na neděli
4. května vloupal do garáže
v objektu bývalého rekreačního střediska v Kladkách.
Z ní následně odcizil dvě
úhlové brusky, dvě cestovní
tašky, ve kterých byla peněženka s penězi různých
měn a osobními doklady, dále pracovní oblečení
a nefunkční mobil. Celková škoda byla vyčíslena na
49 520 korun.

Pro jídlo si nepřišel

Předminulou neděli 4. května
ve večerních hodinách došlo
k vloupání
p
do pprodejny
j y ppotravin v Žitné ulici v Domamyslicích. Zatím neznámý
pachatel rozbil vstupní dveře
a vnikl do prodejny, odkud
odcizil kolem sta krabiček
cigaret různých značek.
Následně poškodil dveře
z nákladové rampy. Celková
škoda byla předběžně vyčíslena na 14 700 korun.

Poškrábaný bavorák

Ze spáchání trestného činu
poškození cizí věci je podezřelý zatím neznámý pachatel, který někdy v čase ze
soboty 3. května na neděli
4. května poškodil vozidlo značky BMW, které
jeho majitel zaparkoval za
domem na ulici Uprkově
v Prostějově. Když ho v deset večer majitel zaparkoval,
bylo v pořádku. V neděli
kolem šesté hodiny ráno
však zjistil,
j , že mu ho někdo
„vyzdobil“ škrábanci. Škoda byla vyčíslena na dvanáct
a půl tisíce korun. V případě
zjištění pachatele mu hrozí až
roční pobyt za mřížemi.

„Veselý“ cyklista

V úterý 6. května krátce před
třiadvacátou hodinou kontrolovali policisté v Hrubčicích
dvaačtyřicetiletého cyklistu.
Provedli u něho dechovou
zkoušku, která byla pozitivní,
a naměřili mu 2,15 promile
alkoholu v dechu. Po poučení se odmítl podrobit lékařskému vyšetření spojenému
s odběrem biologického materiálu v nemocnici. Další jízdu
mu policisté zakázali. Jeho
přestupek bude projednávat
správní orgán.

KRIMI ZPRÁVY
hledejte také na webu

www.vecernikpv.cz
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ŠOK: Nejstarší VZNIKNE Z MILOSRDNÝCH BRATŘÍ
prostějovský supermarket Studenti architektury z Brna představili své vize,

se v červnu ZAVŘE! jak naložit s chátrajícím prostějovským klášterem HOSPIC?
Prostějov/mls - Stav opuštěného kláštera Milosrdných
bratří se stále zhoršuje. Rozlehlý a zdevastovaný areál
přímo v centru města už dávno neplní svoji funkci a Prostějovu dělá spíš ostudu, než-li dobré jméno. Jeho budoucnost je přitom stále nejistá. Mladí architekti ovšem
navrhli, co by v těchto místech mohlo vzniknout. Své
návrhy prezentovali poslední dubnovou sobotu přímo
v areálu kláštera.
Nejvýznamnější prostějovskou tektury VUT Brno. „Nejprve
barokní nemovitost vlastní Řád se seznámili s bohatou historií
Milosrdných bratří. Už v únoru města i samotného kláštera.
2008 památkově chráněný objekt Následně připravili dotazník,
v centru města s rozlehlou zahra- prostřednictvím něhož zjišťodou nabídl k prodeji. Ani po pěti vali, co by si občané Prostějova
letech se ovšem klášter prodat v těchto objektech představovali
nepodařilo a nad jeho budoucím a co ve městě postrádají,” nastínila jejich profesorka Helena
využitím tak visí velký otazník.
Na tuto otázku se pokusili od- Zemánková.
(dokončení na straně 13)
povědět studenti Fakulty archi-

Konec. Někdejší Dělnický dům býval v Prostějově tradičním místem různých představení, shromáždění,
plesů či koncertů. Supermarket Billa zde otevřel svoji prodejnu už začátkem devadesátých let minulého
století. Po dvaadvaceti letech se ale němečtí majitelé rozhodli provoz ukončit.
Foto: Martin Zaoral

Změní se jejich vize v realitu? Profesorka Fakulty architektury VUT Brno Prof. Ing.arch. Helena Zemánková své návrhy představil po sobotním varhaním koncertě, který proběhl
v kostele Jana Nepomuckého.
Foto: Zuzana Bartošová

POČET ODCIZENÝCH AUT V PROSTĚJOVĚ KLESÁ, O TO VÍCE SE KRADOU KOLA

Nabízí vám někdo drahé kolo za pětistovku? HLASTE TO POLICII
Listopad roku 2011 znamenal totální zlom v nepříznivém vývoji počtu krádeží motorových vozidel na Prostějovsku. Odhalením zlodějského
gangu okolo Jiřího Žouželky počet automobilů,
která zmizela z prostějovských ulic, rapidně poklesl. Náhoda? Nikoliv! Kriminalisté totiž zarazili
tipec rozvětvené skupině, jenž během jediného
roku dokázala město vyplenit až od sedmdesáti aut, většinou luxusních „škodovek“. Na druhé
straně se ovšem v Prostějově rozmohly krádeže
jízdních kol. Přestože většinou lidé ztrátu bicyklu
po špatných zkušenostech s následným vyšetřováním mnohdy ani nenahlásí, statistiky například
vykazují jen za loňský rok celkem 109 odcizených
kol oproti sedmačtyřiceti v roce 2010...
Prostějov/mik
„Po objasnění rozsáhlého případu celé série krádeží aut z konce
roku 2011 tato trestná činnost na
nějaký čas zcela vymizela z Prostějova. Občas se sice objevují
krádeže vozidel, ovšem už nikoliv těch nových, či dokonce luxusních. Někdy je odcizeno staré
auto, čehož je příkladem i spousta případů z nedávné doby. V posledním období jsme vyšetřovali
pár podobných krádeží. Většinou
šlo o podnapilé pachatele, kteří se

´jen´ chtěli svézt nebo prostě být
z hospody rychleji doma,“ uvedl
nedávno pro Večerník Pavel Novák, vedoucí Územního odboru
Policie ČR v Prostějově.
A je to tak. Po odhalení rozsáhlé mafie zlodějů aut v čele
s Jiřím Žouželkou a vzápětí
Vlado Rožičem došlo v Prostějově k nebývalé situaci, kdy
během týdne nezmizelo z města jedno jediné auto, což dříve
před tím nebývalo zvykem.
„Netvrdím, že tato trestná činnost
v Prostějově zcela vymizela, ale

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

POČET KRÁDEŽÍ AUT V PROSTĚJOVĚ
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Zdroj: Krajské ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje

aby sám sebe někam dopravil,“
upřesnil svá předchozí slova šéf
prostějovské policie.
Při pohledu do statistik zjistíme, že počet ukradených vozidel je v Prostějově oproti roku
2011 nyní už jen třetinový. Objasněnost těchto případů na-

opak o něco poklesla. Zatímco
v roce 2012 se policistům podařilo krádež auta a dopadnout
pachatele vyšetřit v bezmála
osmapadesáti procentech případů, vloni to bylo už jenom
v sedmatřiceti procentech! Několikrát se i v Prostějově stalo,

Chytil nebyl rok v práci, JAKO ŘEDITEL SKONČIL!
Za pádem šéfa prostějovského muzea stojí zřejmě alkohol...

Prostějov/mls - Miroslav Chytil
už není ředitelem prostějovského muzea. Jak vyšlo najevo, již
k poslednímu březnu tohoto
roku podal sám výpověď. Tomuto kroku fakticky předcházela jeho více jak roční absence
v zaměstnání. Oficiálním důvodem odchodu muže, který je
současně i členem prostějovského zastupitelstva za KDU-ČSL,
jsou dlouhodobé zdravotní problémy. V kuloárech se ovšem
spekuluje i o jiných faktorech...
V každém případě instituce
nyní hledá nového šéfa.
Miroslav Chytil nastoupil do funkce ředitele příspěvkové organizace
Muzeum a galerie v Prostějově na
konci roku 2008. Příchod uznávaného odborníka na meziválečnou
architekturu a místního patriota
provázela velká očekávání. Po ur-

čitém čase však začaly na povrch
vyplouvat Chytilovy problémy
s alkoholem, které vyvrcholily
v září 2012, kdy se v práci odmítl
podrobit dechové zkoušce. Tehdy to vysvětloval tím, že po pádu
z kola bral prášky proti bolesti.
Jeho skutečné trable se však zřejmě dodnes nevyřešily. Téměř celý
loňský rok byl hospitalizovaný, od
léta 2013 je pak v trvalé pracovní
neschopnosti. V ní zůstává i nadále, kdy odešel z pozice ředitele.
Stále však zůstává řadovým zaměstnancem muzea a to na pozici
kurátora sbírek výtvarného umění.
„Miroslav Chytil do práce nenastoupil, v muzeu se už od loňského roku objevuje jen velmi
zřídka,“ potvrdila Večerníku zástupkyně ředitele Kamila Husaříková, která muzeum v době Chytilovy nepřítomnosti vede. Podle

některých zaměstnanců tomu
tak de facto bylo už i v dřívějších
měsících... „Snažili jsme se, aby
se absence nyní již bývalého pana
ředitele na fungování muzea nijak
výrazněji nepodepsala. Zásadní
věci, jakými bylo třeba dokončení
dvou nových expozic a vánoční
výstava Jakuba Schikanedera, se
nám podařily zvládnout,“ vyjádřila se dále Husaříková. Na přímou
otázku, zda se zúčastní vypsaného
výběrového řízení na uvolněnou
vedoucí pozici, však neodpověděla. „V tuto chvíli vám k tomu nic
neřeknu,“ pousmála se.
O stanovisko jsme pochopitelně chtěli požádat i samotného Odstoupil sám. Miroslav Chytil podal ze zdravotních důvodů výpoMiroslava Chytila, avšak jeho věď. Celou záležitost dále odmítl komentovat. Foto: archiv Večerníku
mobilní telefon byl při volání
Večerníku nedostupný...
ho muzea, nyní hledá vysokoškol- Jméno nového ředitele či ředitelky
V každém případě Olomoucký sky vzdělaného odborníka, který bude známo nejdříve na začátku
kraj, coby zřizovatel prostějovské- má praxi s vedením kolektivu. prázdnin.

a policie tuto skutečnost také
potvrdila, že zloději odcizili vozidlo, přičemž záhy kontaktovali
jeho majitele... „V pár případech
došlo dokonce i k vyplacení
takzvaného výkupného. Majitel
auta raději zlodějům zaplatil určitou částku, aby dostal své vozidlo
zpět. Samozřejmě pak krádež
auta policii nenahlásil,“ připustil
Pavel Novák.
Zatímco tedy počet krádeží
motorových vozidel v Prostějově utěšeně klesá, mnohem
nešťastnější jsou majitelé
jízdních kol. V roce 2010 bylo
policistům ohlášeno sedmačtyřicet krádeží bicyklů, ovšem
v loňském roce zloději přidali
na důrazu a odcizili už sto devět kol. „Nemizí pouze na ulici
ze stojanů po přeříznutí zámku, ale hlavně z koláren domů.
Této trestné činnosti se věnují
převážně sociálně slabší jedinci,
a hlavně drogově závislí. Není výjimkou, že zloděj ukradne jízdní
kolo v hodnotě dvaceti tisíc korun a pak ho za pětistovku prodá
někde v hospodě. Přitom i kupci
v tomto případě hrozí trestní stíhání! Každý by si měl uvědomit, že
pokud mu někdo nabízí drahé kolo
za směšnou cenu, je na tom něco
podezřelého a okamžitě to musí
nahlásit,“ alarmuje dlouhodobě

vedoucí Územního odboru Policie ČR v Prostějově Pavel Novák.
Objasňování případů krádeží
kol je v Prostějově velmi nízké,
například v roce 2012 se jednalo
pouze o třináctiprocentní úspěšnost policistů. Vloni se ale přece
jen zadařilo, když čísla vzrostla na
šestatřicet procent. Zcela na místě
je v tomto případě prevence. Ne
každý cyklista si totiž na své kolo
dává úzkostlivý pozor. „Při odstavení jízdního kola na ulici použijte vždy bezpečnostní zámek
a snažte se připoutat kolo k pevnému bodu, například do bezpečnostního stojanu, k zábradlí
či sloupu. Jste-li ve společnosti
dalších cyklistů, dávejte přednost
fyzické přítomnosti někoho
z vás u odstavených jízdních
kol. Pokud ukládáte jízdní kolo
ve společných prostorách domu,
dbejte na uzavírání vstupních
dveří domu, stálé uzamčení
společných prostor i samotných
kol. Obdobné zásady používejte
i při ukládání kol na balkonech,
ve sklepích a sklepních kójích
a nepodceňujte zabezpečení
všech stavebních otvorů, zejména oken a dveří,“ vzkazuje
majitelům kol Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje.
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Barometr

Číslo týdne

+

2

Ná t d
Návrat
do normálu.
ál Po
P nebezpečném
b
požáru v Domě pro seniory v Kostelci na
Smutný
Hané se pomalu, ale jistě všechno vrací
konec. Muži
do starých kolejí. Dva vyhořelé poz Tvorovic se na
koje jsou už nově vymalovány
prvního máje zatoulali
a většina zraněných staředva krátkosrstí ohaři v celkonek je už z nemocnice
vé hodnotě dvaasedmdesáti tisíc
zpátky v tomto sokorun. Minulé pondělí je však oba našel
ciálním zaříuhynulé na polní cestě u Němčic nad Hanou.
zení.
Policie zahájila vyšetřování a míní, že
pejskům někdo ublížil.

Dva lidské životy si vyžádala sobotní nehoda na křižovatce za Senicí na Hané
po chybě řidiče osobního
automobilu, kterou bohužel odnesl i motorkář ze
Stařechovic na Prostějovsku. Do černé kroniky tak
byl zapsán další smutný
osud.

-

Osobnost týdne

Výrok týdne
„POLICII JSEM

LÉTAJÍCÍ RABÍN

NEVOLAL, JÁ MYSLEL,
ŽE SE TADY TOČÍ
NOVÝ AKČNÍ FILM

V rámci dvaadvacátého ročníku Prostějovských dnů hudby zazněla uplynulou
sobotu v zámeckém sále na Pernštýnském
náměstí výrazně i židovská hudba v podání
oblíbené klezmerové kapely Létající rabín.
O její popularitě svědčí fakt, že sál byl
přecpán k prasknutí spokojenými diváky.

SE STŘÍLEJÍCÍMI
GANGSTERY!“
Jeden z přemyslovických občanů
vypovídal v úterý u brněnského
soudu s Jánem Bakalárem o tom,
co viděl při přepadení dodávky s penězi

KVĚTNOVÝ POHLED DO KRONIK aneb OD KOMUNISTICKÉHO SJEZDU AŽ PO VAŘENÍ DIA PIVA
Martin Mokroš

Analýza
Máme tady měsíc lásky,
můžeme spolu s básníkem Máchou vykřiknout:
„Hynku, Viléme, Jarmilo“,
a pak se líbat, ale pokud by
vás to náhodou už přestalo bavit, tak se společně se
mnou pojďte podívat, co
se událo v prostějovské
historii právě v měsíci lásky. Je zajímavé, že polibek
milenecký se tam vážně
neobjevuje...

V květnu 1949 uspořádali v
Praze již vítězní komunisté svůj
IX. sjezd, a pochopitelně se jej
zúčastnili i kandidáti z prostějovského regionu. Uvědomíme-li si, že se chystalo kruté
období padesátých let, tak tento
sjezd byl jedním ze strategických plánovacích míst, kde se
již vládnoucí garnitura připravovala na to, jak s neposlušnou
částí národa zatočit. Můžeme
tedy hovořit o přípravách polibků smrti.
První na řadě byli představitelé
církve. V květnu 1949 tak byla
plánována a následně v červnu spuštěna takzvaná Katolická akce, což byla snaha
rozbít ortodoxní provatikánské církevní jádro a dosadit
do čela prorežimní církevní
hodnostáře, kteří by byli více
závislí na komunistech než na
Vatikánu a papeži. Reakce na
sebe nenechala dlouho čekat
a všichni církevní kolaboranti
byli z církve Vatikánem exko-

munikováni (vyloučeni) a celá
aktivita nenašla podporu ani
mezi širokou veřejností. Nás
může těšit, že proti bylo především obyvatelstvo tradičně katolické Moravy a tedy i Prostějovska. Když komunisté zjistili,
že je vše odsouzeno k zániku,
tak na jaře činnost Katolické
akce sami ukončili. Klid pro
církev ale dlouho netrval, blížilo se období věznění, žalářů a
tvrdé práce v dolech...
Květen 1954 přinesl i do Prostějova volby do národního
výboru. Asi nikoho nepřekvapí, že kandidáti Národní fronty
zvítězili, ale pokud si vzpomenete na komentář k volbám v
dubnu 1964 v jedné z minulých
analýz, tak zde můžeme říct, že
obyvatelstvo vyjádřilo k vládnoucí garnituře ne zcela jednotný postoj. Účast u voleb nebyla
zdaleka stoprocentní, a přes tři
a půl tisíce přeškrtaných kandidátních lístků také o něčem
svědčilo. Stejný rok a měsíc
přinesl také odtržení třech
obcí od Prostějova a to Držo-

vic, Krasic a Vrahovic.
Květen 1959 přinesl slávu recitační soutěži Wolkrův Prostějov, která se stala soutěží
celostátní po prvních dvou
ročnících, a účastnilo se jí přes
800 umělců. Při zahájení soutěže byla odhalena na rodném
domě básníka Jiřího Wolkera
jeho busta s pamětní deskou,
kterou zde můžeme vídat dodnes. Potěšující byly i výsledky,
neboť zlato v soutěži souborů
zůstalo doma u prostějovských
„oděvářů“.
Květnové dny roku 1969 přinášely stále větší a větší porci
normalizačních větrů. A tak
právě v tomto měsíci se obnovily i družební styky se sovětským městem Rossoš, kam
odletěla na návštěvu prostějovské delegace. Pomalu, ale
jistě se tudíž ztrácelo v nenávratnu populární heslo z roku
1968: „Co Čech to muzikant,
co Rus to okupant“. Na druhé
straně můžeme diskutovat o
tom, zda lidé z Rossoše měli o
nějaké invazi do Českosloven-

ska v srpnu 1968 vůbec nějaké
tušení. Informační embargo a
vakuum v tomto státě totiž tehdy fungovalo dokonale.
Rok 1974 přinesl v květnu
do Prostějova další sovětský
závan. Na výročí konce války byl položen na hlavním
náměstí základní kámen k
pomníku vůdce bolševické
revoluce Vladimira Iljiče Lenina, dokonce existovala zcela
„dobrovolná“ sbírka, kde v té
době bylo vybráno přes půl milionu tehdejších korun. O dobrovolnosti sbírky samozřejmě
můžeme opět diskutovat, v každém případě ona bronzová obluda nás na náměstí strašila až do
pádu komunistického režimu.
Rok 1979 přinesl pozitivní
událost pro handicapované
spoluobčany, neboť byl slavnostně otevřen nový závod
Výrobního družstva invalidů
CÍL, stojící na svém místě
dodnes.
Jsme národ pivařů, ale bohužel také národ lidí nemocných
cukrovkou, a tak právě pro tuto

skupinu obyvatelstva začal prostějovský pivovar v květnu 1984
vařit takzvané Dia pivo. Ano,
nápoj měl pomoci diabetikům pivařům, neboť klasické pivo obsahuje příliš cukru, ale reakce byla
ze strany pravověrných pivařů
spíše rozpačitá, a musím říct, že
i já, jsa již tehdy pivem políbený,
jsem nevěřícně při degustaci koulel očima. Pamatuji si, že tehdy
raději spousta diabetiků pivařů s
pitím přestala, většina doporučení
lékařů ignorovala, zato zcela nepochopitelně se objevila skupina
řidičů, kteří se naivně domnívali,
na základě jakési podezřelé fámy,
že Dia pivo rovná se nealko pivo!
Až pár sebraných „řidičáků“ je
rázně přesvědčilo o opaku,. Inu,
ne vše je dobré zkoušet a všemu
věřit.
Ač jsme skončili spíše úsměvně,
celkově to nic k smíchu nebylo.
A tak vám doporučuji, běžte se
zase líbat pod rozkvetlou třešeň
nebo prostě někam. Vědci tvrdí,
že je to zdravé třeba na zuby a
dokonce se při tom spalují kalorie. Takže, hurá do máje!

komentář redaktora

fejeton Co Čech, to muzikant Po smrti Bartošové se bulvár změní
Petra Hežová
Příroda se zřejmě rozhodla, že
se pro letošek
nebude babrat
s jarem, a rovnou rozjela léto. A tak tam,
kde zpěv ptáků po ránu přehluší řev automobilů, by člověk i dostal chuť popadnout
nějaký ten hudební nástroj
a vyrazit do světa. Zrovna jako
Ladislav Pešek v legendární
pohádce Obušku z pytle ven...
V mém případě by asi nešlo
o nijak záviděníhodný hudební projev, přestože jsem
v dětství slušně válela na
poklice od kastrolů, už vů-

bec bych se ale nehlásila do
talentové televizní soutěže.
Ještě, že se kolem potuluje
úctyhodná hromada těch,
kteří se za svůj zpěv a hudební umění nestydí, a neváhají
se s ním pochlubit široké veřejnosti, ať už o to ta široká
veřejnost stojí nebo ne. Při
pěkném počasí není problém
ani v ulicích našeho města
potkat amatérské harmonikáře, kytaristu nebo hráče
na klarinet, a když si počkáte
do setmění, uslyšíte i souboj
pěveckých kapel v podání
místních alkoholiků a romských spoluobčanů, kterým
to zpívá hlava nehlava. Koneckonců, nota sem, nota
tam, komu na tom sejde,
hlavně když svým nočním

vystoupením
zpříjemním
noc alespoň dvěma ulicím.
Heslo ‚jenom hlas nestačí‘
rozhodně dodržují vyznavači
hnutí Hare Krišna, kteří nás
svými jednoduchými a snadno zapamatovatelnými texty
bombardují s až překvapivou pravidelností. Vždyť
taky žádná hitovka do světa
neprorazí, dokud všichni neznají text nazpaměť. Měli jste
vidět tu radost a překvapení
v očích Krišna-vyznavače,
když mu jeden spoluobčan
„hupl“ kolem krku a svým
osobitým zpěvem ho z plna
hrdla doprovázel. Víc než
zpěv to sice znělo, jako když
někdo mučí hejno kachen,
ale originální show alespoň
pobavila téměř půl náměstí...

Konstelace
hvězd Prostějova
V tomto týdnu si všichni dávejte pozor na své peněženky a neotvírejte

je víc, než je potřebné. Prostějované budou v nejbližších dnech vystaveni obrovskému finančnímu tlaku a obstojí jen ti, kteří neutratí
ani o korunu víc, než je nutné.

Berani - 20.3. až 18.4. V následujících dnech se
vám několik věcí nebude líbit, ale vztek budete
v sobě dusit. Až záhy přijdete na to, že pokud chcete
něco změnit k lepšímu, budete muset trochu přebytečné páry vypustit...
Býci - 19.4. až 19.5. Neskutečným způsobem se
necháte doběhnout podvodníky, kteří využijí vaší
neopatrnosti. Stěžovat si někomu nemá cenu, natož
něco hlásit policii. Ale své věci můžete lehce získat
zpět, ony podvodníky dobře znáte.
Blíženci - 20.5. až 19.6. Už od pondělí budete
mít dobrou náladu, která pramení z dobré pohody
v rodině. Nepokazí ji vám ani nadřízený, který vás
zahrne spoustou úkolů, v některých případech i nesmyslnými. Skloňte ale hlavu a neremcejte.
Raci - 20.6. až 21.7. Čeká vás víkend plný alkoholového opojení. Proto se snažte během všedních
dnů stihnout veškeré povinnosti, které jsou opravdu
důležité. Nespoléhejte na to, že se něco vyřeší samo,
to byste později narazili do zdi!
Lvi - 22.7.až 21.8. Některý z vašich příbuzných se
dostane do pořádných patálií a pochopitelně se obrátí na vás se žádostí o pomoc. Pokud to bude ve
vašich silách, neváhejte. Nikdy totiž nevíte, kdy podobnou pomoc budete vyžadovat i vy...
Panny - 22.8. až 21.9. Ve vašem případě se zamračí
obloha nad vaším partnerským vztahem, dokonce
udeří i pár blesků a hromů. Smutné bude to, že tento
týden nebudete mít čas hasit požáry. Krize ve vašem
vztahu se tak ještě prohloubí.
...ještě
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Váhy - 22.9. až 21.10. Budete si vážit klidu, který
zavládne u vás doma. Se svými nejbližšími si užijete chvíle plné porozumění. Členové rodiny se vám
s důvěrou budou svěřovat s problémy. Mohou si být
jistí, že je se zájmem vyslechnete.
Štíři - 22.10. až 20.11. V zaměstnání raději nečekejte pohodový týden bez stresu. Hlavně v dopoledních hodinách se zapotíte a budete muset vynaložit
značné úsilí. Kvůli tlaku okolí vám hrozí roztěkanost a nervozita. Nebudete ve formě.
Střelci - 21.11. až 20.12. Lidé okolo vás se dostanou do značných problémů, ale budete to právě vy,
kteří se ocitnete v pozici jejich zachránců. Máte totiž
jedinečnou vlastnost urovnat všechny spory, které
okolo vás vyvstanou. Dočkáte se vděku.
Kozorohové - 21.12. až 19.1. Překvapivě se v těchto dnech vyhnete hádkám a vyhraněným situacím,
do kterých jste se v poslední době dostávali téměř
pravidelně. Pohodový týden nenaruší ani nemilá
zpráva z prostředí rodinného kruhu.
Vodnáři - 20.1. až 18.2. Stanete se středem pozornosti jak v zaměstnání, tak i mimo něj. Není taky
divu, když hned v úvodu týdne vyhrajete v sázkové
hře nemalý peníz! Měli byste ale být velmi opatrní
a nepůjčovat každému, kdo si řekne!
Ryby - 19.2. až 19.3. Čeká vás celkem úspěšný týden, hned v pondělí překvapíte šéfa velmi dobrým
nápadem. Pokud ho navíc dokážete záhy zrealizovat, můžete se dočkat zajímavých prémií. V zaměstnání budete jasnou jedničkou.

Martin Zaoral
Ženy zvládnou několik hodin
nepít, pár dní nejíst a řadu
měsíců se nemilovat. Absolutně však nejsou schopny po
delší dobu někoho „nedrbat“.
A mnozí chlapi už nejsou o moc
lepší. Drby patří k nám lidem
stejně neodmyslitelně jako
dlouhé vlasy k Libuši či Šemík
k Horymírovi.
Člověk je totiž tvor společenský
a zvědavý. Vždy chtěl vědět, kdo
s kým, proč a za kolik. Pouze
v minulosti se jeho zvědavost
omezovala na prostředí, ve kterém
žil. Stará Horáčková vždycky
jako první věděla, že mladé Vrá-

nové z chalupy u mlýna se narodil
kluk jako buk a že jeho otcem určitě není Vrána, který pořád někde
lítá, ale úplně jiný ptáček. A všichni z celé vesnice hltali její „zaručené zprávy“ víc než cokoliv jiného.
Zajímalo je to dokonce víc než to,
jestli je zrovna králem František,
Josef či oba dva dohromady.
Doba se však změnila. Řada
lidí žijících v paneláku či někde
v satelitním městě ani neví, jak
se jejich soused jmenuje. Netuší kolik má dětí, co ho trápí,
kde ztropil nějakou tu nepřístojnost a podobně. Tohle vše
jim však strašně chybí. Trpí,
jako by žili ve vězení. Přirozeně totiž touží po tom, aby
mohli soudit chování druhých,
a díky tomu se ujišťovat, že
oni žijí správně. Chtějí si užít
zděšení, že se někomu druhému stalo velké neštěstí a ujistit se, že oni na tom ještě tak
špatně nejsou. Tuhle jejich

silnou potřebu pak neuspokojí
nic jiného než takzvaný bulvár.
Obrovský zájem, který doprovázel smrt zpěvačky Ivety Bartošové, tak absolutně není ničím
nepochopitelným. Díky bulvárním
médiím se totiž psychicky labilní
alkoholička, která kdysi zpívala
písně o lásce, stala „dobrou známou“ obrovského množství lidí.
Věděli toho o ní často víc, než
o svých sousedech a někdy dokonce i příbuzných. Bylo by proto hodně zvláštní, kdyby je smrt někoho
tak blízkého hluboce nezasáhla.
Skon Ivety Bartošové český bulvár samozřejmě změní. Bude si
totiž místo ní muset najít někoho jiného. Někoho, koho budou
všichni jeho čtenáři znát a zároveň
bude mít dostatečně neuspořádaný život, aby jeho zvraty lidi zajímaly. Dá se předpokládat, že se
mu to velice brzy podaří.
Zájem ze všech stran je totiž čím
dál větší...

Agentura
Ryby a kachny se přestěhují do kašen!
Další průser s drozdovickým
rybníkem! Je s podivem, že na to
nikdo nepřišel a nikdo se o to nezajímá. Až Agentura Hóser, která
je všude první a má k dispozici
jen samé exkluzivní informace,
vypátrala, že prostějovští konšelé
odsouhlasili krizový plán ohledně
záchrany živočišstva živořícího
v drozdovickém rybníku.
Jak totiž známo, vzhledem k rekonstrukci mlýnského náhonu
a definitivního zastavení přítoku
vody do zmíněného rybníku, že
v něm lekají nejenom ryby, ale
už ani kachny tady nechtějí přebývat... „Je to opravdová krize!
Některé kachny jsme nechali
přejet služebními auty města,
další si zase na základě našeho
povolení ulovili sociálně slabší
spoluobčané z Husova náměstí.
Ale co máme dělat s kapry, kteří
zde lekají hrůzou? O tom teprve
jednáme, ale krizový štáb už přišel na určité řešení,“ poskytla

Agentuře Hóser exkluzivní vyjádření Ivana Hemeráková, náměstkyně primátora zodpovědná
na magistrátu za vodu, oheň
a páru nad hrncem.
A o jaké že se to jedná řešení? Přímo geniální! „Polovina kačen se
stejně toulá po náměstí, kde je lidé
krmí a mají z nich švandu. Takže
je z rybníku a jeho okolí odlovíme
a přestěhujeme k Masarykovi ke
kašně. To samé uděláme s rybami. Jsme už domluveni s rybáři,
že je pochytají a vysadí do kašen
na Pernštýnském náměstí, na
náměstí T. G. Masaryka a také na
Rudé náměstí. Teda, co to kecám,
na náměstí Spojenců,“ vyzradila
Ivana Hemeráková.
Stěhování kachen a kaprů nebude sice levnou záležitostí, ovšem
vzhledem k výbornému ratingu
si to město může dovolit. „Vyčlenili jsme na tuto akci z rozpočtu
města dva a půl milionu korun.
Nejdražší budou odchytové po-

můcky na kačeny a žížaly, které
budou sloužit jako návnady pro
rybáře na odlovení kaprů. Já
myslím, že je to výhodná investice
a živočišstvo podobného druhu
na náměstí přiláká spoustu turistů,“ míní Miroslav Nakaseseděl,
primátor Prostějova.
Ode dneška je tak lovení kačen
a chytání kaprů přísně zakázáno,
tito pak budou v kašnách na náměstích přísně střeženi kamerami a městskou policií. „Kapři se
z kašen vyloví až před Vánocemi
a poputují na štědrovečerní stůl
zastupitelům statutárního města
Prostějova. Šupinky pro štěstí
prodáme za symbolickou cenu
některým občanům,“ podotkla
závěrem Ivana Hemeráková.
Za Agenturu Hóser Majkl

aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

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

Zimák ve Sportovní?

Konečně se po letech blýská
na lepší časy v našem hokeji. S nadšením jsem si přečetl
rozhovor s panem Luňákem,
ve kterém šéf prostějovského mužského hokeje nastínil
i odvážné plány do budoucna.
Je ale jasné, že pokud by skutečně byly plány na extraligu
v Prostějově tak horké, na stařičkém zimáku, byť nedávno
zrekonstruovaném, by se nejvyšší soutěž nedala hrát. A tak
mě napadlo, zda by město neuvažovalo o využití pozemku
bývalého fotbalového hřiště ve
Sportovní ulici k vybudování
nového zimního stadionu! Je
to fantasmagorie? Možná že
ne, vždyť v územním plánu
je s tímto pozemkem počítáno výhradně jen pro sportovní
účely, tak proč ho pořád nechávat ležet ladem? A na hokej
chodí tisícovky občanů!
Petr Vilímek, Prostějov

Jako přes kopírák

Také já každým rokem navštívím Den s integrovaným
záchranným systémem na prostějovském náměstí. Nevím
jak děti, které patří k hlavním
a nejpočetnějším divákům této
akce, ale já už tak tři roky pozpátku zaznamenávám docela
značný úbytek návštěvníků.
Zdá se mi, že program této přehlídky je každý rok úplně stejný, doslova jako přes kopírák
a tím ztrácí na atraktivitě. Může
to být můj subjektivní pocit, ale
klesající počet diváků i zájem
médií tomu odpovídá...
Jan Vymětal, Prostějov

My jsme květy našli!

Tak jsem si ve Večerníku přečetl, že spousta Prostějovanů
měla velký problém na prvního máje sehnat rozkvetlý
strom, pod kterým by se se
svým milým nebo milou políbili. Ale vždyť podle zvyklostí
se nemusí jednat o strom! Já
jsem to s manželkou vyřešil
úplně hladce. Na zahrádce
nám totiž už kvetou jahody,
takže jsme se pod nimi tak trochu vyváleli a prostě jsme se
líbali vleže! Zkuste to taky.
Jiří Staněk, Prostějov

Na co je tam kamera?

Docela mě rozčílila vaše reportáž o žháři, který už zapálil
několik „kadibudek“ ve Školní
ulici. Hlavně mě tedy dopálilo to, že policie je zatím při
pátrání po pachateli bezradná
a nemá stopu. Jenomže jak
všichni víme, ve Školní ulici
je kamera napojená na městský kamerový systém. Copak
ta nezaznamenala nějaké podezřelé chování nějaké osoby
v této ulici v době požáru?
A jestliže ano, proč policie
okamžitě nezareagovala, když
to operační důstojník viděl?
A jestliže kamera nic neviděla,
tak se ptám, na co vůbec ve
Školní ulici je?! Vzpomínám
si totiž i na případ z loňského
roku, kdy nezaznamenala ani
sprejera, který poničil malby
židovských domů na městských hradbách.
Petr Kalabis, Prostějov

PIŠTE NÁM
SVÉ NÁMĚTY!
na email:
VECERNIK@PV.CZ!
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a redakce Večerníku se od
něj distancuje.
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
„A máme to za sebou!“ Takto si oddechli současní maturanti,
kteří se v minulých dnech podrobili státním maturitám, konkrétně didaktickým testům. Studenti je psali z češtiny, matematiky a z cizího jazyka. Zanedlouho je pak čeká ústní část
maturitních zkoušek. A jak jsou na tom maturanti prostějovských středních škol? Na to jsme se v uplynulém týdnu ptali
v prostějovských ulicích…

JSTE SPOKOJENI S ÚROVNÍ
DIDAKTICKÝCH TESTŮ?
Daniela SEDLÁČKOVÁ
Prostějov

HELENA MIKOVÁ
Prostějov

ANO

SPÍŠE ANO

Sociální demokraté
počítají na kandidátce

s ARNOLDEM

!
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K málo vídané atrakci sáhli v rámci předvolebního boje prostějovští
sociální demokraté. Tato vládnoucí strana při prvomájové veselici
v Kolářových sadech početným
návštěvníkům akce mimo jiného
předvedla, s jakou silou vtrhnou
do podzimních komunálních voleb.
A budou to skutečně pořádné svaly!
Prostějov/mik

„Ve škole jsme si sice vzorové
testy zkoušeli, ale v ostrých
testech se nakonec našly i věci,
které v těch vzorových nebyly.
Tak jsem zvědavá, jaké budu
mít výsledky. Nejtěžší mi připadl test z anglického jazyka.
Na jednu stranu jsem asi ráda,
že jsou nové maturity i formou
didaktických testů. Podle mě to
právě díky těmto testům neudělá úplně každý, tedy ten, který se poctivě nepřipravoval.“

Na pódium sousedící s prostějovskou
hvězdárnou totiž hned po představení
plejády „oranžových“ komunálních
politiků vtrhnul svalovec, který si nezadal s Arnoldem Schwarzeneggerem!
„Byl to dobrý tah, získali jsme pro ČSSD
mnohé další příznivce z řad jemnějšího
pohlaví,“ libovala si Alena Rašková,
současná náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov.
Atrakce v podobě naolejovaného
svalovce skutečně zabrala, kulturista si vysloužil potlesk davů májově
naladěného obecenstva. „Toho bych si
dovedla přestavit jako primátora. Ten
by v Prostějově uměl udělat pořádek,“
utrousila jedna z přihlížejících dam.

„Didaktické testy byly poměrně
těžké, ale s jejich úrovní jsem
asi spokojená. Pro mě byl nejtěžší test z českého jazyka. Musím ale říci, že testy, které jsme
si ve škole zkoušeli cvičně, byly
jednodušší, než ty, které jsme
psali naostro. Navíc vyskytovaly se v nich i věci, které jsme si
vůbec nezkoušeli. Takže jsem
zvědavá, jak dopadnu. Snad
jsem to zvládla. Co mi ale vadí,
je čekací doba na výsledky.“

Říká se, že na jaře se všem zapalují lýtka. Je to opravdu
tak? Průzkumy ukazují, že si to většina lidí opravdu myslí.
Ano, jaro sexu přeje, po dlouhých zimních dnech přichází
konečně teplo, ženy odkládají přebytečné vrstvy, víc se odhalují, a to na muže, které vizuální pohled přivádí do nálady,
pozitivně působí. Do těla se jim vyplavuje více testosteronu
a touha je na světě. U žen to funguje jinak. Pohled na muže
v tričku vzruší jen málokterou, zato více světla a slunce jim
v těle zvýší hladinu endorfinů a serotoninů.Ty způsobují, že se
u něžné polovičky zvedá touha po sblížení, samozřejmě
intimním. A tím pádem i po sexu. Je tu však ještě jedna věc
- na ženy funguje i viditelné vzrušení mužů, a tak také ony
více prahnou po milování.
Máte i vy na jaře větší chuť na sex, anebo ne? Pokud ano,
tak hurá do přírody. A pokud možno i s partnerem. Vyberte
si slunečný den a buďte co nejdéle venku. Je totiž jasně
prokázáno, že na muže působí vitamin D, který získávají ze
slunce. Díky tomu se u nich totiž zvyšuje hladina testosteronu, a tak mají vyšší chuť na sex a jsou v posteli aktivnější.

Foto: Internet
Pomůže ČSSD? Na dosud nerozhodnuté voliče
se v rámci prvomájových oslav vydali „socané“ i s
tímto svalovcem.
Foto: archiv ČSSD

INZERCE

jak šel čas Prostějovem ...

Kravařova

Stávala tu Plumlovská brána. Kravařova ulice byla ještě v devatenáctém století brána jako součást Plumlovské ulice. Od května 1881
nesla název Knížecí (Fürsten-Gasse), současné pojmenování nese
od ledna 1893 podle rodu pánů z Kravař, kteří v letech 1374 až 1495
vlastnili město Prostějov. V letech 1940 až 1945 byla zvána německy
Krawarn-Gasse, mezi lidmi se dlouho užívalo hovorové označení Plumlovská brána. Ta byla zbořena v roce 1877). V rohovém domě číslo 1
sídlila Živnostenská banka, a to v domě číslo 3. První moravská továrna
na doutníkové špičky a cigaretové dutinky. Budova Lidové školy umění
v Kravařově ulici byla původně postavena jako internát obchodní akademie.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Netušilova ulice
napsáno
před
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Město převzalo „Koupelky“: Stavbě aquaparku už nic nebrání!

Delší dobu, než
se ve skutečnosti čekalo,
trvalo jednání
radních se zástupci Dělnické tělocvičné jednoty a TJ Pozemstav. Právě na
ochotě zástupců těchto dvou subjektů
záleželo, zda město bude mít volnější
ruce při zamýšlené výstavbě nového
aquaparku v místech, kde dříve stá-

lety

ly neblaze proslulé romské kolonie
U svaté Anny.
Šlo hlavně o ochotu prodat pozemky
městu. Po krátkých průtazích se radnice nakonec s DTJ a TJ Pozemstav
dohodla. „Nyní již mohu sdělit, že
s oběma subjekty jsme podepsali
smlouvu o smlouvě budoucí s některými podmínkami, které si kladly tyto
jednoty. Při našich jednáních probíha-

ly navíc intenzivní diskuze například
o znaleckém posudku o ceně pozemků. Byla už podepsána kupní smlouva
s DTJ na pozemky a technické zařízení v areálu Koupelek
a došlo už i na fyzické předání. Navíc s TJ Pozemstav byla podepsána
smlouva o výpůjčce pozemků,“ potvrdil místostarosta Prostějova Vlastimil
Uchytil.

Vybíráme pro vás „půltucet“

Dohoda s oběma majiteli pozemků na
stávajícím koupališti a jeho okolí zároveň znamená i skutečnost, že nyní
má město otevřenou cestu ke stavbě
velkého aquaparku. „Samozřejmě,
právě výkupy zmiňovaných pozemků
jsou směrovány k realizaci oddechové
zóny v této části Prostějova. Věřím, že
stavba aquaparku bude realizována do
dvou až tří let,“ dodal Uchytil.

... tentokrát ze sortimentu:

NEALKO...

Sprite
2l

Fanta
1l

Mirinda
1,5 l

Kofola
2l

Pepsi Cola
1,5 l

Coca Cola
2l

37,90

-

17,90

29,90

17,90

31,90

-

-

-

29,90

-

37,90

39,90

27,90

19,90

27,90

19,90

39,90

37,90

-

29,90

29,90

29,90

37,90

24,90

28,90

29,90

29,90

16,90

37,90

39,90

28,90

29,90

29,90

23,90

37,90

Naše RESUMÉ
Sice to dle lékařů není úplně
nejzdravější, zato vám to
ale chutná... Řeč je o perlivých limonádách se známou značkou kvality. Nejlepší
cenu za dvoulitrovou láhev
Sprite a půldruhého litru
Pepsi Coly nabízí Tesco, litrovou Fantu pak Billa, kde také
nejvýhodněji koupíte dva litry
Kofoly. Pro litr a půl Mirindy
si zajeďte do Albertu, a když
už tam budete, čekají na vás
i nejlevnější dva litry Coca Coly.
Tak na zdraví!
Průzkum proveden
ve středu 7. května 2014

Návrat ke

„starým” případům

Kovařík ODSOUZEN,
jiní vyvázli bez trestu
Prostějov/mik, mls

PONDĚLÍ 13. KVĚTNA 2013
Bývalý hráč HKC Prostějov, s nímž v devadesátých letech minulého
století vybojoval historický postup do první hokejové ligy a proslul
jako člen slavného kvarteta BU-KO-SE-MU, později pak hráč Vyškova Robert Kovařík byl až po svém útěku do Spojených států odsouzen
za loupeže a krádeže jako hlava několikačlenného gangu. Ten nejen
na Prostějovsku řádil jako černá ruka a během loupeží si přišel na
několik milionů korun. Přestože Kovařík v USA coby „Robert van
Damme“ veřejně působil v gay pornu a policií byl dokonce dvakrát
zatčen, zpět do České republiky dosud vydán nebyl. V nejbližších
dnech však bude vše jinak, nyní už má být opravdu deportován.

KVĚTEN 2014
To, co trvalo dlouhých deset let, nabralo v průběhu uplynulého roku
hodně rychlý spád. Robert Kovařík byl skutečně před rokem deportován zpět do republiky a následně i popohnán před soud. Přestože
u něj tvrdil, že s ozbrojenými loupežemi nemá nic společného, soud
mu neuvěřil. Naprosto s ním však souhlasil v tvrzení, že minimálně jedné z loupeží se zúčastnili také prostějovští podnikatelé Karel
Menyház a Roman Zemánek. To nepřímo potvrdil sám Zemánek,
když coby svědek odmítl vypovídat. „Mohl bych sám sobě způsobit
trestní stíhání,“ odůvodnil majitel prostějovského baru. Faktem však
zůstává, že kromě odsouzených Roberta Kovaříka a Davida Zacha
všichni ostatní lupiči spravedlnosti unikli.
Přestože brněnský soud Kovaříka poslal do vězení na 9,5 roku,
není vyloučeno, že už za pár měsíců ho potkáme v prostějovských ulicích. Třetinu trestu mu totiž soud promine a čtyři roky
si už Kovařík celkem odkroutil ve vazbě.

Zpravodajství

Dnes se už Dolní ulici

raději VYHNĚTE!

Prostějov/mik - Jak už Večerník informoval v minulém čísle,
tak právě dnes, tj. v pondělí 12.
května, bude zahájena výstavba
provizorního rondelu v blízkosti
motorestu U Rodenů v Dolní ulici.
Proto se kvůli uzavírce této lokalitě až do konce června vyhýbejte!
„Uzavírka začne už v pondělí dvanáctého května 2014 s tím, že ulice
Dolní zůstane po ulici Slezskou

ještě v této první fázi rekonstrukce
v provozu. Dále bude umožněn
průjezd MHD a vozidlům Integrovaného záchranného systému. Úplné uzavření ulice Dolní z důvodu
rekonstrukce se pak předpokládá
koncem měsíce května. O přesném
datu budeme občany informovat,“
sdělila Večerníku Jana Gáborová,
tisková mluvčí Magistrátu města
Prostějova.

Prostějované, už máte plavky?

Aquapark otevírá 24. května!

Prostějov/mik - Tak už je to
tady! Otevření prostějovského
aquaparku v Krasické ulici se
nezadržitelně blíží, brány největšího prostějovského koupaliště
se otevřou za tucet dní. Má to
samozřejmě jednu významnou
podmínku – příznivé počasí.
„Pokud se nestane nic nepředpokládaného, aquapark otevřeme
pro návštěvníky v pátek 24. května,“ potvrdil Večerníku Vladimír
Průša, jednatel Domovní správy

v Prostějově. Jak vzápětí dodal,
v současné chvíli na největším
prostějovském koupališti probíhají závěrečné přípravné práce.
„V těchto dnech se už napouštějí
bazény a probíhají odběry vody
k hygienickým rozborům. Jakmile bazény budou plné vody, začne
generální zkouška všech technologií. Chceme stihnout vše, abychom v pátek čtyřiadvacátého zahájili letošní sezónu v aquaparku,“
dodal šéf Domovní správy.

Pietní akce k 69. výročí
konce druhé světové války

Foto: Magistrát města Prostějova
Prostějov/mik - Zástupci města uctili ve čtvrtek 8. května na
Městském hřbitově v Prostějově památku padlých vojáků i všech
dalších obětí druhé světové války. Pietního aktu u příležitosti
69. výročí konce tohoto nejhoršího světového konfliktu všech dob
se kromě primátora Miroslava Pišťáka účastnili i další zastupitelé
a také zástupci společenských organizací, armády a policie. Ke
slavnostnímu rázu akce přispělo i pěvecké sdružení Proměny.
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 12. května 2014

Rekonstrukce mlýnského náhonu

se změnila v BITVU O VODU
Plným tempem pokračuje revitalizace mlýnského náhonu v Kolářových sadech. Místo, které
ještě na podzim loňského roku bylo spíše smetištěm, a voda v korytu připomínala nechutně
páchnoucí stoku, se mění k nepoznání. Problém
je ovšem v tom, že stavbaři museli vytvořit hráz,
kterou definitivně zamezili proudění vody do
drozdovického rybníka!
Prostějov/mik
„Je to opravdu menší problém,
rybáři hořekují, že jsou vzhledem
k drozdovickému rybníku odstaveni od vody a hrozí tím úhyn ryb.
Jsem ale přesvědčena, že se vše
brzy vyřeší, voda musela být přehrazena, jinak by se rekonstrukce
mlýnského náhonu nemohla provést. Ostatně vloni byl náhon kvůli
suchu skoro celý rok bez vody.
Práce na rekonstrukci mlýnského
náhonu mají skončit v září, ale
předpokládám, že voda se do něj
opět pustí už během prázdnin,“
míní Ivana Hemerková, náměst-

kyně primátora Statutárního města
Prostějov.
Přestože rybáři nejsou nadšeni,
situaci s nedostatkem vody v rybníku nevidí ještě jako katastrofu.
„Samozřejmě, že jsme se ohradili
proti zástavě vody, ale co naděláme. Po nedávném výlovu jsme
do rybníka opět nasadili dvouleté
kapry, kteří by to měli přežít. Doufám ale, že nás nečekají suché měsíce a vedro. To by už byl problém.
Zatím ale často prší, což je dobře,“
poznamenal pro Večerník Pavel
Müller, jednatel Moravského rybářského svazu, místní organizace
v Prostějově.

Vodě stop! Zatímco dělníci makají na rekonstrukci mlýnského náhonu, vodu museli pochopitelně „zastavit“.
2x foto: Michal Kadlec

školu budeme v Prostějově mít.
Povolení z ministerstva školství
už máme, navíc o toto církevní
školské zařízení je v Prostějově
enormní zájem mezi rodiči i dětmi.
Se současným vedením města
jsme bohužel zatím společnou
řeč nenašli, takže spíše počkáme
s našimi plány až na nové zastupitelstvo, které vzejde z podzimních komunálních voleb,“ řekl
Večerníku Jaroslav Fidrmuc, ředitel
Cyrilometodějského
gymnázia
v Prostějově.
Na postoji magistrátu se
ovšem ani v tuto chvíli nic

nezměnilo. „Zastupitelstvo většinou hlasů odmítlo poskytnout
CMG
uvolněné
prostory
v budově v Komenského ulici
číslo 4 pro potřeby základní
školy. Jak všichni totiž víme,
blíží se rekonstrukce domu
dětí a mládeže na Vápenici
a děti odtud budou na nějaký čas
přestěhováni právě sem. Navíc
si vedení města nemyslí, že další
základní škola je v Prostějově
potřebná,“ zopakovala Ivana
Hemerková, náměstkyně primátora Statutárního města pro
školství.

Bez potřebného zázemí pro
základní školu má ovšem vedení
CMG svázané ruce. „To je pravda, o prostory v Komenského
ulici hodně stojíme, chceme
základní školu v těsné blízkosti
našeho gymnázia a mateřské
školy. Někde na periferii města
by pro nás základní škola neměla
význam,“ přiznal Jaroslav Fidrmuc.
Otázkou zůstává, zda po listopadových
komunálních
volbách bude nové zastupitelstvo smířlivější k plánům
Cyrilometodějského gymnázia...

RVAČKA o ukradenou kabelku POLICIE HLEDÁ SVĚDKY
„Zapíchnu tě šroubovákem,“ vyhrožoval zloděj
BOURAČKY na Netušilce

Prostějov/mik - Tak na darebáka! Duchapřítomností zaměstnanců obchodu a rychlým
zákrokem strážníků se podařilo
chytit zloděje tašky, který o ni
okradl jednaosmdesátiletého seniora v prodejně v Plumlovské
ulici. A že šlo o pořádně urputnou bitvu!
„Strážníci v pondělí pátého května
zadrželi muže, kterého pronásledovala dvojice osob. K události
došlo před jedenáctou hodinou
v Plumlovské ulici. Zajištěnou
osobou byl čtyřiatřicetiletý muž,
který vytrhl z ruky nakupujícímu

příruční tašku přímo v nákupním
středisku, a poté se snažil z místa
odejít. Člen bezpečnostní agentury
ho však u vchodu chytil. Pachatel se mu ale vysmekl ze sevření
a začal vyhrožovat, že ochránce
pořádku bodne šroubovákem...,“
popsala Večerníku zpočátku velmi
vyhrocenou situaci Jana Adámková, tisková mluvčí Městské policie
Prostějov.
V této chvíli už ale o případu věděli strážníci a okamžitě vyjeli na
místo. Mezitím se zlodějský grázl
dal na útěk směrem k parkovišti.
„Pracovník zmíněné ochranky se

Komu ukradli JEŽÍŠE KRISTA?
Strážníci hledají majitele sošky

Ozve se majitel Krista? Strážníci zatím nevědí, komu více než půlmetrová
soška byla ukradena. Pomůže veřejnost? Foto: Městská policie v Prostějov
Prostějov/mik - Před zapeklitou
věcí stojí strážníci prostějovské
městské policie. Při zadržení
celostátně hledané osoby u ní
našli více než půlmetrovou
kovovou sošku Ježíše Krista.
Nikdo ale neví, komu a kde ji
muž ukradl!
„Městská policie žádá veřejnost
o spolupráci při hledání majitele
sošky ukřižovaného Krista bez
kříže s trnovou korunou. Soška
je pětapadesát centimetrů dlouhá
a je vyrobena z kovu,“ uvedl
pro Večerník František Soušek,
strážník okrskové služby.
A kde se soška Ježíše Krista
vůbec vzala? „Nemohu být v tuto

chvíli příliš konkrétní, ale našli
jsme ji při zadržení hledané osoby. Moc by nám pomohlo, kdyby
se našel majitel této sošky. Mohla
být někomu odcizena na hřbitově
z hrobu, ale také z některého
z
prostějovských
kostelů,“
podotkl Jan Nagy, velitel Městské
policie v Prostějově, přičemž
poskytl Večerníku fotografie
ukradené sošky. „Chtěl bych
požádat veřejnost, aby případné
informace o původu sošky
občané volali na telefonní číslo
okrskového strážníka Františka
Souška 774 156 383. Snad se ohlásí i samotný majitel,“ doufá šéf
prostějovských strážníků.

zaměstnankyní obchodu se vydali
za ním. Jakmile ho dostihli, muž
opět začal vyhrožovat pobodáním.
Po cestě muž ale svůj lup i se šroubovákem zahodil. I tak měl smůlu.
U kruhového objezdu byl hlídkou
strážníků zadržen,“ zvěstovala
dobrou zprávu Adámková.
Jednaosmdesátiletý důchodce
tak o tašku nepřišel. „Jakmile mu
ji strážníci vrátili, obsah si zkontroloval a nic nechybělo. Pachatel
byl předán policistům, kteří si pro
podezření z trestného činu celou
událost převzali,“ dodala tisková
mluvčí prostějovských strážníků.

Prostějov/mik - Prostějovská
policie vyšetřuje dopravní nehodu, ke které došlo uprostřed
minulého týdne v Netušilově
ulici. Problém je v tom, že jeden z účastníků karambolu
ujel. Vyšetřovatelé tak žádají
případné svědky, aby se policii
přihlásili.
„Ve středu 7. května v 15.40
hodin v Netušilově ulici v Prostějově došlo k dopravní nehodě
osobního vozidla Volkswagen

Passat. Devatenáctiletý řidič
jel po výše uvedené ulici, kdy
proti němu vyjelo vozidlo Renault Scenic, které objíždělo
zaparkované auto a při tomto
manévru ho ohrozilo. Mladík,
aby zabránil střetu, strhl řízení a narazil do zaparkovaného vozidla Škoda Octavia. Při
nehodě nebyl nikdo zraněn.
Řidič renaultu však nezastavil
a z místa nehody odjel,“ informoval Večerník o karambolu na

Netušilce Josef Bednařík, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Jak dodal, škoda na obou vozidlech byla odhadnuta na třicet
tisíc korun. „Z důvodu řádného
prošetření dopravní nehody
a zjištění vozidla a řidiče, policie
žádá svědky dopravní nehody,
aby se přihlásili na Dopravní
inspektorát v Prostějově nebo
lince 158,“ apeluje na případné
svědky události Josef Bednařík.

Návštěvnost veřejného bruslení trhá rekordy

Prostějov/mik - Sezónní provoz Víceúčelové haly-zimního
stadionu skončil úspěchem.
A to vzhledem k ekonomice, ale
také ohledně sportovní stránky
i návštěvnosti. Jak hokejových
utkání, tak veřejného bruslení.
„Zimní stadion byl během sezóny
využíván velmi hojně. Ať už díky
většímu počtu tréninků hokejových družstev, tak i zvýšenému

objemu hodin pro veřejné
bruslení. Právě na toto jsme
vzhledem ke zvýšené poptávce
dbali nejvíce. Zima byla velice
mírná, městský rybník nezamrznul, a proto jsme registrovali
rekordní návštěvy stadionu z řad
bruslící veřejnosti,“ prozradil
Večerníku Vladimír Průša, jednatel Domovní správy v Prostějově.
Právě Domovní správa si nemůže

poslední tři roky na návštěvnost
bruslařů rozhodně stěžovat.
„V roce 2011 jsme v návštěvnosti
veřejného bruslení na zimním stadionu poprvé překročili
hranici deseti tisíc lidí, za rok
2013 jsme už prodali 13 798
vstupenek. Návštěvnost sledujeme za celý kalendářní rok
a vzhledem k tomu, že od 1. ledna
tohoto roku do konce dubna si

přišlo zabruslit už 9 926 lidí, tak
letos po podzimu a zimě můžeme
očekávat další rekord,“ pochlubil
se Vladimír Průša.
Předloni
navíc
Domovní
správa uvedla na „zimáku“
jednu novinku, která začala
být okamžitě velmi využívaná.
Služeb půjčovny bruslí využily
od té doby už přes čtyři stovky
návštěvníků veřejného bruslení.

Důvodem situace kolem Billy je zhoršující
se stav objektu bývalého dělnického domu
Prostějov/mls, pk - Billa, jenž
je součástí německé skupiny
REWE, které náleží pozice největšího evropského obchodního
řetězce v oblasti prodeje potravin, brzy ukončí provoz jedné
z prostějovských prodejen.
A to rovnou té nejstarší ve
Wolkerově ulici! Podle zjištění Večerníku stojí za možnou
výpovědí nájmu ze strany obchodního řetězce zhoršující se
stav objektu. Prodejna Billa ve
„Wolkerce“, která byla vůbec
po Brnu a Praze třetí otevřenou filiálkou v České republice,

by měla být v provozu už jen
do konce června. Co bude dál,
to se neví...
Obchodní řetězec je v prostorách
bývalého Dělnického domu ve
Wolkerově ulici v nájmu. Stav objektu, který od otevření supermarketu neprošel větší rekonstrukcí,
se však zhoršuje. Kromě obchodu
v Plumlovské ulici Billa nedávno
navíc otevřela svoji moderní prodejnu ve Zlaté bráně, která je vzdálená asi pět minut chůze.
Téměř jisté je, že se Billa koncem června zavře. Zda ještě
někdy otevře, zatím ovšem není
jisté. „Buď ji majitelé opraví, nebo tu Billa skončí. Která
z těchto variant bude správná,
nám zatím není známo,“ vyjá-

V naší daňové poradně vám
budeme odpovídat na vše,
co vás zajímá v oblasti daní.
Vzhledem k tomu, že už od
1. 1. 2014 neexistuje zákon
o dani dědické, darovací
a z převodu nemovitostí, změnila se i pravidla výhodnosti
prodeje či darování nemovitostí. Příjmy, které dříve podléhaly dani dědické
a darovací, byly nově převedeny do zákona o dani z příjmů
a příjmy z převodu nemovitostí do zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. S tím
samozřejmě souvisí změna
sazeb a zároveň i jiné možnosti výhodnosti darování,
prodeje a dědění. Dříve bylo
zvykem nemovitost raději
darovat, jak je tomu nyní?

Dotaz číslo 1
do naší poradny:

CMG neopouští myšlenky
na vlastní základní školu

Prostějov/mik - Přesně před
rokem v tuto dobu zveřejnilo
Cyrilometodějské gymnázium
v Prostějově snahu založit ve
městě vlastní základní školu.
Vedení CMG však narazilo
na nechuť magistrátu, který
z důvodu celkového úbytku
dětí mu odmítl pronajmout
pro účely církevní „základky“
prostory v Komenského ulici
po bývalém učilišti. Jak ale
Večerník zjistil, ani teď se
CMG nevzdává a školu chce!
„Je to tak, jde o náš prioritní cíl
a já osobně věřím, že základní

Ing. Hana
Naiclerová, MBA
odpovídá na
vaše dotazy
aneb vše co potřebujete vědět
z oblasti daní po novelách
od 1.1.2014

dřila se pro Večerník jedna ze
zaměstnankyň
supermarketu,
kterou budoucí osud přirozeně
velice zajímá. „Zaslechla jsem,
že by tu snad mohla být v budoucnu herna. Jiní zase mluví
o bowlingu. Co je na tom pravdy, to opravdu netuším. Myslím,
že nic zatím není rozhodnuto,”
dodala s tím, že za žádných
okolností nechce být jmenována.
„Nevm, co bude..,“ dodala jakoby omluvně na vysvětlenou.
Objekt ve Wolkerově ulici, kde
Billa sídlí, patří společnosti Pover. Jejím jednatelem je Marcel
Hájek. Toho se nám v sobotu
odpoledne podařilo zkontaktovat.
„Nyní vám k tomu nic neřeknu,
zkuste to v pondělí,“ reagoval na

náš dotaz Marcel Hájek a zavěsil
mobilní telefon, aniž bychom mu
stačili vysvětlit, že v ten den už
bude toto číslo v rukou čtenářů...
Jisté je, že budoucnost supermarketu ve Wolkerově ulici se
bude odvíjet od ochoty majitelů objektu investovat své peníze do potřebné rekonstrukce. Roli v celé věci může hrát
i výše nájmu. Faktem pak zůstává, že mnozí lidé by zachování
supermarketu ve Wolkerově
ulici uvítali. „Jsem sportovec
a Billa je blízko sportovní haly
na ´reálce´. Když tam pořádáme
turnaje, všichni chodí nakupovat
tam. Zlatá brána už je pro nás
přece jen daleko,” vyjádřil se například Milan z Prostějova.

Pan Jiří, 75 let, vlastní rodinný dům a rád by jej přenechal
svému synovi. Dům je v Prostějově, pan Jiří v něm žije patnáct roků a jeho tržní hodnota
je dva a půl milionu korun.
Pan Jiří zvažuje, jestli má dům
darovat, prodat ho synovi za
zlomek skutečné hodnoty nebo
nedělat nic a syn dům po jeho
smrti zdědí.
Dar - protože se jedná o příbuzného v přímé linii, je příjem
od daně z příjmů plně osvobozen, Daň z nabytí nemovitých
věcí se netýká bezúplatných
příjmů, a tak by tato varianta
nestála nikoho nic.
Prodej - v případě prodeje
pan Jiří uvažuje o ocenění
v úrovni zlomkové hodnoty,
počítá s deseti procenty z reálné ceny, což je dvěstěpadesát
tisíc korun. Protože v domě
před jeho prodejem žil patnáct let, bude pro něj příjem
z prodeje osvobozen. Vzhledem k tomu, že se jedná ale
o převod nemovitostí za úplatu, nesmíme zapomenout na
daň z nabytí nemovitostí.
Sazba činí čtyři procenta a poplatníkem daně bude pan Jiří.
Pokud není zpracován znalecký posudek, pak se daň odvádí
z kupní ceny, nebo z tzv. směnné hodnoty, a to z té částky,
která je vyšší. Směnnou hodnotou se rozumí ocenění, které
provede finanční úřad pomocí
takzvaných cenových map.
Ten nemovitost ocení na dva
a půl milionu korun, protože je
to částka vyšší než kupní cena,
stanoví základ daně v úrovni
pětasedmdesáti procent směnné hodnoty. Čili pan Jiří odvede daň ve výši pětasedmdesáti
tisíc korun.
Dědictví – syn pana Jiřího by
stejně jako u darování neplatil
žádné daně. Příjem z dědictví
je od roku 2014 nově osvobozen ve všech případech. Pokud
však syn dům zdědí, bude pak
muset zaplatit vyšší notářský
poplatek 18.800 Kč.

Na základě výše uvedeného
doporučujeme panu Jiřímu
dům synovi darovat.
Do kdy podat daňové přiznání při prodeji? Do konce
třetího kalendářního měsíce
následujícího po kalendářním
měsíci, v němž byl proveden
vklad práva do katastru nemovitostí.
Co přiložit? Kupní smlouvu
či jinou písemnost, na jejímž
základě došlo k nabytí nemovitosti. Znalecký posudek jen
v tom případě, že se základ
daně odvozuje od zjištěné ceny.
Komu? Tomu správci daně,
v jehož obvodu územní působnosti se předmětná nemovitost
nachází.
Kdo platí? Poplatníkem je
prodávající a kupující je jeho
ručitelem, ve smlouvě však
může být dohodnut poplatníkem kupující (nabyvatel).
V případech, kdy se nejedná
o nabytí nemovité věci kupní či
směnnou smlouvou např. rozhodnutí soudu nebo dražba, je
poplatníkem vždy nabyvatel.
Jak je to u manželů? Při
převodu nemovitosti ze SJM
či nabytí nemovité věci do jejich společného jmění budou
manželé nově poplatníky daně
společně a nerozdílně. To znamená, že podávají jedno daňové přiznání a v daňovém řízení
vystupuje jeden z nich jako
společný zmocněnec.
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Prostějov & MAJÁLES
KRÁLEM SE STAL IRON MAN Z „ODĚVKY“
v kostýmu z rozstříhaných karimatek

Je dobře, že se i v Prostějově
organizuje Majáles?

Večerník zjistil: BYLA TO DÍVKA!
Městem prošlo kolem sedmi stovek studentů a studentek

Na prostějovské studenty můžeme být skutečně hrdí.
Svůj květnový svátek oslavili ve středu po poledni stejně
jako v letech předešlých opět gejzírem energie, originality
a fantastických nápadů dotažených často do nejmenších
detailů. Ostatní města včetně nedaleké Olomouce, kde
funguje spousta středních škol i univerzita, se tak mají
v tomto směru od Prostějova co učit...
Prostějov/mls
Letošní Majáles byl výjimečný
především rekordním počtem
kandidátů na krále. Ostatně už
účast v bujarém průvodu byla
opět obrovská. Městem po středečním poledni postupně prošlo
kolem sedmi stovek studentů
a studentek z celkem jedenácti
škol. V čele šli šerifové a kovbojky z „reálky“, následováni cizokrajnými kráskami a exotickými
domorodci z G.J.W., dále kráčeli
šílení chemici ze „Švehlovky“,
mimové ze SOU obchodního,
krvechtiví doktoři a sestřičky ze
„zdravky“, mechanici ze SŠ automobilní, postapokalyptičtí zombíci ze SOŠ podnikání a obchodu,
(wo)men in black z „obchodky“,
indiánské squaw a náčelníci z Art

Econu, děsuplné postavy marvelovských komiksů z oděvky
a konečně i římští senátoři a senátorky z CMG. Všichni studenti
přišli se skvělými nápady a své
kostýmy dokázali často skutečně „vymazlit“. Jako nejoriginálnější byla nakonec vybrána
maska kvetoucího kaktusu
z RG a ZŠ města Prostějova.
Bujarý průvod došel až na prostějovské náměstí, kde se představili jednotliví kandidáti na krále.
A nutno podotknout, že kvalita
vystoupení byla i letos velmi slušná. Na první pohled šlo poznat, že
studenti si s jejich přípravou i nacvičením dali spoustu hodin práce. Ve
všech scénkách nechyběl příběh ani
humor, většina z nich sázela také na
půvab, taneční talent vystupujících
studentek a někdy i svaly studentů.

na
video rnikpv.cz
ece
ww.v
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Král je mrtev, ať žije král. Odstupující Kloboučník z „reálky“ předal korunu pro krále prostějovského Majálesu Iron
manovi z „oděvky“. Studentku Barboru Dostálovou doprovodila skvěle vyvedená Mystique.
Foto: Martin Zaoral
Dění na pódiu ostřížím zrakem sledovala zejména porota
z řad zaměstnanců prostějovské
knihovny. Právě ona rozhodovala o výběru nejlepšího představení. Její členy zaujaly především

dvě scénky. „Dlouho jsme váhali
mezi pistolníky a kankánovými
tanečnicemi divokého západu
z reálky a soubojem mezi komiksovým Iron Manem a Mystique
z ´oděvky´. To nakonec u nás zvítě-

zilo,“ prozradil Večerníku Aleš Procházka, ředitel Městské knihovny
v Prostějově.
V případě volby krále letošního Majálesu však měla porota
celkem snadnou úlohu. Všech-

ny své soky totiž jednoznačně převálcoval právě Iron
man ze Střední školy designu
a módy. Jak Večerník zjistil,
v úžasné masce neohroženého
a drsného robota se skrývala studentka Barbora Dostálová, kterou na pódium doprovodila její
kamarádka Diana Machorková
v převleku za zákeřnou Mystique. Té pak primátor města
slavnostně předal pomyslný klíč
od města, který však po chvilce za láhev slivovice vyměnil
zpět... „Musím holku obdivovat.
Ten kostým dělala strašně dlouho, vyráběla ho z karimatek, které rozstříhala na spoustu kousků,
nabarvila a slepila. Vymyslet to
tak, aby se v tom mohla i pohybovat, byla nepochybně fuška.

Má to strašně promakané, já
bych to nezvládla,“ netajila hrdost na svoji vnučku Barbořina
babička.
O rozhovor Večerník požádal
i samotnou vítězku, avšak i přes
dohodu nebyla Barbora Dostálová koncem uplynulého týdne
k dispozici...
Volbou krále Majáles však program na náměstí neskončil. Následující koncert na výtečně nazvučeném pódiu však negativně
ovlivnilo deštivé počasí.
Na organizaci studentského
svátku se kromě prostějovské
Městské knihovny, podílelo také
Gymnázium Jiřího Wolkera,
společnost Gaudeamus a divadlo
Point. Akci finančně podpořilo
i Statutární město Prostějov.

6x foto: Martin Zaoral

stějovské radnice vytvoe. Studenti pod okny pro
Radostná demonstrac itou veselým a hravým optimismem.
nab
řili elektrizující atmosféru

Tenkrát na reálce. Vrcholem pečlivě nacvičené scénky studentů reálky
byl souboj dvou ostřílených pistolníků.

Bude z něho tequila? Žlutě kvetoucí kaktus z reálky byl zvolen nejlepší maskou letošního prostějovského Majálesu.

Pan Božský. Sportovc
prostě k nakousnutí, ne i v tyrkysových elasťácích ze SOU obchodn
ího
lze se divit, že mezi dív
kami byl o ně obrovský byli
zájem.

Ave César! Za CMG se o titul krále ucházel římský císař. Na pódiu se
rozběhla živá diskuse o délce jeho meče.

Budoucnost českého zdravotnictví. U budoucích sestřiček si můžeme být jisti snad jen tím, že se při pohledu na krev jen tak nesloží.

PREMIÉRA PIVNÍCH SLAVNOSTÍ SE VYDAŘILA NAD OČEKÁVÁNÍ
Na akci dorazily davy lidí, kteří odcházeli většinou spokojeni
Prostějov/mls - Kombinace rozsáhlé nabídky piv, dobrého jídla,
rockové muziky a teplého počasí
funguje prostě skvěle. Uplynulou
sobotu se o tom přesvědčili organizátoři prvního ročníku prostějovských Pivních slavností.
Jejich mediálním partnerem byl
i PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
A jak jsme se osobně přesvědčili, na velodrom ve slunečném
odpoledni a večeru zamířila více
jak tisícovka návštěvníků!

Střed cyklistického oválu se zaplnil téměř do posledního metru.
Příchozí lidé tu našli řadu atrakcí pro děti, výtečný dančí guláš,
pódium s kvalitními kapelami
v čele s legendární Argemou
a především solidní nabídku piv.
Někteří z přítomných milovníků
zlatavého moku přesto čekali,
že jich tu bude ještě víc. „Různých stánků je tady celkem dost,
ale těch s pivem jsem napočítal
jenom třináct. To mi na Pivní

F o t o r e p o r tá
Fotoreportáž
áž

slavnosti nepřijde zrovna moc.
Navíc většinu pivovarů, které tu
čepují, znám. Čekal jsem, že tu
objevím nějaké nové. Vlastně jediným překvapením pro mě byl
Dudák. Zkusil jsem ho, ale byl
teplý, tak jsem se vrátil k osvědčené Plzni,“ poznamenal Jonáš
Proser, který na slavnosti dorazil
s celou rodinou. Přes jeho poznámky na něm bylo vidět, že si
odpoledne na velodromu užívá.
„Počasí vyšlo skvěle, a tak se

určitě vyplatilo sem vyrazit. Podobná akce v Prostějově určitě
chyběla. Na něco podobného se
dalo jezdit do Olomouce, ale tam
bylo vždycky hrozně moc lidí.
V tomhle mi to tady vyhovuje
víc,“ dodal Proser.
Sami organizátoři byli s návštěvou i průběhem slavností
navýsost spokojeni. Připustili,
že stánků s pivy mělo být původně o něco víc. „Některé pivovary nám na poslední chvíli

jaké byly pivní slavnosti...
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spolupráci odřekli a asi pět jsme
museli zrušit sami. Jako problém
se totiž ukázala elektřina. Už
tak jsme jeli na doraz. Kdyby
na ´zimáku´ rozsvítili zářivku,
tak jsme skončili,“ vysvětlil Petr
Paníček, který mínil, že nabídka
piv byla dostatečná. „Jestli někdo prošel všechny stánky, byl jak
puk...,“ usmál se pořadatel.
Během celodenní akce se objevovaly i poznámky upozorňující na
malý počet míst k sezení i zácho3x foto: Martin Zaoral

Pivo teklo proudem i do dívčích hrdel. Pivní slavnosti Začíná už odmala. Na velodromu si krásného počasí Mistr kuchař. K pivu patří i dobré jídlo. Jan Jakeš (vlevo) dorazil
nejsou určeny pouze mužům s pivním břichem. Cestu si na užívaly stovky lidí různého věku i pohlaví. Jejich zřejmě i s dančím gulášem. Jeho pochoutka zvítězila na Mistrovství Česně našla i řada půvabných mladých a štíhlých žen.
nejmladší účastnící byla sedmiměsíční Izabelka.
ké republiky v Přerově, mimo to je i mistrem Evropy v přípravě ryb.

Kopanec jako projev uznání. Hlavní hvězdou Pivních slavností byla
skupina Argema. Její zpěvák Jaromír Hnilica právě přátelsky nakopl
Ivoše Ledabyla po jeho dlouhém kytarovém sólu. Foto: Maritn Zaoral
dů. Obojí však většina z přítomných brala s nadhledem, že organizátoři zřejmě nečekali takový
nával. „Je to prostě první ročník,
a tak je ho třeba brát,“ shrnul za
všechny Petr Paníček.
Samotným vrcholem akce byl
večerní koncert legendárního
seskupení Argema, která se
pochopitelně vytasila i se svým
proslulým hitem „Jarošovský
pivovar“. V tu chvíli se veselili
opravdu všichni... K poslechu
hrály během celého dne i další

skupiny jako Kontakt, Penzistor, již noční vystoupení obstaral Nightwish revival.
Celkově se dá říct, že drtivá většina
lidí odcházela z velodromu spokojena a dobře naladěna. „Na prostějovské poměry to bylo lepší, než jsem
čekal. Nejvíc mi chutnala Polička
a prostějovské pivo. Nelze se divit,
že právě u těchto stánků také byly
největší fronty. Také všechny kapely byly na velmi slušné úrovni.
Dobře jsem se pobavil,“ zhodnotil
akci při odchodu Pavel Kohoutek.
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Čehovice/mls - V sobotu
17. května budou Čehovice svědkem historické události. Vůbec
poprvé se zde uskuteční běh
s výmluvným názvem „Čehovská
desetitísícovka“. Všichni účastníci
se setkají na hřišti v Čehovicích,
kde bude od 8.00 hodin probíhat
prezentace. Start všech kategorií
je naplánovaný na 10.30 hodin.
Hlavní závod, který je i součástí
Velké ceny vytrvalců, se poběží na
10 000 metrů. Vedlejší závod pak
bude měřit 3 000 metrů a připraven
bude zejména pro žáky, dorostence
a příchozí. Akce je pořádaná ve
spolupráci s TJ Haná Prostějov.

V Němčicích zvou milovníky
orosené trávy i sklenky
Němčice nad Hanou/mls - Pro
všechny, kteří mají rádi východ
slunce, vůni posečené trávy, lidové písničky, zpěv skřivánka
a orosenou trávu i skleničku je
připraveno tuto sobotu 17. května sečení trávy na farské zahradě
v Němčicích nad Hanou. Sraz
sekáčů je ve 4.30 hodin u Žudru v Němčicích, kosit se začne
o půl hodiny později.
Ve Slatinicích požehnají prameny
Slatinice/mls - Tradiční Žehnání pramenů pořádají v sobotu
17. května od 10.00 hodin ve Slatinicích. Akci zahájí Mše svatá
v 10.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Slatinících.
Po celý den bude připraven bohatý
doprovodný program. Účinkovat
v něm budou Hanácká muzika
Litovel, Sbor Pramen a Cholinka z
Choliny. Připraveno bude i bohaté
občerstvení z lázeňské kuchyně.

Po hrozivém požáru se v Kostelci na Hané vrací vše do normálu

ČTVEŘICE STAŘENEK UŽ BYLA PROPUŠTĚNA Z NEMOCNICE!
Vyšetřování nadále pokračuje, vedení DpS chystá nová opatření

Domov pro seniory v Kostelci na Hané, čtvrtek 24. dubna
večer. Z jednoho pokoje ve druhém patře začíná vycházet zlověstný černý dým. Do pohotovosti se dali nejenom
hasiči, ale ještě dříve byl na místě požáru zdejší personál zdravotních sester a bratrů. Okamžitá evakuace
zachránila život mnoha seniorům, přesto čtyři stařenky
upoutané na lůžko skončily v prostějovské nemocnici po
nadýchání nebezpečných zplodin. Zatímco požár stále
vyšetřuje policie ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, život v kosteleckém
Domově pro seniory se nyní pomalu, ale jistě vrací do
běžného normálu. A co je hlavní, všechny zraněné klientky staršího věku už jsou z nemocnice zpátky!
Kostelec na Hané/mik
Ani teď, necelé tři týdny po
události, která mohla skončit
naprostou katastrofou, není
jasné, co způsobilo požár v jednom z pokojů domova, který
se záhy rozšířil i na chodbu ve
druhém patře. „Zatím jsme přesvědčeni pouze o tom, že došlo
k technické závadě na elektroinstalaci. Není ale ještě zjištěno,
jaký spotřebič byl impulsem ke
zkratu,“ konstatovala Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí
Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje.
Večerník, který záhy po zničujícím požáru přinesl jako jediný reportáž přímo z Domova
pro seniory v Kostelci na Hané
včetně exkluzivního rozhovo-

ru s ředitelem tohoto zařízení
Davidem Ševčíkem, se minulý pátek vydal na návštěvu
domova znovu. A jak bylo na
první pohled patrné, život se zde
vrátil do starých dobrých kolejí.
Po následcích požáru už nikde
nebylo ani stopy! „Vnitřní omítka pokoje byla celá zuhelnatělá, stejně jako stěny na chodbě.
Během následujícího víkendu
po požáru na odstranění těchto
škod ale nastoupila specializovaná firma, která vše stihla dát
do pořádku včetně vymalování.
Náš personál už pak provedl jen
závěrečný úklid. Ještě více nás
v uplynulém týdnu potěšil fakt,
že všechny naše čtyři klientky se
postupně vrátily z nemocnice.
Jedna z nich vůbec ani neví, že
se tady stalo něco nebezpečné-

Obrovský rozdíl. Zatímco před více jak dvěma týdny nám ředitel Domova pro seniory v Kostelci na Hané David Ševčík ukázal pokoj zničený
požárem, minulý pátek už Večerníku Miroslav Ondrej předvedl stejný pokoj po rekonstrukci.
2x foto: Michal Kadlec
ho... Jde ale o trošku hůře komunikující osoby a my je zbytečně
nějakými otázkami nestresujeme. Určitě si ale v onen čtvrteční večer prožily šok, ze kterého
se je snaží dostat specializovaná
pracovnice v rámci pohovorů při
terapiích,“ prozradil Večerníku
Miroslav Ondrej, zdravotní bratr
Domova pro seniory v Kostelci
na Hané. Také on byl jedním ze
členů zdejšího personálu, který
ve čtvrtek 24. dubna večer pomáhal při evakuaci ohrožených
klientů domova. „Těsně po vypuknutí požáru skutečně došlo

ke svízelné situaci. Noční směnu
zde měla hlavní zdravotní sestra
Táňa Hrabalová, která okamžitě
zalarmovala celý personál, přivolala hasiče a sama se zatím
dala do záchrany našich klientů.
Během několika minut jsme se
ale postupně do domova dostali my všichni, takže evakuace
seniorů už probíhala koordinovaně. Nejrizikovější v tu chvíli
byla záchrana starších pacientek, které byly v bezprostředním
ohrožení života a přitom byly
upoutány na lůžko. Brzy nám ale
pomohli hasiči, kteří stařenky

postupně pomocí techniky vynášeli z oken pokojů do bezpečí,“
vzpomíná na osudný večer Miroslav Ondrej.
Do budoucna se chystají nová
opatření. V rámci zvýšení bezpečnosti jedná ředitel Domova
pro seniory v Kostelci na Hané
David Ševčík o instalaci hlásičů požáru do všech pokojů
zdejších klientů.
Kromě hasičů, kteří stále ještě
pracují na zjištění příčiny požáru,
se případem pochopitelně zabývá
i policie. „K řádnému objasnění věci zahájili policisté úkony

trestního řízení pro podezření ze
spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti, na
který trestní zákoník stanoví trest
odnětí svobody až na dvě léta. Na
případu pracují a zjišťují příčiny
i okolnosti požáru,“ zopakovala
Večerníku v uplynulém týdnu
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Jakmile vyšetřování nebezpečného požáru v Kostelci na Hané
bude dokončeno, Večerník
o jeho výsledcích bude samozřejmě informovat.
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Za Čelechovicemi VYLÉTL ŘIDIČ ZE SILNICE!

Čelechovice na Hané/mik - Zřejmě
nepřiměřená rychlost byla tou hlavní příčinou závažné havárie, ke které došlo minulé úterý v podvečer na
silnici mezi Čelechovicemi a Lípami.
Mladý řidič zde vylétl se „škodovkou“ ze silnice a po nárazu do stromu metal salta. S těžkými zraněními
skončil v nemocnici.
„V úterý šestého května krátce před
šestou hodinou večerní došlo na
silnici ve směru od obce Čelecho-

Kolona vítězství připomněla osvobození Rudou armádou
Členové KVH Dukla vyrazili letos do obcí i s těžkou technikou

Prostějovsko/mls - Po devětašedesáti letech se obcemi na Prostějovsku opět rozléhaly řízné
vojenské rozkazy v ruštině. Jednalo se o desítky let vzdálenou
ozvěnu povelů důstojníků Rudé
armády, kteří k nám dorazili
v květnu 1945. Tehdy byli místními vítáni jako hrdinové přinášející to nejdůležitější na světě:
mír a svobodu. Vzdát jim hold
a zároveň připomenout si čím dál
více opomíjené události konce nejstrašnější války v dějinách lidstva
se rozhodli členové prostějovského
Klubu vojenské historie (KVH)
Dukla.
Ve středu na svoje putování regionem vyrazila takzvaná „Kolona
vítězství“. Tvořilo ji osmnáct dobře
vyzbrojených a uniformovaných
členů KVH Dukla, kteří jako by
z oka vypadli příslušníkům Rudé
armády. Kromě pušek a pistolí letos
vyrazili i s těžkou technikou. Zájem
budil zejména americký jeep Dodge
WC52. Stejný se zde mohl objevit
i před bezmála sedmdesáti lety, neboť stejný typ Rudá armáda dostávala od Američanů v rámci vzájemné
pomoci. V současné době ukrajinské
krize by asi něco podobného bylo jen
těžko myslitelné... Kromě robustního
vozu táhnoucího kanón ráže 76 mm,

kolonu doprovázel ještě ruský motocykl a také legendární bicykl, jemuž
se neřeklo jinak než „Ukrajina“.
Kolona projela celkem třinácti
obcemi regionu, jimiž přesně před
devětašedesáti lety procházela
fronta. Ve většině z nich proběhl
vzpomínkový akt připomínající oběť vojáků i civilistů, kteří
zemřeli při osvobozování vlasti.
„Zastupitelé jednotlivých vesnic
nám vyšli velice vstříc, za což bych
jim chtěl moc poděkovat. Problémy
jsme měli pouze v Klenovicích, kde
vůbec neprojevili zájem, což nás samotného hodně zarazilo,“ prohlásil
pro Večerník Jaroslav Dvořák, předseda KVH Dukla.
Na návsi obcí dorazili nejen příslušníci starší generace, ale ve velkém
počtu i děti, které si tak mohly osahat starou vojenskou techniku nebo
třeba odnést patronu vystřelenou po
čestné salvě. Obojí u nich budilo nefalšované nadšení.
O den později, tj. na státní svátek
ve čtvrtek 8. května, se pak u pomníku padlých v Ivani připojil ke
koloně také čestný host. Otec Alžběty Valáškové zemřel v poslední
válečný den ve Skalce. „Tatínek se
jmenoval Karol Starinski a pocházel
od Popradu. Když vesnicí procházela fronta, připojil se k Rudé armádě.

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

Archeologové objevili pozůstatky po „Germánech“

Tady bydleli. Vnitřek jedné ze tří objevených chat archeologové podrobně prozkoumali a našli v něm spoustu střepů i kostí.
Foto pro Večerník: Pavel Fojtík
vali k Mostkovicím, čímž zřejmě
výrazně ovlivnili původ místních
obyvatel.
Příslušníci divokého kmene svého času nežili pouze nedaleko
nynější plumlovské přehrady, ale
i v okolí Kostelce na Hané. „Právě

zde bylo už začátkem dvacátého
století objeveno čtyři sta žárových hrobů z období mladší doby
římské. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších archeologických
nálezů v regionu,“ podotkl Pavel
Fojtík.
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Svěží jarní zpravodajství z Prostějovska
Představujeme regionální podnikatele...

dvou dětí,“ posteskla si starostka

Senice na Hané, Stařechovice,
Prostějov/mik - Ve dvojnásobné
neštěstí s naprosto fatálními následky se proměnila prostá lidská
chyba řidiče. Uplynulou sobotu,
pár stovek metrů za Senicí na
Hané nedal na křižovatce přednost řidič osobního auta motorkáři ze Stařechovic na Prostějovsku.
Čtyřiačtyřicetiletý muž na motocyklu drsný střet nepřežil, ve vrtulníku letecké záchranné služby
pak o pár minut později vyhasl
život i chybujícího řidiče Peugeotu. Další dva spolucestující utrpěli
zranění...
V sobotu 10. května před osmnáctou
hodinou došlo na silnici mezi Uničovem a Senicí na Hané v odbočce
na obec Dubčany k vážné dopravní
nehodě mezi osobním vozidlem
a motocyklem. „Sedmapadesátiletý řidič vozidla Peugeot z Bruntálu
vyjížděl z vedlejší silnice od Dubčan
a nedal přednost čtyřiačtyřicetiletému řidiči motocyklu Yamaha z Prostějovska, který jel po hlavní silnici
od Uničova. Došlo ke střetu, jehož
následky byly skutečně fatální,“

prozradil Večerníku včera, pár hodin před uzávěrkou Josef Bednařík,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Jak jsme zjistili od důvěryhodného zdroje, jednalo se o muže ze
Stařechovic, který při vší snaze
nedokázal střetu zabránit, tvrdě
narazil do levých předních dveří Peugeotu a byl vymrštěn do
vzduchu. Jeho zranění, stejně
jako řidiče auta, byla devastující.
„Při střetu byl těžce zraněn řidič
motocyklu, který svým zraněním
na místě podlehl. Řidič Peugeotu
byl letecky transportován do Fakultní nemocnice v Olomouci, ale i on
svým těžkým zraněním ve vrtulníku
podlehl,“ potvrdil mluvčí krajské
policie.
V osobním vozidle, jehož řidič
smrtelnou tragédii s největší pravděpodobností zavinil a sám na chybu doplatil životem, cestovali také
osmašedesátiletý muž a sedmačtyřicetiletá žena. Ti utrpěli lehké zranění a byli převezeni k ošetření do
olomoucké Fakultní nemocnice.

do zrcadla a ZLOMIL SI NOHU!

U Skalky. Na konci výpravy vzniklo i skupinové foto členů Klubu vojenské historie Dukla. Pořídili je v místech, kde se ještě v květnu 1945 bojovalo.
Foto: Radek Kirchner
Jak přesně padl nevím, snad šlápl
na minu. Přišla jsem na svět až tři
měsíce po konci války,“ prozradila
Večerníku sama Alžběta Valášková,
která se do Čech provdala a nyní žije
v Novém Jičíně. „Až do svých asi třiceti let jsem vůbec netušila, kde má
tatínek hrob. Tak jsme se jej vydaly
s maminkou hledat a našly ho právě

či pohostinství, je zde možnost,
v případě, že vás polechtají chuťové buňky, objednat si voňavou
a chutnou pizzu. Své služby nabízejí také firmy, vycházející vstříc
v případě potřeby nové kuchyňské
linky či bytových doplňků…
Potřebujete-li drobnost z galanterie, něčeho menšího na sebe či
obyčejné přezůvky pro vaše dítě
nejen do školy, vše najdete v místním obchodě s textilem. Do výčtu
firem patří i ty zaměřující svou
podnikatelskou činnost v dopravním, strojírenském odvětví, výkupu kovošrotu, vodo-topo či na
internetový obchod.
V neposlední řadě stojí za zmínku klubové zařízení, nově otevře-

né v areálu bývalého koupaliště,
které je určené k pronájmu pro
různé společenské akce.
Kromě podnikatelských aktivit
jsou Otaslavice zajímavé činností
ochotnického spolku Divotadlo,
ale i v rámci Mikroregionu Předina realizovaným projektem naučné stezky Předinou za poznáním.
Cyklistům je určeno patnáct zastavení, která seznamují s historií, přírodními zajímavostmi a památkami jednotlivých obcí. Ke zvýšení
atraktivity obce nepřispívá jenom
cykloturistika, ale také krásná příroda se souvislým pásem především jehličnatého lesa, roztroušené
hájky z náletových dřevin a dva
malebné rybníky.

stějovského obvodního oddělení
silniční kontrolu v Lešanech. Za
tímto účelem chtěli zastavit projíždějící Škodu Felicii, ale se zlou
se potázali! „Hlídka vozidlo zastavovala předepsaným způsobem za
využití modrého majáku s nápisem
´STOP´. Řidič však na výzvu nereagoval, nezastavil a hlídce začal ujíždět směrem po polní cestě k letišti
ve Stichovicích. Policisté se za ním
okamžitě vydali a začali ho stíhat,“
uvedla k úniku podezřelého řidiče
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Zhruba po jednom kilometru se

u Konice, kdy nezvládl svoje kolo
a narazil do dopravního značení,
konkrétně rozhledového směrového zrcadla. Muž si při pádu přivodil otevřenou zlomeninu dolní
končetiny a byl převezen k ošetření
do Fakultní nemocnice v Olomouci,“ konstatoval Josef Bednařík, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje
s tím, že provedená dechová zkouška byla pozitivní s výsledkem 3,01
promile alkoholu v dechu. „Škoda
na jízdním kole činí pětset korun
Cyklista je podezřelý z přestupkového jednání,“ dodal Bednařík.

nikou. „Můžeme přislíbit, že příští
rok, kdy oslavíme sedmdesát let
od konce války, do toho půjdeme
zase. Jak to celé bude vypadat, to
se ovšem bude hodně odvíjet od
našich finančních možností. Když
by na to přišlo, klidně dorazíme
i s ponorkou...,“ uzavřel čtvrteční
akci s úsměvem Jaroslav Dvořák.
Tištín, Těšice/mik - Taky mohl vydržet! Policisté na silnici mezi Tištínem a Těšicemi odhalili předminulou neděli 4. května mladíka, který
řídil vozidlo i přesto, že má soudem až do desátého května zakázáno
3x foto. Radek Kirchner
řídit. Kvůli šesti dnům mu tak nyní hrozí vězení. Jednadvacetiletý muž
si byl svého jednání určitě vědom, protože na policejní hlídku vyzkoušel fintu. Ta mu ale nevyšla!
V neděli 4. května kolem půl dvanácté dopoledne prováděli policisté
z obvodního oddělení v Němčicích nad Hanou kontrolu vozidel v Těšících. „Při výkonu služby si policisté povšimli vozidla Volkswagen Golf,
které jelo z Tištína do Těšic a podivného chování jeho osádky. Vozidlo totiž
zastavilo jen pár metrů od policejní hlídky a řidič přelezl na zadní sedadlo.
Spolujezdec z vozidla vystoupil, předkem ho obešel a hodlal si sednout na
místo řidiče. Nějak se mu však nepodařilo otevřít dveře. Policisté okamžitě
vozidlo i s osádkou zkontrolovali. Zjistili, že za volantem seděl jednadvacetiletý muž a také to, proč přelezl na zadní sedadlo. Je to totiž neřidič,“ sdělila
Večerníku Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
Hlídka totiž přišla ihned na to, že mladík má přerovským magistrátem až do
Na vlastní oči. Kromě starších občanů na setkání dorazila
i spousta dětí, které si tak mohly osahat starou vojenskou 10. května letošního roku vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel.
„Muže policisté zadrželi a převezli na policejní služebnu k provedení daltechniku.
ších úkonů. Alkohol byl u něj vyloučen dechovou zkouškou. Mladý muž je
nyní podezřelý ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za který mu, v případě prokázání viny a odsouzení, hrozí až
tříletý pobyt za mřížemi. Po provedení úkonů byl ze zadržení propuštěn,“
doplnila Urbánková.

ve Skalce. Nyní k němu vždy začátkem května pravidelně jezdíme,“
dodala šaramantní dáma.
Projekt Kolony vítězství se začal
rýsovat už před třemi lety, kdy
na cestu po obcích vyrazil jeden
příslušník KVH Dukla. Loni už
byla účast hojnější, letos poprvé
kolona vyrazila i s těžkou tech-

Finta s přesednutím nevyšla
Policisté u Tištína zjistili dalšího
šoféra se zákazem řízení...

jak jela regionem kolona vítězství...

Zajímavé setkání. Ve čtvrtek se ke koleně připojila v Ivani i
Alžběta Valášková, jejíž otec zemřel v poslední den války při
bojích u Skalky.

V Čechách pod Kosířem a Lipové
„Na obci by nemělo být rozhodující, kdo je z jaké strany...“ zadrženi
dva silně podnapilí šoféři
Tady se to stalo! Na této křižovatce došlo v sobotním podvečeru k
tragické nehodě, díky níž vyhasly dva lidské životy... Foto: Michal Kadlec
„U obou řidičů byla nařízena soudní
pitva. Okolnosti celé tragické nehody jsou stále předmětem šetření.
Škoda na dopravních prostředcích
byla předběžně vyčíslena na částku
kolem 110 tisíc korun,“ doplnil Josef
Bednařík.
Z neštěstí byla v neděli viditelně
nešťastná starostka Stařechovic
Zdeňka Crhonková. „Nic vám

ale k té tragédii bližšího neřeknu,
ani nevím, jak přesně náš občan
o život přišel. Je toho teď plná
vesnice, já sama jsem se to dozvěděla až dnes ráno,“ konstatovala
exkluzivně Večerníku starostka
Stařechovic Zdeňka Crhonková
a s těžkým hlasem dodala: „Strašné neštěstí pro celou rodinu, byl to
otec dvou dětí...“

OPILÝ a se ZÁKAZEM ujel policistům

Lešany/mik - Celou republikou
stále otřásá nedávný případ
z Mělnicka, kdy zfetovaný řidič se
zákazem řízení ujížděl policejním
hlídkám, načež při útěku srazil
a usmrtil mladou policistku. Podobné případy, i když naštěstí
zatím nikoliv tragické, se ale dějí
i na Prostějovsku! Dokladem
toho je úterní policejní honička za
opilým mladíkem, kterému soud
zakázal řídit až do konce listopadu tohoto roku! Na jeho dopadení se nakonec podílel i čtyřnohý
policejní pomocník.
V úterý 6. května kolem půl desáté večer prováděli policisté z pro-

Bohuslavice/pk - Zřejmě pořádně bujarý večírek měl za sebou
devětačtyřicetiletý cyklista z Prostějovska, který hodinu po sobotním poledni nezvládl řízení
a zprvu dosti legračně málem
zboural rozhledové směrové
zrcadlo... Krutý náraz jej však
musel hodně bolet, neboť muž
si přivodil otevřenou zlomeninu
nohy!
Na první pohled ke kuriózní nehodě došlo v sobotu 10. května
po třinácté hodině na území obce
Bohuslavice. „Devětačtyřicetiletý
cyklista jel z centra na obec Raková

Exkluzivní interview se zastupitelem Vícova Františkem Vlachem

Otaslavice - malá obec vhodná k podnikání Řidiče vypátral v poli u Lešan policejní pes

Otaslavice/pr - Malá vesnička
s počtem 1289 obyvatel, ležící
dvanáct kilometrů jižně od Prostějova, je svou polohou vhodná
a dobře přístupná pro podnikání, jak již pro řemeslné a truhlářské dílny, tak pro místní pilu
na zpracování dřeva, šicí dílnu,
palírnu kvašeného ovoce a zahradnictví, které kromě zimního období poskytuje i svými
službami vychází vstříc nejen
místním, ale také lidem z širokého okolí.
Tyto firmy umožňují pracovní příležitosti řadě občanů. Mimo podnikatele, kteří zajišťují denní a běžné
služby, jako jsou potraviny a smíšené zboží, prodej masa, vinotéku

Na startu v Obědkovicích. Po zuby ozbrojená kolona vítězství vyrazila na svoji dlouhou cestu po obcích regionu už
ve středu.

Naštěstí přežil. Po nárazu do stromu a několika kotrmelcích se řidič této
škodovky těžce zranil.
Foto: Policie ČR
odrazil. Vozidlo se zabořilo do půdy sanitkou převezen do Fakultní nea několikrát se otočilo. Nakonec zů- mocnice v Olomouci. „Doba jeho léstalo stát na levém boku,“ popsala čení nebyla zatím stanovena. Alkohol
havárii do detailu Irena Urbánková, u řidiče vyloučila dechová zkouška.
tisková mluvčí Krajského ředitel- Hmotná škoda byla vyčíslena na pětství Policie ČR Olomouckého kraje. atřicet tisíc korun a policisté nehodu
Při zle vypadající nehodě došlo nadále šetří a zjišťují její přesné příčiny
k těžkému zranění řidiče, který byl a okolnosti,“ dodala Irena Urbánková.

Opilý cyklista to napálil rovnou

nehodě zahalily do smutku
Hanáci z Mostkovic mají německé předky Stařechovice se po„Strašné
neštěstí, byl to otec
Mostkovice/mls - Po nálezu
kostry v Držovicích přesunuli
prostějovští archeologové svoji
pozornost do Mostkovic. Koncem dubna zde v prostoru „Za
stodolama“ zahájili průzkum,
který souvisí s připravovanou
výstavbou nových rodinných
domů.
Archeologové při výkopech narazili hned na čtrnáct zajímavých
objektů. „Ve třech případech se
jednalo o pozůstatky po polozahloubených chatách, z nichž
jednu jsme zcela prozkoumali.
Získali jsme tak početnou sbírku
zlomků keramiky či zvířecích
kostí,“ prozradil Večerníku prostějovský archeolog Pavel Fojtík.
Odborníky překvapilo, že našly
i střepy z nádob, které vyráběli Germáni žijící až v dalekém
Braniborsku. Ve třetím století
po Kristu se tito barbaři přestěho-

vice na Hané na obec Lípy k havárii osobního vozidla Škoda Felicia
Combi, v němž cestoval pouze řidič.
Z prvotního šetření vyplývá, že dvaadvacetiletý muž při průjezdu levotočivou zatáčkou zřejmě nepřizpůsobil
rychlost jízdy svým schopnostem,
vlastnostem vozidla a stavebnímu
a dopravně technickému stavu pozemní komunikace a s vozidlem vyjel
vpravo mimo silnici. Levou přední
částí narazil do stromu, od kterého se

podezřelá „škodovka“ zastavila
u řepkového pole. „Řidič z auta vyběhl a schoval se právě do pole. Na
místo byl přivolán policejní psovod
se psem Vikem, který ho za necelé
dvě minuty vypátral. Při zákroku
nedošlo ke zranění žádné osoby, ani
ke škodě na majetku,“ popsala dopadení mladého piráta silnic mluvčí
krajské policie.
Policisté okamžitě zjistili, kdo vozidlo řídil. Jednalo se o třiadvacetiletého muže z Prostějovska.
„Muži zákona u něj provedli dechovou zkoušku, která byla pozitivní,
a naměřili mu 0,31 promile alkoholu
v dechu. Řidič se přiznal, že krátce

předtím si dal pivo. Další jízdu mu
tak policisté zakázali. Při kontrole
jim však mladík nepředložil řidičský průkaz. A ani nemohl. Policisté
totiž zjistili, že muž má Magistrátem
města Prostějova uložen zákaz řízení všech motorových vozidel až do
poloviny listopadu letošního roku,“
podotkla Irena Urbánková.
Chlapík je nyní podezřelý ze
spáchání trestného činu maření
výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za který mu hrozí až tříletý
pobyt za mřížemi a v případě pozitivní dechové zkoušky na alkohol z
přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Vícov - Již třetí volební období pracuje v zastupitelstvu
Vícova František Vlach. Stále aktivně činný
ý sokol tak bude
v tamějším vedení obce již dvanáct roků a dalšímu pokračování se nebrání. V příštích čtyřech letech by
y si přál pokračování prací na kanalizaci, dokončení opravy bývalé mateřské
školy či vybudování komunikace k novým
m bytům. Co dále
prozradil v exkluzivním rozhovoru pro Večerník?
erník?
Jiří Možný
Máte za sebou téměř dvanáct let ve vícovském zastupitelstvu. Co vám tato mise, dá li se
to tak nazvat, přinesla?
„Již před lety, když jsem byl osloven
na kandidování do obecního zastupitelstva, jsem se dlouho rozhodoval,
jestli mám nabídku přijmout. Proti
tehdy hovořila především skutečnost, že jsem byl trvalým obyvatelem Vícova jen dva roky. Pro naopak
fakt, že již od roku 1992 jsem zde
hrál fotbal za místní klub. Nakonec
jsem kývnul. Poslední dvě kandidátní listiny jsem už ve spolupráci
s místní organizací ČSSD osobně
sestavoval. A musím říct, že najít
a oslovit toho, kdo při své práci půjde
pracovat ve prospěch obce, není žádná legrace. Nicméně se nám podařilo
kandidátku sestavit jak ze starousedlíků, tak i lidí, kteří se do obce v posledních deseti letech přistěhovali.“
Při posledních volbách ale
vámi vedená kandidátka
těsně prohrála. Funguje spolupráce uvnitř zastupitelstva a vedení
obce?
„Volby jsme sice nevyhráli, ale tři
místa v sedmičlenném zastupitelstvu
byly úspěchem. Podařilo se nám obsadit také post místostarosty a zde je

třeba poznamenat,
at, že na obci, která
má do pětistovky
ky obyvatel, by
nemělo být rozhodující,
odující, kdo
je z jaké strany, alee spíše se
snažit domluvit a hledat
konstruktivní řešení
ešení
problémů. Toto se
nám, aspoň z mé-ho pohledu, daří.
Samozřejmě
někdy atmosféra na schůzkách
zastupitelstva lido-vě řečeno zhousttne, což ale považuuji za naprosto norormální jev u lidí,
dí,
kterým jde o co nejejlepší výsledek pro
obec.“
Co se za uplynulé
roky podařilo
ařilo v obci zrealizovat?
„Toto volební období jsme
konečně provedli
dli zasíťování
obecních pozemků
mků určených
pro novou zástavbu.
vbu. Bylo vytvořeno pětadvacet nových parcel pro
bydlení. Trochu jsem měl obavu,
jestli se v době krize najde dost lidí,
kteří jsou ochotnii koupit pozemek
a začít stavět. K těmto pochybám mě vedlo zjištění malé
prodejnosti podobných
obných pozemků v okolí. Naštěstí
aštěstí se černé

„Někdy atmosféra na schůzkách
zastupitelstva zhoustne, ale to považuji
za naprosto normální jev u lidí, kterým
jde o co nejlepší výsledek pro obec.“

Čechy pod Kosířem, Lipová/mik
- Je až neuvěřitelné, v jakém stavu jsou schopni řidiči usednout
za volant svého vozidla... Policisté během uplynulého svátečního
čtvrtku nachytali na různých místech Prostějovska dva totálně opilé
hazardéry, kteří jeli autem.
vícovský zastupitel FRANTIŠEK VLACH „Z trestného činu ohrožení pod
návykové látky je podezřeo atmosféře při pracovním setkání vedení obce vlivem
lý čtyřiapadesátiletý muž z Čech
pod Kosířem, který byl ve čtvrtek
nepotvrdily a i příhoda coval v týmu lidí a to je to, co mě na osmého května před sedmnáctou
zvěsti nepotvrd
ze setkání s jjedním člově- této práci láká. Dát dohromady lidi, hodinou v uvedené obci kontrolován
doslova potěšila. spolky v obci, zájmové organizace jako řidič vozidla Daewoo Nexia.
kem mě do
totiž pro jednu a táhnout za jeden provaz.“
Pracuji tot
U muže byla provedena dechová
společnost
obchodní
A co případná práce starosty?
návštěvě partnera
„To záleží na podpoře lidí
a při náv
v Holešově
přišla řeč spojené s vytvořením kvalitní kanHoleš
na to, kde bydlím. didátky a samotném výsledku voleb.
A dotyčný
mi od- Mám velké množství aktivit. Sport,
doty
pověděl:
pověd ‚To znám, partu kamarádů, pro které se snažím
přes Vícov
jezdím, plánovat různé aktivity, zapojuji se
V
to je ta středisková do práce v Sokolu a také své zaobec, tam se hodně městnání. Ale, jak taky říkám, ‚nikdy Němčice nad Hanou/mik - K dostaví.‘ Tak jsme neříkej nikdy‘. Starosta není o sezení pravní nehodě s lehkým zrastaví
holt středisková v kanceláři, ale o velkém množství něním došlo předminulý pátek
obec...(úsměv)“
obec
ppráce spojené s touto funkcí.“
2. května krátce před půl třetí
Co dále by
Na čem je potřeba v příštím odpoledne. Šedesátník na elekšlo zmínit?
období nejvíce zapracovat? trokole pod vlivem alkoholu vra„Započala
také re- „Já osobně tu vidím vybudování ko- zil v Němčicích nad Hanou do
„Zapo
konstrukce
bývalé munikace k novým domkům, pokra- zaparkované škodovky.
konstr
školy, která má čování na práci spojené s výstavbou „Z prvotního šetření vyplývá, že
sloužit pro pořádání hloubkové kanalizace, revitalizace šedesátiletý cyklista, který jel na
různých akcí pro děti i dospě- zatopeného lomu, dokončit opravu elektrokole ve směru z Masarykovy
lé a probíhají ppráce spojené budovy bývalé školy. Chtěl bych po- ulice na ulici Jablonského v Němčirealizace hloubko- děkoval všem lidem, kteří kandido- cích nad Hanou, ze zatím přesně nes přípravou reali
vali na minulé kandidátce. Dík patří zjištěných příčin narazil do zaparkové kanalizace.“
Hodláte kandidovat panu Sekaninovi za dobře vykoná- vaného vozidla Škoda Octavie. Při
blížících se komu- vanou práci místostarosty a s tím nehodědošlokehmotnéškoděaklehi v blížíc
spojené činnosti ve prospěch obce. kému zranění řidiče elektrokola,
volbách?
nálních volbách
„Bylo by nefér říci, že o tom Dovolím si také vzpomínku na tra- který byl sanitním vozem převezen
Foto: Archív Františka Vlacha neuvažuji. Mnoh
Mnoho let jsem pra- gicky zesnulého Daniela Šedivého.“ do nemocnice na ošetření. Přesná

zkouška, která byla pozitivní s výsledkem 2, 75 promile alkoholu
v dechu. Muži byl zadržen řidičský
průkaz a zakázána další jízda,“ informoval Večerník Josef Bednařík,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
To ale během čtvrtku nebylo
všechno. Další podnapilý řidič byl
kontrolován toho samého dne po
třiadvacáté hodině v Lipové. U čtyřiatřicetiletého řidiče z Lipové byla
naměřena hodnota 2,28 promile alkoholu v dechu. I tomuto muži byla
zakázána další jízda,“ popsal Josef
Bednařík.

Po dvou vypitých pivech vrazil

na kole v Němčicích do „škodovky“
doba léčení nebyla zatím stanovena,“ popsala Večerníku nezvyklý
karambol Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
Posléze ovšem policisté přišli na
to, proč cyklista tak hloupě havaroval. „U šedesátiletého muže provedli policisté dechovou zkoušku,
která byla pozitivní, a naměřili mu
0,86 promile alkoholu v dechu.
Pán se přiznal, že kolem druhé
odpoledne vypil dvě piva. Celková hmotná škoda byla vyčíslena
na sedmatřicet tisíc korun,“ dodala mluvčí krajské policie s tím, že
policisté dopravního inspektorátu
nehodu nadále šetří a zjišťují její
přesné okolnosti.

Kultura v Prostějově a okolí...
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HORKÝŽE SLÍŽE
osvobodili Apollo

Místo sovětské dorazila slovenská punková armáda

Punk rocková kapela
Horkýže Slíže předvedla na Den osvobození ve čtvrtek 8. května
opět pořádný nářez.
Prostějovský hudební
klub Apollo 13 se doslova otřásal pod náporem
pulzující rytmiky, vtipných
textů a dusotem nohou
rozjařených fanoušků.
Kapela z Nitry zahrála
notoricky známé songy
prověřené časem i písně ze zatím posledního
vydaného alba St. Mary
Huana Ganja.

Pařil celý klub. Peter Hrivňák alias Kuko (vlevo) nastoupil na pódium v kostýmu pravěkého muže.
Foto: Martin Zaoral

Heslo kapely Horkýže Slíže
„Mám v pi*i“ bylo ve čtvrtek
vidět nejen na tričkách fanoušků,
ale i v jejich tvářích. Všichni sem
přišli zapomenout na starosti a pořádně se uvolnit. Přestože v Prostějově kapela zažila již početnější
publikum, rozhodně si nemohla
stěžovat na malou odezvu. Už
od prvních akordů v prostorách klubu snad nebyl nikdo,
kdo by neskákal, netančil či
nezpíval. Muzikanti i posluchači tvořili jeden nadšený celek.

Skupina, která existuje již od roku
1992, zažívá svou největší slávu
až v několika posledních letech.
Písně jako Silný refrén, Malá
Žužu, L.A.G. Song či aktuální hit
V pi*i na lehátku už téměř zlidověly a zařadily se do repertoáru
nejedené místní kapely hrající
v regionu na plesech či zábavách.
Na Prostějovsku mají prostě Horkýže Slíže silnou fanouškovskou
základnu. To se potvrdilo i při
společném listopadovém koncertu s kapelou Tři sestry, kdy
do „Kaska“ dorazilo kolem dvou
a půl tisíc lidí.

„Nejsem příliš velkým fanouškem této skupiny, doma bych
si jejich desku nepustil. Shodou
okolností jsem ale navštívil oba
poslední koncerty v Prostějově
a musím uznat, že dokážou vytvořit skvělou atmosféru, a úžasné
je i to, jak se při jejich vystoupeních dokážou lidi bavit. Musím
říct, že je to zážitek,“ zhodnotil
koncert třiatřicetiletý Martin.
Na další punk rockový nářez se
můžete těšit 24. května, kdy do
Apolla dorazí rakouská kapela
The Gogets a zahraje společně
s prostějovskými Strike out.

Prostějov/peh - První ročník sběratelského setkání,
pořádaný Občanským sdružením Červené barety, který
se uplynulou sobotu konal
v prostorách přednáškového
sálu prostějovského Národního domu, se těšil velké přízni
návštěvníků. Ti tak stáli u
počátku obnovení tradice burz
v našem městě.
Kdo z nás by si nevzpomněl
na svou bohatou sbírku céček,
pestrobarevných zahraničních
známek, odznáčků, ‚angličáků‘
nebo figurek z Kinder vajíček.
Spousta z těchto kdysi cenných
úlovků skončila v průběhu let
v koši, ale několik unikátních
kousků přežilo ve sbírkách

sběratelů, kteří se s nimi přišli
uplynulou sobotu pochlubit
sběratelským kolegům i široké
veřejnosti do přednáškového sálu
prostějovského Národního domu.
K vidění byly sbírky vojenských
insignií, odznaků, mincí, medailí, pohlednic, kalendářů i
keramiky a na nezájem veřejnosti
si pořadatelé opravdu nemohli
stěžovat přesto, že nebylo jednoduché se o pořádané akci
dozvědět.
„Rádi bychom obnovili tradici
sběratelských setkání, burz a
‚blešáren‘, na kterých by se scházeli současně sběratelé i lidé, kteří
najdou nějaké ty drobnosti třeba
na půdě. Co je pro jednoho veteš,
může být pro jiného unikátní

sběratelský kousek, po kterém už
dlouho pátrá,“ přiblížil důvody
vzniku projektu pořadatel Michal
Mucha, který spolu s Občanským
sdružením Červené barety v čele
s Jindřichem Starým plánuje v pořádání ‚bleších trhů‘
pokračovat.
Už letos na podzim by se tak
sběratelé měli v Prostějově setkat znovu. „Určitě bych takovou
akci uvítal, sbírám od dětství
známky, odznaky a pohlednice,“
přiznává pan Miroslav, který na
sběratelské setkání dorazil spolu
s vnučkou Nikolkou.
Snad se bleším trhům podaří znovu uchytit a Prostějov tak získá
další milou tradici, která přispěje
k oživení života ve městě i okolí...

Prostějov/pav

LÉTAJÍCÍ RABÍN - HUDEBNÍ NÁŘEZ V JIDIŠ

Prostějov/peh -Létající rabín
doletěl po třech letech do svého
rodného města, aby se v rámci
programu hudebního festivalu
Prostějovské dny hudby pochlubil zdejšímu publiku s nejnovějšími songy. Není proto divu,
že se jejich vystoupení v prostorách prostějovského zámku
těšilo velké divácké přízni.
Organizátoři
Prostějovských
dnů hudby si pro své návštěvníky připravili na sobotu večer
opravdový hudební bonbonek
v podobě vystoupení originální
prostějovské pětičlenné hudební
kapely Létající rabín. Ta se od
svého vzniku v roce 2001 (pův.
Klezmer quartet, od 2002 Létající rabín - pozn. red.) věnuje
tradiční instrumentální židovské hudbě, tedy tzv. klezmeru
a domácímu publiku předvedla
k příležitosti svého sobotního
vystoupení hned několik hor-

kých novinek ze své produkce.
„Jsme kapela, která hraje taneční
muziku pro sedící publikum,“
vtipně glosoval večer houslista
a zpěvák kapely Vojtěch Peštuka.
A opravdu, jen málokdo v sále se
ubránil nutkání pokyvovat hlavou nebo si podupávat do rytmu
rozverných písní odkazujících
k tradici židovského národa. Písně z repertoáru hudební skupiny
Létající rabín obsahují tradiční
instrumentální písně židovských
autorů v češtině, jidiš i ruštině
a účastníkům akce tak byl naservírován opravdu jedinečný multikulturní hudební zážitek.
„Koncert se mi moc líbil. Jejich
písně jsem slyšela poprvé, ale po
tomhle si asi budu muset objednat
jejich cédéčko,“ nešetřila chválou
slečna Veronika, která stejně jako
ostatní návštěvníci v publiku ocenila každou z odehraných písní
bouřlivým aplausem.

Klezmer ensemble. Prostějovská kapela Létající rabín se v průběhu
třináctiletého působení účastnila bezpočtu hudebních festivalů, kde se
jí dostalo prestižních hudebních ocenění.
Foto: Petra Hežová
Pokud jste zahlceni českými
a anglickými songy, původní
jidiš písně mohou být tou pravou variantou i pro vás. Koncertem prostějovské kapely
Létající rabín ale program hudebního festivalu Prostějovské

dny hudby rozhodně nekončí.
Například už 16. května si můžete vyslechnout komorní koncert Edity Müllerové, Pavlíny
Přikrylové a jejích hostů nebo
promenádní koncert žáků
ZUŠ.

České cestovatelské legendy H&Z dojely i do Prostějova
V rámci LiStOVáNí se četllo z deníků cestovatelských legend Hanzelky a Zikmunda

Skuteční frajeři. Nedlouho po válce vyrazili ve vozu Tatra 82 na dnes už legendární cestu, o které
herci projektu LiStOVáNí přijeli povyprávět prostějovskému publiku.
Foto: Petra Hežová
Prostějov/peh - Cyklus scénického čtení LiStOVáNí vytáhl
na své příznivce pořádný kalibr
v podání cestovatelských deníků
legend Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Zájemci si dokonce mohli zakoupit některou

z čtivých publikací s podpisem
letos pětadevadesátiletého dobrodruha, Miroslava Zikmunda.
Legendární čeští cestovatelé Jiří
Hanzelka a Miroslav Zikmund
se na své dobrodružné cestě zastavili i v Prostějově! Tedy jen

pro potřeby projektu LiStOVáNí,
se kterým na jeviště Za oponou
v Městském divadle přicestovali herci Pavel Oubram a Tomáš
Drápela, aby zdejšímu publiku
přiblížili zážitky z úžasných poutí,
z nichž tu první dvě české legendy,

známé pod zkratkou H+Z, podnikly před více než padesáti lety.
„S cestopisem vyrážíme v rámci
cyklu scénického čtení LiStOVáNí
úplně poprvé, pokud mezi cestopis
nepočítáte Douglasova Stopařova
průvodce po Galaxii,“ směje se
Pavel Oubram a dodává: „Naším
cílem je tentokrát představit skutečný cestopis cestopisů, popis cesty
pánů Jiřího Hanzelky a Miroslava
Zikmunda především mladé generaci, která s ním neměla možnost
se seznámit tak, jako generace předešlé. Tihle dva dobrodruhové byli
skuteční frajeři, kteří s minimálním
vybavením objeli už těsně po válce
téměř celý svět,“ přiblížil program
úterního setkání příznivců literatury
jeden z hlavních protagonistů.
A že je o cestopisné vyprávění
v Prostějově zájem, dokazovalo
i do posledního místa naplněné
hlediště. „Popularita projektu nás
pochopitelně velmi těší. Jsme moc
rádi, že se toto pravidelné avšak netradiční setkání s knihou tolik ujalo,“ neskrývala nadšení dramaturgyně prostějovského divadla, paní
Eva Zelená. „Odezvy publika si
moc vážíme, a proto pro příznivce
LiStOVáNí máme na příští sezónu
připraveno velké překvapení...,“
navnadila fanoušky dramaturgyně.

Ke svým stým narozeninám dostala
radnice od dětí téměř tři sta dárků
Prostějov/peh - Vernisáž unikátní výstavy a současně slavnostní vyhodnocení výtvarné
soutěže, které se zúčastnily
téměř tři stovky mladých výtvarníků, zahájily velkolepé
oslavy stých narozenin naší
prostějovské radnice.
Kdo by věřil, že královně našeho
města je už neuvěřitelných sto
let! Se stavbou se začalo v roce
1909 a už za pět let v roce 1914
zdobila náměstí v celé své kráse
a sluší jí to i teď. Důkazem toho
jsou i stovky obrazů a prosto-

rových prací malých výtvarníků ze základních, uměleckých
a středních škol, kteří od zahájení výtvarné soutěže s názvem
STOLETÁ DÁMA pečlivě
studovali i ten nejmenší detail
jedné z nejkrásnějších dominant
našeho města, aby svými díly
uctili tu naši stoletou jubilantku. A že jí to i po těch letech
řádně sluší, potvrzuje i vyvedená malba jedné z oceněných,
desetileté studentky ZUŠ Anny
Wawrzyckové: „Obraz jsem
malovala přibližně dvě hodiny,“

přiznává talentovaná umělkyně.
Slavnostní předání cen a diplomů vítězům probíhalo v Galerii
Linka v prostorách ZUŠ Vladimíra Ambrose na Vápenici,
kam se v den vernisáže minulé
úterý doslova namačkaly desítky oceněných tvůrců, rodičů
a příznivců umění, kteří byli
na povedená dílka oprávněně
zvědaví. „Byla jsem moc zvědavá na tuhle výstavu. Něco
podobného by se mělo pořádat
častěji a ne jen jednou za sto let,
máme přece tolik krásných sta-

veb, které nám mohou závidět
v širokém okolí,“ svěřila se Večerníku návštěvnice akce Eliška
Husová.
V soutěžních dvanácti kategoriích se utkalo celkem dvě
stě šedesát šest žáků ze ZŠ
Melantrichova, ZŠ Jana Železného, ZŠ Kostelec na Hané,
ZŠ Vl. Majakovského, střední škola ART-ECON a ZUŠ
Vl. Ambrose. Některá z unikátních dílek si budete moci
v průběhu léta prohlédnout
i v prostorách radnice.

Sběratelská mánie. Sběratelství je silně návykové a kde jinde si rozšířit svou sbírku než na ‚bleším
trhu?‘
Foto: Petra Hežová

Svěží jarní
zpravodajství
z Prostějovska

www.vecernikpv.cz.cz
www.vecernikpv

Veteš nebo starožitnost? Setkání sběratelů si nenechal ujít ani majitel prostějovské Galerie umění Jindřich Skácel. Foto: Petra Hežová

Gratulace malým výtvarníkům. Prohlédnout si výtvarná díla
v droboučké Galerii Linka byl kvůli vysoké návštěvnosti akce tak
trochu oříšek.
Foto: Petra Hežová

Dárky pro královnu Prostějova. Hold stoleté dámě složila svou
malbou i desetiletá malířka Anna Wawrzycková. Foto: Petra Hežová

VYHRAJTE LÍSTEK NA... MICHALA DAVIDA!
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto mediální partner, pro vás ve spolupráci s pořádající agenturou HIT TRADE, připravil
SOUTĚŽ O VSTUPENKY na koncert legendárního hitmakera MICHALA DAVIDA, který vystoupí ve Bíceúčelové hale-ZS v Prostějově již v ČTVRTEK 5. ČERVNA 2014. A vzhledem k tomu, že koncert bude zcela jistě VYPRODÁN, dá se předpokládat, že „zimák“ bude praskat ve švech. Díky Večerníku ale máte tradičně šanci být u toho, a ještě navíc ZADARMO!
Během probíhajících tří týdnů totiž mezi vás rozdělujeme HNED PLNÝ TUCET VSTUPENEK!
Soutěž probíhá od pondělí 12. do čtvrtku 29. května ve třech dějstvích, přičemž v každém z nich vyhraje čtveřice z vás, Ti pak budou moct
do Víceúčelové haly-zimního stadionu v Prostějově ZDARMA právě ve chvíli, kdy se budou hrát ty největší hity jako Nonstop, Děti ráje,
Nenapovídej, Discopříběh, Ruská Máša a desítky dalších.
Co je potřeba pro výhru vykonat?
Nic složitého. Stačí znát správnou odpověď na níže položenou otázku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem do redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a pak jen čekat, zda-li se právě na vás usměje štěstí při losování z osudí...

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ: JAK SE MICHAL DAVID JMENUJE RODNÝM JMÉNEM?
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.
CZ s heslem „Michal David“. Můžete nám ale ovšem také volat na známé telefonní
číslo 582 333 433, zasílat SMS zprávu na mobil 608 960 042, případně se dostavit
osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici.
Na odpovědi čekáme v redakci do ČTVRTKU 15. KVĚTNA, 12.00 hodin. Jména prvního kvarteta výherců zveřejníme v příštím vydání, které vychází v pondělí
19. května a najdete v něm i pořadovou otázku s číslem DVĚ. Vstupenky pak budou
následně připraveny k vyzvednutí v redakci Večerníku.

Ze života města
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Magistrát už má demoliční projekt na JEZDECKÁ KASÁRNA
Zatím však objekt chátrá pod náporem bezdomovců,
a tak panují obavy, zda-li nespadne někomu na hlavu

EXPRESS
z rady města Prostějova

Jsou připravena ke zbourání. A i přes veškeré protestní akce a postoje zřejmě brzy spadnou. Proslulá Jezdecká kasárna uvolní místo plánované výstavbě multifunkčního centra, které má nahradit současný Společenský dům
v Komenského ulici, kde naopak vyroste obchodní centrum. Na zmíněná kasárna již
má prostějovský magistrát demoliční projekt, ovšem starodávná stavba se už vlastně
rozpadá sama... Její útroby se totiž v posledních letech staly rájem bezdomovců, kteří Dolů s nimi! Přestože to stále mnoho lidí nemůže překousnout,
zde nejen přespávají, ale de facto i nastálo sídlí. Není to tak dávno, co zde dokonce ve vzhledem k bezpečnosti by bylo nejlepší Jezdecká kasárna okaFoto: archiv Večerníku
dvou případech založili požár, přičemž jeden z nich měl až milionovou škodu. Jsou mžitě srovnat se zemí.
vůbec Jezdecká kasárna zabezpečena tak, aby byla nepřístupná?
tam mohli nechat pouze dva se pochopitelně snaží co ch-

Prostějov/mik
„V současné době je celý areál
doslova v žalostném stavu,
který je čím dál horší! Jsou
trestuhodně volně přístupná,
takže je nutné objekt zabezpečit
tak, aby se do něj nikdo nedostal a nehrozilo mu nebezpečí
úrazu či nedejbože něco ještě
mnohem horšího. To bychom
si pak jako město těžko zod-

Již zítra se koná

mimořádné
zastupitelstvo

Prostějov/mik - Primátor Statutárního města Prostějov
po
projednání
radou
svolal na zítra, tj. úterý
13. května od 15.00 hodin
mimořádné zasedání Zastupitelstva města Prostějova.
A na programu jednání budou
opravdu mimořádné body.
„Zejména půjde o schválení
řádné účetní uzávěrky města
za loňský rok i schválení
závěrečného účtu města
Prostějova za rok 2013,“
prozradil Miroslav Pišťák.

povídali před orgány činnými
v trestním řízení,“ upozornil na
posledním jednání Zastupitelstva města Prostějova Václav
Kopečný (TOP09). Oproti
tomu vedoucí odboru rozvoje
a investic prostějovského magistrátu je však přesvědčen, že Jezdecká kasárna jsou zabezpečena
kvalitně. „Ve spolupráci s odborem Správa a údržba majetku
města se snažíme už několik let

celý objekt udržovat v jakémsi
schopném stavu. Kasárna jsou
oplocena, a jakýkoliv vstup
dovnitř je násilným vniknutím.
Připouštím, že Městská policie,
a dokonce v mnohých případech
i Policie České republiky, najde uvnitř kasáren osoby, které
tam absolutně nemají co dělat.
V takových případech dochází
k vykázání těchto osob, které se
ale do kasáren vrací a pustoší je.

Kromě toho, že zde přespávají,
tak dokáží ukradnout vše, co je
ze železa. Pak se nedivme, že
kasárna se rozpadají,“ kontroval
Antonín Zajíček, který vzápětí
zastupitelům navrhl způsob,
jak docílit toho, aby kasárna
v dezolátním stavu byla naprosto
neprodyšně uzavřena. „Jediným
řešením je zazdít všechny otvory, a to až do výšky tří nebo
raději čtyř metrů. Pak bychom

vstupy, které budou dokonale
zabezpečeny proti vniknutí. Problém je v tom, že toto opatření
by bylo mimořádně nákladné
v řádu statisíců korun. A ve chvíli, kdy není jisté, zda tento
objekt nepůjde vzhledem k hotovému demoličnímu projektu
brzy dolů, považuji tuto investici za naprosto zbytečnou,“
poznamenal dále svůj názor
Zajíček s ujištěním, že magistrát

víli kasárna „vyklízet“ od osob,
které uvnitř nemají co dělat.
V tuto chvíli ještě není znám
přesný termín, kdy bude provedena samotná demolice. „Může
to být za půl roku, za rok či za
dva. Demolice bude stát zhruba pětadvacet milionů korun,
přičemž nejnákladnější bude
odvoz a uložení suti,“ dodal na
závěr vedoucí odboru rozvoje
a investic města.

Radní přehlasovali primátora! Další obrazy
se nakupovat nebudou...

Prostějov/mik - V posledních
letech nakoupil prostějovský
magistrát desítky uměleckých
děl, v nichž hrály prim
především obrazy rodáků.
Jenomže problém tkví v tom, že
se podobné artefakty hromadí
a pomalu je není kam dávat.
I z těchto důvodů radní zamítli
nákup dalších kusů, přestože
samotný primátor na ně zálusk
měl!
„Rada města provedla velmi razantní zákrok při rozhodování
o nákupu uměleckých děl. Zatímco i já jsem navrhoval pořídit do
městské sbírky další tři historické
obrazy, většina mých kolegů radních to zamítla. Přiznávám, že se

Další už ne! Prostějovští
konšelé zamítli nákup dalších
obrazů, kterých je nyní plný depozitář. Foto: archiv Večerníku

tak stalo proti mé vůli,“ konstatoval pro Večerník Miroslav Pišťák,
primátor Statutárního města
Prostějov. „I já jsem holt někdy
přehlasován...,“ pousmál se ale
vzápětí na důkaz, že výsledek
bere sportovně. Podle jeho dalších
slov proběhla v radě města o tomto tématu velmi rozsáhlá diskuze.
„Samozřejmě se diskutovalo
i o tom, jak v nákupu uměleckých
děl pokračovat dál v budoucnosti. Teď už to ale bude zřejmě
záležitostí nového zastupitelstva. Mezi radními se objevovaly
požadavky, aby se daleko více

Radní pod palbou

nakupovala díla současných
autorů,“ přidal na vysvětlenou
primátor.
Magistrátem koupená díla,
a nejedná se pouze o obrazy,
však provází ještě jeden problém. Údajně už je totiž pomalu není kam dávat! „Většina
městem zakoupených obrazů
je v současné době v depozitáři
prostějovského muzea. Do budoucna budeme muset vymyslet nějakou stálou expozici,“
připustil první náměstek primátora Statutárního města Prostějov
Jiří Pospíšil s tím, že již několik let
se uvažuje o jejím zřízení ve volných prostorách prostějovského
zámku, kde v současnosti probíhá
rekonstrukce.

„Vznik městské galerie samozřejmě podporujeme, ale musíme
v tomto smyslu postupovat ve spolupráci s Muzeem Prostějovska.
Zatím bychom chtěli realizovat
některé výstavy děl, která jsme
v poslední době koupili. Do určité
míry se pro stálou galerii skutečně
nabízí zámek, ovšem zdejší prostory bychom raději využili i pro
jiné aktivity. Diskuze tedy o tom
probíhají intenzivně. Všechna
umělecká díla ale nejsou uschována v depozitáři bez toho, že by byla
volně přístupná návštěvníkům.
Některé historické obrazy s velkou uměleckou hodnotou máme
pověšeny v kancelářích členů rady
města,“ uzavřel toto téma primátor
Miroslav Pišťák.

Další mateřská škola musela zvýšit kapacitu, v budoucnu ovšem má přijít pravý opak
„V okolí Melantrichovy ulice už není žádné neumístěné dítě,“ libuje si náměstkyně Ivana Hemerková

Prostějov - Je až neuvěřitelné, že zatímco dlouhodobě
v Prostějově ubývá dětí, mateřské školy jsou doslova a do
písmene přecpány. Na jedné straně tak magistrát již přes
dva roky bije na poplach, jak zanedlouho bude muset začít
uvažovat o redukci tříd na základních školách, a možná se
po letech dočkáme i dalšího rušení jedné ze „základek“,
na straně druhé mateřské školy svojí kapacitou nestačí
a město ji musí zvyšovat. Jak jsou tyto na první pohled
protichůdné skutečnosti možné? Na to se Večerník zeptal v rámci pravidelného seriálu rozhovorů náměstkyně
primátora Statutárního města Prostějov Ivany Hemerkové
(na snímku), která je zodpovědná za prostějovské školství.
Michal Kadlec
Můžete prozradit, o jak velké
navýšení počtu dětí se jedná,
a kterých „mateřinek“ se to
týká?
„Lze potvrdit, že rada města na
základě žádosti jedné z dalších
mateřských škol v Prostějově
INZERCE

se rozhodla opět navýšit její
kapacitu. Já osobně to beru
jako radostnou novinu. Jednoduchým technickým řešením
tak můžeme navýšit kapacitu
Mateřské školy v Melantrichově ulici o dvacet míst. Znamená to tedy, že konečný počet
v našich mateřinkách ve školním roce 2013/2014 se zvýšil

na jeden tisíc čtyři sta sedmdesát čtyři. Když se podíváme
podrobně na statistická čísla,
tak od roku 2010 narostl počet dětí v mateřských školách
o rovnou stovku.“
Je tímto navýšením problém
na „Melantrišce“ definitivně
vyřešen?
„Co se týká lokality okolo Melantrichovy ulice, tak zde už neevidujeme ani jedno neumístěné
dítě. Tudíž ano, tímto se nám
podařilo vyřešit problém v této
městské části, která má nejvíce
panelových domů i největší kumulaci mladých rodin s malými
dětmi. Zároveň je ale potřeba
říci, že celkový počet dětí se ještě změní v září. Během tohoto
měsíce se každoročně stane, že
některé dítě do mateřinky nenastoupí a my tak můžeme přijmout
některé další předškoláky.“

Už několik
ěkolik let
ale podotýkáte,
odotýkáte,
že počet narozených
ých dětí
v Prostějově rapidně klesá. Jak
je tedy možné, že mateřské
školy kapacitně stále nestačí?
„Je pravdou, že celkový
vý úbytek
dětí a snižující se porodnost
rodnost se
zatím na počet dětí v mateřských
školách neprojevují.. Máme
v nich totiž prozatím silné popu09 a 2010.
lační ročníky 2008, 2009
Jakmile tyto ročníky odezní, zaky a tím i
čnou zmiňované úbytky
možná jisté problémy. Od roku
menána
2011 je totiž už zaznamenána
nižší porodnost a rok od roku
h ratojsou čísla narozených
lestí horší. Bude na diskuzi
va, co
už nového zastupitelstva,
s tím... Klesat bude postupně počet dětí ve
školkách a následně i na základních
školách.“

V současné době
se neřeší je
jen kapacita mateřských škol, ale
al také
jejich technický stav. Je něco
nového v tomto ohledu?
toho, že
„Máme velkou radost z to
dotace na
nám byly potvrzeny dota
mateřských škol
zateplení budov mateřskýc
Libušince. Zísv Květné ulici a na Libušinc
kali jsme padesát procent ddotací,
takže celkové náklady na zatepmateřinek nás
lení těchto dvou mateřine
přijdou na deset milionů korun.
Zbylých deset dostaneme od
státu. Samozřejmě budeme
v krátké budoucnosti žádat
o další finanční pomoc
státu v případě dalších
´mateřinek´.“

Svěží jarní
zpravodajství
z Prostějovska

www.
Foto: archív Večerníku
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www.v

01. Na GJW je výsledek zaručen! Studenti Oktávy B z GJW získali skvělý job.
Objevili se ve stylových reklamách na Baťu, McDonald a další firmy. Ve vitríně lékarny Dr. Max ve Zlaté bráně se za ně osobně zaručil i jejich třídní František Střídecký.

02. Tvůj život, tvá hra. Ředitel SOŠPO Václav Křupka a jeho zástupce Marek
Moudrý vyrazili do kasina na ruletu. Tablo z vinotéky Kašuba v Kravařově ulici
dokazuje, že se na vlastní studenty nebojí vsadit hotový majlant.

z
c
.
v
p
k
ecerni

03. Trivis byl odsouzen k maturitě Se studenty Trivisu neměla jejich pohledná třídní Karolína Mlčochová smilování. Zatkla je a odsoudila k maturitě. Jejich
fotografie z vazební věznice jsou k vidění v pekařství na Žižkově náměstí.

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

04. Mafiáni z automobilní. Ve čtvrtém pokračování legendárního filmu Kmotr by si mohli
zahrát i studenti SŠ automobilní. Fotografie
členů bandy, ze které jde strach, se objevily
v prodejně Makovec na náměstí TGM.

05. Zdravka se opájí životem. Když teplota
stoupá, je čas vzít růžový moped a vyrazit na
panáka. I tak by se dalo pochopit poselství studentů zdravky z jejich propracovaného tabla
vystaveného v prodejně Micos na Žižkově.

06. Modelky z Art Econu. Světoví malíři se při
tvorbě svých slavných děl mohli klidně inspirovat
půvabem studentek z Art Econu. Svědčí o tom
i tablo, které je možné spatřit v budově hlavního
nádraží ČD.

Zpravodajství
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Soud s Jánem Bakalárem se protahuje, znovu byl ODROČEN
BYLI JSME

Obhajoba napadla způsob porovnání DNA, chce vyslechnout znalce

Předpokládal to Večerník, i samotný
P
soudce.
so
Během úterý a středy minulého
U TOHO! týtýdne, kdy probíhal další díl projednávání
případu loupežného přepadení kurzovního vozidla bezpečnostní agentury Loomis a krádež třiatřiceti milionů korun
z 21. února 2013 v Přemyslovicích, se očekávalo vynesení
rozsudku. Jánu Bakalárovi, který je podle policie vůdcem
lupičské bandy z Přemyslovic, hrozí až osmnáct let vězení,
popřípadě výjimečný trest doživotí. Nakonec bylo ale hlavní líčení odročeno na 27. května. Obhájce Jána Bakalára
Lukáš Vymětal totiž napadl hlavní důkaz proti svému klientovi, kterým je DNA získané z krvavé stopy zanechané na
místě činu v Přemyslovicích. Večerník byl i dalším dvěma
soudním stáním zpočátku uplynulého týdne opět přítomen!
Brno/mik
Jen málokdo pochyboval, že by
se hlavní líčení u Krajského soudu
v Brně nemělo ve středu ukončit
rozsudkem. Podle policie jsou totiž
stopy získané na místě loupeže proti
Jánu Bakalárovi natolik průkazné,
že by soudce neměl váhat poslat
ho na dlouhá léta do vězení, možná
až do konce jeho života. „Pokud
nedojde k procesním komplikacím
a pokud se dostaví všichni
předvolaní svědci, nevidím důvod,
proč případ ve středu neuzavřít
vynesením rozsudku,“ svěřil se
také Večerníku v úterý ráno ještě
před zahájením přelíčení Tomáš
Kurfiřt, předseda senátu Krajského
soudu v Brně. Během úterního projednávání věci šlo všechno hladce
jako po drátku, k soudu se dostavi-

la pětice občanů Přemyslovic,
která vypovídala o tom, co 21.
února loňského roku těsně po
osmé hodině ranní viděla na
vlastní oči. Ve středu, kdy
měly přijít na řadu závěrečné
řeči obhájce Jána Bakalára
i státní zástupkyně, však došlo
k neočekávanému tahu obhajoby. Lukáš Vymětal totiž
požádal soud o výslech znalce,
který zpracovával posudek
k rozboru DNA Jána Bakalára! „Podle mého klienta existuje rozpor mezi porovnáváním
vzorků biologické stopy z místa
činu se vzorkem získaným ze stěru
z úst Jána Bakalára, jenž policie
provedla po jeho zadržení v březnu
letošního roku,“ uvedl obhájce
Jána Bakalára. Soudce Tomáš
Kurfiřt mu po krátké poradě

Jeden z hlavních svědků. Svatoslav Brijar z Přemyslovic podobně jako
Večerníku v únoru loňského roku nyní soudu popsal, co všechno viděl v onen
osudný den 21. února 2013 z okna svého domu.
Foto: Michal Kadlec

s přísedícími soudkyněmi výslech znalce povolil a jednání
odročil na 27. května.

Josef Chromý viděl
loupež od začátku
Jako první svědek předstoupil
v úterý před senát Krajského soudu
v Brně Josef Chromý, řidič kamionu pracující pro mohelnickou
dopravní společnost. Právě on byl
zřejmě první, který neskutečnou
střílečku při přepadení kurzovního
vozidla spatřil. „Vezl jsem dřevo
a sjížděl dolů z kopce do
Přemyslovic. Tak padesát metrů
přede mnou jela naopak do kopce
bílá dodávka bezpečnostní agentury. V tom ji zablokoval černý
jeep, z něho vyskočili tři muži
a dva z nich začali do toho auta
střílet. Jeden ze samopalu, druhý
z brokovnice. Pálili do motoru,
pneumatik a pár střel šlo dokonce
na kabinu,“ začal vyprávět řidič
kamionu Josef Chromý. „V první
chvíli jsem myslel, že jde o policajty,
všichni tři totiž měli na sobě černé
mundury, vesty a na hlavě kukly.
Volal jsem na linku 158 a ptal se,
jestli má policie v Přemyslovicích
nějaké manévry...?,“ pokrčil rameny svědek a vzápětí popsal, že
jakmile pochopil, o co jde, vyskočil
z kabiny svého kamionu a začal
zastavovat další řidiče, kteří mířili
také do Přemyslovic. „Všichni
byli zaskočeni a někteří jakmile
uslyšeli střelbu, běželi se schovat
do lesíku vedle silnice. Situace se
začala i nadále vyhrocovat, řidič
dodávky začal před lupiči couvat
z kopce, přičemž se vyhýbal autobusu, který vyjížděl kopec směrem
na Konici. Tři zakuklenci už v tu
doobu naskákali do jeepu a rozjeli
se za dodávkou. Pak už jsem jen
z dálky slyšel další střelbu a také to,
jak ozbrojenci vytáhli z dodávky
osádku a oba chlapy nechali ležet na
silnici hlavou dolů,“ uvedl u soudu
Josef Chromý. Jak ještě dodal, první
auto policie se objevilo ve směru od
Konice zhruba dvě minuty poté, co
lupiči z místa činu odjeli...

Svatoslav Brijar dostal
ze střílení křeče!
Důchodce z Přemyslovic Svatoslav Brijar je jedním ze
svědků, které Večerník v únoru
loňského roku vyzpovídal těsně
po spáchání loupeže. Nyní také
soudu přesně popsal to, co viděl
z okna svého domu. „Jsme
důchodci, takže s manželkou jsme
byli po osmé hodině ráno ještě
v lůžku. Když jsem uslyšel první
výstřely, myslel si zprvu, že silničáři
pokračují v opravě komunikace,
která prochází Přemyslovicemi.
Vstal jsem a z okna spatřil tu hrůzu...
Před barákem stála na silnici dodávka a dva muži v černých uniformách
do ní stříleli. Přitom křičeli na osádku toho bílého auta, aby vylezla
ven. Ti muži z bezpečnostní agentury nakonec rezignovali, vystoupili
a museli si lehnout na zem. V ten
moment jsem byl přesvědčený, že
to je akce policie, ti ozbrojenci vypadali úplně stejně jako členové
zásahové jednotky. Pak ale ten
menší zakuklenec křičel na řidiče
dodávky, aby otevřel boční dveře.
Když to nešlo, tak tu dodávku
prostě rozstříleli. Udělalo se mi
z toho špatně, dostal jsem žaludeční
křeče a musel odejít na záchod...,“
popsal svůj pohled další ze svědků
Svatoslav Brijar.

snad budou slavné...,“ pokrčil
před soudcem rameny Jan Dospiva z Přemyslovic. Na otázku
soudce, v jaký čas si uvědomil, že
nejde o natáčení filmu, mladý muž
odpověděl, že se tak stalo po pár
vteřinách. „Viděl jsem, jak výstřely
ničí tu dodávku a ozbrojenci tahají
ven z auta osádku. Poznal jsem, že
se střílí ostrými náboji. V tom jsem
viděl, jak před naším domem stojí
moje osmaosmdesátiletá babička
a celou scénu sleduje. Hrozně jsem
se lekl, protože kulky létaly v její
těsné blízkosti. Běžel jsem dolů
a babičku vtáhnul do bezpečí do
baráku,“ řekl Jan Dospiva.

Řidič autobusu měl strach o cestující
Minulé úterý 6. května předstoupil
před soud také Radek Muzikant,
řidič linkového autobusu, který
projížděl okolo místa přepadení.
„Vyjížděl jsem kopec na konci
Přemyslovic, v autobusu jsem vezl
zhruba deset lidí. Najednou proti
nám začala couvat bílá dodávka
a na ni stříleli ze samopalu a rokovnice dva černě zahalení muži.
´Obcouvala´ i náš autobus a mířila
dále dolů do obce. Ti gangsteři
naskákali do terénního auta a jeli ji
pronásledovat. Ve zpětném zrcátku
jsem ještě viděl, jak lupiči i z auta
stříleli. Neváhal jsem, nebylo čas na
hrdinství, vezl jsem přece lidi. Rozjel jsem se a pokračoval směrem na
Točí se zde film,
Konici,“ vypověděl řidič autobusu.
napadlo Jana Dospivu
Jak vzápětí ještě dodal, kdosi z cesZ výpovědí lidí bydlících v rodin- tujících volal policii hned poté, co
ných domech v Přemyslovicích, zamaskovaní ozbrojenci mířili
hned těsně vedle místa činu, vy- zbraněmi i na autobus!
plynulo, že průběh akce a střílení
zprvu nenasvědčovaly tomu, že
Dagmar Štaffová:
by se zde odehrával zločin. „Spal
„Je to přepadení,
jsem po odpolední směně a ta
křičel na nás řidič“!
střílečka společně s neskutečným
kvílením brzd a hrozným křikem Podobně jako řidič autobusu vymě probudily. Vstal jsem tedy povídala u Krajského soudu v Brně
z postele a šel k oknu. Viděl jsem také jedna z cestujících, Dagmar
dva zakuklence, jak střílejí do bílé Štaffová z Přemyslovic. „Když jsme
dodávky. Nejdříve mě to nijak se blížili k vrcholu kopce, začalo
nepolekalo, hned mě napadlo, že se na něm střílet. Náš řidič začal
se tady točí nějaký nový akční film. také couvat, protože hrozilo, že
Tak jsem si řekl, že Přemyslovice nás nějaká kulka taky trefí. Vždyť

Ján Bakalár a loupež v Přemyslovicích. Podle policie i státní zástupkyně
tyto dva pojmy spolu úzce souvisí. Bude soud stejného názoru? Na to si musíme počkat minimálně do 27. května. Foto: archiv Večerníku a Policie ČR
ta bílá dodávka, která couvala
z vrcholu kopce, byla už taky celá
rozstřílená. Seděla jsem na jednom
z předních sedadel, takže jsem ten
výjev viděla celkem dobře. Já taky
myslela, že tady natáčejí nějaký
film, pak na nás ale řidič zařval, že
jde o přepadení a ať voláme policii.
Udělali jsme to, a na lince 158 nám
bylo řečeno, že už o tom přepadení
vědí a vyjíždějí první hlídky,“ řekla
Dagmar Štaffová.

Bakalár nenenechal
na místě jenom
krev, usvědčují ho
i pachové stopy
Ještě v úterý stačil soudce Tomáš
Kurfiřt přečíst listinné důkazy.
Především zmínil to, že stopy krve
zajištěné na místě činu a usvědčující
Jána Bakalára, nejsou jedinými
důkazy. „Tři z šesti pachových
stop získaných z místa loupežného
přepadení a dodávkového automobilu se shodují se vzorky pachových stop odebranými po zatčení
obžalovaného,“ řekl předseda
senátu.

Obhájce nesouhlasí
s rozborem DNA
Obhájce Jána Bakalára pak při
středečním jednání, které bylo
oproti tomu úternímu mnohem
méně zajímavější, napadl hlavní

důkaz, který několikanásobného
recidivistu má usvědčit z účasti
na brutálním přepadení dodávky
bezpečnostní agentury Loomis v únoru loňského roku
v Přemyslovicích. Bakalár totiž
před soudem stojí především
díky rozboru DNA, jelikož na
místě činu měl zanechat po
zranění stopy své krve. Jeho obhájce Lukáš Vymětal ale s odvoláním na odborné vyjádření,
které si nechal zpracovat, upozornil soudce Tomáše Kurfiřta
na to, že závěry klíčového znaleckého posudku k DNA jsou
nepřezkoumatelné. „Jsou tak
podle mého názoru nepoužitelné
k tomu účelu, k němuž měly
sloužit, to znamená ke stoprocentnímu ztotožnění osoby pachatele
s mým klientem. To je ten základní
výsledek. Na straně obhajoby
jsou tak jisté pochybnosti o tom,
že je tento posudek dostatečně
kvalifikovaný, správný a úplný na
to, aby mého klienta ztotožnil,“
řekl doslova Vymětal. „Odborné
vyjádření znalců z kriminalistického ústavu nic nezpochybňuje, ale
konstatuje, že ve znaleckém posudku nejsou uvedeny konkrétní
výsledky porovnávání profilu
DNA. Aby tyto nejasnosti byly
odstraněny, rozhodl jsem se, že
hlavní líčení bude odročeno,“ zareagoval soudce Tomáš Kurfiřt.

Nebývalý PODVOD s vlečkou Vše se seběhlo rychle, nikdo z přihlížejících nestihl zasáhnout VZNIKNE

Řidiči Tatry hrozí až dva roky kriminálu
Prostějov/mik - Jo, řidič, ten
těžký chleba má! Ale na druhé straně podvádět se nemá,
což naprosto nerespektoval
šofér nákladní Tatry, kterého
policisté kontrolovali u domamyslického rondelu. Muž totiž
k tatrovce připojil vlečku, kterou zřejmě čmajznul majitelce. Navíc vlečka měla falešnou
značku a ještě ke všemu nebyla pojištěna!
„V pondělí pátého května kolem půl jedenácté dopoledne
kontrolovali policisté Dopravního inspektorátu v Prostějově
nedaleko kruhového objezdu
u Domamyslic třiapadesátiletého řidiče nákladního vozidla Tatra, který měl připojenu dvounápravovou vlečku. A policisté se
nestačili divit. Na vlečce byla
umístěna registrační značka,
která jí nebyla přidělena, na
vlečku nebylo sjednáno zákonné

pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla
a navíc si vlečku řidič za vozidlo připojil bez vědomí majitelky,“ vypočítala hříchy šoféra
náklaďáku Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Třiapadesátiletého muže se
nyní policisté chystají stíhat
za spáchání trestného činu
neoprávněného užívání cizí
věci, za který mu hrozí až
dvouletý pobyt za mřížemi. „Jeho jednání spočívající
v umístění registrační značky na
vlečku a jejího užití bez sjednaného zákonného pojištění bylo
kvalifikováno jako přestupkové
jednání a po zdokumentování
bude spisový materiál zaslán
příslušnému správnímu orgánu
k projednání,“ doplnila mluvčí
krajské policie.

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

zhodl se, že nebudu na nic čekat
a praštil ho,“ popsal v exkluzivní
zpověďi pro Večerník vcelku
důvěryhodně Lukáš, který se tím
Prostějov/pav, mls - A máme i přiznal, že to byl vlastně on, kdo
to tady zase! Třicetiletý zaútočil jako první. „Možná to
Prostějovan Lukáš (redakce byla chyba, ale co jsem měl po
Večerníku zná celou iden- všech těch urážkách a výhrůžkách
titu osoby, ale na jeho přání dělat?! Navíc, když proti mně
zveřejňuje pouze jeho křestní takhle vyběhl. Každý ví, že je
jméno bez příjmení - pozn.red.) důležité být v podobných situacích
rozhodně není žádná třasořitka. připraven,“ přemítal mladík.
Za jeho zkřiveným nosem však
stojí agresivní výpad romské
partičky u prostějovského
hlavního nádraží... Jak se vše
seběhlo?
„Spěchal jsem do práce, byl jsem Samotný boj však pro něj
naprosto střízlivý a neměl ani nebyl příliš férový a tak není
pomyšlení na to, že bych se chtěl překvapením, že skončil hodně
s někým rvát. V parčíku u Pražské špatně. „Čekal jsem, že se na mě
ulice seděli dva cikáni. Začali na vrhne i ten druhý. Jenže kromě
mě pořvávat, že jsem ´nácek´, něj se na mě odněkud vyřítili
což přitom absolutně není pravda. ještě další dva... Nechápu, kde
Přidali k tomu i další urážky, bylo se tam tak rychle vzali, asi na to
mi jasné, že mě chtějí vyprovo- mají zvláštní talent. Jeden z nich
kovat. Přesto jsem k nim zamířil, mě popadl zezadu za batoh a já se
abych si to s nimi vyříkal v klidu. najednou ocitl na zemi. Ten další,
Jeden z nich se však z lavičky jak ke mně běžel, tak mě vší silou
zvednul a vyšel přímo proti mně. kopl přímo do obličeje. Začala mi
Bylo jasně patrné, že se chce rvát. všude hrnout krev,“ pokračoval
Reagoval jsem instinktivně, ro- ve svém vyprávění Lukáš.

Čtyři na jednoho

Němci dají práci desítkám Prostějovanů

V průmyslové zóně otevřely strojírenské
podniky nové logistické centrum
Kralice na Hané/mls V Kralicích na Hané otevřely strojírenské podniky
Windmöller & Hölscher
Prostějov a BSW Machinery nové společné logistické
centrum. Obě společnosti
se neustále rozvíjejí a chtějí
nabídnout kvalifikovanou
práci lidem z Prostějova
a okolí. Zabývají se přitom
vývojem strojů vyrábějící
obaly všeho druhu.
Ve středu 7. května otevřeli zástupci Windmöller &
Hölscher Prostějov a BSW
Machinery za účasti významných hostů nové logistické
centrum v prostějovské průmyslové zóně. Obě společnosti v současnosti procházejí fází růstu. „Začínali jsme
v roce 2005 s třinácti zaměst-

nanci. Nyní jich u nás pracuje
bez dvou rovné dvě stovky,
z toho máme hned dvaadvacet konstruktérů. Jejich počet
by se měl během dalších pěti
let minimálně zdvojnásobit.
Bude se jednat o jedno z největších strojních vývojových
center v celém Olomouckém
kraji,“ potvrdil při setkání
s médii Adolf Dolák, vedoucí
konstrukce prostějovské Windmöller & Hölscher.
Dceřinná společnost německé firmy z Lengerichu sídlí
v Kralickém háji. Obrat prostějovského podniku se pohybuje kolem 33 miliónů euro.
Přestože většina lidí v tuzemsku se s výsledky práce běžně setkává, nemá o existenci
obou firem na Prostějovsku
tušení. „Patříme k vedoucím

Slavnostní otevření. Nové hala v Prostějově vyrostla za
pouhých jedenáct měsíců. Na její slavnostní otevření zavítala
řada významných hostů.
Foto: Martin Zaoral
výrobcům strojů a systémů
k výrobě a zpracování flexibilních obalů. Jsem přesvědčen o tom, že jste již často
použili produkty, jejichž obaly byly vytvořeny na jednom
ze strojů vyrobených naší
skupinou,“ představil společnost její jednatel Max Westermann.

V letošním roce plánují obě
společnosti podstatně navýšit
obrat a přijmout více než padesát nových zaměstnanců. Nábor
už probíhá a šanci mají zejména
šikovní mechanici, zámečníci
nebo elektrikáři. Zájem je o absolventy oborů logistiky, nákupu
či konstrukce. Roli hraje i jazyková vybavenost uchazečů.

INZERCE

Tímto brutálním atakem naštěstí
celá rvačka skončila. „Už mě
pak nechali být. Asi se sami lekli
toho, co mi udělali. Raději se koukali zdekovat, i když na mě pořád
pořvávali. Byl jsem celý od krve.
Kolem bylo několik lidí, ale nikdo
mi pořádně nepomohl. Možná
to ani moc nešlo, všechno se to
seběhlo strašně rychle. Akorát
jeden chlápek mi dal na sebe kontakt, že když budu potřebovat,
vše dosvědčí na policii,“ dodal
Prostějovan.

Policie o případu neví
Zkrvavený muž místo do
zaměstnání musel zpět domů.
„Celou noc mně bylo špatně od
žaludku, motala se mi hlava. Ráno
jsem pak zamířil k doktorce, která
zjistila, že mám zlomený nos.
Pokusila se jej narovnat, snad se jí
to povedlo, ale nějaké následky už
budu mít asi pořád,“ konstatoval
s pokrčením ramen Lukáš, jehož
tvář nyní hraje všemi barvami.
Navzdory zraněním ovšem celý
případ na Policii ČR vůbec neoh-

Z MILOSRDNÝCH
BRATŘÍ HOSPIC?

lásil. „Co by s tím udělali? Navíc se
nedá úplně jednoznačně říct, že by
mě ti cikáni napadli. Beru to prostě
jako rvačku, ve které jsem dostal
na budku. Tak jsem to říkal i doktorce, co mě ošetřovala,“ objasnil
(dokončení ze strany 3)
své důvody mladík, proč nepodal Z rozsáhlé analýzy vyplývá, že
trestní oznámení.
objekty mohou opět nabídnout
péči o staré lidi či charitativní
účely. „Nemělo by se zapomínat
ani na děti, které by prostředí
oživily, a také na nabídku pro
studenty ze sousedního gymCo se mu fyzicky přesně stalo, spolu názia. Klášterní zahrada by pak
s hrůzně vypadajícími fotografiemi, měla být využívána nejen nozveřejnil Lukáš alespoň na svém vými uživateli, ale měla by být
facebookovém profilu. „Chtěl otevřena i pro veřejnost,“ pojsem, aby známí věděli, co mi je,“ dotkla pro Večerník Zemánková,
vysvětlil. Přestože to původně vůbec která věří, že město či osvícený
neměl v plánu, po chvilce váhání mecenáš v budoucnosti přispěje
nakonec souhlasil se zveřejněním k realizaci této vize.
celého případu právě ve Večerníku. Studenti by na svých předstaFotografii ale poskytnout odmítl. vách ohledně budoucnosti kláš„Lidé by měli vědět, že se něco tera Milosrdných bratří pracovat
takového pořád děje. Mám navíc ještě v dalším semestru. „Věřím,
pocit, že v okolí nádraží je to posled- že touto prezentací není napsaná
ní dobou stále horší a horší. Něco poslední kapitola a tyto návrhy
podobného se tu může stát snad neskončí někde v koši. Snad
skoro každému. Na druhou stranu časem skutečně dojde k obnovemám obavu o svoji bezpečnost, ní života v klášteře i jeho okolí,“
přece jen bydlím nedalo,“ uzavřel doufá jedna z účastnic sobotní
svoji zpověď Lukáš.
výstavy Zuzana Bartošová.

U nádraží se přiostřuje

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

A GRATULUJEME!!!

Oliver Palacký
5. 5. 2014 49 cm 3,00 kg
Držovice

Melany Sperátová
4. 5. 2014 50 cm 3,55 kg
Prostějov

Matyas Varhalík
5. 5. 2014 49 cm 3,10 kg
Prostějov

Adriana Wallová
5. 5. 2014 48 cm 2,90 kg
Čechy pod Kosířem

Dita Šperková
6. 5. 2014 51 cm 3,55 kg
Prostějov

Pavel Trněný
6. 5. 2014 54 cm 4,40 kg
Studnice

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!

Karel Čermák
5. 5. 2014 50 cm 3,60 kg
Prostějov
INZERCE

Již tuto sobotu ožijí Kolářovy sady Děti namalovaly jaro a popřály maminkám
ojedinělou akcí RESTAURANT DAY

Prostějov/red - A už je to tady!
Celosvětová akce Restaurant
Day neboli Staňte se na den
kavárníkem či restauratérem
dorazila na Hanou. Okrašlovací
spolek města Prostějova ve spolupráci s účastnicemi kurzu
Okresní hospodářské komory
„Od kočárku k podnikání“
a Zdravým městem Prostějov
nabídne již tuto sobotu 17. května
v Kolářových sadech možnost
komukoliv z občanů pochlubit se
svým kulinářským uměním.
Nápad Restaurant Day, neboli festival dočasných restaurací vznikl

v roce 2011 v Helsinkách a rychle
se rozšířil do celého světa. Den
amatérských restaurací ale není
jenom o jídle, může napomoci
utužit například sousedské 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.
„V podstatě jde o to, aby se
amatérští kuchaři, kuchařky, ale
i cukráři, pekaři a jejich ženské
protějšky mohly pochlubit
svými specialitami veřejnosti.

Foto: archív Okrašlovací spolek města Prostějova
Své výrobky pak budou za
nějakou menší částku prodávat
prostějovským gurmánům,“
vysvětlila podstatu radní
a předsedkyně Okrašlovacího
spolku Milada Sokolová.
„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,“ přidala opakovaně
výzvu 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,
který nabídne country kapelu
Hloučeláci, vystoupí Taneční studio Jany Bálešové se svým FREE
DANCE, těšit se můžete na pohádku s loutkami i vystoupení
Mánesu,“ přidala pozvání Martina
Šponarová, další z organizátorek.
Akce se koná za mediální podpory PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku a Prostějovských
novinek!

KULTURNÍ PROGRAM AKCE:

14.00 - 14.30 Hloučeláci (country skupina)
14.30 - 15.00 Bálešová (tancování)
15.00 - 15.50 pohádka s loutkami (ČČK
16.00 - 17:00 vystoupení Mánes, další vystoupení Hloučeláci
+ opět Mánes
Od 15:00 hodin kouzlení s balonky

Z NEMOCNICE ...

Zrádné rakoviny kůže přibývá, nechte se BEZPLATNĚ VYŠETŘIT!
Prostějov/Hana Szotkowská (tisková
mluvčí skupiny AGEL) - Melanomem,
nejvíce zákeřnou formou rakoviny kůže,
trpí stále více lidí. Podle statistik tvoří právě melanom dvě třetiny veškerých úmrtí
na kožní nádory. Přitom pouze včasné
odhalení maligního melanomu může vést
k úspěšné léčbě. Kožní ambulance Nemocnice Prostějov, člen skupiny AGEL, se
proto rozhodla i v letošním roce uspořádat
k příležitosti Evropského dne melanomu
v pondělí 12. května od 08.00 do 15.00
hodin den prevence. Lidé tak budou mít
jedinečnou možnost nechat si překontrolovat znaménka a nechat si odborně poradit
o tom, jak se účinně chránit před sluncem.
„Účelem dne prevence je upozornit veřejnost
na rizika rakoviny kůže i na způsoby, jak těmto rizikům předcházet. Melanom je jedním
z nejzhoubnějších nádorů vůbec. Má vysokou

schopnost metastazovat mízní i krevní cestou.
Dochází tak k jeho rychlému šíření do mnoha
vnitřních orgánů najednou. Přitom pouhé chirurgické odstranění provedené včas, znamená
jeho úplné vyléčení,“ uvádí primářka kožního
oddělení Nemocnice Prostějov MUDr. Marcela Rozkošová s tím, že melanom sice nepatří
mezi časté kožní nádory, ale o to více je nebezpečný. Na jeho vrub připadne pětašedesát
procent všech úmrtí na rakovinu kůže.
Maligní melanom vzniká nádorovou přeměnou kožních melanocytů - buněk tvořících
hnědý pigment melanin a patří mezi nejzákeřnější onkologická onemocnění. Přestože v celém světě funguje velmi kvalitní osvěta, počet
lidí s tímto onemocněním stále roste. Na vině
je mimo jiné změna životního stylu, neboť
Češi častěji jezdí na dovolenou za sluncem
a chodí do solárií. „Mnoho lidí dnes považuje
opálenou kůži za symbol atraktivity, nicméně

opak je pravdou. Nerozumně a hodně opálená kůže je známkou poškození ultrafialovým
zářením. Požadovaná snědá barva vzniká
jako obranná reakce kůže s cílem zmenšit
toto poškození,“ dodává primářka s tím, že
melanom kůže se vyvíjí relativně pomalu,
od prvních příznaků trvá dva až tři roky, než
se vytvoří metastázy i v jiných částech těla.
S pokročilejším onemocněním však klesá šance na uzdravení.
Evropský den melanomu se koná každoročně a jeho hlavní náplní je nabídnout
pacientům vyšetření pigmentových znamének, a tak zvýšit pravděpodobnost včasného záchytu případných nádorových onemocnění. Čím dříve lékař nádor objeví, tím
větší je pravděpodobnost uzdravení. Proto
je velmi důležité sledovat svá znaménka
a jednou ročně si je nechat vyšetřit u odborného lékaře.

Prostějov/red - Ve středu
7. května se v prostorech Domu
dětí a mládeže v Prostějově na
ulici Vápenice uskutečnila besídka věnovaná maminkám
k jejich nedělnímu svátku spojená s vyhlášením vítězů výtvarné soutěže Jaro je tady.
Před plným sálem vystoupily
děti z hanáckého folklorního
souboru Malý Mánes pod vedením Kateřiny Piňosové a Kateřiny Koudelkové s povedeným
pásmem Pro maminky. Na jeho
konec si děti připravily překvapení a maminkám předaly malované srdíčko s kytičkou. Následovalo vystoupení žaček Hanky
Krchňákové, které se učí hrát na
flétničky.

Jak se řezalo dřevo. Před předáním cen za krásné obrázky vystoupili
nejmladší členové folklorního souboru Malý Mánes. Foto: Kateřina Piňosová
Výtvarné soutěže se zúčastnilo bylo z Brodku u Prostějova. „Bylo
několik desítek dětí z mateř- velmi těžké vybrat ten nejlepší obských i základních škol z Pros- rázek, proto jsme v každé kategotějova a okolí. Nejmladší malířce rii měli vždy hned několik vítězů,
byly tři roky a nejstarší čtrnáct let. na které čekaly krásné odměny,”
Nejvíce přespolních oceněných napsala nám Kateřina Piňosová.

Ohlédnutí za 14. ročníkem prestižní akce DOTEKY MÓDY 2014

Vrcholem byla přehlídka Camilla Solomon

Jak již Večerník informoval
v předminulém vydání, čtrnáctý ročník prestižní soutěže
„DOTEKY MÓDY 2014“ je již
za námi. S odstupem několika málo dnů tak nastal ten
správný čas na naši pravidelnou rekapitulaci. Vše začalo
11.dubna,kdysenaSTŘEDNÍ
ŠKOLE DESIGNU A MÓDY
Prostějov uskutečnilo předkolo soutěže. Vyvrcholení nastalo v pátek 25. dubna, kdy
proběhl očekávaný a znovu
tolik úspěšný galavečer. Stejně jako minulý rok i letos se
soutěžilo v kategorii „Oděv“ Vydařil se. Čtrnáctý ročník soutěže „Doteky módy 2014“ byl plný
a PROSTĚJOVSKÝ Večer- hvězd, krásy, šarmu, stylu a vtipu. Souhlasíte? Foto: archiv SŠDAM
ník, jakožto mediální partner, tivní přehlídka studentů pořádající velice krásné,“ konstatovala pro
u toho nemohl chybět.
prostějovské školy SŠDM. Pak již Večerník Ivana Vaňková, ředitelka
přišla na řadu samotná soutěž, kde SŠDAM Prostějov.
Prostějov/akr
se předvedlo zmíněných patnáct Následně již přišlo na řadu vyNa půdě prostějovské školy se finalistů. Jiskra, nápaditost, origi- hlášení vítězů. Odborná porota
sešlo celkem třiatřicet mladých nalita a půvab, tak by se daly vys- udělila první místo Lukášovi
talentovaných návrhářů. Do boje tihnout soutěžní kolekce z dílen Ulverovi z liberecké střední
o velké finále přijeli zápolit studen- mladých návrhářů. Rozhodování školy. Porotu oslnil kolekcí RED
ti z Liberce, Prahy, Brna, Plzně, však bylo na porotě složené CARPET MOMENT, tedy modJihlavy či z Bánské Štiavnice. z módních návrhářů a odborníků ely navrhované pro „významnou
Mladé naděje předvedly svůj z oboru. Její předsedkyní byla událost“ plné noblesy, smyslnosti
um v plné parádě, k vidění byly slavná návrhářka Camilla Solo- a extravagance. Na druhém místě
například kolekce retro, etno, mon, mezi hodnotícími dále pak skončila kolekce HOPE–
svatební romance, dámských zasedl Lukáš Macháček, který NADĚJE od loňského vítěze
kabátů, květinových šatů i vy- pracuje u firmy Dolce a Gab- a bývalého žáka SŠDAM Procházková móda. Pětičlenná po- bana, společně s návrhářkou stějov Josefa Konečného, nyní
rota složená z odborníků nakonec Yvonou Leitnerovou či Radkou studenta Vyšší odborné školy
vybrala patnáct postupujících. Koskovou. Než však přišlo na oděvního návrhářství v Praze.
Samotné finále se pak uskutečnilo řadu vyhlášení vítězů, představila Třetí příčku obsadila střední škola
předminulý pátek v Městském svou módní show samotná Ca- z Uherského Hradiště s kolekcí
divadle. Moderování slavnostního milla Solomon, která obléká GEOMETRIE.
galavečera se již potřetí v řadě přední celebrity jako například V každém případě letošní Doteky
ujal známý herec a konferenciér Simonu Krainovou či Yvettu módy se vydařily na jedničku
Tomáš Hanák, který svým oso- Blanarovičovou. „Přehlídka byla a všichni příznivci módy se tak
bitým humorem i neotřelým vti- nádherná, modely byly nositelné mohou již teď těšit na příští
pem bavil zaplněné řady divadla. a vhodné například na společenské polojubilejní patnáctý ročník
Celý program započala inspira- akce, ačkoliv mírně dražší, ale této prestižní soutěže.

Co, kdy, kde, kam ...?
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Svaz tělesně postižených v ČR,
o. s. v Prostějově, Kostelecká
17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např.
polohovací lůžka, ortopedické
vozíky, chodítka, WC křesla aj.
Služby jsme rozšířili i o rozvoz
pomůcek. Bližší informace
v kanceláři č. 106 nebo na tel. č.
588 000 167
Půjčovna rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek
LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV, Hacarova 2, zajišťuje
ortopedické vozíky, WC
křesla, chodítka – pevná,
pojízdná, podpažní, servírovací
stolky a polohovací lůžka
(mechanická, elektrická).
Kontakt po telefonu pí.
V. Zapletalová 776 054 299
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.
Týden pro rodinu k Mezinárodnímu dni rodiny od
12. května do 16. května ve
všech programech MC.

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.

SEMTAMTNÍK
pondělí 12. května od 11.00
hodin - Návštěva solné jeskyně
v ul. Budovcova. Sraz účastníků
v prostorách jeskyně, či dle
dohody v kanceláři SONS
a společný přesun.
čtvrtek 15. května od 8.00
do 11.00 hodin - Tvoření
z keramické hlíny v centru
Ekocentrum IRIS
denních služeb o.s. LIPKA
pondělí 12. května od 16:00 Prostějov, Tetín č.1. Sraz
do 18:00 hodin – tvořivá dílna v 7:50 hodin před vchodem do
– keramika
Lipky.
pátek 16. května od 17:30
hodin – večerní stezka bludiček
Regionální pracoviště
– procházka s lampiony
TyfloCentra Olomouc
neděle 18. května od 5:30
v Prostějově nadále poskytuje
hodin – stoletá Hlučela:Ptačí
služby nevidomým
štěbetání – časná ranní
a slabozrakým občanům na
vycházka s ornitologem. Sraz adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
v biokoridoru Hlučela na rohu
jezdecké stáje Cavalo.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PROSTĚJOV
úterý 13. května od 10:00 hodin
ICM Prostějov
Ve dnech 19. května až 22. – Senior klub
května bude ICM Prostějov čtvrtek 15. května od 15:00 do
z provozních důvodů zavřeno. 17:00 hodin – Poradna SOS

V úterý se udělí

Ceny města Prostějova
Prostějov/red - Již toto úterý
13. května od 10.00 hodin se
v obřadní síni radnice uskuteční slavnostní předání Cen
města Prostějova za rok 2013.
Ceny převezme šestice osobností a uskupení:
PaedDr. Karel Kotyza – za
dlouholetou činnost v oblasti turistiky, pedagogiky a vlastivědy
Prof.RNDr.JanLasovský,CSc.
– za celoživotní aktivní práci
v oblasti pedagogické, vědecké
a publikační, za šíření dobrého
jména Prostějova
Občanské sdružení Mateřské centrum „Cipísek“ – za
podporu mateřství, rodičovství a zdravých vztahů v rodině, za významnou oporu mat-

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

kám na mateřské dovolené
Dechový orchestr ZUŠ Vladimíra Ambrose Prostějov – za
výchovu mládeže a reprezentaci
města České republiky i v zahraničí
Ekocentrum IRIS Prostějov za dlouholetou činnost v oblasti
ekologie
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Děti přírody Prostějov – za dlouholetou úspěšnou práci s dětmi
a mládeží s přihlédnutím k
mimořádnému nasazení členů
a členek střediska i jejich příznivců při práci na rekonstrukci
objektu, který jim poskytlo
město Prostějov, a dnes jim
slouží jako klubovna.

Blokové čištění
v Prostějově
Prostějov/red - Na tomto místě budeme po zimním odloučení opětovně přinášet pravidelný týdenní harmonogram ulic,
kde čistící práce společnosti .A.S.A. Technické služby budou
probíhat:
Úterý 13. května 2014: Rejskova * Přikrylovo nám. * Daliborka
* Partyzánská * Šafaříkova * Havlíčkova * Sladkovského * Sladkovského cyklostezka
Středa 14. května 2014: Wolfova * Příční * Strojnická * Květná
* Sportovní (Pod Kosířem - E. Valenty) * Krásná * Na Výsluní *
Sadová * Za Místním nádražím (Pod Kosířem - sportovní hala) *
Za ul. Květnou
Čtvrtek 15. května 2014: E. Valenty * Veleslavínská *Sídl. E.
Beneše kom. + parkoviště 2 u ul. Veleslavínské * Sídl. E. Beneše
kom. + parkoviště 3 u kotelny * Sídl. E. Beneše kom. + parkoviště
4 u Promedica * E. Valenty - zálivka - parkoviště * Olomoucká
komunikace + chodník (sídliště E. Beneše - most Hloučela) * Cyklostezka (sídliště E. Beneše - most Hloučela)

Svěží
jarní

zpravodajství
z Prostějovska

www.
vecernikpv
.cz

TIP Večerníku

BASKERVILLSKÁ BESTIE

KDY: pátek 16. května, 19:00 hodin
KDE: Divadlo Point, Olomoucká ulice, Prostějov
Arthur Conan Doyle, Aleš
Procházka a kolektiv vypustí v prostějovském Divadle
Point Baskervillskou bestii.
Takže pokud i vás dostihla
‚holmesománie‘, ať už v klasické literární, filmové nebo
nejnověji seriálové podobě,
rozhodně nesmíte chybět
v pátek 16. května v hledišti.
Sherlock Holmes a doktor
Watson na straně dobra proti
záhadné bestii z Blat, která po
generace terorizuje rod Baskervillů. Příběh slavného detektiva
je známý po celém světě, ale
kdo zná divadelníky prostějovského Pointu, ví, že se při
sledování inscenace na motivy
geniálních detektivek A. C.
Doyla rozhodně nudit nebude, a to ani v případě, že máte
Sherlockovy případy v malíčku. Sherlock Holmes a jeho
věrný přítel doktor Watson se
totiž představí publiku nečekaně v komediální verzi slavného
díla, a tak o humorné situace

a smích určitě nebude nouze. Své v komediálně laděná
inscenaci na motivy románu
A. C. Doyla jistě sehrají geniální dedukce slavného detektiva
a jeho mistrné převleky.
Jak si s tím vším poradí doktor Watson a jak je to vlastně
s tou Baskervillskou bestií?
Odpovědi na tyto otázky se
vám dostane už tento pátek
od 19.00 hodin v prostorách
prostějovského divadla v Olomoucké ulici.

„Dopravka“ v pátek UZAVŘENA
Prostějov/red - Radnice hlásí jednu podstatnou komplikaci pro
všechny, kteří potřebují využít služeb odboru dopravy. „Upozorňujeme občany, že v pátek 16. května 2014 bude odbor
dopravy Magistrátu města Prostějova z technických důvodů
pro veřejnost uzavřen. Za případné komplikace se omlouváme,“ vzkazuje Prostějovanům Jana Gáborová, tisková mluvčí
Magistrátu města Prostějova.

Publikace ke
100 letům radnice

Prostějov/red - Publikace ke
stému výročí dokončení stavby
Nové prostějovské radnice je již
na světě. V prodeji v Regionálním informačním centru v zámku na Pernštýnském náměstí
však bude až po slavnostním
křtu, který proběhne v rámci
představení Prodané nevěsty
5. června v Městském divadle
Prostějov.
Její prodejní cena bude 100 korun. „Je to pochopitelně dotovaná cena, jakýsi dárek od města

občanům. Hodnota publikace je
daleko vyšší, nicméně chceme,
aby si ji mohli dovolit všichni
zájemci. Navíc v sobě skrývá
jakousi symboliku - 100 let radnice. Doplním, že ti, kteří chtějí
mít celou ediční řadu pohromadě, si už nyní mohou zakoupit
vRegionálníminformačnímcentru
v zámku i předchozí díly, každý za
velmi příznivých padesát korun,“
sdělila potěšující zprávu Ivana Hemerková, náměstkyně primátora
Statutárního města Prostějov.

Množí se stížnosti na on-line
nákup divadelních vstupenek

KINO METRO 70
pondělí 12. května
14:00 Pondělní Bijásek:
Malá mořská víla
17:30 S Moliérem na kole
20:00 Ranhojič
úterý 13. května
14:00 Úterní Bijásek:
Malá mořská víla
17:30 S Moliérem na kole
20:00 Bohumil Hrabal:
„Takže se stalo, že…“
středa 14. května
17:30 S Moliérem na kole
20:00 Ranhojič
čtvrtek 15. května
17:30 Godzilla 3D
20:00 Godzilla
pátek 16. května
17:30 Godzilla 3D
20:00 Stoletý stařík, který
vylezl z okna a zmizel
Švédská komedie
sobota 17. května
17:30 Godzilla 3D
20:00 Stoletý stařík, který
vylezl z okna a zmizel
neděle 18. května
17:30 Godzilla 3D
20:00 Stoletý stařík, který
vylezl z okna a zmizel

MĚSTSKÉ DIVADLO
PROSTĚJOV
úterý 13. května
19:00 Racek
čtvrtek 15. května
19:00 Komorní koncert
sobota 17. května
19:00 Männer Xang
Prostějovské dny hudby

KULTURNÍ KLUB DUHA
sobota 17. května
15:00 Do pohádky
za zvířátky
pásmo pohádek
17:30 Příběh kmotra

SVÉ TIPY
na zajímavé akce

nám posílejte
na e-mail:
vecernik@pv.cz

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 12. 5. DO
O
O 18. 5. 2014

TELEFON
O 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek
a v pátek od 15:00 hodin. Aktivita Slunce je stále relativně vysoká a proto je možné pozorovat zajímavé útvary ve fotosféře
i chromosféře této naší nejbližší hvězdy. Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek ve 21:30 hodin. Z planet je vidět Jupiter s jeho rodinou měsíců, dále načervenalý Mars a též král prstenců - Saturn.
Lze také pozorovat Měsíc, který je v období úplňku. V případě
špatného počasí nabízíme náhradní program. Vstupné 20 Kč.
Pohádková středa - pro děti bude uvedena v 15:30 hodin pohádka Kometa Babeta. 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.

Soudní dražby
movitých věcí

Prostějov/mik – Prostějovský
magistrát je zavalen stížnostmi občanů, kteří poukazují
na údajný nefunkční on line
systém nákupu vstupenek na
představení v Městském divadle v Prostějově. Náměstkyně
primátora Statutárního města
Prostějov Ivana Hemerková ale
vysvětluje, že systém spuštěný
na začátku února je zatím ve
zkušebním provozu.

„Tuto otázku, proč si nelze koupit
vstupenku do divadla přes internet,
když jsme tuto službu zavedli dne
6. února tohoto roku, dostávám od
občanů denně. Chtěla bych lidem
vysvětlit, že to možné je! Problém
je pouze v tom, že systém není
schopen vydat vstupenku na divadelní představení, která byla dána
do programu právě před šestým
únorem, kdy byl počítačový program spuštěn. Pokud ale někdo

projeví zájem o lístek na představení, které se v programu objevilo
po tomto uvedeném datu, každý
ho obdrží bez problémů,“ uvedla
věc na pravou míru Ivana Hemerková s tím, že počítačový systém
na výdej vstupenek do divadla
je tak stále jakoby ve zkušebním
provozu. „Bude trvat ještě pár týdnů, než se v tomto systému objeví
jen nově naplánovaná představení,“ dodala náměstkyně primátora.

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.

Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Držovice
Dne: 26 .5. 2014 od 7:30 do
14:00 hod. Vypnutá oblast:
Držovský Háj včetně podnikatelských subjektů, celá ul .U
hřbitova
Obec: Bedihošť
Dne: 26. 5. 2014 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast: ul.
Nerudova od č. 85 po konec ul.
Palackého, Lahůdková č.409,
L. Svobody č. 153, 465, 156,
154.
Obec: Prostějov
Dne: 26. 5. 2014 od 11:00 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
ul. Přemyslovka, Karlov, celé,
Svatoplukova od ul. Karlov a
Přemyslovka oboustr. po ul.
Janáčkovu, Janáčkova od hotelu ČD, oboustranně po ul.

Vrahovickou, ul. Vrahovická
od stavebnin po stánek s občerstvením vč..aut. nádraž, ul.,
Vrchlického č.80, ul. Hvězda
č.13.
Dne: 27. 5. 2014 od 7:30 do
11:30 hod. Vypnutá oblast:
celé ulice: A. Krále vč. MŠ,
Budovcova, Lužická, Miličova, Barákova 2, 10, 12, 26,
nám. Spojenců č.10, HZS Ol.
kraje Olomoucká 36-48, 45 a
47, přejezd ČD
Dne: 27. 5. 2014 od 11:00 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
celá ul. A. Krále vč. MŠ, HZS
Ol. Kraje, celá ul. Miličova,
ul.Barákova od č. 10 po ul.
Českobratrskou.
Obec: Mostkovice přehrada
chaty, Domamyslice
Dne: 27. 5. 2014 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
chatová oblast Mostkovice
část od Zlechova po ch. 1110,
dále chaty pod Třešňovou alejí, vymezená č.756, 947, 894,

726, 859 dále uličky od č. 670
a 675 po č. 1083 a 680, +714,
1139. Od č. 611 a 641 po č.
634 s chatami okolo Turistické
základny č. 1051...Celé lokality chat: Domamyslice Nad
drůbežárnou, Za vinohradem
vč. č. 43 a 44, Záhoří, Loupežník, Žralok, odběratelská
trafostanice Přehrada vinohrad
(č. 300777)
Obec: Pěnčín
Dne: 28 .5. 2014 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
střed obce vymezený č. 266,
90, 292,84, 80, 298, 102, MŠ,
76, 75, 71, 270, 59, 55, 46, 218,
111, 106, 83, 110.
Obec: Prostějov
Dne: 28. 5. 2014 od 7:30 do
11:30 hod. Vypnutá oblast: ul.
Dolní 8-24, 26-30,
Dne: 28. 5. 2014 od 12:00 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
celé ul. Brandlova, Jungmannova (včetně Lidové hvězdárny), Krátká, Máchova, Máne-

sova, Riegrova, Rostislavova
č.2-26, , sídl. Svobody celý
objekt č.77 “restaurace Haná”,
MŠ č.79., ul. Plumlovská jednostranně od ul Jungmanovy
po ul. Krátká, ul. Česká od č.
42 po č. 68, od č.13 po č.73, ul.
B.Šmerala objekt Junáka,
Obec: Mostkovice, Mostkovice chaty, Záhoří
Dne: 29 .5. 2014 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce Mostkovice, Stichovice s ulicemi K mlýnu,
U Jezu, Dr. Cinka, Stará, K
výpusti vč.minigolfu, tábora,
gen. Kraváka / vč. obchodu/ ,
Salatky, Na Valše, Lesná, Panská, Pod Lesem, Prostějovská
od kostela po Stichovice (ul.
Stichovická), Uličky po č. 117
včetně ulice k obchodu, Jižní
po ul. Na Valše, Na Hrádku,
Pod Lesem, Chatařská, RD
pod sadem s ul. Sadová, Jabloňová, sad Mostkovice, celá
chatová oblast Mostkovice

vč. kempu, pláže U Vrbiček,
restaurace Panel atd., Záhoří,
Vinohrad, Za vinohradem, lokalita chat Loupežník, kemp
Žralok.
Obec: Domamyslice
Dne: 30 .5. 2014 od 7:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast:
ulice Jasmínová levá strana od
č.1 po č. 19 + č.8.
Obec: Pivín
Dne: 30. 5. 2014 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
ulice k nádraží ČD od č. 206
a 39 po konec ulice (mimo nádraží)
Obec: Prostějov
Dne: 30. 5. 2014 od 9:00 do
13:00 hod. Vypnutá oblast:
celé ulice: Dolní od č. 3 po
č.105, celé ul. Předina, Mojmírova, ul. Jihoslovanská od č.
34 po č. 24a, Husovo nám.
č.2 - 42, Petrské nám. 1-10 vč
ČSPHM, Újezd č. 13, 15, 19
Lidl, 23, 25, ul. Slezská č. 13.
E.ON Česká republika, s.r.o.

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...
Norbert Vrcha 1963
Prostějov
František Pyták 1943
Prostějov
Dušan Makoviczký 1956
Prostějov
Anna Fajstlová 1934
Ptení
Růžena Minxová 1933 Prostějov
Marie Vránová 1927 Třebčín
Alois Šnajdr 1938
Prostějov
Marie Špačková 1921 Želeč

Jiřina Sanetrníková 1941 Smržice
Karel Hýbl 1944
Prostějov
Martina Jarková 1974 Prostějov
Marie Olejníčková 1942
Klenovice na Hané
Jan Poláček 1956
Prostějov
Marie Nezvalová 1936 Krumsín
Vladislava Šírková 1923 Prostějov
Marie Trnečková 1948 Vranovice

Rozloučíme se...
Pondělí 12. května 2014
Mária Martinková 1942 Jindřichův Hradec 12.30 Obřadní
síň Prostějov
Středa 14. května 2014
Eva Kvapilová 1933 Držovice 11.45 Obřadní síň Prostějov
Jana Sedláčková 1965 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Jiří Melka 1938 Čelčice 14.00 Obřadní síň Prostějov
Pátek 16. května 2014
Miloslav Bartoš 1958 Vranovice 11.00 Obřadní síň Prostějov
Ladislav Kvapil 1926 Pěnčín 13.15 Obřadní síň Prostějov
Sobota 17. května 2014
Bohuslava Vychodilová 1928 Tvorovice 13.00 kaple Tvorovice

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s herečkou a spisovatelkou, která tři roky před listopadem 1989 emigrovala

„JELA BYCH S PARTOU NA PŘEHRADU A KOUKLI BYCHOM SE NA FILM V LETNÍM KINĚ“
Výslech na dálku s Rena Dumont po trase Prostějov - Šumava - Mnichov...

Prostějov - Hrdinka dnešního rozhovoru se narodila v Prostějově před pětačtyřiceti lety.
Její období dospívání bylo velmi dobrodružné, když zažila emigraci se svojí matkou do
NSR, nelehké začátky v cizím prostředí a postupné propracovávání se k vrcholu v tom,
co chtěla vždy dělat. Nejen ono vysněné herectví se však pro ni stalo životním osudem,
a tak můžeme sledovat i její dráhu spisovatelskou. Posledním počinem se stal velmi zajímavý román Paradiessucher neboli „Hledač ráje“. Německo poznalo herečku a spisovatelku pod jménem Rena Dumont, pro Prostějovany je známá jako Renata Zedníková.
Večerníku se podařilo s touto úspěšnou a obdivuhodnou ženou zkontaktovat, načež
vznikl tento „výslech“ na trase Prostějov - Šumava - Mnichov, který vám dnes v rámci pravidelného seriálu rozhovorů předkládáme. A nutno předeslat, že z některých odpovědí
až zamrazí! Což však bylo v rámci našeho povídání i tak trochu účelem. Neměli bychom
totiž zapomínat, abychom nežili v blahé nevědomosti...
Martin Mokroš
Petr Kozák
Co bylo onou pomyslnou poslední kapkou, která dvě ženy,
z nichž jedna je sedmnáctiletá
a v tom věku jistě zamilovaná, přinutí k definitivnímu rozhodnutí emigrovat. A jak dlouho jste o emigraci v rodině vůbec uvažovaly, neboť u žen je
to myslím vždy složitější?
„Důvody emigrace je těžké shrnout do
pár vět. Jsou detailně rozebrané v knize, která má tři sta stránek. Ale myslím
si, že lidé v Čechách to moc dobře ví.
Naopak v Německu netuší, o čem je
řeč.. Domnívají se tam i dnes, že se nám
´uprchlíkům´ jednalo hlavně o hospodářské parazitování. O emigraci pře-

žije. Možná si mysleli, že budou mít hodně dlouho na krku dvě zběsilé ženské, kde
s tou jednou cloumá puberta a tou druhou
strach. Máma byla strachem vyzáblá až
na kost, po pobytu v azylovém domě
vážila osmačtyřicet kilogramů! Ale my
jsme nikdy od nich nic materiálního nevyžadovaly, pouze dobrou radu. Emigraci nám vymlouvaly, tak jsme se po týdnu
od nich odstěhovaly a hledaly radu u naší
bývalé sousedky a zubařky ze sídliště
Zdeňka Nejedlého, která pár roků před
námi s celou rodinou taktéž emigrovala.“
Jak jste prožívala listopad
1989 a události v Československu?
„První myšlenka byla: ´Tak hele, oni se
těch komunistů zbavili a my jsme se s tím
tak dlouho mordovaly...´ Ne, po pravdě ře-

„Musím říct, že z toho jsem mírně řečeno rozpačitá... Zapomněli snad lidé, jak
za komunistů bědovali? Jak komunismus mentálně a fyzicky deptal? Nebo si
představovali demokracii jinak? Možná
oboje. I když je komunismus v teorii
možná hezká myšlenka, v praxi absolutně nefunguje. Nikdy bych komunisty
nevolila!“
nevolila!
Jistě se vám podařilo po
revoluci několikrát
navštívit
Prostějov.
Jaké změny vidíte?
Myslíte si, že
vaše rodiště
se
rozvíjí
k lepšímu
nebo horšímu?

„Při prvních návštěvách jsem až tak velkou změnu nepociťovala, jen se přede
mnou objevila nějaká ta hnusná herna
nebo architektonicky katastrofální podniky, které vyrostly ze země jako houby
po dešti. V hlavách to zůstalo dlouho,
autoritativním osobám neodříkat, nezkoumat alternativní možnosti, být
spokojená se zlatým středem, hledat
životní uspokojení v dobře zařízeném
obýváku. Generace mojí mámy se dodnes málo změnila. U mladší generace
to už vypadá jinak. Mám dvě nevlastní
sestry v Praze, jsou o deset let mladší
než já. Ty holky nemají se starým systémem už nic společného a je to dobře.“
Žijí v Prostějově stále ještě
lidé z doby před vaším odchodem, kterým byste chtěla vzkázat
něco pozitivního, ale třeba i lidé, kterým byste nejraději vynadala z plných plic?
„Díky dnešním rychlým mediálním
prostředkům, jako jsou e-mail, skype,
facebook, mám se ´starými´ dobrými přáteli kontakt pravidelně. Nerada vzpomínám na některé pedagogy
z prostějovského gymnázia, kteří využívali
autority, a dělali
z nás loutky
společnosti. Po
naší emigraci v roce

„Zapomněli snad lidé, jak za komunistů
bědovali? Jak je mentálně a fyzicky deptali?
Nebo si představovali demokracii jinak?
Možná oboje... I když je komunismus v teorii
možná hezká myšlenka, v praxi absolutně
nefunguje. Nikdy bych komunisty nevolila!“
Prostějovská rodačka RENATA ZEDNÍKOVÁ
o neustále silném vlivu kdysi totalitní strany
mýšlela moje mám
máma
ma
již v roce 1969.
19669.
9.
Vyprávěla mi, jak
jaak
chtěla s tátou,
ou
u,
který v té době
bě
s námi ještě žil,
ill,
utéct do Kanaaady. Ale v tomhle
le
roce jsem se nanaarodila, a plány see
rozpadly. O emiem
migraci se ovšem v naší
naš
ašíí
rodině přemýšlelo
elo stále,
stálle,
ale nedostaly jsme
sme obě víízum do NSR. V roce 1986 přišel
přiššel
dopis, a byly jsme
me velmi překvapené,
é že
že
nás chtějí pustit... (úsměv)“
Začátky emigranta jsou vždy
nelehké. Měla jste pocit, že je
více lidí, jak z řad spoluemigrantů či
německých orgánů, kteří vám chtějí
pomoci anebo těch, co vás chtějí takzvaně ´zaříznout´?
„Ten termín není asi nejpřesnější, ale
tuším, jak to myslíte... (úsměv) Celkově
jsem měla vždycky pocit, že nám jdou
lidi vstříc. Samozřejmě nebylo vše růžové
a někdy došlo i na chvíle obav z nás, jako
například u naší vzdálené rodiny v Německu, která tam mimochodem dodnes

čeno, byly
no
jjsme
jsm
js
sme rády, že
můžeme navštívit babičku a dědečka
v Prostějově. Bylo to prostě neuvěřitelné.
Jak jsme přejížděly přes hranice, srdce
nám tlouklo a já jsem se stále kontrolovala v zrcadle, jestli udělám dobrý dojem.
Kdybychom věděly, že komunismus
padne, nikdy bychom neutíkaly. Byl to
tehdy v roce 1986 existenční krok.“
Co říkáte tomu, že pětadvacet
let po listopadu 1989, jsou
v krajských vládách komunisté, že
jsou neustále silnou politickou stranou a mají tak silnou voličskou základnu?

Aktuálně posledním literárním počinem Renaty
Zedníkové alias Reny Dumont je román, který
vyšel v němčině pod názvem Paradiessucher
(volně přeloženo Hledač ráje). Vypovídá o útěku
sedmnáctileté Lenky a její matky z tehdejšího
Československa do Bavorska. Lenka má velké sny.
Chce se stát herečkou, být konečně svobodná, říkat,
co chce, jet, kam chce, koupit si, co chce. Když ona
a její matka získají dvoutýdenní vízum do Německa,
je to její velká šance. Lenka sní už dlouho o tom, že
opustí svůj omezený život na českém maloměstě. Ale
jak těžké je takové rozhodnutí, zjistí člověk teprve,
až když je myšleno vážně. Vždyť zanechat domov,
všechny přátele a příbuzné není tak jednoduché... Jen pomalu si obě ženy
zvykají na bláznivý svět azylového domu. Na německé jazykolamy jako
„Landratsamt“ a „Beamtensesselfurzer“. A na lidi v jejich novém životě.
Působivý, neobvyklý a stejně tak vážný jako vtipný je román Paradiessucher, napsaný německy s českým temperamentem. Jak vychází z našeho rozhovoru, jedná se o osobní autorčinu zkušenost, kterou stojí za to si přečíst...

Vánoce v azylovém domě. Na snímku je zachycena před vánočním stromkem v roce 1986 v Königsee, kde trávila své první vánoční svátky po emigraci.
Foto: archív Rena Dumont
1986 nutili například moji nejlepší
kamarádku Hanku, pro ni adresované
mé dopisy z Německa, předčítat před
všemi žáky a učiteli v tamní aule. Za
trest. Také zrovna i jeden z těch nejdrsnějších dopisů, kde jsem napsala,
co jsem si o tamních učitelích myslela.
Mojí kamarádce mimo jiné tím moc
ublížili. Nicméně mě také moc bolí, že
esenbáci spálili naše fotografie, dopisy, vysvědčení, doklady. Moje identita
v Prostějově před emigrací byla prakticky vymazána.“
Vaše kniha je na trhu v němčině. Chystá se její český překlad a následné vydání?
„České nakladatelství zatím ještě nemám. Bohužel se totiž soustředí především na tzv. bestseller-import, který
je finančně jistý. Přála bych si najít tak
fantastického lektora, jako mám v Německu, který je nadšený obsahem knihy a méně čísly prodeje.“
Kde může český čtenář, zvládající němčinu, knihu sehnat?
„Všude na internetových knihkupectvích nebo v knihkupectvích se zahraniční literaturou v originálu. Nevím,
jestli v Česku něco takového existuje.
Ukázku z knihy je pak možno volně
stáhnout na mých webových stránkách
www.renadumont.de.“
Vaší hlavní profesí je herectví.
Které vysněné role jste si již
zahrála, a po kterých stále toužíte?
A je možnost vidět vás hrát i v České
republice?
„Víte, já jsem to tak s tou vysněnou
rolí neměla. Mě baví prostě hrát. Nejoblíbenější jsou ty, které mají během
filmu nebo inscenace nějaký vývoj.

Málně hraju málo. Nesoustředím se
teď až tak na herectví, mám totiž se
psaním práce dost. Píšu již čtvrtý román. Jinak hrála jsem dost, ale který
film, a na kterém programu se v České
republice opakuje, nemám bohužel tušení. Na mých webových stránkách je
možno se dozvědět termíny na německých programech.“
Uvažujete o tom, že až nastane, tedy samozřejmě ve vašem
případě za dlouho, váš podzim života, že se vrátíte do svého rodiště?
„Nemohu a upřímně řečeno ani nechci
se odstěhovat zpátky do České republiky. Mám dvě děti a manžela v Německu, jsme tam již napevno zakotvení,
naopak v Česku dnes de facto nikoho
nemám. Na prázdniny jedeme na Šumavu na chalupu a děti mluví česky.
Někdy nevím, co jsem víc, Němka
nebo Česka? Jsem oboje a oboje mám
ráda.“
Položte si sama sobě otázku,
která zde ještě nepadla a odpovězte si na ni, máte možnost svobodného výběru, jako umělecká
duše: Chtěla byste se někdy vrátit do
osmdesátých let v Prostějově? ¨
„Ano, jela bych s naší partou na přehradu a koukli bychom se na nějaký film
v letním kině... (úsměv)“
Chcete něco vzkázat přímo
čtenářům Večerníku nebo vůbec všem Prostějovanům, svým krajanům?
„ Ano, mnoho pozdravů Drobině, Jirku
Suchánkovi, Geoges Jataganzidu, Ince
Tauberové, Majce a Jarkovi ze Šmeralky, holkám z gymplu, prostě všem, kteří
mi zůstali v srdci. Ahoj!“

kdo je
kdo je rena dumont

N dil se ve znameníí Blíž
Narodila
Blíženců,
ů kkonkrétně
k é ě 15
15. ččervna
1969 v Prostějově jako Renata Zedníková. V roce
1986, kdy jí bylo sedmnáct let, uprchla se svou matkou
do Německa. Následovalo osm dobrodružných měsíců
v azylovém domě Königssee, poté se přestěhovala do Mnichova a o čtyři roky
později odešla studovat herectví do Hannoveru. Od roku 1995 vystupuje
na různých německých jevištích, mimo jiné mnichovském Kammerspielen,
ale také v divadle Schauspielhaus ve Vídni. Hrála v celkem šestadvaceti filmových a televizních produkcích, například se objevila i v tuzemsku populárním seriálu „Místo činu“ (Tatort). Píše také scénáře a krátké povídky,
v poslední době se pustila i do románů. Její uměleckou činnost, ukázky z děl,
i ze zmiňovaného románu „Hledač ráje“, můžete shlédnout na jejím osobním
webu www.renadumont.cz.
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LEDNÍ HOKEJ
EXTRALIGOVÝ ŠAMPION

Mistr České republiky
Antonín Honejsek
přivezl Masarykův pohár
čtěte
na straně
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JESTŘÁBI LANAŘÍ MARKA ČERNOŠKA,

volejbal
CESTA NA KUBU...

A BUDOU HRÁT S PARDUBICEMI!

Co dělá v těchto
dnech trenér Čada
na Ostrově svobody?

Prostějov/jim

čtěte
na stranách

rozhovor
ZKLAMANÝ ODCHOVANEC

Exkluzivní interview
s forvardem Sparty
Petrem Kumstátem
čtěte
na straně

32

Vitásek si odbyl vítězný
debut proti Slovensku
Minsk (Bělorusko), Prostějov/jim – V pozici sedmého beka vstupoval do svého
premiérového
světového
šampionátu
prostějovský
odchovanec Ondřej Vitásek (na snímku), ovšem hned
v prvním utkání českého
týmu na letošním mistrovství světa se dostal do hry.
A nešlo o ledajaký vstup, první
střídání ve federálním derby
Foto: internet
proti Slovensku si odbyl ve
druhé třetině při vlastním oslabení. Jeho chybu při rozehře dokázali spoluhráči napravit a neměla žádné fatální následky, po
prvních dvou zápasech českého týmu se navíc může pochlubit
u obránců sledovanou bilancí +1.
První třetinu utkání proti Slovákům strávil současný bek Bílých Tygrů
jen na střídačce, po zranění Romana Poláka už ale dostal šanci i na
ledě. Celkově absolvoval dvanáct střídání a za zhruba polovinu zápasu stihl odehrát necelých sedm minut, do statistik si zapsal nejen
dvě minuty za hákování, ale i asistenci při vítězné Klepišově ráně
v prodloužení.
Do druhého zápasu proti Švédsku již Vitásek nastoupil od úvodu po
boku Martina Ševce jako člen druhého obranného páru a za třiadvacet
střídání strávil na ledě více než patnáct a půl minuty. S dvěma minutami a jednou sekundou byl dokonce nejpilnějším Čechem v prodloužení, to už hrála jen zredukovaná sestava. Opět zaznamenal i jeden
dvouminutový trest, opět za hákování, více se do statistik nezapsal.
V tomto týdnu čeká na Vitáska a jeho spoluhráče hned čtveřice utkání.
Již dnes večer to bude Kanada, ve středu odpoledne Itálie, v sobotu
odpoledne Dánsko a v neděli večer Norsko. Boje ve skupinách uzavře
český národní tým následující úterý proti Francii.

SOBOTA 17. 5.

15:00

BARÁŽ O 2. LIGU ŽEN – 3. KOLO

TJ OP PROSTĚJOV
BK TÁBOR
hala Sportcentra DDM Prostějov

boje na zelených trávnících aneb
DIVIZE „E“ – 26. KOLO
TJ SOKOL URČICE
TJ LOKOMOTIVA PETROVICE
NEDĚLE 18. 5. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

TRHÁK TÝDNE

KRAJSKÝ PŘEBOR – 26. KOLO
SOKOL KONICE
FK ŠTERNBERK
NEDĚLE 18. 5. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Konici

V
VEDENÍ
PROSTĚJOVSKÉHO HOKEJOVÉHO
KLUBU, KTERÉ SKLÁDÁ KÁDR PRO
PRVOLIGOVÝ COMEBACK, V UPLYNULÉM
TÝDNU OFICIÁLNĚ POTVRDILO ANGAŽOVÁNÍ VSETÍNSKÉHO ÚTOČNÍKA
RENÉHO KAJABY, O NĚMŽ VEČERNÍK INFORMOVAL JIŽ V MINULÉM
VYDÁNÍ. A JAK JSME ZJISTILI, SCHYLUJE SE I K JEDNOMU VELKÉMU
NÁVRATU...
PO OSMNÁCTI EXTRALIGOVÝCH SEZONÁCH STRÁVENÝCH V DRESECH
OLOMOUCE, KARLOVÝCH VARŮ, PLZNĚ, LITVÍNOVA, HAVÍŘOVA,
VÍTKOVIC, SPARTY PRAHA, LITVÍNOVA A NAPOSLEDY Z EXTRALIGY
SESTUPUJÍCÍHO KLADNA SE TOTIŽ BLÍŽÍ NÁVRAT MARKA ČERNOŠKA
ZPĚT NA RODNOU HROUDU! SEDMATŘICETILETÝ OBRÁNCE JE PODLE
SPORTOVNÍHO MANAŽERA JESTŘÁBŮ JIŘÍHO VYKOUKALA TÉTO
O
MYŠLENCE NAKLONĚN, NYNÍ UŽ JDE JEN O DOHODU S KLADNEM
EM
A SKLOUBENÍ VŠECH HOKEJOVÝCH I MIMOHOKEJOVÝCH POVINNOSTÍ
STÍ
TOHOTO PROSTĚJOVSKÉHO RODÁKA.
OVÉ
CO UŽ JE JISTÉ, TAK SKUTEČNOST, ŽE NA HANOU DORAZÍ EXTRALIGOVÉ
MUŽSTVO. VE ČTVRTEK 28. SRPNA SE TOTIŽ NA LEDĚ VÍCEÚČELOVÉ
OVÉ
DRU
HALY-ZIMNÍM STADIONU PŘEDSTAVÍ PARDUBICE, DO JEJICHŽ KÁDRU
AVA
PATŘÍ JIŽ ŘADU LET DALŠÍ PROSTĚJOVAN JIŘÍ CETKOVSKÝ. PŘÍPRAVA
„A“-MUŽSTVA JESTŘÁBŮ STARTUJE PRÁVĚ DNES, TJ. V PONDĚLÍ
ĚLÍ
12. KVĚTNA.
PODROBNĚJŠÍ HOKEJOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ VČETNĚ ROZHOVORŮ NAJDETE TRADIČNĚ NA STRANÁCH 26 A 27
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Fotbalisté Prostějova pětkrát za sebou vyhráli a jsou na druhém místě v MSFL

Prostějov/tok - Nejen volejbalem, basketbalem či
naposled hokejem živ je
prostějovský
sportovní
fanda. Patriotům dělá na
jaře radost také fotbalová
„reprezentace“, která po
rozpačitých
výsledcích
v zimní přípravě chytla
kýženou formu.
Připomeňme si, že z dosavadních devíti jarních zápasů

ztratil výběr trenéra Františka
Jury jediný, bohužel zrovna
domácí, s rezervou Zlína,
kdy dotahoval třígólové
manko, na remízu už ovšem
nedosáhl.
Hned
vzápětí
„eskáčko“ málem otočilo
další
nepříznivý
vývoj
v Kunovicích, ve druhé půli
srovnalo s rezervou prvoligového Slovácka na 2:2.
Od té doby sbírá Prostějov

tříbodové zisky jeden za
druhým, po sobotě už popáté
v řadě! Když se podíváme
do nedávných statistik týmu
v MSFL, zjistíme, že tutéž
pětizápasovou vítěznou šňůru
zažívalo „eskáčko“ v září
2012, tedy počátkem první
sezóny po postupu z divize.
V čem tkví kouzlo Jurova
výběru? V první řadě je to
kvalita kádru a zastupitelnost

na jednotlivých postech. Po
zimních odchodech se mohlo
zdát, že kádr oslabil, opak je
však pravdou, byť do standardního počtu osmnácti hráčů
bylo nutné zařadit staršího dorostence Šteigla a (dokonce!)
mladšího dorostence Petrželu.
Právě prvně jmenovaný
chytl na jaře famózní formu,
kterou zúročuje nejen v utkáních „devatenáctky“, ale

také za A-tým. Přestože za
něj odehrál jen něco přes
hodinu, nevynechal jediný
zápas, vstřelil branku a hlavně
nasává atmosféru mužského
fotbalu.

více čtěte
na straně 24

Basketbalový ZÁPAS ROKU je tady!

Prostějov/lv - Nejdůležitější zápas sezony čeká v úterý od 18.00 hodin basketbalisty Prostějova. Pokud Pardubice v pátém semifinálovém střetnutí
porazí, postoupí popáté v řadě do ligového finále a splní cíl ze začátku
sezony. Porážka by znamenala pouze
zápasy s Opavou o třetí pozici.
„Jde o všechno a my se budeme snažit,
aby byl tento ligový ročník úspěšný,"
prohlásil za celou kabinu pivot Radek
Nečas, který byl vyhlášený nejlépe
bránícím hráčem celé ligy. Druhý

nejlepší tým dlouhodobé části byl
po třetím utkání na pokraji vyřazení.
V Pardubicích ale dokázal vyrovnat
sérii na 2:2 na zápasy a zůstal ve hře
o finále. K postupu potřebují hráči Ariete zvládnout ještě domácí střetnutí.
„Snažíme se co nejlépe reprezentovat
celý Prostějov a myslím si, že fanouškům děláme radost. Věřím, že nás
v těžkém zápase podpoří," přeje si trenér Ariete Prostějov Zbyněk Choleva.
Basketbalové zpravodajství najdete
jako obvykle na straně 28!

KAM ZA F TBALEM
I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 22. KOLO
SK LIPOVÁ
TJ SOKOL PLUMLOV
NEDĚLE 18. 5. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Lipové

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 22. KOLO
TJ FC KOSTELEC NA HANÉ
TJ SOKOL V PIVÍNĚ
NEDĚLE 18. 5. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Kostelci na Hané

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 22. KOLO
TJ SOKOL MOSTKOVICE
TJ HANÁ NEZAMYSLICE
NEDĚLE 18. 5. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

II. TŘÍDA – 26. KOLO
TJ SOKOL VRAHOVICE
TJ SMRŽICE
SOBOTA 17. 5. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál ve Vrahovicích

II. TŘÍDA – 26. KOLO
SK JESENEC
TJ OTINOVES
SOBOTA 17. 5. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál ve Dzbelu

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

Poznáte, kdo je na fotografii?
Také ve druhém květnovém vydání vám v rámci zaběhnutého
projektu „PV Večerník-JEŠTĚ
VĚTŠÍ“ nabízíme veskrze populární klání, které najdete jedině
a právě na stránkách nejčtenějšího
regionálního periodika. I dnes se tudíž znovu setkáváte s fotografií jisté
známé osobnosti veřejného života,
jež je graficky mírně „poupravena“. Vaším úkolem je odhalit náš
záměr a správně vysondovat, kdo

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

Správná odpověď z č. 18: na snímku byl kostel Milosrdných
bratří (pohled z Olomoucké ul.). Vylosovanou výherkyní, která získává LOŽNÍ SOUPRAVU od firmy PROFITEX, Wolkerova ulice v Prostějově, se stala Lenka MIKEŠOVÁ, E.
Husserla 9, 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 A TO JIŽ TRADIČNĚ DO ČTVRTKU 15. KVĚTNA, 12.00 hodin. Jméno
výherce zveřejníme v PONDĚLÍ 19. KVĚTNA. Dnes se PREMIÉROVĚ zápolí o POUKÁZKU V HODNOTĚ 400 Kč NA
OBČERSTVENÍ V BISTRO U ČÁPA v Mostkovicích.



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

OLOMOUCKÁ PRODEJNA NABÍZÍ TAKÉ ŠIROKÝ
SORTIMENT RŮZNÝCH MATERIÁLŮ, ALE I ....

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

TIP
k obrazovce

MAMMA MIA!
HUDEBNÍ KOMEDIE,
FILM, USA/VB (2003)

SOBOTA 17. 5. 2014
AJATIN, AVAR, BAJKÁŘ, CIRY, CTÍT, ČNĚLKA, HAJNÝ,
HEJKAL, HMYZ, HNĚV, CHABR, KNÍRY, LIDÉ, MATY,
MEANDRY, METR, MINA, ODVYKAT, ONEN, OŘEZ,
PATRNĚ, PROTEIN, SLECH, SOUHRN, SRAZ, TYLY

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 znovu
až do ČTVRTKU 15. KVĚTNA 2014, 12.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo „VYDEJTE SE“. Vylosovanou výherkyní se stala paní Marie
SOLDÁNOVÁ, Plumlov 240, která se tak může těšit z výhry
DVOU VSTUPENEK V CELKOVÉ HODNOTĚ 560 Kč na
přednášku slavného spisovatele Dänikena od partnera soutěže. Tím v minulém dějství byla pražská vzdělávací agentura
ALDEA. VSTUPENKY NA VÁS BUDOU ČEKAT U VSTUPU PŘÍMO V DEN KONÁNÍ AKCE, tj. 16. KVĚTNA
v Clarion Congress Hotelu v Olomouci.
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 teplo od nohou...
Partnerem dnešního kola je totiž prodejna FINKOVÁ-PONOŽKY OD MARUŠKY, sídlící v olomoucké ulici Kateřinská a vyhrát tak můžete další POUKÁZKU NA NÁKUP NABÍZENÉHO SORTIMENTU V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč!
Jméno šťastného výherce či výherkyně zveřejníme i v příštím vydání PV Večerníku, které vyjde V PONDĚLÍ 19. KVĚTNA 2014.
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Režie: P. Lloydová
Hrají: M. Streepová, P. Brosnan, C. Firth, S. Skarsgard,
A. Seyfriedová, J. Waltersová,
Ch. Baranská
Mladičká Sophie žije s mírně
praštěnou matkou Donnou na
řeckém ostrůvku Kalokairi, kde
vedou lehce uvadající rodinný hotýlek. Ani s jednou není
k vydržení, protože Sophie se
má zanedlouho vdávat. Zatímco Donna si v téhle souvislosti
dělá ryze praktické starosti, Sophie řeší jediný problém – kdo
ji odvede k oltáři. Nalezený
matčin deník totiž odhalil, že
se Donna v době kriticky blízké
Sophiinu početí spustila hned se
třemi chlapci. Podnikavá dívka,
která zdědila matčinu excent-

HODNOTĚ 430 Kč, které si
poskládáte sami z těch nejrůznějších kousků.
V minulém, celkovém součtu již
stodevětapadesátém pokračování tohoto originálního klání uspěli všichni ti, kteří správně poznali,
že se jedná o Jana Zatloukala.
Ten je znám mimo jiné jako předseda volejbalového Fan-klubu
a pracovník Sportcentra DDM,
nedávno se jakožto zcela nová tvář
objevil také na scéně komunální
politiky, když mu patří třetí příčka
kandidátky Občanské demokratické strany. Možná i proto jej poznala
velmi slušná porce čtenářů...
Ze 298 správných odpovědí, jenž
jsme zařadili do osudí, se usmálo
štěstí na výherce, kterým se stal
Miroslav NECKAŘ, Vranovice 3. Prostřednictvím Večerníku obdrží chutnou a lahodnou
cenu v podobě poukázky na
OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ
500 Kč od partnera minulého
kola, kterou byla opětovně firma
BRUTUS!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto čísla, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do kulturních vod
a graficky jsme mírně poupravili
častého návštěvníka Prostějova,
autora projektu a duchovního
otce LiStOVáNí, kterým je současně i populární herec.
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z již jubilejního
stošedesátého kola čekáme
v redakci tentokrát už znovu DO
ČTVRTKU 15. KVĚTNA2014,
12.00 hodin - volejte 582 333 433,
pište SMS na 608 960 042 či pošlete e-mail na adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ!
Jméno výherce, který od nás
obdrží výše zmíněnou cenu
od
občerstvení
ŠPIZZA,
zveřejníme v příštím čísle,
jenž vychází opět v PONDĚLÍ
19. KVĚTNA 2014.
Hodně štěstí při bádání!

VYHRAJ DOBROU ČOKOLÁDU

I druhé číslo měsíce lásky vám
v rámci projektu nejčtenějšího regionálního periodika
„JEŠTĚ VĚTŠÍ“ přináší zápolení o zbrusu zajímavou výhru. Ani tentokrát jsme totiž
neopomněli na 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 opět tradičně
DO ČTVRTKU 15. KVĚTNA
2014, 12.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 4 - 2 - 8 - 8, načež
v pořadí celé historie tohoto
klání se už celkově stoosmačtyřicátou výherkyní v řadě stala Marie ADAMČÍKOVÁ,
J. Kučery 14, 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
19. KVĚTNA 2014.
Nezbývá tedy, než abyste se
opět vrhli na nějakou tu zábavu, soutěžit s námi je ta správná šance!

ričnost, nelení a všechny tři na
svatbu pozve. A oni rozevlátý
obchodník Sam, upjatý bankéř
Harry a svérázný dobrodruh
Bill –přijedou. Do obřadu zbývá čtyřiadvacet hodin. Během
nich bude nevěsta muset n ajít
toho pravého. A protože Donna
neměla o příjezdu tří připomínek svých hříchů mládí ani ponětí, bude na Kalokairi veselo
i bez svatby...

VÍCE NEJEN O TOMTO FILMU
NAJDETE V MAGAZÍNU TV POHODA!
Vylosovanou výherkyní z minulého čísla je Kristýna SMIČKOVÁ, Fanderlíkova 61, Prostějov
Poukaz od firmy BIOREZONANCE si vyzvedněte v redakci Večerníku.
Správné řešení z minulého čísla: OD KOUŘENÍ VÁM POMŮŽE BIOREZONANCE
Dnešní tajenku zašlete nebo zatelefonujte do čtvrtku 15. 5. 2014, 12.00 hodin.

Nabídka realit a nemovitostí
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GRATULACE

 605 011 310

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

Kvalitní
služby
od roku
1992

777 251 878

Rodinné domy:

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

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

Prostějov, Kravařova ul. Pronájem obchodních prostor
Cena: Kč 45.000,-/měsíc
207 m2 na pěší zóně.

Prostějov, ul. Drozdovice. Prodej RD 4+1, 2 místnosti
k podnikání do ulice, garáž. Zast. plocha 412 m2, zahrada
452 m2.
Cena: Kč 1.950.000,-

Prostějov, Jezdecká ul. Prodej RD 3+1 s garáží a zahr. s posezením a udírnou. Plocha pozemku 255 m2. Cena: Kč 1.790.000,-

Bedihošť, okr. Prostějov. Zachovalá prvorepubliková vila 5+1 se
zimní zahradou, podsklepená s garáží. Možno i jako dvougenerační Zast. plocha 599 m2, zahr. 1095 m2. Cena: Kč 2.490.000,BYTY – PRODEJ:

2+kk, Pv, Jezdecká ul.
2+1, Pv, Krasická 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 2.575.000,Kč 3.890.000,Kč 2.149.000,Kč 2.995.000,-

Pv, sídl. Hloučela (novostavba)

Kč 239.000,-

GARÁŽ – PRODEJ:

Určice RD 3+1 s průjezdem (garáží) a zahradou k rekonstrukci. Celková výměra
pozemku je 818 m2.
Cena dohodou v RK
KONICE - RD typu
OKAL5+1sgarážíabazénem(25m3).Důmjepo
rekonstr., zatepl. fasáda,
plast. okna, nové rozvody,
vytápění kond. kotlem na zemní plyn s ohřevemTUV, nová střešní
krytina.
Celkovávýměrapozemku237m2.CENAvR
BRODEK U PV - nepodskl. RD 6+1 s garáží a zahrádkou, užit.
pl. činí 230 m2. Celková výměra pozemku
966 m2. Kolaudace 1999.
CENA: 3.490.000,-Kč
PROSTĚJOV-RD 2+1 s garáží a
zahradou na ulici
Javoříčská. Při rekonstrukci je nožno ve 2.NP vybudovat další pokoj. ZP je 107 m2,
CENA 1.600.000 Kč
zahrada 96 m2.
Držovice - prodej
RD 5+kk se zahradou a koupacím jezírkem, po přestavbě z r
2010, už. pl. 190 m2,
pozemek 417 m2.
CENA: 5.250.000,-Kč
K pronájmu kavárna v centru
města na ulici Školníucentr.městského
parkoviště, 34 m2,
možno využít i jako prodejnu pro jiný sortiment.
Cena: 9600Kč/měs.
Olšany u PV- zasíťovaný
stavební pozemek o výměře 625 m2 k výstavbě
sam. stojícího RD.
CENA: 781.000,-Kč

Byty:

BYTY – PRONÁJEM:

1+kk, Pv, ul. Sádky
Kč 3.000,-/měsíc + inkaso (2.370)
1+1, Pv, nám. Spojenců Kč 5.000,-/měsíc + inkaso (2.800)
2+1, Určice
Kč 5.000,-/měsíc + inkaso (4.000)
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

REALITY
POHODA
- pohodové vyřízení realitních služeb

tel.: 607 915 184

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

SUPERNOVINKA:
1) 1+1 OV Šárka, 50 m2, po kompl.rek.
600 tis.Kč
2) RD 3+1 Pv - Čechovice, po kompl.rek.
1.650 tis.Kč
2
3) RD 2+1 Buková - 323 m , zahr., i jako chalupa
480 tis.Kč
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 m - Jeseník
550 tis.Kč
2+1 DR Šárka, 69 m2
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
2

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
1.300 tis.Kč
RD 5+1 v Obědkovicích-2 tis.m2 pozemek
RD Plumlov - 2byt.jedn.
1.450 tis.Kč
RD 3+kk Myslejovice, zahr.
1.490 tis. + provize RK
RD 3+kk Smržice, zahr., pozem.
2.390 tis.Kč
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

40 Kč/m
799 tis.Kč,
1.320 tis.Kč
1750 tis.Kč,
180 tis. + provize
2

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

600,- Kč/měs.
1 tis.Kč/měs., u Cílu

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

VÍCE NEMOVITOSTÍ NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

UZÁVĚRKA

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

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

chyň včetně spotřebičů.

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

pro nabídku

realitních
kanceláří
pro následující
číslo je

ve čtvrtek

15. 5. 2014

Volejte: 739 322 895
3+1 Dobrovského
Novinka 889.000Kč
3+1 Anglická OV 70m2
1.080.000Kč
3+1 Západní po část.rekons.
1.189.000Kč
3+1 Okružní 85m2 cihla OV 1.339.000Kč
3+1 Moravská OV po rek.
1.489.000Kč
Volejte: 723 335 940
2+kk PV 60m2 cihla, garáž
650.000Kč
2+1 Sidl. Svobody
760.000Kč

DOMY
Volejte: 739 322 895
RD 3+1 Jesenec k rekonstrukci 299.000Kč
Chata Plumlovská přehrada 1.349.000Kč
RD 5+1 Kralice na Hané
2.849.000Kč
RD 6+kk Držovice po celk. rek. 5.500.000Kč
Pozemek s chatou Mostkovice 779.000Kč

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

E-mail: info@srdcerealit.cz

BYTY - PRODEJ
2+1,dr.OKRUŽNÍ,64m2,lodžie,šatna

Info v RK

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

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

RD PRODEJ
NOVINKA!!!

RD2+KK,PROSTĚJOV, řadový, po část. rek, zahrádka, možnost
garáže
840.000,-Kč
CHATA PŘEMYSLOVICE,podsklepená
CHATA PLUMLOV,3+1
GARÁŽ za Mechanikou

Volejte: 723 335 940
RD 3+1 Klopotovice zahrada 395.000Kč
RD Vrchoslavice
445.000Kč
RD 3+1 Rozstání i na splátky 400.000Kč
RD 3+kk Kostelec po rek.
650.000Kč
RD 2x3+1 u Němčic garáž
cena v RK
RD 5+1 Vrchoslavice po rek.
1.500.000Kč

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

PR O N Á J MY
Volejte: 739 322 895
1+kk Olomoucká
5.400Kč vč. ink
1+1 Husovo nám. po rekonstrukci 5.500Kč +ink
2+1 Brněnská cihla po rek.
5.500Kč +ink
3+1 Okružní 95m2 po rek.
8.900Kč vč. ink
3+1 Kostelecká po rek.
11.000Kč vč. ink
Volejte: 723 335 940
1+1 Česká
5.300Kč +ink
1+1 Tylova 60m2 po rek.
5.500Kč +ink
1+1 Kollárova
6.000Kč vč. ink
2+kk Tylova 65m2 po rek.
5.500Kč +ink
2+1 Olomoucká 100m2
6.000+ink
3+1 Tylova 100m2 po rek.
8.000Kč +ink
4+1 Tylova 147m2 po rek.
10.000Kč +ink
2+kk Daliborka
5.500Kč+ink
2+1 Čelechovice
7.500Kč vč.ink
2+1 Olomoucká 100m2
8.000Kč vč.ink
3+1 Němčice 74m2
5.000Kč+ink
RD 3+1 u Konice
9.000Kč+ink

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

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

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

PRODÁME I VAŠI
NEMOVITOST
STAČÍ ZAVOLAT
DOPORUČUJEME

do 12.00 HODIN
Nabízíme výstavbu rodinného domu 4+kk na
klíč Pv-Domamyslická
Pozemek 613m2. Obytná plocha 82m2. Cena
3.117.000 Kč. Možnost volby z více projektů.
Volejte: 739 322 895

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

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

www.realitypolzer.cz

RD,3+1,DĚTKOVICE,cihla,garáž,zahrada
Info v RK
RD 3+1,SKALKA,po rek.,zahrada,patr.,vjezd, krbové vytápění, ihned
k bydlení
1.495.000,-Kč
RD 3+kk,ŠUBÍŘOV,započata rekonstr.,nová střecha, krovy, elekt,
voda,zahrada, vjezd, k bydlení či rekreaci
399.000,-Kč
RD 2+1,ŠUBÍŘOV,bydl.i rekreace
Info v RK
RD 5+1,OTASLAVICE,garáž,dvůr,zahrada, po částečné rekonstrukci
1.280.000,-Kč
RD 3+1,KOSTELEC n/H.vjezd,zahrada
Info v RK
RD 6+2,SMRŽICE,zahrada,kůlna
799.000,-Kč
RD 5+2,BEDIHOŠŤ,zahrada,dvůr,vjezd,po část.rek.
Info v RK
RD 3+1,SELOUTKY, po kompl.rekonstrukci, 2x koupelna,
patrový, zahrada
1.990.000,-Kč
RD 5+KK, URČICE/ NOVOSTAVBA/, zahr. ,gar.stání 4.400.000,-Kč
RD 4+1,LEŠANY,zahrada,garáž,vjezd, po rek., patrový 1.390.000,-Kč

499.000,-Kč
info v RK
99.000,-Kč

ÁJMY 1+1, 2+1, 3+1,
é prostory, garáže…
Byty,
y y, domy,
y, chatyy
Dě

P tá á

kli t

konstrukci

Dne 16. května 2014
oslaví své významné
životní jubileum 90 let
paní Květa KOUDELKOVÁ
z Prostějova.
Hodně štěstí, zdraví, lásky
a spokojenosti do dalších let,
ať ti sluníčko rozzáří svět,
přejí za celou rodinu
dcery s rodinami.

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

ŽŵŽǀŶşƐƉƌĄǀĂWƌŽƐƚĢũŽǀ
WĞƌŶƓƚǉŶƐŬĠŶĄŵ͘ϭϳϲͬϴ͕ϳϵϲϬϭ͕WƌŽƐƚĢũŽǀ
dĞů͗͘ϱϴϮϯϬϭϳϭϭͻǁǁǁ͘ĚƐƉͲƉǀ͘Đǌ
ŽŵŽǀŶşƐƉƌĄǀĂWƌŽƐƚĢũŽǀ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͘ŶĂďşǌşŬƉƌŽŶĄũŵƵ
ƉƌŽƐƚŽƌǇƐůŽƵǎşĐşƉŽĚŶŝŬĄŶş;ĚĄůĞũĞŶͣW^W͞Ϳ
ǀŵĂũĞƚŬƵŵĢƐƚĂWƌŽƐƚĢũŽǀĂ
ͻŶĄŵ͘d͘'͘D͘ē͘ϭϭϮͬϳǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕ĚƌƵŚ͗ƉƌŽĚĞũŶĂ͕ŽƐƚĂƚŶş͕ǀǉŵĢƌĂ͗ϱϵ͕ϴϬŵϮ͕W^Wē͘ϭϲϭ
ͬ
ͻŶĄŵ͘d͘'͘D͘ē͘ϭϮϭͬϭϭǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕ĚƌƵŚ͗ŬĂŶĐĞůĄƎ͕ǀǉŵĢƌĂ͗ϭϬϮ͕ϵϰŵϮ͕W^Wē͘ϭϲϰ
ͻŶĄŵ͘d͘'͘D͘ē͘ϭϮϭͬϭϭǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕ĚƌƵŚ͗ƐŬůĂĚǀĞĚǀŽƌŶşŵƚƌĂŬƚƵ͕ǀǉŵĢƌĂ͗ϰϲ͕ϴϳŵϮ͕W^Wē͘Ϯϴϲ
ͻŶĄŵ͘d͘'͘D͘ē͘ϭϵϵͬϮϮǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕ĚƌƵŚ͗ƐŬůĂĚǀĞĚǀŽƌŶşŵƚƌĂŬƚƵ͕ǀǉŵĢƌĂ͗ϵŵϮ͕W^Wē͘Ϯϴϰ
ͻƐşĚů͘͘ĞŶĞƓĞē͘ϰϭϴϭǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕ĚƌƵŚ͗ƉƌŽĚĞũŶĂ͕ŽƐƚĂƚŶş͕ǀǉŵĢƌĂ͗ϭϯϵ͕ϱϯŵϮ͕W^Wē͘ϭϴϬ
ͻƵů͘ŽůŶşē͘ϯϲϱϵͬϰǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕ĚƌƵŚ͗ƉƌŽĚĞũŶĂ͕ŽƐƚĂƚŶş͕ǀǉŵĢƌĂ͗ϭϱϱ͕ϮϵŵϮ͕W^Wē͘ϭϭϭ
ͻƵů͘<ŽƐƚĞůĞĐŬĄē͘ϰϭϲϱͬϭϳǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕ĚƌƵŚ͗ŬĂŶĐĞůĄƎ͕ǀǉŵĢƌĂ͗ϮϮ͕ϮϱŵϮ͕W^Wē͘ϳϮϱ
ͻ Ƶů͘<ŽƐƚĞůĞĐŬĄē͘ϰϭϲϱͬϭϳǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕ĚƌƵŚ͗ŬĂŶĐĞůĄƎ͕ǀǉŵĢƌĂ͗Ϯϲ͕ϵϴŵϮ͕W^Wē͘ϳϮϲ
ͻƵů͘ƌŶĢŶƐŬĄē͘ϰϮϬϳͬϯϮǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕ĚƌƵŚ͗ƉƌŽĚĞũŶĂ͕ŽƐƚĂƚŶş͕ǀǉŵĢƌĂ͗ϰϴ͕ϵϬŵϮ͕W^Wē͘ϭϬϭ
ͻ Ƶů͘ƌŶĢŶƐŬĄē͘ϰϮϬϴͬϯϰǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕ĚƌƵŚ͗ƉƌŽĚĞũŶĂ͕ŽƐƚĂƚŶş͕ǀǉŵĢƌĂ͗ϵϳ͕ϴϬŵϮ͕W^Wē͘ϭϬϮ
ͻƵů͘ŝǎŬŽǀŽŶĄŵ͘ē͘ϭϯϰͬϭϵǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕ĚƌƵŚ͗ŬĂŶĐĞůĄƎ͕ǀǉŵĢƌĂ͗ϰϳ͕ϰϬŵϮ͕W^Wē͘ϮϱϮ
ͻ Ƶů͘&ĂŶĚĞƌůşŬŽǀĂē͘ϯϵϯͬϯϴǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕ĚƌƵŚ͗ŬĂŶĐĞůĄƎ͕ǀǉŵĢƌĂ͗ϭϲ͕ϴϳŵϮ͕W^Wē͘ϭϮϬ



ͻƵů͘WĞƌŶƓƚǉŶƐŬĠŶĄŵ͘ē͘ϭϴϯͬϰǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕ĚƌƵŚ͗ƐŬůĂĚǀĞĚǀŽƌŶşŵƚƌĂŬƚƵ͕ǀǉŵĢƌĂ͗ϯϰ͕ϭϮŵϮ͕W^Wē͘ϳϳϮ

ůŝǎƓşŝŶĨŽƌŵĂĐĞŶĂǁǁǁ͘ĚƐƉͲƉǀ͘Đǌ͕ƚĞů͗͘ϱϴϭϯϬϭϳϯϭ

ǀŽůŶĠŵĢƐƚƐŬĠďǇƚǇŶĂŽƉƌĂǀƵǀůĂƐƚŶşŵŶĄŬůĂĚĞŵ
ͻƵŬĞůƐŬĄďƌĄŶĂē͘ϮϭϬͬϭďǇƚē͘ϮϯнϭϭϬϯŵϮ
ƵŬĞůƐŬĄ ďƌĄŶĂ ē͘ Ϭͬ
ďǇƚ ē͘
ϯ
Ϭϯ ŵ
ͻ^ǀĂƚŽƉůƵŬŽǀĂē͘ϮϱϵϴͬϭϱďǇƚē͘ϯϯнϭϭϮϲŵϮ
^ǀĂƚŽƉůƵŬŽǀĂē͘ϮϱϵϴͬϭϱďǇƚē͘ϯϯ ϭϭϮϲŵ
ͻW
ͻWĂůĂĐŬĠŚŽē͘ϭϰϱͬϮďǇƚē͘ϭϯнϭϭϮϵŵϮ
ͻ^ǀĂƚŽƉůƵŬŽǀĂē͘ϮϱϵϴͬϭϱďǇƚē͘ϰϮнϭϲϵŵϮ
ŵϮ
ͻWĂůĂĐŬĠŚŽē͘ϭϰϱͬϮďǇƚē͘ϭϯϰнϭϭϯϰŵϮ
ͻ^ǀĂƚŽƉůƵŬŽǀĂē͘ϮϱϵϴͬϭϱďǇƚē͘ϱϮнϭϲϬŵϮ
Ϯ
ͻWĞƌŶƓƚǉŶƐŬĠŶĄŵ͘ē͘ϭϳϳͬϳďǇƚē͘ϴϯнϭϭϱϴŵϮ
ůŝǎƓşŝŶĨŽƌŵĂĐĞŶĂǁǁǁ͘ĚƐƉͲƉǀ͘Đǌ͕ƚĞů͗͘ϱϴϭϯϬϭϳϭϭ

SOUKROMÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE - REALITY
Stavební firma hledá pozemek pro
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895.

Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje 4. kolo
REALITNÍ KANCELÁŘ
výběrového řízení na prodej spoluVNB REALITY
vlastnického podílu id. 1/2 pozemku
nově na adrese: Hlaváčkovo nám.1
parc. č. 158 v k.ú. a obci Bedihošť za
(ATRIUM), Prostějov
min. kupní cenu ve výši 15 000,00
Ing. Marie Vymazalová, 774 421 818 Kč. Další informace poskytne p.
Zettelová na adrese Rejskova 28,
Aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 1+kk, M.Pujmanové 460.000 Kč Prostějov, tel. č. 582 302 593, e-mail:
* BYT 1+1, Družstevní
620.000 Kč katerina.zettelova@uzsvm.cz ,
* BYT 2+1, A.Slavíčka
670.000 Kč www.uzsvm.cz .
* BYT 4+1, 119m2+stání 3.350.000 Kč
* RD 3+1, Přemyslovice
560.000 Kč Koupím zahradu v okolí PV. Nejlé* RD Cholina
1.660.000 Kč pe přímo od majitele. RK nevolat!
* RD Čelechovice n/H
1.880.000 Kč Cenu respektuji. Tel.: 734 481 013
* RD Kralice na Hané
2.600.000 Kč
Pronajmeme nebytové prostory
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
80m2 vhodné na kanceláře, služby,
Aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 3+1, A.Slavíčka 1.400.000 Kč sklad, lehkou výrobu i prodejnu a 2
* BYT 3+1, Okružní
1.250.000 Kč kanceláře 18,5m2, 19m2 v přízemí
* RD 4+1, Česká
2.890.000 Kč a skladové prostory s regály 175m2
* RD 6+1, Držovice
3.700.000 Kč v 1. NP a v 2. NP s výtahem. El.
* POZEMEK pro chatu
85.000 Kč zabezpečení a možnost parková* CHATA - Březský vrch 430.000 Kč ní. Vše blízko středu města. Tel.:
* PRONÁJEM kancelář
5.700/měs 777 580 880
* Pronájem bytu 2+1
6000+inkaso
Autopark, Francouzská ul. nabízí
Pro naše klienty HLEDÁME:
* Byty po rek. i pův.stav, v Prostějově
garážové stání - letní akce 800 Kč/
* Rodinné domy v PV a okolí
měs. Tel.: 604 430 934
* Chaty a zahrady Plumlov, Seč
Hledám dům nebo chatu v Prostě* Pozemky Prostějov-Západ, Smržice
Více na: WWW.VNB-REALITY.CZ jově a okolí max. 15 km bez RK.
Tel.: 732 755 910
Hledáme ke koupi byt v Prostějově,
spěchá. Tel.: 605 011 310 i SMS
Hledáme ke koupi RD v Prostějově,
spěchá. Za nabídky děkujeme. Tel.:
Koupím byt v Prostějově na sídliš- 605 011 310 i SMS
ti u nemocnice. RK nevolat. Tel.:
732 741 922
Prodám RD 4+1 se zahradou,
5km od Pv, tel.: 776 682 118
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje výběrové
řízení na prodej družstevního bytu
1+1 o výměře 38,47 m2 ve IV. NP
panelového domu na ul. Okružní
č. 131, Prostějov. Minimální kupní
cena je 365.000,00 Kč. Další
informace poskytne p. Hudcová na
adrese Rejskova 28, Prostějov, tel. č.
582 302 585, e-mail:
yyveta.hudcova@uzsvm.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 Pronájem obchodních prostor 40
-80 m2, blízko centra, ihned volné,
Pronájem bytu 2+1 v Pv, Po- 6000/měs., tel.: 774 409 430
děbradovo nám. po rekonstrukci.Pronájem garáže tamtéž. Info Koupím byt 1+1 nebo 2+1, 2+kk,
platba ihned. Tel.: 776 460 300
777 862 900 nebo 775 368 478

Prodám novou garáž u Galy, dálkové ovládání vrat. Cena dohodou.
Tel.: 776 178 025
Hledáme větší byt 3+1, po rekonstrukci, 774 409 430
Nabízím k pronájmu garáž v ul.
Krasická, Prostějov. Elektřina, voda.
Tel.: 732 215 683
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
Pronajmu byt 1+1 v RD v Pv. Nájem
4 500 Kč + el., dvouměsíční kauce.
T.: 604 833 195
Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje 1. kolo
výběrového řízení na prodej pozemku
parc. č. 14 v k.ú. Lutotín a obci Bílovice - Lutotín za min. kupní cenu ve
výši 68 400,00 Kč. Další informace poskytne p. Zettelová na adrese Rejskova
28, Prostějov, tel. č. 582 302 593,
e-mail: katerina.zettelova@uzsvm.cz,
www.uzsvm.cz .
Pronajmu nadstandard. byt 3+1, po
rekonstrukci, 130 m2, poblíž centra
v Pv. Nájem 9 500 Kč + ink. Volný
ihned. Tel.: 603 503 366
Pronajmu byt 3+1 blízko centra Pv. Nájem 7 000 Kč+ink. Tel.:
739 097 097
Prodám v Pv cihlový, zateplený byt 2+1, dobrá lokalita. Tel.:
731 110 232 nebo 605 335 761
Pronajmu 2+1. 723 565 897
Pronajmu byt 1+1, po rekonstrukci.
Nájem 4 500 Kč. Tel.: 608 887 354.
Pronajmu garáž. T.608 752 315

Svěží jarní
zpravodajství
z Prostějovska

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Řádková, sloupcová inzerce a vzpomínky
FINANCE

SLUŽBY

PRÁCI NABÍZÍ

KOUPÍM

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

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

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

Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358

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

Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367.

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

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

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. Vyřízení do 24 hodin.
Pouze seriózní jednání. Tel.:
777 467 046
Mála půjčka 10 000 až 80 000 Kč. Pracuji pro více věřitelů. Tel.: 608 911 761
Nabízím rychlou hotovostní
půjčku od 5 do 50 tis. Seriozní
a rychlé jednání. 774 119 937

VODO-TOPO-PLYN
Zdeněk ČTVRTNÍČEK
Tel.: 777 814 804
MAČKALSTAV S.R.O.
provádíme stavební práce, obklady a dlažby, rekonstrukce, zateplení
budov a RD. 774 655 459, 608 538
035 www.mackalstav.cz
Odvodnění domů, pozemků. Tel.:
723 522 369
Opravy a úpravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Vedle knihkupectví u radnice
608 331 141
Provádíme také opravy plavek,
spodního prádla a zcelování
Doučím AJ, příprava k maturitám
i pracovním pohovorům. Deset let
praxe v zahraničí. Zn: Levně. Tel.:
734 897 730

Hotovostní půjčka do 10.tis z vlastního kapitálu. Stačí pouze OP. Tel.:
773 996 600

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

SMART půjčka 5 až 50 tisíc rychle a diskrétně až do domu! Tel.:
737 423 433

Zednické a obkladačské práce,
nátěry, nástřiky fasád, antigrafity.
Tel.: 723 522 369

PŮJČKA bez poplatků: 734601906

Čištění hrobů z terasa, přebroušení přímo na místě. Tel.:
721 817 009
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DARUJI
Daruji dobrým lidem štěňátko
labradora, světlé barvy, fenka – očkované, odčervené. Odběr v květnu 2014. Tel.: 608 621 691 nebo
775 381 143

SEZNÁMENÍ
51/179 štíhlé postavy, SŠ, nekuřák,
hledá upřímnou sympatickou, milou
ženu okolo 40 let k vážnému seznámení. Pv a okolí. Tel.: 722 710 725

Stěhování Prostějov – kamkoliv,
cokoliv, kdykoliv. Provádíme veškeré stěhování. Tel.: 737 716 627
www.stehovani-prostejov.8u.cz
Stavba zídek, plotů, oplocení.
Rychle a kvalitně. Tel.: 723 522 369
Stavební firma KARON s.r.o., zajistí
kompletní stavební práce, montáže
vzduchotechniky, montáže dřevostavby. Tel. 605 483 602, e-mail:
info@karon.cz, www.karon.cz
Provedu zednické práce, zateplení,
omítky, bet. potěry, zdění, dlažby
apod. rychle, kvalitně a za rozumnou cenu. Tel.: 776 036 750
Montáž a opravy žaluzií a sítí proti
hmyzu, 602 76 47 13
Antény-Satelity Jiříček provádí prodej, montáž antén, satelitů, el. zabezpečení objektů. Více
na www.anteny.kvalitne.cz Tel.:
776 340 848

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
Přivýdělek pro chudé, bohaté
a chytré. Pro informace nutná
schůzka. Tel.: 702 835 498
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
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
Hledáme obchodního zástupce na
HPP pro nabídku a rozvoz bižuterie
pro ČR a SR. Tel. 777 577 340

VZPOMÍNKY

Vy jste odešli-my vzpomínáme.
Je to již 20 let vzpomínek na
Marii a Vojtěcha
ZATLOUKALOVI
z Vrahovic,
pro syny Vojtěcha a Josefa
s rodinami.
Kdo jste je znali, vzpomeňte
s námi. Děkujeme.

Koupíme starožitný nábytek,
obrazy, zbraně, vojenské předměty, hodiny, porcelán, sklo,
hračky, moto věci a jinou veteš.
Vykoupíme také celé pozůstalosti a zajišťujeme komplexní
vyklízecí práce. Seriózní jednání
a platba hotově. Tel.: 773 113 303
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme za kvalitní obrazy
17.-20. století, zlaté a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní a hodnotné předměty, nejlépe
celé sbírky či pozůstalosti. Info
René Simon, tel.: 736 127 661,
simonrene@seznam.cz
Koupím Haki lešení nebo trubkové.
Cena dle dohody. Tel.: 734 481 013
Sběratel koupí voj. věci po parašutistech. T.: 728 551 416
Koupím kotel na tuhá paliva. Zn. Chalupa. Tel.: 774 664 966

PRODÁM

Roky utekly jako voda,
zdá se to být dnes. V uších zní
ta bolestivá slova, že jsi odešel
a nevrátíš se zpět.
Ta rána v srdci stále bolí
a zapomenout nedovolí.
Dne 7. května 2014
jsme si připomenuli
nedožité 70. narozeniny
paní Dagmar STUDENÉ
z Prostějova
a dne 12. června 2014
si připomínáme 1. smutné
výročí od jejího úmrtí.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Restaurace Pod kopcem Mostkovice Prodej jablek i do kvasu (pro malopřijme obsluhu do udírny a grilu s pra- odběratele i velkoodběratele). Po až pá:
7.00 - 15.00 hod. Tel.: 602 510 465
xí. 604 930 482
Práce manipulační ve výrobě na- Prodej palivového dříví. Tvrdé, měkké.
bízíme zájemcům o práci, mož- Doprava zajištěna. Prostějov, Olomouc,
nost výběru směny. Pro studenty Přerov. Tel.: 734 481 013
i víkendy. Info denně Personální
agentura, Kravařova 9, Prostějov.
Tel.: 602 60 30 67

Dnes, tj. 12. května 2014
uplyne 12 let od úmrtí
pana Jaroslava
NOVOTNÉHO
z Prostějova
a 21. února by se dožil 63 let.
Prosíme, kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkují sourozenci s rodinami.

Dne 14. května 2014
by se dožila 90 roků naše
maminka, babička, prababička
paní Marie JEDLIČKOVÁ

Přijmeme řidiče se skupinou C na vůz
do 12t. Víkendy převážně volné. Tel.:
777 797 263
Malířské a natěračské práce, malba místnosti od 15 Kč/m2, nátěr
dveří od 300 Kč. Provádíme nátěry fasád, oken, radiátorů. Na přání
i úklid. Nově provádíme malování na klíč. Tel.: 777 844 033,
www.malovani-vrana.cz
Na nadcházející letní sezónu přijmu uzenáře do stánku. Praxe nutná. Tel.: 775 780 045
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,
Koupím jakoukoli Š - Felicii. Tel.:
582 800 837
778 018 269
Nabízím brigádu za barem (pá + so).
Noční provoz - Avalon music bar. Koupím Fabii nebo Octavii nejlépe
Tel.: 777 757 280
1. majitel. Tel.: 604 118 269

AUTO - MOTO

a dne 14. srpna 2014
by se dožil 97 roků náš
tatínek, dědeček, pradědeček
pan František JEDLIČKA
z Laškova.
Kdo jste je měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Syn František s manželkou,
vnoučata a pravnoučata.

Dne 15. května 2014
si připomeneme
5. výročí úmrtí
pana Jaroslava ŠTĚPANÍKA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkují Zdena a Pavel.

Roky utekly jak voda,
zdá se to být jako dnes,
v uších zní ta bolestivá slova,
že jsi odešel a nevrátíš se zpět.

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

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

20

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 12. května 2014

Dne 11. května 2014
by oslavil sté narozeniny
pan Oldřich
BEZSLEZINA
z Kostelce na Hané.
Za vzpomínku děkují dcery
a synové s rodinami.

Dne 15. května 2014
si připomeneme
1. výročí od úmrtí
pana Ladislava
NAVRÁTILA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Ludmila, dcera
Ladislava a syn
Pavel s rodinou.

Dne 14. května 2014
uplyne dlouhých 20 let,
kdy nás navždy opustil
pan František BUGIR.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka a dcery
s rodinami.

Dne 15. května 2014
uplyne 10 let od úmrtí
pana Jiřího ROSIČKY
z Prostějova.
Vzpomíná maminka
a dcera Eva s rodinou.

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro další číslo je
v PÁTEK 16. května
v 10.00 hodin

Lední hokej

Prostějovský Večerník, pondělí 12. května 2014

Čtvrteční svátek přinesl výjimečnou akci z hokejového prostředí

EXTRALIGOVÝ VÍTĚZ ANTONÍN HONEJSEK PŘIVEZL MASARYKŮV POHÁR!
Hokejoví fandové a fanynky odrostlejšího věku, několik
desítek nadšených dětí i někteří rodiče si nenechali ujít
sváteční okamžik, kdy do Prostějova zavítala trofej pro
vítěze české extraligy. Na letošním zlínském úspěchu se
totiž vydatnou měrou podílel i křídelní útočník HC PSG
Zlín Antonín Honejsek. Čerstvá posila finského Blues
Espoo navštívila společně s novou trofejí své rodné
město, kde s hokejem začínala. A PROSTĚJOVSKÝ
Večerník u toho nemohl chybět!
Prostějov/jim
Loni v létě se člen úderné formace
zlínských šampionů Honejsek-Čajánek-Veselý zotavoval ze
zranění ramene a strávil s malými
Jestřáby odpoledne formou besedy a tréninku na suchu, ve čtvrtek
8. května věnoval svůj čas široké
veřejnosti. Příjemně naladěn, jak
je pro něj zvykem, absolvoval
dlouhou autogramiádu a fotografování s řadou příznivců a obdivovatelů, mimo to také zájemcům
umožnil, aby si vyzkoušeli, jak náročné je zdvihnout a držet ceněný
pohár. „Nevěděl jsem, co od akce
očekávat, kolik přijde lidí. Bylo to
ale perfektní a jsem rád, že si tuto
příležitost nenechalo ujít tolik dětí.
Byl jsem mile překvapen. A potěšilo mě, že byl přítomen i Míša
Černý, je to jeden z nejdůležitějších hráčů Prostějova, tak jsem si
s ním mohl o nedávném úspěchu
Jestřábů popovídat,“ svěřil se
Večerníku dvaadvacetiletý od-

chovanec prostějovského hokeje.
„S Tondou jsme byli v kontaktu
a sám přišel s tímto nápadem, takže jsme se s Petrem Ejemem pustili do příprav. Původně jsme měli
v plánu jen malé setkání v recepci
hotelu Gól, ale pozvánka vzbudila takový velký zájem, že jsme se
přesunuli k restauraci ´U Hudečků´, kde nám vyšli maximálně
vstříc,“ těšilo organizátora celé
akce a současně mládežnického
trenéra Jestřábů Lukáše Majera.
Prostějovský rodák Antonín Honejsek prozradil, že k odchodu do
finského Espoo jej přivedla malá
důvěra ze strany oddílového vedení, naopak se radoval z faktu, že ho
na sever Evropy doprovodí jeho
parťák ze Zlína Petr Zámorský.
Z finštiny má totiž respekt. „Chtěl
jsem ve Zlíně podepsat smlouvu již
loni touto dobou, ale zranil jsem se
v play off, celé léto se léčil, a když
jsem přišel s návrhem, tak jsem ze
strany vedení cítil, že mi nevěří a čekali, jak budu vypadat na ledě. Přišlo

Mistři s trofejí. Antonín Honejsek (uprostřed) vyhrál extraligu před pár týdny, Michal Černý (vpravo) před dvaceti lety. Vlevo trenér mládeže Lukáš Majer.
Foto: Jiří Možný
září a stále se k ničemu neměli. Když
už přišli s nabídkou v listopadu, tak
jsem si řekl, že když mi předtím tolik
nevěřili, tak odejdu...,“ objasnil své
rozhodnutí zamířit na zahraniční
angažmá s tím, že ziskem titulu už
nic víc ve Zlíně dokázat nešlo, takže
odchod byl o to jednodušší.
První myšlenky o odchodu chtěl
Honejsek zrealizovat už v lednu,
ale to mu na klubu zamítli, že si
má budoucnost vyřešit až po sezoně. „Proběhla jednání s generálním manažerem ve Finsku, který
na mě velice příjemně zapůsobil.
Řekl mi, jakou pozici bych měl
mít, že budu hrát hodně a celko-

vě mě přístup Espoo oslovil. Cítil
jsem, že se potřebuji dostat někam
dál, a myslím, že Finsko je dobrá
volba. Může se ovšem taky stát,
že za měsíc budu zpátky, ale snad
ne,“ pousmál se.
V restauraci nacházející se
v těsném sousedství prostějovského zimního stadionu nebyl
Honejsek jediným mistrem ligy,
společnost mu kromě pořadatele
a moderátora celé akce Lukáše
Majera dělal i Michal Černý. Ten
se letos podílel na postupu Jestřábů ze druhé do první ligy a přesně
o dvacet let dříve coby mladíček
slavil extraligové zlato s Olomoucí.

Také on se po skončení tiskové
konference čelil zájmu fanoušků
o podpis a společnou fotografii.
Akci byl osobně přítomen i předseda Komise pro mládež a tělovýchovu Rady města Prostějova a radní
Pavel Smetana, jenž stejně jako
ostatní věří, že tento úspěch může
motivovat i další mládežníky. „Byla
to povedená akce a je vidět, že hokej v Prostějově žije a k městu patří.
Tito hráči dokázali, že umí, a jsou
vzorem pro mládež. Děti vidí, že
když budou na sobě pracovat jako
oni, tak se dokáží někam posunout
a bude o ně zájem v extralize i v zahraničí,“ vyjádřil se Smetana.

vzpomínal na extraligový titul Michal Černý

pobavil přítomné svou odpovědí
Michal Černý. Pokud by se jeho
přání vyplnilo, Masarykův pohár
by v letošním roce do Prostějova
nedorazil.
Zatímco Honejsek se právě
chystá na odchod do Finska
a část kariéry strávil ve Western Hockey League, Černý
k angažmá v české extralize,
první a druhé lize přidal jen
dvouletou zastávku ve slovenském Popradu. Tam si ale vedl
úspěšně, o čemž svědčí i zisk sedmdesáti kanadských bodů. Co

by o téměř dvacet let mladšímu
prostějovskému odchovanci doporučil? „Aby zůstal ještě jednu
dvě sezony doma... Ale rozhodl
se, že jde ven, takže už mu mohu
jen popřát, aby se mu tam dařilo
minimálně stejně jako ve Zlíně a nebyl tedy za měsíc doma.
(úsměv) V cizině musí být člověk
vždy aspoň o trochu lepší než ten
domácí. Třeba nastartuje svoji kariéru do Ruska nebo i do NHL,“
poplácal ´Benzin´mladšího parťáka po ramenou.
(pokračování na straně 27).

„Doufám, že si to ještě za dva roky zopakuji s Prostějovem,“

Prostějov/jim - Titulem extraligového vítěze se z prostějovských hokejistů může pochlubit nejen Antonín Honejsek,
ale i útočník Jestřábů Michal
Černý. Tehdy coby dvacetiletý
mladíček nastoupil v dresu DS
Olomouc k celkem padesáti
utkáním, v nichž si připsal deset branek a šestnáct asistencí.
„Je to už dvacet let, byl jsem tehdy
hodně mladý. Moc už si to nepa-

INZERCE

matuji, vím ale, že jsme všichni
prožívali neskutečné pocity. Doma
mám medaili i mistrovskou čepici.
Doufám ale, že si tento tu ještě za
dva roky zopakuji s Prostějovem,“
pousmál se i přes svůj pokročilý
věk stále šikovný forvard a připomněl tak velké ambice současného
vedení Jestřábů.
V letošním roce se sice člen
úspěšného druholigového mužstva společně se svými spoluhráči

soustředil zejména na vlastní play
off, sledoval ale i vyřazovací boje
v nejvyšší domácí soutěži a počínání Antonína Honejska. „Samozřejmě, občas se nám zápasy sice
kryly, ale snažili jsme se sledovat
každé extraligové utkání. Měli
jsme tu hráče pražské Sparty,
kteří fandili svým, já osobně jsem
fandil Kometě, protože jsem tam
strávil pár let. Bohužel to nedopadlo, ale nedá se nic dělat,“

Fotoreportáž
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jak honejsek přivezl
extraligový pohár

3x foto: Jiří Možný

Hojná účast. Příjezd Masarykova poháru si nenechaly ujít desítky
natěšených fanoušků.

Autogramiáda. Po skončení tiskové konference se Antonín Honejsek s chutí chopil pera a rozdával podpisy.

Šampion. Michal Černý slavil historicky první český titul s Olomoucí, nyní pomohl Jestřábům k postupu do první ligy.

Fotbal
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„Kdyby to tam spadlo,
Určice opět nebodovaly, nestačily na Mohelnici tak mě asi nechytí,“
TJ Sokol Určice
0:1 BYLI JSME
mrzelo Davida Javoříka
FK Mohelnice
DIVIZE: z „anglického týdne“ vytěžili fotbalisté Určic pouze jeden bod...

(0:0)

Branka: 68. Kuba. Rozhodčí: Slavík – Handlíř, Trigas. ŽK: 31. Vaněk, 65. Škoda – 20. Mráček, 74. Kotůlek. Střely na bránu: 3:6. Střely
mimo bránu: 1:8. Rohové kopy: 3:4. Diváků: 110.

Sestava Určic:
Nejezchleb – Javořík, Škoda, Skopalík, Ján (73. Schön) – Bokůvka, Vaněk (54. Bednář), Svozil, Hochman – Los, Haluza (78. Halouzka). Trenér: Evžen Kučera.
Sestava Mohelnice:
Mucha – Krejčí, Fišara, Fiala, Mráček – Němeček, Kuba, Kotůlek
(81. Knop), Olejník (87. Pinkava – Hapal (90. Kulíšek), Kopa (78.
Šmíd). Trenér: Petar Aleksijevič.
Určice/jim – Nejméně povedeným
obdobím za celou svou divizní
existenci momentálně procházejí
fotbalisté Určic. Potřetí v řadě prohráli, když po Valašském Meziříčí
a Otrokovicích podlehli uprostřed
týdne i Mohelnici, nic dramatického to ale pro ně znamenat nemusí.
Téměř čtyřicet bodů dává jistotu
záchraně, jen absolutní čelo se
trochu vzdaluje. Hosté sice dlouho nebyli schopni ze své převahy
vytěžit branku, nakonec se ale dočkali a počtvrté za sebou bodovali
naplno. Určice tak zůstaly za svým
soupeřem, jenž atakuje postupové
pozice.
Oba týmy se od počátku snažily hrát
po zemi, více se to ale dařilo Mohelnici. Ta se tak již ve čtrnácté minutě
dostala do první gólovky, Olejník
ale z levé strany vystřelil jen slabě.
To stejné se opakovalo o dvě minuty
později, jen s tím rozdílem, že šlo o
pokus z větší dálky a gólman Určic
s ním měl trochu větší potíže.
Určicím se příliš nedařilo podržet míč
a na soupeřovu polovinu nakoukly
jen sporadicky, přesto mohl platit stav
1:0. Po Mráčkově faulu a standardní
situaci z poloviny hřiště si na centr
vyskočil Škoda a hostující gólman se
musel vtáhnout skokem ke své levé
tyči.

Z domácí strany to ale byla jediná
nebezpečná akce za celý poločas a na
dlouhé desítky minut i jediná přímá
střela na bránu.
Hrozili tak opět hosté, ti ale vynikali
častým přichycením v ofsajdu i zahazováním tutovek. Kapitán Kuba
poslal svou střelu z levé strany těsně
vedle vzdálenější tyče, hned dvakrát
v rozmezí několika minut šel z pravé
strany vstříc Nejezchlebovi Lukáš
Hapal.
V prvním případě ho od půlící čáry
marně naháněla domácí obrana, ale
mladý útočník hostí po zemi vystřelil
těsně vedle protější tyčky, ve druhém
případě ještě nahrával před odkrytou
bránu Olejníkovi, jenž ale trochu těžší
balon poslal z první nad.
S blížícím se koncem poločasu zesílil déšť a postupně se také setmělo
a lehce se zvedl větřík, i v těchto nezáviděníhodných podmínkách se lépe
hrálo hostům. Hned v první minutě
druhé půle, dlouhém míči za obranu
a centru z levé strany musel po
Kubově hlavičce skočit k pravé
tyči Nejezchleb, o tři minuty později se Hapal unáhlil a při nadějně se rozvíjejícím brejku zbrkle
z velké dálky vystřelil, když mohl
ještě postupovat volným prostorem,
nebo nahrát nabíhajícím spoluhráčům.

U TOHO!
Neujal se ani centr z pravé strany po
dalším brejku, v tomto případě zapracoval Javořík a před Kotůlkem míč
na malém vápně odhlavičkoval do
bezpečí. Domácí kontrovali rychlou
akcí po zisku míče před svou bránou,
když ho nákopem přenesli k levé
lajně, odkud následovala přízemní
přihrávka do vápna. Zde ale dobře zapracovala mohelnická obrana a k velkému ohrožení nedošlo, míč nakonec
pohodlně ukryl Mucha.
Když už se zdálo, že se domácí svému soupeři vyrovnali a přestali ho
pouštět do nebezpečných situací, přišel atak po pravé straně, Němečkova
pobídka pro Kubu a rána mohelnického kapitána pod víko – nekompromisní zakončení určující rozdělení
bodů v dohrávaném sedmnáctém
divizním kole.
A brzy to mohlo být 0:2, po centru
zprava, ale u první tyče nezamířil Němeček správně a poslal míč hlavou o
kousek mimo. Domácí tak byli velice
blízko vyrovnání. Z dobrých čtyřiceti
metrů napřáhl David Javořík a dělovce určického pravého beka chyběly
jen milimetry. Po odrazu od břevna
totiž následoval dopad na brankovou
čáru a ven.
V závěru už to domácí zkusili na
tři obránce a Škodu posunuli do
útoku, ani tento se ale nesetkal
s úspěchem. Do střelecké možnosti se dostal už jen Martin Svozil,
z pravé strany hradbu těl neprostřelil a získal jen rohový kop.
Z něj už ohrožení nepřišlo.
Napravit chuť si mohou hráči Určic
v sobotu od půl páté, kdy nastoupí na
hřišti Hranic.

Série porážek zastavena,

Určice remizovaly v Hranicích
Hranice, Prostějov/jim - Nový
klubový rekord, o který ale určitě vůbec nestáli, v podobě čtyř
utkání v řadě bez výhry ustanovili v sobotu odpoledne fotbalisté „A“-týmu Určic. Díky nerozhodnému výsledku na půdě
nedalekých Hranic na Moravě
alespoň ukončili šňůru pří proher za sebou, na vítězství 2:0
proti Šumperku z 19. dubna ale
zatím nenavázali. I proto Určice
vypadly z první poloviny namačkané divizní tabulky, stále si
ale drží pozici druhé nejpevnější
defenzivy.
„Musíme si uvědomit, že toto mužstvo je o padesát až šedesát procent
méně kvalitní než to, co tu bylo minulý rok. Tito moji kluci musí jen
bojovat a dřít. Po zimě jsem říkal, že
bych byl spokojen s dvanácti body.
Vyšel nám ale perfektně nástup, za
prvních pět kol jsme udělali deset
bodů, to bylo vynikající,“ pokouší se
určický lodivod nedělat si z posledních výsledků těžkou hlavu.
A s výkonem proti Hranicím byl
vcelku spokojen. „Už doma proti Mohelnici jsme podali velmi
dobrý výkon, tehdy ale soupeř
byl o mnoho lepší. Podařilo se
nám na to ale navázat, i když jsme
udělali trošku víc chyb,“ rado-

SK Hranice
TJ Sokol Určice

2:2

Na kolenou. Hráči Určic nedokázali proti Mohelnici ani jednou skórovat a podruhé v řadě nevsítili doma ani branku.
Foto: Jiří Možný

EVŽEN KUČERA – TJ Sokol Určice:

„Moji kluci bojovali, dřeli, a kdyby takto hráli s Otrokovicemi
a Valašským Meziříčím, nemuseli bychom se nyní bavit o tom, že
máme tři prohry za sebou. Bylo to sto a jedna proti předchozím
utkáním. Ale dneska jsme bohužel narazili na těžkého soupeře,
řekl bych v této půl sezoně nejlepšího. Nemůžu být spokojen s tím,
že jsme nezabodovali, musím ale uznat kvalitu soupeře. Soupeř
byl lepší, u všeho rychlejší. To bylo vidět. Ale kluci se na to nevyflákli. Mohelnice je velmi kvalitní soupeř a myslím si, že se naplňuje to, co jsem říkal před sezonou, že to bude jeden z kandidátů na
postup. A myslím si, že se tam s takovým mančaftem neztratí. Je to
mužstvo protkané zkušenostmi, odehráli tu velice kvalitní utkání.“

PETAR ALEKSIJEVIČ – FK Mohelnice:

„Myslím si, že jsme zaslouženě vyhráli, moc si tohoto vítězství
vážím. Měli jsme čtyři situace, kdy jsme šli sami na gólmana,
jednou jsme dokonce netrefili prázdnou bránu. Mužstvo Určic
bojovalo a mohlo vyrovnat, měli jsme štěstí při střele do břevna,
ale dle mého názoru jsme byli o gól lepší. Naše převaha vyplývala z velmi dobrého ataku a agresivního bránění, které dneska
fungovalo po celý zápas. Upozorňoval jsem, že kvalita, kterou
oni mají na hrotu a uprostřed, je velká a že se jim nesmí nechat
prostor. Kluci to splnili velmi dobře a z toho pramenily i situace, kde jsme chodili sami na bránu. Zvládli jsme i standardky.
Už několikrát jsme při nich doplatili na laxnější bránění, musím
zaklepat, že teď to funguje. Jediné, co klukům mohu za dnešní
zápas vytknout, je malá produktivita ve finální fázi.“

Sestava Určic:
Nejezchleb – Javořík (80. Pekař), Škoda, Skopalík, Ján (46. T.
Zapletal) – Bokůvka, Los (65. Bednář), Svozil, Vaněk, Hochman
– Haluza (70. Schön). Trenér: Evžen Kučera.
nebezpeční, drželi se na balonu. Teď
jsme na ně byli dobře připraveni
a jen v úvodních patnácti minutách
nás zmáčkli,“ těšilo trenéra Určic.
A co mu udělalo největší radost? „Takové drobnosti. Dali jsme dvě gólovky, když se Los prosadil střelou z dálky a poté Schön zatáhl míč po křídle
a trefil se Bednář, dostali jsme se i do
dalších šancí. Dokázali jsme si přihrát
a přečíslovat soupeře,“ vyjmenoval
hlavní pozitiva víkendového mače.
V neděli od půl páté má před sebou
divizní nováček střetnutí s Petrovicemi a kouč pořádajícího výběru má
před soubojem s týmem, jenž dosud
získal stejný počet bodů, jediné přání. „Snad už konečně vyhrajeme.
Styl hry se zlepšuje, tak jsem optimistou,“ pousmál se Evžen Kučera.

Jiří Možný
Zdálo se, že Mohelnice byla
ve všem lepší. Souhlasíte?
„Byli na tom pohybově líp, všude
o kapku dřív. Ne že bychom se
nesnažili, snahu jsme měli, běhali
jsme s nimi, byli ale o kousek
jinde. Je to škoda, první půlku
jsme si zase pokazili. Druhou
jsme se snažili, ale soupeř byl
úplně jinde, o třídu výš. Mohelnice byla rychlejší, věděla kam
naběhnout...“
Po většinu zápasu se vám
nedařilo podržet míč, kde
hledat příčiny?
„Hodně se nadřeme, než míč
vybojujeme, pak ho zase lehce
ztratíme nějakou přihrávkou.
Stejně tak tomu bylo u gólu. Šli
jsme dopředu a byl z toho gól. Je
to škoda, jedná se už o několikátý
zápas, kdy jsme dostali blbý gól.“
Prohráli jste potřetí
v řadě, byl zápas s Mohelnicí přesto jiný než ty předchozí?
„Ano. Předešlí soupeři jen bránili,
tito se snažili hrát a hrálo se nám
s nimi trochu líp. V prvních dvou
zápasech jsme ale zaspali začátek,
šli jsme do toho nějak laxně, a pak
už se to v této soutěži těžko honí.
Není to jako v kraji. I standardek
máme hodně, nedokážeme se tam

Foto: Jiří Možný
ale dostat, jako by to bylo na půl
plynu, není to ono.“
Dlouho jste se nedostávali
do střel, té vaší ale chyběly
jen centimetry…
„Ta byla životní. Kdyby to tam
spadlo, tak mě asi nechytí (smích).
To bych běžel hodně daleko. Takovou už asi nevystřelím.“
Jak se hrálo na mokrém
trávníku za sílícího deště?
„Bylo to nepříjemné, balon měl
výrazný odskok. Napřed jsme
naříkali, že nezaprší, a teď zrovna
zapršelo. Je to škoda, musíme pro
diváky něco urvat v následujících
zápasech.“

www.vecernikpv.cz
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ě jarní zpravodajství z Prostějovska

(1:1)

Branky: Orava, Kundrát – Los, Bednář. Rozhodčí: Růžička –
Kozubík, Stodůlka.

val se z již páté venkovní remízy
v tomto ročníku hostující kouč.
Při tvorbě sestavy se výjimečně rozhodl pro rozestavení 4-5-1, kdy na
hrotu zůstal jen Petr Haluza a Tomáš
Los se přesunul na pravý střed záložní řady. „Petr je bojovník. Hodně
toho naběhal, podstoupil hlavičky,
souboje, je to dříč. Podařilo se nám
také vytvořit silnou zálohu, která
soupeře přehrávala, sem tam si ale
nebyli schopni přihrát,“ vyzařovaly
z Kučery pozitivní dojmy.
Povšiml si, že styl hry domácích
se oproti soubojům v krajském
přeboru hodně změnil, Hraničtí
už nehrají tolik na krásnu, ale sází
zejména na velké nasazení a nakopávané míče. „Přišlo mi , že dříve
hráli mnohem lepší fotbal. Bývali
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Určice - Branku Filipa Muchy hráči Určic téměř
neohrozili, přesto měl mohelnický gólman velké
štěstí, že si z Hané odvezl čisté konto. Čtvrt hodiny před koncem totiž z velké dálky napřáhl David
Javořík a bomba v podání čtyřiadvacetiletého
krajního beka domácích zatřásla s břevnem, míč
poté ještě dopadl na čáru a teprve pak se odrazil zpět do hry. I proto tak nováček divize přidal
k bezbodovým utkáním s Valašským Meziříčím
a Otrokovicemi třetí prohru v řadě.

zprávy od zeleného stolu...

Sportovně-technická komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 7. května 2014 rozhodla:
1 Odehráno:
Od h á
1.
II. třída 18. i 24. kolo bez závad. III. třída 18. i 24. kolo bez závad. IV. třída 16. kolo bez
závad, Sokol Přemyslovice – Sokol Kladky řídil oddílový rozhodčí, nebyl zápis na zasedání STK. Dorost 14. kolo bez závad. Starší žáci 18. i 25. kolo bez závad. Mladší žáci
16. kolo bez závad. Mladší přípravka 4.5.2014 turnaj Konice bez závad, 1.5.2014 turnaj Kostelec na Hané bez závad, 1.5.2014 turnaj Kralice na Hané bez závad, 3.5.2014
turnaj Mostkovice zrušen z důvodu nepříznivého počasí, náhradní termín po domluvě
vedoucích mužstev.
2. Změna termínu utkání:
II. třída 22. kolo Sokol Brodek u Prostějova – Sokol Olšany u Prostějova bude
sehráno 16.5.2014 od 17.30. Dohoda oddílů.
III. třída 30. kolo FK Výšovice – TJ Haná Nezamyslice „B“. Původní termín
15.6.2014, bude sehráno 14.6.2014 v 16.30 na základě RS článek 3, bod 5.
Mladší žáci 21. kolo Sokol v Pivíně – FK Němčice nad Hanou. Původní termín
8.6.2014, bude sehráno 28.5.2014 v 17.00 hod. Dohoda oddílů.

S ší přípravka
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4 2014 ze hřiš
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d h á na hřiš
Starší
turnajj z 12
12.4.2014
hřištěěPl
Plumlov
hřištii ve
Smržicích 31.5.2014 v 10.00. Jedná se o mužstva FC Kostelec na Hané, Haná
Nezamyslice, Sokol Konice, Sokol Smržice.
3. Různé:
Klubům byl rozeslán rozpis utkání nástavbové části dorostu
Na zasedání komise STK se dostavili zástupci klubů TJ Pavlovice u Kojetína
ohledně neoprávněného startu hráčů, kteří nebyli členy FAČR v soutěžních
utkání 18., 20., 21., 22., 23., 24. kolo. Zástupci klubu byli vyzváni, aby do příštího zasedání komise STK 14.5.2014 ve 14.00 doložili doklad o zaplacení členství ve FAČR s vygenerovaným seznamem hráčů k datu 12.3.2014. Dále požadujeme potvrzení od FAČR, že hráči mužstva jsou od 12.3.2014 členy FAČR.
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS, odsouhlasil Roman Minx, garant STK

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

Sportovně-technická komise OFS Prostějov na svém
zasedání dne 7. května 2014 rozhodla:

Veškeré úřední zprávy a další aktuality

1. Nepodmíněně:
Kašík Štefan (Sokol Tvorovice) – 1 SU od 5.5.2014, DŘ 19/1.
Kapounek Tomáš (TJ Sokol Mostkovice „B“) – 1 SU od 5.5.2014, DŘ 19/1.
Zdráhal Luděk (rozhodčí) – zákaz výkonu funkce na tři měsíce od 9.5.2014 do 9.8.2014
+ pokuta 200 korun, DŘ 35/2a.
2. Žádost o prominutí zbytku trestu – 1 SU podmíněně:
Navrátil Jaroslav (Sokol Zdětín) – žádosti se vyhovuje, činnost uvolněna podmíněně od
7.5.2014 do 7.9.2014.
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS, souhlasil Richard Hofman, místopředseda DK

mohou zástupci jednotlivých oddílů
i jejich příznivci nacházet
na internetových stránkách

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!

Zápasové meníčko
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
26. kolo: Opava – 1.SK Prostějov (sobota 17.5., 18.00, rozhodčí: Boček – Julínek, Hanáková).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DIVIZE, SKUPINA „E“:
26. kolo: Určice – Petrovice (neděle 18.5., 16.30, Gasnárek
– Dohnálek, Bartoň).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
26. kolo, neděle 18. května, 16.30: Konice – Šternberk (Boháč – Hodaň, Vojáček), Želatovice – Kralice na Hané (Přikryl
– Knoll, Lizna).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
22. kolo: Štěpánov – Klenovice na Hané (sobota 17.5., 16.30,
Jar. Šmíd – P. Jílek, Molík), Náměšť na Hané – Čechovice (neděle 18.5., 16.30, Vičar – Vachutka, Krpec).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
22. kolo, neděle 18. května, 16.30: Kostelec na Hané –
Pivín (Ženožička – Valouch, Vojtek), Lipová – Plumlov
(J. Dorušák – Sedláček, Machala), Radslavice – Vrchoslavice (Zaoral – Grečmal, P. Pospíšil), Mostkovice
– Nezamyslice (Balún – Ehrenberger, Kološ).

I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
22. kolo: Dubicko – Hvozd (sobota 17.5., 16.30, Žvátora –
Kološ, Valouch).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U19:
24. kolo: Hodonín – 1.SK Prostějov (sobota 17.5.,
10.15,Ogrodník – Jm KFS, Jm KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U17:
28. kolo: Kroměříž – 1.SK Prostějov (sobota 17.5., 10.15,
Mrázek – Zl KFS, Zl KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U16:
28. kolo: Kroměříž – 1.SK Prostějov (sobota 17.5., 12.15, Zl
KFS – Mrázek, Zl KFS).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – dorost:
22. kolo: Čechovice – Kostelec na Hané (neděle 18.5., 9.30, Kopecký), Velké Losiny – Konice (neděle 18.5., 15.00, Pivoňka),
Nové Sady – Určice (sobota 17.5., 14.00, Podhajský).
KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu – skupina „B“:
22. kolo: Čechovice „B“ – Hustopeče (neděle 18.5., 11.45,
Kopecký), Němčice nad Hanou – Černovír „B“ (sobota 17.5.,
10.00, Jelínek).

PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – II. TŘÍDA:
26. kolo. neděle 18. května, 16.30: Zdětín – Přemyslovice,
Určice „B“ – Čechovice „B“ (sobota 17.5., 16.30), Němčice
nad Hanou – Olšany u Prostějova, Vrahovice – Smržice (sobota 17.5., 16.30), Jesenec – Otinoves (sobota 17.5., 16.30, hřiště
Dzbel), Protivanov – Horní Štěpánov, Brodek u Prostějova –
Držovice, Haná Prostějov „B“ – Otaslavice.
III. TŘÍDA:
26. kolo, neděle 18. května, 16.30: Zdětín „B“ – Brodek u
Konice (sobota 17.5., 16.30), Plumlov „B“ – Pivín „B“ (sobota 17.5., 16.30, hřiště Krumsín), Výšovice – Ptení, Kralice na Hané „B“ – Bedihošť, Vrahovice „B“ – Tištín, Skalka
– Mostkovice „B“ (sobota 17.5., 16.30, hřiště Klenovice na
Hané), Pavlovice u Kojetína – Nezamyslice „B“, Dobromilice – Vícov.
IV. TŘÍDA:
18. kolo, neděle 18. května, 16.30: Přemyslovice „B“ –
Otaslavice „B“ (sobota 17.5., 16.30), Želeč – Kladky, Protivanov „B“ – Brodek u Prostějova „B“ (sobota 17.5., 16.30),
Čechy pod Kosířem – Tvorovice, Doloplazy – Biskupice.
OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN:
16. kolo: Medlánky – Kostelec na Hané (neděle 18.5., 14.00).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu! -jim-
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Sousedské derby v okresním přeboru nabídlo pohledný fotbal, přes třicet střel a hned sedm branek

DRŽOVICE DEKLASOVALY „BÉČKO“ HANÉ, HOSTŮM TÉMĚŘ ZPÍVAL KANÁR
Domácí zahodili penaltu, i tak ukončili měsíční čekání
na výhru a pojistili si postavení v horní polovině tabulky

V jednoznačnou záležitost se změnilo setkání
fotbalistů Sokola Držovic a Hané Prostějov „B“
ve víkendovém pokračování nejvyšší okresní fotbalové soutěže. Oba týmy se hned od
počátku souboje pětadvacátého kola snažily
o pohledný fotbal po zemi a za téměř letního
počasí nabídly příchozím divákům atraktivní podívanou. S lepším pocitem se v sobotu večer
mohli domů vracet fanoušci domácího celku.
Držovice totiž hned od úvodních minut vytrvale
ohrožovaly hostující bránu, a když hráči rezervy prostějovského celku neskórovali v první půli
z celkem tří nebezpečných situací, začaly svůj
náskok navyšovat. Nakonec z toho byla druhá
nejvyšší porážka hostů v sezóně a ukončení více jak měsíčního čekání domácích na tři body.
Do uplynulé soboty vyhráli naposledy 5. dubna
proti Smržicím...
Držovice/jim
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lízko k radosti tak měli
hosté. Nejprve vyslal Pejřimovský jedovku z pravé strany
a míč snášející se na zadní tyč
Jetel konečky prstů vytáhl na
roh, poté Filip Křížek snad ze
dvou metrů přestřelil bránu, když

u Prostějova rychle zahnat,
o což se střelou z levé strany
postaral Preisler.
ržovičtí nepřestávali hrozit a záleželo jen na tom,
kolikrát ještě dokáží trefit bránu
a poslat míč mimo Hlávkův dosah. Fifernovi se to nepodařilo
podle představ a ze zhruba pětadvaceti metrů vystřelil velice
těsně vedle, Zahradníček si při
brejku nezpracoval míč ideálně
a posléze slabě přihrál z druhé
vlny nabíhajícímu Pavlátovi.
Uspěl opět až Preisler, jehož střela tentokráte z pravé strany překvapivě skončila v bráně.
o ale ještě nebylo vše. Zahradníček útočil na hattrick
a ze střední vzdálenosti těsně
minul bránu, to jeho kolega
z útoku se třetí trefy dočkal
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Velká převaha. Tento gól Martina Hausknechta kvůli ofsajdu neplatil, přesto se fotbalisté Držovic
radovali hned šestkrát a v utkání s Hanou Prostějov „B“ nezaváhali.
Foto: Jiří Možný

D

a při brejku si na svůj věk zkuržovice mohou další tři
šeně poradil s o jednadvacet let
body získat v neděli odstarším gólmanem, čímž zarov- poledne na hřišti Brodku
nal účet pro hosty, v jejichž dresu u Prostějova. To Haná Prostějov
nastoupil i bývalý profesionální
tenista Jiří Novák, na půltucet.
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nedokázal zužitkovat přhrávku z pravé strany
a přesouvající se
gólman ho donutil ke
Frnka
střele nad horní tyčku.
rest přišel ještě do
poločasové přestávky. Po Martinákově faulu
v pravém rohu vápna sice
penaltu nevyužil Zahradníček,
když poslal míč po vzoru světových celebrit vysoko nad, následně ještě Preislerovu bombu

T

 14. PRVNÍÍ ÚDER.
Ú
Po Dokoupilově přihrávce z pravé strany se
k volnému míči dostal Zahradníček a uklidil ho k tyči - 1:0.
 26. V gólovce selhal hostující Křížek, když z několika metrů přestřelil
téměř volnou bránu.
 34. Zvýšení vedení odmítl Zahradníček, když z pokutového kopu poslal
míč vysoko nad!
 38. Preislerova bomba z levé poloviny vápna se vyhnula gólmanovi, míč
z brány ale vyhlavičkoval Sedláček, který pak zůstal silně otřesený...
 43. GÓL DO ŠATNY. Akci taženou po levé straně zakončil přízemní
střelou na první tyč Jakub Dokoupil – 2:0.
 50. JEDNODUCHÁ POZICE. Na centr z rohového kopu gólman
nedosáhl a Zahradníček už měl před sebou odkrytou kasu – 3:0.
 54. FOTBALOVÁ PARÁDA. Z přímého kopu ze zhruba třiceti metrů se střelou přes zeď blýskl Jan Pejřimovský, domácí gólm Jetel nestihl
doskočit - 3:1.
 57. RYCHLÁ ODPOVĚĎ. Střelou po zemi na první tyč se prosadil
David Preisler - 4:1.
 68. VYMETL PAVOUKY. Další Preislerova bomba z pravé strany
našla svůj cíl, když míč skončil v bližším horním rohu - 5:1.
 75. DOKONANÝ HATTRICK. Z pravé strany se sám na Hlávku
řítil Preisler a obloučkem si vychutnal padajícího gólmana - 6:1.
zaznamenal Jiří Možný

„Byl to týmový výkon, o čemž svědčí i fakt, že se dokázalo trefit
více hráčů. Celý mančaft konečně bojoval, takže se nám podařilo
vyhrát. Tady je pro nás derby každý zápas, měli jsme ale vysokou
motivaci, protože už potřebujeme body, abychom se posouvali
v tabulce výš a měli jistotu, že dohrajeme sezonu minimálně ve
středu tabulky. Myslím si, že jsme hráli kombinační fotbal a že
i diváci mohli být spokojeni. Máme velice kvalitní střelce, takže
je radost se na to dívat...(úsměv)“

PAVEL OCIEPKA - TJ Haná Prostějov „B“:

trenér:
MARTIN PELLA
Pavlát

„B“, která už popáté v řadě nezvítězila, má další šanci na reparát taktéž v neděli 18. května od
16.30 hodin proti Otaslavicím.

MARTIN PELLA - TJ Sokol Držovice:

střídání: 51. Hošek za Dokoupila, 61. Koutný za Krčmáře,
75. Pella za Valentu

S
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z levé strany vápna hlavou vyrazil
dobře postavený střední obránce Petr Sedláček, za což zaplatil
otřesem a nutným ošetřením
mimo hrací plochu, pak už se ale
domácí dopracovali ke vstřelené
brance. Přihrávku zleva poslal
k první tyči Jakub Dokoupil
a domácí zvýšili. Na oslavu
gólu si ale trenýrky změnil
na jakoby tanga a dostal
žlutou kartu, na což doplatil vystřídáním hned na počátku druhé půle. Když ale
odcházel ze hřiště, bylo to už
o tři branky. Šťastného zakončení zpoza šestnáctky ještě gólman
vytěsnil mimo tři tyče, na centr
z rohového kopu už ale nedosáhl a míč tak přistál na Zahradníčkově hlavě. A za další exhibiční kousek se sundáním
dresu přišla další žlutá karta...
otbalisté Hané uspěli pouze jednou, ale stálo to za
to. Z přibližně třiceti metrů
poslal míč přes zeď Pejřimovský. Domácím se však podařilo vzpomínky na dva dny staré
nezvládnuté utkání v Olšanech

video na pv.cz
ernik
www.vec

Ondráček
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Sedláček
Hlávka

TJ Haná Prostějov
střídání: 65. Valný za Martiňáka

Martiňák

trenér: PAVEL OCIEPKA

„Hráli jsme dobře, ale na soupeře to nestačilo... Nastupujeme pokaždé
v trochu jiné sestavě, hodně se náš kádr točí, což může být problém.
Na špatnou sestavu se ale vymlouvat nechci, přestože mi chyběly nějaké typy hráčů a věkový průměr jsme měli ke čtyřiceti rokům. Chceme hrát veteránský fotbálek a ono to moc nefunguje... Je to možná
v nějaké drobnosti a musíme něco změnit. Fotbalisti nebyli špatní
a příště se to třeba sejde lépe. Hrajeme na pohodu, ale možná se to pak
přežene a pohoda přejde v křeč, což se teď poslední dva tři zápasy děje.
Začali jsme dobře, ale možná nám uškodily první zápasy, kdy jsme
hráli docela dobře a vyhrávali jsme. Musíme se z toho nějak dostat!“

„HATTRICK PŘIJDE PŘÍŠTĚ,“
usmíval se Petr Zahradníček

Držovice - Ani neproměněná penalta nemusela Petra
Zahradníčka (na snímku
J. Možného) mrzet. Držovický
útočník sice na konci prvního
poločasu ze značky pokutového kopu vysoko přestřelil, i tak
se ale postaral o dvě vstřelené
branky svého týmu a velkou
měrou přispěl k první výhře
Držovic od počátku dubna.
Z předešlých pěti utkání totiž
on a jeho spoluhráči vytěžili
pouze tři body za tři nerozhodné výsledky. Po vysokém
vítězství tak Zahradníček
v exkluzivním rozhovoru pro
Večerník jen zářil...
Jiří Možný

DOKONALÝ POČIN
DAVID PREISLER
D

TJ SOKOL DRŽOVICE
Teprve devatenáctiletý útočník potvrdil, že je nejlepším střelcem Držovic a ke svým dvanácti brankám přidal v sobotu odpoledne další tři. Svůj gólový účet rozepsal krátce před dovršením hodiny
hry, když střelou po zemi zvýšil na 4:1, o jedenáct
minut později ranou pod břevno upravil už na 5:1
a na zkompletování čistého hattricku mu stačilo
dalších sedm minut, když si při sólovém úniku
věděl rady. A mohl dosáhnout ještě na minimálně
jednu trefu, to kdyby se jeho jedovce nepostavil do
cesty Petr Sedláček, jenž míč na poslední chvíli vyhlavičkoval z brány.

Kde lze hledat příčiny, že
jste vyhráli tak vysoko?
„Máme strašně moc natrénováno... (smích).“
Byli jste o tolik lepší
než Haná?
„Myslím si, že ano, oni nepředvedli vůbec nic. Měli hodně
starý tým, jasně jsme je přehráli
a mohli jsme vyhrát i vyšším
rozdílem. Bohužel neproměňujeme šance, na to trpíme.“
Vy sám jste dal dvě
branky, jste spokojen
se svým výkonem?
„Ne, bylo to špatné. Penaltu
jsem neproměnil a na hřišti není klid, hrajeme strašně
zbrkle.“
Jak moc mrzí, že nevyšel hattrick?
„To přijde příště (úsměv). Šance
byly, ale nebylo až tolik štěstí.“
Právě pokutové kopy se
vám dlouhodobě nedaří...

„Je to čtvrtá penalta v řadě, kterou jsme nedali. Nevím, čím to
může být, možná tréma.“
Myslel jste při tom i na
čtvrteční zápas, kdy
jste vedli 2:0, ale 2:3 prohráli?
„Jasně, myslel jsem, že to bude
úplně stejný zápas. To by mě
borci v šatně sežrali (smích).
Naštěstí jsme ale dost vysoko
vyhráli, takže pohoda.“
Vraťme se ke čtvrtečnímu zápasu, kde nastal v Olšanech problém?
„Řeknu to na rovinu. Problém
byl v tom, že naše hra nemá
žádný systém. Nemáme trenéra, a když to nikdo neřídí
z lavičky, tak to hráči nevidí...
V tomto směru je pro příští sezónu potřeba změna.“
Co byste si přál do
zbytku sezony?
„Hlavně se chceme zachránit
a nemít problémy. V Držovicích nejsou žádné postupové či
přehnané ambice.“

Fotbal
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Fotbalové zpravodajství
608 706 148

Víkend v číslech
seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS
25. kolo: 1. HFK „B“ - Litovel
3:0 (2:0), branky: Blažkovský
3x. Velké Losiny - Konice 2:0
(2:0), branky: Linet p.k.,Mičunda.
Dolany - Kojetín-Koválovice
2:3 (2:1), branky: Samek,Čech Dočkal,Axamit,Bosák.
Hněvotín
- Troubky 4:2 (2:0), branky:
Novák,Schinneck,Šulc,Pospíšil
Petráš,Stískal. Kozlovice - Ústí 3:0
(2:0), branky: Petráš,Navrátil,Heger
ČK:Juřica (Ústí), Kralice Nové Sady 2:3 (2:1), branky:
Lehký,Cibulka - Pápica 2x,Režný.
Šternberk - Želatovice 2:0 (1:0),
branky: Hlaváček,Havlík.
1. Kozlovice
24 19 4 1 60:15 61
2. Nové Sady
23 14 6 3 62:30 48
3. 1. HFK “B“
23 11 5 7 41:28 38
4. Velké Losiny 23 11 5 7 44:40 38
5. Šternberk
23 9 7 7 41:35 34
6. Hněvotín
24 9 4 11 44:39 31
7. Želatovice
23 9 4 10 40:42 31
8. Kojetín
23 8 6 9 35:34 30
9. Kralice
23 8 5 10 46:47 29
10.Konice
23 8 5 10 35:48 29
11.Litovel
24 8 4 12 33:49 28
12.Troubky
24 8 4 12 41:60 28
13.Medlov
23 7 6 10 37:45 27
14. Ústí
24 3 9 12 31:53 18
15.Dolany
23 4 4 15 34:59 16

I.A sk. „B“ muži:
21. kolo: Hranice „B“ - Lipník
1:1 (1:1), branky: Šimeček Janíček. Beňov - Hlubočky 6:2
(3:1), branky: Grec 2x,Schlehr 2x,
Hrabovský,Machač
- Ferenčík,
Henkl. Bělotín - Náměšť na Hané
5:1 (2:1), branky: Hanák 2x,
Malaník,Hýža,Celnar - Ošťádal
R.. Klenovice - Slatinice 3:2
(2:1), branky: Pytela 2x,Šlézar Vymazal,Veselský. Dub nad Mor.
- Opatovice 1:0 (0:0), branky: Winkler.
1.Klenovice
18 14 1 3 43:21 43
2.Opatovice
17 11 2 4 43:20 35
3.Štěpánov
17 8 2 7 32:28 26
4.Lipník
18 8 2 8 27:25 26
5.Hranice “B“
19 8 2 9 37:46 26
6.Čechovice
18 8 1 9 28:32 25
7.Beňov
18 8 0 10 46:49 24
8.Bělotín
17 7 2 8 30:25 23
9.Slatinice
17 7 0 10 30:36 21
10.Náměšť na Hané18 6 3 9 37:44 21
11.Dub nad Mor. 18 6 3 9 22:29 21
12.Hlubočky
17 6 0 11 35:55 18

I.B sk. „A“ muži:
21. kolo: Býškovice - Kostelec 2:2
(1:1), branky: Rakovský S.,Rebenda Vařeka,Vyhlídal. Nezamyslice - Všechovice
2:1 (1:1), branky: Oulehla,Přidal - Kozák.
Tovačov - Lipová 1:2 (1:1), branky:
Martinka - Přikryl,Liška. Plumlov - KojetínKoválovice „B“ 2:3 (1:1), branky:
Frýbort,Fabiánek - Krčmář 2x,Janováč.
Vrchoslavice - Mostkovice 2:4 (1:3),
branky: Horák st.,Lacina - Kamenov
3x,Pořízka. Brodek u Př. - Radslavice 0:0.
Pivín - Hor. Moštěnice 1: 5 (0:2), branky:
Tydlačka - Suchánek 3x,Zývala 2x.
1.Lipová
21 14 2 5 48:23 44
2.Plumlov
21 11 3 7 37:40 36
3.Vrchoslavice 21 11 1 9 58:43 34
4.Mostkovice
21 10 3 8 42:34 33
5.Pivín
21 10 3 8 38:32 33
6.Všechovice
21 10 3 8 44:39 33
7.Radslavice
21 9 4 8 25:28 31
8.Kojetín
21 8 4 9 37:34 28
9.Hor. Moštěnice 21 9 1 11 26:35 28
10.Kostelec
21 7 6 8 31:30 27
11.Býškovice
21 8 2 11 30:50 26
12.Brodek u Př. 21 7 4 10 39:38 25
13.Tovačov
21 5 9 7 28:29 24
14.Nezamyslice 21 4 3 14 30:58 15

I.B sk. „B“ muži:
21. kolo: Velký Týnec - Lesnice 3:1 (0:1), branky: Lintner
O.,Švéda,Coufal - Janíček. Slavonín - Dubicko 5:1 (2:1), branky:
Alka 2x,Mikuš,Florian,Korol - Grohar. Hvozd - Doloplazy 5:2 (1:1),
branky: Vánský J.,Vyroubal,Poles
Z.,Grulich D.,Muzikant P. Jurčík,Chmiel. Červenka - Velká
Bystřice 5:2 (3:1), branky: Jurásek
2x,Vrba 2x,Coufal F. - Kaczmarczyk 2x. Lutín - Kožušany 1:2 (1:0),
branky: Körner - Zapletal,Šrom.
Babice - Zvole 4:1 (4:0), branky:
Seyfried 2x,Lindaur,Niessner Nejedlý. Maletín - Haňovice 3:2
(1:0), branky: Nevrlý,Michalčák
M.,Beran - Přikryl,Zavadil.
1.Maletín
21 19 2 0 102:30 59
2.Slavonín
21 14 3 4 64:32 45
3.Doloplazy
21 14 1 6 56:45 43
4.Haňovice
21 10 3 8 58:46 33
5.Velká Bystřice 21 9 3 9 51:50 30
6.Velký Týnec
21 9 3 9 46:57 30

sport@vecernikpv.cz

a další...

www.vecernikpv.cz

VÍTĚZNÁ ŠŇŮRA NEKONČÍ! Fotbalisté otočili zápasu s Hlučínem I.A třída: Klenovice upevňují náskok, Čechovice odpočívaly
2:1

1. SK Prostějov
FC Hlučín

(1:1)

Branky: 15. a 69. Machálek – 12. Hanus. Rozhodčí: Polák – Mikyska, Černý.
ŽK: 38. Krejčíř – 53. Bogdaň, 78. Hejník, 79. Marák, 87. Žižka. Diváků: 480.

1. SK Prostějov:
Bureš – Krejčíř, Zatloukal, Pavlík, Pančochář (89. Rus) – Machálek (81.
Šteigl), Fládr, Zelenka (70. Mazouch), Hirsch – Krč, Jirouš (64. Petržela).
Trenér: František Jura

FC Hlučín:
Andrejko – Žižka, Hejník, Bogdaň (71. Marák), Barcal – Skřehot – Limanovský, Dostál (80. Hudeczek), Mucha – Hanus (80. Ptáček) – Pezzotti.
Trenér: Petr Samec

Prostějov/tok - Pět vítězství v řadě
je nejnovější bilance družiny trenéra Františka Jury. V teplém jarním
podvečeru „eskáčko“ otočilo nepříznivý vývoj utkání s Hlučínem,
když střelcem zápasu byl tentokrát
Tomáš Machálek. Je zajímavé, jak
se jednotliví forvardi střídají v rozhodování utkání, což jen svědčío o
velké síle a vyrovnanosti prostějovského kádru. Po sobotních zápasech se Prostějov dokonce nakrát-

ko vyšvihl do čela tabulky MSFL,
z nějž jej o den později sesunula
Opava, rezerva olomoucké Sigmy
ale klopýtla. Tuto sobotu tak na
„eskáčko“ čeká šlágr jara v Opavě,
kde změří kvality momentálně prvníi dva týmy třetí nejvyšší fotbalové
soutěže!
Ke zraněnému Martinu Souškovi přibyl během uplynulého týdne
také stoper Pavel Hloch, kterého tak
musel v sestavě zastoupit Tomáš Za-

Josef Pančochář:
„Jedeme si to užít!“

Prostějov - Jestli se dnešní výkon Pepy Pančocháře
dá něčemu přirovnat, pak
oné pověstné „černé práci“.
Naběhal toho dnes opravdu
hodně, byl platný v obranné
fázi stejně jako při zakládání
útočných akcí. A po zápase
bylo zřetelně znát, že do něj
dal opravdu všechny síly.
Tomáš Kaláb
Čím to, že se první poločas
herně příliš nevyvedl?
„Běhali jsme sice hodně, ale pohříchu to bylo bez balónu, soupeři jsme
nechávali neskutečně mnoho prostoru. Mohli jsme klidně prohrávat o
dva góly, štěstí se k nám přiklonilo
při Hanusových příležitostech.“

Prostějov v sobotu dokonce vedl tabulku MSFL, nyní je druhý!

tloukal. A povedlo se mu to více než
výtečně. Jinak se v modrých dresech
předsztavvila očekávaná sestava. I
hlučínský trenér Samec dal důvěru
vítězné sestavě z posledního kola se
Zábřehem na Moravě.
Od prvních minut hosté převzali iniciativu a domácí působili poněkud
mátožným dojmem. Už v 3. min. se
po centru zleva do dobré příležitosti
dostával Mucha, jeho střelu zblokoval
Krejčíř, Hanus následně mířil nepřesně. Ze strany domácích zaujala jen
Fládrova střela z dálky. Prostějov si
svým přístupem koledoval o gól a ten
opravdu přišel - po rychlé akci na pravém křídle a centru se z malého vápna
trefil ostrostřelec Hanus - 0:1.
To přece jen hráče v modrých dresech
vyburcovalo a už za tři minuty bylo
srovnáno. Jirouš poslal dopředu Machálka, ten rychle potáhl míč po levé
straně a umístěnou střelou pod břevno
překonal gólmana Andrejka – 1:1!
V 19. minutě se hostující Žižka snažil
zdálky marně překvapit Bureše. Do
dalšího brejku o dvě minuty později
poslal Zelenka Jirouše, obrana hostí

Prostějov/tok - Tak jsme se
konečně dočkali! Už v předsezónních rozhovorech se trenéři
i hráči shodli na tom, že právě
zápas v Opavě je ten, na který se
na jaře těší nejvíc. A to i přesto,
že půjde o velmi těžký souboj,
o kvalitě soupeře se Prostějov
přesvědčil už na podzim doma,
když přečkal soupeřův tlak
v první půli a bod zachraňoval až
v nastaveném čase Krč.
Opava po celou stávající sezónu
potvrzuje očekávanou pozici favorita a spolu s rezervou olomoucké
Sigmy se stabilně pohybuje na
špici tabulky. Trenér Baránek se
v rozhovoru před startem jarní části

Bylo to fyzicky náročné
utkání?
„Bylo! Řekl bych, že na nás trochu
dolehla ta třízápasová šňůra z minulého týdne, navíc jsme tento týden
měli méně tréninků. Je také pravda,
že jsme poprvé hráli v dost teplém
počasí, které se na výkonu také podepsalo.“
Co vám řekl trenér do druhého poločasu?
„Zásadní bylo, abychom hráli mnohem aktivněji, což se nám myslím
do určité míry podařilo. Hlučín byl
z mého pohledu snad nejtěžší soupeř,
takže vítězství nad ním je určitě hodně
cenné.
A navíc je v Opavě o co hrát..
„Oproti soupeři bychom mohli
mít výhodu, že nejsme pod tlakem,
ale pojedeme si tam zápas užít, nemáme vůbec co ztratit. Všichni se na
(dokončení ze strany 17)
utkání večer moc těšíme, měla by tam Dalším strategickým místem je
být ta pravá fotbalová atmosféra!“
obrana a i zde má k dispozici trenér Jura kvalitní alternativy. Stoperskou dvojici vedle zkušeného
Pavlíka skvěle doplnil nominálně
útočník Tomáš Zatloukal, který
se na tomto postu vyloženě „našel“. Využil jarního zdravotního
laborování Pavla Hlocha, který
na podzim „vyrostl“ v důstojného
Hunalova nástupce, a místo zahřívání lavičky či nepřesvědčivých
výkonů v ofenzivě umně vyztužil
zadní řady.
To usnadňuje práci oběma gólmanům – jednička Tomáš Bureš
odchytal sedm zápasů, obdržel v
nich šest gólů a vychytal třikrát
čisté konto! Svými bravurními zákroky a zkušenostmi vytříbenou
předvídavostí nejednou mužstvo
podržel. Zdeněk Kofroň zatím
odchytal dvě utkání, domácí se
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52:38 29
46:65 29
49:57 26
40:54 25
37:54 20
48:66 20
27:47 20
40:75 13

Krajský přebor starší dorost
21. kolo: Konice - KMK Zubr
Přerov 4:0 (3:0), branky: Spurný
2x,Olejníček,Sedláček.
Černovír
- Hlubočky 3:2 (3:1), branky:
Bařinka 2x,Bartošek - Šertler
2x. Litovel - Čechovice 0:7
(0:3), branky: Grepl 2x,Nejedlý
2x,Hanák,Drmola,Merdita. Kostelec
- Nové Sady 5:2 (3:0), branky:
Lužný 2x,Božek,Picek,Kopka Novotný,Takáč. Velký Týnec - Velké

Petr SAMEC - FC Hlučín

„Neprohráli jsme úplně zaslouženě, soupeř bohužel proměnil šance,
které jsme mu sami nabídli. První poločas jsme byli lepším týmem,
vytvořili si brankové příležitosti, proměnili jsme ale jen jednu. Po přestávce jsme se dostali trochu pod tlak, dostali druhý gól, ale přesto si
myslím, že jsme z naší strany odehráli dobrý zápas, naše chyby ale soupeř dokonale potrestal.“
ně předtím střídající Petržela rozjel
přes Zelenku slibnou akci, těsně před
Krčem ale zasáhl obránce. Zelenka
si přihrávku mající oči zopakoval o
chvíli později - Machálkovi vrátil míč
za obranu a ten se podruhé v utkání

tváří v tvář Andrejkovi opět nemýlil 2:1! V samotném závěru měl ještě vyrovnání na kopačce střídající Hudeczek, Bureš mu ale skvělým zákrokem
radost nedopřál, naopak na druhé straně mohl definitivně rozhodnout Fládr.

nikterak netajil postupovými ambicemi, slezskou metropoli by chtěl
po roce vrátit zpět do FNL. Klub
v zimě přivítal nové obránce
Múčku a Vavříka ze Sigmy,
útočníka
Mrázka,
záložníka
Schneidra a veterána Polácha
ze Zlína. Odešli naopak Lokša,
Krčmařík, Ficek a Keresteš, který
zamířil do prvoligové Zbrojovky.
Na jaře zažil Baránkův tým
výsledkovou krizi kolem poloviny
dubna, kdy přišlo jediné, a o to
překvapivější zaváhání – porážka
v Kroměříži 1:3. Následovaly dvě
remízy doma s Holicí a ve Zlíně.
Jednoznačně nejlepším střelcem
Slezanů je útočník Nekuda

s dvanácti góly, následovaný
záložníky Metelkou, Wirthem
a Schaffartzikem, majících zhruba
o polovinu méně zářezů na pažbě.
V neděli sehrála Opava vítězné
utkání v Zábřehu, kdy vedla už
od 3. min. 1:0. Podle dostupných
informací vedení zápasu příliš nezvládal hlavní sudí, který domácím
odpískal třiadvacet faulů proti
devíti hostům. Podle ostatních
parametrů šlo o vyrovnaný duel, v
němž za Opavu nastoupili Květoň
– Vavřík, Hrabina, Horka (61.
Wirth), Grussmann, Nekuda (77.
Jurečka), Schaffartzik, Polách,
Metelka, Dvorník, Mrázek (87.
Komenda).

„V Opavě půjde o úplně jiný zápas,“ konstatoval po domácím
utkání s Hlučínem asistent trenéra
1,SK Prostějov Roman Popelka.
„Náboj toho utkání, celková atmosféra bude, předpokládám,
neopakovatelná, očekávám zajímavý zápas a nezbývá než doufat,
že bude napínavý až do posledního
hvizdu,“ přeje si Popelka.
Podle aktuálních informací ze
zákulisí by už měl být na lavičce
k dispozici Soušek, byť vzhledem k jeho hernímu výpadku
do utkání asi příliš nezasáhne.
Určitě mimo hru bude Hloch.
Základní sestava by tedy neměla
doznat podstatnějších změn.

Fotbalisté Prostějova pětkrát za sebou
vyhráli a jsou na druhém místě v MSFL

www.vecernikpv.cz
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Roman POPELKA - 1. SK Prostějov

„Vítězná šňůra se sice protáhla, ale hodně kostrbatě, výsledek se nerodil
vůbec lehce. Nepředvedli jsme takový výkon, který bychom si představovali, ale utkání jsme zvládli a splnili záměr, který jsme měli, aby příští
týden v Opavě bylo o co hrát. S výsledkem i třemi body panuje spokojenost, je ale třeba přiznat, že víc než Hlučín jsme se dnes trápili my sami.
Byli jsme málo aktivní a nechávali soupeři hodně prostoru, čehož Hlučín
dobře využíval. Vyšlo nám opět to, co v minulých domácích zápasech,
že jsme totiž soupeře porazili jejich zbraněmi: Orlovou standardkami,
Hlučín rychlými brejky.“

Losiny 2:1 (0:0), branky: Werner
2x - Schelle. Určice - Šternberk
2:2, branky: Zapletal, Trajer - střelci
nehlášeni. Opatovice - Nemilany
6:5 (3:3), branky: Walach 2x,Rolinc
2x,Vozák,Šindelek J. - Hořava
2x,Zdařil x,Lorenc.
1.Čechovice
21 19 0 2 103:30 57
2.Šternberk
21 18 2 1 82:25 56
3.Černovír
21 12 2 7 64:35 38
4.Určice
21 12 2 7 52:34 38
5.Nemilany
21 12 1 8 71:46 37
6.Hlubočky
21 11 2 8 60:55 35
7.Opatovice
21 9 3 9 65:67 30
8.Kostelec
21 8 3 10 62:60 27
9.KMK Zubr Přerov 21 7 4 10 39:42 25
10.Konice
21 7 2 12 47:78 23
11.Velký Týnec 21 5 3 13 39:68 18
12.Velké Losiny 21 5 2 14 29:80 17
13.Nové Sady
21 4 3 14 45:77 15
14.Litovel
21 3 1 17 29:90 10

Sestava Klenovic: Polák – Rozehnal, Lakomý, T. Cetkovský, Liška (69. R. Cetkovský) – Sigmund
(55. Klimeš), Hatle, Šlézar, VšiBranky Klenovic: 25. Šlézar, 32. anský – Borovský (89. Odložil),
a 58. Pytela. Rozhodčí: J. Dorušák Pytela.
– Kučera, P. Dorušák.
Trenér: Petr Navrátil.

TJ Sokol Klenovice na Hané
SK Slatinice
3:2 (1:1)

Hodnocení trenéra Klenovic
Petra Navrátila:
„Pocity jsou dobré. Podařilo se
nám vyhrát a Opatovice prohrály,
takže náš náskok zkusíme udržet
a nenecháme si postup ujít. Hosté přijeli zejména s cílem bránit
a nedostat nakládačku, de facto
u nás vytěžili z minima maximum,
když ze dvou brejků dali dvě branky. Naopak my jsme měli hru pod
kontrolou, ale šance jsme neproměňovali. Nakonec jsme to však
zvládli. Nejprve Šlézar vyrovnával
na 1:1 a chvíli po něm dal Pytela
na 2:1, ovšem poté, co jsme nedali další šanci, tak Slatinice zkraje
druhé půle srovnaly na 2:2. Věřil
jsem ale, že vyhrajeme, a podařilo
se nám to. Ve zbývajících zápasech
musíme hrát stále stejně a dělat
body. Můžeme si dovolit jednou
prohrát, ale chtěli bychom první
místo potvrdit i ve Štěpánově.“

Svěží jarní zpravodajství z Prostějovska

Výsledky DIVIZE sk. E

25. kolo: Spartak Hulín - Slavia Orlová 1:1 (1:1). Branky: 23.
Krhut – 5. Tomáš. Diváci: 85 * 1.SK Prostějov - FC Hlučín 2:1
(1:1). Branky: 16. Machálek, 69. Machálek – 12. Hanus. Diváci:
480 * HFK Olomouc - Žďár n.Sázavou 3:1 (1:1). Branky: 4.
Šuba, 79. Stehlík, 86. Stehlík – 27. Doležal. Diváci: 260 * HS Kroměříž - MSK Břeclav 6:0 (3:0). Branky: 9. a 35. Steiner, 10.(pen)
a 46. Neubert, 85. Šturma, 87. Šturma. Diváci: 256 * HFK Třebíč
- SK Uničov 1:1 (1:0). Branky: 36. Svoboda – 67. Jeřábek. Diváci: 130 * 1. FC Slovácko B – Mikulovice 3:0 (1:0). Branky: 25.
Sadílek, 69. Bartoš, 75. Kűbl. Diváci: 72 * Fastav Zlín B - Sigma
Olomouc B 3:1 (3:1). Branky: 8. Kurtin, 14. Višněvský, 20. Holík
– 42. Plšek. Diváci: 138 * Sulko Zábřeh - SFC Opava 0:1 (0:1).
Branky: 3. Nekuda. Diváci: 410.

Dohrávané 17. kolo: Dolní Benešov – Slavičín 2:1 (0:0), FK Šumperk - SFC Opava B 1:3 (0:1), Val. Meziříčí - MFK Havířov 5:2 (3:0),
Určice – Mohelnice 0:1 (0:0), Hranice - MFK Karviná B 1:2 (0:1),
Loko Petrovice – Brumov 2:1 (0:1), Nový Jičín - Viktorie Přerov 3:1
(1:0), Lískovec - V. Otrokovice 2:0 (1:0).
25. kolo: Hranice – Určice 2:2 (1:1), Loko Petrovice - Val. Meziříčí
1:0 (0:0), Nový Jičín - FK Šumperk 2:1 (1:1), Viktorie Přerov – Slavičín 5:0 (3:0), MFK Karviná B - MFK Havířov 0:1 (0:0), Mohelnice
- V. Otrokovice 1:0 (1:0), Brumov - SFC Opava B 3:0 (1:0), Lískovec
- Dolní Benešov 2:2 (1:1).

průběžná tabulka PO 25. kole

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

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

Z
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

V
14
14
14
11
10
10
10
9
8
7
8
7
6
6
5
4

R
8
6
5
7
9
9
5
6
8
10
6
7
9
7
7
5

P
3
5
6
7
6
6
10
10
9
8
11
11
10
12
13
16

S
40:19
47:33
47:26
26:24
36:30
34:28
34:29
34:28
30:30
25:25
24:34
30:45
31:39
36:34
19:36
21:54

B
50
48
47
40
39
39
35
33
32
31
30
28
27
25
22
17

kam PŘÍŠTĚ na MSFL?
26.kolo, sobota 17. května 2014, 16:30 hodin: Slavia Orlová - HFK
Třebíč (10:15), MSK Břeclav - HFK Olomouc, Mikulovice - Sulko Zábřeh, FC Hlučín - Spartak Hulín, SFC Opava - 1.SK Prostějov (18:00),
SK Uničov - HS Kroměříž (18.5., 10:15), Sigma Olomouc B - 1. FC Slovácko B (18.5., 10:15), Žďár n.Sázavou - Fastav Zlín B (18.5., 16:30).

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

průběžná tabulka PO 25. kole

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

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

kam PŘÍŠTĚ
na DIVIZI E?
26. kolo, sobota
17. května 2014, 16:30 hodin:
Dolní Benešov - Viktorie
Přerov, Val. Meziříčí - Nový
Jičín, V. Otrokovice – Hranice,
Slavičín – Brumov (18.5.,
10:15), MFK Havířov –
Mohelnice (18.5., 10:15), SFC
Opava B - MFK Karviná B
(18.5., 10:15), FK Šumperk
– Lískovec (18.5., 16:30),
Určice - Loko Petrovice
(18.5., 16:30).

I.B
třída:
Crhan
se
vrátil
vítězně,
Plumlov
i
Vrchoslavice
prohrály
Zápas jara čeká „eskáčko“ v Opavě

Body v Krajském přeboru
naši zástupci nesbírali.
Reportáže z utkání Kralic na
Hané i Konice najdete dnes
výjimečně na straně 27

7.Lutín
8.Hvozd
9.Kožušany
10.Dubicko
11.Lesnice
12.Babice
13.Zvole
14.Červenka

ale odvrátila na roh. Blížila se čtvrtina utkání, když si míč na střed hřiště
navedl Limanovský, jeho střelu těsně
nad břevno ale Bureš pouze kontroloval. Deset minut před přestávkou
Jiroušův centr před bránu odvracel
Hejník, o pět minut později osvědčil
dobré čtení hry Bureš, který včasným
vyběhnutím před šestnáctku zmařil
šanci soupeře.
Druhý poločas načal střelou nad břevno Andrejkovy branky Machálek.
V 53. minutě se středem hřiště protáhl
Zelenka a vybídl na pravé straně Hirsche, ten se ale dostal do příliš velkého úhlu, takže jeho pokus mířil jen do
boční sítě. O chvíli později si početní
diváci jen zklamaně povzdechli - Machálek u postranní čáry vybojoval
míč, prosmýkl se k brankové čáře a
naservíroval balón do malého vápna
Krčovi, jeho dorážku ale z prázdné
branky vykopl hlučínský obránce.
V 66. minutě měl naopak vyloženou
šanci Hanus, který dostal míč na
hranici šestnáctky zprava od Muchy,
mušku měl ale vychýlenou do nebes.
Rozhodnutí padlo v 69. minutě. Těs-

Prostějovsko/jim - Už osm bodů dělí vedoucí Klenovice na Hané a druhé Opatovice na čele I.A třídy,
skupiny „B“ Olomouckého krajského fotbalového svazu. Loňský účastník krajského přeboru má sice zápas
k dobru a může se o tři body přiblížit, i tak je ale výběr
Petra Navrátila velice blízko historickému postupu.
V závěrečných čtyřech utkáních stačí jeho týmu získat osm bodů a nemusí se ohlížet na výsledky svého pronásledovatele. Druhý regionální zástupce TJ
Sokol Čechovice měl kvůli odhlášení Hané Prostějov
a Konice „B“ volno a představí se až v neděli odpoledne v Náměšti na Hané.

Výsledkový servis msfl

Krajská soutěž skupina “B”- dorost
20. kolo: Protivanov - Hor. Moštěnice 4:1
(1:0), branky: Sekanina T. 2x,Milar,Musil Kopeček. Černovír „B“ - Želatovice 1:2
(1:1), branky: Marta - Jemelka S.,Matlocha.
Hustopeče - Náměšť na Hané 1:2 (1:1),
branky: Štaffa - Dostál,Doležal. Chomoutov - Šternberk „B“ 3:0 (1:0), branky:
Nykl,Ondrejka,Hrabálek. Tovačov Brodek u Př. 4:3 (2:3), branky: Chorý
2x,Špalek,Juřík - Poledňák 2x,Baďura.
Doloplazy - Němčice nad H. 0:5 (0:3),
branky: Crhák 2x,Tomek 2x,Vejvoda.
Lipník - Čechovice „B“ 3:1 (1:1), branky:
Bouda,Bureš,Pospíšil - Bílý.
1.Želatovice
21 19 1 1 107:30 58
2.Němčice nad H. 21 19 1 1 69:15 58
3.Chomoutov
21 15 0 6 87:26 45
4.Protivanov
22 13 1 8 78:51 40
5.Doloplazy
21 12 3 6 69:52 39
6.Lipník
21 13 0 8 62:45 39

Zlínem se mu, stejně jako celému
týmu, příliš nepovedlo, zato v Třebíči odchytal dobrý zápas a o čisté
konto přišel až v samotném závěru za rozhodnutého stavu.
Příslibem do budoucna jsou prostějovští odchovanci, kteří by podle
klubové filozofie měli postupně přebírat otěže týmu. Kromě
dvou již jmenovaných dorostenců
musíme zmínit Zdeňka Fládra,
který ostatním může být příkladem. Letos se pevně zabydlel v
základní sestavě a kromě práce v
záložní řadě se prezentuje tvrdými dalekonosnými střelami, byť
bez gólového efektu. Další loňský dorostenec Aleš Rus, který
se dobře rozehrál v Určicích, sice
odehrál jen 166 minut, vyzkoušel
si ale těžké souboje se zlínským
Bartolomeuem a stihl dát jeden
gól. „Aleš určitě dostane ještě do
konce tohoto ročníku větší příleži-

tost ukázat, co se v divizi přiučil,“
poznamenal na adresu hbitého
beka Jura.
A jak komentují současnou vlnu
vítězství ti nejpovolanější? „Tyto
výsledky jsou zaslouženou odměnou pro hráče. V zimní přestávce
jsme začali pracovat na změně
herního stylu a dopředu jsme věděli, že to nebude vůbec jednoduché a výsledky se nemusí dostavit
hned,“ říká trenér Jura a pokračuje: „Také se to potvrdilo v některých zápasech zimní přípravy, kdy
jsme měli sice herní převahu, ale
buď se nám nepodařila vyjádřit
střelecky, nebo po nějaké chybě
a brejku soupeř skóroval. Přes to
všechno jsme všichni věřili, že
nastoupená cesta je správná a tyto
výsledky jsou tou nejlepší vizitkou. Samozřejmě je potřeba neustále pracovat a moc dobře víme,
že hodně věcí ještě musíme zlep-

šit,“ vnímá stále další výzvy před
prostějovskou skvadrou její kouč.
„Jakýmsi bodem obratu se dá nazvat
otočení zápasu se Zábřehem. Nebylo
by se to podařilo, nebýt týmového
výkonu celého mužstva. A v tom
podle mého názoru tkví dosavadní
úspěšná série, které jsme svědky.
Kluci chtějí hrát jeden za druhého,
tým pak má úplně jinou sílu a navíc
se k němu přikloní i to pověstné štěstíčko,“ vidí příčiny prostějovských
úspěchů brankář Bureš. „Když to
srovnáme s podzimem, tak tam do
utkání v Orlové běhaly po trávníku
jen individuality, takže udělat dobrý
výsledek bylo velmi obtížné,“ poukázal na rozdílné pojetí hry v obou
částech této sezóny.
Věřme, že dobrá parta vydrží i
ve zbývajícím programu tohoto
ročníku MSFL, abychom viděli
naše barvy v konečné tabulce co
nejvýše!

7.Náměšť na Hané
8.Čechovice “B“
9.Brodek u Př.
10.Černovír “B“
11.Hustopeče
12.Hor. Moštěnice
13.Šternberk “B“
14.Tovačov

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

3. FC Baník Ostrava
4. FC Fastav Zlín
5. 1.FC Slovácko
6. MFK OKD Karviná
7. 1.SK Prostějov
8. FC Zbrojovka Brno
9. Slezský FC Opava
10. 1.HFK Olomouc
11. FC Hlučín
12. FK Fotbal Třinec
13. MFK Frýdek-Místek
14. 1.SC Znojmo FK
15. RSM Hodonín
16. MFK Vyškov
17. MSK Břeclav
18. SK Slavia Kroměříž

21
21
21
21
21
21
22
21

11
9
7
6
6
3
3
2

2
1
2
3
3
1
1
1

8
11
12
12
12
17
18
18

54:43
67:48
62:68
58:60
49:80
12:84
25:110
25:112

35
28
23
21
21
10
10
7

Moravskoslezská liga dorostu U-19
23. kolo: 1.SK Prostějov - MFK Vítkovice 3:0 (0:0), Hranice - Havl. Brod 2:3 (2:1), HS Kroměříž - Fotbal Třinec 6:0
(1:0), MSK Břeclav – Vyškov 2:2 (1:1), FC Hlučín - HFK
Olomouc 2:1 (0:1), 1.SC Znojmo FK – Hodonín 5:0 (3:0),
Sparta Brno - Líšeň
1. MFK Vítkovice
15 3 4 55:24 48
2. FC Hlučín
15 2 5 60:18 47
3. SK Slavia Kroměříž 14 4 4 63:31 46
4. SK Hranice
14 3 5 48:31 45
5. 1.SK Prostějov 14 2 6 50:21 44

13
9
8
8
8
7
4
2
2

0
3
3
3
2
4
7
3
1

9
10
11
11
12
11
10
17
18

56:32
37:49
36:46
33:51
31:44
31:37
19:32
15:53
15:80

39
30
27
27
26
25
19
9
7

Moravskoslezská liga dorostu U17
27. kolo: Baník Ostrava - Fotbal Třinec 3:0 (1:0), FrýdekMístek - HFK Olomouc 3:2 (1:0), Hodonín - HS Kroměříž
4:2 (2:0), FC Hlučín - 1.SC Znojmo FK 2:0 (1:0), Fastav Zlín
- Vysočina Jihlava 1:2 (0:0), MSK Břeclav - MFK Karviná
1:3 (1:1), 1.SK Prostějov - Sigma Olomouc 0:1 (0:1),
SFC Opava - Zbrojovka Brno 2:1 (1:1), Vyškov - 1. FC
Slovácko 1:2 (0:2)
1. FC Vysočina Jihlava 24 2 1 97:20 74
2. SK Sigma Olomouc 20 3 2 92:32 63

19
18
16
15
16
14
13
9
9
9
8
5
4
5
4
3

1
1
2
5
1
4
4
5
4
4
3
4
5
2
2
4

7
8
7
6
10
8
10
12
14
14
16
17
18
20
21
20

98:43
88:38
75:34
69:43
60:35
72:29
71:45
37:54
49:70
34:59
42:73
28:66
23:76
19:91
22:96
30:102

58
55
50
50
49
46
43
32
31
31
27
19
17
17
14
13

Krajský přebor - starší žáci
19. kolo: Čechovice - Konice 3:0 (2:0), branky:
Halouzka F.,Páleník,Bašný. Zábřeh - Velké
Losiny 6:0 (3:0), branky: Němec 2x,Žák

Prostějovsko/jim – Stále jasnější je situace v „A“ skupině I.B třídy. Vedoucí Lipová vyhrála i šesté jarní střetnutí a
upevnila svou pozici na čele, to druhý Plumlov prohrál s
Kojetínem „B“ a zaostává již o osm bodů. Zaváhaly i třetí Vrchoslavice, které prohrály se čtvrtými Mostkovicemi,
nevedlo se ani pátým Všechovicím a šestému Pivínu.
Naopak sérii porážek se podařilo zastavit Kostelci a vůbec první jarní výhry se při comebacku Drahomíra Crhana
na lavičku dočkaly Nezamyslice. Dařilo se i Hvozdu v „B“
skupině, ten po debaklu 0:9 s Haňovicemi zdolal v té době
druhé Doloplazy 5:2.

a měli jsme po přestávce více ze
hry, ale dali jsme jen jeden gól.
TJ Sokol Vrchoslavice
Přesto však klukům patří poTJ Sokol Mostkovice
chvala. Navíc to byl oboustran2:4 (1:3)
Branky: P. Horák st., Lacina – ně velice pohledný fotbal, což
Kamenov 3, Pořízka. Rozhod- umožnil i rovný a rychlý terén.“
čí: Šteier – Bartůněk, Kaňok.
Sestava Vrchoslavic: Jurčík Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
– Sanislo, Novák, Zatloukal,
Šmíd – P. Horák ml., Lacina, Po- „Po dlouhé době jsem se nedíval
lášek, Jiříček (35. Coufalík) – P. na sestavu Vrchoslavic, je to ale
Horák st., Holub. Trenér: Ro- soupeř, z něhož mám respekt,
man Šmíd. Sestava Mostkovic: protože to jsou zkušení hráči silLukáš – Všetička, Peka, Milar, ní na míči. My jsme nastoupili
V. Vojtíšek – Šlambor, M. Vojtí- v maximálním složení a věděl
šek, Pořízka, Musil (70. Dadák), jsem, že musíme předvádět rychR. Hanák – J. Kamenov ml. (80. lostní kombinační fotbal. Hned z
první střely jsme inkasovali, jenChmelař).
že pak dal Jirka Kamenov čistý
Trenér: Jiří Kamenov st.
hattrick a po poločase jsme vedli
Hodnocení trenéra Vrchoslavic 3:1. Jeden gól hezčí než druhý.
Do druhé půle jsme šli s cílem
Romana Šmída:
„Hráčům nemůžu nic vytknout, hrát opatrně, jenže hned jsme
předváděli pěknou hru a dali i podruhé inkasovali a byli jsme
dva krásné góly. Soupeř dal ale chvíli opaření. Vůlí a disciplínou
čtyři góly, proto vyhrál. Hodně jsme ale dali čtvrtou branku a zajsme mu to ale usnadnili svými slouženě jsme zvítězili. Gratuluchybami, jednou brankář vyběhl ji klukům. Teď jsme jen bod od
až na půlku a hosté ho přelo- třetího a tři body od druhého mísbovali. Mostkovice předváděly ta, to bylo mé přání a bednu by si
dobrou hru, navíc mají rychlost- kluci zasloužili. S Nezamyslicení hráče, to nám dělalo problé- mi to ale bude těžké.“
my. Měli jsme také problém sejít
se v jedenácti, ještě půl hodiny
SK Lipová
před zápasem nás bylo devět a
TJ
Sokol
Tovačov
musel nastoupit i zraněný Jiří2:1 (1:1)
ček a nemocný Coufalík. Snažili
jsme se zvrátit poločasový stav Branky Lipové: Přikryl, Liš2x,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
19 17 1 1 87:10 52
2.Jeseník
21 15 3 3 86:22 48
3.Černovír
20 14 3 3 67:24 45
4.Čechovice
20 14 2 4 75:25 44
5.Mohelnice
20 13 1 6 77:41 40
6.Náměšť na Hané 20 12 3 5 67:28 39
7.Velké Losiny
20 11 1 8 53:50 34
8.Brodek u Př.
21 8 3 10 62:63 27
9.Želatovice
20 5 1 14 29:72 16
10.Konice
20 5 1 14 29:82 16
11.Slatinice
20 4 3 13 19:80 15
12.Nové Sady
20 4 1 15 33:83 13

13.Lipník
14.Nemilany

20 3 2 15 34:74 11
19 2 1 16 34:98 7

Krajský přebor - mladší žáci

19. kolo: Konice - Želatovice 0:2 (0:1),
branky: Jánský 2x. Náměšť na Hané
- Slatinice 5:0 (3:0), branky: Navrátil
2x,Nepožitek,Bořuta,Tisoň.
Mohelnice
- Černovír 2:4 (1:3), branky: Kraus 2x Kuchyňa 2x,Grézl,Malíšek. Zábřeh - Nemilany
13:2 (2:1), branky: Žanda 3x,Jílek 2x,Nízký
2x,Nádeníček 2x,Janů 2x,Šíp,Dušánek
- Hanus,Karásek. Velké Losiny - Lipník
2:6 (1:3), branky: Luks,hanulík - Vybíral
4x,Tihelka,Dreiseitel. Nové Sady - Brodek
u Př. 3:2 (3:0), branky: Melzer 2x,Janků Kocián V. 2x. Jeseník - Čechovice 3:4 (0:3),
branky: Zrník 2x,Latzel - Baroš F.,Klimeš
A.,Grulich,Vybíral.
1.Jeseník
21 20 0 1 177:20 60
2.Čechovice
20 19 0 1 117:17 57
3.Zábřeh
20 15 1 4 104:40 46

ka. Rozhodčí: Hodaň – Silný,
Vyroubal. Sestava Lipové:
Števula – Barák, Spáčil, Přikryl
(35. Burget), Žilka (75. Barták)
– Bross, Valtr, Růžička, Takáč –
Liška (80. Z. Koudelka), Dostál.
Trenér: Pavel Růžička.

Hodnocení hrajícího trenéra
Lipové Pavla Růžičky:
„Je to těžce vydřené vítězství.
První poločas jsme začali dobře,
jenže soupeř dal hned z první
útočné akce krásnou branku, naštěstí jsme v pětadvacáté minutě
díky Přikrylovi po rohu srovnali.
Na počátku druhého poločasu dal
druhou naši branku Liška a následně jsme zahodili dvě šance,
pak už to byla trápená a přečkali jsme i jednu šanci hostí, která
mohla znamenat vyrovnání na
2:2. Jsme rádi, že se nám podařilo přemluvit Petra Přikryla, i za
pětatřicet minut, než muset kvůli
krvavému zranění střídat, nám
pomohl. Na tabulku se po zápasech soupeřů dívá dobře, stále ale
není nic rozhodnuto. Musíme to
potvrdit s Plumlovem, to bude
derby se vším všudy.“

TJ Sokol Plumlov
FK Slavoj Kojetín „B“
2:3 (1:1)
Branky Plumlova: 35. Frýbort, 85. Fabiánek. Rozhodčí:
Grečmal – Zaoral, P. Pospíšil.
Sestava Plumlova: Simandl –
Vysloužil (46. Fabiánek), Peka,
Kutný, Kiška – Plajner (80.
Bureš), Gryglák (55. Křupka),
Ševcůj, Zabloudil, Klváček –
Frýbort.
Trenér: Pavel Voráč.

přehrávali nás. Chyběl nám náš
klíčový útočník, který je schopen zakončit, a bez něj to nebylo ideální. Nejsme super tým,
abychom každého přehráli. Nyní
nás čeká Lipová, na podzim to
bylo vyrovnané a trápili jsme je.
Pokusíme se o to stejné, oni jsou
v pozici jedničky, my nemáme
co ztratit.“

TJ Sokol v Pivíně
TJ Sokol Horní Moštěnice
1:5 (0:2)
Branka Pivína: Tydlačka. Rozhodčí: Vedral – J. Dorušák, Dokoupil. Sestava Pivína: Novák
– Martinec, Donát, Zbožínek
(46. Frýbort) – R. Švéda, Vrba,
Svozil (80. Bartoník), Šišma
(46. Vláčilík) – Tydlačka – Labounek, Fialka.
Trenér: Jaroslav Svozil st.
Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:
„Propadli jsme ve všech herních
činnostech. Soupeř stále ještě o
něco hraje a my jsme si nevzali žádné ponaučení a varování.
Mrzí mě, že chybělo to pověstné pivínské srdíčko, to mi vadí
nejvíce. Prvních dvacet minut
bylo vyrovnaných, nedali jsme
ale dvě šance a po chybě gólmana to bylo 0:2. Zkusili jsme na
ně zkraje druhé půle vletět, ale
bylo to 0:3 a prakticky po zápase. Musím se omluvit pivínským
divákům za tento výkon, nikdo
si nezaslouží pochvalu. Možná zavládlo vnitřní uspokojení,
možná předzápasová nedisciplinovanost. Jsem z toho nešťastný
a rozladěný, kazíme si to sami.
Dobře zahráli jen dorostenci, ty
budu stavět dál.“

Hodnocení trenéra Plumlova
Pavla Voráče:
„Byli jsme horším týmem a celý
FK Býškovice/Horní Újezd
zápas jsme doháněli soupeře.
TJ FC Kostelec na Hané
Nevím, v jaké nastoupili sestavě
2:2 (1:1)
a zda tam měli nějakou posilu z
‚áčka‘, ale hráli dobře, po zemi, Branky Kostelce na Hané: Va4.Želatovice
5.Konice
6.Mohelnice
7.Černovír
8.Lipník
9.Nové Sady
10.Brodek u Př.
11.Slatinice
12.Náměšť na Hané
13.Velké Losiny
14.Nemilany

20
20
20
20
20
20
21
20
20
20
20

13
12
11
11
8
6
6
5
4
3
2

2 5 68:48 41
0 8 76:67 36
2 7 112:49 35
2 7 69:51 35
1 11 65:88 25
1 13 42:66 19
0 15 53:10618
0 15 44:91 15
2 14 47:11714
1 16 46:14510
0 18 24:139 6

Okresní přebor dorostu
Nástavba - postup
1.kolo: Sokol v Pivíně-Sokol Plumlov 4:2, Haná
Nezamyslice-Smržice 1:2.
1. Sokol v Pivíně 1 1 0 0 40:16 28
2. Smržice
1 1 0 0 36:15 27
3. Haná Nezamyslice1 0 0 1 34:13 24
4. Sokol Plumlov 1 0 0 1 35:14 21

řeka, Vyhlídal. Rozhodčí: Kouřílek – Axamit, Palinek. Sestava
Kostelce na Hané: L. Menšík
– Synek, Začal, J. Walter, Baláš – Chytil, Móri, T. Menšík,
Vyhlídal – Vařeka, Hon (50. Závodský).
Trenér: Petr Walter.

se, dobře jsme bránili a dostávali jsme se i do šancí. Domluvili
jsme se, že to poctivě odbráníme
a budeme hrát na Kamila Oulehlu na brejky, tak padly oba
góly, navíc to Kamil uměl roztáhnout k lajně a odcentrovat,
takže se do šancí dostali i Ruda
Návrat, Jirka Přidal, Laďa FialHodnocení trenéra Kostelce na ka. Doufejme, že nám to vydrží.
Hané Petra Waltera:
Soupeř měl více ze hry, my jsme
„Doslova jsme ubojovali bod. ale dobře zahustili střed. ChceProspali jsme začátky obou po- me to důstojně dohrát a neproločasů a již ve třetí minutě jsme hrávat, co bude v létě, to záleží
po zbytečné ztrátě míče a pře- na klucích. Já jsem ale spíše jen
číslení prohrávali 1:0, naštěstí provizorní trenér, času bohužel
jsme brzy vyrovnali. Řekli jsme tolik nemám.“
si, že se to nesmí opakovat, jenže stalo se. Druhý gól jsme sice
FC Hvozd
dostali po vymyšleném faulu a z
TJ Sokol Doloplazy
ofsajdu, to nás ale neomlouvá.
5:2 (1:1)
Následně jsme měli více ze hry,
byl to ale spíše platonický tlak Branky Hvozdu: Vánský, Vypo vápno. Až deset minut před roubal, D. Grulich, Z. Poles,
koncem jsme to dali na tři útoč- P. Muzikant. Rozhodčí: Milar
níky a tři minuty před koncem – Dokoupil, Nezhyba. Sestava
Vyhlídal vyrovnal. Prohráli jsme Hvozdu: Koutný – F. Bílý, Z.
teď třikrát v řadě a situace neby- Poles, J. Bílý, Vyroubal – M.
la dobrá, teď je to sice jen jeden Pírek, Vánský, P. Grulich (88.
bod, ale zvenku. Jsem spokojen Béňa) – M. Muzikant (65. P.
a chválím kluky, že to nevzda- Muzikant), D. Grulich (85. O.
li. Nyní nás čeká Pivín, jemuž Procházka), V. Bílý.
máme co vracet, tak snad nás to Trenér: Karel Procházka.
povzbudí a povede se to.
Hodnocení trenéra Hvozdu
Karla Procházky:
Tatran Všechovice
„Byl to zápas hodně nesvázaný
TJ Haná Nezamyslice
taktikou. Doloplazy mají kvalit1:2 (1:1)
ní hráče a celý týden jsme se na
Branky Nezamyslic: Ouleh- ně připravovali. V první půli byl
la 2. Rozhodčí: P. Pospíšil – soupeř lepší, ale na jeho branku
Grečmal, Zaoral. Sestava Ne- jsme odpověděli, pak jsme je
zamyslic: Buriánek – Hájek, přehrávali. Hosté hru následně
Michal Lakomý, Moravec (46. hodně otevřeli a po jejich chyT. Přidal), Král, Mojtek – J. Pi- bách jsme dávali další góly. Jeddal, Návrat, Mariánek, V. Fialka nou jsme se trefili přímo z rohu,
– Oulehla (75. Musil).
jednou proletěl brankáři míč
Trenér: Marek Pavelka.
prsty po přímáku z pětačtyřiceti
metrů. Herně nebyli špatní, ale
Hodnocení trenéra Nezamyslic individuální chyby je srážely. Z
Drahomíra Crhana:
naší strany to byl dobrý zápas,
„Návrat na lavičku vyšel nad- kluci poctivě trénovali a projemíru dobře. Jsou to vydřené tři vilo se to. Všichni zaslouží pobody, kluci bojovali, nehádali chvalu, šli tomu naproti.“

Kralice-Haná Nezamyslice 5:4 (1:0), Sokol Brodek u Sokol Určice 4:0, Sokol Otaslavice-Jiskra Brodek u
Okresní přebor dorostu
PV-Sokol Protivanov 8:0, FC Kostelec na Hané-Volno. Konice - nehráno, Sokol Čechovice-Sokol Brodek u
Nástavba - umístění 5. - 7. místo
PV 5:2, FK Němčice-FC Kralice 5:1.
1. Sokol v Pivíně 19 17 1 1 121:23 52
1.kolo: FC Dobromilice-Sokol Držovice 8:5, Sokol 2. Haná Prostějov 19 17 1 1 112:24 52
1. FK Němčice
17 15 0 2 104:16 45
Přemyslovice - volno.
2. Sokol v Pivíně 17 14 1 2 106:6 43
3. Sokol Brodek u PV 19 16 0 3 120:17 48
1. FC Dobromilice 1 1 0 0 53:41 14
3. Sokol Čechovice 17 13 1 3 82:19 40
4. Sokol Určice
18 13 1 4 68:25 40
2. Sokol Přemyslovice0 0 0 0 38:38 14
4. Sokol Brodek u PV 17 12 1 4 75:33 37
5. FC Kostelec n. H. 19 11 1 7 91:30 34
3. Sokol Držovice 1 0 0 1 19:118 0
5. Sokol Přemyslovice 17 11 0 6 55:36 33
6. FC Kralice
19 11 1 7 61:55 34
Kanonýři: 13 - Kolařík Michal (Sokol Plumlov), 12 Makoš Josef (Sokol v Pivíně), 11 - Havelka Martin (Sokol
Přemyslovice).

Okresní přebor žáků
Dohrávané 19. kolo: FC Hvozd-FC Dobromilice 1
:2, Sokol Plumlov-Haná Nezamyslice nehráno, Haná
Prostějov-Sokol Protivanov 7:1, Sokol v Pivíně-Volno,
Sokol Bedihošť-FC Kostelec na Hané 0:6, Sokol UrčiceSokol Brodek u PV 3:2 (0:-1), Jiskra Brodek u KoniceFC Kralice 0:1.
26.kolo: FC Dobromilice-Sokol v Pivíně 0:7 (0:3), Sokol
Bedihošť-Haná Prostějov 1:7 (1:3), Sokol Určice-Sokol
Plumlov, Jiskra Brodek u Konice-FC Hvozd 4:1, FC

7. Sokol Plumlov 18 10 1 7 58:37 31
8. Haná Nezamyslice19 9 1 9 81:41 28
9. FC Dobromilice 18 3 1 14 23:73 10
10. Sokol Bedihošť 19 3 0 16 30:151 9
11. Sokol Protivanov 20 2 2 16 14:121 8
12. Brodek u Konice 19 2 1 16 19:109 7
13. FC Hvozd
18 1 3 14 26:118 6
Kanonýři: 49 - Hangurbadžo Alexandr (Haná Prostějov),
Hýbl František (Sokol v Pivíně), 37 - Typner Jan (Sokol
Brodek u PV), 27 - Porupka Jakub (Haná Nezamyslice).

Okresní přebor mladších žáků
17. kolo: Sokol Přemyslovice-Sokol Klenovice 5:2,
FK Vyšovice-Sokol Držovice 6:0, Sokol v Pivíně-

6. Sokol Klenovice 17 10 1 6 53:37 31
7. FC Kralice
17 6 2 9 46:50 20
8. Sokol Určice
17 5 1 11 42:58 16
9. Brodek u Konice 16 5 0 11 31:55 15
10. Sokol Otaslavice 16 3 1 12 29:88 10
11. FK Vyšovice
17 3 0 14 16:88 9
12. Sokol Držovice 17 0 0 17 7:160 0
Kanonýři: 35 - Ježek Jan (Sokol v Pivíně), 33 - Kopřiva
Adam (FK Němčice), Rakáš Patrik (Sokol Brodek
u PV), 22 - Klemsa Štěpán (Sokol Přemyslovice).

Z
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

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

R
7
6
8
5
5
5
2
7
7
5
6
6
4
3
8
8

P
6
7
6
8
9
9
11
8
8
10
10
11
13
14
11
13

S
34:22
35:30
49:33
39:36
45:36
34:36
37:45
38:28
30:27
35:42
32:36
31:31
30:37
38:47
38:37
25:47

B
43
42
41
41
38
38
38
37
37
35
33
30
28
27
26
20

Přebor OFS Prostějov II.třída
Dohrávané 19.kolo: Otinoves-Sokol Zdětín 5:2 (2:1),
branky: Pavlinský 2, Ryšánek 2, Zapletal - Řehulka 2,
Smržice-Horní Štěpánov 3:1 (1:0), branky: Filgas 2,
Vaca - Ščudla, Sokol Olšany-Sokol Držovice 3:2 (0:0),
branky: střelci nehlášeni - Zahradníček, Preisler, Sokol
Čechovice B-Sokol Otaslavice 2:0 (2:0), branky:
Hodulák 2, Sokol Přemyslovice-Haná Prostějov B
3:0, branky: Slavíček,Tyl 2, Sokol Určice B-Sokol
Brodek u PV 4:1 (2:1), branky: Halouzka 2, Mohelník,
Petrásek - Frys, FK Němčice-Sokol Protivanov 1:0
(0:0), branky: Olšanský, Sokol Vrahovice-SK Jesenec
2:1 (1:1), branky: Kratochvíl, Krč - Čížek.
25.kolo: Sokol Otaslavice-Sokol Zdětín 2:1 (1:1),
branky: Hladík, Rieger - Langr, Sokol Držovice-Haná
Prostějov B 6:1 (2:0), branky: Preisler 3, Zahradníček 2,
Dokoupil - Pejřimovský, Horní Štěpánov-Sokol Brodek
u PV 5:0 (2:0), branky: Veverka 3, Písek, Červinka,
Otinoves-Sokol Protivanov 3:0 (1:0), branky: Kohout,
Pavlínský, Zapletal, Smržice-SK Jesenec 3:1 (1:0),
branky: Bošek, Kuchař - Tichý, Sokol Olšany-Sokol
Vrahovice 1:0 (1:0), branky: Škoda, Sokol Čechovice
B-FK Němčice 1:1 (0:1), branky: Prášil - Olšanský,
Sokol Přemyslovice-Sokol Určice B 1:3 (0:1), branky:
Tyl - Berčák, Petrásek, Rehák.
1. SK Jesenec
25 17 4 4 70:24 55
2. Sokol Protivanov 25 14 3 8 56:34 45
3. Sokol Olšany 25 14 3 8 47:41 45
4. Otinoves
25 14 2 9 59:43 44
5. Sokol Vrahovice 25 12 5 8 58:41 41
6. Sokol Určice B 25 12 5 8 49:41 41
7. Sokol Držovice 25 11 4 10 53:33 37
8. Horní Štěpánov 25 10 6 9 41:45 36
9. Brodek u PV 25 11 3 11 40:50 36
10. Přemyslovice 25 9 4 12 53:50 31
11. Čechovice B 25 9 2 14 36:60 29
12. Sokol Zdětín 25 8 4 13 43:72 28
13. FK Němčice 25 7 5 13 35:39 26
14. Haná Prostějov B 25 6 7 12 35:53 25
15. Smržice
25 7 4 14 51:78 25
16. Sokol Otaslavice 25 6 5 14 37:59 23
Kanonýři: 20 - Tichý Jiří (SK Jesenec), Tichý Petr
(SK Jesenec), 15 - Grmela Marek (Sokol Protivanov),
Studený Jan (Sokol Vrahovice), Zdráhal Luděk (Sokol
Zdětín), 14 - Lofítek Marcel (Otinoves).
III. třída
Dohrávané 19.kolo: Sokol Tištín-Sokol Zdětín B 5:0
(3:0), Sokol Bedihošť-Sokol Mostkovice B 6:1 (5:1),
FC Ptení-Haná Nezamyslice B 1:1 (0:1), Sokol v Pivíně
B-Sokol Vícov 2:0 (2:0), Jiskra Brodek u Konice-FC
Dobromilice 2:2, Sokol Plumlov B-Pavlovice u Koj. 3:2
(1:2), FK Výšovice-Skalka 2011 2:2 (2:1), FC Kralice
B-Sokol Vrahovice B 6:0 (2:0).
25.kolo: Sokol Vícov-Sokol Zdětín B 2:0, Haná
Nezamyslice B-FC Dobromilice 2:2, Sokol Mostkovice
B-Pavlovice u Koj. 3:0, Sokol Tištín-Skalka 2011 0:1,
Sokol Bedihošť-Sokol Vrahovice B 5:1, FC Ptení-FC
Kralice B 1:4, Sokol v Pivíně B-FK Výšovice 3:3, Jiskra
Brodek u Konice-Sokol Plumlov B 2:3.
1. Skalka 2011
25 18 6 1 81:22 60
2. FC Kralice B 25 17 1 7 66:29 52
3. Sokol Tištín
25 16 3 6 78:37 51
4. FK Výšovice 25 14 4 7 66:36 46
5. FC Dobromilice 25 12 5 8 66:52 41
6. Sokol Vícov
25 11 5 9 45:36 38
7. Nezamyslice B 25 9 10 6 55:50 37
8. FC Ptení
25 10 4 11 51:48 34
9. Sokol v Pivíně B 25 9 7 9 40:42 34
10. Mostkovice B 25 8 6 11 44:45 30
11. Brodek u Konice 25 8 3 14 52:61 27
12. Pavlovice u Koj. 25 7 6 12 44:56 27
13. Sokol Bedihošť 25 8 2 15 48:89 26
14. Vrahovice B
25 5 7 13 51:112 22
15. Sokol Plumlov B 25 5 5 15 50:81 20
16. Sokol Zdětín B 25 4 4 17 31:72 16
Kanonýři: 26 - Konupka Lukáš (Sokol Tištín), 16
- Koukal Kristián (FK Výšovice), Sekanina Jan (FC
Ptení), Špaček Jakub (FC Dobromilice), 15 - Vozihnoj
Luboš (FC Dobromilice).
IV. třída
17. kolo: Biskupice-Sokol Přemyslovice 9:1, Sokol
Tvorovice-Morávia Doloplazy 2:6, Sokol Brodek u PV
B-Sokol Čechy pod Kosířem 2:5, Sokol Ivaň-Sokol
Protivanov B 0:2, Želeč-Volno, Sokol Otaslavice
B-Sokol Kladky 1:6.
1. Sokol Kladky 15 12 0 3 73:19 36
2. Sokol Protivanov B15 11 2 2 49:21 35
3. Brodek u PV B 16 9 5 2 47:31 32
4. Sokol Čechy p. K. 15 9 0 6 49:32 27
5. Biskupice
16 8 1 7 51:37 25
6. Morávia Doloplazy 16 7 2 7 57:49 23
7. Sokol Ivaň
16 6 4 6 33:34 22
8. Sokol Tvorovice 16 7 1 8 46:62 22
9. Sokol Otaslavice B15 2 3 10 25:61 9
10. Sokol Přemyslovice15 2 1 12 20:62 7
11. Želeč
15 2 1 12 19:61 7
Kanonýři: 20 - Jozek Jakub (Doloplazy), 16 - Křeček
David (Kladky), 15 - Kolečkář Petr (Tvorovice).

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

Na konci srpna

přijedou Pardubice
Prostějov/jim - Celkem devět
přípravných utkání čítá v současné době rozpis „přáteláků“
prostějovských hokejistů před
vstupem do letošní prvoligové
sezony. K již dříve známému
seznamu přibyly celkem tři
duely - dva s Přerovem a především pak na konci srpna zápas
s extraligovými Pardubicemi.
Šestinásobný vítěz nejvyšší domácí soutěže dorazí ve čtvrtek
28. srpna.
„Cílem bylo přivést zvučné jméno z extraligy a díky známostem
a kontaktům Jiřího Vykoukala se
to i podařilo,“ sdělil sekretář klubu Petr Zachar s tím, že se jedná
o přípravné bitvě ještě s jedním
extraligovým týmem.
Zápasový harmonogram se tak
ještě může změnit a jeho podoba
nemusí být ani nyní definitivní.
„Soutěž začne už 8. září, takže

ještě něco možná vypadne. Záleží
i na rozlosování, které se uskuteční v červnu, může se totiž stát, že
hned v úvodních kolech narazíme
na Šumperk nebo Havířov, takže
by se měnily termíny a možná i
něco rušilo,“ upozornil na podstatné faktory Zachar.
S tím, jak je to nyní domluveno,
panuje spokojenost i na straně
nového hlavního kouče Jestřábů
Tomáše Sršně. „Měli bychom
začít s Přerovem, pak máme prvoligové mančafty. Výsledky nejsou
důležité, ale chtěli bychom do naší
hry postupně zapracovávat nové
prvky každý zápas nám hodně
napoví. Náš projev by se měl postupně zlepšovat a a Pardubicemi
by mělo být vidět, že mužstvo už
nějakým systémem hraje. Bude
to výzva pro ty kluky. Můžou se
ukázat a třeba příští rok tam být,“
zmínil šéf prostějovské střídačky.

Aktualizovaný seznam přípravných
utkání na sezonu 2014/2015::
Úterý 12. srpna: LHK Jestřábi Prostějov - SK HS Třebíč
Čtvrtek 14. srpna: SK HS Třebíč - LHK Jestřábi Prostějov
Pátek 8. srpna: HC ZUBR Přerov - LHK Jestřábi Prostějov
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
Čtvrtek 21. srpna: LHK Jestřábi Prostějov - HC ZUBR Přerov
Úterý 26. srpna: HC Havířov 2010 - LHK Jestřábi Prostějov
Čtvrtek 28. srpna: LHK Jestřábi Prostějov - HC ČSOB Pojišťovna
Pardubice
Úterý 2. září: LHK Jestřábi Prostějov - HC Havířov 2010
Čtvrtek 4. září: Hokej Šumperk 2003 - LHK Jestřábi Prostějov

JESTŘÁBY OPUSTILO ŠEST HRÁČŮ, POTVRZEN PŘÍCHOD KAJABY
Vedení usiluje o extraligového gólmana, trio Kučera, Belay a Švaříček zůstává

Dnes, tedy v pondělí 12. května zahájí prostějovští hokejisté letní přípravu na novou sezonu. Na
úvodním srazu se jim v roli hlavního kouče představí Tomáš Sršeň, po několik následujících týdnů
je ale bude nejvíce zajímat jméno Jana Rýpara,
tedy olomouckého kondičního trenéra, jenž bude mít náročnou přípravu pod svou patronací. To
už se ale netýká šestice Jakub Kořínek, Michal
Nedbálek, Jan Veselý, Šimon Antončík, Juraj
Jurík a David Šebek. Všem skončilo hostování
a oddíl s nimi pro prvoligový ročník nepočítá.
Prostějov/jim
„S určitými hráči jsme se rozloučili a uvolnili je. Hlavně
vzhledem k tomu, že musíme
doplnit kádr o ročníky narození
1992, 1993, 1994 a 1995, jinak
bychom museli nastupovat limitovaně,“ potvrdil sportovní
manažer Jestřábů Jiří Vykoukal.
Do Sparty Praha se tak vrátili obránci Kořínek, Veselý
a útočník Antončík, do Olomouce Nedbálek, do Zlína Jurík a do Boskovic Šebek, jehož
hráčská práva vlastní soukromá osoba.
Stalo se tak na základě kolektivního rozhodnutí, k němuž
dospěl realizační tým i generální
manažer klubu. „Od všech jsme
očekávali trochu víc. Juraj Jurík
je sice bojovník a kluk do party, i

on ale doplatil na to, že je potřeba
vytvořit místa pro mladé hráče.
A Šimon by byl na hraně, tak za
námi přišel sám, že kvůli rodině
a škole půjde jinam,“ vysvětlil
Vykoukal.
Nabízí se také otázka, zda za
koncem právě Šebka a Juríka
nestojí i fyzické dispozice, tito
dva útočníci totiž měří 173 a
175 centimetrů. „Je pravda, že
v týmu bylo hodně drobnějších
hráčů a chtěli bychom to dát
proporčně trochu nahoru. Byli
to bojovníci a odvedli tu slušnou
práci, bohužel ale musí uměle
vzniknout pět míst, z potřebných
mladíků totiž máme jen Kalužu
s Davidem Juríkem,“ vrátil se
opět ke svazovému nařízení.
Tomuto pravidlu naopak vyhovuje útočník René Kajaba, jenž
se narodil v potřebném roce 1992

a přichází na roční hostování
s opcí. „Očekáváme od něj, že se
střelecky prosadí, prokáže svou
dravost a zapálení do hokeje
a přizpůsobí se našemu hernímu
systému,“ zveřejnil někdejší elitní obránce a dvojnásobný mistr
světa naděje vkládané do první
potvrzené posily.
Druhou posilou by se mohl
stát Marek Černošek, naopak
s dalším rodilým Prostějovanem
a čerstvým polským šampionem
Martinem Richterem vedení
klubu podle Vykoukala nejedná.
„S Markem jsme v kontaktu.
Je rodák, lidi ho mají rádi a on
sám zájem má. Věnuje se ale
hráčské asociaci, s níž by musel
vše skloubit, a ještě záleží, jaké
požadavky bude mít Kladno,“
informoval o aktuálním stavu
sportovní manažer Jestřábů.
To ostatně Večerníku potvrdil
i samotný sedmatřicetiletý
obránce s bohatými extraligovými zkušenostmi. „Je pravda, že
vedení projevilo zájem, abych
se vrátil do klubu, kde jsem
vyrostl, a pomohl Prostějovu
v první lize. Jsem s Jirkou v
kontaktu velmi často a to nejen
kvůli prostějovskému hokeji
nebo mému případnému angažmá. Zatím ale doléčuji rameno a
pak teprve budu řešit svoje další
působení,“ nechtěl ovšem dvojnásobný držitel domácího titulu

v dresu pražské Sparty předbíhat.
Příchod dalších hráčů zatím
hatí vysoké požadavky klubů, tabulkově totiž prvoligový
hráč vychází na sedm set tisíc
korun. Týká se to zejména
Vladimíra Stejskala, Marka
Indry a Robina Malého.
„U Indry se čeká na Chomutov,
u Malého na Beroun, ohledně
Stejskala vedeme jednání už od
listopadu. Byli jsme už domluveni na ceně, zavládl tam ale trochu chaos, změnila se organizační struktura klubu a najednou si
řekli o dvojnásobek, což nejsme
ochotni akceptovat. Vždy totiž
také musíme zvážit, za jakou
cenu jsme následně schopni hráče prodat,“ poodhalil Jiří Vykoukal zákulisní jednání.
K přípravě kmenových hráčů
Prostějova by se také měli připojit Frank Kučera, Martin
Belay a Filip Švaříček, tato
trojice pravděpodobně na
Hané zůstane i v následujících měsících. Naopak Kevin
Rozum se vrací zpět do Zlína
a vedení usiluje o příchod gólmana bojujícího o post jedničky.
„Lukáš Vydržel by měl zůstat
a Ondra Kocián se vyjádří do
konce tohoto týdne. Jsou nám
nabízeni brankáři z extraligy na
střídavé starty a vedeme jednání
se čtyřmi kluby. Jde o mladíky,

u nichž bychom chtěli získat
klauzuli na přestup, finanční
nároky jsou ale zatím neakceptovatelné,“ nechtěl být konkrétnější.
Co se samotné letní přípravy
týče, začíná v pondělí 12. května a končí v pátek 25. července, v čemž je obsažen i jeden
regenerační týden. „Budeme
se připravovat tady, v Prostějově jsou dostačující podmínky k
tréninku. Pak bude týden volno a
v pondělí 4. srpna bychom měli
jít na led. Kluci si musí uvědomit, že se napřed musí zvednout
po kondiční stránce, aby to pak
mohli předvést i na ledě,“ představil následující program hlavní
trenér Jestřábů Tomáš Sršeň.
Formát suché přípravy je ovšem
i pro něj trochu novinkou „Když
jsem hrával, tak jsem se připravoval sám a vím, že to není
ideální ani jednoduché. V Porubě byla letní příprava tvrdá, ale
jinak jsme trénovali až po práci a
škole. Ale tady bude dvoufázový
a třífázový trénink o něčem jiném. Navíc máme po ruce kondičního trenéra, který několik let
trénoval i Jirku Vykoukala. A on
býval vždy připraven, takže to
bude velmi kvalitní,“ nastínil svá
očekávání s tím, že dopoledne
budou vyhrazena kondičnímu
trenérovi a odpoledne se týmu
ujme dvojice Sršeň-Zachar.

„Mám rád výzvy, vždy jsem si dával nejvyšší cíle,“ svěřil se v exkluzivním rozhovoru Tomáš Sršeň
Nový kouč Jestřábů měl na rozmyšlení jen deset hodin, příliš ale neváhal

Prostějov - S velkým odhodláním a touhou splnit vysoké ambice oddílového vedení vstupuje
do svého prostějovského angažmá v roli hlavního kouče Tomáš Sršeň. V uplynulém ročníku se
mu s Porubou dařilo být po celou základní část
hlavním pronásledovatelem Jestřábů a právě
výhra jeho týmu na prostějovském ledě vedla
k trenérské výměně, v novém působišti by chtěl
navázat na kvalitní defenzivu a i díky zlepšené
fyzické kondici bavit publikum dobrou hrou i výsledky. Nechybělo přitom mnoho a sedmačtyřicetiletý trenér vedl od nové sezony Přerov,
u dohody se Zubry už chyběl jen podpis.
Jiří Možný
V nedávno skončené sezoně jste trénoval Porubu,
jak se zrodil váš přesun do Prostějova?
„Byl jsem osloven vedením prostějovského hokeje, jestli bych
neměl zájem působit tady v Prostějově. Neměl jsem moc času
na rozhodnutí, ale vzhledem k
INZERCE

tomu, že tu mám syna a i díky
němu vím, že jsou tady velké
cíle a ambice, což se mi líbí. Sice
je tlak, ale když něco děláš, tak
si máš cíle vytyčit co nejvyšší.
Takže jsem ani moc nepřemýšlel a problémem spíše bylo rozjednané angažmá ukončit. To
vše se ale zvládlo a jsem rád, že
jsem tady. První liga je pro mě
výzva.“

K trenérské změně došlo
prakticky ihned po konci
sezony, byli jste v kontaktu již
delší dobu?
„S Jirkou Vykoukalem jsme se
několikrát bavili v průběhu sezony, ne ale o tom, že bych tady měl
nastoupit. Řešili jsme, co se tady
děje, a líbilo se mi to, takže když
mě oslovili, neváhal jsem. Na rozhodnutí jsem měl jen deset hodin“
(úsměv).
Bylo něco, co hrálo proti tomu, abyste nabídku
přijal?
„Roli proti hrálo to, že jsem už
byl domluven s jedním klubem,
ne tedy s Porubou, tam už jsem
to ukončil dřív. Neměl jsem ale
podepsanou smlouvu. Co se týče
prostějovského 'A'-mužstva, u něj
nebylo žádné proti a prostě jsem
neváhal a šel jsem do toho.“
Spekulovalo se o tom, že
jste byl domluvený s Přerovem. Je na tom něco pravdy?
„Ano. Přerov byl ten klub, s nímž
jsem byl dohodnutý, a snad jsme
se rozešli v dobrém. Bylo to těžké,

ale snad mě pochopili, trénovat
první ligu je výzva. Doufám, že
naše vztahy zůstaly neporušeny“
(úsměv).
Jako trenér Poruby jste
Prostějov poznával celou
loňskou sezonu, můžete i tyto
své poznatky využít?
„Dá se říct, že jsem viděl plus
mínus jedenáct zápasů Prostějova. Čtyři proti nám, čtyři ve
finále, Frýdek-Místek a ještě
předtím s Přerovem. Nějaký obrázek o mužstvu jsem si udělal.
Co je velice cenné, hraje srdcem
a táhne za jeden provaz, je tu
dobrá parta. Na tom se dá hodně
stavět.“
Jste připraven na tlak,
kterému tady budete muset čelit?
„V Porubě to určitě bylo klidnější angažmá, ale kdybych takové chtěl, tak bych tam zůstal.
Já mám rád výzvy, i když jsem
hrál jako profesionál, tak jsem
si dával nejvyšší cíle. S tlakem
až tak problém nemám, byť
vím, že bude.“

Ptám se i z toho důvodu, gii a taktice, kterou prosazuji,
že loni se hlavní trenér že je úspěšná a že se na ni dá
Jestřábů měnil hned po úvod- stavět.“
ní čtvrtině, přestože byl tým
stále první...
„Nevidím do vedení, jak to má
nastavené, kolik zápasů mů-

„Jádro mužstva je tu velice zdravé
a jsou tu i kluci, kteří se mohou
posunout ještě výš. Musí se ale
s první ligou dorovnat kondičně.“
Hlavní trenér prostějovských hokejistů
TOMÁŠ SRŠEŇ o jasném úkolu pro letní přípravu
žeme prohrát, ale jdu do toho
s tím, že udělám pro úspěch
maximum. Věřím mé ideolo-
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„Třeba vyjedu na led v konkurenčním Přerově,“ a zavádí předkolo
První liga ruší baráž

přemýšlí nad hokejovou budoucností David Šebek
Prostějov - Počátkem minulého týdne zveřejnilo vedení prostějovských Jestřábů
jména prvních pěti hráčů úspěšného týmu, s nimiž pro příští sezonu nepočítá. Na
seznamu se objevil i David Šebek (na snímku). Tedy hráč, jenž se před zhruba deseti lety podílel na postupu prostějovské juniorky do extraligy a následně až do jejího
finále, po angažmá v Blansku, Technice Brno, Hodoníně a opět Technice strávil
poslední čtyři sezony jako pevná součást Jestřábů. I vinou zranění stihl letos pouze
pětačtyřicet zápasů, v nichž získal po spolupráci s Michalem Černým devětadvacet
bodů a dalších +18 do statistiky +/-. Dařilo se mu zejména proti Vsetínu a dvěma
góly se podílel na barážové výhře nad Mostem.
Jiří Možný
Pro fanoušky byl váš
konec u Jestřábů velice
překvapivou zprávou, jak moc
to překvapilo vás?
„Pro mě to bylo také překvapivé.
Myslel jsem, že tady zůstanu
a budu tu bojovat o flek. Bohužel
ale, co se dá dělat. Život už je takový
ý a člověk s tím musí počítat.“
Čím si vysvětlujete, že
jste se ocitl mezi první
pěticí jmen?
„Probíral jsem si to v hlavě,
z jakých důvodů to mohlo být, ale
na rovinu nevím. Řekli mi, že je to
kvůli mladým hráčům, podle mě
je tam i jiný důvod, ale ten bych si
nechal pro sebe. Jak se vedení rozhodlo, tak se rozhodlo, já to musím akceptovat. Důvody mohou
být jakékoliv, ale řekli mi tento.
Nevím, co se honí v hlavě lidem
ve vedení, těžko říct.“
S jakými pocity mužstvo
opouštíte?
„Pocity jsou smíšené. Na jednu
stránku je mi líto, že mužstvo
opouštím zrovna v době, kdy si
mohu zkusit první ligu, protože
celý život mi všichni házeli klacky
pod nohy. Myslel jsem, že tady
mi to vyjde, ale bohužel, takový
je hokejový život. Jednou jste
nahoře, jednou dole. Druhá věc
je ta, že zase jsem to vybojoval,
takže ne nadarmo se říká na vrcholu skončit (úsměv). Chtěl bych
ale poděkovat všem, co se tady
točí kolem hokeje. Fanouškům, že
chodili v tak hojném počtu, vedení,
panu Luňákovi, panu Tomigovi.

Byl jsem za šanci rád, ale každá
éra jednou končí. Prostějovu přeji
úspěchy.“
p
Opravdu pomýšlíte až na
konec kariéry?!
„Ano, uvažuji o tom. Přece jen mi
bude už třicet let, hokej nebudu
hrát donekonečna a trénuji tu děti.
Takže přemýšlím, že si k tomu
najdu práci. Uvidíme ale, jak to
dopadne, třeba ještě vyjedu na led
v konkurenčním Přerově (úsměv).“
Je to reálné? Přece jen
mezi těmito kluby panuje rivalita.
„Prostějov versus Přerov je rivalita, ale je to rivalita pro fanoušky. Já
mám v Přerově spoustu kamarádů,
hrával jsem s nimi i proti nim.
Vedení znám taky, protože i děti
proti nim hrají, takže se tam se

a pokud bych chtěl hrát dál hokej,
tak se dívám na to, co je tady
nejblíže. Vždycky to chce čas, ten
všechno zalepí.“
Jít ve stopách staršího
bratra a vydat se na
zahraniční angažmá vás opravdu neláká?
Zahraničí mě láká, ale brácha (také
bývalý hráč Jestřábů Patrik Šebek
– pozn. autora) hraje in-line hokej
ve Francii, což je pro mě spíše takové zpestření přes léto. Celý rok
bych ho asi nedokázal hrát, i když
jsem jeden rok hrál na Kanárských
ostrovech nejvyšší španělskou
ligu. Je to pěkný sport, ale pro mě
spíše
p zábava.“
Ale přece jen v krásném
prostředí, kam se jezdí
převážně na dovolenou...

„Je mi líto, že mužstvo opouštím zrovna
v době, kdy si mohu zkusit první ligu, protože
celý život mi všichni házeli klacky pod nohy.
Myslel jsem, že tady mi to vyjde, ale bohužel.“
bývalý útočník Jestřábů s číslem 14 DAVID ŠEBEK
o svém nečekaném konci v Prostějově
všemi znám. Navíc tu již třetím
rokem bydlím s přítelkyní, která
má v Olomouci práci. Pro mě je
tedy lepší, kdybych chtěl u hokeje
zůstat, najít si něco blízko, ne cestovat zbytečně daleko.“
Jak myslíte, že by to
přijali fanoušci obou
klubů?
„To je otázka (smích). Nevím, jak
by to přijali. Tady jsem ale skončil,

„No, bylo to tam takové zvláštní,
ale hezké. Taková placená dovolená (smích).“
(
Jakou radost vám dělaly
osobní výkony v právě
skončené sezoně?
„Své výkony nemohu hodnotit, to
musí někdo jiný. Vždy se dá něco
zlepšit, nikdy si člověk nemůže
myslet, že hrál na sto procent. Nastupoval jsem s Michalem Černým

a byl jsem s ním velmi spokojen, je
to perfektní hráč, pan hokejista. I ve
čtyřiceti letech lítá, ruky, hlava, má
dar od pánaboha.“
Hrát hokej tak dlouho
jako on nechcete?
„To u mě vůbec nehrozí (smích).
Michal Černý je jeden z mála, který
talent opravdu má, s ním je radost
hrát. Je herně podobný typ jako můj
brácha, dokážeme si to mezi sebou
nahrát a pro mě to byla radost.“
Věřil byste si na první
ligu?
„Věřil bych si, přece jen je to stále
hokej. Mám spoustu kamarádů,
kteří hrají extraligu, a myslím si, že
bych na to měl. Ale jak to člověk
nezkusí, tak neví.“
Není možnost poprat se
o místo někde jinde?
„Přemýšlel jsem o tom, ale musel
bych už mít nějaké starty v první
lize, což nemám, protože vesměs
hraji druhou ligu. Když už jsem
možnosti měl, tak mě mančafty
nepustily a jít do první ligy s tím,
že deset let hraji druhou ligu, to je
těžké. Musel bych tam mít konexe,
někoho tam znát, musel by o mě být
zájem.“
j
Nejste kmenovým hráčem
Prostějova, komu patří
vaše práva?
„Já jsem byl vždy hráčem Boskovic,
pak mě pan Zlámal odkoupil a byl
jsem jeho hráčem. HC Prostějov tu
ale skončil a on měl stále má hráčská
práva, než mě koupil můj kamarád,

který dělal v Technice Brno. A teď
jsem hráčem Boskovic a práva na
mě má můj kamarád...“
Mohlo i toto hrát roli?
„Nevím. Možná nechtěli zaplatit
p hostování, ale těžko říct.“
Jak se díváte na svazové
pravidlo o mladých
hráčích?
„Je to na jednu stránku dobře,
protože se musí do mančaftu zapracovávat, abychom měli další
talentované hráče, ale nemyslím
si, že je to nutné až v takové míře.
Stačili by tři mladí hráči, kteří by
si to měli zasloužit svými výkony.
A hodně mančaftů to dělá tak, že
je napíší na soupisku a nehrají
vůbec, což je chyba. Svaz by to
měl vymyslet tak, aby ti kluci
museli hrát. Aby třeba byli jen tři,
ale hráli, ne pět, kteří budou sedět.
To pak pro mě nemá žádnou logiku a pro kluky taky ne, to jim nic
nedá. Než sedět na zápase ‘áčka’,
to ať jsou raději na tréninku s juniorkou.“
Končíte v Prostějově
jako hráč, v roli trenéra
mládeže budete pokračovat?
„Ano, s panem Tomigou jsme
se domluvili i na příští sezoně.
Hokej mě totiž baví, baví mě i trénování. U jaké kategorie to bude,
to je zatím na posouzení pana
Tomigy, s nímž jsme se domlouvali, že bych se možná posunul
výš. Ale je to o tom si sednout
a probrat to i s ostatními trenéry.“

„Mám rád výzvy, vždy jsem si dával nejvyšší cíle,“ svěřil se Tomáš Sršeň
(pokračování ze strany 26)
Jiří Možný

Poruba byla známá propracovanou
defenzivou
a malým počtem inkasovaných
branek. Budete se to snažit aplikovat i tady?
„Samozřejmě. Hokej, co jsem
hrál s Porubou, bych chtěl nastavit
i tady. Že jsme nedostali tak moc
gólů, není ale dáno tím, že bychom
jen bránili. My jsme začali už
v útočné třetině úspěšně napadat,
tím jsme začali tak účinně bránit.
A já se trochu zjednodušeně držím toho, že když dobře napadáš
a dobře hraješ dopředu, nemusíš
až tolik bránit. Mám své myšlenky, které do toho chci dát, a budu
na nich trvat. Když to kluci budou
plnit a budou schopni to plnit, tak
problém nebude.“
Realizační tým tvoříte vy,
Petr Zachar a Jiří Vykoukal. Jak budete mít rozdělené
kompetence?
„Jirka Vykoukal jako manažer týmu

má na starosti hráčský materiál
a věci kolem, rád bych ho využil
i jako asistenta, protože jeho zkušenosti jsou obrovské. To stejné Petr
Zachar. Do hloubky jsme se ještě
nebavili, určitě spolu ale budeme
komunikovat. A střídačka by měla
být na mně.“
Začala přestavba mužstva
pro novou sezonu, jaké typy
hráčů byste v kádru uvítal?
„Jedna věc jsou typy hráčů, druhá
finanční možnosti a vůbec seznam
volných hráčů. Jádro mužstva je tu
velice zdravé a jsou tu i kluci, kteří se
mohou posunout ještě výš. Musí se
ale s první ligou dorovnat kondičně,
a pak se uvidí, co dál. Měly by se posílit všechny tři řady gólmanem počínaje a útočníky konče. Počty vám
ale neřeknu, jedná se.“
Poprvé povedete mužstvo
v první lize, co od toho očekáváte?
„Vím, že jdu trochu do neznáma,
prošel jsem ale iks kluby a na hokej jsem si udělal jasný názor. Jestli

se hraje druhá liga, první liga, nebo
extraliga, ten hokej je po celé Evropě
stejný. A je důležité, aby hráči plnili
to, co se po nich chce, aby věřili, že
to funguje. Když tomu budou věřit
a přijdou nějaké výsledky, tak to
bude v pohodě.“
O místo v kádru Jestřábů
se uchází i váš syn, jaké na
něj budete mít požadavky?
„Já to tak vůbec neberu. Klukovi
není patnáct ani osmnáct, je už
v šestadvaceti letech celkem dospělý. Bydlí sám, takže bych to vůbec
neřešil. Je jedním z hráčů, a pokud
se prosadí, tak nastoupí, pokud ne,
tak skončí, nebo bude náhradník.
To tak prostě je, na všechny hledím
úplně stejně.“
A nebudete na něj třeba
přísnější než na ostatní?
„Já už jsem ho trénoval, když jsem
působil v Uničově, kde hostoval z
Olomouce. Ví, co ode mě čekat,
samozřejmě na něj tvrdý budu, ale
že bych bezdůvodně řval, to určitě ne. Musí si to v hlavě srovnat

a myslím si, že ví, do čeho jde.
Uvidí se, bude záležet, jak bude
hrát.“
Dlouho to vypadalo, že ve finále druhé ligy dojde na váš
rodinný souboj, těšil jste se?
„Já jsem v to pevně doufal (smích).
Hrozně jsem se na to těšil, bohužel
nám to nevyšlo. Nám nechyběla
hráčská kvalita, ale větší srdce. U Přerova i Prostějova bylo vidět, že tyto
týmy šly za vším jako jeden muž, to
v Porubě chybělo. Bohužel bez toho
se to nedá. Chyběl malinký krůček.“
V Porubě na hokej příliš
lidí nechodilo, hrálo roli při
vašem rozhodování i početné prostějovské publikum?
„Na tohle se těším moc, je ale
také zavazující, podávat takové
výkony, aby lidi do hlediště přišli.
Byl to jeden z důvodů, proč jsem
Porubu opustil, hrát hokej pro dvě
stě lidí je dost smutné, navíc když
jsme celou sezonu podávali kvalitní výkony a skončili jsme druzí
jen o tři zápasy za Prostějovem

a s obrovským náskokem před
zbytkem. Je to smutné a je vidět,
že Poruba asi není hokejové město.
Naopak při zápasech Prostějova
s Přerovem panovala nádherná atmosféra, to jsem si jako divák užíval. Bylo to nádherné a trochu mě
mrzelo, že to finále nehraju, protože
plné hlediště bylo úžasné. To je jeden z mých cílů, aby fanoušci chodili, a i když se prohraje, aby byli
s tímto mančaftem spokojeni.
Jméno Sršeň je s prostějovským hokejem hodně spojeno, je to trochu závazek?
„Já jsem měl Prostějov vždycky
rád, už když tady trénoval můj otec.
Před dvěma roky jsem tu krátce
byl v roli asistenta a znám zázemí,
Pepu Ovečku a všechny kluky, co
se pohybují kolem mužstva. Funguje to tady perfektně, všichni pro
to dělají maximum. Vždy tu byla
dobrá parta, je to tu zdravé a chtěl
bych v tom pokračovat a ještě to
rozvíjet, aby se tu hrálo slušně
a dařilo se.“

Prostějov/jim – Několik změn
nabídne nový ročník první
hokejové ligy, jehož jedním ze
čtrnácti účastníků je i Prostějov. Podle informací ze stránek
šumperského klubu totiž do
vyřazovací části nově postoupí
hned deset nejlepších týmů a
celky ze sedmého do desátého
místa se utkají po vzoru extraligy v předkole. Zbývající
čtveřice pak po dvaapadesáti
kolech základní části zabojuje
o záchranu, přičemž nejhorší dva týmy automaticky
sestoupí do druhé ligy. Odpadne tak barážová skupina a nejlepší druholigové

týmy automaticky postoupí.
Sezona 2014/2015 odstartuje
prvním kolem v pondělí 8. září
a zpravidla se bude hrát ve středu a sobotu. K tomu bude navíc
osm vložených pondělků, 23.
a 30. prosince i dva úterky.
Poslední kolo základní části přijde na řadu v sobotu
7. února a hned o dva dny
později začne předkolo hrané na tři výhry. Čtvrtfinálová
i semifinálová série se již hraje
na čtyři vítězství a baráž mezi
dvěma nejlepšími z první ligy
a dvěma nejhoršími z druhé
ligy bude zahájena ve středu
25. března 2015.

„Doufám, že si to ještě za dva
roky zopakuji s Prostějovem!“

(dokončení ze strany 21)
I při čtvrtečním setkání se potvrdilo, že Prostějov hokejem
žije. Michal Černý proto věří,
že současné úspěchy Jestřábů
i odchovanců klubů v extralize či národním týmu přispějí
k zájmu dětí o tento sport.
„Myslím si, že jsme tu všichni
město hokejem opět pobláznili
a věřím, že rodiče přivedou svoje
děti, ať zkusí hokej. A ti, co ho už
hrají, tak vidí, že to k něčemu je,
že se mohou dostat na nějakou
úroveň. Kéž bychom tu vychovali několik takových hráčů, jako je
Tonda,“ přeje si.
A jak s odstupem času vzpomíná
na své vlastní hokejové začátky?
„Byla úplně jiná doba. Přišel jsem
ze školy, mrskl aktovkou a šel ven
na hokej nebo fotbal. Dneska už
to tak není... Bylo by ale dobře,
kdyby se to vrátilo zase zpátky.
Třeba Lukáš Majer to s dětmi dělá
parádně, hodně mu fandím. Až
skončím, tak bych mu chtěl dělat
asistenta,“ pronesl s plnou vážností
Černý.
S odstupem času lituje, že svůj talent
více nezúročil a v mládí na sobě nepracoval tvrději. „Osobně jsem trénování moc nedal, což mě teď mrzí.
Kdybych to totiž udělal, tak jsem
možná měl pohárů daleko víc... Teď
už to ale nevrátím, takže bych všem
doporučil věnovat se tomu co nejvíc
a dělat i něco navíc. Jen dřina a dřina
vede k nějakému úspěchu,“ uvědomuje si zkušený plejer, který má ve

sbírce kromě již zmíněného extraligového titulu dva cenné kovy z mládežnické kariéry na mezinárodním
poli - zlato z mistrovství Evropy do
18 let, které se v roce 1991 konalo
v Československu, a bronz ze světového šampionátu do 20 let hraného na přelomu let 1992 a 1993 ve
Švédsku. Tehdy při dělení republiky
se ještě hrálo systémem každý s každým a lepší byli jen zlatí Kanaďané
a stříbrní Švédové. „Je to už strašně
dávno, pamatuji si, že to bylo v Přešově. My jsme tam neměli takové
individuality jako například Švédové v podobě Forsberga s Näslundem, ale byli jsme super mančaft,
tím jsme to zvládli,“ zavzpomínal na
zlaté mistrovství. „Ale jinak ti borci
byli už tehdy neskuteční hráči, zrovna na ty dva si pamatuji moc dobře,
ti nás porazili sami...,“ dodal Michal
Černý.
A o pár let později, když si na světovém šampionátu připsal Peter
Forsberg v sedmi zápasech sedm
branek a dvacet čtyři nahrávek
a Markus Näslund k tomu přidal
třináct gólů a jedenáct asistencí,
se v klání dvacítek neztratil ani
Michal Černý. „Dal jsem pět gólů,
z toho tři Japoncům. Potom jsme
ale hráli závěrečné utkání o bronz
a já skóroval dvakrát proti Kanadě,
takže to byl po dlouhé době nějaký úspěch. Byli jsme taktéž super
parta, spousta kluků, co ještě hraje
nebo co se dostala do NHL,“ vrátil
se závěrem Černý pro Večerník
o dvě desetiletí zpět.

Spoluhráči a protihráči Michala Černého
na mistrovství světa do 20 let:
Pavel Maláč, Stanislav Neckář, Radim Bičánek, František Kaberle,
David Výborný, Pavol Demitra, Petr Ton, Kamil Koláček (všichni
Československo), Manny Legace, Chris Pronger, Paul Kariya (Kanada), Kenny Jönsson, Peter Forsberg, Markus Näslund (všichni
Švédsko), Brian Rafalski, Adam Deadmarsh, Brian Rolston (oba
USA), Kimmo Timonen, Sami Kapanen, Saku Koivu, Jere Lehtinen, Ville Peltonen (všichni Finsko), Nikolaj Chabibulin, Sergej
Gončar, Viktor Kozlov (všichni Rusko). Zdroj: wikipedia

Svěží jarní
zpravodajství
z Prostějovska

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Kralice opět nevyužily poločasového Konice poprvé neskórovala a neukončila
FC Kralice na Hané
FK Nové Sady

2:3
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Branky Kralic: Cibulka (pen), Lehký. Rozhodčí: Krobot – Hampl, Juřátek.
a už jsme nehrozili ani
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Sestava Kralic:
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Miler – O. Petržela, Martinka, Cetkovský, Vitásek – Prokop (46. Dostál), Neo- stopeři
k přibližoval.
ral, Nečas, Kopečný (83. Z. Petržela) – Cibulka, Lehký. Trenér: Petr Gottwald. ko,“
Při
P srovnání souboje
proti
vedoucím Kop
jednoznačně
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č ě lepším
l ší mužstvem.
ž
Kralice na Hané, Prostějov/
ě
zlovicím a druhým Novým
jim – Před týdnem vedli hráči Pak už to z naší strany bylo tro- Sadům tak Gottwaldovi vyšlo,
Kralic nad Šternberkem 2:0, chu horší, stále se ale hrálo na- že lépe jsou na tom hráči prvního
ale získali jen bod za remízu horu dolů. Hosté získali převahu jmenovaného celku. Na jejich
2:2, v sobotu odpoledne proti uprostřed hřiště, ale musím straně jsou zkušenosti, bojovnost,
Novým Sadům dokázali obrátit hráče stejně jako před týdnem tvrdost i kvalita.
stav 0:1 ve svůj jednobrankový pochválit. Teď ten level byl ještě „Kdyby se nám podařilo u osnáskok, ale ve druhém poločase vyšší, na tak kvalitní tým to ale mdesáti procent proměnit naše
dvakrát inkasovali a opět nestačilo,“ všímal si kralický šance, tak by vývoj byl zcela
o naději na tučný bodový zisk kouč Petr Gottwald spousty jiný. Opakovalo se ale to co proti
přišli. Ve vyrovnané tabulce pozitivních prvků na hře svého Velkým Losinám a Šternberku,
tak zůstávají na přelomu první mužstva.
chybí nám rozhodující gól
a druhé poloviny, útok na vyšší Hra soupeře ho naopak a doplácíme na chyby, mimo jiné
než pátou pozici už ale nevy- překvapila. Očekával kom- i v komunikaci,“ analyzoval.
binační a technický fotbal, nesta- Zatímco soupeřům obvykle stačí
padá příliš reálně.
„Předvedli jsme velice kvalitní lo se však a místo toho přišly jen jedna dvě šance na gól, Kraličtí
výkon a v první půli jsme byli dlouhé nákopy. „V první půli se navzdory třetí nejlepší ofenzivě

(2:1)

na úspěch zpravidla nadřou
více. „Byl to dobrý, bojovný,
odhodlaný výkon, chybí nám ale
zkušenosti nadějný výsledek dotáhnout. Trefili jsme tyč i břevno,
Cibulka s Lehkým šli sami na
brankáře,“ vyjmenoval.
Toto utkání ještě odchytal
zkušený záskok pro jarní část
Radim Miler, v tom příštím
kole se už ale možná v kralické
bráně objeví uzdravující se
David Krejčí. „Klobouk dolů
před Radimem, chtělo by to ale
výraznější oporu. David už má
ruku v pořádku, ještě si ale udělal
výron, snad už ale bude fit,“ přeje
si Gottwald.
A příštím soupeřem Kralických budou v neděli odpoledne
Želatovice. „Chceme vždy
vyhrát. Známe je a víme, co od
nich čekat. Věřím, že konečně
budu moci kluky pochválit nejen
za výkon, ale i body,“ doufá Petr
Gottwald, jenž věří v návrat do
vyšších pater tabulky.

Velké Losiny, Prostějov/
jim – Ani Kozlovice,
ani Nové Sady. Nejdelší
vítěznou šňůrou jarní
části krajského přeboru se mohou pochlubit
fotbalisté Velkých Losin.
Ti naposledy nezvítězili
10. listopadu při remíze
0:0 s Kozlovicemi, od té
doby zvítězily již osmkrát v řadě. Jednou ještě
na podzim, sedmkrát
v tomto kalendářním
roce. Před dvěma týdny
zvítězily nad Kralicemi,
teď se jim to stejné podařilo i proti Konici. Ta naopak premiérově ve druhé
polovině soutěže nevsítila
ani gól.
„Střetly se dva vyrovnané
mančafty. Domácí hráli
v prvním poločase s větrem
a dostali se do vedení po
hloupé penaltě, poté přidali
druhý gól po přetaženém

TJ Sokol Lázně Velké Losiny 2:0
(2:0)
Sokol Konice

centru. Jinak
se to ale odehrávalo jen
mezi šest- Rozhodčí: Kopecký – Svozil, Fojtek
náctkami a
Sestava Konice:
od mužstva
se sedmi vý- Rec – Vogl, P. Sedláček, Řehák, Růžička – Antl, T. Sedláček, Kořenovhrami v řadě ský, F. Drešr (85. Olejníček) – Kováč, Vydržel. Trenér: Roman Jedlička.
jsem očekájsme
však
j
š k absolutně
b l ě jaloví
j l í Konici tak aktuálně se zisval kvalitnější hru. Nás ale nepře- a vzešla z toho jen jedna kem devětadvaceti bodů
hráli,“ ohlížel se za tímto střela, jinak to bylo bez za- patří desátá pozice, ovšem
střetnutím krátce po ná- končení,“ pokrčil rameny. jen dva body za šestým
vratu ze Šumperska kouč Poukázal při tomto ale Hněvotínem a dva body
na nízký věkový průměr před třináctým Medlovem.
Konice Roman Jedlička.
Koničtí jsou i díky dalším mužstva, což se může pro- „Nechceme si to pokazit
porážkám Dolan a Ústí de- jevit právě při nepříznivém a zbytečně prohrávat. Hrafinitivně zachráněni a s vý- stavu. „My těžko otáčíme jeme ještě třikrát doma
vojem jara je jejich trenér zápasy, jsme totiž zaměře- a dvakrát venku, když
velice spokojen, nedělní ni zejména na defenzivu. uhrajeme pět bodů, budu
zápas mu ale příliš potě- Kvalita do mezihry a finál- spokojen,“ stanovil laťku
šení neposkytl. „Do šancí ky zatím není. Kluci sice po zbytku sezony Roman
jsme se nedostávali, pouze dokázali vykopat body, Jedlička.
Kováč trefil po rohovém neudrží ale výkonnost První tři z této porce mokopu břevno. Kopali jsme dlouhodobě ani v utkání hou jeho svěřenci získat
snad dvacet standardek do a chyba prostě přijde,“ po- v neděli odpoledne, když
doma přivítají Šternberk.
třiceti metrů od brány, byli všiml si.
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Prostějovský Večerník, pondělí 12. května 2014

Basketbalisté Prostějova v turbulenci. Po domácí prohře přišla venkovní záchrana

57 ARIETE PROSTĚJOV
75 BK JIP PARDUBICE
stav série 1:2
poločas: 31:38
čtvrtiny: 17:24, 14:14, 14:19, 12:18
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

51/21:57/31
2:1
16/9:14/10
42:38

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

10:14
18:20
8:10
15:14

Rozhodčí: Dolinek Ivo, Kučera Stanislav, Hošek Jan
Diváci: 600.

Sestava a body Prostějova:
Švrddlík Kamill
Slez
ezá
zák
ák Pav
avel
Pand
nddul
ulaa Du
Duššan
šan
Kohhoutt Ond
ndřeej

18
11
9
6

Boha
Bo
oha
hačí
č k Jaaroomí
mír
Brraattče
čenk
nkkoovv Voj
o tě
těch
ch
Krat
attoch
occhvíll Jan
Mark
Ma
rko Rooma
mn

5
2
2
2

Nečas Radek
2
Polášek Rudolf
0
Prášil Jaroslav
0
Trenér: Zbyněk Choleva

Sestava a body BK JIP Pardubice:
Nelson Travis 28, Muirhead Corey 13, Sanders Levell 8, Čarnecký Michal 7,
Příhonský Josef 7, Pospíšil Zbyněk 6, Bohačík Petr 4, Půlpán Viktor 2, Faifr
Samuel 0, Peterka Martin 0, Šoukal Tomáš 0, Šoula Jiří 0

FINALISTU URČÍ AŽ PÁTÝ ZÁPAS. A V TĚCH SE ORLŮM DAŘÍ!
Tým Orlů prahne po desáté medaili v řadě, pomůže i zaplněná hala?

Až páté utkání určí Nymburku, který zvládl svoji
sérii s Opavou hladce 3:0 na zápasy. soupeře pro
finále letošního ročníku basketbalové Mattoni NBL
2013/2014. Hráči Ariete Prostějov zvládli v rámci
svého semifinálového boje těžkou chvilku, když
úterní zaváhání v domácím prostředí napravili o tři
dny později v hale pardubické Dukly. Jejich sen
o páté finálové účasti v řadě má tak stále reálné
obrysy. Zápas, v němž již není kam uhnout, startuje v Městské hale Sportcentrum DDM zítra od
18.00 hodin. Buďte u toho!
Prostějov/lv
„Po třetím zápase jsem si pořád
opakoval, že to přece neznamená
konec. Tým v nepříznivé situaci
ukázal sílu a víru ve vlastní síly,“
oddechl si Zbyněk Choleva, lodivod prostějovských basketbalistů. Ti prohrávali 1:2 na zápasy,

ale v pátek dokázali vyhrát na
palubovce soupeře a sérii srovnat. „Snad nám tyto vlastnosti
vydrží i v rozhodujícím duelu,“
přeje si před nadcházející bitvou
kouč Orlů.
Páté zápasy ve vyřazovací části
sezony si z minulého ročníku
hráči dobře pamatují. Po taže-

ní za postupem do finále v nich
porazili slovenské Levice a poradili si s nabuzenou Ostravou.
Teď mají možnost sérii úspěšných výsledků v rozhodujícím
utkání prodloužit. „Rozhodující
duely jsou vždy pro oba soupeře hodně náročné, a to po všech
stránkách,“ uvědomuje si Choleva, který doufá, že menší výhoda
je přece jen na straně Prostějova.
„Dokázali jsme vyrovnat nepříznivý stav, odvrátili vyřazení. To
by nám mělo pomoci,“ myslí si.
Na Hané se přesto očekává velká a dramatická bitva. Východočeši čekají na finálovou účast
třicet let a určitě páté utkání nezabalí dopředu. „Jsem přesvědčený, že oba týmy na tom budou
stejně. Minulé zápasy se prostě
mažou, o úspěchu rozhodne
ten poslední. Bude rozhodovat
momentální forma a rozpolo-

Zpět na Hanou. Prostějovští basketbalisté odvrátili hrozbu vyřazení
a doma chtějí získat rozhodující třetí vítězství. Foto: www.bkpardubice.cz
žení hráčů,“ tvrdí pardubický
kormidelník Dušan Bohunický.
Čtyřicet minut plus případné
prodloužení rozhodne, zda desátá sezona v elitní domácí soutěži bude pro Prostějov úspěšná. Vítězství by v předstihu
znamenalo zisk desáté medaile

v řadě. V případě porážky by
na Ariete čekala série o třetí
místo. „Všichni si přejeme postoupit a věříme, že nás podpoří
co největší počet fanoušků,“ zve
příznivce na tribuny prostějovské
haly Petr Fridrich, generální manažer Ariete.

66 BK JIP PARDUBICE
76 ARIETE PROSTĚJOV
stav série 2:2
poločas: 37:39
čtvrtiny: 18:25, 19:14, 14:12, 15:25
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

38/20:48/24
2:3
29/20:35/19
40:33

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

6:13
29:23
4:11
19:9

III. SEMIFINÁLE

Rozhodčí: Vyklický, Hruša, Lukeš.
Diváci: 940 (vyprodáno).

Sestava a body BK JIP Pardubice:
Sanders 19, Pospíšil 11, Čarnecký 9, Příhonský 8, Muirhead 8, P. Bohačík 6,
Nelson 3, Šoula 1, Kotas 1

Sestava a body Prostějova:
Slezák
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Prášil Jaroslav
0
Kratochvíl Jan
0
Polášek Rudolf
0
Trenér: Zbyněk Choleva

PLAY OFF - SEMIFINÁLE

3

0

2

2

Výsledky:
86:60, 86:67
86:60
Výsledky:
71:49, 57:75
59:73, 76:66

3. zápas: Prostějov - Pardubice 57:75 (17:24, 31:38, 45:57). Nejvíce
bodů: Švrdlík 18, Slezák 11, Pandula 9 - Nelson 28, Muirhead 13, Sanders
8. Rozhodčí: Dolinek, Kučera, Hošek. Fauly: 18:20. Trestné hody: 16/9
- 14/10. Trojky: 2:1 * Nymburk - Opava 86:67 (19:13, 40:32, 62:44).
Nejvíce bodů: Welsch 14, Mahalbašič a Simmons po 13, Page 10 - Blažek
18, Dokoupil a Šiřina po 12, Klečka 10. Rozhodčí: Vyklický, Hruša, Vondráček. Fauly: 17:18. Trestné hody: 15/11 - 14/8. Trojky: 7:9.
4. zápas: Pardubice - Prostějov 66:76 (18:25, 37:39, 51:51). Nejvíce
bodů: Sanders 19, Pospíšil 11, Čarnecký 9, Příhonský 8 - Slezák Pavel 20,
Nečas Radek 14, Švrdlík Kamil 11, Bohačík Jaromír 10. Rozhodčí: Vyklický, Hruša, Lukeš. Fauly: 29:23. Trestné hody: 29/20:35/19. Trojky: 2:3.

rozpis SEMIFINÁLE:
5. zápas, úterý 13. května, 18:00 hodin:
Ariete Prostějov - BK JIP Pardubice.

Svěží jarní
zpravodajství
z Prostějovska

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Prostějov/lv - Po první porážce v Pardubicích měli
basketbalisté Ariete Prostějov
ve třetím semifinále výhodu
domácího prostředí a tudíž
mocně prahli po zisku druhého bodu v sérii. Orli ale v úterním střetnutí selhali ve střelbě a duel ztratili po porážce
v poměru 57:75. Tímto výsledkem se tak dostali do velice
nepříjemné situace, protože
to byly Pardubice, kdo získaly
postupový mečbol!

IV. SEMIFINÁLE

Pardubice/lv - Mečbol soupeře
dokázali basketbalisté Prostějova odvrátit v pardubické hale
Dukly. Za stavu 1:2 na zápasy
totiž v pátečním utkání zvítězili na půdě východočeského
soupeře o deset bodů (66:76),
čímž vyrovnali semifinálovou
sérii na 2:2 a vynutili si rozhodující pátý zápas. O úspěchu
Orli rozhodli v poslední desetiminutovce, kdy potrestali
chyby domácího souboru.
Ariete bylo v první čtvrtině téměř

Další střelecké trápení přineslo Pardubicím mečbol
Vstup Orlů do utkání nebyl
špatný, když s hosty hráli velmi vyrovnanou partii. Bohužel
v závěru první čtvrtiny se projevila neschopnost přesně zakončit nadějně rozehraný útok.
Svěřenci kouče Cholevy takto
několikrát minuli koš z bezprostřední blízkosti a ani devatenáct
útočných doskoků za celé utkání
na tom nic nezměnilo. Během
čtyř minut šli sérií 1:11 do sedmibodového deficitu 17:24.
A ani obrovská bojovnost nestačila... Navíc pak nejlepší domácí
hráč Jaromír Bohačík se už na
začátku druhé desetiminutovky
dopustil čtvrtého faulu a trenér
Choleva tak musel začít vymýšlet alternativu na jeho pozici.
I tak se Ariete ale podařilo snížit na 24:26. Následné přesné
střely soupeře ovšem bohužel

znovu vedly k sedmibodové
ztrátě v polovině utkání 31:38.
Toužebně vyhlížené zlepšení nepřišlo ani po návratu
z kabiny. Další střely míjely
obroučku, na druhé straně se
navíc rozehrál k fantastickému
výkonu pivot Travis Nelson,
který dal ve třetí čtvrtině patnáct
bodů a výrazně přispěl k dílčímu vítězství Pardubic 19:14
v této desetiminutovce a průběžnému vedení 45:57.
V samotném závěru se již Orli
smířili s porážkou. Nervozita se
podepsala pod další nepřesné
pokusy a Východočeši se místy
dostali až do jedenadvacetibodového vedení (35. 49:70), to
domácí v posledních minutách mírně stáhli, přesto potřetí
v sezoně na domácí palubovce
svému soupeři podlehli...

Očima trenérů

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov::
„Oproti prvnímu utkání se všechno otočilo... O našem útoku snad ani nemá smysl
mluvit! Tentokrát to ale nebylo dobré ani
v obraně, kterou jsme otevírali, a pak ztráceli půdu pod nohama. Špatná střelba nás
úplně vykolejila. Prohrávali jsme pětatřicet
minut a to se nám nestává. Musíme věřit, že
se to zlepší a snažit se tohle zaváhání napravit. Nejlepším hráčem utkání byl jednoznačně Travis Nelson.“
Dušan Bohunický - BK JIP Pardubice:
„Většinou v Prostějově domácím gratuluji,
tohle je příjemná změna...(úsměv) Naší
motivací byla první vysoká porážka, tým se
poučil a podal koncentrovaný výkon. Domácí
jsme ubránili na necelých šedesáti bodech a
to je skvělé číslo. V útoku jsme se mohli opřít
o výkon Travise Nelsona. Věřím, že příště se
bodově přidají také další.“

Basketbalisté Ariete v Pardubicích odmítli vyřazení
neustále o krok vepředu. Domácí basketbalisté pouze ve dvou
případech dokázali vyrovnat, jinak na nich ale byla vidět velká
nervozita, kterou dokumentovala také Muirheadova nesportovní chyba za faul na Pandulu
v přerušené hře. Svěřenci kouče
Cholevy tentokrát dobře bránili,
dokázali využít několik rychlých
brejků a po deseti minutách vedli
o sedm bodů - 18:25.
Hned zkraje druhé desetiminutovky navýšili svůj náskok už na
devět bodů, pak ale přišla slabší
chvilka, kdy nezaznamenali ani
bod a domácí vyrovnali na 27:27.
Vzápětí sice Slezák trojkou vrátil
Orlům vedení, v 17. minutě se
přesto Pardubice po koši Muirheada poprvé v zápase dostali do
vedení. Radost jim vydržela pouze chvíli. Agresivně hrající Pro-

stějov opět otočil skóre ve svůj
prospěch a mírný náskok udrželi
do přestávky (39:37).
Dramatická podívaná pokračovala po obrátce. Úřadující vicemistři ve 25. minutě odskočili
Východočechům na rozdíl devíti bodů (49:40) v následujících
pěti minutách ale přidali pouze
dva a do poslední čtvrtiny soupeři vstupovali za nerozhodného
stavu 51:51.
Vstup do závěrečné pasáže zvládli lépe hosté a získali
náskok čtyř bodů. Rozhodující
okamžik přišel ve 37. minutě,
kdy Nelson fauloval Slezáka při
trojkovém pokusu. Prostějovský střelec proměnil všechny tři
šestky, vzápětí Marko zakončil
rychlý brejk a dvouciferné vedení Orlů (67:57) bylo nad síly
pardubického výběru.

Očima trenérů

Dušan Bohunický - BK JIP Pardubice:
„Nedokázali jsme se vyrovnat s obranou soupeře, která byla opravdu hodně agresivní. Pod
košem nebylo místo, rozehrávače a střelce
z dálky hráči Prostějova vytlačili. Třeba Travis
Nelson se nedokázal vypořádat s těsnou obranou a i díky tomu se dopustil pěti ztrát. Dalším
problémem byl špatný a hlavně pomalý přechod do útoku. Neměli jsme čas se dostat do dobré pozice a stříleli přes obránce.“
Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov::
„Dokázali jsme obstát v těžké situaci.
Úspěch nám přinesla zlepšená hra pod
vlastním košem. Uměli jsme si v obraně
vypomoci, což bylo hodně důležité. Navíc
se nám podařilo snížit počet ztracených
míčů. Už v prvním poločase jsme dokázali
domácí zastavit a po přestávce byli lepším
týmem. Kluci zahráli opravdu dobře. S velkým nasazením na
obou polovinách hřiště. Vyrovnání série si zasloužili.“

Exkluzivní rozhovor s rozehrávačem prostějovského BK Ariete

„NA ZÁPAS JSEM SE STRAŠNĚ TĚŠIL,“smál se po odvráceném mečbolu Pavel Slezák

Pardubice - Ocenění nejlepší hráč zápasu by si po
čtvrtém semifinálovém duelu zasloužilo více prostějovských hráčů, trenér Zbyněk Choleva přesto ukázal na nejlepšího střelce Pavla Slezáka. Autor dvaceti
bodů totiž více než dokonale prodal své zkušenosti
a výrazně pomohl k vyrovnání celé série. „Konečně
jsme se zlepšili ve střelbě,“ oddechl si Slezák po zápase v exkluzivním rozhovoru pro Večerník.

rážce v domácím prostředí
ve třetím střetnutí série?
Čelili jsme pardubic- „První trénink nebyl příjemkému mečbolu. Jaká ný, nikomu nebylo do řeči...
byla v kabině nálada po po- Ale pak jsme se z toho dostali
Ladislav Valný

a díky morální síle se nám podařilo semifinále vyrovnat.“
Měli jste příliš v hlavách obavy z možné
porážky, která by znamenala konec finálového snu?
„Každý to má jinak... Osobně
jsem se na zápas strašně těšil.
Od rána jsem byl pořád na
nohou a nemohl se dočkat, až
utkání začne. (úsměv)“
Pardubice měly mečbol, přesto se některým oporám příliš nedařilo.
Netlačil se třeba Muirhead
zbytečně do těžkých střel?

„Spíš si myslím, že to bylo
naší obranou, ve které jsme se
hodně zlepšili. Nedávali jsme
soupeři prostor k lehké střele
a to bylo pro vývoj střetnutí
hodně důležité.“
Navíc jste protrhli střeleckou smůlu...
„To souvisí s celkovým výkonem. Hodně útoků jsme ubránili a pak nám něco spadlo do
koše. V každém případě to byl
dal klíč k našemu vítězství.“
Série je vyrovnaná.
Kdo bude po čtvrtém
zápase ve větší pohodě?

„Doufám, že to bude náš tým.
Odvrátili jsme mečbol a doma
už podruhé prohrát nechceme!
Byl bych moc rád, kdyby nás
v tomto nelehkém zápase buď
a nebo přišli podpořit fanoušci
v ještě hojnějším počtu, než
tomu bylo doposud. Jde nám
o finále!“

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Dvacetibodový. Pavel Slezák přispěl k důležité výhře v Pardubicích
nejvýrazněji ze všech aktérů na hřišti.
Foto: www.orliprostejov.cz

Sport

29

Prostějovský Večerník, pondělí 12. května 2014

Prostějov zachránil bod, na lepší půlku to ale nestačilo

Kuřim, Prostějov/jim – Sérii
šesti utkání bez porážky zakončili letošní ročník druholigové sezony házenkáři Sokola
II Prostějov. Výhra na půdě
vedoucí Olomouce z konce
března mužstvo nastartovala
natolik, že následovaly domácí
výhry nad Sokolnicemi, Velkým Meziříčím i Kostelcem
na Hané, které doprovodily
remízy z Ivančic a také Kuřimi.
Celkově tak Prostějov skončil
sedmý, jen vinou vzájemných
zápasů za šestými Maloměřicemi.
V Kuřimi hosté po celý první poločas vedli a v jednu chvíli si na
půdě nejofenzivnějšího mužstva
soutěže vypracovali i tříbrankový
náskok, když v bráně opět čaroval
Michal Zacpal a jeho spoluhráčům
se dařilo i v útoku.

Zkraje druhého poločasu ale přišel
krátký střelecký výpadek a domácím se čtyřmi góly v řadě podařilo
otočit z 15:17 na 19:17. Poté zase
měla Kuřim mírně navrch, ale po
Kozlovského
sedmimetrovém
hodu v samotném závěru utkání
zavládla remíza 32:32.
„Oba celky byly již zachráněny
a mělo to všechny aspekty posledního utkání sezony. Předpokládal
jsem pěknou, rychlou a technickou házenou, kde už o tolik nepůjde. To se také naplnilo, přestože
proti byla nafukovací hala s nefungující ventilací,“ popisoval střetnutí a hlavní vadu na kráse trenér
Prostějova Alois Jurík.
V hale tak brzy bylo dusno a nedýchatelno, obě mužstva střídala ve
velice krátkých intervalech. I přesto
se hrála útočná a divácky atraktivní
házená. „Měli jsme výborný vstup

do zápasu, v bráně opět tvrdil muziku Zacpal, jenž měl za první poločas úspěšnost zásahů 51,6 procenta.
Navíc jsme lehce proměňovali šance a výborným pohybem bez míče
jsme soupeře nutili k chybám. Naše
hra tak snesla ta nejpřísnější měřítka,“ užíval si úvodních třiceti minut
na hostující střídačce.
Začátek druhé půle už mu ale tolik
radosti neudělal a za nepříznivého
stavu si musel vzít i oddechový čas.
„Přestali jsme dávat šance, nedali
jsme ani trhák a nejslabším článkem v Kuřimi je brankář. Trápili
jsme se a ubývaly nám fyzické síly,
bylo to o vůli neprohrát,“ nacházel
i na ztraceném vedení pozitiva.
V poslední čtvrthodině hry nasadil
osobní obranu na celkově devítigólového Pavla Chýlka a i díky
tomuto tahu se z Brněnska nevracel jeho výběr s prázdnou. „Čtyři

30:28

SK Kuřim
Sokol II Prostějov

(17:11)

Rozhodčí: Baader – Novotný. ŽK: 1:2. Vyloučení: 1:5. Sedmičky:
8/6:6/5. Diváků: 60. Pětiminutovky: 2:4, 6:8, 7:10, 9:12, 13:15,
15:17, 19:18, 22:22, 26:23, 27:26, 29:28, 32:32.

Sestava a branky Prostějova:
Zacpal, Hrubý – Kozlovský 9, Čižmárik, M. Jurík 2, T. Jurík 5,
Jura, Juráček, Jurečka 3, Bečička 2, Ordelt, Procházka 3, Raška,
Kosina 8. Trenér: Alois Jurík.
minuty před koncem to bylo 29:29
a obě mužstva dohrávala s vypětím
všech sil. Chválím všechny hráče,
nejen za házenkářské umění, ale
i za bojovnost ve vypjatých okamžicích. Zaslouží si poděkování
za dobře odvedenou práci,“ těšilo
Juríka, jenž se musel při skládání
sestavy obejít i bez nemocného
Gazdíka a přijímačky na vysokou
školu skládajícího Mikulky.

A jak v kostce hodnotí konečné
sedmé místo a těsné uniknutí nejlepší šestky? „Nesplnil jsem to,
co jsem si stanovil, tedy umístit se
v horní polovině tabulky. Potkala
nás ale spousta zranění a martyrium se sestavou, takže jsem
i spokojen. V kompletním složení
bychom bojovali o třetí čtvrtou pozici,“ je přesvědčen trenér Sokola
II Prostějov Alois Jurík.

Kostelec v domácí derniéře padl o gól

Kostelec na Hané, Prostějov/
jim – Pouhých pět jarních
bodů zapříčinilo, že se házenkáři Kostelce vytratili z boje
o první místo tabulky i z bitvy
o pódium. V konečném pořadí druhé ligy jim tak patří až
pátá pozice, jen tři body před
druhým regionálním zástupcem z Prostějova.
V posledním kole se mohl tým
Zdeňka Čtvrtníčka posunout
před čtvrté Ivančice, k tomu
ovšem potřeboval zisk dvou
domácích bodů ze souboje s
Hustopečemi. Na podzim dokázal tohoto soupeře zaskočit
a na jeho půdě zvítězit vysoko
29:21, tentokrát to bylo větší

drama, které opět skončilo ve
prospěch hostujícího mužstva.
Kostelecký výběr se musel v závěrečném utkání sezony obejít
hned bez několika zkušených
opor, když chyběli gólman Tomáš Varha, Roman Bakalář i
Martin Grulich, i bez nich to ale
byla přetahovaná o každou branku. O domácí zásahy se staral
především osmigólový Marek
Grepl, přesnou polovinou tohoto výkonu přispěli Jan Smékal
a Pavel Knébl, třikrát se trefili
Petr Kocourek s Milanem Varhalíkem.
Hosté přijeli na Hanou ve velice
okleštěné sestavě, když včetně
gólmana měli k dispozici jen

devět hráčů. Všech osm zbývajících hráčů se ale zapsalo do střelecké listiny, a když se k sedmigólovému Lattenbergovi přidali
čtyřgóloví David Semerád, Myslík, Blažek a třígóloví Suchomel
s Troubilem, stačilo to.
Kostelci se tak nepodařilo navázat na předešlá domácí vítězství
proti rezervě extraligového Brna
a Maloměřicím, naopak z toho
byla třetí domácí a celkově osmá
porážka v sezoně. Zatímco na
podzim nepřišel ani jeden bezbodový zápas, na jaře Kostelečtí
pouze třikrát neodcházeli z palubovky s prázdnou.
Vítěz střetnutí se tak dotáhl na
vítěze celé jihomoravské druhé

TJ Sokol Kostelec na Hané-HK
Legata Hustopeče

27:28
(11:13)

Rozhodčí: Krupa – Kramoliš. ŽK: 3:3. Vyloučení: 3:5. Sedmičky: 2:1.
Diváků: 85.

Sestava a branky Kostelce:
P. Navrátil, Mayer – M. Knébl 2, Smékal 4, P. Knébl 4, Kocourek
3, Vymětal, Varhalík 3, Zapletal 1, M. Grepl 8, J. Grepl 2, R. Navrátil, Říčař. Trenér: Zdeněk Čtvrtníček.
ligy Olomouc, ve prospěch loňského účastníka první ligy, jenž
si vybojoval právo vrátit se zpět
do vyšší soutěže, ovšem hovoří bilance vzájemných utkání i
celkově lepší skóre. Hostům tak
nepomohlo ani to, že posledních
sedm zápasů sezony neprohráli a

ztratili v nich pouze jeden bod za
remízu v Juliánově.
Stejně tak nic neznamenala ani
pětigólová prohra první Olomouce u posledního Brna „B“,
které se sice dorovnalo Sokolnicím, před ně ale také kvůli horší
bilanci jít nemohlo.

www.vecernikpv
vecernikpv.cz
.cz
Basketbalistky zdolaly Havířov a jsou druholigové
Prostějov/jim – Do konce barážové skupiny o postup do druhé
ženské basketbalové ligy sice ještě
zbývá odehrát celkem dva zápasy, už teď je ale jisté, že si účast
ve vyšší soutěži vybojovaly hráčky TJ OP Prostějov. Tým Željka
Živkoviče totiž dokázal navázat
na vysokou výhru z Tábora i proti Havířovu a navzdory následné
porážce ve Slezsku již nemůže obsadit horší než druhou pozici.
Prostějovské hráčky se v domácím prostředí haly Sportcentra
DDM dostaly velice brzy do
výrazného vedení a o náskok již
nepřišly. Po první čtvrtině vedly o jedenáct bodů, po poločase
o jednadvacet a po třech čtvrtinách činil rozdíl mezi oběma
celky již sedmadvacet bodů. Až
v závěru se hostujícím košíkářkám
podařilo mírně přiblížit, žádné drama se však nekonalo.

„Jsem spokojen a překvapilo mě,
jak hladce jsme je přehráli. Mají
ve svém kádru zkušené hráčky
z nejvyšší soutěže i dvě z extraligy
staršího dorostu, podařil se nám
ale začátek a výtečně jsme si vedli
v obraně. Mohli jsme prostřídat,
abychom udrželi tempo, a v poklidu se to dohrávalo,“ užíval si
nečekaně jednoznačného utkání
prostějovský trenér.
Před zápasem příliš nevěděl,
co očekávat, nakonec se ale
před slušnou návštěvou nemusel ničeho obávat. „Bylo to pro
mě nevyzpytatelné družstvo,
měl jsem o nich poměrně málo
informací. Věřil jsem ale, že
více trénujeme a nacházíme se
v herní pohodě. Play off navíc
hrají naše juniorky i kadetky, to se
také kladně projevilo,“ radoval se.
Odveta v Havířově už tak byla spíše jen o prestiž, protože oba týmy

Mladší žáci Dr. Horáka

jsou mistry republiky

Jindřichův Hradec, Prostějov/
jim – Od pondělí 28. do středy 30. dubna se v Jindřichově
Hradci konalo mistrovství republiky žákyň osmých a devátých tříd základních škol. Šampionátu se zúčastnilo i družstvo
ZŠ Dr. Horáka, které na jihu
Čech vyhrálo, a stalo se mistrem
České republiky pro školní rok
2013/14.
Cesta k tomuto úspěchu vedla přes
vítězství v okresním a krajském
kole. V krajském finále porazil
výběr Jana Kyzlinka ZŠ Slovan
Kroměříž 66:31 a ZŠ npor. Loma

Příbor 73:31. Na finálovém turnaji si prostějovští žáci postupně
poradili s Litoměřicemi 37:16 a s
Pardubicemi 29:28, v semifinále
zdolali Brandýs nad Labem 62:16
a ve finále opět Pardubice 27:24.
Družstvo nastoupilo ve složení K.
Hýblová, T. Frgálová, M. Neherová, K. Galíčková, E. Šmeráková,
K. Vymlátilová a před podobným
úkolem nyní stojí i družstvo ZŠ
Dr. Horáka v kategorii šestých a
sedmých tříd. To také postoupilo
na mistrovství republiky základních škol, jež se koná v polovině
května v Klatovech.

měly na kontě dvě vítězství, zatímco třetí Tábor již dvě porážky.
Tento zápas vyšel lépe pořádajícímu oddílu, ten ale zvítězil jen o jedenáct bodů, takže kdyby došlo na
bodovou rovnost, na lepší vzájemnou bilanci se mohou spolehnout
hráčky TJ OP.
„Byli jsme tam sice kompletní a
hrálo se až v osm večer, rozhodlo
ale to, že domácí basketbalistky
více chtěly vyhrát. Ještě po třetí
čtvrtině jsme těsně vedli, rozhodly
ale poslední čtyři minuty. Měly
tlak, byly nepříjemné, nevyrovnali jsme se s jejich agresivitou,“
určil rozdílové faktory Živkovič.
Zklamaný ale nebyl, protože už
o tolik nešlo a zejména se nikdo
nezranil. Navíc výhra v posledním
utkání znamená, že i tak se Prostějov stane vítězem celé skupiny.
„Už nám zbývá jen doma porazit Tábor, který si to chtěl hlavně

TJ OP Prostějov
BK Havířov

66:45

(19:8, 18:8, 13:17, 16:12)

Sestava a branky Prostějova:
Kalábová 15, Švécarová 12, Konečná 11, M. Krátká 6, G. Svobodová 6, Fialová 5, Tilšarová 5, N. Svobodová 4, Melková 2, K.
Krátká. Trenér: Željko Živkovič.

TJ OP Prostějov
BK Havířov

68:57

(20:17, 11:17, 16:15, 21:8)

Sestava a branky Prostějova:
Statistiky nebyly do uzávěrky známy.

Průběžná tabulka kvalifikace o 2. ligu žen, skupiny „B“:
1. BK Havířov
3 2
1
215:171
5
2. TJ OP Prostějov 3 2
1
211:168
5
3. BK Tábor
2 0
2
103:190
2
zkusit a nevěděl, do čeho jde.
Ale i kdybychom prohráli, tak
nám to stačí. Přál bych si, aby
se lidé přišli podívat, a společ-

ně jsme oslavili postup,“ zve na
závěrečné utkání sezony, které
v hale Sportcentra DDM začíná v
sobotu v 15 hodin.

Kvitová skončila v semifinále,

Berdych nestačil na Nadala

Madrid, Prostějov/lv - Do
zápisů letošního ročníku
elitního turnaje v Madridu
se výrazně zapsali tenisté
TK
Agrofert
Prostějov.
Tomáš Berdych postoupil do
čtvrtfinále, Petra Kvitová dokonce bojovala o finálový start.
Osmifinále si zahrála také Lucie Šafářová.
Nejdéle se ve španělské metropoli zdržela Kvitová. Světová
šestka měla pomalejší start a s
Rumunkou Soranou Cirsteaovou musela o postup bojovat
tři dlouhé sety (6:1, 5:7, 7:6).
„Delší už to být nemohlo...,“
oddechla si po vítězném
mečbolu. Následovalo další
třísetové utkání s Američankou
Varvarou Lepšenkovou, kterou
prostějovská hráčka porazila
2:6, 6:2, 6:1. Po tomto úspěchu
už přišlo na řadu hanácké derby
se Šafářovou a výhra 6:4, 6:3. „S
Luckou se nehraje dobře, protože
se obě dokonale známe. Také tentokrát to bylo těžké utkání,“ poznamenala Kvitová, která měla ve
čtvrtfinále volno. Serena Williamsová se totiž z turnaje kvůli

zdravotním problémům odhlásila. O finále si to rozdala s
Rumunkou Simonou Halepovou
a prohrála 7:6, 3:6, 2:6. „Byl to
těžký zápas a dlouhý boj. Nakonec byla soupeřka lepší, ale
pro mě to bylo dobrý zápas,“
prohlásila Kvitová.
Mezi nejlepších osm se dostal Tomáš Berdych. Nejprve
po sedmnácté v kariéře porazil
Jihoafričana Kevina Andersona
6:1, 6:4 a následně přešel přes
Grigorije Dimitrova z Bulharska
(3:6, 6:3, 6:2). Ve čtvrtfinále ale
narazil na Rafaela Nadala a na
španělského bijce nestačil. Český
tenista prohrál 4:6, 2:6 a ztratil
sedmnáctý vzájemný zápas v
řadě. „Rafa je prostě antukový
král a opět to ukázal," konstatoval po čtvrtfinálovém utkání
Berdych.
S předcházejícími zápasy ale
mohl být prostějovský hráč docela spokojený. Postupně porazil
dva hráče světové dvacítky a to
není špatná bilance. „S Andersonem to byl dobrý vstup do turnaje. Neměl jsem nějaké vážnější
problémy,“ prohlásil Berdych.

V osmifinále jej ale pořádně
prověřil Dimitrov, světová
čtrnáctka. „Grigorij vstoupil do
utkání výborně. Hrál agresivně
a dlouho jsem se nemohl při
jeho podání chytit. Pak ale ve
druhém setu přišla úvodní šance
a já brejkbol využil. Od té chvíle
se vývoj zápasu obrátil," přiblížil
průběh duelu Berdych.
Lucie Šafářová nejprve v divokém utkání přešla přes Italku
Flavii Penetaovou 1:6, 6:0, 6:3
a pak porazila Slovenku Magdalenu Rybárikovou 6:1, 6:2. „S
Flavií to byl těžký zápas plný
zvratů. Těžké situace jsem zvládla a to se projevilo v dalším kole,
kdy se mi hodně dařilo,“ radovala
se z výher Šafářová, která pak
neuspěla v souboji oddílových
spoluhráček. „Petra byla prostě
lepší,“ uznala.
Dva zápasy v hlavní soutěži absolvovala Petra Cetkovská, která
musela o účast bojovat v kvalifikaci. Nejprve si poradila se Stefanii Voegelovou ze Švýcarska 6:1
a 6:3. Po souboji s Američanskou
Sloane Stephensovou (4:6, 6:2,
3:6) se ale s Madridem rozloučila.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS Z HÁZENÉ
servis druhé ligy, skupiny Jižní Morava
Výsledky 22. kola: Maloměřice – Sokolnice 29:24, Telnice – Ivančice
25:19, Juliánov – Velké Meziříčí 21:24, Kostelec na Hané – Hustopeče
27:28, Kuřim – Prostějov 32:32, Brno „B“ – Olomouc 27:22.

KONEČNÁ tabulka

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

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

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

V
15
16
14
11
10
10
9
9
8
7
5
5

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

P
4
5
6
8
8
11
10
12
12
13
15
15

S
635:561
656:604
617:581
576:523
577:565
601:619
604:613
588:639
665:659
577:602
613:677
575:641

B
33
33
30
25
24
21
21
19
18
16
12
12

Nohejbalisté bez ztráty bodu
Prostějov/pk - Nohejbalisté Prostějova měli na programu
opět nabitý víkend. Vedoucí celek druholigové soutěže mužů
Sokol I hostil na svém kurtu nováčka soutěže Sokol Třebíč
a dorostenci hráli rovněž na domácí půdě důležitý zápas se
silným výběrem Haponu Horažďovice.
Zápas mužů zahájila dvojice Klaudy-Wiesner, která nedala svému soupeři šanci, a Prostějov šel do vedení. Druhá dvojka Procházka-Roba opět podlehla až úplně posledním míčem a soupeř
sroval skóre na 1:1. Obě trojice jak sestava Pírek, Procházka,
Klaudy, tak i trojice Valenta, Wiesner a Roba svá utkání vyhrála
a Sokolu I se tak podařilo odskočit ve vedení na 3:1. Vložená
dvojka Pírek, Matkulčík se střídajícím Ftačníkem opět své utkání vyhrála a zvýšili jsme tak své vedení již na 4:1. Singlista Roba
nedal svému soupeři šanci a získal pro Prostějov pátý bod, snaživý soupeř sice snížil na 5:2, ale to bylo ze strany hostů vše. Další
trojka domácího celku získala závěrečný šestý bod a konečný
výsledek zápasu zněl tudíž 6:2 pro domácí celek a další body
do druholigové tabulky, čímž si Sokol I Prostějov upevnil své
vedení.
„Moji svěřenci podali opět soustředěný velmi solidní výkon,
nejlepším hráčem byl jednoznačně Jakub Klaudy, který ke své
pověstné technice přidal i velmi dobrý úder a na jeho výkonu to
bylo hned znát. Výkonem se mu přiblížil Wiesner a v poli téměř
bezchybný Lukáš Pírek. Ostatní kluci podali rovněž kvalitní
výkony a je dobré, že k dispozici je téměř na každý post velmi dobrý nohejbalista,“ uvedl po střetnutí Richard Beneš, trenér
prostějovských nohejbalistů.
Zápas dorostenců v neděli 11. května byl od začátku velkou
bitvou o veledůležité body v tabulce dorostenecké extraligy. Po
dvojicích byl stav zápasu nerozhodný 1:1, když Ftačník s Příhodou porazili své soupeře 2:1 na sety a Roba s Matkulčíkem
prohráli až úplně posledním míčem 1:2. Ani trojice zápas nerozhodly neboť trojka Ftačník, Deutsch a Příhoda vyhráli 2:0,
ovšem trojka domácích ve složení Roba, Matkulčík a Karafiát
podlehla stejným poměrem a stav zápasu byl opět nerozhodný
2:2. Za tohoto stavu bylo důležité vítězství domácí vložené dvojky Deutsch-Karafiát a především vítězství Tomáše Roby v singlu, který byl bezesporu nejkvalitnějším utkáním tohoto zápasu.
Celek Prostějova tak vedl již 4:2.
Zdatný soupeř z Horažďovic se ovšem nepoložil a hned následující trojicí snížil na 4:3. Dle papírových předpokladů se vyvíjela
závěrečná utkání, v nichž naše silnější trojka vedená Robou zvýšila vedení na 5:3, naše druhá dvojka prohrála se silným deblem
soupeře Pivnička-Hokr a soupeř dotáhl na 5:4. Naše dvojice
Roba, Matkulčík ovšem zapnula na plné obrátky a zajistila domácímu týmu veledůležité vítězství a cenné body do extraligové
dorostenecké tabulky.
„S bojovností svých svěřenců v deštivém a chladném počasí musím být spokojen, výborný výkon podal bojovník Tomáš Roba
v singlu, rovněž ostatní hráči na kurtu bojovali příkladně za důležité body do tabulky. Upevnili jsme si třetí místo v průběžném
pořadí, s čímž se před zahájením soutěže příliš nepočítalo,“ konstatoval spokojeně Beneš.

Výsledky soutěží v malé kopané ČSRS Prostějov
2. okresní liga mužů, skupina A
Třetí jarní turnaj (10. května) – hřiště Husova škola Prostějov:
Béci – FK Vrbátky 1:4, Vrbátky – Galacticos Prostějov 14:1,
1.FC Laškov – Béci 13:0, Laškov – Galacticos PV 8:0. Rozhodčí
Zatloukal. Hřiště Brněnská škola Prostějov: KMK Katastrofa
Prostějov – FC Zavadilka Prostějov 1:0, Zavadilka PV – Spojené
kluby Hluchov/Čehovice 3:4, Medvědi Prostějov – Katastrofa PV
1:1, Medvědi – Hluchov/Čehovice 1:2. Rozhodčí Lízna.

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

11
10
7
5
4
2
2
2

1
0
4
3
5
3
1
1

1
3
2
5
4
8
10
10

72:31
72:23
37:17
45:43
38:35
25:44
26:62
21:81

34
30
25
18
17
9
7
7

2. okresní liga mužů, skupina B
Čtvrtý jarní turnaj (10. května) – hřiště Žešov: KRS Abrahám
Prostějov – TJ Otinoves 3:5, Otinoves – FC SEMOS Juniors
Hluchov 6:4, Abrahám PV – J. Hluchov 3:3. Rozhodčí Kučera.
Hřiště Kostelec na Hané: Los Nutrios Kralice na Hané – FC
Ladzimil Čehovice 1:1, L. Čehovice – Kostelec na Hané 4:2,
Kostelec – Kralice 5:9. Rozhodčí Krátký.

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

9
5
3
70:41
32
10
2
5
76:51
32
8
3
6
44:35
27
8
3
6
47:45
27
4
3
10
57:79
15
3
2
12
32:75
11
Město Prostějov podporuje malou kopanou.

Přihlášky do nové sezóny
Od pondělí 12. května do pondělí 30. června (11.45 hodin) se kluby mohou hlásit do příštího ročníku soutěží malé kopané ČSRS
Prostějov, a to v sídle OS ČSTV Prostějov (Česká ulice 15) během
tamní pracovní doby (pondělí + středa 8.00 až 15.00 hodin, pátek
8.00 až 12.00 hodin). Přihlášku lze stáhnout na internetových
stránkách www.malakopanapv.websnadno.cz, kde jsou uvedeny
i další nezbytné podmínky. Týmy, které mají složenou kauci 600
korun z minulé sezóny, ji už nemusí znovu skládat.

olejjbal
Volejbal
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Hráčské statistiky v celé UNIQA extralize žen 2013/2014
Prostějov/son – Kromě libera Julie Jášové na přihrávce
prostějovské volejbalistky ve statistických ukazatelích
uplynulého ročníku elitní české soutěže až úplně nahoru
nedosáhly. Při časté rotaci sestavy VK AGEL je to však
logické, navíc se prostějovské ženy až na výjimky držely ve
všech činnostech alespoň v popředí individuálních žebříčků.
A rozhodující je přitom týmová úspěšnost, jež byla ze strany
„vékáčka“ v letošním soutěžním ročníku stoprocentní.

Nejvíce bodující hráčky (celkový součet)
1. Jana Napolitano (Olomouc) 538, 2. Anna Širůčková (KP Brno)
530, 3. Michaela Mlejnková 512, 4. Michala Kvapilová (obě Olymp
Praha) 491, 5. Paula Kubová (Frýdek-Místek) 480, 9. Katie Carter
377, 11. Quinta Steenbergen 329, 12. Andrea Kossányiová 327,
20. Barbora Gambová 264, 21. Tijana Malesevic 257, 34. Sara
Hutinski 208, 35. Sonja Borovinšek 206, 54. Pavla Vincourová
124, 64. Solange Soares (všechny VK AGEL Prostějov) 85.
Nejvíce bodující hráčky (průměr na set)
1. Paula Kubová (Frýdek-Místek) 4,49, 2. Jana Napolitano (Olomouc)
4,17, 3. Michala Kvapilová (Olymp Praha) 4,13, 4. Vendula Adlerová
(Slavia Praha) 4,10, 5. Michaela Mlejnková (Olymp Praha) 4,06,
8. Katie Carter 3,93, 12. Andrea Kossányiová 3,52, 15. Barbora Gambová 3,43, 16. Quinta Steenbergen 3,36, 18. Tijana Malesevic 3,06,
21. Sonja Borovinšek 2,82, 22. Sara Hutinski 2,81, 59. Pavla Vincourová 1,23, 62. Solange Soares (všechny VK AGEL Prostějov) 1,12.
Nejlépe smečující hráčky (celkový součet bodů)
1. Jana Napolitano (Olomouc) 472, 2. Anna Širůčková (KP
Brno) 448, 3. Michala Kvapilová 407, 4. Michaela Mlejnková
(obě Olymp Praha) 401, 5. Martina Michalíková (KP Brno) 392,
9. Katie Carter 312, 12. Andrea Kossányiová 262, 13. Quinta Steenbergen 249, 18. Barbora Gambová 214, 20. Tijana
Malesevic 206, 32. Sonja Borovinšek 146, 38. Sara Hutinski
(všechny VK AGEL Prostějov) 128.
Nejlépe smečující hráčky (průměr bodů na set)
1. Jana Napolitano (Olomouc) 3,66, 2. Paula Kubová (FrýdekMístek) 3,59, 3. Vendula Adlerová (Slavia Praha) 3,53, 4. Michala Kvapilová (Olymp Praha) 3,42, 5. Anna Širůčková (KP
Brno) 3,37, 7. Katie Carter 3,25, 14. Andrea Kossányiová 2,82,
15. Barbora Gambová 2,78, 16. Quinta Steenbergen 2,54, 17.
Tijana Malesevic 2,45, 23. Sonja Borovinšek 2,23, 30. Sara
Hutinski (všechny VK AGEL Prostějov) 2,06.

Kádr volejbalistek Prostějova dozná před příští sezónou obměny

KOUČ MIROSLAV ČADA VYRAZIL NA KUBU!
Účelem daleké cesty lodivoda „Agelek“ na Ostrov svobody
není rekreace, ale nýbrž shánění zahraničních
ničních pposil...
osil...

Před dvěma roky vyrazil lovit hráčské akvizice do
Brazílie, právě nyní tráví podobný pobyt za stejným
účelem na Kubě. Hlavní trenér volejbalistek VK
AGEL Prostějov Miroslav Čada pobývá od soboty
10. do neděle 18. května na Ostrově svobody jednoho z posledních komunistických diktátorů Fidela
Castra, aby tam zkusil zlanařit nové posily pro příští
sezónu 2014/2015. Přestože o ambicích týmu vedení klubu ještě nerozhodlo, předpokládá se, že
v nadcházejícím ročníku by „Agelky“ rády konečně
proklouzly do vyřazovacích bojů Ligy mistryň.
A k tomu mají šestinásobnému českému mistrovi
pomoci i kvalitní zahraniční akvizice.
Prostějov/son
Proč právě Kuba? Motivace je
poměrně jasná. Volejbalistky
této země patří dlouhodobě
mezi absolutní špičku v celoplanetárním měřítku a byť
v posledních letech už nedosahují jako dřív na medaile

z mistrovství světa či Grand
Prix, přesto jsou stále vynikající. A navíc je tu ještě jeden
podstatný faktor: jejich angažování může být s ohledem
na vysokou kvalitu relativně
levné. Tudíž platí, že pokud
Čada během své středoamerické mise uspěje a získá sku-

tečně dobré plejerky, může
na tom hanácký klub jedině
vydělat.
„Je jasné, že Mirek se neletěl
na Kubu opalovat...,“ usmál
se Peter Goga, sportovní manažer prostějovského klubu.
Už vážněji pak doplnil: „Jeho
cesta má naopak čistě pracovní
charakter s jediným cílem: pokusit se přivést do našeho kádru v rámci možností co nejlepší
hráčku či hráčky!“
Od výsledku koučovy výpravy
na druhý konec zeměkoule se
následně bude odvíjet celková
tvorba soupisky pro další soutěžní ročník. „Momentálně nebudeme prozrazovat žádná konkrétní jména. Kdo zůstane, kdo
odejde či koho přivedeme, to vše
se teď řeší a ještě nějakou dobu
řešit bude. Předpokládám, že
složení kádru oznámíme tradičně na tiskové konferenci někdy
na přelomu června a července,“
prozradil Goga.
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Jako kapitán Korkorán. Lodivod volejbalistek Prostějova Miroslav
Čada vyrazil lovit posily na dalekou Kubu.
Foto: koláž Večerníku
naopak je o tom, kdy volejbalistky Prostějova zahájí
přípravu na novou sezónu.
„Předběžně platí, že s tréninkem by se mělo začít v pondělí
čtvrtého srpna. Přípravný proces však bude několik prvních
týdnů dost specifický, neboť
většiny našich hráček se týkají
reprezentační povinnosti a z národních týmů se pravděpodobně vrátí až velice pozdě. Tím

pádem bude během úvodní části tréninkového období v Prostějově makat pouze několik členek ženského ´áčka´, ostatní se
k nim připojí teprve posléze,“
informoval sportovní manažer
VK Agel. „Proto ani není v plánu žádné soustředění, neboť by
za dané situace postrádalo větší
smysl. Holky zůstanou celou
dobu v domácím prostředí,“
dodal Peter Goga.

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

Nejlépe smečující hráčky (účinnost v procentech)
1. Quinta Steenbergen (VK AGEL Prostějov) 44%, 2. Veronika
Tinklová (Olomouc) 42%, 3. Zuzana Mudrová (Olymp Praha)
34%, 4. Klára Vyklická (KP Brno) 32%, 5. Iva Nachmilnerová
(Ostrava) 31%, 9. Tijana Malesevic 27%, 10. Katie Carter 26%,
11. Andrea Kossányiová 26%, 12. Barbora Gambová 26%, 17.
Sonja Borovinšek 23%, 22. Sara Hutinski (všechny VK AGEL
Prostějov) 19%.
Nejlépe blokující hráčky (celkový součet bodů)
1. Gabriela Tomašeková (Olomouc) 111, 2. Klára Vyklická (KP
Brno) 100, 3. Kateřina Holásková (Šternberk) 84, 4. Veronika
Závodná (Frýdek-Místek) 75, 5. Adéla Vašutová (Slavia Praha)
72, 12. Quinta Steenbergen 58, 19. Sara Hutinski 50, 21. Katie Carter 47, 29. Sonja Borovinšek 40, 33. Pavla Vincourová
35, 34. Andrea Kossányiová 35, 35. Tijana Malesevic 32, 39.
Barbora Gambová 28, 73. Solange Soares (všechny VK AGEL
Prostějov) 4.
Nejlépe blokující hráčky (průměr bodů na set)
1. Kateřina Holásková (Šternberk) 0,93, 2. Gabriela Tomašeková
(Olomouc) 0,88, 3. Veronika Trnková (Olymp Praha) 0,84, 4.
Klára Vyklická (KP Brno) 0,83, 5. Eva Rutarová (Olomouc)
0,81, 8. Sara Hutinski 0,68, 12. Quinta Steenbergen 0,59,
15. Sonja Borovinšek 0,55, 19. Katie Carter 0,49, 31. Andrea
Kossányiová 0,38, 32. Tijana Malesevic 0,38, 34. Barbora
Gambová 0,36, 36. Pavla Vincourová 0,35, 73. Solange Soares
(všechny VK AGEL Prostějov) 0,05.
Nejlépe podávající hráčky (celkový součet bodů)
1. Paula Kubová (Frýdek-Místek) 59, 2. Michaela Mlejnková
(Olymp Praha) 54, 3. Lucie Vinecká (Slavia Praha) 47, 4. Eva Hodanová 44, 5. Zuzana Mudrová (obě Olymp Praha) 41, 15. Sara
Hutinski 30, 16. Andrea Kossányiová 30, 21. Pavla Vincourová
27, 33. Barbora Gambová 22, 35. Quinta Steenbergen 22, 41.
Sonja Borovinšek 20, 43. Tijana Malesevic 19, 45. Katie Carter
18, 49. Solange Soares (všechny VK AGEL Prostějov) 17.
Nejlépe podávající hráčky (průměr bodů na set)
1. Paula Kubová (Frýdek-Místek) 0,55, 2. Lucie Vinecká (Slavia
Praha) 0,47, 3. Veronika Hrazdírová (SG Brno) 0,44, 4. Michaela
Mlejnková (Olymp Praha) 0,43, 5. Sara Hutinski 0,41, 15. Andrea Kossányiová 0,32, 26. Barbora Gambová 0,29, 29. Pavla
Vincourová 0,27, 31. Sonja Borovinšek 0,27, 42. Tijana Malesevic 0,23, 43. Quinta Steenbergen 0,22, 44. Solange Soares 0,22,
49. Katie Carter (všechny VK AGEL Prostějov) 0,19.

V anketě Volejbalisté roku ČR zůstal prostějovský klub
tentokrát bez ocenění, z pěti nominací nevyhrál nikdo

Brno, Prostějov/son -VMěstském divadle Brno byla po
roce opět vyhlášena anketa
Volejbalisté roku ČR, tentokrát za sezónu 2013/2014.
Vítězství ve dvou hlavních
kategoriích si odnesl hráč
francouzského Tours David
Konečný a plejerka tureckého Fenerbahce Istanbul
Aneta Havlíčková, zatímco
oddíl VK AGEL Prostějov
zůstal na rozdíl od minulých let bez oceněných...
Hned dvojnásobnou možnost
na anketní triumf měla
nahrávačka
prostějovského
ženského „A“-týmu Pavla
Vincourová, jenže v kategorii Volejbalistka roku dle

očekávání uspěla výše jmenovaná Havlíčková a jako Nejlepší hráčka české extraligy
naopak poměrně překvapivě
posbírala nejvíc hlasů olomoucká univerzálka Jana Napolitano Šenková. Tím pádem
zde až na vrchol nedosáhla ani
jiná nominovaná „Agelka“,
smečařka Andrea Kossányiová.
Odlišní adepti dostali přednost
rovněž v dalších dvou kategoriích, kde měl VK AGEL
svá želízka v ohni. Trenérem
družstva žen se stal kouč Olympu Praha Stanislav Mitáč a až
za ním skončil prostějovský
lodivod Miroslav Čada, za
Mládežnický oddíl dívek zvo-

lili Královo Pole Brno a VK
AGEL Prostějov zůstal opět
v těsném závěsu. Jedinou osobou alespoň s „vékáčkovou“
minulostí,
která
během
středečního slavnostního večera
vystoupila na pódium, tak byla
někdejší blokařka Milada Bergrová, rozená Spalová uvedená
do Síně slávy Českého volejbalového svazu.
Celým galavečerem provázel
všechny přítomné hudebník
a skladatel Zdeněk Merta.
O hudební vystoupení se postarala úžasná jazzová zpěvačka
Eva Emingerová s kapelou,
která umocnila příjemnou atmosféru panující v brněnském
divadle po celý průběh akce.

Nejlépe přihrávající hráčky (účinnost v procentech)
1. Julie Jášová (VK AGEL Prostějov) 40,2%, 2. Markéta Chlumská (KP Brno) 35,6%, 3. Miroslava Kuciaková (Šternberk) 34,3%,
4. Tijana Malesevic (VK AGEL Prostějov) 32,9%, 5. Simona
Hronová (Šternberk) 32,1%, 12. Barbora Gambová 26,0%, 33.
Andrea Kossányiová (obě VK AGEL Prostějov) 14,1%.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
připravujeme
speciální
volejbalovou přílohu

UŽ BRZY!

Pěkně pospolu. Ženský tým reprezentace České republiky se na brněnském pódiu divadle sešel v celé své
kráse. Nechyběly ani vyslankyně VK AGEL Andrea Kossányiová a Pavla Vincourová.
Foto: www.cvf.cz

Sympaťačka. V prostějovském dresu získala Milada Bergrová, rozená
Spalová i cenu pro nejlepší blokařku v proslulé Lize mistryň. Nyní vstoupila do Síně slávy českého volejbalu.
Foto: archív Večerníku

Přehled oceněných a dalších nominovaných v anketě Volejbalisté roku ČR 2013/14
Volejbalista roku
Oceněn: David Konečný. Další nominovaní: Martin Kryštof, Jan Štokr.
Volejbalistka roku
Oceněna: Aneta Havlíčková. Další nominované:
Helena Havelková, Pavla Vincourová.
Nejlepší hráč české extraligy
Oceněn: Jan Hadrava. Další nominovaní: Adam
Bartoš, Michal Finger.
Nejlepší hráčka české extraligy
Oceněna: Jana Napolitano Šenková. Další nominované: Andrea Kossányiová, Pavla Vincourová.
Trenér družstva mužů
Oceněn: Michal Nekola. Další nominovaní: Petr
Brom, Zdeněk Šmejkal.

Trenér družstva žen
Oceněn: Stanislav Mitáč. Další nominovaní: Miroslav Čada, Carlo Parisi.
Beachvolejbalový pár
Oceněny: Kristýna Kolocová – Markéta Sluková.
Další nominovaní: Jan Hadrava – Robert Kufa, Jan
Dumek – Přemysl Kubala.
Trenér družstva chlapců
Oceněn: Jaroslav Šamšula. Další nominovaní: Tomáš John, Ivan Pelikán.
Trenér družstva dívek
Oceněn: Ondřej Marek. Další nominovaní: Miroslav Horáček, Erik Nezhoda.
Mládežnický oddíl chlapců
Oceněn: ČZU Praha.
Další nominované: ŠSK Beskydy, Volejbal Brno.

Mládežnický oddíl dívek
Oceněn: Královo Pole Brno. Další nominované:
PVK Olymp Praha, VK AGEL Prostějov.
Rozhodčí
Oceněn: Milan Labašta. Další nominovaní:
Martin Hudík, Kamil
Renčín.
Síň slávy Českého
volejbalového svazu
Milada Bergrová Spalová, Martin Lébl, Přemysl Kubala.
Cena za
celoživotní práci
Stanislav Šneberger.

Volejbal
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Reprezentační dresy tří národních zemí obléklo půltucet „Agelek“

Ženy ČR trénují v Kladně a čekají je přáteláky v Itálii,
Slovenky už hrály v Polsku a teď vyzvou Slovinsko
Prostějov/son - Volejbalistky
VK AGEL Pavla Vincourová
a Andrea Kossányiová plus
dalších třináct hráček má za
sebou úvodní týden přípravy
reprezentačního
družstva
České republiky na blížící se
kvalifikaci Mistrovství Evropy žen 2015. Kolektiv patnácti plejerek maká od pondělí
5. května v Kladně pod vedením
realizačního týmu v čele s italským koučem Carlem Parisim.
Tomu na začátku tréninkového
kempu chyběla jediná Aneta
Havlíčková, jež kvůli náročnému
závěru turecké ligy dostala svolení připojit se k národnímu
výběru později. Jinak byla
početně široká sestava kompletní.
„Máme v kádru všechny hráčky,
se kterými jsme s hlavním
trenérem počítali,“ uvedla Parisiho asistentka Lucie Václavíková.
Češky dostávají jako obvykle
pořádně zabrat a v Kladně setrvají i během první poloviny tohoto
týdne, než odcestují ke dvěma
přátelským zápasům právě do

rodné země svého lodivoda.
Na půdě velice silné Itálie se
představí ve čtvrtek 15. a v pátek
16. května. „Tato utkání by měla
napovědět více o našich vyhlídkách na úspěch v následné kvalifikaci,“ naznačila Václavíková.
Řešit se pak samozřejmě bude
i užší nominace pro samotné
soutěžní duely. Jakou šanci
mají obě „Agelky“, aby se ocitly mezi tuctem vyvolených?
Dost velkou. Hlavně Vincourová určitě bude jednou z dvojice
vybraných nahrávaček a stejně
jako loni se klidně může stát
jedničkou na tomto postu, chybět
na dvanáctičlenné soupisce by,
navzdory zvýšené smečařské
konkurenci po návratu zraněné
Heleny Havelkové, snad neměla
ani Kossányiová. „Rozhodovat
bude aktuální forma, prostor
dostanou momentálně nejlepší
hráčky,“ doplnila Václavíková.
Reprezentace Slovenské republiky odstartovala přípravu již
o týden dříve. První sraz proběhl
v pondělí 28. dubna v Lip-

tovském Jánu, kde poté strávila
úvodních sedm dnů. Od úterý
6. května se svěřenky trenérské dvojice Marek Rojko Monika Smák (někdejší členka
prostějovského klubu) přesunuly
do Púchova, odkud vycestovaly
ke třem přátelským střetnutím
do Polska. Kromě těchto mačů
přijdou na řadu ještě další dva
přípravné zápasy proti Slovinsku (včetně prostějovské dvojice blokařek Sonja Borovinšek
a Sara Hutinski), a to 16.
a 17. května právě v Púchově.
Pevnou
součástí
širšího
sedmnáctičlenného výběru SR
přitom jsou další dvě volejbalistky VK AGEL: nahrávačka
Lucia Růžičková a univerzálka
Solange Soares. Navíc je dost
pravděpodobné, že obě proniknou i na zúženou soupisku pro
kvalifikační boje o evropský
šampionát v příštím roce.
Večerník bude reprezentační
stopu volejbalistek prostějovského
klubu sledovat po celý průběh jejich národní mise.

AKTUÁLNÍ SOUPISKA REPREZENTACE ŽEN ČR
nahrávačky: Pavla Vincourová (Prostějov) a Lucie Smutná
(Bergamo).
blokařky: Nikol Sajdová (Postupim), Veronika Trnková (Olymp
Praha), Klára Vyklická (KP Brno) a Eva Rutarová (Olomouc).
smečařky: Helena Havelková (Eczacibasi Istanbul), Tereza
Vanžurová (Novara), Andrea Kossányiová (Prostějov), Michaela
Mlejnková a Eva Hodanová (obě Olymp Praha).
univerzálky: Aneta Havlíčková (Fenerbahce Istanbul) a Michala
Kvapilová (Olymp Praha).
libera: Markéta Chlumská (KP Brno) a Veronika Dostálová
(Olymp Praha).
AKTUÁLNÍ SOUPISKA REPREZENTACE ŽEN SR
nahrávačky: Katarína Dudová (Frýdek-Místek), Lucia Růžičková
(Prostějov) a Barbora Koseková (Doprastav Bratislava).
blokařky: Jaroslava Pencová (Drážďany), Tatiana Crkoňová
(Aachen), Simona Kóšová (EU Bratislava) a Michaela Abrhámová
(Doprastav Bratislava).
smečařky: Martina Noseková (Charleroi), Erika Salanciová (Schwechat), Miroslava Kijaková (Alba Blaj), Miroslava Kuciaková (EU
Bratislava) a Dominika Drobňáková (Doprastav Bratislava).
univerzálky: Solange Soares (Prostějov), Paula Kubová (FrýdekMístek) a Monika Stankovianska (Doprastav Bratislava).
libera: Dominika Valachová (Aachen) a Lucia Nikmonová (Doprastav Bratislava).

Mezinárodní turnaj kadetek ČR v Moskvě absolvovala
trojice mladých nadějí Valášková, Cruz a Stavinohová

Prostějov/son - V reprezentačních výběrech volejbalistek
České republiky všeho věku je
poslední dobou rušno. Ženy se
připravují na kvalifikaci Mistrovství Evropy 2015, juniorky
nedávno postoupily z kvalifikačních bojů na letošní kontinentální šampionát, nezahálejí
ani kadetky. A stejně jako ve
vyšších věkových kategoriích
má i zde své početné zastoupení oddíl VK AGEL Prostějov.
Tým ČR „U17“ se v rámci sbírání mezinárodních zkušeností

vydal na silně obsazený turnaj do
Moskvy, přičemž ve dvanáctičlenné nominaci hlavního trenéra
Aleše Nováka figurovaly hned tři
zástupkyně prostějovského klubu. Smečařky Vendula Valášková
a Sara Cruz i libero Adéla Stavinohová si při pravidelné rotaci všech
členek kádru dostatečně zahrály
a přispěly k tomu, že české národní družstvo postoupilo díky dvěma
vítězstvím při jedné porážce ze
základní skupiny do semifinále.
V bojích o medaile pak už sice následovaly dvě prohry, ale i čtvrté

Výsledky kadetek ČR na turnaji v Rusku (Moskva)
Základní skupina: Bělorusko 3:0 (17, 21, 17), Rusko 0:3 (-11, -20,
-17), Kazachstán 3:2 (19, -22, 18, -21, 11).
Semifinále: Moskva 0:3 (-8, -14, -22).O 3. místo: Ukrajina 0:3
(-21, -20, -22).
místo mezi osmičkou kvalitních mají, což se dá říct také o Adéle. Ta
celků je solidním výsledkem. navíc hrála v letošní extralize větši„Vendula i Sara měly v uplynulé nou výborně a za poslední měsíce
sezóně hodně zdravotních problé- udělala značný výkonnostní pomů a vinou téhle opakované smůly krok. Kompletní trojice Valášková,
nedosahovaly během soutěžního Cruz, Stavinohová určitě má velice
ročníku 2013/14 svého herního slibný potenciál do budoucna,“
maxima. Na reprezentaci však uvedl šéftrenér mládeže VK Jaroz dlouhodobého hlediska rozhodně slav Matěj.

Začíná nová sezóna
plážového volejbalu
Prostějov/son - Květen je měsícem, kdy v České republice
každoročně naplno startuje
beachvolejbalové dění. Aktuální sezóna 2014 není žádnou
výjimkou a ve hře pod vysokou sítí na písku se stejně
jako v minulých letech bude
výrazně etablovat i prostějovský region.
Coby vlajková loď přitom opět
zafunguje oddíl Beach Sport
Prostějov, který v první řadě
uspořádá několik turnajů včetně
republikově dost významných
a spadajících do kategorie Českého poháru. Přesný termínový kalendář se ještě dolaďuje,
ale představit by se na kurtech
v areálu vedle aquaparku měly
juniorky i ženy. Na programu
navíc bude také mnoho klání

regionálního charakteru včetně
tradičního turnajového seriálu
Koupelky 2014 organizovaného ve spolupráci se Sportovním
klubem K2 Prostějov.
Příležitost rekreačně si zahrát
stále oblíbenější plážový volejbal samozřejmě znovu dostane
i široká veřejnost, pro niž budou
dvorce Beach Sport též k dispozici. Stejně tak mohou zájemci
využívat rovněž další písková
hřiště v Prostějově (například
u RG a ZŠ ve Studentské ulici)
nebo poblíž města v okolních
vesnicích (Mostkovice, Určice,
Smržice atd.).
Více
beachvolejbalových
podrobností najdete v obsáhlejším článku, který připravujeme do příštího vydání za
týden.

www.vecernikpv.cz
.cz

Prostějov hostí trenérský seminář,

přednášet bude i Miroslav Čada

Prostějov/son - Poměrně dlouhé
období mezi dvěma volejbalovými
sezónami je každoročně příležitostí
ke konání řady nesoutěžních
akcí úzce se týkajících hry pod
vysokou sítí. Jedním z takových
podniků značného významu
bude za půldruhého měsíce Mezinárodní seminář trenérů mládeže,
který proběhne 21. a 22. června
v Prostějově.

Dějištěm semináře pořádaného
Českým volejbalovým svazem se stane hala Sportcentra
DDM v Olympijské ulici, kde
se všichni účastníci mohou těšit
jak na teoretické přednášky při
konferenčních sezeních, tak na
praktické ukázky přímo na hrací
ploše. Své lektorské poznatky
přitom budou předávat renomovaní koučové: uznávaný

belgický znalec Julien Van de
Vyver, mládežnický odborník Ivan
Pelikán a také úspěšný lodivod
žen VK AGEL Miroslav Čada.
V rámci akce bude rovněž
představena nová učebnice pro
trenéry III. třídy, jejímž autorem je
prezident ČVS Zdeněk Haník.
Více podrobností o mezinárodním
semináři přineseme krátce před
jeho uskutečněním.

Podrobné ohlédnutí za MČR starších žákyň v Jindřichově Hradci

Prostějov/son - Jak již Večerník
avizoval v minulém čísle, v Jindřichově Hradci proběhlo od pátku
2. do neděle 4. května 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.

Sestava: Dvořáčková, Boudová,
Muzikantová, Kratochvilová, Baláková, Slavíková – Netesalová, Hebelková, Hartlová, Látalová.
Bodový vývoj – první set: 4:8,
8:12, 11:19, 12:22, 15:25. Druhý set:
1:8, 7:11, 8:17, 12:25.
Druhé střetnutí na turnaji se nadějným Agelkám nevydařilo. Silný
protivník byl ze všech hledisek lepší
a došel si pro vysoký triumf, čímž
svěřenky Lenky Koblerové a Aleše
Dočkala neměly před posledním
duelem základní grupy vůbec jistý
postup dál.
Hodnocení asistenta trenérky
Aleše Dočkala: „První míč zápasu
= podání do autu, a tak to vypadalo
Pátek 2. května:
den první – základní skupina celé utkání. O takto prohraném souboji se píše špatně, nedařilo se nám
„Ve čtvrtek ráno jsme odjeli podle vůbec nic. Příbram zatlačila podáplánu. Cesta proběhla klidně, nád- ním, které jí vycházelo celou dobu,
herné počasí nás přivítalo v Jindři- k tomu připojila nedovolenou clonu
chově Hradci a lodička na hladině a bylo rozhodnuto. My? Přihrávka
rybníku našeho penzionu byla třeš- špatná, útok také špatný, pole celničkou na dortu. Odpoledne jsme kem dobré a podání mizerné.“
v hale lehce potrénovali, hřiště nám
připravili místní kluci a po přípravě
jsme se prošli centrem města. Večerní teambuilding nás všechny nabudil Sestava: Dvořáčková, Boudová,
na volejbalová klání a po „Ordinaci“ Muzikantová, Kratochvilová, Balájsme odešli do hajan. Ráno společná ková, Slavíková – Hartlová.
snídaně, několik společných foto- Bodový vývoj – první set: 6:1,
grafií a jdeme na to,“ popsal předtur- 8:2, 12:5, 16:8, 19:13, 25:21. Druhý
najové dění asistent trenérky starších set: 5:3, 12:8, 16:10, 21:12, 23:14,
žákyň VK Aleš Dočkal.
25:15.
Náš volejbalový výběr nesměl prohrát nula dva, jinak mohl spadnout
do skupiny o 13. až 16. místo. Nic
takového se však nestalo, neboť celý
Sestava: Dvořáčková, Boudová, kolektiv vékáčka příkladně zabral a
Muzikantová, Kratochvilová, Ba- kvalitním výkonem nechal vyhláláková, Slavíková – Hebelková, šenou mládežnickou baštu daleko
Hartlová.
za sebou.
Bodový vývoj – první set: 1:3, Hodnocení asistenta trenérky
8:3, 14:13, 21:14, 25:15. Druhý set: Aleše Dočkala: „Holkám se dařilo
4:1, 8:3, 16:10, 17:15, 21:19, 25:26, všechno, nač sáhly. Něco jsme si
28:26.
před utkáním slíbili, to se povedlo
Nesmírně důležitý vstup do šam- splnit a díky tomu jsme dosáhli na
pionátu vyšel Hanačkám po vý- postup do čtvrtfinále, za což jsme
sledkové stránce nejlépe, jak mohl. moc rádi. Velmi děkujeme za podNebezpečné soupeřky v úvodním poru našim fanouškům: rodičům
setu jasně přehrávaly a když pak ve Balči a Slávy, panu Muzikantovi
druhé sadě přišly herní problémy, i tátovi a dědovi Dvořáčkovým.“
překonaly je včetně zvládnutí draOstatní výsledky základní
matické koncovky.
skupiny B na MČR
Hodnocení asistenta trenérky Aleše
starších žákyň 2014
Dočkala: „Nelehký vstupní zápas,
předznamenaný velkou nervozitou Příbram – KP Brno 2:0 (14, 19),
ze začátku, vystřídal klid na přihráv- KP Brno – Loko Plzeň 2:1 (-23,
ce i v útoku uprostřed prvního setu 23, 11), Příbram – Loko Plzeň 2:0
a zdánlivě lehké vítězství. Druhou (22, 13).
sadu jsme zahájili dobře a až do stavu
KONEČNÁ TABULKA
16:10 kontrolovali vývoj, vypadalo to
1.
Příbram
3 0 6:0 9
na hladkou výhru. Leč potom jsme se
2 1 4:2 6
„položili“ a v hodně dramatické kon- 2. Prostějov
1 2 2:5 2
covce odvrátili dva setboly, abychom 3. KP Brno
4. Loko Plzeň 0 3 1:6 1
vše se štěstím otočili.“

Holky přitom bojovaly s velkým
nasazením a po závěrečném balónu
jim vytryskly slzičky, byly vyčerpané a smutné… Ještě však máme
„Do druhého dne bojů MČR jeden zápas, který chceme vyhrát a
jsme se probudili za deštivého mít možnost usilovat o páté místo.“
a chladného rána. Poklidná snídaně z vlastních zdrojů (maminky
napekly skvělé bábovky), ranní
porada a pomalu na halu. Čekalo Sestava: Dvořáčková, Boudová,
nás náročné čtvrtfinále,“ popsal Muzikantová, Kratochvilová, Basobotní výchozí situaci trenérský láková, Slavíková – Netesalová,
asistent prostějovských žaček Aleš Látalová.
Dočkal.
Bodový vývoj – první set: 3:3, 8:6,
19:19, 23:23, 24:26. Druhý set: 4:2,
11:4, 16:5, 19:8, 25:13. Třetí set:
2:0, 6:3, 8:5, 15:7.
Sestava: Dvořáčková, Boudová, Agelky znova ukázaly velkou boMuzikantová, Kratochvilová, Ba- jovnost, neboť je nepoložila ani
láková, Slavíková - Hebelková, těsně ztracená vstupní sada. Místo
rezignace pořádně zabraly a skvěHartlová.
Bodový vývoj – první set: 3:2, lým výkonem protivnice ve zbyt8:5, 12:10, 15:16, 17:20, 19:22, ku střetnutí jednoznačně přejely.
23:22, 23:25. Druhý set: 0:3, 4:4, Hodnocení asistenta trenérky
7:4, 8:10, 11:11, 18:21, 20:22, Aleše Dočkala: „Holky zaslouží
pochvalu, když se v kritické chví23:25.
Stěžejní mač, který výrazně roz- li příkladně semknuly a na hřišti
hodoval o reálnosti průniku mezi předvedly, co umí. Díky tomu
elitní kvarteto šampionátu, dopadl jsme aspoň v bitvách o pátou až
pro vékáčko nadmíru smolně. Sou- osmou pozici a to není vůbec špatpeřky v naprosto vyrovnané bitvě né. Děkujeme za podporu stejným
lépe zvládly závěry obou sad a ha- divákům jako včera!“
náckému družstvu tak zbyla už jen
Ostatní výsledky
teoretická naděje.
čtvrtfinálové skupiny F
Hodnocení asistenta trenérky
Aleše Dočkala: „Oboustranně pona MČR starších
hledný volejbal. V prvním setu rozžákyň 2014
hodlo o naší prohře šest zkažených Příbram – Světlá n. S. 2:0 (26, 18),
podání, v tom druhém jsme měli KP Brno – VŠ Plzeň 2:1 (18, -19,
špatný začátek a smolný konec. Sice 7), Příbram – Olymp Praha 2:1
jsme se zlepšili na servisu, ale bohu- (-24, 20, 7), KP Brno – Světlá n.
žel v koncovce neuhráli rozhodující S. 2:1 (20, -24, 8), Příbram – VŠ
míče v útoku.“
Plzeň 2:1 (21, -12, 6), KP Brno –
Olymp Praha 0:2 (-19, -23).

Sobota 3. května:
den druhý
– čtvrtfinálová skupina

Radost napůl. Starší žákyně VK AGEL na mistrovství České republiky vyhrály čtyři z osmi svých zápasů
a to jim stačilo na sedmé místo.
Foto: Jindřich Němeček
o pátý až osmý post herně dolů
a nápor zlepšeného soka neustály.
Hodnocení asistenta trenérky
Aleše Dočkala: „V dlouhém
úvodním setu šlo o velké drama,
kdy se od stavu 23:23 oba týmy
střídaly v jednobodovém vedení
až do našeho těsného vítězství. Od
druhé sady se ale úplně přestalo
dařit, vinou značného útlumu nám
nešlo vůbec nic a to vedlo k zasloužené porážce.“

KONEČNÁ TABULKA

Sestava: Dvořáčková, Boudová,
Muzikantová, Kratochvilová, Baláková, Slavíková – Netesalová, Hebelková, Hartlová.
Bodový vývoj – první set: 3:1, 5:6,
8:14, 15:16, 20:25. Druhý set: 3:1,
8:2, 20:10, 25:17. Třetí set: 2:3, 8:8,
10:10, 12:15.
Poslední medailová šance vyhasla
v dalším infarktovém střetnutí, jež
se tentokrát protáhlo až do tiebreaku. Naše děvčata přitom nedokázala
dotáhnout zápasový obrat, když po
ztraceném úvodním dějství jasně
ovládla druhou část, aby v rozhodující třetí sadě těsně podlehla.
Hodnocení asistenta trenérky
Aleše Dočkala: „Dramatické utkání. V prvním setu jsme byli ještě
pod vlivem těsné prohry s Olympem, ale ve druhém jsme zamíchali
sestavou, hráli na jednu nahrávačku
a začali předvádět volejbal jako
z čítanky. Tiebreaková loterie bohužel skončila šťastně pro soupeře.

1. Příbram
5
2. Olymp Praha 3
3. VŠ Plzeň 3
4. Prostějov 2
5. KP Brno
2
6. Světlá n. S. 0

0
2
2
3
3
5

10:2
8:4
8:6
5:7
4:8
2:10

13
11
9
6
4
2

Neděle 4. května:
den třetí – o 5. až 8. místo

Sestava: Dvořáčková, Boudová,
Muzikantová, Kratochvilová, Baláková, Slavíková - Hebelková,
Hartlová, Netesalová, Látalová.
Bodový vývoj – první set: 0:5,
13:16, 23:21, 24:23, 32:30. Druhý
set: 0:7, 12:10, 13:19, 16:25. Třetí
set: 3:1, 3:5, 5:9, 8:15.
Extrémně dlouhá zahajovací sada
sice v nervydrásajícím závěru připadla Hanačkám, jenže ty šly v dalším průběhu rozřazovacího mače

Sestava: Dvořáčková, Boudová,
Muzikantová, Kratochvilová, Baláková, Slavíková - Hebelková,
Hartlová, Netesalová, Látalová.
Bodový vývoj – první set: 3:3,
11:6, 16:8, 17:12, 20:17, 23:23,
26:24. Druhý set: 3:0, 9:6, 15:16,
17:22, 18:25. Třetí set: 3:0, 4:8,
10:10, 16:14.
Už počtvrté za sebou na turnaji
musely naše talentované volejbalistky bojovat v třísetové řežbě,
během níž oběma mančaftům logicky docházely síly. O trošku víc
jich v úplné koncovce dlouhého
duelu o sedmou pozici našly plejerky VK, díky čemuž urvaly solidní umístění ve finálním pořadí
letošního mistrovství republiky.
Hodnocení asistenta trenérky
Aleše Dočkala: „Do utkání jsme
vstoupili dobře zásluhou perfektního podání včetně šesti es. Zhoršeným příjmem jsme ale přišli o slibný
náskok a poté uspěli až v těsné kon-

covce. Druhou sadu z naší strany poznamenalo hodně slabších momentů, naštěstí se herní pokles povedlo
zastavit v rozhodujícím tiebreaku.
Před jeho začátkem jsme si všichni
řekli, že jde o náš poslední společný
set v tomhle složení a proto do hry
dáme naprosto vše. Holky pak bojovaly o každý míč do úplného závěru, makaly na víc než sto procent
a dočkaly se zasloužené odměny.“

Celkové hodnocení
mistrovství
ze strany hlavní trenérky
VK Lenky Koblerové:
„Na turnaj jsme jeli s tím, že chceme předvádět náš nejlepší volejbal
a zkusíme zabojovat o medailové
umístění. Nakonec je z toho veli-

ce pěkná sedmá pozice, což podle
mě odpovídá reálným možnostem
družstva v daném složení. Místy
chybělo trochu víc štěstí, hlavně
se však projevilo méně zkušeností většiny členek mladého kádru.
Myslím, že holky v Jindřichově
Hradci celkově předvedly to, na
co mají a za konečný výsledek se
rozhodně nemusí stydět. Já osobně
jsem s výkony kolektivu během
vyrovnaného šampionátu spokojená, potěšilo mě i kvalitní vystoupení hned tří zástupců Olomouckého
kraje. Poděkování patří všem hráčkám za výborný přístup, maximální nasazení a bojovnost, díky
si zaslouží také rodiče a příbuzní
děvčat stejně jako naši fanoušci za
podporu i povzbuzování.“

Výsledky závěrečného play off na
MČR starších žákyň 2014

Finále: Olymp Praha – Příbram 1:2 (23, -20, -9), O 3.místo: Liberec – Přerov 0:2 (-17, -18), Semifinále: Liberec – Olymp Praha
0:2 (-11, -18), Přerov – Příbram 0:2 (-8, -23), O 5. až 8. místo: Hlincovka – Prostějov 2:1 (-30, 16, 9), Olomouc – VŠ Plzeň 2:1 (-24,
24, 10), O 5. místo: Hlincovka – Olomouc 2:0 (12, 19), O 7. místo:
Prostějov – VŠ Plzeň 2:1 (24, -18, 14), O 9. až 12. místo: Znojmo-Přímětice – Světlá n. S. 0:2 (-18, -22), Svitavy – KP Brno 0:2 (-20,
-12), O 11. místo: Znojmo-Přímětice – Svitavy 2:0 (27, 7), O 9.
místo: Světlá n. S. – KP Brno 0:2 (-16, -20)

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.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s odchovancem prostějovského hokeje, který zkompletoval svoji sbírku medailí

„ZKLAMÁNÍ ODEZNÍVÁ, ALE JE POŘÁD OBROVSKÉ! MĚLI JSME NA VÍC...“
Hokejový forvard pražské Sparty Petr Kumstát přiznal i osobní zodpovědnost

Praha - Jen těžko hledal slova, smutek by se dal v jeho
tváři krájet a do očí se mu místy draly slzy… Přesto přese
všechno zachoval profesionální nadhled a byl Večerníku
k dispozici bezprostředně po sedmém zápase semifinálové série s brněnskou Kometou, které dopadlo por jeho Spartu nešťastně. Prohra v rozhodujícím utkání série
znamenala, že vítěz základní části získal „jen“ bronzové
medaile. S Petrem Kumstátem jsme hovořili jak přímo
v pražské Tipsport aréně pár minut po skončení zmíněného duelu, tak i s odstupem času uplynulý čtvrtek, kdy
jsme exkluzivní interview aktuálně doplnili po lince mobilního telefonu...
Jiří Možný
Ptát se na vaše pocity po
vyřazení v sedmém zápase semifinálové série extraligy
je asi zbytečné... Jak velký cítíte smutek?
„Je to obrovské zklamání! Věřili jsme, že to v tom rozhodujícím zápase urveme… Když se
za tím utkáním ohlédnu, začali
jsme výborně, brzy jsme vedli
o dvě branky. Pořád to ale bylo
takové rozhárané, nervózní a
druhou třetinu jsme hráli úplně
katastrofálně. Dá se říct, že v ní
j
jsme
si celé utkání prohráli… “
Čím byl váš výpadek,
který stál Spartu finále,
způsobený?
„Těžko říct… Dali jsme si brzy
vlastní gól, záhy poté druhý a
Brno to samozřejmě nakoplo.
Naopak my jsme ještě více
znervózněli, začali jsme kupit
chyby. Nebylo to ono, Kometa
nás začala najednou přehrávat,
načež její tlak vyústil v další
dvě branky. I ty padly po našich
chybách, což nás provázelo celou sérii s Brnem. Na góly jsme
jim de facto nahrávali, nebo si
je rovnou dali sami! To byl odraz celé série, která pro nás nebyla šťastná. Udělali jsme těch
chyb víc než soupeř a proto se
radovala Kometa.“
V sedmém zápase jste po
druhé třetině prohrávali
o dvě branky. Co proběhlo
v šatně o poslední přestávce?
„Byli jsme hrozně naštvaní, ale
řekli jsme si, že dáme jeden gól
a pořádně je ještě zmáčkneme,

budeme se prostě tlačit dopředu. Pravdou je, že jsme celou
třetí třetinu hráli na jednu bránu. Jenomže Kometa to ve své
obranné třetině uzavřela a nakonec vítězství ubránila. Tlačili
jsme je, ale chyběl nám větší
důraz před jejich gólmanem.
p
Nepovedlo
se, skončili jsme!“
Těšila vás osobně důvěra
trenéra Jandače? Byl
jste v semifinále hodně vytěžovaný hráč…
„To nevím, prostě to tak vyšlo.
Ve Spartě je spousta kvalitních
hráčů, kteří dostali prostoru
mnohem víc a taky se na ně
hodně spoléhalo. Sestavu jsme
my hráči neřešili, na koho trenér ukázal, ten šel na led.“
Vyřazení je pro vás samozřejmě zklamáním.
Dá se s něčím podobným ve
vaší hokejové kariéře srovnat?
„Zklamání je to opravdu obrovské. Tým je tady skutečně
výborný a sezóna byla parádní.
Těžko se mi to teď hodnotí, po
vítězství v základní části extraligy jsme byli pod obrovským
tlakem. Každý od nás čekal další vítězné zápasy, jenomže na
druhé straně naši soupeři v play
off proti nám neměli co ztratit
a o to se jim hrálo lépe. Ještě
ve čtvrtfinále jsme hráli podle
svých představ, ale v semifinále
se všechno obrátilo proti nám.
Myslím si, že jsme měli tým
i na to, abychom si poradili s
Kometou. A srovnání? Těžko
to s něčím srovnat, je to mé největší zklamání v kariéře!“

Díval jste se v televizi na
finále?
„Ne! Zklamání bylo tak velké,
že jsem potřeboval vyčistit hlavu od hokeje.“
A nemyslíte, že za nějaký
čas bude oceněna skutečnost, že jste vyhráli základní
čas a že semifinálová účast
taky není k zahození?
„Jak už jsem řekl, tlak na úspěchy je ve Spartě enormní. Možná, že tato sezóna bude hodnocena jako úspěšná, ale celý tým
i vedení chce rozhodně ještě
výš. Jsem rád, že hraji
za Spartu, je to super
klub s perfektním
zázemím. Akorát
ten konec letoš-

ního
ročníku byl pro nás všechny
příliš
hořký.“
p
Získal jste tedy bronzovou medaili, čímž jste
v extralize zkompletoval svoji
sbírku. To přece není k zahození, ne?
„To určitě není. Nechci být
neskromný, ale ve Spartě je
tento rok bronz málo, mířili
jsme rozhodně k titulu.
Nebo alespoň to finále
byy nám slušelo mnohem víc. Škoda…“
Od posledního
již
zápasu
uběhla nějaká
voda. Jak
silné
je
ještě zklamání ze
semifinálového vyřazení?

S koncem hokejové
j é extraligy
i přichází
ři há í ten nejlepší
j ší čas
č na ohlédnutí
éd 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 zahájil v minulém vydání Antonín Honejsek, jež
vybojoval se Zlínem zlato a mistrovský titul. V dnešním čísle přichází na řadu interview s Petrem Kumstátem, který došel s pražskou Spartou k bronzové medaili, příště bude následovat 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.

„Pomalu sice odeznívá, ale přesto
mě porážka v sedmém semifinále
stále dost mrzí. Na druhou stranu
získali jsme bronz, je to medaile,
a ta se přece počítá! (úsměv) Jsem
za ni skutečně rád, ovšem vím,
že se čekalo víc.
Měli jsme
určitě
tým na
titul...“

„Tlak, který ve Spartě byl, předčil
moje očekávání. Přestože se člověk
snaží připravit na vyšší nároky,
teprve až ve chvíli, kdy to zažijete,
poznáte, o co se vlastně jedná.“

hokejový forvard Sparty PETR KUMSTÁT
o psychickém náporu v pražském klubu
důvod se hledá
špatně... Asi
psychikou,
neboť ten tlak,
který ve Spartě byl předčil
moje očekávání. Přestože se člověk
snaží připravit na vyšší
nároky, teprve
až ve chvíli,
kdy to zažijete, poznáte, o
co se vlastně
jedná...
Ta k ž e
jste poznal i druhou stránku mince
v e l koklubu?
„Je to

Jak se na
konečný výsledek tvářili v klubu? Je známo, že majitelé Sparty jsou hodně
nároční...
„Abych
y přiznal,
p
, tak vůbec nevím. Žádné hodnocení ani sezení
s vedením jsme neměli. Proběhla
pouze taková rozlučka s mužs
stvem
a trenéry, ale tam jsme se o
h
hokeji
nebavili...(úsměv)
A jakých se vám dostali reakcí z nejbližšího okolí?
„„Víceméně
povzbudivých...
V
Všichni
říkali, jaká to byla škoda.
Ž jsme hráli perfektní hokej, ale
Že
v play off jsme byli takoví zaseklí.
P
Prostě
to nebylo ono. Musím přiz že přesně to platí i pro mě,
znat,
sp jsme se trápil...“
spíše
Jak jste se s tím pral? Snažil jste se analyzovat, proč
s vám v play off střelecky nedase
řilo, nebo jste spíše snažil vytěsnit hokej z hlavy?
„Spíše to druhé, protože sezóna
byla dlouhá a hokeje bylo opravdu hodně. Budu ale upřímný,
moc mi to nešlo. Přestože jsem
se pokoušel hokej vůbec neřešit,
pořád jsem na něj myslel... Ten
červíček, proč a kdyby nešel vytěsnit. Mrzí mě to a mrzet mě to
bude ještě hodně dlouho! A jestli
vím, čím to bylo? Těžko říct, ten

tak.
Budu se
opakovat,
ale Sparta je
v českých poměrech skutečně tím největším
klubem, a to po všech stránkách.
Na druhou stranu tlak v ní je skutečně obrovský. V životě jsem se s
něčím takovým nesetkal! Bylo to
ostatně vidět i v samotných zápasech, soupeři si to proti nám doslova užívali. Možná jsem také proto
hrál místy příliš zbrkle, řadu šancí
jsem měl řešit s chladnou hlavou.
Pak bychom se třeba bavili až po
finále...(úsměv)
Co vám nejvíce chybělo?
„Ono se to asi nezdá, ale já
nejsem pro vyřazovací boje až tak
zkušený hráč. S Karlovými Vary
jsme tuto soutěž, která je skutečně úplně něco odlišného, než základní část, moc nehráli. Bylo to
vlastně teprve moje třetí play off,
což není na můj věk nic moc. Ale
nebudu se vymlouvat, prostě tak
to je. Doufám, že si z této sezóny,
která byla jinak opravdu parádní,
vezmu jen to pozitivní. A třeba již

v příštím ročníku tyto zkušenosti
pprodám.“
Zůstáváte tedy ve Spartě?
„Ano, mám smlouvu i na
příští ročník, takže pokud vedení
nemá jiné plány, rád zůstanu ve
Spartě. Chtěl bych být součástí
týmu, který se pokusí o reparát.
Prostě se pokusíme o titul znovu!“
Pro ten si nakonec šel jiný
prostějovský rodák a odchovanec místního hokeje, útočník Zlína Antonín Honejsek. Co
tomu říkáte?
„Je určitě fajn, že někdo z Prostějov na pohár dosáhl! Strašně
moc to Tondovi přeji, a přestože
se osobně neznáme, jeho kariéru
jsem sledoval. Párkrát jsem potkal
jeho tátu na fotbale v Kralicích a
diskutovali jsme. Je to určitě typ
moderního forvarda, který má na
úspěchu Zlína obrovský podíl.
Věřím, že si mistrovské oslavy užil stejně jako já před lety...
((smích)“
A aby toho nebylo málo,
dalším Prostějovanem, který se nese na vlně úspěchu, je
obránce Liberce Ondřej Vitásek. Ten momentálně bojuje za
Českou republiku na mistrov-

ství světa...
„Musím říct, že Ondru jsem už
vůbec neznal a ani jsem nevěděl,
že je to ´Prostějovák´! Byl jsem v
kontaktu s Martinem Zaťovičem,
který je můj blízký kamarád a
bojoval také o nominaci, naštěstí
úspěšně. A ten mi právě, že jede
i ´Vitas´ a že je z Prostějova. Byl
jsem tím zaskočen... Pak jsem četl
Večerník a tam to také psali, tož
jsem tomu uvěřil... (smích) Ale
v každém případě je to super, že
nejede ´Krajíc´(Lukáš Krajíček pozn.red), máme tam zase svého
koně.“
Dojde podle vás v kádru
Sparty k nějakým změnám, nebo zůstane tým pohromadě?
„Tak toto bych se vůbec nedovážil
nějak řešit. To si musí rozhodnout
vedení klubu.“
Závěrem osobní otázka, co
vy - užíváte si osobního volna?
„No, užíval jsem si. Už v pondělí
dvanáctého máme na Spartě sraz
a začíná nám letní příprava na novou sezónu. Tam se také dozvím
co a jak bude, protože zatím vůbec
nic netuším...“

kdo je
petr kumstát

D tři til tý út
Dvaatřicetiletý
útočník
č ík začínal
čí l s lledním
d í h
hokejem v Prostějově, odkud se ještě coby junior přesunul do Znojma. Zde po boku staršího bratra Pavla poprvé nakoukl do mužské
extraligy, přes střídavé starty v Kometě Brno
a Třebíči zamířil v létě 2003 do Karlových
Varů. V dresu Energie se vypracoval v excelentního kanonýra,
za jedno desetiletí stihl nasázet v základní části, play off a play
out více než dvě stě branek, další přidal v reprezentačním dresu
na podnicích Euro Hockey Tour. V sezoně 200820/09 se stal
mistrem ligy, o rok dříve došel se spoluhráči až do finále, které
ve prospěch soupeře rozhodl až sedmý duel. V nedávno skončené sezóně získal jako hráč Sparty Prahy Prezidentský pohár
pro vítěze základní části a v play off po vyřazení v semifinále
i bronzovou medaili. Osobně nasbíral 41 kanadských bodů za
18 branek a 23 asistencí
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