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NOŽEM se chtěl

VYKUCHAT!
PROSTĚJOVSKO Uplynulý pátek
p
dopoledne měli policisté pořádný fofr! V nejmenované obci na Prostějovsku totiž
před svým domem stál opilý muž
m s nožem v ruce a na všechny strany křičel, že se ubodá! Sousedé naštěstí okamžitě
zalarmovali příslušné záchranné
záchrann složky, které šestapadesátiletého chlápka brilantním zásahem zpacifikovaly.
Co přesně se stalo? „V pátek sedmadvacátého března v dopoledních hodinách přijali prostějovští
policisté na tísňovou linku 158 oznámení o tom, že v malé obci na Prostějovsku vytějo
hrožuje
hrož šestapadesátiletý muž sebeublížení nožem,“ informovala Irena Urbánková, tisková
mluvčí
mluvč Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Na popsané
místo události tak okamžitě vyrazila hlídka. „V době jejího příjezdu stál muž před
pops
domem, v ruce držel nůž a vyhrožoval, že si ublíží. Policistům se podařilo navázat s ním kontakt
a ve vhodném
vhodn okamžiku mu jeden z nich nůž přišlápl a vytrhl z ruky. Následně jej zajistili a provedli dechovou
dechovo zkoušku, kterou mu naměřili 2,7 promile alkoholu v dechu,“ popsala Irena Urbánková rychlý a hlavně účinný zásah.
Opilého nešťastníka
si poté převzala do péče přivolaná zdravotnická záchranná služba. Podle infornešť
mací Večerníku
Večerní putoval na záchytku. Proč tak vehementně vyhrožoval sebepoškozením, však zatím
Ilustrační foto: www.123rf.com
není známo. Po vystřízlivění by vše měl vysvětlit nejen policistům, ale i svým blízkým...
(mik)

96 st ran

... èíslo 14 proto Vychází
až

v úterý 7. dubna

9 771212 667008
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„VYDĚLÁME PRACHY
A PAK BUDE DÍTĚ!“
EXKLU

ZIVNĚ

máme dvojrozhovor
se zamilovaným
sportovním párem
čtěte na stranách 32-33 ➢
Foto: Josef Popelka

!!! VELIKONOČNÍ PŘEKVAPENÍ !!!
12 měsíců

více info na zadní
straně dnešního
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rubriky

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Primátor už funguje
Prostějov (mik) - V předcházejícím
vydání Večerník jako jediné médium
informoval o zdravotních patáliích,
které v posledních dnech provázely
prostějovského primátora Miroslava
Pišťáka. Jak ale přislíbil, ve středu se
po čtrnácti dnech znovu objevil v práci. „Mám ještě tak trochu slabé nohy,
takže pohyb mi činí určité potíže. Ale
dá se to vydržet. Kolegyně mě stejně
honí jak nadmutou kobylu,“ postěžoval si Večerníku se smíchem primátor.
„To není pravda, chováme si ho jako
v bavlnce,“ opáčila první náměstkyně
Alena Rašková, která primátora dva
týdny zastupovala.

Fialu v Úsvitu nechtìjí
Praha, Prostějov (mls) - Nad hnutím Úsvit přímé demokracie se definitivně smráká. Vzájemné hádky totiž
vyvrcholily minulé úterý, kdy byli
z poslaneckého klubu vyloučeni
nejen Tomio Okamura, ale i prostějovský poslanec Radim Fiala! Bouřící
se členové totiž Okamuru obvinili
z nehospodárného utrácení peněz,
vrátit má minimálně 760 000 korun.
K „tunelování“ hnutí měl Okamurovi
svou nečinností dopomoci i Radim
Fiala z Prostějova. „Radim Fiala nepodal za osmnáct měsíců jedinou zprávu
revizora, neprovedl jediný kontrolní
úkon a bez vysvětlení rezignoval,“ píše
se v tiskové zprávě hnutí Úsvit.

Dvoøák znovu pøed soud
Prostějov (red) - Prostějovský okresní
soud bude 9. dubna znovu rozhodovat
v případu zabavených 1200 rostlin konopí, které policie sklidila v roce 2012
na zahradě jednoho z nejznámějších
pěstitelů této rostliny Dušana Dvořáka
v Ospělově na Prostějovsku. Na základě soudního rozhodnutí mělo konopí
připadnout státu, případ však vrátil
zpět Nejvyšší soud. Justice podle něj při
svém rozhodování chybovala, neboť
Dvořák neměl advokáta, přestože se
údajně právního zastoupení domáhal.

rubriky
Večerníku

FOTO
VEÈERNÍKU

CO NÁS POTĚŠILO...
Pozdě, ale přece. Stejně jako před
týdnem v případě náměstí, tak
i nyní těsně před zahájením revitalizace Tylovy ulice, zveřejnil magistrát vizualizaci této lokality, jak bude
vypadat po celkové úpravě. Snad se
radní poučili a vizualizace budou
občanům předkládat i před jinými
investicemi.

Martin Zaoral
PROSTĚJOV Nedávné „převlečení kabátu“ prostějovského hypermarketu v Plumlovské ulici vede ke kuriózní
situaci. Kdyby k nám totiž dnes přijel cizinec, který nezná místní poměry, nestačil by se divit...
Jeho pouť by začala na hlavním nádraží, kde by si
v jízdním řádu našel linku číslo 32, která dle něj má stále
konečnou u Intersparu. Když by dorazil autobus, utvrdil by se v přesvědčení, že míří do tohoto hypermarketu
i digitální signalizace na velkém panelu za předním sklem.
Informaci by si mohl ověřit i uvnitř autobusu. Následně
by ovšem projel přes Svatoplukovu a Olomouckou ulici
k Tesku a přes sídliště E. Beneše by se dostal až na druhý
konec města. Vystoupil by na konečné zastávce označené
jako „Interspar“ a určitě by nevěřil vlastním očím. Před
sebou totiž uvidí velký žlutomodrý Albert!
Autobus MHD linky 32 je stejně jako spoj svážející lidi
z okolních vesnic do Prostějova dotovaný samotným obchodem. Bude po Intersparu i Albert nadále doplácet na
provoz „svých“ autobusů?

Agentura
No to se Prostějováci zase vycajchnovali! Vojákům americké armády
totiž bylo na Hané pořádně horko,
cestou na jejich německou základnu
se rozhodně nenudili. Jak totiž Agentura Hóser ve spolupráci se sesterskou
americkou společností Kačer Donald
zjistila už na sklonku předchozího
týdne, občané Prostějova se dlouho
dopředu chystali armádnímu konvoji USA pořádně osladit projížďku
okolo našeho města...
„Komunistická strana Čech a Prostějova důrazně protestuje proti tomu,
aby Amerikáni demonstrovali svoji

CO NÁS UDIVILO...

„INTERSPAR“

JEZDÍ DO ALBERTU
Autobus prostějovské MHD právě dorazil na zastávku Interspar, která se nachází přímo
před hypermarketem Albert. Blázinec?!
Foto: Martin Zaoral

ZACHYTILI JSME...

BARIKÁDY PROTI AMERIČANŮM!
sílu a s tanky i obrněnými transportéry drnčeli po již rozmlácených
silnicích Prostějovska. A co když
spadne radnice?! Navíc nejsem vůbec
informován o tom, že by vláda této
republiky poslala nějaký zvací dopis,
jako jsem to v osmašedesátém udělal
já,“ šokoval Agenturu Hóser až moc
uvolněný prostějovský radní Jaroslav
Skalka Brambor. „Vyzval jsem proto
všechny vlastence, aby v ulicích Prostějova začali stavět barikády, obraceli směrové tabule a vyzbrojili se puškami i samopaly z utajených skladů
Lidových milicí. Já jim je osobně odemkl,“ přidal radní Brambor.
Jeho slova bohužel vyslyšely stovky
Prostějovanů, kteří se okamžitě dali
do díla. „Pamatuji na osmašedesátej,
to jsem si taky nasadil helmu, vzal

vzduchovku a pálil do Rusů ostošest.
Nedej bože, aby tady Američani zůstali taky dvaadvacet let, to rozhodně
nedopustím,“ nechal se slyšet Vladimír Kokrhel z Prostějova.
Rozjitřenou situaci v ulicích Prostějova se pak o víkendu snažil uklidnit
i sám primátor Nakaseseděl. „Tohleto není sakra okupace, americké tanky a transportéry pouze otestují naše
silnice, zda jsou opraveny kvalitně!
Nechci předjímat, ale vojenský konvoj prosviští Prostějovem během několika málo minut a brzy bude v řiti,“
prohlásil Miroslav Nakaseseděl. On
sám o nějakém zvacím dopisu pro
bratrskou pomoc americké armády
neví. „Vyzývám ale Prostějovany, aby
zanechali stavění barikád. Je to zbytečné a jednak zbytečně rozfrcávají

městský majetek,“ pokrčil rameny
prostějovský primátor.
Podle naší sesterské agentury Kačer
Donald dokonce přijel do Prostějova
žehlit problém i samotný prezident
Spojených států amerických Burlak Ohava. „Disponujeme opravdu
zvacím dopisem, který podepsali tři
radní města Prostějova! Okupace
města je tak z právního hlediska v pořádku,“ uvedl v tiskovém prohlášení
americký prezident. O tom, kteří prostějovští konšelé okupanty pozvali,
však zatím mlčí a ví už dnes víte, jak
včera všechno nakonec dopadlo...
Za Agenturu Hóser Majkl

pohledem Martina Zaorala

•• Pondělí ••
Simply clever zloděj. Nejde pouze o překlad sloganu mladoboleslavské automobilky, ale zřejmě i motto zloděje, který se v Prostějově zaměřil právě na auta
značky Škoda. Jedno z nich zmizelo i první den v týdnu. Ukrást, rozebrat a hlavně
následně využít je totiž u „škodovek“ stále celkem jednoduché a hlavně chytré!

23

Třiadvacet pedagogů z prostějovských mateřských, základních
i středních škol bylo v pátek večer v divadelním sále Národního
domu oceněno představiteli města
u příležitosti Dne učitelů. Dostalo
se jim nejenom díků za odbornou
a zodpovědnou práci, ale také za
trpělivost, kterou se současnými
dětmi mají.
ZAUJAL NÁS...

Text v této rubrice je smyšlený,
nikterak pravdivý a redakce
Večerníku se od něj distancuje.

SCÉNA VEČERNÍKU

„7 dnù Veèerníku v kostce“

To nemyslí vážně! Originálním
nápadům se nemá bránit, ovšem
co navrhla studentka reálného
gymnázia v případě využití areálu
po zbouraných Jezdeckých kasárnách, z toho by jednoho trefil šlak!
Dívka by si přála na pozemcích
v hodnotě padesáti milionů korun
zřídit psí loučku a nový rybník!

Ochránci přírody tvrdí, že červený buk na náměstí T. G. Masaryka je zdravý jako řípa
a vybojovali si jeho zachování. Náměstkyně primátora Ivana Hemerková ale dokazuje
pravý opak a rozhodla se vzíti spravedlnost do svých rukou...

•• Úterý ••

LAĎA KERNDL

Prostějovské příznivce světových evergreenů, swingu, jazzu
a filmových melodií přijela potěšit hvězda první velikosti. Laďa
Kerndl ve středu na pódiu městského divadla se svým typicky
chraplavým hlasem dokázal, že
i ve svých sedmdesáti letech dokáže publikum rozpumpovat.
ZASLECHLI JSME...

To by byl průser. Krátce po deváté hodině se Policie ČR rozhodla evakuovat prostějovský soud. Důvodem byl anonymní telefonát, který oznámil uložení výbušiny
na některém z moravských soudů. My můžeme být jen rádi, že bomba nebyla nahlášena na některém z moravských záchodů! To by pak teprve byla řacha!

„JÁ MĚL V ŠESTÉ TŘÍDĚ
DVOJKU Z CHOVÁNÍ,
ALE GRÁZL
JSEM FAKT NEBYL!“

•• Středa ••
Padá dům, něco si přej. Tak jako se na podzim poroučí k zemi listí ze stromů, tak
málem spadl dům ve Štětovicích. Důvodem byly sesunutí stěny po výkopových
pracích. Zřejmě ani zdaleka nepůjde o poslední podobný případ. Když se člověk
při projíždění regionem občas koukne kolem sebe, je mu jasné, že podpírání
domů by hasiči měli trénovat prakticky denně...

Primátor Miroslav Pišťák
se při učitelské slavnosti
vrátil do svých školních let

•• Čtvrtek ••
Jak mu chlast ustlal, tak si lehl. Pokud si dáte pár panáků, máte po problémech
s tím, kde a jak usnout. Je přitom neuvěřitelné na jakých místech a v jakých polohách
je pak člověk schopen nevnímat svět kolem sebe. Své o tom ví i bezdomovec, který
udříml v prostějovském nákupním středisku. V krvi měl tři promile.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí

•• Pátek ••

Úterý

Fotbalisty uklovali „kanárci“. Do čtvrtfinále se probojoval český tým na mistrovství světa v halovém fotbale v USA. Zde však narazil na Brazílii a po celkem jasné
prohře 3:7 se s turnajem rozloučil. Jedním z jeho tahounů byl také hráč prostějovského 1.SK Jan Koudelka, který si po návratu domů kanárka jistě jen tak nekoupí.

•• Sobota ••
Kam tohle dojde? Na hodinu zhasnula světla osvětlující prostějovský národní
dům. Radnice se tím připojila k celosvětové akci Hodina země. Mnoho elektřiny
se tím zřejmě neušetřilo, ale budiž. Jen doufejme, že příští rok nebudou chtít organizátoři po zástupcích města vypnout třeba mozek.

MILUJE
ME
VEČER
NÍK

Arnošt

11/4 °C
Kvido

Støeda

8/3 °C

Ètvrtek

6/0 °C

Pátek

9/0 °C

Hugo
Erika

Richard

!!! VELIKONOČNÍ PŘEKVAPENÍ !!!

•• Neděle ••
Kde vzali komunisté „protitankové“ transparenty? Proti průjezdu americké
kolony demonstrovali někteří komunisté mimo jiné s ruskými vlajkami. Na rozdíl od událostí, které ukončily takzvané „Pražské jaro“ v roce 1968, však u nás už
nikomu za účast na demonstraci nehrozí ani vězení ani vyhazov ze školy.

8/3 °C

Mimořádná nabídka:
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SPECIÁLU

Sobota

7/0 °C
Ivana

Nedìle 10/-2 °C
Miroslava
Zdroj: meteocentrum.cz
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Američany
Prostějov: davové šílenství Chtěl
NAPADNOUT?

MADE IN USA

Nikoliv, jen zmatený řidič…
PROSTĚJOV Tohle mohlo dopadnout špatně! Při průjezdu
konvoje amerických obrněnců
oko čerpací stanice u Žešova
okolo
hroz mezinárodní konflikt!
hrozil
Chy řidiče mohla mít tragické
Chyba
násl
následky.
Řidi černého Mercedesu se od
Řidič
benz
be
n
benzínové
stanice vydal na opačnnoou stranu a vyjížděl na rychlostní
nou

PROSTĚJOV Americký vojenský konvoj projíždějící
napříč Českou republikou projel včera odpoledne také Prostějovem. Lépe řečeno okolo něj. Stovky lidí, od
nejmenších písklat až po nejstarší seniory, byly rozesety
podél rychlostní komunikace. Od Olšan až po Brodek
u Prostějova mávali někteří nadšenci vlajkami s pruhy
a hvězdami... K ohlášeným protestům v místech kolem
regionálních silnic nedocházelo.

Michal KADLEC
Během průjezdu konvoje americké armády okolím Prostějova nebyl hlášen jediný incident, když tedy pomineme jeden vystrčený holý zadek až
v nedělním cíli konvoje ve Vyškově... Večerník byl sice svědkem „málem
teroristického činu“ u čerpací stanice OMV u Žešova, ten se ale záhy vysvětlil jako omyl řidiče. Stovky lidí se na průjezd vojenské techniky těšily,
a bylo jim jedno, zda je česká, sovětská nebo americká.
„Na politiku kašlu, já jsem dnes přišel i se dvěma syny podívat se na
průjezd Američanů jako na atrakci. Akorát můj táta má pořád řeči, že
jsou to jen další okupanti. To víte, on patří ke generaci, která si prožila
osmašedesátý rok, a tak je na cizí armády alergický,“ svěřil se Večerníku
Marek Štencl z Prostějova. Jeho dva kluci, vybavení malými americkými vlaječkami, mávali na kolonu obrněných transportérů a náklaďáků
projíždějících po dálnici okolo benzínky u Žešova. Podobně vstřícnými
gesty vítali Američany na Hané i ostatní Prostějované. Na oplátku jim
osádky hučících strojů amerického konvoje mávaly a troubily.

V Prostějově se žádné protesty proti průjezdu amerických vojenských vozidel nekonaly. Naopak, obyvatelé našeho města
Američany nadšeně vítali.
2x foto: Michal Kadlec

„Hnije mu noha,“ říká jeho kamarád bezdomovec
EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

PODVODNÍK
SE
VYDÁVÁ
ZA
VNUKA
Pro peníze na auto si prý pošle kamaráda...

Martin Zaoral
„Ahoj, babi, jak se máš? Cože? Ty mě
nepoznáváš?!“ Tak přesně tohle může
zkoušet dosud neznámý lotr právě na
vás. Něco podobného se stalo pětaosmdesátileté paní Marii ve čtvrtek
dopoledne. „Vůbec jsem ten hlas po
telefonu nedokázala nikam zařadit.

Když jsem se toho muže zeptala, jestli
je můj vnuk Vašek, tak hned ochotně
souhlasil. Jeho hlas se mi ovšem nezdál. On však odvětil, že je nachlazený
a cucá bonbón proti bolesti v krku,“
popsala exkluzivně Večerníku svoji
nedávnou zkušenost paní Marie.
Záhy bylo jasné, že její údajný vnuk
nevolá jen tak. „Chtěl po mně padesát
tisíc korun. Že má možnost koupit
velice výhodně auto, ale potřebuje ty
peníze do půl hodiny. Prý by si pro ně
poslal kamaráda,“ přidala nebetyčnou
otrlost paní Marie, které v tu chvíli
bylo úplně jasné, že jde o podvodníka. „Můj vnuk Václav totiž vůbec
nemá řidičák. Na co by potřeboval
okamžitě koupit auto!?“ vysvětlila
paní Marie, podle které jí telefonoval

!!! VELIKONOČNÍ PŘEKVAPENÍ !!!

muž kolem třicítky. „Mluvil spisovně
a byl velmi výřečný i přesvědčivý,“ popsala hlas v telefonním sluchátku.
Ohledně tohoto a podobných
případů jsme se v pátek odpoledne prostřednictvím elektronické
pošty obrátili na Policii ČR, odpověď jsme však dosud nedostali.
Pokud zapátráme do archivů, zjistíme, že fakticky ke stejným případům docházelo před třemi roky na
sousedním Vyškovsku. O desítky
tisíc korun tehdy podvodník okradl
minimálně dvě důchodkyně. Senioři by tedy podobným telefonátům
ani u nás neměli v žádném případě
důvěřovat a vše by si měli důkladně
prověřit. V případě podezření by
měli volat tísňovou linku 158.

vvíce info na zadní straně dnešního speciálu

DRAMA s koněm u Březska
Pro zraněnou ženu běželi hasiči

Šofér
Šof
Šo
f černého Mercedesu byl natolik popletený, že vjel americké armáděě přímo do cesty! To mohl být pěkný malér…
Foto: Michal Kadlec

„SVRABAŘ“ Zdeněk Herák je NA INFEKČNÍM!

EXKLUZIVNĚ

PROSTĚJOV Pozor na to! Absolutní hyenismus už dorazil i k
nám. Na pozoru by se měli mít
zejména prostějovští senioři.
Může jim totiž zavolat muž, který
se bude vydávat za jejich vnuka.
Máme svědectví pětaosmdesátileté paní, kterou se pokoušel napálit
minulý čtvrtek. A zřejmě to zkouší a bude zkoušet dál!

komunikaci do protisměru! Lidé
čekající na Američany před ním
uskakovali, zmateného šoféra ale
včas zastavili hlídkující policisté.
Právě tak akorát, pár vteřin nato
okolo projela první část amerického konvoje! „Řidič osobního
vozidla si pomýlil směr výjezdu od
čerpací stanice,“ komentoval zásah
jeden z policistů.
(mik)

pro Večerník

Michal
KADLEC
PROSTĚJOV Konečně, ulevily si
desítky lidí z okolí hlavního nádraží
a také zdejší obchodníci. Jak Večerník
upozorňoval už koncem ledna, právě na prostějovském nádraží a v jeho
okolí se pohyboval bezdomovec, ze
kterého měl každý strach. Zdeněk Herák (na snímku vpravo) sám Večerníku
přiznal, že má bolestivý svrab a všichni
se ho štítí. Zakázali mu vstup do supermarketu Albert, obchodníci z nádraží
na něho volali strážníky. Nikdo ho ale
nedokázal přinutit k léčení. Až teď!
Paradoxem bylo, že strážníci, lékaři ani
pracovnice sociálního odboru prostějovského magistrátu nedokázali Zdeňka
Heráka přemluvit, aby se kvůli nakažlivé
chorobě nechal hospitalizovat v nemocnici. Pomocnou ruku mu nabízel
i azylový dům. Všechno marné! Že se
v tomto směru děje něco „pozitivního“,
co vede k obratu myšlení bezdomovce,
na to upozornil Večerník velitel Městské

ZA DVA ROKY JSME ZÍSKALI AŽ

TEĎ PŘICHÁZÍ ČAS NA ZMĚNU

policie Prostějov. „Podle mých informací
je dotyčný muž hospitalizován na infekčním oddělení prostějovské nemocnice,“
sdělil Jan Nagy.
Večerník se dal do pátrání a našel dva
bezdomovce, kteří tuto zprávu potvrdili.
„Je to tak, Zdenda je na infekčním. V úterý jsem ho šel navštívit, ale nepustili mě
k němu. Vůbec se nedivím, že konečně
pobral rozum. Podle mě se nechal hospitalizovat sám. Ještě před pár dny mi ukazoval nohu, celá mu hnije! Byl to otřesný
pohled,“ prozradil Večerníku Martin
Janeček, Herákův kamarád. „Muselo ho
to strašně bolet. Ale já myslím, že to ani
svrab není, to bude něco mnohem horšího. Mám obavu, aby mu tu ´haksnu´
neuřízli,“ pokrčil rameny Janeček.
Podobně mluví i další bezdomovec,
který se pohybuje u hlavního nádraží.
„Před třemi týdny Zdeněk zkolaboval
v Albertu. Odvezla ho hned sanitka, ale
za pár hodin byl zase zpátky na nádraží.
A je to pár dní, co odtud zase zmizel. To,
že je v nemocnici, jsem se dozvěděl od
strážníků. Nedivím se tomu, vždyť on
si už nemohl svléknout ani kalhoty, jak
je měl přilepené k noze kvůli krvavým
strupům,“ svěřil se nám muž, který se
představil jako Radek.

Foto: archív Večerníku

Obrátili jsme se tedy na tiskovou mluvčí
společnosti Agel, která provozuje prostějovskou nemocnici. Zajímalo nás,
s jakou zdravotní diagnózou byl Zdeněk
Herák hospitalizován na infekčním oddělení. „Nezlobte se, ale o zdravotním
stavu konkrétních osob nemůžeme ze
zákona podávat žádné informace,“ odmítla naši otázku Radka Miloševská.
„V obecné rovině ale mohu říct, že pokud
člověk onemocní svrabem, není to důvod k hospitalizaci na specializovaném
infekčním oddělení. Taková choroba se
léčí na kožním oddělení,“ poskytla vysvětlení mluvčí společnosti Agel. Z jejího
vyjádření se tak dá vyčíst, že prostějovský
bezdomovec má zřejmě větší problém,
než svrab...
Večerník bude samozřejmě celý případ
i nadále sledovat.

15 000
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PLNO NOVINEK VÁS ČEKÁ JIŽ BRZY...

NÁROD na hodinku ZHASL
Ale jen trochu...

BŘEZSKO Ke dramatické události došlo uplynulou sobotu v dopoledních hodinách u Březska. Žena
tady neustála jízdu na koni, který ji
shodil na zem a ještě na ni šlápnul.
Pro zraněnou přiletěl vrtulník, ale
do nepřístupného terénu nakonec
museli běžet hasiči!
„Linka tísňové pomoci hasičů přijala
v sobotu osmadvacátého března krátce před jedenáctou hodinou dopolední žádost od kolegů ze zdravotnické
záchranné služby k pomoci do obce
Březsko na Prostějovsku při transportu zraněné ženy po pádu z koně.

Ten naneštěstí na osobu našlápl,“ popsal nehodu Zdeněk Hošák, tiskový
mluvčí Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje. Hasiči
pochopitelně v tu ránu vyjeli ženě pomoci. „Na místo byla přivolána místní
jednotka hasičů a profesionální hasiči
z Konice. Naši záchranáři dojeli k místu, a pak doslova běželi ke zraněné
ženě. Poté pomohli při transportu
k leteckému převozu do nemocnice
v Olomouci,“ dodal Hošák.
Aktuální zdravotní stav zraněné dívky se Večerníku neodařil do uzávěrky
(mik)
tohoto vydání zjistit.

Prostějovští radní se rozhodli, že se opět připojí k celosvětové akci HODINA ZEMĚ. A tak tuto sobotu 28. března od půl deváté do půl desáté večer
místního času se v Prostějově ponořil do tmy i Národní dům! Jak se Večerník na vlastní oči přesvědčil, až tak o úplné zhasnutí se však nejednalo.
Z „Národu“ se totiž svítilo trochu víc, než jsme očekávali. Ostatně posuďte
sami...
Foto: Josef Popelka

15020610123

Ilustrační foto: HZS Olomouckého kraje
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pohled zpátky

PO STOPÁCH

STARÉHO
PŘÍPADU

STÍNY MINULOSTI

„Zlatá Ámoska“ předala NOVÉ PARKOVIŠTĚ u nemocnice
korunu a je pro povinnou se má začít stavět o letních prázdninách
MATURITU z matematiky
PROSTĚJOV Přesně před rokem
se Ivance Hájkové z Prostějova
podařil doslova husarský kousek. Chemikářka a matikářka
zGymnáziaJiříhoWolkerasenzačně zvítězila v anketě Zlatý Ámos
o nejoblíbenějšího učitele České
republiky. Nástupce z regionu se
však tento rok na trůn neposadí.
Žáci a studenti z Prostějovska
totiž žádného kantora do ankety
tentokrát nenominovali...
Ivanka Hájková se v uplynulém týdnu po roce vrátila „na místo činu“.
V pátek 20. března předala v pražském
hotelu Olšanka korunku svému nástupci, o den později pak vyrazila na
kantorský bál do Národního domu
Smíchov. „Bylo to moc fajn, panovala
příjemná atmosféra,“ usmála se dnes
již bývalá vítězka Zlatého Ámose.
Letos studenti do 22. ročníku ankety
o nejoblíbenějšího učitele přihlásili
žáci a studenti celkem pětapadesát
oblíbených pedagogů. Bohužel tentokrát se mezi nimi neobjevil nikdo
z Prostějovska... „Docela se tomu
divím. Myslím, že u nás působí celá
řada dobrých kantorů. Věřím, že příš-

Sympatická Ivanka Hájková zvítězila zejména díky nevídané podpoře
svých studentů. Porotu pak zaujala
svým humorem a bezprostředností.
Foto: www.zlatyamos.cz
tí rok studenti opět najdou vhodného kandidáta,“ svěřila se nám Ivanka
Hájková, která se i díky svému vítězství stala členkou České národní rady
pro vzdělávání. Ta má být od letošního dubna po nadcházejících pět let
poradním orgánem ministra školství.
A co by mu Ivanka Hájková poradila
už nyní? „Jsem například pro zavedení povinné maturity z matematiky. Myslím, že by se tím zvýšila úroveň i smysluplnost státních maturit.
A tento názor nemám pouze já coby
matikářka, ale i většina mých kolegů,“ reagovala na dotaz Večerníku
Ivanka Hájková.
(mls)

PROSTĚJOV Tento problém se
táhne skutečně dlouho! „Předpokládáme, že parkoviště u prostějovské nemocnice začne sloužit ve
druhé polovině příštího roku,“ uvedl již v prosinci 2009 tehdejší mluvčí prostějovské nemocnice Tomáš
Želazko. Ani po pěti letech se jeho
slova nenaplnila! Nyní vše nasvědčuje tomu, že se letos na podzim konečně dočkáme. Ale že to trvalo...
Po dlouhých letech nervů, couvání,
pomalého popojíždění a marného
vyhlížení volného místa ke stání
k zaparkování by se měla situace u nemocnice v Prostějově změnit. Vzhledem ke každodenním potížím stovek
lidí zde mělo parkoviště vzniknout
už v roce 2010. To se ovšem z nejrůznějších důvodů nezdařilo. Vše se
o rok odložilo, ale i tento termín padl.
„Stavba parkoviště je velkou investicí,
kterou pečlivě zvažujeme. V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace. Zahájení výstavby se zřejmě posune až na příští rok,“
uvedla v červnu 2011 dnes již taktéž
bývalá tisková mluvčí holdingu Agel
Hana Szotkowská s tím, že parkoviště by mělo být určeno pro celkem
106 vozů.

Také tento projekt ovšem nakonec putoval „k ledu“. Koncem roku 2012 nemocnice alespoň změnila pravidla stání
uvnitř areálu. Nově do něj mohl vjet
kdokoliv, byť za stání si zaplatil. V důsledku tohoto faktu se auta zdravotnického
personálu přesunula na věčně přeplněné
parkoviště před nemocnici, kde už před
tím běžně nechávali stát svá auta obyvatelé nedalekých sídlišť. Tím šance pacientů na zaparkování prakticky klesly na
nulu. „Vnímám to jako veliký problém.
Obrátím se na ředitele nemocnice, abychom věc projednali. Hlavní potíž vidím
Najít volné místo na parkovišti u prostějovské nemocnici je den co den
v tom, že parkoviště je v majetku nehotovou mission impossible. Tato situace tu přitom trvá už několik let.
mocnice a magistrát jen může požádat
Foto: archiv Večerníku
o řešení,“ přislíbil tehdy Miroslav Pišťák,
primátor Statutárního města Prostějov. a Agel zaplatí po třech milionech, zby- „Pravděpodobně zde bude nastavený
tek doplatí Olomoucký kraj. Díky tomu stejný režim jako uvnitř areálu nemocTak pøece: koncem
se věci skutečně pohnuly kupředu. Jak nice, tedy první půlhodina bude zdarøíjna má být hotovo!
se Večerníku nyní podařilo zjistit, ma a po tomto limitu bude parkování
Zatím poslední naděje svitla návštěvní- v současné době už začíná probíhat placené,“ přidala Kamila Navrátilová.
kům nemocnice loni na podzim. Teh- územní řízení. „Předpokládáme, že Vzhledem k předchozím zkušenosdy se kromě Agelu a prostějovské radni- práce budou zahájeny na konci čer- tem by byla i tentokrát na místě určice do celé záležitosti vložil Olomoucký vence letošního roku. Probíhat budou tá opatrnost. Nicméně fakt, že účast
kraj. Podle nejnovějších plánů by nové v areálu nemocnice, což znamená, že ni- na stavbě parkoviště přislíbila nejen
parkoviště mělo vzniknout hned u hlav- jak neomezí okolí,“ reagovala na náš do- samotná společnost Agel, provozující
ního vjezdu do areálu na travnaté ploše taz Kamila Navrátilová, tisková mluvčí prostějovskou nemocnici, ale i vedení
o velikosti fotbalového hřiště. Nabídne olomouckého hejtmanství. Parkoviště magistrátu a Olomoucký kraj nacelkem 149 parkovacích míst a přijde by mělo být hotové nejpozději letos svědčuje tomu, že tentokrát by to už
asi na třináct milionů korun. Město v říjnu. Bude se tu za parkování platit? konečně mohlo vyjít!
(mls)

Napsáno Před hřbitovem se nehorázně krade!
pred
ˇ
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Tak to je k vzteku! Už podruhé během krátké doby se Zdeňku Matějovi
z Prostějova vloupal zloděj do auta
zaparkovaného u městského hřbitova. V této lokalitě to není nic neobvyklého, podobných případů zde
přibývá. Okradení motoristé žádají
častější hlídky nebo umístění kamery.
Policisté zase lomí rukama a zlobí se
na řidiče, že si ve vozidlech zbytečně
nechávají cenné věci.
„V úterý okolo třinácté hodiny jsem
u hřbitovní zdi v Brněnské ulici zaparkoval své vozidlo Škoda Forman. Než jsem
odešel na hřbitov, řádně jsem uzamknul
dveře. K autu jsem se vrátil asi za půl
hodiny a všiml jsem si, že zpod dveří od

zadního zavazadlového prostoru vylézá
elektrický kabel. Tak jsem chtěl klíčem
odemknout a zjistil jsem, že zámkem jde
otočit úplně dokola a dveře nejdou otevřít. Tak jsem se do kufru dostal z kabiny
a zjistil jsem, že mi zmizely dva hliníkové
kufry s nářadím. Škodu odhaduji tak
na deset tisíc korun. Problém je v tom,
že pracuji jako živnostník na opravách
a údržbě telekomunikačních systémů
a zloděj mě teď připravil o nástroje k obživě,“ postěžoval si naší redakci Zdeněk
Matěj, který byl v minulosti u hřbitova
už jednou okraden. „Asi před půl rokem
mi dosud neznámý zloděj tady z auta
ukradl peněženku. A mám několik známých, kteří u hřbitova dopadli podobně.
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Nemohu pochopit, že policie, když ví
o velkém množství těchto trestných
činů, nezjedná nějaká preventivní opatření,“ kroutí hlavou Zdeněk Matěj.
O vyjádření jsme požádali zástupce
obou policií. Dozvěděli jsme se, že policistů je málo a tudíž není možné hlídkovat na parkovišti u hřbitova neustále. „Do
lokality u hřbitova není v současné chvíli
možné umístit kameru. Hlídky městské
policie se v maximální možné míře snaží
dohlížet na veřejný pořádek v katastru
města. Faktem je, že lokalita okolo hřbitova je dosti odlehlá. Pokud zde někdo
nechá auto, může počítat s větším nebezpečím vykradení než někde v centru
města. Snažíme se také přimět řidiče vo-

ČTENÁŘŮ TÝDNĚ

zidel, aby v nich nenechávali cenné věci
a nedávali tak zbytečně zlodějům příležitost,“ sdělil velitel Městské policie Prostějov Jan Nagy. „Kladu si otázku, když Matěj byl už jednou u hřbitova okraden, tak

proč si podruhé nedal větší pozor? Přes
naše neustálé varování si veřejnost nedá
říct a v těchto případech jedná hodně
lehkomyslně,“ míní Alena Slavotínková,
tisková mluvčí Policie ČR Prostějov.

AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ VEČERNÍKU
Parkoviště u hřbitova je pro zloděje výhodnou adresou i dnes. Počet
vykradených aut tady ale rapidně poklesl i proto, že policejní hlídky
zde vartují přece jen častěji. A během „Dušiček“ jsou tu strážníci ve
žlutých bundách takřka nonstop. Jenomže to je pouze jedna strana
mince. Ale běžte se někdy na parkovací plochy u hřbitova v Brněnské
ulici podívat, a hlavně se koukněte dovnitř vozidel. Večerník to udělal
a nestačil se divit. Kabelky na palubních deskách, také mobilní telefony, tablety, doklady i drahé oblečení. To všechno najdete v autech
doslova vystaveno. Stačí jen, aby řidiči ještě na dveře vylepili cedulku
- zloději, poslužte si!
(mik)

PLNO NOVINEK VÁS
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jak šel čas Prostějovem ...
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za
měsíců
zaplatíte 780 Kč

Janáčkova ulice

!!! VELIKONOČNÍ
PŘEKVAPENÍ !!!
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA:

Na konci války zde explodoval muniční vůz. Svůj název nese od listopadu 1949 a je pojmenovaná podle českého hudebního skladatele Leoše
Janáčka (1854-1928). V letech 1930 až 1949 se nazývala U Dráhy, během
druhé světové války německy Bei der Bahn. Ještě dříve, v roce 1869 zde
byla postavena budova tzv. severního nádraží (podle Moravskoslezské severní dráhy) a o rok později se město napojilo na železniční trať Brno-Olomouc. Na konci války v květnu 1945 byla výpravní budova téměř zničena
výbuchem muničního vozu, v letech 1947 až 1952 zde byl postaven nový
nádražní areál s restaurací a hotelem.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: ulice Aloise Krále

PROSTĚJOVSKÝ
VEČERNÍK
O DVĚ KORUNY
LEVNĚJŠÍ
A AŽ DO DOMU!
platí do
10. dubna 2015
více info na zadníí
straně dnešního
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www.vecernikpv.cz

krimi

ANONYM:
NA
SOUDĚ
JE
BOMBA!
Pachatel odhalen zatím nebyl
PROSTĚJOV Minulé úterý kolem deváté hodiny
se Policie České republiky rozhodla evakuovat
celý prostějovský soud!
Důvodem byl anonymní
telefonát, který oznámil
uložení výbušiny. Po hlavním nádraží tak byl v relativně krátkém časovém odstupu evakuován další strategický objekt v Prostějově.
Ale nebyla to záležitost jen
našeho města...

MARTIN ZAORAL
Zaměstnanci soudu, státní zástupci,
obžalovaní, obhájci i všichni ostatní
museli v úterý 24. Března opustit
prostějovský soud a přejít za zelenobílé pásky, kterými policisté budovu ohraničili. „Kolem půl deváté
jsme na linku 158 přijali anonymní
oznámení muže, který uvedl, že na
jednom z devíti soudů na Moravě
vybouchne v devět hodin bomba.
Policisté následně evakuovali osoby,
které se v budovách soudů nacházely a ve spolupráci s dalšími složkami
IZS provedli kontrolu objektů. Při

hodin

168

s městskou policií

Vzteklý gambler

Foto: www.123fr.com
Prohru nesl velmi těžce! Minulou
středu 25. března po devatenácté hodině byla přivolána hlídka do herny
ve Svatoplukově ulici, kde se nacházel podnapilý muž, který prohrál
veškeré peníze na výherních automatech. Tento neúspěch ho natolik
popudil, že se začal neurvale chovat
k personálu. Strážníci ho z provozovny vykázali. Šestadvacetiletý host alespoň stihnul uhradit útratu.

Řvali do oken
Předminulou sobotu 21. března před
dvaadvacátou hodinou bylo přijato
na linku 156 sdělení o bezdomovcích, kteří pokřikují do oken domu
na ulici Finská. Strážníci v dané lokalitě dvojici zkontaktovali. Vyšlo najevo, že po nich někdo z okna hodil
sáček s vodou a jejich hlučné chování
byla reakce na neznámou osobu.
Hlídce se tohoto bydlícího nepodařilo zjistit.

Sváděl to na cukrovku
V odpoledních hodinách minulého
úterý 24. března si hlídka povšimla
na Sídlišti svobody řidiče v osobním
voze, který při odbočování neodhadl
vzdálenost, najel na trávník a lehce
zavadil vozidlem o dopravní značku.
Nato pokračoval v jízdě. Strážníci
muže zastavili. Z jeho dechu bylo
patrné požití alkoholického nápoje.
Řidič se sice hájil, že trpí diabetem,
ale při dechové zkoušce nadýchal
3,20 promile. S výsledkem nesouhlasil, ale provedení lékařského vyšetření spojeného s odběrem krve odmítl.
Pro podezření z trestného činu byla
přivolána na místo Policie ČR, která
si celou věc převzala.

V úterý 24. března dopoledne museli všichni lidé opustit budovu prostějovského soudu, kterou policisté ohradili zelenobílými páskami.
Foto: Martin Zaoral
prohlídkách, kterých se účastnili
také psovodi se speciálně vycvičenými psy na vyhledávání výbušných
systémů, nebyl nalezen žádný nástražný výbušný systém,“ informovala v oficiální zprávě Marie Štrbáková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Přestože tak město nepostihl žádný

výbuch, soud zaznamenal nepříjemné průtahy. „Asi od devíti hodin
do půl desáté se celá budova vyklidila. Kvůli tomu se přerušila civilní
i trestní jednání. Úředníci i další lidé
museli asi na hodinu pryč z budovy
a práce soudu se tak zpozdila,“ nechal se slyšet Petr Vrtěl, předseda
Okresního soudu v Prostějově.

Osobn se sice
Osobně
podo
s podobnou
patáješ nesetkal,
lií ještě
ví že v histoale ví,
rii už podobných
kousk bylo na
kousků
soudě několik.
Kromě výbušniKrom
m zákona
ny muži
dosud neobjevili
ani pach
pachatele, který
za výhružným
výhružný telefostojí „V
V součas
současné době na
nátem stojí.
případu intenzivně pracujeme a vyhodnocujeme zjištěné skutečnosti.
Jakmile budou informace k osobě
pachatele známy, hodláme veřejnost
informovat,“ zareagoval koncem
týdne na dotaz Večerníku další policejní tiskový mluvčí Josef Bednařík.
Není bez zajímavosti, že koncem
února byla bomba nahlášena na některém z hlavních vlakových nádraží
v České republice, výbušnina se tedy
hledala i v Prostějově. Policie ČR
však odmítla uvést, zda by mohla být
mezi případy souvislost. „K tomu se
nebudeme vyjadřovat, byla by to jen
spekulace,“ uvedla stroze Marie Štrbáková.
V každém případě pachateli, který
bombu nahlásil, hrozí za šíření poplašné zprávy až tříleté vězení.

CELNÍCI VYHMÁTLI

PAŠERÁKA
Ukrajinec převážel z Polska cigarety v kufru i velkém batohu. Stát chtěl
ošidit na daních o desítky tisíc korun. Foto: Celní úřad Olomouckého kraje
PROSTĚJOV Během března
příslušníci Celního úřadu Olomouckého kraje podnikli několik úspěšných razií proti pašerákům cigaret. Útokem brali vlaky,
zastavovali osobní vozidla a na
paškál si vzali i linkové autobusy
mířící na naše území z Polska.
A jeden „zářez“ se jim podařil
také u Prostějova!
„V úterý čtyřiadvacátého března kolem jedenadvacáté hodiny zastavila
hlídka celníků polský linkový autobus nedaleko Prostějova. Celníci
při kontrole zjistili, že jeden z cestujících z Ukrajiny převážel v kufru
a batohu bezmála dvacet tisíc kusů
cigaret s ukrajinskými kolky. Daňový
únik byl předběžně vyčíslen na více

Budil veřejné pohoršení,
MUŽ BÝVALÉ PARTNERCE pak málem spadl pod auto

VYHÁZEL VĚCI Z OKNA
PROSTĚJOV Takhle nějak probíhají milenecké spory v Itálii!
Strážníci městské policie zasahovali v úterý 24. března proti raubíři, který zřejmě neunesl rozchod
s dívkou. Dcery se v divokém sporu zastala její matka, vztekloun ji
ale odbyl hrubými nadávkami.
„K tomuto incidentu došlo těsně
před polednem. Oznamovatelka
vytknula muži nevhodné chování.
Ten totiž své bývalé partnerce vyhodil osobní věci z okna a poté se s ní
venku před domem dohadoval. Toto
dění spatřila matka ženy a snažila se
konflikt verbálně ukončit. To se jí

ovšem nepovedlo, naopak, muž ji začal urážet vulgárními slovy. Jakmile
událost ohlásila na městskou policii,
muž z místa odjel osobním vozem,“
popsala „italskou“ rodinnou rozepři Jana Adámková, tisková mluvčí
Městské policie Prostějov.
Neurvalci teď hrozí tučná pokuta.
„V tomto případě jde o návrhový přestupek, kdy poškozená má
možnost podat do tří měsíců návrh
u správního orgánu pro podezření
z přestupku proti občanskému
soužití, za který hrozí pokuta až do
výše pěti tisíc korun,“ potvrdila Jana
Adámková.
(mik)

PROSTĚJOV Pořádné patálie zažili strážníci s totálně opilým bezdomovcem, který minulý čtvrtek
nejdříve usnul v obchodě a po probuzení tak vrávoral, že se málem
stal obětí tragédie. Není divu, že
nevábně vypadající chlapík skončil
na záchytce.
„Devětatřicetiletý muž bez domova
vešel ve čtvrtek šestadvacátého března do nákupního střediska nejistou
chůzí a po chvíli upadl na zem. Po
několika pokusech vstát ale usnul.
Na základě tohoto sdělení na linku
156 strážníci dorazili do obchodního domu. Bezdomovce vyvedli ven
a posadilo ho. Muž nebyl schopen
chůze. I když se opakovaně snažil po
pádu na zem opět vstát, udržel se na
nohou jen malou chvíli a opětovně

se sesunul k zemi. Tímto hrozilo, že
skončí pod jedoucím vozidlem nebo
si pádem způsobí zranění,“ uvedla
Jana Adámková, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
Jakmile strážníci dostali bezdomovce dál od silnice, dali mu takzvaně
dýchnout. „Dechovou zkouškou byla
u něj naměřena hodnota 3,01 promile alkoholu. Lékař potvrdil jeho
schopnost převozu na záchytnou stanici do Olomouce. Hlídka tak zmoženého občana doprovodila převozní
sanitkou do tohoto zdravotnického
zařízení,“ dodala Adámková s tím, že
celá událost byla postoupena správnímu orgánu, neboť muž je svým
jednáním podezřelý z přestupku proti
veřejnému pořádku, a to vzbuzováním veřejného pohoršení.
(mik)

HONIČKU s policisty NEPŘEŽIL

mladík z Prostějovska, řidič byl opilý!
VELKÁ BYSTŘICE, PROSTĚJOV
Předminulou sobotu došlo k obrovské tragédii na silnici za Velkou
Bystřicí na Olomoucku. Policisté
pronásledovali osobní vozidlo,
jehož řidič překročil povolenou
rychlost. Při honičce ale šofér ujíždějícího auta nezvládl řízení a ve
velké rychlosti narazil do stromu.
Dva mladíci v autě zahynuli, z toho
jeden byl z Čelechovic na Hané!
Poslední rozloučení s ním proběhlo
uplynulý pátek...
„V sobotu jedenadvacátého března
kolem jedné hodiny v noci došlo
k tragické dopravní nehodě za obcí
Velká Bystřice ve směru jízdy na obec
Bukovany. Policisté obvodního oddělení si při provádění hlídkové činnosti na Zámeckém náměstí ve Velké
Bystřici všimli rychle projíždějícího
vozidla značky Audi. Proto se za vozidlem vydali a snažili se za pomoci
výstražného světelného zařízení řidiče přimět k zastavení. Ten však nereagoval a naopak zrychlil. Vozidlo asi

Ve zdemolovaném vraku našli smrt dva mladíci, jeden z nich byl z obce na
Prostějovsku a již v pátek 27. března měl pohřeb. Foto: SDH Velká Bystřice
tři sta metrů za obcí vyjelo ze silnice
a narazilo do stromu, kde se pak také
převrátilo a zůstalo v příkopu,“ popsala situaci Marie Štrbáková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
V havarovaném autě byly tři osoby,
dvě z nich zůstaly po nehodě zaklíněné. Naopak řidič vystoupil jen lehce
poraněný. „Přestože policisté prováděli

u zaklíněných osob první pomoc až do
příjezdu ostatních složek integrovaného záchranného systému a následně
také zdravotníci provedli vše pro jejich
záchranu, dva muži ve věku dvaceti let
podlehli svým zraněním již na místě
nehody. Řidič, taktéž ve věku dvaceti
let, se podrobil orientační dechové
zkoušce, při které nadýchal 0,89 promile alkoholu,“ prozradila hrozivou
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skutečnost mluvčí krajské policie s tím,
že příčiny a okolnosti této tragické
události budou předmětem dalšího
policejního vyšetřování.
Zpravodajský server pvnovinky.cz jako
první uvedl, že dvacetiletý řidič dostal
rychlý a silný vůz od svých rodičů.
V rámci oslav maturitního večírku
namontoval na střechu modrý maják
a v osudnou noc pozval kamarády na
projížďku. „Kolem půlnoci projížděli
kolem Obvodního oddělení Policie
České republiky ve Velké Bystřici. Bylo
jim dáno znamení, aby zastavili, řidič
ale naopak přidal. Za tři minuty už byli
v tom stromě. Policisté z hlídkového
vozu byli první, kdo jim poskytoval
pomoc. Zemřeli jim doslova před očima. Záchranka přijela do čtyř minut,
ale už bylo pozdě,“ popsala PvNovinkám žena, které se tragédie osobně dotkla. Jedním z mladíků, který ve voze
vydechl naposledy, je V. K. z obce na
Prostějovsku. „Rodina je z toho zdrcená, byl to moc hodný kluk,“ sdělil
serveru jeden ze sousedů.
(mik)

než sedmdesát tisíc korun,“ informovala Marie Bortlová, tisková mluvčí
Celního úřadu pro Olomoucký kraj.
„Celníci zboží zajistili a v případě, že
muž z Ukrajiny neprokáže zdanění,
hrozí mu sankce propadnutí, či zabrání zboží a zároveň po něm celní
správa bude vymáhat zaplacení spotřební daně,“ dodala Bortlová.
Nejedná se o ojedinělý případ, kdy
celníci zabránili nelegální přepravě takového zboží na území Olomouckého kraje. Za loňský rok
zajistili téměř 350 tisíc kusů cigaret
a 11 tisíc kilogramů tabáku a tabákových listů. Zabránili tak daňovému úniku, předběžně vyčíslenému
na bezmála šestadvacet milionů
korun.
(mik)

ČERNÁ
KRONIKA
Vybílil trezor
V noci ze čtvrtka 26. na pátek
27. března došlo ke vloupání do jednoho z objektů v Určické ulici v Prostějově. Zatím neznámý pachatel
v něm vypáčil trezor a odcizil z něj
50 500 korun. V případě zjištění pachatele mu za přečin krádeže hrozí,
vzhledem k výši způsobené škody,
až pětiletý pobyt za mřížemi.

Foto: www.123rf.com

Gumy ze sklepa
Ze spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody je podezřelý zatím neznámý pachatel,
který se v době od 17. do 27. března vloupal do jedné ze sklepních
kójí v domě v ulici Belgické v Prostějově. Vnikl do ní po poškození
petlice a odcizil čtyři kusy letních
pneumatik i s plechovými disky.
Majiteli způsobil škodu za šest tisíc korun. V případě jeho zjištění
mu za výše uvedené přečiny hrozí
až tříletý pobyt za mřížemi.

Nářadí je v kurzu
V noci z úterý 24. na středu
25. března došlo ke vloupání
do garáže na ulici Žeranovské
v Prostějově. Zatím neznámý pachatel poškodil zámek na vratech
a z garáže odcizil krabici s kladivy
a šroubováky. Škoda odcizením byla
vyčíslenanajedentisíckorun,poškozením na další tisícovku. V případě
zjištění pachatele mu za přečiny krádeže a poškození cizí věci hrozí až
tříletý pobyt za mřížemi.
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Nemohl si ani
sednout...

Jiné řešení nebylo možné. V neděli 22. března před půlnocí byla na
základě telefonického oznámení
vyslána hlídka na Vrahovickou ulici, kde v blízkosti mostu přes řeku
Hloučelu ležel muž na chodníku.
Strážníci nalezli občana v silně
podnapilém stavu. Dvaapadesátiletý muž nebyl schopen se posadit,
natož se postavit na nohy. Pro jeho
stav nemohla být u něj provedena
dechová zkouška. Opilec skončil
na záchytné stanici v Olomouci,
což ho bude stát nemalý peníz.
Přeprava činí patnáct set korun,
nocleh pak dva a půl tisíce..

Binec u bankomatu

Předminulou sobotu 21. března,
několik minut po páté hodině ranní, nahlásil občan podivné chování
tří mladíků ve vestibulu peněžního
ústavu u bankomatu. Hlídka na
místě zjistila dvě osoby ve věku
21 a 25 let, které shodily ze stolku
složenky na zem. Za přítomnosti
strážníků dali muži vše do pořádku
a poté prostory opustili.

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ

ALENA LANŽOVÁ PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV FALŠOVALA PODPISY
původní zpravodajství
z Prostějova

pro Večerník

Martin
ZAORAL
Sehnat někoho, kdo by se nechal dobrovolně pojistit, je v dnešní době čím dál
těžší. A tak Alena Lanžová, která službu
zprostředkovala, lovila i v řadách vlastní
rodiny. Poněkud to však přehnala a kvůli falešným podpisům stanula minulé
úterý před prostějovským soudem.

Agentka dvakrát pojistila syna, aniž o tom věděl...
PROSTĚJOV Hodně svérázně přistoupila ke své profesi pojišťovací agentky Alena Lanžová. Aby inkasovala provize, uzavřela hned dvě smlouvy na úrazové pojištění na jméno svého
dospělého syna. A k tomu mu ještě přidala smlouvu na důchodové pojištění. Problém je v tom, že o tom svému potomkovi jaksi zapomněla říct...
„Můžete mi vysvětlit, co vás vedlo
k tomu, že jste přibližně po dvou měsících uzavřela druhou téměř totožnou
smlouvu na úrazové pojištění na jméno
svého syna?“ byla zvědavá soudkyně
Ivona Otrubová. Po této přímé otázce
obžalovaná připustila, že jediným mo-

tivem byla stržená odměna za provize.
Syna však prý o všem chtěla informovat
později.
Obžalovaná Lanžová za uzavření první
smlouvy inkasovala provizi jedenáct
tisíc korun, za tu druhou pak dvojnásobek. Dalších více jak dvacet tisíc korun

dostala za smlouvu na důchodové pojištění, kterou uzavřela rovněž na jméno
svého syna. Problém však nastal ve chvíli, kdy vše prasklo! Přišlo se totiž na to,
že nejen její syn, ale ani ona sama nejsou
schopni své závazky hradit. „Manžel
byl v té době nezaměstnaný, bylo proti
mně vedeno asi šest exekucí, nevěděla
jsem, co mám dělat,“ hájila se Lanžová,
které se už podařilo část peněz, o které
pojišťovnu obrala, vrátit. Za podvod ji
však nyní hrozí až dva roky vězení.
Rozsudek dosud nepadl, hlavní
líčení bylo odročeno na 17. dubna.

DOKTORKA PLUHAŘOVÁ ODSOUZENA!

OSTRAVA, PROSTĚJOV Po
téměř dvou letech od podání obžaloby byla předminulou středu
PhDr. Ivana Pluhařová odsouzena.
Po řadě odkladů ji ostravský soud
uznal vinnou z několika podvodů.
Přesto vyvázla s relativně mírným
trestem...
Rodačka z Frýdku-Místku, která
působila (a zřejmě i nadále působí)
také v Prostějově, dle státního zástupce podvedla a o statisíce korun
obrala podnikatele, firmy, hoteliéry,
realitní makléře a dokonce i obecní

úřad či nadační fond. A to hned celkem v jedenácti případech. Okresní
soud v Ostravě ovšem tuto vykutálenou dámu v některých bodech
obžaloby zprostil. Přesto ji v jiných
uznal vinnou a následně vynesl trest,
který stanovil na jeden rok podmíněně. A pokud tedy bude Pluhařová dva následující roky sekat
latinu, do vězení nakonec nepůjde. „Na náhradě škody musí obžalovaná zaplatit necelých stošest tisíc
korun,“ informoval Večerník Lukáš
Delong, tiskový mluvčí Okresního

soudu v Ostravě. Rozsudek dosud
není pravomocný, obě procesní strany si ponechaly lhůtu pro možnost
odvolání.
Není bez zajímavosti, že podle informací z obchodního rejstříku v současnosti Ivana Pluhařová spoluvlastní firmu Tizian Links. Její společnicí
je matka zkrachovalého podnikatele
Zdeňka Pekaře, který je v současnosti ve vězení a čelí další obžalobě
z důvody přepadení kanceláře známého prostějovského právníka,
o čemž jsme informovali v minulém

Pondělí 30. března 2015
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ČERNÁ

jte rybník!“ OBYVATELÉ TYLOVY ULICE, ZATNĚTE ZUBY!

KRONIKA

PhDr. Ivana Pluhařová, jak ji znají i občané Prostějova. Foto: archiv Večerníku

vydání. Firma sídlí v areálu družstva
v Hrubčicích, ale v době naší návštěvy jsme v její kanceláři nikoho
nenašli.
(mls)

Straka ve Vrahovicích
Trestného činu neoprávněného
užívání cizí věci se dopustil neznámý pachatel, který v noci z neděle
22. na pondělí 23. března na parkovišti před domem na ulici Marie
Pujmanové ve Vrahovicích odcizil
odstavené vozidlo Škoda Octavia.
Majiteli způsobil škodu kolem sto
dvaceti tisíc korun.

Lékařské případy pod drobnohledem
Rychlá zachraňovala živé, ale i ty nenarozené...
PROSTĚJOV Ředitel Zdravotnické záchranné služby
Olomouckého kraje Prostějov
Radomír Gurka po měsíci opět
zasedl za stůl, aby se pro Večerník ohlédl za uplynulým
obdobím s klidem naprostého
profesionála. Podle něho lékaři
prostějovské záchranky vyjížděli ke standardním případům.
Ovšem z krátkého povídání
nám laikům vyplynulo, že zas až
takový klid záchranáři neměli!
Šofér vyletìl ze silnice
Během pár minut po nahlášení dorazili
lékaři prostějovské záchranky k ošklivě
vypadající dopravní nehodě, kdy řidič
auta vyletěl ze silnice a s autem skončil
v příkopu. „K nehodě došlo na rychlostní komunikaci u Žešova. Podle
mých informací dostal řidič zřejmě

smyk, vozidlo neudržel na silnici a spadl
do příkopu. Muž za volantem naštěstí
neutrpěl žádná vážná poranění. Jednalo
se o povrchní poranění hlavy, se kterým
jsme pacienta převezli na chirurgickou
ambulanci prostějovské nemocnice
k dalšímu vyšetření,“ uvedl Radomír
Gurka.
Opilec, ne sebevrah...

Lékaře prostějovské záchranky zavolali
náhodní svědci, kteří nahlásili pokus
mladého muže o sebevraždu. Ten se
podle nich snažil skočit pod vlak na železničním přejezdu v Prostějově. „Jestli
se mladík opravdu chystal k sebevraždě
skokem pod vlak, nebylo potvrzeno.
Když přijeli naši lékaři na místo, přistihli
především značně opilého mladého
muže, jak se pod vlivem alkoholu motá
okolo kolejí. Muž byl předán policii
a vzápětí po pozitivní dechové zkoušce
převezen na záchytnou stanici,“ popsal
zákrok šéf ´záchranky´.

Muž doma upadl

Příbuzní přivolali záchrannou službu poté, co muž středního věku
bez cizího zavinění doma upadl
a způsobil si vážnější zranění. „Spadl doma naprosto nešťastnou náhodou a udeřil se do hlavy. Po našem
příjezdu jsme měli podezření i na
poranění páteře. Nasadili jsme mu
proto krční límec a položili jej do
vakuové matrace. Tím se zafixovala
nejenom páteř, ale zároveň celé tělo.
Muž byl takto převezen na urgentní
příjem do Fakultní nemocnice Olomouc,“ konstatoval k tomuto případu Gurka.

“

Málem rodily v sanitce

Nebývá to obvyklé, ale zase o žádnou senzaci nejde. Během uplynulých dní převážely sanitky prostějovské záchranky hned tři rodičky
do nemocnice. „Každá těhotná žena
nemá zajištěný odvoz v případě náhlého porodu. Od toho jsme tady
my, abychom v těchto případech
okamžitě pomohli. Co se týká těchto tří konkrétních případů, podařilo
se nám budoucí maminky dovézt
do porodnice včas. Ale párkrát
Radomír Gurka, ředitel Zdravotnické záchranné služby Olomouckého
do roka se stane, že rodíme přímo kraje Prostějov.
Foto: archiv Večerníku
v sanitce,“ usmál se Radomír Gurka.
„Co se týká uplynulých zhruba deseti dní, byly naše výjezdy za růz- k ohledání zemřelých osob. Také
nými pacienty skutečně standard- jsme zasahovali u několika intoxiní. Jednalo se většinou o interní, kací. Ano, ani uplynulé období se
chirurgické či neurologické přípa- neobešlo bez naší asistence u prody, zásahy u dopravních nehod či blémů s jedinci, kteří lidově řečeno
úrazů, sekundární převozy mezi přebrali,“ ukončil výčet událostí Řezdravotnickými zařízeními, vezli ditel Zdravotnické záchranné služjsme do porodnice zmíněné rodič- by Olomouckého kraje. No vidíte,
ky a naopak bylo několik výjezdů a pak že standard...
(mik)

Dovezli jsme je včas,
ale párkrát se stane,
že rodíme v sanitce!

PÁTRÁNÍ po kvartetu hledaných
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 Prostějov
na tel. číslo 974 781 326.

JIŘÍ KOUDELKA

LUBOŠ NOVÁK

se narodil 18. dubna 1972 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 20. března
2015. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 45 do 50 let, měří 170 centimetrů,
má střední postavu, má zelené oči,
hnědé vlasy a nosí bradku.

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.

ROMAN KONFÁL

JOSEF MIKULICA

se narodil 30. prosince 1972 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
20. února 2015. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 42 do 43 let, měří 185
centimetrů, má hubenou postavu,
hnědé vlasy a nosí bradku.

se narodil 5. května 1986 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 26. března
2015. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 29 do 30 let a měří mezi 170 až 175
centimetry. Bližší údaje policejní databáze neobsahuje.

PROSTĚJOV To nebude Apríl! Prvního dubna se na dobu dvou měsíců
uzavře značná část Tylovy ulice. Stavbaři se totiž po vykácení stromů a prvotních terénních úpravách zakousnou
do již několikrát avizované první etapy
revitalizace „Tylovky“. Samotní radní
připouštějí, že uzavírka může lidem
otrávit život, ale už v závěru května si
budou zdejší obyvatelé určitě libovat.
Tento pocit jim má zaručit větší počet
parkovacích míst a značné množství
nově vysazené veřejné zeleně.
„Ve dnech od prvního dubna do jedenatřicátého května tohoto roku bude
uzavřena Tylova ulice, a to ve směru od
Studentské ulice až po Tetín. Důvodem
je regenerace části panelového sídliště,“
upozornil Miroslav Nakládal, vedoucí
odboru dopravy prostějovského magis-

Neznámý pachatel v době od pátku
20. do pondělí 23. března vnikl po
poškození vstupních dveří do objektu budovy TJ Sokol na náměstí
U kalicha v Prostějově. Z místa odcizil stolní počítač, rádio, přenosný
trezor s finanční hotovostí 1 200
korun a platební kartou. Celkově
způsobil škodu přes šestnáct tisíc
korun. Pachatel se tak dopustil trestných činů krádeže vloupáním a neoprávněného opatření, padělání a
pozměnění platebního prostředku.

Přes tři promile

Případů domácího násilí
mezi rodinnými příslušníky
na Prostějovsku přibývá. Většinou policisté přikročí k vykázání z domu na dobu deseti
dní, mnohdy skončí násilníci
na záchytce. Jeden takový případ s více jak čtyřmi promile
se udál 23. března...

4,39
Je vůbec možné, aby se takto někdo zpil do němoty?
Asi je! Třiačtyřicetiletého
násilníka, který vyhrožoval
doma vlastnímu otci, odvezli policisté na záchytku. Muž
na pokraji otravy alkoholem
nadýchal právě neuvěřitelné
číslo. Tento pondělní případ
řeší policie jako přestupek.
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Dvouměsíční uzavírka otráví život, ale stojí to za to

Okradení sokolové

Hlídkou byl minulé úterý 24. března po patnácté hodině kontrolován
v Jungmannově ulici v Prostějově
řidič vozidla Škoda Fabia. Muži
byla zjištěna hodnota alkoholu
v dechu ve výši 3,12 promile. Řidič
je podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Pondělí 30. března 2015
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trátu. „Naprosto chápu, že pro občany
této lokality jde o hodně citlivou záležitost. Již do této doby žehrali na nedostatek parkovacích míst, a nyní si budou
desítky majitelů aut muset hledat na přechodnou dobu náhradní prostory pro
svá vozidla. Věřím ale, že všichni vědí,
proč tak činíme. Po rekonstrukci zde
bude mnohem víc místa pro parkování
díky kolmému stání, opravená silnice
a také chodníky,“ přidává Alena Rašková, první náměstkyně primátora, která
je zodpovědná za dopravu v Prostějově.
Na otázku Večerníku, zda uzavření
Tylovy ulice nezpůsobí centru města dopravní komplikace, zavrtěla
druhá dáma radnice rozhodně hlavou. „Hlavní objízdná trasa povede po
Brněnské ulici, která větší dopravní provoz
v pohodě unese,“ míní Alena Rašková.

„NOVOTY“ V TYLOVĚ ULICI
FPQWUMWVGéP÷EGN¾M\GOK"
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
mek v centru města v hodnotě desítek
milionů korun přeměnili v psí loučku a vyhloubený rybník, do kterého
bychom tedy museli napouštět vodu
z vodovodu. Nicméně i za takový pohled pochopitelně děkujeme,“ usmívá
se Jiří Pospíšil.
V každém případě už brzy bychom se
všichni měli dozvědět, zda Jezdecká
kasárna budou skutečně asanována
celá, nebo jenom jejich část. Jasný by
měl být i termín demolice.

t vybudování živičné komunikace v rozsahu 1 200 m²
pro 107 stání, z toho 5 pro imobilní občany
t chodníky s možností pojezdu požárních vozidel - plocha 350 m²
t další chodníky - plocha 500 m²
t výsadba 24 nových stromů
t výsadba 1 328 nových keřů
t 12 kusů nových stožárů veřejného osvětlení
t nový trávník o ploše 1 200 m²
Zdroj: Magistrát města Prostějova

6CMVQD[O÷NCNQMCNKVC6[NQX[WNKEGX[RCFCVRQFNGCTEJKVGMVC.WDQOÊTC-KRKN[0QX÷D[VÆVQé¾UVKO÷N
XÆXQFKVPQXÚTQPFGNPCMąKåQXCVEGUWNKEGOK.KDWwKPMCC5VWFGPVUM¾
2x foto: www.vizual1.cz
Po dobu následujících dvou měsíců
ale podle všeho nebudou nadávat
jenom řidiči, rekonstrukce se určitě
dotkne každého, kdo bydlí v Tylově
ulici. „Lze očekávat, že v průběhu prací bude muset být omezen jak příjezd,
7å RąGF OKPWNÚO XÊMGPFGO WRQ\QT tak i přístup k jednotlivým nemoÿQXCN[XGNMÆEGFWNGQD[XCVGNG6[NQX[ vitostem v Tylově ulici. Chtěl bych
WNKEGPCW\CXÊTMW8GUVąGFWVQXwGEJ zdejší občany požádat o vstřícnost při
PQ\CéPG
Foto: Michal Kadlec řešení všech problémů. Budeme se

9(/,.212è1ª3Ą(.9$3(1ª
Mimořádná nabídka: PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK O DVĚ KORUNY LEVNĚJŠÍ A AŽ DO DOMU!

Kam ve Vrahovicích se PSÍM LEJNEM?
Å3íHQpVWKRSíHGUDGQLFLQHQtDVLQHMOHSñt
QiSDG´QHVNUĄYiUR]SDN\3HWU9ODViN
VRAHOVICE Úsměvný, ovšem
přesto velmi podnětný příspěvek
zveřejnil na sociální síti Petr Vlasák
z Vrahovic. Jako chovatel psa popsal velký problém - kam s jeho lejnem? V této příměstské části Prostějova totiž není nejen podle jeho
vyjádření ani jeden specializovaný
koš na psí exkrementy! Sice tomu
až tak není, přesto něco na tomto
problému bude...
„Drazí Prostějované, mám dotaz. Potýkám se se svým čtyřnohým kamarádem s problémem. Jelikož vím, jak
´příjemný´ je smyk na psím lejně, stal
jsem se poctivým sběračem. Nicméně, kam s igelitkou plnou hoven? Po
půlhodině táhnutí tohoto nákladu to-

tiž u nás ve Vrahovicích nenarazíte na
jediný specializovaný koš. Proto, jako
každý tady, odkládám ony zmiňované
exkrementy do klasického odpadkového koše. Ovšem nenapadlo by mě,
že pánové z technických služeb sáčky
se psími lejny ručně z košů vytahují
a s elegantností sobě vlastní je úhledně
řádkují na zem, kde je zanechají,“ popisuje na Facebooku své zkušenosti majitel psa Petr Vlasák z Vrahovic. „Už jsem
tak přemýšlel, že seřazené sáčky s exkrementy přenesu k radnici. Ale vzhledem
k velké pravděpodobnosti pokuty od
strážníka a následný deport výkalů zpět
do Vrahovic jsem usoudil, že by to nebyl
zrovinka nejlepší plán,“ dodává vzápětí
s určitou nadsázkou Petr Vlasák.

1$h(.$8=$
Večerník kontaktoval Jiřího Pospíšila, náměstka primátora Statutárního
města Prostějov, který má na starosti
komunální služby. „Předně si vážím
každého občana, který po svých pejscích uklízí jeho exkrementy. Podle
mých informací jsou ve Vrahovicích
tři specializované koše, ale chápu, že
na tak velkou lokalitu je to asi málo.
Mohu ale občany ubezpečit, že pokud uloží psí lejno do sáčku, mohou
ho klidně vyhodit do běžného koše
či popelnice na komunální odpad,“
zareagoval Jiří Pospíšil. O tom, že by
pracovníci technických služeb lejna
vytahovali z košů a nechávali je na
místě, prý nic neví...
(mik)

SKANSKA SE BRÁNÍ, STROMY OŘEZALA

PODLE MLUVČÍ V DOBRÉM ÚMYSLU
PRAHA, PROSTĚJOV V minulém
čísle Večerník avizoval problém, kterým se zabývají prostějovští radní.
Podle nich stavební společnost Skanska výrazným způsobem porušila při
výstavbě cyklostezky v Okružní ulici
zákon tím, že bez udání důvodu a povolení ořezala na mnoha stromech vedle
stezky silné větve. Firmě teď hrozí vysoká pokuta.
„Nedávno byla tato cyklostezka dokončena a předána do majetku města. Někteří
občané nás ale upozornili, a musím říct,
že zcela oprávněně, na necitlivý zásah do
veřejné zeleně ze strany stavebních dělníků
z firmy Skanska. Ta naprosto bez našeho
souhlasu pořezala větve mnohých vzrostlých stromů, protože jim údajně zavazely!
Kdyby alespoň předem stavbyvedoucí
zavolali, tak by jim pracovníci společnosti
.A.S.A. Technické služby poradili, nebo
větve sami odborně odstranili. Jenomže
Skanska je ufikla, haluz nehaluz,“ ulevila

/¾NGOEGNQWRQNQXKPWLGFPQVNKXÚEJUVTQOčRQFÆNE[MNQUVG\M[X1MTWåPÊ
WNKEK dQéGUCNCq DG\ RQXQNGPÊ HKTOC 5MCPUMC ,CM EGN¾ MCW\C FQRCFPG"

(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC
si nedávno na tiskové konferenci po zasedání rady Ivana Hemerková, náměstkyně
primátora Statutárního města Prostějov.
Právě ona má na starosti životní prostředí.
Večerník zapátral po důvodech konání
společnosti Skanska. Její mluvčí nám pak
poslala omluvné vysvětlení. „V dobrém
úmyslu jsme provedli redukci korun stromů, a to vzhledem k obavám, že by při průjezdu stavebních strojů mohlo dojít k jejich
poškození. Následně bylo naší společností

objednáno odborné ošetření prořezaných
dřevin. Odboru životního prostředí jsme
navíc nabídli, že vysadíme nové stromy
na místě, které určí,“ uvedla exkluzivně pro
Večerník Lucie Laňková, ředitelka odboru
komunikace společnosti Skanska se sídlem v Praze.
Buď jak buď, celou věc už řeší správní
orgán. „Výsledek očekáváme během
dubna,“ dodala za magistrát Hemerková.
(mik)
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za
měsíců
zaplatíte 780 Kč

snažit při omezení příjezdu i přístupu
k jednotlivým nemovitostem dohodnout se všemi obyvateli v předstihu
tak, aby nedocházelo ke zbytečným
konfliktním situacím,“ slibuje Antonín
Zajíček, vedoucí odboru rozvoje a investic Magistrátu statutárního města
Prostějova.
Nezbývá než vzkázat, zatněte zuby, lidé
(mik)
z Tylovy ulice!
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více info na zadní
straně dnešního
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„Funkce uvolněného radního je velký PODVOD!“
Tomáš Blumenstein potvrzuje, že atmosféra v zastupitelstvu zhoustla
exkluzivní rozhovor
pro Večerník

Michal
KADLEC
PROSTĚJOV Začíná si zvykat na zcela odlišnou roli, než
na jakou byl po dvě předcházející volební období zvyklý.
Tomáš Blumenstein (na snímku)
z Občanské demokratické strany
byl osm let členem radniční koalice, nyní je v prostějovském zastupitelstvu součástí opozice. On
sám to za žádný velký problém
nepovažuje, vadí mu prý ale sveřepé odmítání dobrých návrhů
ze strany „vládnoucí“ trojkoalice.
„Je to ke škodě věci i samotné
atmosféry, která je pak zbytečně napjatá,“ krčí Blumenstein
rameny v dalším exkluzivním
rozhovoru našeho pravidelného
seriálu, v němž Večerník zpovídá
všechny zastupitele.
ƔƔ Je pro vás osobně velkou
změnou, že po dlouhých letech
členství v koalici si musíte zvykat na
roli opozičního zastupitele?
„Nemám problém s tím, že jsme skončili
v opozici. Náš volební výsledek tomu
docela odpovídá. Mám ale problém si
zvykat na nové prostředí v zastupitelstvu,
které současná koalice nastolila. Sveřepé
odmítání i dobrých návrhů opozice
a časté hlasování těsnou většinou osmnácti hlasů z pětatřiceti, to je atmosféra,
která tu dříve skutečně nebyla.“
ƔƔ Vy sám od začátku kritizujete
postup uvolněného radního Jaroslava Šlambora v souvislosti s jeho
bydlištěm. Ještě stále vás jeho pobyt
ve Skalce „dráždí“?

„Nejde tady o to, co dráždí Blumensteina! Prokázalo se, že pan uvolněný
radní Šlambor bydlí už několik let
ve Skalce. Tedy jeho trvalé bydliště
v Prostějově, kandidatura do zastupitelstva i zřízení nového pracovního
místa ´bez portfeje´, kdy nemá na
starosti žádné odbory, které nás bude
stát přes šest milionů korun, je jeden
velký podvod. Nález ústavního soudu
i další legislativa v této věci mluví jasně
a já nechápu, že se pan primátor a celá
koalice tváří, jak je vše v pořádku...“
ƔƔ Aktuálně se řeší problém, zda
zbourat celá Jezdecká kasárna nebo
zachovat jejich hlavní budovu. Jak
celou kauzu vidíte vy sám?
„Myslím, že by nebylo moudré Jezdecká kasárna bourat, dokud není
vyřešena záležitost Společenského
domu. Nyní by se tato hlavní budova
měla zabezpečit, aby dále nechátrala
a hledat pro ni případné další využití.“
ƔƔ Nedávno bez udání důvodu
odstoupila šéfka odboru pro
informační technologie. Věští tento
nečekaný odchod snad nějaký
malér, který jste vy osobně tak
nějak předvídal?
„Neznám pravé důvody jejího
odchodu. Ale argumentace koalice,
že město nepotřebuje komisi pro
informační technologie, protože tento
odbor je stabilizovaný, je nepravdivá.
Malér tam zjevně je, což je patrno jak
z nedávno proběhnuvšího výběrového
řízení na pětatřicet notebooků, tak
i z toho, že rada zrušila zmiňovanou
komisi...“
ƔƔ Blíží se velká veřejná soutěž na
dodavatele komunálních služeb.
Souhlasil byste se stávajícím systémem, jako je tomu v případě
společnosti .A.S.A. Technické
služby?
„Současný stav - tedy jeden dodavatel na všechny komunální služby, je
pro město v současnosti nevýhodný.

Foto: Michal Kadlec
Navrhujeme rozumné rozdělení na
seč trávy, údržbu zeleně, chodníků,
provoz veřejného osvětlení, řešení
odpadů, správu hřbitovů. Prostě
tak, aby na jednotlivé zakázky mohli
dosáhnout i menší prostějovští podnikatelé a živnostníci. Tím získáme jak
lepší cenu, tak i kvalitní služby. Stále
nabízíme koalici pomoc při přípravě
základní koncepce komunálních
služeb v Prostějově.“
ƔƔ Také díky vám současná atmosféra při jednáních zastupitelstva
značně zhoustla. Budete „grilovat“
koalici i nadále?
„Atmosféra skutečně na jednáních
zastupitelstva zhoustla, je tomu ale
bohužel díky naprosto nekonstruktivnímu přístupu koalice. Už od
prvního jednání odmítají všechny
návrhy, které předkládáme, byť je
sami třeba později realizují, čemuž
jsem velmi rád. Délka jednání zastupitelstva se významně prodloužila,
ale důvodem bylo několik kauz, které
vedení města mělo vyřešit a ne si
z toho dělat ostudu na zastupitelstvu.
Mně osobně vyhovuje konstruktivní prostředí zaměřené na práci
a výsledky, ale takovou spolupráci
naši radní bohužel minimálně zatím
asi nechtějí...“

navštivte stále více oblíbenější inter
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Prostějov (mik) - Večerník v závěru uplynulého týdne získal informaci, že Statutární město Prostějov
obdrželo pro rok 2015 nejlepší
rating v historii, dokonce lepší
než finanční odborníci udělili celé
České republice! „Nemáme to ještě
oficiálně potvrzeno, takže nechci
předjímat. Ale snad mohu prozradit, že hodnocení finanční stability
města a hospodaření je na velmi,
velmi dobré úrovni,“ usmál se
tajemně při dotazu Večerníku Miroslav Pišťák, primátor Statutárního
města Prostějov.

3HQÉ]HSURSRWÔHEQÅ
Prostějov (mik) - Radní schválili
dotace do sociální oblasti. Celkem
153 000 korun si rozdělí šestnáct
žadatelů. „Vyhověli jsme všem
žádostem kromě jediné, kdy šlo o akci
pořádanou mimo Prostějov,“ řekla Alena Rašková, první náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov.
Dotaci ve výši dvaceti tisíc korun
obdrží Svaz postižených civilizačními
chorobami v ČR na projekt „Stop
civilizačním chorobám“. Desítka
žadatelů získá polovinu sumy, ostatní dotace jsou mezi pěti až osmitisícovými příspěvky. Město podpoří
například projekt prostějovské poradny Sdružení obrany spotřebitelů,
Dětský den Junáku-svazu skautů
a skautek, akce oblastního Českého
červeného kříže, činnost organizací
věnujících se handicapovaným,
nebo aktivizační projekty určené
seniorům.

'DOvÉX]DYÉUN\
Prostějov (mik) - Uzavírky Anenské a Tylovy ulice nejsou
v současnosti jedinými dopravními
opatřeními v Prostějově. „Už od
úterý čtyřiadvacátého března je
částečně omezen provoz ve Studentské ulici, a to od Tylovy až po Lidickou. Důvodem je výměna lodžií
v bytových domech a omezení skončí
posledním březnovým dnem, to znamená zítra. A od pondělí třicátého
března až do čtvrtého dubna, bude
uzavřena Letecká ulice od Joštova
náměstí po Dolní ulici. Důvodem je
finální úprava komunikace po výkopových pracích,“ informovala Večerník
Jana Gáborová, tisková mluvčí
prostějovského magistrátu.

Pondělí 30. března 2015
www.vecernikpv.cz

BUDE
MÍT
POPELKA
Studentka gymnázia: „Místo kasáren zřiďte psí loučku a vybudu V PROSTĚJOVĚ SVÉ HŘIŠTĚ?
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PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal
KADLEC
PROSTĚJOV Jednání o osudu
Jezdeckých kasáren v Prostějově
nabírají na obrátkách. Jak už
Večerník informoval v předchozích vydáních, město zveřejnilo
výzvu pro případné zájemce
o využití hlavní budovy celého
objektu. A tak ještě do zítřka
mají lidé možnost přijít s něčím
objevným. Jinak budou kasárna
zbourána komplet! Dle aktuálního stavu disponují prostějovští
radní dvěma konkrétními návrhy, přičemž jeden z nich je tak
trochu úsměvný...
Večerník pečlivě sleduje celý vývoj
situace okolo Jezdeckých kasáren, jejichž hlavní budovu požadují opoziční
zastupitelé zachovat. Ovšem nedomysleli skutečnost, že dlouhodobě neexistuje žádné smysluplné využití areálu. Muzeum, na které někteří politici
sázeli, jakékoliv možnosti depozitáře
či snad dokonce galerie, razantně odmítlo. Ve ztracenu skončily také další
nereálné podněty...
Nahlédli jsme tedy i do historie,
kdy město převzalo kasárna do
svého majetku. „Z vlastnictví Ministerstva obrany České republiky se tak
stalo na základě darovací smlouvy dne

1. června 2004. Až do 30. června 2005
zde radnice zajišťovala ostrahu celého
objektu, protože uvnitř byl skladován
stavební materiál. Jakmile však byly
zahájeny práce na konzervaci budov
a jejich zajištění, strážci byli odvoláni. Náklady Odboru správy majetku
prostějovské radnice na ostrahu areálu činily v roce 2004 celkem 269 898
korun a o rok pozěji přesně 361 822
korun. V současné době jsou pravidelně vynakládány peníze na sečení
trávy křovinořezem a na opravy oplocení kasáren. To vše ročně za zhruba
osm tisíc korun,“ popsala detailně Jana
Gáborová, tisková mluvčí Magistrátu
statutárního města Prostějov. „Město přebíralo Jezdecká kasárna, a to
celkem dvaadvacet objektů ve chvíli,
kdy už byla osm let předtím úplně
opuštěná. Již od počátku zde byl záměr zkulturnit celý prostor, využít
ho smysluplně. První studie hovořily
o výstavbě bytových a rodinných
domů. Bohužel, nikdy k tomu nedošlo,“ přidal Jiří Pospíšil, náměstek primátora Statutárního města Prostějov.
„Veškeré náklady spojené s údržbou
kasáren od toho roku 2004 by se určitě daly využít jinak a lépe. Dle mého
názoru se měl objekt zdemolovat
ihned. Původně se ale uvažovalo o využití například na domov pro seniory.
Zjistilo se ale, že je příliš specifickým
zařízením a využití má opravdu smysl
jen pro vojenské účely. Rekonstrukce
na bydlení pro jakoukoliv skupinu
občanů by byla velmi nákladná,“ odpověděl Pospíšil na otázku Večerníku,
proč kasárna nešla k zemi již před deseti lety.

Nyní jsou karty rozdány. Ještě dva
dny se bude čekat na případného
zájemce o hlavní budovu, který by
ji na vlastní náklady zrekonstruoval
a provozoval něco užitečného. „Nechci
to zlehčovat, ale podle mého názoru
by to udělal jen blázen. Náklady na
rekonstrukci by se totiž pohybovaly
v řádech desítek milionů korun. Přitom demoliční plán celých kasáren je
již připraven. Vysoutěžená cena je necelých pět milionů korun za demolici
celého objektu, což je oproti původním
odhadům ve výši dvaceti milionů korun, neskutečně výhodná nabídka. Já
osobně jsem pro úplnou demolici, kterou propaguji od samotného počátku
a myslím, že většina občanů, kteří uvažují reálně, je stejného názoru jako já,“
myslí si náměstek primátora Jiří Pospíšil.
Faktem totiž je, že kasárna jsou
dnes ostudou celého Prostějova.
Kromě toho pak představují i bezpečnostní riziko. „To bezesporu,
o tom není debat. Za těch deset nebo
jedenáct let vyjížděly hlídky našich
strážníků do objektu Jezdeckých kasáren snad tisíckrát. Nejvíce pochopitelně
kvůli bezdomovcům, kteří si z hlavní
budovy udělali noclehárnu, ničili ji
a rozkrádali. Během této doby zde došlo ke dvěma úmrtím, jednomu pokusu
o vraždu, k naprostému rozkradení zbylého inventáře a zařízení, včetně radiátorů
a podobně. A nemluvě o dvou požárech,
z nichž jeden byl naprosto devastující
a vyžádal si škodu tuším přes milion a půl
korun. Postupem doby se ale zdokonalovalo oplocení, které mělo za cíl zamezit
přístupu bezdomovců dovnitř hlavní
budovy. Ti si tam ale mnohdy stejně našli
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PŘÍJEM ze sdílených daní POKLESL
PROSTĚJOV Českou republikou se
šíří menší panika. Příjmy obcí a měst
od státu z takzvaných sdílených daní
v prvním čtvrtletí poklesly. Někteří
starostové menších obcí připouštějí,
že nyní budou muset buďto škrtnout
v rozpočtu některé letošní investice,
nebo si vzít úvěr. Prostějovský primátor Miroslav Pišťák ale zůstává v klidu.
„V loňském roce byla naopak ze sdílených daní vybrána mimořádně vysoká
částka. Ale právě díky tomu, že v jeho závěru byly vybrány daně ve velkém měřítku, tak v prvním čtvrtletí roku letošního

došlo logicky k poklesu. Určitý výpadek
oproti předpokladům tady skutečně
existuje. Město Prostějov má naštěstí
dostatek disponibilních finančních rezerv, které může okamžitě použít. Tudíž
do takových problémů, jako mají teď
starostové menších obcí, se nedostáváme,“ svěřil se Večerníku Miroslav Pišťák,
primátor Statutárního města Prostějov.
Jak vzápětí prozradil, v tuto chvíli zůstává klidným, ale situaci okolo současných nižších příjmů od státu nepodceňuje. „Pochopitelně, kdyby pokles
pokračoval i nadále a trval až do kon-

ce pololetí, teprve pak bychom měli
důvod vážně přemýšlet o nějakých
úsporných krocích. Neříkám, že by
došlo přímo k nějakým škrtům v rozpočtu, spíše by se jednalo o zvážení dalších výdajů nad rámec již schválených
investic,“ vysvětlil další možný postup
Pišťák s tím, že katastrofální situace
z roku 2009, kdy město dostalo od státu
o sto milionů méně, než se v rozpočtu
předpokládalo, by se opakovat neměla.
„Takový pesimista vůbec nejsem,“ uzavřel toto téma prostějovský primátor.
(mik)

GLOSA VEČERNÍKU
MARTIN ZAORAL
Jak víte z minulého Večerníku, byly to
nervy, ale nakonec to díky hlasování
tisíců Prostějovanů dobře dopadlo.
Rákosníček bude mít ve městě nové
hřiště. Pokoutně se usmívající zelenožlutý mužík se sedmi vlasy na hlavě se
tak dočkal. Ale co ostatní pohádkové
bytosti? Nebude jim to teď líto? Vždyť
i taková Popelka by určitě chtěla mít
ve městě své vlastní hřiště. Ale jak by
takové Popelčino hřiště mělo vypadat?
V případě utlačované dívky, které ke
štěstí dopomohla spolupráce se soudruhy holuby, je to jasné. Místo tradičního pískoviště by na jejím hřišti vznikl
jeden velký popelník s popelem, který

PROSTĚJOV Pro mnohé řidiče je
blokové čištění města doslova a do
písmene noční můrou. Musí totiž
respektovat vyznačené zóny strojního úklidu, daný den brzy ráno
vstát a přeparkovat své vozidlo.
A to se každoročně mnohým
nechce, zákaz stání tak ignorují.
A právě toto období po zimní
přestávce právě začíná. Pracovníci
technických služeb vyjíždějí se
svými stroji do jednotlivých lokalit
magistrátu už toto úterý. Začíná se
na Sídlišti svobody a Večerník bude
o harmonogramu informovat ve
své pravidelné rubrice na straně 26.
Budou majitelé aut zodpovědnější
než v předcházejících letech?
„Podle zkušeností z loňského roku
mohu smutně konstatovat, že
mnozí řidiči se chovají stále velmi
nezodpovědně až arogantně. Nebylo
výjimkou, že naši strážníci za jediný
den blokového čištění města řešili
třicet až čtyřicet přestupků s řidiči,
kteří nerespektovali dopravní značení
a parkovali tam, kde probíhal úklid.
Samozřejmě následovalo z naší
strany zadokumentování přestupku
a následné správní řízení,“ řekl
Večerníku Jan Nagy, velitel Městské

cestu, takže docházelo k četným zákrokům strážníků, kdy tito lidé byli vykázáni,“ shrnul situaci z pohledu veřejného
pořádku Jan Nagy, velitel Městské policie
Prostějov. On sám, i jeho strážníci, si zřejmě oddechnou, jakmile kasárna lehnou
k zemi. „Takto bych to nenazýval, ale
řekněme, že jeden rizikový objekt města
zmizí. Ovšem nedělám si iluze, že tím
bude vyřešen problém bezdomovců. Ti
se přesunou jinam,“ dodal šéf prostějovských strážníků.

spojených s extra výjezdem čistících
vozidel. Z těchto důvodů zůstanou
tato místa neočištěna,“ potvrdil
Martin Grepl, který by jako jednuz
možností, jak zamezit velkému počtu
obsazených míst, uvítal obnovení
odtahů vozidel.
Magistrát ale s něčím takovým zatím
nepočítá. „Podle zákona bychom po
blokovém čištění museli odtažené
vozidlo vrátit zpět na původní místo,
a to na náklady města. A to je velký
zásah do rozpočtu,“ vysvětlila Alena
Rašková, první náměstkyně primátora Prostějova.
(mik)

Pravidelně dojíždějící, teď otázka
na vás. Sedáte si vždy na stejné
místo ve vlaku či v autobuse? Já
ano, vždycky napravo, to abych
viděla dobře, až pojedu přes Vrbátky, a co nejblíže dveří, to kdyby hořelo, tak ať se zbytečně nezdržuju
panikařením kudy ven.
To si tak jako obvykle nastupuji
do toho svého autobusu a už na
první pohled mi bylo jasné, že je
něco špatně. Někdo seděl na mém
obvyklém místě! A co víc, v autobuse to vypadalo jako v romském
rodinném voze. V uličce si vesele
hrála malá cikáňata a na každé

dvousedačce rozvalený jeden cestující. Chtěla jsem se vmáčknout
alespoň na jedno víceméně volnější
místo vedle postarší Romky, ale nepodařilo se. Zčásti protože nejsem
právě nejštíhlejší a zčásti protože
si paní patrně neuvědomila, že sedadlo je určeno k sezení a ne jako
úložný prostor pro tašky a rozličné
svršky dětských i dospělých spolucestujících, které se povalovaly všude kolem...
Nakonec jsem se umístila vedle
mladého Roma, který si cestu
autobusem spletl s účinkováním
v pěvecké show. Postupem času se

k jeho zpěvu přidávali i ostatní
spolucestující, kteří svoji hudební
produkci jen tu a tam přerušovali
pokřikováním různých příkazů
na hrající si děti. Na konci cesty
jsem už byla schopná říct romsky:
'Khos odá čhungaripe pal o schodi
téle', což volně přeloženo bezpochyby znamená: 'Utři ten plivanec
ze schodů, ty tele!' a 'Ma ruginker
odá falo, mer melalo ovla,' zřejmě
s významem: 'Neokopávej tu zeď,
nebo bude špinavá a já ti pak nařežu!'. Už se nemůžu dočkat, až
nově nabyté lingvistické vědomosti
využiju!
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PROSTĚJOV Odbor informačních
technologií prostějovského magistrátu už má nového šéfa. Funkci po Vladimíře Kresanové, která před časem bez
udání důvodu podala výpověď, obsadí
vítěz výběrového řízení Jan Števek.
Horké křeslo v posledních letech tolik sledovaného odboru magistrátu bylo volné
už 5. března a podle informací Večerníku bude oficiálně zaplněno až 1. května.
„Rada města Prostějova již jmenování
Jana Števka do funkce vedoucího odboru
informačních technologií schválila, nyní
bude v úterý jedenatřicátého března na

své schůzi schvalovat termín vzniku jeho
pracovního poměru,“ informovala oficiálně Jana Gáborová, tisková mluvčí Magistrátu statutárního města Prostějova. Jak
dodala, do výběrového řízení se přihlásilo
celkem deset uchazečů.
Zajímavé je, že nového šéfa radničních
„ajťáků“ nikdo moc nezná. Večerník se zeptal na jeho pracovní minulost a snažil se
získat kontakt. V první fázi marně. „Personální oddělení odmítlo podat další informace. Ve čtvrtek se ale uskuteční tisková
konference rady města,“ vysvětlila menší
tajemnost Jana Gáborová.
(mik)

kvůli rondelu
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Prostějova,“ míní Martin Grepl, ředitel
společnosti .A.S.A. Technické služby
Prostějov.
Mnozí Prostějované si neuvědomují, že pokud se vykašlou na
přeparkování, brání tím úklidu
právě na tom místě, kde nechají své
auto. „Není možné, abychom každé
zaparkované vozidlo ve vyznačené
zóně registrovali, následně se na místo
vrátili a vyčistili jej dodatečně. Nelze
to jak z hlediska logistiky, jelikož na
těchto místech již pravděpodobně budou po ukončení čištění zaparkovaná
jiná vozidla, tak z hlediska nákladů

by jistě bylo laděno do černožluta,
plácek Maxipsa Fíka by vynikal gigantickou skluzavkou a Shrekova plocha
by klidně mohla vyrůst někde v bažině
u Hloučely.
Tak co Alberte, Kauflande, Billo
a další? Zvednete tuto Lidlem hozenou rukavici?

ROMSKY SNADNO A RYCHLE

Dosud poslední návrh dokonce na
jeho tváři vyloudil úsměv. „Objevují
se různé myšlenky, ale zatím žádný
není příliš reálný. Konkrétní nápad
přišel z dílny jedné studentky. Je sice
novátorský, ale chybí v něm zkušenosti a určitá ekonomická rozvaha,
i když zároveň předpokládá demolici
objektu. Podle této dívky by v daném
prostoru měla vzniknout psí loučka
a rybník,“ šokoval Večerník Pospíšil.
„Zvažte, že bychom obrovský poze-

Definitivní propojení s jižním
kvadrantem už v květnu!

policie Prostějov. „Snad takový počet
hříšníků letos nebude, všichni přece
chceme mít čisté město a musíme
umožnit technickým službám úklid
ulic,“ dodal šéf strážníků.
Překážející auta na místech, kde se
provádí úklid, dráždí hlavně ty, kteří
strojní čištění vykonávají. „Řidiči
nerespektující vyznačené zóny pro nás
samozřejmě znamenají značný problém a komplikují důkladné čištění
města. Tato situace je nepříznivá
nejen pro naši společnost, které je tak
znemožněno provést řádné čistění,
ale i pro celkové prostředí města

by splňoval přísné hygienické normy
EU. Všechny hrací prvky by pak byly
konstruovány tak, aby vyhovovaly
i dívkám s nohama těch nejprťavějších
velikostí.
Problém by určitě nenastal, ani kdyby
se maskotem nového dětského hřiště
stal takový Ferda Mravenec. Sympatický chlapík by se v našem městě
nepochybně pustil do popularizace
atletiky. Děti by si tak u něj mohly
otestovat hod stéblem, skok přes lopuch nebo běh na sto deset metrů
přes kaluže.
A podobných nápadů by se dala jistě
vymyslet celá řada. Hřiště Včelky Máji

FEJETON PETRY HEŽOVÉ
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HLAS LIDU ŠKOLA HROU? To už dávno NE
HLAS BOŽÍ

ì,',Ġ,%$&+$=$ĠÌ1É%/2.29eĠ,ð7ħ1Ì Anenská UZAVŘENA
„Snad nebudeme řešit čtyřicet přestupků naráz,“ obává se šéf strážníků Jan Nagy
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publicistika
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Foto: Michal Kadlec
PROSTĚJOV Řidiči láteří, že o uzavírce Anenské ulice, ke které došlo minulé
pondělí 23. března v ranních hodinách,
vůbec nebyli informováni. A ani být
nemohli, protože magistrát médiím
rozeslal upozornění až v pondělí před
polednem!
Buď jak buď, až do konce května budou u
sběrného dvora v Anenské ulici vládnout
dělníci ze stavební firmy Skanska, která
slíbila městu postavit zde další nový rondel

a dokončit propojení s Krasickou ulicí za
sedmnáct a půl milionu korun.
„Žádáme řidiče, aby po dobu dvou měsíců
byli trpěliví a pochopili nutnost uzavírky.
Během ní samozřejmě dojde i k položení druhé vrstvy asfaltového koberce na
okružní křižovatce v Krasické ulici, která
byla vybudována v závěru loňského roku,“
sdělila Večerníku Alena Rašková, první náměstkyně primátora, která je zodpovědná
za dopravu v Prostějově.
(mik)

Sakury nièí høbitov!

Rozhodla jsem se tento dopis napsat
nejen kvůli sobě, ale i mnoha dalším,
kteří mají své blízké pohřbeny na Městském hřbitově v Prostějově. Je tady jaro
a nastává každoroční obrovský problém
se stromy. Konkrétně se jedná o alej vedoucí z hlavní cesty směrem ke hrobu
Jiřího Wolkera. Tuto část hřbitova zdobí obrovské vzrostlé sakury. Kdysi zde
byly vysázeny túje, ale ty někdo chytrý
nechal vykácet a vysázet zde právě zmíněné sakury. Ano, je to krásný strom, pokud kvete a nenaprší. Všichni jistě vědí,
jak dokážou opadané květy znečistit
celé ulice. Jak ale dokážou poničit hroby,
které stály desetitisíce korun a více, to
vědí pouze majitelé těchto hrobů. Koncem dubna jsou hroby posypány obrovským množstvím růžového „sněhu“, do
kterého stačí jen mírně napršet a květy
se změní v hnědou břečku, která se navíc přilepí. Další tragédie nastane asi po
měsíci, protože toto je odrůda sakury,
která má malé černé plody. Takže další
týdny trvá, než všechny černé bobule
opadnou a tím totálně zničí pomníky.
Plody totiž zanechávají černé skvrny,
které nejdou ničím odstranit. Proto se
ptám, jestli by nebylo možné alespoň
část větví, které visí nad pomníky, ořezat
nebo nějak upravit, aby tolik neničily
hroby za nemalé peníze. Mimo jiné
svými kořeny trhají i asfalt na cestě! Obrátila jsem se na správce hřbitova, ale ten

mi odpověděl, že on s tím nic dělat nemůže, abych se obrátila na odbor životního prostředí. To jsem udělala, odtud
mě odkázali na správu majetku města,
tam jsem se dozvěděla, že je to v kompetenci technických služeb. Odpovědný
pracovník z .A.S.A. mi sdělil, že se s tím
nedá nic dělat, protože kdyby tam byly
vysázeny túje, vypadalo by to jako na
vesnickém hřbitově. To jsem asi nepochopila, protože mnohde jsou tyto hřbitovy upravenější než ten městský. Proto
bych chtěla apelovat na zodpovědné
lidi, zda by se s tímto problémem nedalo
něco udělat. Vždyť se ve městě kácí pro
různé nesmyslné účely spousty stromů,
které nikomu nic nepoškozují a nikomu
nevadí tak, jako výše popsané stromy na
prostějovském hřbitově.
Alena Švecová, Prostějov
Zbláznili se?! Na Husáku?

Příjemně mě potěšilo, že v Prostějově
přibude nové dětské hřiště, notabene pro město zadarmo díky vítězství
vsoutěžiotakzvanéRákosníčkovohřiště.
O to víc jsem jako matka dvou malých
dětí byla v šoku z toho, že toto hřiště
za půldruhého milionu korun bude
společností Lidl postaveno na Husově
náměstí. Proboha, proč zrovna tam?
Copak to nikdo neví, kdo tady většinou
bydlí a že hřišti hrozí v brzké době naprosté vyplenění?
Jana Balcárková, Prostějov

aneb KOMENSKÝ BY SE DIVIL...

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

T

ak nám takřka bez zájmu
široké veřejnosti, jako obvykle, proběhly oslavy Dne učitelů. Zase po roce se na jeden den
mohli kantoři sejít a popovídat si
o svém nelehkém povolání. A ani
při slavení svého svátku nezapomínají na svou práci, či jak se říká
poslání. A o čem si třeba mohli pobesedovat?

T

ak například o tom, že na středních školách již leží přihlášky
budoucích „prváků“, zatím tedy pouze kandidátů prvního ročníku. Tentokrát jim přijímací řízení nelze zrovna
závidět, jelikož se stanou obětí dalšího experimentu pomazaných hlav,
a to jednotných přijímaček z českého
jazyka i matematiky nazývaných „PILOT“. S letectvím to nemá opravdu
nic společného, přestože dle názvu
to tak vypadá, ale že zase proletí pěkných pár milionů komínem je věc
jistá. A proč? Školy mají své přijímací
zkoušky, do kterých investují, do programu „PILOT“ se zase investují další peníze a čas, přičemž se jedná jen
a pouze o ověřování, které na celkový
výsledek žáka u přijímacího řízení nebude mít vliv a to z důvodu, že termín
„PILOTu“ je mimo celého přijímacího řízení. Dovolím si citovat ředitele
Jiřího Bendu z pražského gymnázia
Nad Alejí, jehož názor odvysílala veřejnoprávní televize ve zprávách, že
nehodlá z „PILOTu“ použít vůbec
nic, neboť nebude riskovat soudní
pře s rodiči, kteří si dobře nastudují
školský zákon a najmou si dobrého
právníka, až jejich dítě nebude přijato.
Co na to říkají ostatní školští šéfové?

Z

a debatu kantorstva také stojí
další záležitost, jak zavést do
školských nápojových i jídelních automatů jen a jen zdravou výživu. Celý
tento projekt je již schválen, ovšem
osobně se již těším na realitu, no spíš
science-fiction, kdy děti budou stát
dlouhé fronty na zdravé automatové produkty. Na základních školách
snad ještě možná, tam jsou děti tak
nějak tvárnější, na středních už vidím
to, jak si studentstvo nosí své oblíbené
jídlo a pitivo raději z domu, a to podnikavější si nechává dovážet v rámci
internetového systému „dámejídlo“
například pizzu, čínské nudle, italské těstoviny s kečupem a podobně.
„Zdravé“ automaty bohapustě ignoruje. A mimochodem to dovážení
jídel se děje už teď. Jak podotkl jeden pracovník nejmenované společnosti na automaty, firmy je nacpou tím zdravím, odběr nebude
a následně zkrachují, jelikož děti
si poradí jinak. Zcela nárazově si
koupí něco zdravého, aby pak odpoledne do sebe „nabušily“, a to
i doma, spoustu nezdravého. Ale
ministerstvo si odškrtne čárku za
aktivitu. Systém zdravé výživy by
totiž musel jít od rodin, školy by ho

pak tak maximálně mohly zdravými
automaty podpořit. Jedna z pedagogických teorií přece říká, že nejdříve
musí být základna, v našem případě
rodina, a pak může přijít nadstavba,
tedy školství a zdravé automaty. No je
vidět, že teorie a praxe se nám holt tak
nějak nesetkávají.
le abychom nezapomněli na ty
naše nejmenší. Už se nám zase
naplnily mateřské školky a překvapivě
konečně to vypadá, že dětí přibývá
a dokonce se tedy školky rozšiřují.
Toto lze konečně považovat za pozitivní zprávu, jelikož to znamená, že
přichází silnější ročníky a náš národ
má tedy jakous takous budoucnost.
I když stárnutí populace je bohužel
asi proces neodvratný...
kolských témat je daleko více, je
škoda, že se nelze nějak telepaticky spojit s naším Janem Ámosem,
co by nám k tomu všemu řekl. Mně
vyplývá ze všeho jen a pouze jeden
závěr. Kdo se někdy, byť jen kapku
dotkl školské problematiky, zjistí,
že to není ani náhodou jednoduché, a tak až zase bude příští rok
Den učitelů, tak si na ty kantory
vzpomeňte. Jednoduché to opravdu nemají...
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CHCEŠ VELIKONOČNÍHO ZAJÍČKA ZDARMA?
ARMA?
Mrkni na zadní stranu dnešního speciálu
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Děti, pejsci

Vítejte na svìtì

BLAHOPØEJEME!!!
Co může být pro každou maminku s tatínkem
největším darem? No přece miminko!
Všem novorozeňátkům a jejich pyšným
rodičům přeje PROSTĚJOVSKÝ Večerník život
provázený klidem, zdravím a jen těmi
nejradostnějšími událostmi.
Vítejte na tomto světě, děťátka!

www.vecernikpv.cz

Karel Dagobert ŚTINDL
13. 3. 2015 50 cm 3,80 kg
Malé Hradisko

Karolína ŽÁKOVÁ
23. 3. 2015 49 cm 2,90 kg
Plumlov
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 vašii
budoucnost!

!!! VELIKONOČNÍ PŘEKVAPENÍ !!!
platí do 10. dubna 2015

Mimořádná nabídka:
12

za
měsíců
zaplatíte 780 Kč

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK O DVĚ
KORUNY LEVNĚJŠÍ A AŽ DO DOMU!

více info na zadní
straně dnešního

SPECIÁLU

František HUBÁČEK
22. 3. 2015 52 cm 3,55 kg
Olomouc

Alena TOVÁRKOVÁ
25. 3. 2015 49 cm 3,15 kg
Senice na Hané

Jakub HALOUZKA
23. 3. 2015 51 cm 3,4 kg
Čelechovice na Hané

HELEN DORON ENGLISH-ANGLIČTINA PRO DĚTI

aneb všichni byli V ZELENÉM!
PROSTĚJOV „Ještě jsem nezažila tak zelenou angličtinu!“ komentovala Dana Šlézarová úterní hodiny angličtiny
v prostějovském centru Helen Doron English. Irský svátek
sv. Patricka, který se slaví po celém světě všude tam, kde se
vyskytuje kdokoli s irskými kořeny, které se mohou táhnout
až do daleké minulosti, je svátek na první pohled zelený.
Slavnostní průvody, barvení řek na zeleno, zelené pivo, trojlístky,
parádní zelené klobouky, ale i těla. Samozřejmě v tento svátek národní identity Irů jsou povoleny další dvě irské barvy: oranžová
a bílá.
Neirové mohou brát tento svátek jako oslavu jara, které je nezadržitelně tady. Ale pozor, pokud máte to štěstí a vyskytujete se mezi Iry nebo těmi, kdo mají o Irech
povědomí, je potřeba se v tento svátek jakkoli zazelenat,
jinak vás nemine „pinch“ - štípnutí. „Taky už jsem několik pořádných štípnutí na tento den dostala,“ smála se Eva
Šmídová, majitelka HDE centra v Prostějově. Ještě jedna tradice se pak váže k tomuto svátku: nejenom děti sní
o tom, že v tento den mohou najít na konci duhy hrnec zlata.

Foto: archív LC Helen Doron English

Jak dokazuje fotografická dokumentace, kterou najdete
na www.vecwernikpv.cz, prostějovská angličtina štípat své
studenty nemusela - byli krásně zelení!
Aktuální informace o Angličtině pro děti hledejte na webu angličtiny na www.helendoron.cz - LC Prostějov, webu angličtiny www.
anglictinaprodetiprostejov. Nebo jednoduše napište na info@anglictinaprodetiprostejov.cz či zavolejte na tel. 604 792 446. (pr)

PEJSCI HLEDAJÍ SVÉ PÁNÍČKY!
Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme,
ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 776 189 235 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.

MAJKY

je kříženec velkého vzrůstu, věk cca jeden rok. Jde o temperamentního mladého pejska s vyrovnanou, přátelskou
povahou, vhodného na výcvik. Šťastný bude v domečku se
zahradou, kde bude moci volně běhat a hlídat. Bez problému
se snese s fenkou, na vodítku chodí pěkně, netahá.

LUCKA

je krásný, velký kříženec některého ze severských psů,
věk cca tři až čtyři roky. Když k nám přišla, byla velmi
nedůvěřivá, vždy potřebuje chvilku, než začne někomu
novému důvěřovat. Jako majitele by upřednostnila muže,,
neboť jim dává přednost.

SAM

je kříženec malého vzrůstu, věk mezi šesti až osmi lety.
Každý den se probudí s dobrou náladou. Má přátelskou,
temperamentní povahu, je to velký mazel. Šťastný bude
v domečku se zahrádkou, kde bude moci volně pobíhat
a hlídat. S fenkou se bez problému snese.

ARAMIS

je krásný představitel plemene labrador, velkého vzrůstu,
věk cca pět roků. Aramis je skvělý, pohodový pejsek vyrovnané a přátelské povahy tak, jak se od tohoto plemene
očekává. Miluje lidi a kontakt s nimi. Každý den je neustále
pozitivně naladěn a je velký mazel.

NOC PATŘILA ČESKÝM POHÁDKÁM
V prostějovském ICM se proháněli vodník, lesní žínka, princezna, čert i čarodějnice...
PROSTĚJOV Není noc jako noc!
Ta v prostějovském ICM však
byla kouzelná, neboť budova
Cyrilometodějského gymnázia
na se proměnila v začarovaný les,
a čtyřiadvacet dětí si tak mohlo
užít již tradiční „Noc s českými
pohádkami“...
Informační centrum pro mládež
působí v Prostějově již od roku
2011 a v pátek 20. března se pod
jeho taktovkou děly nevídané věci.
Kde se vzal, tu se vzal, objevil se
čert, který vítal příchozí děti, jenž se
odhodlaly strávit noc s českými pohádkami. Postupně se sešlo čtyřiadvacet dětí, které překročily bludný
kořen a ocitly se tak v začarovaném
lese, kde pobíhal nejen čert, ale

také vodník, princezna, lesní žínka
a čarodějnice. Některé se po chvíli
také proměnily v pohádkové bytosti - objevila se další princezna, pták
ohnivák nebo Popelka.
„Nejdříve si všichni vyrobili jmenovku a pak zjišťovali, kdo má jakou
oblíbenou knížku, kdo má s sebou
nejtlustší nebo naopak nejmenší
knížku nebo kdo má jakou hlavní
postavu ve své knížce. Z toho všeho povídání všem vyhládlo, a tak se
vrhli na toasty. Potom už však přišel
čert, že se v lese usídlili loupežníci
a pohádkové bytosti si s nimi nevědí rady. Děti se statečně vrhly po
trojicích do začarovaného lesa hledat cestu k loupežníkům. Nakonec
ji také všichni našli, porazili loupež-

níky a společnými silami poskládali
mapu lesa,“ popsala průběh neobyčejného večera Kateřina Opatrná,
vedoucí ICM Prostějov.
Následně si mohli všichni společně zasoutěžit v pohádkovém kvízu.
„A to v malování postav, kdy děti
vyjmenovávaly kouzelné předměty
nebo právě bytosti na písmeno K, oblékaly Širokého nebo soutěžily, kdo
ví, kdo bydlí v chaloupce z mechu
a kapradí,“ vyjmenovávala některé
úkoly Anna Raclová, pracovnice
ICM, a ještě doplnila: „Za odměnu
pak dětem donesli čert a lesní žínka
poklad loupežníků, který si děti mezi
sebou spravedlivě rozdělily.“
Soutěž všechny vyčerpala, a tak
doplnili síly domácími muffiny

a jablíčky. Takto posilněny se děti
pustily do hraní dalších her, výroby korálkových obrázků, zdobení
perníčků nebo výroby rámečků na
fotku. Když už se blížila půlnoc,
pustila princezna krátkou pohádku
a po ní už všichni zamířili do spacáků. Na dobrou noc jim ještě víla
a čert četli z knížek, které si samy
děti vybraly, a potom už všichni
spali... a dobře se jim spalo.
Ke snídani čekaly ráno na děti
„Honzovy buchty“ a pak už nezbývalo nic jiného, než se sbalit
a vyrazit s rodiči zase do světa lidí.
Na památku si však každý odnášel fotku s pohádkovými bytostmi
v začarovaném lese. Třeba se za rok
zase setkají...

Společná fotka v začarovaném lese.

Foto: archív ICM Prostějov

Pondělí 30. března 2015
www.vecernikpv.cz
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OSOBNÍ SPORY ZŘEJMĚ SMĚŘUJÍ K SOUDU!
Konická škola však u inspekce obstála na výbornou
PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Martin ZAORAL
KONICE Česká školní inspekce na konické škole žádné pochybení neobjevila. Naopak v řadě aspektů obstála na
výbornou. Vyplývá to ze zprávy, která je
od minulého týdne veřejně dostupná na webových stránkách
tohoto vzdělávacího institutu. Co však jen tak nějakou zprávou
neskončí, jsou hluboké rozepře, které mezi tamními lidmi panují.

EXKLUZIVNĚ

Inspekce se měla při šetření zabývat
zejména údajným pitím alkoholu
v prostorách školy a také možnou
nekvalifikovaností některých učitelů.
Ani v jednom z těchto aspektů žádný
problém neobjevila. „Výuku sledovaných vyučovacích předmětů zajiš-

ťují učitelé, kteří splňují podmínky
odborné kvalifikace dle příslušného
právního předpisu. Zároveň je účelně
využívána jejich odborná kvalifikace,“
píše se ve zprávě inspekce, která se
zaměřila především na výuku tělesné
výchovy a anglického jazyka. Vedení

čan má právo dát podnět a úřady jsou
tu od toho, aby jej prošetřily. V tomto
jsem postupoval přesně dle zákona.
Pan ředitel však mé náměty na prošetření zveřejnil na pedagogické radě,
což podle mě od něj nebylo fér,“ objasnil své stanovisko Roman Tuček,
který závěry inspekce dle svých slov
respektuje. „Budu ovšem bojovat dál
a to zřejmě soudní cestou. Celou záležitost od listopadu řeší také školský
ombudsman,“ dodává vzápětí Tuček,
podle něhož se ve škole v poslední
době enormně zvýšilo napětí vůči
jeho osobě. „V současnosti čelím neRozepře budou
smyslnému nařčení, že děti šikanuji!
Mělo údajně vzejít od rodičů, jejichž
pokračovat...
jména mi však nikdo neřekl. Chci se
Česká školní inspekce provedla šetře- proti tomu bránit. A také nechápu
ní na základě podnětu jednoho z uči- petici studentů gymnázia. Jelikož půtelů. „Jsem přesvědčen, že každý ob- sobím na základní škole, tak je vůbec

gymnázia vyznění zprávy přivítalo.
„Jsme rádi, že to pro nás dopadlo tak
dobře. Spadl nám kámen ze srdce.
Věřím, že se všem zaměstnancům
školy i studentům bude lépe dýchat,“
vyjádřil se ředitel Jaromír Schön, který při této příležitosti zmínil i petici,
jenž vznikla díky aktivitě samotných
studentů. „Mimo jiné se v ní uvádí, že
studenti školu, do které chodí, považují za dobrou a jsou pobouřeni tím,
jakým způsobem je špiněna,“ zmínil
se Večerníku Schön.

neučím a oni mě neznají. Z čeho tedy
vycházeli?“ ptá se mimo jiné Roman
Tuček.
I tento argument vidí ředitel školy
jinak. „Zprávy školní inspekce jsem
povinen zveřejnit a rozebrat na pedagogické radě. Ze zápisu rady je však
zřejmé, že jsem autora podnětu neuvedl, pan učitel se k němu přihlásil
sám,“ vyjádřil se Jaromír Schön, který mimo to zdůraznil, že za poslední stížností na Romana Tučka stojí
v první řadě rodiče. „Myslím si, že
také rodiče mají právo podat stížnost
- zvláště pak, snaží-li se ochránit své
děti,“ dodal.
Je tedy zřejmé, že osobní spory a nevraživosti mají na škole velmi hluboké
kořeny a ani po zveřejnění jednoznačných závěrů České školní inspekce se
jen tak nerozplynou...
(mls)

Na úklid přehrady se
V Přemyslovicích VYHOŘEL DŮM
Tři čtvrtě milionu škody a pořezaný člověk!
přihlásili jen zimní plavci
Akce byla přesunuta na příští čtvrtek 9. dubna

zjistili jsme
MOSTKOVICE, PLUMLOV Tak
to je ostuda! Na plánovaný sobotní úklid plumlovské přehrady se
z celého Prostějovska nepřihlásil
ani jeden dobrovolník. Jediní,
kdo zachraňují naši čest, jsou zimní plavci. Ti ovšem budou uklízet
až po Velikonocích...
Do úklidové akce, kterou pořádá Povodí Moravy, se v rámci celé Moravy
přihlásilo přes tisíc dobrovolníků. Ti
se už uplynulou sobotu pustili do
čištění okolí řek, pokračovat pak budou v sobotu 4. dubna. Druhý ročník akce s názvem „My pro vodu-voda pro nás“ odstartoval management
Povodí Moravy v sobotu 21. března,
když vysbíral odpadky v okolí řeky
Svratky v Brně.
Ve stejném termínu proběhl v Prostějově úklid okolí Hloučely, který
tradičně pořádá ekologické sdružení

Iris. Do této akce se zapojilo osmasedmdesát dobrovolníků, kterým se
podařilo vysbírat asi 900 kg odpadu!
(reportáž najdete v dnešním vydání
speciálu - pozn.red.)
Na sobotu plánovaný úklid okolí
plumlovské přehrady ovšem skončil
fiaskem. Možná i vzhledem k velkému počtu atraktivních víkendových
akcí se do něj tentokrát nepřihlásil
vůbec nikdo. Jako jediní na výzvu
zareagovali členové oddílu zimního
plavání TJ Haná, kteří zde na Štědrý
den organizují oblíbenou Vánoční
koupel. Namísto soboty si však zvolili vlastní termín. „S úklidem plumlovské přehrady začneme ve čtvrtek
9. dubna od 15.30 hodin na levém
břehu u hráze a budeme postupovat
k pláži U Lázničků, podle prostupnosti
terénu a znečištění i dál. Pokud by byl
čas, přešli bychom na pravý břeh a postupně bychom se vydali k pláži U Vrbiček. Bude nás okolo desíti,” vyjádřil
se člen TJ Haná Milan Kýr. A co vy?
Přidáte se k nim?
(mls)

ZA DVA ROKY JSME ZÍSKALI AŽ

TEĎ PŘICHÁZÍ ČAS NA ZMĚNU

15 000

ČTENÁŘŮ TÝDNĚ

DÍKY VAŠÍ PŘÍZNI VYLEPŠUJEME INTERNETOVÉ STRÁNKY
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PLNO NOVINEK VÁS ČEKÁ JIŽ BRZY...

PŘEMYSLOVICE Pět hasičských
jednotek fofrovalo minulý pátek
k požáru rodinného domu v Přemyslovicích. A měli skutečně co
dělat. Nejdříve dostali pod kontrolu oheň v kuchyni domu, ten se ale
rozšířil do dalších místností. Navíc
se zranil člověk, který se do baráku
plného kouře snažil dostat...
„První informace o kouři a plamenech vycházejících z objektu
v Přemyslovicích přijala tísňová linka hasičů v pátek sedmadvacátého
března těsně před půl pátou odpolední. Operační středisko k likvidaci
požáru vyslalo profesionální jednotky hasičů z Konice a Prostějova, které byly posíleny dobrovolnými hasiči z Přemyslovic, Ptení a Kostelce na
Hané,“ informoval Zdeněk Hošák,
tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
„K požáru došlo v kuchyni rodinného domku, následně se rozšířil
z části do dřevěného obložení stropu v chodbě. Hasičům se ničivému
počínání plamenů po chvíli podařilo zamezit, nicméně větší škody,
a to skoro v celém domě, způsobilo
sálavé teplo a zakouření přízemí
i podkrovní části,“ popsal záludnost
požáru mluvčí krajských hasičů.
Během požáru došlo ke zranění jedné osoby, která se pokoušela před
příjezdem hasičů dostat do domu a
poranila se na rukou od rozbitého

a Krakovce většinu času strávila na
Olomoucku. K nám se vrátila přes
Slatinice, kde na ni v lázeňském areálu čekaly davy lidí.
Kromě statných hulánů kočár na
cestách tentokrát doprovázeli i tři
členové kočovného divadla Equipáž,
kteří v jednotlivých obcích sehráli
kus o vznešeném baronu, šarmantním lupiči a krásné hraběnce. Po návštěvě Slatinic, kde proběhlo i krmení koní, se kočár vydal přes Slatinky
až na Kosíř. Nedlouho po setmění
pak dorazil na místo, kde dříve stával
šlechtický statek Gabrielov. Zde jeho
osádka vedená majitelem muzea
Václavem Obrem zapálila lucerny.
Následně se pak kočár, který si zahrál
i ve filmu o císařovně Sissi, vrátil zpět
do Čech pod Kosířem.

Spanilou jízdou po obcích regionu
vše teprve začíná. Například už příští
sobotu i neděli mohou všichni vyrazit na Velikonoce v Muzeu kočárů,
kde si mimo mnoha jiného budou
moci třeba uplést vlastní pomlázku.
Vrcholem celé sezóny pak v Čechách pod Kosířem nepochybně
bude setkání řemeslníků Josefkol,
které je letos naplánované na 18.
a 19. července. Budou na něm
k vidění také i koňské gala postroje
z konce 19. století.
(mls)
Václav Obr a jeho cestovní kočár
Landauer doprovázený hulánskou
jízdou právě vjíždí do areálu lázní
ve Slatinicích, kde na něj už netrpělivě čekaly davy natěšených
diváků.
Foto: Martin Zaoral

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Nezamyslice
zmìnily starostu
Nezamyslice (jim) - Podzimní
komunální volby skončily v Nezamyslicích přesvědčivým vítězstvím
kandidátky vedené tehdejším starostou Jiřím Doubravou, jenž stál
v čele městysu dlouhých čtyřiadvacet
let a navíc získal jasně nejvyšší počet
hlasů. Do hry však vstoupily nečekané zdravotní problémy a ustavující
zastupitelstvo tak již koncem uplynulého roku zvolilo jako jeho nástupce
dosavadního místostarostu Vlastimila
Michlíčka. Rozhovor se současným
starostou přineseme v některém
z následujících vydání.

Rekonstrukce urèického
„Mìsteèka“
Určice (tok) - Od počátku března až
téměř do konce června 2015 probíhá
v Určicích rekonstrukce veřejného
prostranství v centrální části obce zvané
„Městečko“. Oprava místních komunikací a chodníků bude dále pokračovat
kolem obecního úřadu směrem k bývalému domovu důchodců. Po celou
dobu uzavírky je autobusová zastávka
přemístěna k hasičské zbrojnici, objízdná trasa je vedena po krajské komunikaci směrem od Seloutek, okolo parku
a nákupního střediska Jelínek. Stavbu
provádí olomoucká firma INSTA CZ.

Opraví cestu, kde straší
„koèíèí hlavy“

Nebýt rychlého příjezdu hasičů, malebný baráček v Přemyslovicích mohl
shořet na popel...
3x foto: HZS Olomouckého kraje

Konice (mls) - Rekonstrukci komunikace, která je dlouhodobě
v katastrofálním stavu, chystají
letos v Konici. Silnice ve směru
na Křemenec je v regionu jedním
z posledních míst, kde jsou stále k vidění neblaze proslulé „kočičí hlavy”.
Její opravy by se měly rozběhnout
o prázdninách.

Silnice mezi Ptením
a Vícovem je zcela uzavøená
Prostějovsko (mls) - Od minulého
pondělí 23. března je zcela uzavřená
silnice mezi obcemi Vícov a Ptení.
Důvodem je budování kanalizace ve
Ptení. Omezení bude trvat až do konce
května. Kromě něj v současné době
uzavírka na řidiče číhá i mezi Kralicemi
na Hané a Čechůvkami. Zde by rovněž
měla skončit začátkem června.

Výšovické prùtahy
budou pokraèovat
okna. „Hasiči jí poskytli předlékař- ně v šetření,“ doplnil Zdeněk Hošák
skou péči do příjezdu posádky zdra- s tím, že předběžná škoda byla vyvotnické záchranné služby. Co stojí číslena na tři čtvrtě miliónu korun.
za příčinou vzniku požáru je aktuál(mik)

OBRŮV KOČÁR NÁM PŘIVEZL JARO
PROSTĚJOVSKO Konec zimy
od dávných časů zvěstovalo na
vesnicích vynášení Morany. K tomuto lidovému obyčeji před pár
lety přibyla další tradice. Stala se
jí návštěva historického kočáru
Landauer. Jeho příjezd nejenže
značí příchod jara, ale i zahájení
nové turistické sezóny, a to nejen
v Muzeu kočárů v Čechách pod
Kosířem.
„Už jedou, támhle už jedou!“ Tato
vzrušená slova, která zejména dětem zcela spontánně vyklouzla při
prvním spatření krásného kočáru taženého čtyřmi koňmi, se od loňska
nezměnila. Co se však změnilo, to
byla trasa, po které výprava vyrazila.
Tentokrát z Čech pod Kosířem zamířila na sever a po projetí Laškova
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Výšovice (mls) - Hned po Velikonocích by se měly opět naplno rozjet opravy komunikace ve Výšovicích. Větší
část jedné z nejhorších silnic v regionu
byla opravena už loni, nyní se silničáři
pustí do kratšího úseku od křižovatky
se silnicí na Bedihošť až na konec obce
ve směru na Prostějov. Úplná uzavírka
silnice mezi Prostějovem a Němčicemi
nad Hanou by měla skončit nejpozději
4. června.

V Plumlovì se doèkají
nových dìtských høišť
Plumlov (mls) - Obnovu dětských
hřišť u mateřských škol letos plánují
v Plumlově. Město už na tento projekt
získalo dotaci. Po rekonstrukci by na
děti z mateřinek měla čekat moderní
hřiště v přírodním stylu.

KDE SE CO DÌJE?

SVÉ NÁMĚTY,
POZVÁNKY NA AKCE
NÁM VOLEJTE, PIŠTE
582 333 433
608 960 042
VECERNIK@PV.CZ

navštivte stále více oblíbenější internetové stránky www.vecernikpv.cz
w.vecernikpv.cz
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Zapálil klubovnu

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

KRONIKA

Trestného činu poškození cizí věci
se dopustil neznámý pachatel,
který ve středu 25. března po jednadvacáté hodině zapříčinil požár
junácké klubovny v Čechách pod
Kosířem. Při požáru nedošlo ke
zranění osob, celková škoda na objektu a zařízení činí kolem padesáti
tisíc korun.

Motorkář pod vlivem
Z trestného činu ohrožení pod
vlivem návykové látky je podezřelý
třiadvacetiletý muž z Prostějovska,
který byl v úterý 24. března před
jednadvacátou hodinou kontrolován jako řidič malého motocyklu. U muže byla provedena
dechová zkouška, která byla pozitivní s výsledkem 1,62 promile
alkoholu v dechu. Lustrací bylo
zjištěno, že muž není držitelem
žádného řidičského oprávnění.

Granát za hřbitovem
Předminulou sobotu 21. března
před osmnáctou hodinou oznámil
na policii pětadvacetiletý muž
z Prostějova, že za hřbitovem
u obce Hvozd nalezl granát.
Přivolaný pyrotechnik zjistil, že se
jedná o jeden dělostřelecký granát
označení DG 7,5 centimetrů
z období druhé světové války. Munici pyrotechnik zajistil a převezl
k likvidaci.

pro Večerník
z Plumlova

Martin ZAORAL

„A tatínku, kolik má ten Ježíšek vlastně let?“ dumala v sobotu asi
pětiletá holčička při pohledu na hlavního aktéra pašijí na plumlovském zámku. Nešlo jí zřejmě do hlavy, jak je možné, že od Vánoc
tak vyrostl.„Tak zrovna dnes už má Ježíšek přesně třiatřicet,“ odpověděl pohotově a s úsměvem otec. Oba si celou slávu, která zcela
pohltila Plumlov, dosyta užívali.
Už by se z toho pomalu mohla stát pra- ven ani vosu z okna nevyhnal.“ Opravdu
nostika. Zněla by asi takto: „Když Spolek vítání jakýchkoliv ročních období pod záPlumlovských nadšenců jaro vítá, tak by štitouu tohoto aktivního sdružení obvykle

Fotoreportáž

stoupily děti z místní ZUŠ-ky či z krumsínské základní školy a také ze souboru
Plumlováček. Svůj příspěvek o Stréčku
Křópalovi přidalo Hanácké divadlo
a spirituály zazpívala formace No Problem.
Hlavním bodem ovšem byly právě
Velikonoční pašije, tedy vyprávění
o posledních pozemských dnech Ježíše Krista. „Na tuto chvíli jsem se těšila
dva roky a věřte, že já se dovedu těšit pořádně,“ uvedla hru, do níž se zapojila asi
šedesátka herců její režisérka Gabriela
Jančíková, která se zároveň ujala i pomyslné dirigentské hůlky. S tou pak řídila asi
třicítku zpěváků a hudebníků provázejí-
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Pirát z Držovic
Z trestného činu maření úředního
rozhodnutí a vykázání je podezřelý
pětačtyřicetiletý muž z Prostějova,
který byl v úterý 24. března po
šestnácté hodině v Držovicích
kontrolován jako řidič vozidla
Volkswagen Polo. Lustrací bylo
zjištěno, že muž má vysloven zákaz
řízení všech motorových vozidel až
do listopadu 2021.

Vykradl dílnu
Trestného činu krádeže vloupáním se dopustil neznámý pachatel, který v době od pátku 20.
do neděle 22. března po rozstřižení
pletiva vnikl na pozemek rekreační
chaty u obce Ptenský Dvorek.
Pachatel se následně vloupal do
dílny, ze které odcizil benzínovou
sekačku, vrtačku, okružní pilu,
stolní vrtačku, úhlovou brusku,
plastový kanystr a kufřík s nářadím.
Celkově majiteli způsobil škodu
kolem 31 400 korun.

AŤ je leden nebo březen
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JE JEN JEDEN!
ZKUSTE HO TAKY

Jaroslav KNAP po dvaceti letech KONČÍ SENIOR SE ZABIL NA MOTOKOLE!

NADŠENCI SI POSVÍTILI NA UKŘIŽOVÁNÍ KRISTA
s sebou přináší prudké a velmi silné
ochlazení, sněhové bouře, případně tropické lijáky doprovázené velkými poryvy
větru. Snad díky tomu, že se tentokrát do
příprav Vítání jara zapojila i plumlovská
radnice, tak se letos vše obešlo bez deště
či sněhu a lidé na akci bojovali „pouze“
s pořádnou kosou. Nicméně ani to jim
rozhodně nezabránilo, aby si v hojném
počtu užili připraveného programu, ze
kterého by si nevybral snad jen proslulý
Buridanův osel.
Nejen pro děti byl připraven lidový dvoreček se živými zvířátky či velikonoční
tvořivé dílny. Se svým programem vy-

Při poslední večeři Ježíš už dobře věděl, kdo z jeho Na křížové cestě prožíval Ježíš nevýslovné utrpení, Po třech dnech od ukřižování vstal Ježíš z mrtvých
nejbližších jej zradí...
svůj kříž však nesl statečně.
a opět se zjevil svým učedníkům.

FOTO & VIDEO
GALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Ruiny bývalého hradu vytvořily na nádvoří zámku v Plumlově nádherné kulisy pro představení pašijí.
Foto: Martin Zaoral
cích příběh hudbou a zpěvem. Pašijové očekávání samotných aktérů. Především
hry na plumlovském zámku se konaly ti, kteří pašije na zámku dosud neviděli,
potřetí, naposledy tomu však bylo před tak odcházeli v sobotu nejen nadšení,
dvěma roky. Loni je pak zcela zhatily prá- ale zejména obohacení a povznesení.
vě silné poryvy větru.
„Spojení hudby i příběhu bylo perfektní,
Pro vyprávění obecně platného příbě- v některých pasážích mně skutečně běhal
hu odehrávajícího se v jedinečné kulise mráz po zádech,“ přiznala se Večerníku
plumlovského zámku bylo zásadní ze- jedna z divaček. „Věřím, že se s pašijemi
jména nasvícení právě jednajících postav na zámek za rok opět vrátíme,“ uzavřela
kuželem světla. A právě uvedené včetně Gabriela Jančíková, která tím dala naději
celé řady dalších dosti náročných insce- všem těm, kteří si tuto jedinečnou hru na
načních prvků tentokrát klaplo na vý- velikonoční téma dosud z nepochopitelbornou a překonalo tak i lehce skeptické ných důvodů nechali ujít.

VE ŠTĚTOVICÍCH SPADLA ČÁST BARÁKU! NAŠLA GRANÁT VEDLE AUTA!
Tady šlo o život, obyvatelé včas utekli

ŠTĚTOVICE Velmi náročný zásah trvající několik hodin zaměstnal ve středu 25. března profesionální prostějovské hasiče. Krátce před půl jedenáctou
dopolední přijala linka tísňového volání Hasičského sboru Olomouckého
kraje informaci o sesunutí části štítové
stěny po probíhajících výkopových
pracích na sousedním pozemku ve
Štětovicích.
„Operační středisko hasičů k místu ihned
vyslalo jednotku profesionálních hasičů
z Prostějova posílenou o speciální
technický kontejner určený pro závaly
a podobné události. Provedeným průzkumem bylo potvrzeno sesunutí štítové stěny s hrozícím nebezpečím možné
destrukce z větší části celého rodinného
domku. Vše se naštěstí obešlo bez zranění, majitel domu se svým synem se
včas dostali do bezpečí, stejně tak rychle
utekli do bezpečí i pracovníci z výkopu
na sousedním pozemku,“ popsal situaci
Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí Hasičské-
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Hasiči se ve Štětovicích pořádně zapotili. Měli totiž co dělat, aby štítovou stěnu
domu zabezpečili proti celkovému zřícení.
Foto: HZS Olomouckého kraje
ho záchranného sboru Olomouckého
kraje. Hasiči ve Štětovicích udělali prvotní nutná bezpečností opatření a povolali
ihned statika. Než přijel, pomocí trámů
a dalšího technického vybavení provedli
pažení i zabezpečení zamezující zřícení
celé stěny. „Po příjezdu statika byly stanoveny následující postupy a souběžná bezpečností opatření pro pozdější postupné
bourání narušené štítové stěny. Jednotka
pomocí vzpěr z dřevěných trámů zamezila možnému zřícení prvního podlaží do
průjezdu budovy, stejný postup provedla

i v dalším patře a poté zahájila postupné rozebírání zdiva štítové stěny. Tato
činnost probíhala až do jednadvacáté
hodiny,“ přidal informace o dalším postupu záchranářů Hošák. Hasiči nakonec
zaplachtovali otevřené části rodinného
domku a vrátili se zpět na svou základnu.
Večerník zatím nemá informace o tom,
zda se případem zabývá také policie. Ta
totiž o zřícení části domu ve Štětovicích
neposkytla žádné informace a skoupí na
slovo byli také místní občané... Případem
se však budeme i nadále zabývat. (mik)

Řidička: „Byla to schválnost“

KONICKO Najít i nyní sedmdesát let
po válce munici z tohoto období, není
na Prostějovsku nic neobvyklého. Ale
hned vedle svého auta? Žena z Konicka
policistům tvrdí, že granát na ni někdo
narafičil!
„V neděli dvaadvacátého března před osmou hodinou ranní oznámila na policii
pětatřicetiletá žena z Konicka, že na zemi
vedle svého vozidla nalezla ležet granát.

Přivolaný pyrotechnik zjistil, že se jedná
o nefunkční granát, který zajistil a odvezl
k likvidaci,“ popsal Josef Bednařík, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Nálezkyně bere tuto událost jako útok neznámého pachatele. „Ano, žena umístění
granátu považuje za schválnost, a případ
se řeší v rovině přestupku,“ potvrdil mluvčí
krajské policie.
(mik)

V BOUSÍNĚ VYKRADLI OBECNÍ ÚŘAD!
BOUSÍN Zloději se s tím vůbec nepářou! Policisté začali vyšetřovat případ
vykradené budovy Obecního úřadu
v Bousíně, odkud zmizely peníze, láhve
s alkoholem, ale také vzduchovka...
„Mohu potvrdit, že trestného činu krádeže vloupáním se dopustil neznámý
pachatel, který v blíže nezjištěné době od
úterý čtyřiadvacátého do šestadvacátého
března v obci Bousín po překonání plastového okna vnikl do objektu obecního
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Pašije korunovaly bohatý sobotní program na plumlovském zámku
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úřadu. Z místa odcizil sladkosti, alkohol, vzduchovku, notebook a finanční
hotovost. Celkově způsobil obci škodu
kolem třiadvaceti tisíc korun. Jak bylo
posléze zjištěno, škoda vznikla i místnímu
hasičskému sdružení, a to ve výši kolem
čtrnácti tisíc korun,“ uvedl Josef Bednařík, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje. Jestli
hasičům patřily peníze či alkohol, to už
nespecifikoval...
(mik)
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Ve funkci starosty Mořic by jej mohl nahradit Obruča
zjistili jsme
MOŘICE Uplynulý čtvrtek se v Mořicích konala schůzka všech sedmi
zastupitelů, kteří byli zvoleni v místních komunálních volbách. Toto
jednání se dle všech zúčastněných
neslo v rozumném duchu. Jeho výsledkem je změna, po které jedna
část Mořic dlouho volala, zatímco
druhá ji stále odmítala...
„Dohodli jsme se, že uskupení složené
ze tří kandidátek, které společně získalo většinu v zastupitelstvu, si ze svých
řad vybere starostu. Tím by se měl stát

Martin Obruča. Místostarostou pak
bude Petr Kučka,“ prozradil Večerníku
výsledky čtvrteční schůzky dlouholetý
starosta Mořic Jaroslav Knap, který ve
volbách obdržel nejvyšší počet preferenčních hlasů a „jeho“ kandidátka
získala nejvíce mandátů. Tři však bylo
v sedmičlenném zastupitelstvu málo
a tak po dvaceti letech v čele Mořic
končí. Dle slov dosavadní opozice za
tím stál zejména jeho autoritativní
přístup k řízení obce, který začínal
být čím dál většímu počtu lidí „proti
srsti“...
„Co mám k tomu říct více? Dvacet let
je kus života. Nicméně se to teď snažím brát jako začátek něčeho nového,“

konstatoval Jaroslav Knap, na němž i po
telefonu bylo znát velké zklamání. Nyní
se bude muset smířit s rolí řadového
zastupitele. Čím se tak bude živit? „To
zatím nevím, nic konkrétního dohodnuto nemám,“ reagoval na náš dotaz.
„Jak to bude probíhat na zastupitelstvu, tak to v tuto chvíli říct nemohu. Je
v něm řada nových lidí, o nichž nevím,
jaké mají priority a kam chtějí Mořice
směřovat. Určitě nepředpokládám, že
by měly být ještě nějaké další volby,“
uzavřel Jaroslav Knap.
Nový starosta by měl být zvolen na
ustavujícím jednání zastupitelstva, které je v Mořicích naplánováno na příští
pátek 10. dubna.
(mls)

Ve Slatinkách se zastupitelé jen tak neshodnou...
SLATINKY Plánované jednání nově
zvolených zastupitelů ve Slatinkách
uplynulý týden neproběhlo. V obci,
kde se konaly opakované komunální
volby, se jednotliví zastupitelé vzájemně obviňují ze lží, a to i přesto, že
dle výsledků mělo být vcelku jasno...
Proč se zastupitelé ve Slatinkách nesešli? Na to se názory dosti liší. „Důvodem je, že zástupci kandidátky Rovně
schůzku odmítli a to až do doby než
uběhne lhůta pro podání stížnosti proti
výsledkům voleb,“ vysvětlil Večerníku
Jaromír Crha, stávající starosta Slatinek

a lídr vítězného hnutí. Zastupitelka za
Rovně to však vidí zcela jinak. „Přestože
za námi stojí třetina obce, panu starostovi jsme týden po volbách nestáli za jakýkoliv kontakt. Jednal pouze s panem
Luczkou z TOP 09, kterému nabídl
post místostarosty,“ napsala do redakce
Monika Prokopová. Ta si v obsáhlém
vyjádření pro Večerník mimo jiné postěžovala na údajně křivá obvinění ze
strany současného starosty, kterých se
měl dopustit v rámci předvolební kampaně. „Všechno je to lež! Pana Hrazdila
z Rovně jsem kontaktoval hned ve stře-

du po volbách a on společnou schůzku
odmítl právě s odkazem na zákonnou
lhůtu pro možnost odvolání proti výsledkům voleb,“ zopakoval Crha, jehož
kandidátka na první pohled celkem jasně zvítězila, když získala čtyři z celkem
sedmi mandátů.
I přesto se už nyní dá očekávat,
že první jednání zastupitelstva ve
Slatinkách bude hodně bouřlivé.
Podobné to zřejmě bude i v Hrušce
a v Tvorovicích, odkud první jakékoliv zprávy teprve očekáváme.
(mls)

DRAHANOVICE,
KONICE
hodu řeSmrtelnou dopravní nehodu
šili minulé úterý policistéé na
ho
hranicích prostějovského
regionu. Bezmála devadesátiletý senior z dosud
nezjištěných příčin spadl z motokola na silnicii
ním
a rozbil si hlavu. Zraněním
na místě podlehl!
„V úterý čtyřiadvacátého března
odpoledne jel z Drahanovic po
silnici směrem na Konici na svém
motokole devětaosmdesátiletý
muž. V místě před železničním
přejezdem upadl z nezjištěných
příčin z kola na silnici a zranil
se na hlavě. Na místě zůstal ležet
v bezvědomí. Přítomná svědkyně
ihned poskytla zraněnému první
pomoc a u muže prováděla resuscitaci až do chvíle, než na místo
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dorazila letecká záchranná služba,“ uvedla k nehodě Marie Štrbáková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Nehoda měla následně velmi
smutnou tečku. „Přes veškerou
snahu o záchranu života lékař
u seniora konstatoval úmrtí z dosud nezjištěných příčin. K jeho
objasnění byla nařízena soudní
pitva,“ dodala Štrbáková. (mik)

RAUBÍŘ VYHROŽOVAL VLASTNÍMU OTCI,
POLICISTŮM NADÝCHAL 4,39 PROMILE...
PROSTĚJOVSKO To je ale „hrdina“!
Namazal se „jako zákon káže“ a vyšlápnul si na vlastního tátu. Chlapíka na
hranici otravy alkoholem odvezli policisté minulé úterý z domu v nejmenované obci přímo na záchytku.
„Z přestupkového jednání je podezřelý
čtyřiačtyřicetiletý muž, který minulé pondělí třiadvacátého března po sedmnácté
hodině v obci na Prostějovsku verbálně

vyhrožoval svému otci. V tomto jednání
pokračoval i před přivolanou policejní
hlídkou. U muže byla provedena dechová zkouška s výsledkem 4,39 promile
alkoholu v dechu. Agresor byl zajištěn
a převezen na protialkoholní záchytku do
Olomouce,“ informoval Večerník Josef
Bednařík, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
(mik)

„I přes některá negativa mě práce starosty baví,“ říká Stanislav Faltýnek z Lešan
LEŠANY Na rozdíl od některých svých kolegů není Stanislav Faltýnek úplným nováčkem v komunální politice, neboť předchozí volební období už v místním zastupitelstvu pracoval. Nejdříve jako předseda kontrolního výboru, následně v pozici místostarosty, poslední dva roky dokonce jako uvolněný. Původně vystudoval dopravní
průmyslovku, ale pracoval v obchodu a logistice. I pro něj byl závěr roku přelomový.

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Tomáš KALÁB
Jak víme, před zvolením do funkce starosty jste již měl předchozí zkušenosti
z komunální politiky. Co vše máte za sebou?
„V komunální politice se pohybuji již třetí volební období, takže začátečník určitě nejsem.
Před dvěma roky, kdy bývalá starostka nastoupila do zaměstnání po mateřské dovolené, jsme
se dohodli, že budu uvolněným místostarostou.
Většinu agendy obce je třeba vyřizovat dopoledne, takže je pak případný problém. Protože ale
funkce místostarosty je po stránce pravomocí
značně omezená, dohodli jsme se před volbami
s kandidáty do zastupitelstva, že uvolněná musí

být právě pozice starosty. No, a ostatní zastupitelé
o funkci zájem neměli... (úsměv) Ono odejít ze
zaměstnání a po čtyřech letech se tam vracet je
totiž značně problematické. Takže ta moje role
vyplynula tak nějak logicky ze situace. A bývalá
starostka Bábková mi pomáhá jako neuvolněná
místostarostka.“
S jakými osobními předsevzetími jste
v komunálních volbách kandidoval?
„I přes některá negativa mě práce starosty baví. Nezní to jako klišé? (smích) Možná, já ale mám v sobě
zakotvenou potřebu něco pro občany a obec dělat.
Ono to máme tak trochu v rodině. Nepocházím
z Lešan, ale přistěhoval jsem se sem z Konicka
před sedmnácti lety, ale už se tady cítím jako doma.
Také moji rodiče byli vždy aktivní, otec byl dlouholetým poslancem, oba pracovali aktivně v SDH.
Rovněž moje sestra je starostkou, takže jak říkám,
´jsme komunálem trošku deformovaní´.“

Jaké vidíte hlavní přednosti a nedostatky
vaší obce?
„Lešany mají necelé čtyři stovky obyvatel, takže se
jedná o malou obec. Věkový průměr třiačtyřicet
a půl roku znamená, že jsme i obec přestárlá. Nemáme školku, nemáme stavební místa. To jsou ta
negativa. Pozitiva jsou, že zde máme poštu, jedenkrát týdně sem zajíždí lékařka z Plumlova, máme
tady fungující prodejnu potravin i hospodu, funguje vodovod a plyn, ale chybí nám kanalizace.
Dokončujeme projekt nakládání s biologickým
odpadem, kdy jsme ve spolupráci s mikroregionem Kostelecko zakoupili kompostéry pro občany a pro obec kompostovací sila a štěpkovač.“
Co chystáte v Lešanech v letošním roce?
„Už jako místostarosta jsem pracoval na přípravě projektu dokončení rekonstrukce obecního
úřadu, takže prvním mým úkolem bylo akci zrealizovat. V současné době probíhá a měla by být
ukončena v měsíci dubnu. Ve druhém poschodí
vznikne multifunkční místnost se sociálním zázemím, kde se budou konat schůze zastupitelstva,
místních spolků a přednášky. Využijí jej i senioři
a mladí hasiči. Následně ještě chceme opravit zeď
u hřbitova a vybudovat z bývalého skladu potravin

“

Byl takový zájem o role, že jsem
musel jednoho trpaslíka připsat.
A o tom život na malé obci je.

obecní garáž. V letošním roce oslaví obec Lešany
osm set let od první písemné zmínky, takže na
sedmadvacátého června chystáme sjezd rodáků,
výstavu, slavnostní mši a zábavné odpoledne zakončené taneční zábavou v areálu Rybníček..“
Na co se hodláte zaměřit v horizontu volebního období a co chcete v obci změnit?
„Jsou některé věci, které se nepodařilo zatím
úspěšně dotáhnout do konce, ale asi nejvíc mě tíží
zmíněná chybějící hloubková kanalizace. Už před
mým nástupem do zastupitelstva byly zpracovány studie a projekt, ale ty se odložily. Chtěl bych
je oprášit a dotáhnout do konce. Na to navazuje
celkový vzhled obce, nevyhovující chodníky, hrbolatá silnice, vzhled kostela a kaple. Vše ale bude
záviset na dostatku finančních prostředků. Dále
mě trápí, že obec nemá volné stavební pozemky,
což brání jejímu rozvoji a omlazení. A v neposlední

Foto: archiv Večerníku
řadě přemýšlím, jak využít prostory bývalé zdravotní stanice a prostor nad prodejnou potravin.“
Jak se nástupem do funkce starosty změnil váš osobní život?
„Snažím se práci na obci věnovat maximum času,
takže osobní život moc nemám... Přesto si najdu
čas na hudbu, kterou ostatně provozuji aktivně. Ve
volném čase se věnuji i dětem, s kterými v současné
době chystáme na společenské odpoledne pro maminky divadlo Sněhurka a ´osm´ trpaslíků. Nedivte
se, že trpaslíků bylo osm. Byl takový zájem o role,
že jsem musel jednoho trpaslíka připsat. (smích)
Aotomživotnamaléobcije.Popráciseumětibavit.“
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„DNEŠEK JE MŮJ NEJOBLÍBENĚJŠÍ DEN!“
Milan Elfmark je mužem činu aneb od vědce přes starostu až po fotbalového šéfa...
V rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Tomáš
KALÁB
OLŠANY U PROSTĚJOVA
Citát ze známé pohádky
o medvídkovi Pú nepoužil
v exkluzivním interview pro
Večerník náhodou. Zvlášť
v dnešní době platí, že bychom se měli umět radovat
z každého prožitého dne.
Milan Elfmark nemá nouzi
každý z těch dnů naplnit, je
příkladem takového renesančního člověka. Vědecký
pracovník na prestižní tuzemské univerzitě, dlouholetý starosta Olšan
u Prostějova, fotbalový funkcionář. Sportovec, dříve fotbalista a horolezec. To všechno už v životě zvládl. A o tom
všem jsme si spolu povídali...
●● Začněme vaší profesí. Jak jste
se vůbec dostal k vědecké práci na
olomoucké univerzitě?
„Vystudoval jsem matematickou
analýzu na Přírodovědecké fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci
a diplomovou práci jsem psal na téma
pseudonáhodných čísel, tedy z oblasti
matematické statistiky. No, a to se mi
tak nějak stalo osudným... (úsměv)
Když jsem nastoupil po vojenské
službě na olomouckou univerzitu do
zaměstnání v laboratoři výpočetní
techniky, tak jsem se začal zabývat
statistickým zpracováním vědeckých
úloh kolegů z jednotlivých fakult.
V té době jsme měli velice široké pole
působnosti od lékařské fakulty až po
filozofickou a spolupracovali jsme
s řadou význačných profesorů olomoucké univerzity. Ta různorodost
úloh pro mne byla velice zajímavou
zkušeností. Když po roce 1989 na
univerzitě vznikla Fakulta tělesné
kultury, dostal jsem nabídku pracovat
na katedře biomechaniky, přičemž
jsem se mohl věnovat právě statistickému a matematickému řešení
úloh z této oblasti.“
●● Můžete čtenářům trochu objasnit odvětví, jimiž se zabýváte?
„Kinantropologie je věda o pohybu
člověka, která je široce pojatým
oborem. Konkrétně se zabývá
strukturou a funkcí pohybových
činností člověka. Biomechanika je
interdisciplinární vědní obor, který
se zabývá mechanickou strukturou,
chováním živých systémů a jejich
vzájemnými mechanickými interakcemi. Katedra biomechaniky
vznikla z původní laboratoře vrcholového sportu, která spolupracovala s jednotlivými svazy. Testovali
jsme fyzické a reakční předpoklady
řady odvětví jako například lyžaře,
fotbalisty, volejbalisty, basketbalisty, motokrosaře, atlety a sportovce
mnoha dalších disciplín. Zajímavá
práce. Setkal jsem se s řadou kvalitních reprezentantů, nějakou dobu
pak byl členem realizačního týmu
národního výběru skokanů na lyžích
a severské kombinace. Biomechanika má k fyzioterapii velmi blízko. Biomechanika i fyzioterapie se vlastně
zabývají pohybovým systémem
člověka. Fyzioterapie se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch
pohybového systému člověka.
A k tomu, abyste mohl být úspěšným
fyzioterapeutem, musíte mít základní
znalosti biomechaniky. Já mám tu
možnost, že pro fyzioterapeuty řeším

jednak statistiku a také diagnostiku
lidského pohybu. K vlastní diagnostice pak používáme různé metody,
kinematickou analýzu, dynamickou
plantografii nebo isokinetickou dynamometrii. Ale v současné době
u mne již převládá statistické zpracování dat. Takové úlohy se dají řešit
v klidu domova a nevyžadují moji
přítomnost na fakultě.“
●● Patří tyto vědní obory mezi vyhledávané?
„Fyzioterapie je v moderní době
na vzestupu, populace trpí v čím
dál mladším věku pohybovými
potížemi, takže dobrý fyzioterapeut je určitě žádaný. Do jisté míry
může za popularizaci tohoto odvětví
mediálně dobře známý profesor
Kolář, který spolupracuje s mnoha
špičkovými sportovci. Ale není
to jen o něm, znám mnoho velmi
dobrých rehabilitačních lékařů
a fyzioterapeutů, kteří odvádějí stejně
dobrou práci v prostějovské nebo
olomoucké nemocnici.“
●● Jak se vlastně v dnešní době
žije na vysoké škole?
„Je to stejné jako všude jinde...
(úsměv) Víte, pořád si stěžujeme, jaký
je nedostatek financí, jak je všechno
těžké, jaký je všude nepořádek, mohl
bych použít ještě expresivnější slovo.
Vím, kolikrát to není jednoduché,
někteří lidé mají opravdu velké problémy, hledáme viníka, nadáváme na
všechny a na všechno. Ale za většinu
problémů si přitom můžeme my
sami! Někdy by bylo lépe dvakrát
měřit, než něco říci, co už nikdy
nevezmeme zpět. Já se velice rád toulám po horách, a když se tak podívám
z toho kopce dolů, jsou ty problémy
o hodně menší... Znáte jistě medvídka Pú. Jednou takhle potká Pú
Prasátko a ptá se ho: ´Prasátko, jaký
je den?´ a Prasátko odpoví: ´Je dnes.´
A medvídek Pú na to řekne: ´To je
dobře. Můj nejoblíbenější den.´ Ano,
měli bychom být vděčni za každý
den, který jsme od Boha dostali a radovat se z něj.“
●● Když už jste zmínil ty „kopce“,
prošel jste jich v životě hodně a ne
ledajaké...
„Teď už ale chodím jen po těch
menších, vysoké kopce jsem již
raději odložil, mám přece už téměř
věk seniora. (smích) Pravdou je,
že na přelomu osmdesátých a devadesátých let jsem hodně cestoval
po velehorách. Největší zážitky mám
z Altaje z rusko-mongolského
pomezí, ze sibiřského Kodaru
a Himalájí, kde se tyčí přenádherná
hora Pumo-Ri, v šerpštině ´neprovdaná dcera´, která je vysoká
7161m. Naproti přes údolí se díváte
na Everest, Nuptse, Lhotse, ledopád
Khumbu, prostě úžasné. Krásnou
přírodu jsme objevovali také v Alpách, Monte Rosa, Mont Blancu,
na Podkarpatské Rusi, při zdolávání
Elbrusu na Kavkaze. Rusko-gruzínská hranice byla už tehdy pečlivě
střežená, takže jsme na vysokohorských chodnících potkávali časté
hlídky. V posledních letech organizuji pro své kamarády a známé
menší výšlapy na bližší i výškově
přijatelnější pohoří do českých a slovenských hor. Jsou to takové příjemně
prožité víkendy.“
●● Přesuňme se nyní od vaší profese do oblasti komunální politiky,
již pátým rokem jste ve funkci starosty Olšan. Co je pro vás v práci
pro obec nejobtížnější?
„Asi to ´papírování´, nepřehledná
a často se měnící legislativa, zpracování hlášení či posílání na různé
instituce. Zpracujete jedno hlášení
a už po vás chtějí druhé, jedno posíláte na úřad A, druhé na úřad B,
přičemž informace v jednotlivých
hlášeních se z osmdesáti procent

kryjí a zbývajících dvacet je více
než nepodstatných. Vůbec nechci
zpochybňovat účel kontroly nebo
evidence, ale často mám pocit, že to
s tím ´papírováním´ přeháníme. Na
obcích, jako je ta naše, nebo ještě
menších, to není možné zvládat bez
dalšího úřednického aparátu. Takže
místo toho, abychom řešili problémy
obce, vyplňujeme hlášení, studujeme
vyhlášky, zákony, nařízení. A to ještě
na většině krajských i městských
úřadů se setkávám s ochotnými lidmi, kteří mi chtějí pomoci a pomůžou
s řešením, ať už je to odbor životního
prostředí, dopravy, stavební odbor,
okresní hygienická
stanice,

"Vítězové první dorostenecké ligy ročníku 1976/1977. V dresu prostějovských Železáren je Milan Elfmark první
zleva v dolní řadě. V brankářském je pozdější reprezentační gólman Luděk Mikoško.". Foto: archív M. Elfmarka
přímo z města tam byli dva,
chla
tři chlapci.
Měli jsme dobrého
trenéra, Jožku Sivoně, v brance
chytal L
Luděk Mikloško, řekl
bych že se nám dařilo. Rád
bych,
na toto období vzpomínám. Ale potom
jsem dal přece jen
přednost škole a práci
na univerzitě v Olomouci, fotbal jsem si
dopravní inspektorát,
správa silnic. Toho si moc
vážím.“
●● S čím se v současnosti
v Olšanech nejvíce potýkáte?
„Naše obec se nachází v blízkém
okolí největších měst Olomouckého kraje a u sjezdu z rychlostní
komunikace, tudíž zatížení dopravou je větší, než v jiných vesnicích.
Nedávno jsme si dělali měření
průjezdnosti vozidel v ulici směrem
ke komunikaci R46 a od ní. Za jeden
den projede touto ulicí na devět tisíc
vozidel, z toho je více jak dvoustovka
nákladních aut či kamionů. Ba co víc,
čtvrtina řidičů překračuje v tomto
úseku povolenou rychlost padesát
kilometrů v hodině. A teď co s tím?
Právě řešení dopravní situace v naší
obci, včetně parkování, považuji
za velký problém, který musíme
v nejbližší době řešit a vlastně se ho
i už řešit snažíme.“
●● Jaké významné akce máte
úspěšně za sebou?
„Z projektů, které jsme v současné
době dokončili, bych zmínil opravu
místní knihovny, v obci Hablov rekonstrukci kulturního domu a také
první etapu výsadby zeleně podél
komunikace R46. Dále pak máme
v realizaci tři projekty, jimiž jsou
revitalizace veřejných prostranství,
výstavba ´sběrného dvora´ a zřízení
zázemí pro pracovníky údržby
obce. V neposlední řadě myslíme
na výsadbu zeleně, stromů a keřů
v extravilánu obce. Připravujeme
také opravu památkově chráněných
budov farního areálu a rádi bychom
započali výstavbu komunitního centra pro seniory. Plánů je hodně, prostě
pořád je co dělat. Uvidíme, co se nám
podaří.“ (úsměv)
●● Kromě všeho uvedeného
jste ještě aktivní jako fotbalový
funkcionář. Kde jste poprvé
„přičichl“ ke kopané?
„Moje sportovní kariéra není nijak bohatá. Prošel jsem pouze
mládežnickými kolektivy fotbalového klubu TJ Železárny Prostějov
a samozřejmě naším sportovním
klubem v Olšanech. S dorosteneckým týmem ´Želízek´ jsme hráli
úspěšně ligu, kterou jsme také v roce
1977 vyhráli. Byla to dobrá parta
kluků z vesnic v okolí Prostějova,

mi, které se staly patrony okresních
soutěží a doufáme, že se k nám ještě
nějaké prostějovské firmy přidají.
Máme za sebou také několik dalších
projektů s mládeží jako například
´Můj první gól´. Ale samozřejmě
je stále co zlepšovat. Máme nedostatek rozhodčích. Potřebovali
bychom jejich počet navýšit, abychom dokázali bez problémů obsadit všechna utkání kvalifikovanými

významně pomůže. Nejde jen
o nejdiskutovanější on-line zápisy
z utkání, ale významně se zjednoduší
agenda okolo přestupů a hostování
hráčů. Dalším pozitivem bude jednou za měsíc sběrná faktura, v níž
budou zohledněna veškerá aktiva
a pasiva klubu v uplynulém období,
počínaje honoráři rozhodčím až po
platby za přestupy. Klubům odpadne
práce s hotovostí.“

„Pořád si stěžujeme, jaký je nedostatek financ
í,
jak je všechno těžké, jaký je všude nepořádek
..
Hledáme viníka, nadáváme na všechny a na
všechno.
Ale za většinu problémů si přitom můžeme my
sami!“
pak už zahrál spíše jen rekreačně.
Některé spoluhráče z té doby sem
tam potkávám a s některými vzniklo
přátelství, které trvá do dnešních
dnů.“
●● Jak jste se ocitl ve funkci
předsedy Okresního fotbalového
svazu Prostějov?
„Moje současné působení ve výkonném výboru vzniklo tak trochu náhodou. Oslovili mne někteří kamarádi,
kteří v něm již dříve pracovali, zda
bych nebyl ochotný se také zapojit
do práce výboru. Po nějaké době
a určitém zvažování jsem souhlasil,
načež ve volbách v roce 2009 jsem
se stal členem. A že jsem nyní v čele
VV OFS? To se vyvinulo tak nějak
během času, napomohlo povídání
si s funkcionáři z okolních klubů
a samozřejmě k tomu přispěly i mé
osobní náhledy na činnost svazu.“
●● Jaká panuje v prostějovském
výkonném výboru atmosféra?
„Domnívám se, že se sešla skupina
lidí, která má zájem o fotbal, chce
pro jeho rozvoj pracovat. Podobně
je tomu i na krajské úrovni. Někdy
mne mrzí postoje některých klubů,
které jakoby nás rozdělovaly - na
jedné straně výkonný výbor a na
druhé kluby... Staví se do pozice,
že jim chceme jejich činnost jen
komplikovat a dělat těžší. To ale není
pravda! Naopak naše činnost je tady
pro ně, děláme vlastně ´určitý servis´
pro kluby a snažíme se jim pomáhat.
Takhle to bylo, když dělal sekretáře
Pavel Peřina a já doufám, že to bude
fungovat i nadále s Karlem Kubalákem. Snad se nám to postupně
daří.“ (úsměv)
●● Co se výboru za dobu vašeho
působení podařilo realizovat?
„Jsem rád, že ve spolupráci s olomouckým KFS se uskutečnil projekt
´Bezpečná branka´, povedlo se nám
navázat spolupráci s některými firma-

sudími. Náborové akce, které jsme
uskutečnili, bohužel zvýšení počtu
nepřinesly. U některých přihlášených
vypadala situace nadějně, zdálo se, že
by mohli být dobrými rozhodčími,
jen vydržet. Ale po pár utkáních
a několika slovních urážkách jejich
působení skončilo...“
●● Z jakého důvodu?
„Já se jim ani nedivím. Vždyť,
proč si mají nechat nadávat od
nějakého
rádobyfanouška?!
A to už jen po prvním hvizdu, ještě
se ani pořádně nezačalo. Po několika
minutách je všem těm skalním ´fans´
jasné, kdo kolik dostal, kdo je ... Ne,
to jim opravdu nestojí za těch čtyři
sta až pět stovek, které pak dostanou.
Vulgarita a neobjektivnost, nekorektnost i násilnost je velkým problémem
naší kopané. A vlastně možná ne
jen kopané, ale celé naší společnosti
obecně...“
●● Jak nahlížíte na současný projekt elektronizace fotbalové administrativy?
„Jde bezesporu o krok správným
směrem, který po kvalitní implementaci klubovým funkcionářům

●● Jaké máte další fotbalové
plány?
„Velice rád bych byl, kdyby se
dařilo organizovat projekty ve
spolupráci s oddíly v jednotlivých
částech našeho regionu, například
ukázkové tréninkové jednotky,
prázdninové ´příměstské´ kempy,
kdy by si oddíly vzaly na starosti
organizaci, zajištění tréninkové
plochy, možnost stravování a svaz
by finančně zaštítil i zajistil odborníky z řad trenérů. V roce 2013
byl tento kemp u nás v Olšanech,
v loňském roce v Klenovicích. Myslím, že oba byly úspěšné. Dovedu si
představit, že těchto kempů bude
o prázdninách více a nebudou jen
v okolí Prostějova, je tu například
Němčicko, Konicko a další místa.
Máme spoustu vhodných areálů.
Je třeba najít obětavé a ochotné lidi.
Vím, že těchto lidí je nedostatek.
Proto obdivuji všechny, kteří se
chtějí zapojit do organizace činností
sportovních jednot, vážím si jich,
držím jim palce a přeji, aby jim ten
elán a zápal pro dobrou věc dlouho
vydržel.“

vizzitka

MIL
LAN ELFMARK
✓ narodil se roku 1958
✓ vystudoval matematickou analýzu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
✓ zabývá se statistickým zpracováním vědeckých
úloh, později se specializoval na biomechaniku
✓ členem zastupitelstva Olšan u Prostějova je již od roku 2002, o osm let
později se stal starostou a v čele obce stojí dodnes
✓ od počátku devadesátých let je rovněž starostou Tělocvičné jednoty Sokol Olšany u Prostějova
✓ v roce 2009 se stal členem výkonného výboru Okresního fotbalového
svazu Prostějov, 1. února 2014 jej zástupci oddílů zvolili předsedou
✓ v roce 1977 vyhrál s týmem TJ Železárny Prostějov dorosteneckou ligu
✓ zajímavost: cestoval po světových velehorách - Himalájích, Altaji,
Kavkazu a mnoha dalších

Pondělí 30. března 2015
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PROSTĚJOV - OBCHOD A SLUŽBY
ŠIROKÁ NABÍDKA PRO SENIORY aneb
AŤ SE MÁME NA STARÁ KOLENA DOBŘE!

Vítejte milí čtenáři,

na speciální straně najdete tentokrát téma, s nímž se každý
z nás sestkává dnes a denně,
neboť jinak to prostě nejde.
Z dnešní nabídky si můžete
vybrat, která zrovna vám bude
nejvíc k užitku. Ono, proč se
zbytečně vyčerpávat prací, kterou za vás může odvést někdo
jiný? Stačí jen pěkně v pohodlí
domova otevřít Večerník a pročíst si nejen tento servis věnovaný službám a obchodu, ale
i další nabídky našich partnerů.
Bude nás velmi těšit, pokud se
vám některý z nabízených kontaktů bude hodit. Redakce vám
přeje příjemný jarní rozjezd.

dietní, pro žlučníkáře i cukrovkáře,
stačí si jen vybrat, na co má váš mlsný
jazýček právě chuť. Samozřejmostí
jsou pečovatelské služby, které zajistí
péči nejen o seniory nemohoucí, ale
i o nevidomé, neslyšící nebo mentálně postižené. Využít můžete i sociálně aktivizačních služeb, které vám
přijdou vhod, když si nevíte rady
s úředními dokumenty, když si chcete zažádat o nějakou zdravotní pomůcku, nebo když se toužíte naučit
pracovat s počítačem. Samozřejmě
nesmíme zapomenout na domy

a jiná ubytovací zařízení pro seniory,
ve kterých jsou k dispozici i lékaři.
A mimochodem, už jste slyšeli o horké prostějovské novince Senior taxi?
Pokud je vám víc než čtyřiašedesát let,
taxík vás povozí za neuvěřitelných dvacet korun! Takže pokud míříte na nákupy, ke kadeřnici nebo k vnoučatům
a autobusová zastávka je pro vás moc
daleko, využijte služeb prostějovského
taxíku pro seniory.
Proč se v důchodu starat o něco, co
za vás mohou zařídit jiní? Vyzkoušejte a posuďte sami!

15032610322

Text připravila: Petra Hežová,
Anketa: Aneta Křížová

Když už máte ten důchodový věk,
proč si vedle starostí trochu neužít
i nějakých těch výhod? I Prostějov
má celou řádku nabídek, které jen
čekají na to, ať je využijete. Večerník
vybral několik takových zajímavých
pobídek za vás. Tak třeba:
Nebaví vás vařit, nebo si říkáte, že
vaření pro jednoho nebo dva je každodenní ztrátou času, když toho
navíc moc nesníte? Řešením by pro
vás mohla být rozvážková služba,
která doručí vámi vybraný oběd až
k vašim dveřím. Na výběr jsou jídla

Anketa
a n eb
ptali jsme se v ulicích

MYSLÍTE SI,
ŽE JE V PROSTĚJOVĚ
DOSTATEK
RESTAURACÍ
A OBCHODŮ?

ANO I NE
TEREZA
SKŘIVÁNKOVÁ
PROSTĚJOV
„Co se týče obchodů, tak už je to podle
mě lepší, než to bývalo. Tím, že se tu
postavila Zlatá brána, kde se nachází
pár pěkných obchodů, má alespoň
člověk kam jít. Ale asi bych se nebránila,
kdyby se tu měl postavit nějaký další
obchoďák. Jinak průměrných restaurací je v Prostějově asi dost, avšak míst kde
by se člověk kvalitně najedl a zároveň
by se nacházel v pěkném prostředí, zde
naoak moc není... Vždyť všehovšudy
jsou poblíž náměstí jen dvě slušné restaurace, jinak bohužel nic.“

NADĚŽDA
RYCHNOVSKÁ
BLANSKO
„Do Prostějova jezdíme pravidelně již
řadu let a musím říci, že se mi zde moc
líbí. Já a moje rodina máme město moc
rádi. Vždy, když sem jedeme, uděláme
si procházku po náměstí, po obchodech, jdeme třeba do kavárny či do
muzea. Navíc si odsud kromě příjemně
stráveného dne i vždy něco odvezu. Na
mě, jako turistu, to v Prostějově působí
velice příjemně. Restaurací, kaváren
a obchodů tady podle mě máte dost.
Rozhodně mi zde nic nechybí.“
Ptala se Aneta Křížová

15032510316

15032710334

15032610321

ANO

16

Pondělí 30. března 2015
www.vecernikpv.cz

nabídka realit, nemovitostí
REALITY - SOUKROMÁ INZERCE

Kvalitní
služby
od roku
1992

3OXPORYVNi3URVWČMRYLQIR#UHDOLW\SRO]HUF]
BYTY

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

6HORXWN\RNU3URVWÁMRYProdej RD 4+1. Zast. plocha
141 m2, zahrada 36 m2.
&HQD.´

8U´LFHRNU3URVWÁMRY
3URGHMQDGVWDQGDUGQtKR5'VGYRMJDUiåt2E\WQiSORFKD
310 m2, zast. plocha 243 m2, zahrada 5080 m2.
&HQD.´

3OXPORYRNU3URVWÁMRYProdej RD 2+1, pozemek celkem
169 m2.
&HQD.´

3URVWÁMRY.UDYDÏRYDXO3URQiMHPREFKRGXP2.

&HQD.´PÁVmF
BYTY – PRODEJ:

3YVmGO6YRERG\
3Y2NUXªQmXO

.´
.´

*$5Éæ(²352'(-

*DUgªEHWRQRYSUHIDEULNgWNRGYR]X

.´EH]SR]HPNXDEH]GRSUDY\
BYTY – PRONÁJEM:

.UDOLFHQD+DQk
.´PÁVmF

LQNDVR  YKRGQkSURG×FKRGFH
3Y6WXGHQWVNgXO.´PÁVmFY´LQNDVD
3YXO+DQD´ND
.´PÁVmF

LQNDVR 
*$5Éæ(²3521É-(0

3Y³HFKRYLFH
3YXO§PHUDOD XU\EQmND 

.´PÁVmF
.´PÁVmF

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

Volejte: 739 322 895
2+kk Joštovo po celk. rek
.þ
2+1 Italská 45m2 Novinka
.þ
2NUXåQt85m2 cihla OV
.þ
.ĜtåNRYVNpKR 120m2
.þ
7\ORYDP29
.þ
4+1 Sidl. Svobody po rek.
.þ
Volejte: 723 335 940
2+kk PV PFLKODJDUiå
.þ
'UXåVWHYQt65m2 po rek. FHQDY5.
6LGO6YRERG\
.þ

DOMY
Volejte: 739 322 895
5'/LSRYi]DKUDGDJDUiå
.þ
5'9UEiWN\âWČWRYLFH
.þ
5'8UþLFH
6OHYD.þ
&KDWD3OXPORYVNiSĜHKUDGD .þ
Volejte: 723 335 940
5'6PUåLFH
FHQDY5.
5'9UFKRVODYLFHpo rek.
.þ

129267$9%<1$./Ëý
Volejte: 739 322 895
5'NN.RVWHOHFQD+DQp
.þ
5'NN.RVWHOHFQD+DQp
.þ
5'NN3Y9UDKRYLFH
.þ
5'3Y9UDKRYLFH
.þ
5'NN3OXPORY
.þ
5'NN3Y.UDVLFH71m2
.þ
5'NN3Y.UDVLFH89,5m2
.þ
5'3Y.UDVLFH111m2
.þ
5'NN.HOþLFH
.þ
5'$ORM]RY
.þ
5'NN$ORM]RY
.þ
&(1<9ý(71ċ32=(0.ģ
1DEt]tPHYêVWDYX5'QDYODVWQtPSR]HPNXSURYH
GHQtQt]NRHQHUJHWLFNiGĜHYRVWDYEDQHERNODVLFNi]GČ
QiVWDYED1t]NpJDUDQWRYDQpFHQ\SURYČĜHQiNYDOLWD
LQGLYLGXiOQtSĜtVWXS
9ROHMWH

3521È-0<
Volejte: 723 335 940
3RG.RVtĜHP45m2
.þLQN
2+kk Plumlovská 65m2
.þLQN
âSiO\
.þYþLQN
'ROQtFLKOD
.þLQN
3+kk Plumlovská 100m2
.þLQN
3RG.RVtĜHP
.þLQN
NN1HWXãLORYD90m2
.þLQN
9UEiWN\
.þLQN
4+1 Tylova 147m2 po rek.
.þLQN
1ČPþLFH74m2
.þLQN

267$71Ë

Volejte: 723 335 940
5HNUHDþQtSR]HPHN6XFKê 800m2
Y5.
*DUiåâPHUDOD20m2 nová
.þ
3URQSURVWRU0DQKDUGD100m2 .þLQN
3URQ.RPSURVWRU3UĤP\VORYi .þPURN
3URQiMHPNRPREMHNW39 500m2 .þLQN
3URQiMHPKDOD6PUåLFH1.000m2
.þPURN
3URQNRPREMHNWX.UDOLFHVE\WHP .þLQN
Volejte: 739 322 895
3URGHMELVWUR:RONHURYD
.þ
6WDYHEQtSR]HPHN9UDQRYLFH±.HOþLFH1253m2 .þ
6WDYHEQtSR]HPHN.RVWHOHFQD+DQp1850m2.þ
6WDYHEQtSR]HPHN$ORM]RY525m2.þ

352./,(17<+/('È0(
VOLEJTE: 739 322 895
%\WSREOtåFHQWUDSODWEDYKRWRYRVWL
%\WYRVREQtPYODVWQLFWYt3ODWEDKRWRYČ
3R]HPHNSURYêVWDYEX5'3URVWČMRYDRNROt
3URQiMHPE\WXQHERY39

VOLEJTE: 723 335 940
2GNRXSHQtRUQpSĤG\
%\WFLKORYê
'ĤPY.RVWHOFL1+
&KDWXYRNROt3OXPORYD

352'È0(,9$â,
NEMOVITOST
67$ýË=$92/$7
3529È'Ë0(,9é.83
1(029,7267Ë
1$%Ë=Ë0(9é.83
251e3ģ'<
92/(-7(
'23258ý8-(0(

1DEt]tPH YêVWDYEX 5'  QD NOtþ 3URVWČMRY ±
9UDKRYLFHORNDOLWD7UiYQtN\
2E\WQiSORFKDGRPXP3R]HPHNP0RåQRVWYROE\]YtFHSURMHNWĤ
&HQD.þ
9ROHMWH

1DEt]tPHYêVWDYEXURGLQQpKRGRPĤQDNOtþ
3Y.UDVLFH
Pozemek 562m2. Obytná plocha 90m2 0RåQRVW
~SUDYGLVSR]LFHSĜtVWDYE\JDUiåHDSRG
&HQD.þ
9ROHMWH

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

Prodám byt 4+1, cihlový dům,
107m2, centrum města, cena
749 000 Kč. Tel.: 773 772 009

REALITNÍ KANCELÁŘ
VNB REALITY
Hlaváčkovo nám.1 (ATRIUM),
Prostějov
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 2+1, Kral.Háj 540.000 Kč
* RD 5+1, Určice
900.000 Kč
* RD, Zdětín
cena v RK
* Chata, Březský vrch 430.000 Kč
* St.pozemek, Suchdol 470.000 Kč
*St.pozemek,Vrahovice1.100.000Kč
* Pronájem kancelář 5000Kč/měs.
Ing.MarieVymazalová,774421818
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 1+1, DB/P
510.000 Kč
* BYT 4+kk, 114 m2 2.800.000 Kč
* Činžovní dům PV 3.650.000 Kč
* RD Laškov
440.000 Kč
* RD Alojzov
640.000 Kč
* RD po rek.Tovačov2.200.000 Kč.
* Chata Prostějovičky 280.000 Kč

Pronajmu kancelář v přízemí na
Masarykově náměstí v Konici. Tel.:
777 888 067

AUTOPARK – Francouzská
ul. sídl. Západ, Prostějov nabízí kryté stání: akce duben 1+1
Nabízíme k prodeji vilu o velikos- – 900 Kč/měs., druhé auto v roditi 5+1 se zahradou 307 m2 na ulici ně 600 Kč/měs. Tel.: 604 430 934
Krátká v Prostějově. Vila je vhodná
k bydlení i v kombinaci s podnikáním Koupíme dům se zahradou. Tel.:
(ordinace, ateliér,služby atd.). Cena: 774 405 644
Nabídněte. Tel. 721 204 152
Koupíme chatu v okolí PV.Tel.:
Pronajmu objekt vhodný k men- 774 101 818
ší výrobě nebo skladování. Tel.:
Pronajmu novou nadstar. pro606 178 431
dejnu 200m2 s výlohou 3x7m
Pronajmu dlouhodobě chatku na v centru,1patro,nájem 10.000Kč/
plumlovské přehradě, studna, elek- měsíc. Info 602 553 222
třina, suché WC. Zahrada 700 m2.
Od 1.5. pronajmu cihlový byt
Mob.: 777 862 829
1+1 v přízemí, blízko centra. Tel.:
PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME:
* BYTY 1+1, 2+kk, 2+1 v Prostějově Pronajmu 1+k na Žeranovské ul., 602 137 047
5. patro, po rekonstrukci. Cena do* BYT 3+1 do 1.500.000 Kč
Kupujeme byty 2+1, 3+1. Cenu
hodou. Tel.: 608 887 633
* Rodinné domy v PV a okolí
respektujeme. Tel.: 774 414 525
* Chaty, zahrady a pozemky
Hledáme
ke
koupi
RD
nebo
byt
Více na:WWW.VNB-REALITY.CZ
Koupím byt v PV bez realit.
v PV a okolí. I k rekonstrukci. Na792 284 168
Hledáme ke koupi byt 2-3+1 v Pro- bídněte. T.: 605 011 310 i SMS
stějově. Spěchá! Tel.: 605 011 310
Koupíme byt 1+1 s balkonem,i pův. Pronajmu garáž Moravská ul. Tel.:
777 011 148
Koupím novostavbu RD v PV. Tel. stav. Tel.: 774 101 818
774 858 723
Hledám ke koupi nebo k pronájmu zahradu i menší v bezprostředním okolí Pv nejlépe v okolí
Hloučele. Tel.: 602 708 231
Hledáme ke koupi byt 2+1. Tel.:
774 421 818
Hledám k dlouhodobému pronájmu byt vel. 4+1 a větší. Tel.
724 751 229

1DEt]tPH SURGHM 5'  /LSRYi ]DKUDGD JDUiå
Vhodný k trvalému bydlení i na chalupu, nedaleko
RGOHVDQRYiVWĜHFKD
&HQD.þ
9ROHMWH

www.realitypolzer.cz

Mladý pár koupí byt 2+1 nebo 1+1
v PV s balkonem, nejlépe v OV nebo
s možností převodu. 792 273 285

777 251 878

Koupím domek nebo chatu v okolí
PV. 773 513 220

15032610325

Prodám RD, obec Hrochov, vhodný na chalupu. Cena 330 000 Kč.
Platba hotově. Spěchá! Tel.:
604 942 261

5RGLQQpGRP\
35267ċ-29Krasice
5'ĜDGRYêFHORSRGVNOHSHQêVJDUiåtD
]DKUDGRX'ĤPY]DSRþDWpUHNRQVWUXNFL9ê&(1$Y5.

PČUDSR]HPNXP2.

%\W\



stavu, nová kuch. linka.



BYT 2+1, $6ODYtþND
DB, 62 m2, 3.NP s
výtahem, byt po celk.
UHNRQVWU9HOPLSČNný.
&(1$.þ
%<7.RVWHOHF
ká ul., VORGåLtDãDWnou, 5.NP s výtahem.
%\WGĤPSRUHYLWDOL]DFLE\WMHYSĤY
&(1$Y5.
%<7.ORSRWRYL
FH po rekonstrukci
V JDUiåt D ]DKUDGRX
bazén, OV, 92 m2,
13]GČQpKRGRPX
&(1$.þ
%<7 NN V ORGåLt,
Vrahovice, 32 m2, OV,
4.NP s výtahem, byt
LGĤPSRUHNRQVWUXNFL
 &(1$.þ
%<7'ROQt29
58 m2, 2.NP panel. domu s výtahem, 2.NP,
GĤP SR UHYLWDOL]DFL
E\WSĤYVWDY
&(1$.þ

3R]HPN\

9Ë&(1(029,7267Ë1$
:::5($/025$9,$&=

15030670256

3/80/29 stavební
parc. pro výstavbu
5'RYêPČĜHP2,
ã[GOP2) s
PRåQRVWt RNDPåLWp
výstavby.
9HãNHUp,6&(1$.þ
2/â$1<839stavební pozemky v loNDOLWČ=$)$528N
YêVWDYEČVDPVWRMtFtFK5'9HãNHUp,6
YêPČU\RGP2 do 989 m2.
&(1$Y5.
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řádková inzerce, vzpomínky, pohřby

FINANCE
Vyplatíme všechny Vaše EXEKUCE
a poskytneme Vám jednu půjčku.
Pracuji pro více věřitelů Volejte:
777 551 492

Největší láska na světě
umírá, když oko matčino
navždy se zavírá…

Peníze pro všechny ihned při
podpisu! Zvýhodněné podmínky, žádné poplatky. Volejte:
775 02 12 12

Vydal ses cestou, již chodí
každý sám, jen dveře vzpomínek
jsi nechal dokořán. Děkujeme
za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, jenž jsi s námi žil.

17

Dík za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, který jsi s námi žil.
Tvůj odchod stále bolí,
na Tebe zapomenout nedovolí.

Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč.
Pracuji pro více věřitelů. Tel.:
777 551 492
Hotovostní půjčka 5 – 50 tis.
Vyřízení
do
24
hodin.
Pouze seriózní jednání. Tel.:
777 467 046

15

!PENÍZE PRO KAŽDÉHO! Rychle
a seriozně. Vyplácení z vlast. zdrojů
od 3 věřitelů. Konzultace zdarma
denně na 739 066 462

Hned na patnáctku
pozůstalých s láskou
vzpomínají Prostějované
v dnešním čísle Večerníku.
Přidejte se taky!

15012320037

Rychlá půjčka 5 až 15 tis. Kč.
Půjčíme skoro každému. Výplata
při podpisu smlouvy. Pracuji pro
1 věřitele. Tel.: 607 275 496

paní Růžena HERTLOVÁ
ze Smržic.
S láskou a úctou v srdci,
stále vzpomíná dcera Milena,
pravnučka Lenička, pravnuk
Lubošek – vnučka Jitka
s rodinkou a vnuk Ladiček.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi – děkujeme.

Dne 4. dubna 2015
vzpomeneme 10. výročí úmrtí,
co na Prostějovském hřbitově
odpočívá milovaný manžel, švagr
pan Antonín MAZUR
z Prostějova.
Stále vzpomíná manželka
Marie s celou rodinou.

Dne 5. dubna 2015
si připomeneme 3. výročí úmrtí
pana Leopolda ŽUPKY
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Jarmila, syn Leopold,
snacha Marie a vnuk Jaroslav.

Osud nám nevrátí,
co vzal, vrací jen krásné
vzpomínky a s nimi žal.

Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč, rychle až
do domu, bez poplatku předem. Tel.:
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů
Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ,
rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734.
Pracuji pro více věřitelů.
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330

15031970286

Rychlá hotovostní půjčka od 5 do
50 tis. Seriozní a rychlé jednání.
774 119 937

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

15032620329

Půjčky Prostějov a okolí. Tel:
776 087 428

15012320038

Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000
Kč se zástavou nemovitostí. Tel.:
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů.

Dne 4. dubna 2015
vzpomeneme první rok,
kdy nás navždy opustila
paní Marcela VESELÁ
z Kraliček
a 16. července 2015
vzpomeneme jejich nedožitých
60. narozenin. Kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi
Děkují manžel, syn a dcera.

v úterý 7. dubna 2015

smuteèní oznámení
Pohřební služba Pavel Makový,
Kravařova 11, tel.: 582 332 100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004

Dne 29. března 2015
uplynul rok od chvíle,
kdy nás navždy opustil
pan Zdeněk LUKEŠ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Čas ubíhá a nevrací,
co vzal, ale láska, úcta
a vzpomínky v srdcích žijí dál.

PŘÍŠTÍ ČÍSLO PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU
vychází vzhledem k velikonočním svátkům

Dne 30. března 2015
vzpomeneme 4. roky od chvíle,
co nás navždy opustila
paní Anna BEJOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dne 1. dubna 2015
uplyne 5. smutný rok od úmrtí
našeho milovaného tatínka
pana Bedřicha ŠEVČÍKA
z Drozdovic.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Děkuje dcera Anička
a syn Beďa s rodinami.

Dne 27. března 2015
jsme vzpomenuli 10. smutné
výročí, kdy nás navždy opustil náš
tatínek, dědeček a tchán
pan Zdeněk DOSTÁL
z Prostějova.
S láskou stále vzpomíná dcera
Radka s manželem Michalem
a vnoučata Terezka a Matyášek.
Děkujeme za tichou vzpomínku.
Když zemře maminka,
i slunce zajde, v duši se rozhostí
zvláštní chlad. Těžko pak ve světě
ještě se najde, kdo by jak
maminka uměl mít rád.

Dne 28. března 2015
uplynulo 2 a půl roku co nás navždy
opustil náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček a velký rybář
pan Vincenc RŮŽIČKA
z Prostějova.
Milovaný tatínku, není dne,
abychom si na Tebe nevzpomněli
na Tvůj hlas, na Tvůj úsměv,
tak moc nám tady chybíš. Tvůj
odchod stále bolí a nikdy nepřebolí.
Stále čekáme, že se nám jednou
vrátíš. Dávej tam na sebe pozor,
jednou se setkáme.
S láskou Tvá milující rodina.

Pohřební služba A.S.A. TS,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

Pohřební služba Pavel Makový
Nejsou již mezi námi

Poslední rozlouèení

Karla Pazderová 1928 Otaslavice
Mgr. Ludmila Odvalilová 1937
Prostějov
Ing. Martin Karhánek 1985
Prostějov
František Vondráček 1938 Služín
Naděžda Richterová 1926 Prostějov
Vojtěch Kašpar 1995
Čelechovice na Hané
Marie Pluskalová 1950 Prostějov
Věra Valtrová 1928 Stínava
Josef Kintl 1943 Dubany
František Zlatníček 1932 Plumlov

Pondělí 30. března 2015
František Marek 1937 Protivanov 13.00 kostel Protivanov
Úterý 31. března 2015
Bohumil Hrubý 1941 Prostějov 10.00 Obřadní síň Demelova
Karel Běhal 1925 Prostějov 11.00 kostel C+M Prostějov
Františka Menšíková 1929 Otaslavice 14.00 kostel Otaslavice
Středa 1. dubna 2015
Ing. Gustav Sochora 1931 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 2. dubna 2015
Libuše Vraštilová 1935 Hablov 11.00 Obřadní síň Demelova
Pátek 3. dubna 2015
Františka Vidmuchová 1947 Mostkovice 12.30 Obřadní síň Prostějov
Ludmila Nadymáčková 1930 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Úterý 7. dubna 2015
Anděla Lakomá 1943 Vrahovice 14.30 kostel Vrahovice

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Nejsou již mezi námi

Poslední rozlouèení

Soukromá pohřební služba Václavková a spol. se omlouvá pozůstalým
pana Oldřicha Doláka, kdy v minulém čísle bylo mylně uvedeno jeho
příjmení. Nedopatřením tak vzniklo jméno Novák. Tímto se Soukromá pohřební služba Václavková
ještě jednou omlouvá.

Pondělí 30. března 2015
Václav Kaňák 1945 Určice 14.00 kaple Určice
Středa 1. dubna 2015
Květoslava Preclíková 1935 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Věra Horáková 1922 Čechy pod Kosířem 15.00 kostel Čechy pod Kosířem
Zdeněk Galíček 1945
Prostějov Ladislav Dvořáček 1928 Prostějov
Jaroslava Čechová 1942 Prostějov Jan Ječmínek 1932
Želeč
Marie Heinzlová 1934 Prostějov Jarmila Soldánová 1936 Prostějov

Pohřební stužba A.S.A. TS
František Karásek 1944 Prostějov
Poslední rozlouèení
Vlastimil Ohlídal 1922 Prostějov Pondělí 30. března 2015
Vlasta Vaníčková 1943 Prostějov Marie Balzerová 1949 Němčice nad Hanou 12.30 Obřadní síň Prostějov
Marie Ježková 1923 Obědkovice
Arnošta Grygárková 1934 Hrubčice

Dne 22. března 2015
uplynul první rok, co nás opustila
paní Vlasta HUTAŘOVÁ
z Konice.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery Dana, Jarka, vnoučata
a pravnoučata.

Čas ubíhá a nevrací,
co vzal, ale láska,
úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál.

Dne 2. dubna 2015
vzpomeneme 80. výročí narození
naší maminky a babičky
paní Marie KONŠELOVÉ
z Určic.
Za tichou vzpomínku děkují
synové Milan a Vlastimil
s rodinami.

Dne 3. dubna 2015
uplyne 1. smutný rok, od úmrtí
naší milované maminky a babičky
paní Jiřiny PĚČKOVÉ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel Jan a dcery s rodinami.
Nechtěla jsem odejít, tak moc jsem
chtěla žít a s Vámi být.
Jak zlomený kvítek padla jsem
a nestačila už zavolat.
Sbohem buďte drazí,
odešla jsem, odkud se již nevrátím.

Dnes, tj. 30. března 2015
uplyne již 10 let, co nadešla noc a
po ní žádné ráno pro naší dceru
Jiřinku HRABALOVOU
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
rodiče, sestry Jitka a Dana
s rodinami, bratr Jiří s rodinou.

Děkuji ze srdce všem přátelům
a známým, kteří se přišli
rozloučit s mým manželem
panem Zdeňkem GALÍČKEM
dne 23. března 2015.
Velký dík patří též pohřební
službě paní Václavkové
za zajištění důstojného rozloučení.
Za truchlící rodinu manželka.
Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten,
kdo Tě miloval, vzpomíná dál.

Dne 31. března 2015
by se dožil 65 let
pan Ladislav ZAPLETAL
z Prostějova
a dne 4. dubna 2015
vzpomeneme
6. výročí od jeho úmrtí.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Helena s rodinou.
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nabídka pracovních míst, řádková inzerce

HLEDÁTE PRÁCI?

SOUKROMÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE
Hledáme brigádně pracovnici
do kanceláře. Svůj životopis zašlete na kozak@pv.cz, pro bližší
informace volejte 608 706 148

Stavební firma hledá stavebního
mistra (parťáka) na práci v okrese Prostějov. ŘP sk.B nutný. Tel.:
608 984 766

Firma HANAKOV spol. s r.o. přijme do jednosměnného provozu
zámečníka - svářeče. Nabízíme
zázemí stabilní společnosti, dobré
platové podmínky, závodní stravování. Požadujeme platný svařovací průkaz CO, TIG, praxi v oboru, bezúhonnost. Informace tel:
582 302 341, životopisy zasílejte
na hanakov@hanakov.cz

NEPROPÁSNĚTE SVOJI ŠANCI...
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

Přijmu řidiče s ŘP sk C, jízdy
Řidič – rozvoz a donáška polední- tuzemsko. Tel.: 605 248 001
ho menu (9-13hod), vhodné pro
důchodce. Místo nakládky Kralice Do nově otevřené restaurace v Prona Hané. Info: 582 342 095
stějově přijmeme kuchaře a číšnici/
číšníka. Příjemné vystupování, ochoFirma HANAKOV spol. s r.o. ta, pracovitost, spolehlivost výho- Penzion a restaurace U Koníčka
přijme do třísměnného provozu dou. Životopisy zasílejte na email:
přijme zaměstnance na pozici
obsluhu soustruhu. Požadujeme Kocourkova.Z@seznam.cz, inforservírka/číšník. Životopisy
vzdělání v technickém oboru, mace na telefonním čísle 774 812 056
prosím zasílejte na email:
praxe výhodou, samostatnost,
restaurantjob@email.cz.
flexibilitu. Nabízíme zázemí sta- Strojírenská firma z Prostějova Více informací na tel. 777 117 998
bilní společnosti, dobré platové hledá zámečníka s praxí a znalostí
podmínky, závodní stravování, výkresů. Nástup možný ihned. Tel.: Přijmeme mechanika do pneuchazečům s bydlištěm mimo 602 760 099
uservisu. Praxe výhodou. Náokres PV nabízíme příspěvek
stup možný ihned. Plat 100 Kč/
na ubytování v ubytovně. Tel: Hledáme brigádníky do letních občer- hod. čistého. Tel. 608 332 170,
582 302 341. Životopisy zasílejte stvení na plumlovské přehradě. Pro- www.pneuservis-pv.cz
na hanakov@hanakov.cz
voz duben – září. Tel.: 777 301 936.
Životopisy zasílejte také na email.: Moderní stavební firma přiKaron s.r.o. přijme zedníka, tesaře kocourek.radek@seznam.cz
jme šikovné pracovníky. Tel.:
- vyučené, řp B podmínkou. Tel.:
777 943 299
605 483 602
Rehabilitační centrum Konice
s.r.o., Tyršova 414, 798 52 Konice.
Firma HANAKOV spol. s r.o.
Hledáme zedníka-dlaždiče (veVypisuje výběrové řízení na post
přijme do hlavního pracovního
doucí pracovní skupiny) Tel.:
fyzioterapeut – fyzioterapeutka.
poměru lakýrníka. Nabízíme
731 487 691
Požadavky: příslušné SŠ a VŠ vzdězázemí stabilní společnosti, odlání, vhodné i pro čerstvé absolvenpovídající mzdové podmínky
Přijmu pracovníka do pekař. pro- ty výhodou je „Osvědčení k výkonu
a závodní stravování. Požaduvozovny 3 směnný provoz, info: bez odborného dohledu“. Přihlášky
jeme vyučení a praxi v oboru,
582 342 095 9-12 hod
se stručným životopisem zasílejte
bezúhonnost. Životopisy posína adresu centra nebo e-mailem na
lejte na hanakov@hanakov.cz
Centrum regenerace v Prostěrehabilitace@volny.cz Bližší inforTel: 582 302 341 Brablecová
jově.Ihned zapracujeme do růzmace na t.č. 731 172 674
ných pozic. Možnost i VČ. Tel.:
602 810 644.
WWW.VECERNIKPV.CZ
Hledám elektrikáře.774 989 007

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kovář/-ka
10 000 Kč třísměnný
Řidič/-ka VZV
90 Kč/hod jednosměnný
Uklízeč/ka v průmyslových
5 000 Kč
jednosměnný
objektech
Pracovník/ce pro výdej obědů 4 500 Kč jednosměnný
ve školní jídelně
Pracovníci pro opravu
85 Kč/hod jednosměnný
dřevěných palet
Servisní technici
150 Kč/hod jednosměnný
Referent prodeje – skladník/-ce 18 000 Kč jednosměnný
Kuchař/-ka
20 000 Kč pružná
Prodavač/-ka
70 Kč/hod jednosměnný
Odborný prodejce obkladů,
13 000 Kč dvousměnný
dlažeb a koupelnového vybavení
Natěrač/-ka
15 000 Kč dvousměnný
Zámečník/-ce
16 000 Kč dvousměnný
Dělník/ce – výstavba závlahových 80 Kč/hod jednosměnný
systémů, zahradnické práce
Administrativní pracovník/-ce 13 000 Kč jednosměnný

Kvalifikace

Firma

základní+praktická ALPER a.s.
základní+praktická Žolíková práce s.r.o.
základní+praktická VAMÍK s.r.o.
základní+praktická IF FACILITY a.s.
základní+praktická AutodopravaHanzalíks.r.o.
střední
střední
střední
střední
střední

ReklamniTechnologie.cz s.r.o.
KILI, s.r.o.
Bohemia INC., s.r.o.
Ivana Brunclíková
M.B.Keramika spol. s r.o.

střední
střední
střední

Strojírny Prostějov, a.s.
ManpowerGroup s.r.o.
GYLDEN, s.r.o.

ÚSO s maturitou

CUTTER Systems spol. s r.o

Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir
a na nástěnkách ÚP ČR-Prostějov ulice Plumlovská 36.
Zprostředkování zaměstnání: Plumlovská 458/36, 796 01 Prostějov

KOUPÍM

až v úterý

7. dubna
SLUŽBY
Stěhování, vyklízení.
775 132 134

Tel.:

Opravy a úpravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Vedle knihkupectví u radnice
702 870 751
Provádíme také opravy plavek,
spodního prádla a zcelování

AUTO MOTO
15032610320

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

PŘÍŠTÍ ČÍSLO

15022320204

Odkoupím a v hotovosti ihned proplatím starožitnosti umělecké a sběratelské
předměty, staré knihy, pohlednice, mince, medaile, obrazy, zbraně, uniformy,
vyznamenání, hodiny, fotoaparáty, rádia,
gramofony, nábytek z chromových trubek i barevného umakartu, lustry, lampy,
kamna, porcelán, keramiku, sklo, věci ze
stříbra, šperky, staré hračky, veterány a
věci na ně a další. Přijedu, rychle a solidní
jednání. Tel.: 605 138 473

15032610324

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.

Koupím Š-Fabii,tel:778 018 269

Stolařství V. Jančík.
Koupíme starožitný nábytek, obDomamyslická 104, PV.
razy, zbraně, vojenské předměty,
www.stolarstvijancik.cz
hodiny, porcelán, sklo, hračky,
Tel.: 604 820 358
moto věci a jinou veteš. Vykoupíme také celé pozůstalosti a zajišťuSTĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
jeme komplexní vyklízecí práce.
Seriózní jednání a platba hotově. 721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové, terénní práce.
Tel.: 773 113 303.

AKCE do vyprodání zásob.
Prodej bukového palivového dříví.
Cena 500 Kč/prms. + 15% DPH. Doprava zajištěna. Pila K+L Doloplazy
u Nezamyslic. Tel.: 582 388 101
ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice.
Prodej jablek. Konzumní i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele).
Po - pá: 7.00 - 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465

Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367.
Sobra – auto.cz, Žeranovská 3. Tel.: 608
933 033. Na trhu již 21 let opravíme vše,
zkušenosti, autoservis osobní a dodávky,
ND – obchod, pneuservis. Konzervace
dutin, ME, TK

15021020132

PRODÁM

Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343

Svatby, narozeniny, oslavy, večírky,
dětské akce, disko, atd.. Muzika od
Sazenice velkoplodé, skleníkové vinné révy. 70. let až po současnost. Nabízím
Možno pěstovat i venku. Tel.: 737 188 898 ozvučení, osvětlení vašich akcí. Tel.:
799 502 473
Prodej brambor konzumních á 7
Kč/kg, krmných á 2 Kč/ kg. Firma Rekonstrukce
koupelen.
Tel.:
Oldřich Mlčoch, Lešany 36, Tel.: 605 459 652
721 308 323

ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009

15032510315

www.vecernikpv.cz

Antény Jiříček provádí prodej,
montáž,
servis
antén
a satelitů včetně společných.
Více na www.anteny.kvalitne.cz
mob. 776 340 848
15031020264

Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové
dříví – krácené. Cena 550 Kč/plm. Doprava zajištěna. Tel.: 582 371 493 nebo
605 405 953

Pondělí 30. března 2015
www.vecernikpv.cz

soutěže
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ˇ
PRO VOLNOU CHVILICKU
ˇ ˇ
´
aneb luStETe,
bádejte,
hádejte..
správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 12/2015:

Poslední březnový týden v rámci nového projektu "MILUJEME VEČERNÍK" vám opět přinášíme inovovanou podobu
oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky,
najdete i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly, ani hrátky s písmenky a pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Olomoucká 10, Prostějov a to tradičně do ČTVRTKU 2. DUBNA 2015,
12:00 hodin, s jedinou výjimkou, kterou je klání o fotografii z našeho města..

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

správně:

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
vyhrál/ - la

Vrahovická (pivovar)
Vlasta KOPECKÁ, Brněnská 70, Prostějov
Výherce získává: 2 VSTUPENKY na koncert Ládi Kerndla.
BÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

správně:

vyhrál/ - la

Radek Pastrňák
Božena STAŇKOVÁ, Ptení 79
Výherce
ýh
získává: POUKAZ na občerstvení v hodnotě 500 Kč
od firmy BRUTUS.

Naše dnešní otázka již tradičně zní:
Kde je k vidění objekt na uvedeném snímku?

správně:

OSMISMĚRKA

vyhrál/ - la

JARNÍOBUVI
Jindřich SVOBODA, Vrbátky 109
Výherce získává: POUKAZ na zboží v hodnotě 400 Kč, který věnovaly
ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY VELEBOVÁ.
SU
DO
KU

15012860075

SUDOKU
8,1,2,8
Lubomír DOČKAL, Pod Záhořím 2, Prostějov
Výherce získává: VSTUPENKU v hodnotě 500 Kč
na koncert Richarda Müllera!.
KŘÍŽOVKA
jaro se už blíží ponožky od Marušky barvami hýří
Magdaléna HRNÍKOVÁ, Studentská 8, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč od olomoucké
prodejny PONOŽKY OD MARUŠKY.

Dnes můžete zápolit o POUKAZ v hodnotě 400 Kč na Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat
v redakci Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.
věštění od KARTY ZDRAVÍ.

SUDOKU

OSMISMĚRKA

15032560314

15030260236

LÍBIVÉ FRANCOUZSKÉ .......

Partnerem dnešního kola je Městský klub
Litovel, který věnuje 3 VSTUPENKY na
Chantal Poullan.

AKTY, ALARMY, ATAK, CEJCH, DCEŘ, DÍŽE, KEMP, KMENT, KONEC, KVÍTKO,
NOTA, OTEP, PATA, POSTRK, PRAK, PRÁT, ŘEKA, ŘÍJE, ŘÍPA, ŘVOUN, SPLNIT,
ŠAFÁŘ, ŠIKULA, TÚJE, ULOŽENÁ, ÚVOD, VÍKEND, ŽHÁŘ

PartneremdnešníhokolajeKAVÁRNAMALÝ
PRINC, kde můžete zápolit o vstupenku
v HODNOTĚ 500 Kč na koncert RICHARDA
MÜLLERA!

BÁDEJTE, KDO SE

SKRÝVÁ
POD TOUTO TVÁŘÍ...

15012860074

Kdo je na
fotografii?
Tentokrát
jsme zabrousili
do politiky
a graficky lehce
poupravili
členku KDU-ČSL,
která se
aktivně angažuje
v Plumlově.

15012860073

Výherce získá POUKAZ v hodnotě 400 Kč
na konzumaci lahůdek od firmy DAREX.

Prostřednictvím Večerníku obdrží výherce chutnou
a lahodnou cenu v podobě DVOU PŮLMETROVÝCH ŠPIZZA PIZZ, které si lze osobně poskládat
z těch nejrůznějších kousků! Cenu v HODNOTĚ
430 Kč věnovalo OBČERSTVENÍ ŠPIZZA.
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www.vecernikpv.cz

zveme vás...

TIPVečerníku

Velikonoční rock III.
KDY: SOBOTA 4. DUBNA, 20:00 hodin

KDE: Spoleèenský dùm, Komenského ul., Pv
Už potřetí v historii se Prostějovem rozezní Velikonoční rock! A i tentokrát se příznivci muziky tohoto žánru mohou těšit na pořádný rockový nářez
v podání těch nejlepších od fochu. „Portfolium
jsme rozšířili na pět skupin, aby si co nejvíce hudebních příznivců přišlo na své,“ pousmál se Petr
Zlámal, majitel pořádající agentury HIT TRADE.
První tóny se „Kaskem“ rozezní přesně v osm hodin večer.
A ani letos u toho nebudou chybět prostějovské legendy PLUS a QUERCUS, které doplní revival bandy Red
Hot Chili Peppres, Smookie a AC/DC, jež jsou připraveny zdejším fandům dávkovat tu pravou rockovou
atmosféru po celou dobu večera. Nenechte si proto ujít
příležitost pořádně si zařádit na staré známé songy, ještě
dřív, než se s kocarem a kraslicemi vydáte na pondělní
velikonoční maraton.
„Na kvintet jsme počet kapel rozšířili z jediného důvodu, kterým je možnost, aby si každý našel na akci to svoje. I z tohoto důvodu je očekávána hojná účast širokého spektra prostějovských příznivců rockové muziky,“

Foto: www.hittrade.cz
vzkázal Petr Zlámal. Jak dodal, hned pro dvě seskupení
to bude skutečná zkouška ohněm. „Revivalové skupiny
AC/DC a Smokie, kde hraje i moje maličkost, budou
mít premiéru před živým publikem!“
Vstupenky jsou stále v předprodeji k dispozici
v Klenotech Eva, restauraci Koliba a Hudebninách
Tyl. A pokud chcete pokoušet štěstěnu, zahrajte si
s Večerníkem o lístky zcela zdarma! Stačí nalistovat
stranu 24 dnešního vydání.
Mimochodem, PROSTĚJOVSKÝ Večerník jakožto
exkluzivní mediální partner na akci pochopitelně nemůže chybět, takže se můžete těšit na reportáž z akce
a spoustu fotografií včetně videa na www.vecernikpv.cz.
Tak neváhejte a určitě přijďte! Sraz ve 20:00 v prostějovském Společenském domě.

BASKETBAL
Sobota 4. dubna:
18.00: Ariete Prostějov – Sluneta Ústí
nad Labem (1. utkání čtvrtfinále play
off Kooperativa NBL, hala Sportcentra
DDM Prostějov).

LEDNÍ HOKEJ
Pátek 3. dubna:
12.30–20.30: Sida Cup 2015 (1. den
mezinárodního turnaje starších žáků,
zimní stadion v Prostějově).
Sobota 4. dubna:
7.55–20.45: Sida Cup 2015 (2. den mezinárodního turnaje starších žáků, zimní
stadion v Prostějově).
Neděle 5. dubna:
8.05–16.30: Sida Cup 2015 (3. den mezinárodního turnaje starších žáků, zimní
stadion v Prostějově).
Více informací najdete na straně 34.

FILMOVÉ A DIVADELNÍ
OKÉNKO...

aneb, co se kde hraje…

sobota 4. dubna
15:30 Ovečka Shaun ve filmu
17:30 Ovečka Shaun ve filmu
Školní 1, Prostějov
20:00 Rychle a zběsile 7
pondělí 30. března
14:00PondělníBijásek–Jakjsmehráličáru neděle 5. dubna
15:30 Ovečka Shaun ve filmu
17:30 Lovci a oběti
17:30 Rychle a zběsile 7
20:00 Město 44
20:00 Rychle a zběsile 7
úterý 31. března
NEHRAJEME – výstava velikonoce pondělí 6.dubna
15:30 Ovečka Shaun ve filmu
v lidových řemeslech
17:30 Druhý báječný hotel Marigold
středa 1. dubna
americká komedie
17:30 Lovci a oběti
Maari
M
riggo
old
d
20:00 Druhý báječný hotel Marigold
český akční thriller
20:00 Lovci a oběti
Apollo 13
čtvrtek 2. dubna
17:30 Rychle a zběsile 7
Barákova 12, Prostějov
americký akční film
pátek 3. dubna
20:00 Rychle a zběsile 7
20:00 VEČER TVRDÝCH VAJEC
pátek 3. dubna
parta tvrdých vajec a kytarových riffů
15:30 Ovečka Shaun ve filmu
kapel KERVEŽEKSON a IQ OPICE
francouzská rodinná komedie
sobota 4. dubna
17:30 Rychle a zběsile 7
20:00 TELEPORT W/ DJ LOUTKA
20:00 Rychle a zběsile 7
lahůdka z house scény

Kino METRO 70

www.prostejov.eu/duha
pátek 3. dubna
13:00 a 15:00 Honění Jidáša
Tradiční velikonoční obchůzka chlapců ze souborů Kláseček a Klásek z Kralic na Hané / Náměstí T. G. Masaryka
18:00 a 22:00 Taneční večer nejen
pro seniory

Centrum pro rodinu
Prostìjov o.s.
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
PŘÍPRAVA DĚTÍ NA ŠKOLU – kroužek pro předškoláky, zaměřený na rozvoj
jemné a hrubé motoriky, na grafomotoriku, logopedii, rozvoj slovní zásoby a komunikačních schopností. Probíhá každou
středu od 17 do 18.30 hodin.
PRVNÍ ŠKOLIČKA – dopolední kroužek typu miniškolky, určený rodinám s
dětmi od 2 do 4 roků. Usnadňuje přípravu
na nástup do MŠ, připravuje na separaci od
rodičů a navazování vztahů s vrstevníky v
malé skupině a bezpečném prostředí. Probíhá každý čtvrtek od 8.30 do 11.30 hodin.
ODBORNÉ RODINNÉ PORADENSTVÍ A TERAPIE – Bc. Marcela Kořenková - terapeutka v oblasti rodičovského
poradenství. Je nutné se objednat. Dle
potřeby zajistíme i hlídání dětí.

DUHA
Školní 4, Prostějov
sobota 4. dubna
15:00 Pohádkové tajemství 1
pásmo pohádek
17:30 Perný den
britská hudební komedie z roku 1964
20:00 Perný den

SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH,
Svatoplukova 15, Prostějov
Vážení klienti. I v roce 2015 Vám nabízíme možnost využít služeb našeho
zařízení. Kromě odborného sociálního
poradenství, Vám také nabízíme zajištění baterií do sluchadel a drobného
SEMTAMNÍK
příslušenství ke sluchadlům (hadičky,
úterý 31. března od 14:00 - Výroba veli- čistící tablety, či ušní tvarovky různých
konočního prostírání pod vedením paní velikostí). Zároveň vás upozorňujeme
Hanky Blahové. Klubovna SONS.
na změnu telefonní ho čísla poradenskéčtvrtek 2. dubna od 8:00 do 11:00 - Tvo- ho zařízení: 775 549 777 Na Vaši návštěření z keramické hlíny v Lipce.
vu se srdečně těšíme.
RÙZNÉ...
Pozvánky na semináře OHK v Prostějově: V neděli 19. dubna 2015 v 15:00 hodin
23. dubna – OBCHODNĚ-PRÁVNÍ se koná ve Společenském domě předstaPROBLEMATIKA V NĚMECKU – vení Pavla Kožíška „Hra kouzel a magie“
Dr. Marcella Pawelka
APRÍLOVÝ TANEČNÍ VEČER
4. května - AKTUÁLNÍ PROBLEMA– středa 1. 4. 2015 od 19 hod.
TIKA PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A
NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ - přednáší v sále tanečního klubu Jiřího Šindlera
na Olomoucké ulici.
Robert Křepinský
www.tanecni-prostejov.cz
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k Za zdravím do Beskyd! Svaz postižezapůjčení kompenzační pomůcky, např. ných civilizačními chorobami v ČR,
polohovací lůžka, ortopedické vozíky, Okresní organizace Prostějov, pořádá
chodítka, WC křesla aj. Služby jsme roz- i letos rekondiční pobyt, kterého se
šířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informa- mohou zúčastnit i nečlenové SPCCH.
ce v kanceláři č. 106 nebo na tel.č. 588 Pobyt se uskuteční v horském hotelu Cherry v Horní Bečvě ve dnech
008 095, 724 706 773
21.- 28. června. Informace a předběžné přihlášky na mobilu 739 513 405,
Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek LAZARIÁN- Mgr.V. Pařízek.
SKÉHO SERVISU PV, Hacarova 2,
zajišťuje ortopedické vozíky, WC křesla, Hanácký auto moto veterán klub v AČR
chodítka – pevná, pojízdná, podpažní, Prostějov pořádá v sobotu 11. dubna
2015 od 8 do 13 hodin „motoristickou
servírovací stolky a polohovací lůžka
(mechanická, elektrická). Kontakt po burzu“ před supermarketem Tesco Prostelefonu pí. V. Zapletalová 776 054 299 tějov – Držovice.
Regionální pracoviště TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje
služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

VOLEJBAL

Kino klub

Ekocentrum IRIS
ICM PROSTÌJOV
Husovo náměstí 67, Prostějov
Komenského 17(budova CMG),
sobota 4. dubna - Svatá voda Cakov –
Prostějov
vycházka. Sraz v Prostějově ve vestibulu „Evropská unie v otázkách“-internetová
hlavního nádraží ČD v 7:45 hod., odjezd soutěž pro mládež, která začíná v úterý 31.
vlakem v 8:02.
března. Více info na www.icmprostejov.cz

MC Cipísek
Odpolední herny pro rodiče a prarodiče s dětmi do 5 let – vždy v pondělí od
15:00 do 17:00 hodin. Není potřeba se
hlásit předem.
Kurz efektivního rodičovství pro pokročilé – dle rozpisu pro nahlášené
Termíny, přihlášky a bližší informace
v MC nebo na www.mcprostejov.cz

Sobota 4. dubna:
10.00: TJ Sokol I Prostějov – AC Zruč-Senec 2004 (1. kolo první ligy mužů,
dvorec u sokolovny na Skálově náměstí).
Neděle 5. dubna:
12.00: TJ Sokol I Prostějov – TJ Sokol
Zbečník (1. kolo dorostenecké extraligy,
dvorec u sokolovny na Skálově náměstí).

DUHA

CO, KDY, KDE aneb informace, akce,
události a pøednášky z vašeho okolí…

Mìstská knihovna Prostìjov
Skálovo nám.6, Prostějov
pondělí 30. března od 13:30 do 15:30 –
Slámový den
úterý 31. března v 9:00 – tvořivá knihovna
čtvrtek 2. dubna od 15 do 17 hodin – Poradna SOS – učebna

NOHEJBAL

Kulturní klub
b

www.

vecernikpv.cz

akce v regionu...
Velikonoce v muzeu kočárů
Historické kočáry Mylord a Tajemství života pořádají
následující sobotu 4. a neděli 5. dubna vždy od 9:00 do 17:00 hodin čtvrtý ročník
Velikonoc v Muzeu kočárů v Čechách pod Kosířem. Na programu bude zdobení vajíček starými i novými technikami, pletení pomlázky, malování a zpívání. Kromě toho
bude na sobotu i neděli připraven další doprovodný program.
Velikonoční výstava v kině
Město Němčice nad Hanou zve všechny
občany na Velikonoční výstavu z tvorby
paní Jany Holubové. Ta bude k vidění ve
foyer kina OKO dnes, tj. v pondělí 30. i zítra v úterý 31. března od 9:00 do12:00 hod.
a od 13:00 do 16:00 hodin.
Kuličky v Mostkovicích
Tuto neděli 5. dubna od 10.00 hodin
se bude v areálu místního fotbalového
hřiště konat turnaj v kuličkách Mostkovice open. Turnaj je otevřen pro všechny příchozí. Startovné je 30 korun pro

dospělé a 10 korun pro juniory. Máte-li jakékoliv dotazy ohledně turnaje,
kontaktujte přímo pořadatele na emailu luke.luke@post.cz či na telefonu
601 552 375.
Zdětín ovládne ping-pong
TJ Sokol Zdětín pořádá pro členy sokola
Zdětín a místní občany 10. ročník Velikonočního turnaje ve stolním tenise. Akce
se bude konat v sobotu 4. dubna 2015 od
9.00 hod. v místní sokolovně. Startovné
je 50 Kč. Občerstvení je zajištěno, taktéž
stylové ceny pro vítěze.

TIP

k obrazovce

Čtvrtek 2. dubna:
17.00: VK Agel Prostějov – TJ Ostrava
(1. utkání semifinále UNIQA extraligy
žen, hala Sportcentra DDM Prostějov).
Pátek 3. dubna:
17.00: VK Agel Prostějov – TJ Ostrava
(2. utkání semifinále UNIQA extraligy
žen, hala Sportcentra DDM Prostějov).

BRUSLENÍ
VEŘEJNOSTI
Úterý 31.3.
09.00-10.00
Bruslení pro školy,školky a veřejnost
Čtvrtek 2.4.
10:15-11:15
Bruslení veřejnosti o prázdninách
15.30-17.30
Bruslení veřejnosti o prázdninách
Pátek 3.4.
9:30-11:30
Bruslení pro školy,školky a veřejnost

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

SOBOTA
4.4.2015
18:30 HODIN

PĚTKA
S HVĚZDIČKOU
Komedie ČR (1985)
Režie: M. Balajka
Hrají: J. Hartl, D. Blaškovič, V. Sloup, M.
Steinmasslová, J. Bílek, M. Kučera, R.
Krpal
Veselý dětský film o pětici sedmáků, kteří
prožívají velké i malé příhody a dobrodružství v jihomoravské obci Čejkovice. Staňo
Matička, Rosťa, Edison, Fera Ondráček
a cikán Štefan Daniel zvaný Daňo jsou
nerozlučnou pětkou kamarádů. Díky dalekohledu jednoho z nich jsou první kdo vidí
příjezd nového mladého učitele Petra Mikeše. Pomohou mu se zavazadly a dokonce
mu zařídí byt tak, aby byl obyvatelný, mimo
jiné palmou, která v sále kulturního domu

cudně zakrývá nahotu sochy Thálie. To je
jen první z "průšvihů", které učitel s pěticí kamarádů během školního roku prožije. Když
se za ním nakonec přistěhuje jeho dívka

Petra a její uvítání se klukům zvrtne do další
katastrofy, nemůže už zkušeného učitele nic
rozházet. Dobře ví, že s klukovkou pětkou si
ještě užije.

MILUJE
M
VEČER E
NÍK

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

SPORT

Akce Březen!!
Při výměně čelního skla,
dezinfekce klimatizace
zdarma.

KULTURA

PROSTĚJOV: Drozdovice 87 (u SV. Anny)

Tel.: 776 71 78 73, 582 331 753
autosklo@hleda.cz

SPOLEČNOST

Pondělí 30. března 2015
Číslo 13•Ročník 19

APRÍLOVÝ KONCERT KOUDY VÁLEL V AMERICE
V ČELECHOVICÍCH
NEBYL ŽÁDNÝM
APRÍLEM....

Naleznete
uvnitř

LÁĎA SLAVIL
NAROZENINY
●● Prostějovské divadlo
a Kerndl v sedmdesáti

strana 24

AMUNDSEN CUP 2015:
SBÍHALY SE CHUTĚ...

Sestry Zuzana Kožnárková (vpravo) a Petra Vidmuchová v rámci Aprílového koncertu procítěně zazpívaly duet Tell Him Celine Dion a Barbry Streisand.
Foto: Pavla Vašková

strana

.cz

●● Tradiční barmanská
soutěž opět nezklamala

24

strana 25

Mimořádná nabídka:
PROSTĚJOVSKÝ
VEČERNÍK
O DVĚ KORUNY
LEVNĚJŠÍ A AŽ
DO DOMU!

za 12 měsíců
zaplatíte 780 Kč
platí do 10. dubna 2015

!!! VELIKONOČNÍ PŘEKVAPENÍ !!!
více info na zadní stranĚ dnešního speciálu

JEDNOU
VĚTOU
●● Martin Richter polský titul neobhájil, sedmatřicetiletý obránce letos
skončil se Sanokem na čtvrtém místě.
●● V Městském divadle byli v pátek
večer u příležitosti Dne učitelů oceněna třiadvacítka pedagogů. Večerník byl
u toho, reportáž najdete na straně 25
●● Dvaadvacet minut strávila na hřišti Gabriela Matoušková při úvodním
jarním utkání první ligy žen, i díky ní
Sparta Praha zdolala Pardubice 9:0.
●● Už tuto středu se budou na hlavním prostějovském náměstí zdobit
velikonoční stromečky. Více informací najdete v dnešním speciálu „JARO
UŽ VOLÁ...“
●● Basketbalistky TJ OP Prostějov se
zachránily ve druhé lize, k extraligovému
udržení kráčejí juniorky, kadeti i kadetky
hrají ve čtvrtfinále play off 1:1 na zápasy.
●● Do Prostějova dorazí další výrazná
hudební osobnost. Svůj koncert zde
bude mít v pátek 9. dubna Jakub Smolík s kapelou. Čtěte příští vydání Večerníku, můžete vyhrát lístek zdarma!
●● Finále východní skupiny druhé
hokejové ligy rozhodne až páté utkání, radovat se budou buď prostějovští
Radek Procházka, David Šebek, Jiří
Polák na přerovské straně, nebo Michal Nedbálek v dresu Vsetína.

Na historicky prvním šampionátu v halové
ové kopané se na americké půdě představil také zástup
zástupce prostějovského klubu 1. SK,
jenž je stabilním členem reprezentace malého fotbalu
fotbalu. Také díky třem trefám a dvěma gólovým asistencím se i Jan Koudelka
mohl se svými spoluhráči radovat z konečného pátého místa. Po bronzu z Evropy je to další úspěšný počin tohoto mladého
středopolaře.
2x foto: facebook a archív J. Koudelky

Zpravodajství ze světového
šampionátu najdete na straně 30

➢

FOTBALOVÝ ŠLÁGR
BEZ RADOSTI
●● „Eskáčko“ padlo v derby
s rezervou Sigmy strany 29 a 30

U příležitosti 100 let školy se v Plumlově zveme na šlágry Večerníku

CHYSTÁ SETKÁNÍ RODÁKŮ
PLUMLOV Rok 1915 byl pro městečko nedaleko Prostějova významný, vždyť uprostřed první světové války zde byla otevřena budova školy. Ta
spolu s kostelem bývala jedním z pilířů života obce. Toto významné výročí
si nyní hodlají Plumlovští slavnostně
připomenout. „Počátkem června
chceme vzpomínkové akce spojit
se setkáním plumlovských rodáků,“
avizuje přes Večerník místostarostka
Gabriela Jančíková.
O povolení měšťanské školy žádal Plumlov poprvé v roce 1907 a teprve v roce
1913 bylo zřízení konečně odsouhlaseno. Významné výročí si město připomene v sobotu 6. června. „Program by
začínal v deset hodin na náměstí u lípy,
kam by přijel v dobovém kostýmu první
ředitel školy, kterého uvítají dobově oblečení žáci a občané,“ plánuje Jančíková.
Kulturní vyžití by měli zajistit žáci z místní ZUŠ a pěvecký sbor Orlice.
„Během dopoledne si zájemci budou
moci prohlédnout budovu školy, kde

15022710221

®

SKLÍČKA NA VAŠE AUTÍČKA JEDINĚ OD

www.

Foto: Obecní úřad Plumlov

by měly být k vidění základní milníky
uplynulého století v životě školy i města,“ pokračuje v představení základní ch
obrysů slavnostního dne místostarostka.
Po polední mši svaté za zemřelé rodáky
bude odpolední program hostit plumlovský zámek.
Ten bude logickým centrem setkávání
místních rodáků. Ve svatební obřadní
síni bude výstava obecních kronik a

dalších materiálů z historie Plumlova.
Na nádvoří budou stánky s občerstvením a další zázemí nezbytné pro
příjemně strávené odpoledne. „Program budeme průběžně upřesňovat
a dolaďovat,“ slibuje místostarostka
Jančíková.
Večerník bude o bližších podrobnostech
s blížícím se termínem akce samozřejmě
informovat.
(tok)

boje na zelených trávnících aneb

AGELKY HOSTÍ OSTRAVU,
ORLI PŘIVÍTAJÍ SLUNETU
PROSTĚJOV Na halový trojboj se mohou v předvelikonočním
čase těšit prostějovští fanoušci. Na pořadu totiž budou úvodní dvě
semifinále volejbalové UNIQA extraligy žen, poté přijde na řadu
první čtvrtfinále Kooperativa NBL mužů.
Volejbalistky VK Agel Prostějov se proti Šternberku příliš nezapotili a nyní na ně čeká druhá výzva letošních vyřazovacích
bojů. Konkrétně je to družstvo TJ Ostrava, jemuž se před nedávnem podařilo získat ve vzájemném souboji jeden bod. Konkrétně se tak v hale Sportcentra DDM stane ve čtvrtek i v pátek od 17 hodin.
A na Bílou sobotu rozehrají svou sérii také basketbalisté Ariete
Prostějov. Ti si nyní bez problémů poradili s Ústím nad Labem
v poměru 100:69 a stejného soupeře jim pro play off přiřadila
výsledná tabulka po základní části. Začátek jejich střetnutí je
naplánován v hale Sportcentra DDM na osmnáctou hodinu.
Jasným favoritem obou sérií jsou právě prostějovské celky,
„Agelky“ míří za sedmým titulem v řadě, hráči Ariete jsou na
cestě za pátým stříbrem za sebou.
(jim)
Volejbalové zpravodajství najdete na stranách 36-37, basketbalové tradičně na straně 38

KAM ZA F

TBALEM

DIVIZE „E“ – 20. KOLO

KRAJSKÝ PØEBOR – 18. KOLO

KRAJSKÝ PØEBOR – 18. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 16. KOLO

TJ SOKOL URČICE

FC KRALICE NA HANÉ

SOKOL KONICE

SK LIPOVÁ

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 16. KOLO

TJ SOKOL PLUMLOV

TJ LOKOMOTIVA PETROVICE

TJ MEDLOV

FC DOLANY

TJ SOKOL ČECHOVICE

TATRAN VŠECHOVICE

NEDĚLE 5. 4. 15:30 HODIN

SOBOTA 4. 4. 15:30 HODIN

NEDĚLE 5. 4. 15:30 HODIN

NEDĚLE 5. 4. 15:30 HODIN

SOBOTA 4. 4. 15:30 HODIN

Fotbalový areál v Určicích

Fotbalový areál v Kralicích

Fotbalový areál v Konici

Fotbalový areál v Lipové

Fotbalový areál v Plumlově

22

Pondělí 30. března 2015
www.vecernikpv.cz

sportovní výsledky

Sportovní sumáø
1.SK
Prostějov

0 1

FK
Nový Jičín
TJ Sokol
Určice

„Co se týče držení míče a herního projevu, byl
na tom soupeř asi lépe.“
Trenér Pro
Prostějova
ostějovaa Fran
František
ntišek
k JU
JURA
URA
A
strana 29



Tým

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

Sigma Olomouc B
Zábřeh
Slovácko B
Prostějov
Kroměříž
Hlučín
Vyškov
Hulín
Zlín B
Uničov
Orlová
Třebíč
HFK Olomouc
Břeclav
Líšeň
Opava B

Z

V

R

P

Skóre

Body

+/-

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

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

6
4
2
4
4
5
3
2
5
7
5
2
4
5
5
1

1
4
6
5
5
5
7
8
6
5
7
9
9
9
10
16

46:15
32:20
41:33
34:23
25:21
25:22
34:28
34:32
27:28
23:25
22:24
20:24
15:25
25:39
20:36
12:40

39
34
32
31
31
29
27
26
26
25
23
23
19
17
14
4

9
5
4
4
4
0
0
-1
-1
-2
-4
-5
-5
-7
-11
-20

KAM NA MSFL - 20. KOLO:
sobota 4.4.
sobota 4.4.
neděle 5.4.
neděle 5.4.
neděle 5.4.
neděle 5.4.
neděle 5.4.
neděle 5.4.

14:30
15:30
10:15
10:15
10:30
10:30
15:30
15:30

:
:
:
:
:
:
:
:

HFK Olomouc - MFK Vyškov
Spartak Hulín - MSK Břeclav
Sigma Olomouc B - Hlučín
1.FC Slovácko B - 1.SK Prostějov
Opava B - SK Líšeň
Fastav Zlín B - SK Uničov
FK Slavia Orlová - SK HS Kroměříž
Sulko Zábřeh - HS Třebíč

!!! VELIKONOČNÍ PŘEKVAPENÍ !!!
platí do 10. dubna 2015

Mimořádná nabídka:
více info na zadní
PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK O DVĚ straně dnešního
KORUNY LEVNĚJŠÍ A AŽ DO DOMU! SPECIÁLU
DOHRÁVKY 14. KOLA II.TŘÍDY
Držovice – Čechovice „B“ 1:3, Určice „B“ – Přemyslovice 1:1, 3:4 na penalty.

Tabulka Sportika II. tøídy OFS Prostìjov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mužstvo
Haná Nezamyslice
Sokol Vrahovice
Haná Prostějov
Horní Štěpánov
Sokol Určice „B“
Skalka 2011
Sokol Brodek u PV
Sokol Čechovice „B“
Sokol Zdětín
Sokol Olšany
Smržice
Sokol Přemyslovice
FC Kralice „B“
Sokol Držovice

Z
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

V
11
10
9
10
8
8
7
7
6
4
4
4
2
1

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

2
2
1

P
2
1
4
5
3
6
6
6
8
8
9
9
11
13

S
48:11
44:18
36:23
49:24
39:27
32:29
27:28
34:31
35:51
23:34
30:56
27:39
14:33
20:54

B
36
35
31
30
30
26
25
24
19
15
15
15
9
5

pk
1
1
2
0
2
1
2
1
0
0
1

1
1
1

+/(11)
(10)
(8)
(9)
(7)
(4)
(-1)
(-1)
(-2)
(-6)
(-10)
(-9)
(-16)
(-17)

0

Nejezchleb – Hloch, Zbožínek, Zelina (60. Kopečný) –
Halouzka, Machynek, Bokůvka, Skopalík, Pekař – Los,
T. Zapletal (80. Svozil).
Trenér: Petr Gottwald.

SESTAVA
URČIC:

Šrom - Molnár, Malina, Cigánek, Kiss Farkas - Švec,
Juříček - Kalich (91. Novotný), Rybařík, Švancer –
Smolarčík (51. Bajer).
Trenér: Jan Pejša

V
12
10
7
8
8
8
7
7
6
5
4
3
3
2

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

2
3
3

P
1
1
5
5
5
6
6
8
8
8
8
10
9
10

S
36:15
46:10
25:20
35:22
36:28
42:35
39:36
32:35
40:51
28:41
19:25
27:49
23:38
32:55

B
39
36
27
26
26
25
24
21
19
19
18
12
14
9

Števula – Répal, Dočkal, Neoral – Dostál, Martinka,
Valtr, Hlačík, Nečas – Kamenov (60. Novotný, 75. Němec).
Trenér: Ivo Gottwald.

19. kolo - Přebor Olomouckého KFS

DALŠÍ VÝSLEDKY 19. KOLA DIVIZE E
Rýmařov - V. Karlovice 1:1 (1:0), Val. Meziříčí - Kozlovice 0:1 (0:0), Hranice Havířov 2:2 (1:0), Petrovice - Mohelnice 0:2 (0:0), Dolní Benešov - Přerov 0:1 (0:1),
Lískovec - Brumov 0:5 (0:3) , Slavičín - Vítkovice 3:5 (1:1).

TJ Tatran
Sokol



Tým

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

MFK Vítkovice
FC Elseremo Brumov
1.FC Viktorie Přerov
Lokomotiva Petrovice
SK Hranice
FC TVD Slavičín
FK Mohelnice
FK Kozlovice
MFK Havířov
Jiskra Rýmařov
FC Dolní Benešov
FK Nový Jičín
Valašské Meziříčí
TJ Sokol Lískovec
Sokol Určice
FC V. Karlovice+Karolinka

Z

V

R

P

Skóre

Body

+/-

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

13
11
9
10
8
9
8
8
5
6
6
5
6
4
4
1

1
3
5
2
7
4
5
3
8
4
2
5
1
3
2
7

4
4
4
6
3
5
5
7
5
8
10
8
11
11
12
10

41:23
41:22
34:27
22:17
36:23
36:26
29:16
34:34
26:30
33:34
25:28
24:31
25:41
23:40
21:40
15:33

40
36
32
32
31
31
29
27
23
22
20
20
19
15
14
10

13
9
5
5
4
4
2
0
-4
-5
-10
-7
-8
-12
-13
-14

KAM NA DIVIZI SK.E - 20. KOLO:
sobota 4.4.
sobota 4.4.
sobota 4.4.
sobota 4.4.
neděle 5.4.
neděle 5.4.
neděle 5.4.
neděle 5.4.

15:30
15:30
15:30
15:30
10:15
15:30
15:30
15:30

Mohelnice - Dolní Benešov
Přerov - Rýmařov
Velké Karlovice - Valašské Meziříčí
Vítkovice - Hranice
Havířov - Lískovec
Brumov - Nový Jičín
Kozlovice - Slavičín
Určice - Petrovice

:
:
:
:
:
:
:
:

Haná zdolala na penalty Vrahovice
Branky Hané: Zbožínek 2, Světlík.
Rozhodčí: Milar. Diváků: 30.
Sestava Hané: Hlávka – M. Trnavský,
Zbožínek (46. Vyskočil), Čermák,
Jančiar – Ondráček (46. Novák),
Krupička, M. Kolář (46. D. Kolář),
Frňka – Světlík, Zatloukal. Hrající
trenér: Martin Kolář.

PROSTĚJOV Svůj první a zároveň
poslední přípravný zápas odehráli
Hanáci na hřišti souseda v tabulce
okresního přeboru Sokola Vrahovice. Utkání neslo stopy přípravy
a hráči obou mužstev na těžkém
terénu občas chybovali. Jelikož po
devadesáti minutách hráli oba soupeři
nerozhodně, rozhodovaly o vítězi až
pokutové kopy. Domácí Procházka
přestřelil Hlávkovu svatyni, naopak
hosté všechny své pokusy proměnili.
A tak stejně jako na podzim v mistrovské soutěži vyhráli hosté z Hané po
pokutových kopech. Že by tradice?
(ol, jim)

TJ Jiskra Brodek u Konice
FC Ptení
2:1 (1:1)
Branky: 28. Hauer, 85. Mlčoch - 45.
Nevrla z penalty

TJ Sokol Vrahovice
TJ Haná Prostìjov
3:4 na penalty (1:2)

TJ Sokol Èechovice
TJ Sokol Plumlov
11:2

Další pøátelské zápasy:

4
1

Litovel
Konice

Poločas: 1:0

Branky: 43. Tlustý, 58. Krátký, 60. Dragon, 64. Dokoupil – 81. Kamený
Rozhodčí: Kulička – Koláček, Pospíšil
SESTAVA
KONICE:

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 18. ODEHRANÝCH KOLECH

Rec – Rus, Bílý, Růžička (69. Burget), Drešr – J. Sedláček
(69. P. Sedláček), Kořenovský – Antl, Řehák, Schön (52.
Blaha) – Kamený. Trenér: Roman Jedlička.

„Během sedmi minut jsme dostali tři branky.“
konický aasistent
sisten
nt Radek
Rad
dek ŘEHÁK
ŘEHÁ
ÁK
strana 31
TJ Sokol
Klenovice

1 3

FK Slavoj
Kojetín - Kovalovice

REPORTÁŽ
z utkání čtěte
na straně 28

DALŠÍ VÝSLEDKY 19. KOLA
Velké Losiny-Nové Sady 1:1 (1:0), branky: Linet - Kopp, Želatovice-1.HFK "B" 3:0 (1:0),
branky: Calábek, Jemelka, Čtvrtníček, Medlov-Šternberk 0:1 (0:0) branky: Coufal, Dolany-Kralice 0:1 (0:0), branky: Nečas, Litovel-Konice 4:1 (1:0), branky: Dokoupil, Dragon,
Krátký, Tlustý - Kamený, Chválkovice-Hněvotín 2:1 (1:1), branky: Štrbík - vlastní, Šulc,
Klenovice-Kojetín-Koválovice 1:3 (0:1), branky: Všianský - Dočkal, Vaněk, Řezáč, Mohelnice "B"-Šumperk 1:2 (0:1), branky: Knýř - Herynek, Šalamoun.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 19. KOLE


Tým

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

FK Nové Sady
FK SAN-JV Šumperk
Sokol Lázně Velké Losiny
TJ Medlov
FC Hněvotín
FC Želatovice
FC Kralice na Hané
TJ Tatran Litovel
FK Kojetín-Kovalovice
FK Šternberk
1.HFK Olomouc B
FC Dolany
FK Mohelnice B
SK Chválkovice
Sokol Konice
TJ Sokol Klenovice na Hané

Z

V

R

P

Skóre

Body

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

15
13
10
8
8
8
7
6
6
7
6
6
6
5
5
6

3
4
5
4
4
3
4
6
5
2
4
4
3
5
4
0

1
2
4
7
7
8
8
7
8
10
9
9
10
9
10
13

61:16
35:14
43:25
28:28
25:28
32:33
27:34
34:31
27:27
27:33
30:34
26:40
30:38
24:30
23:33
24:52

48
43
35
28
28
27
25
24
23
23
22
22
21
20
19
18

KANONÝŘI
14 - Linet Petr (Velké Losiny), 11 - Dragon Petr (Litovel), Papica Vilém (Nové
Sady), 10 - Blaha Jan (Nové Sady), Režný Tomáš (Nové Sady).

SMOOS I.A TŘÍDA "B" - MUŽI
14.kolo: - dohrávka: Hlubočky-Lipník 2:0 (0:0), Kouřil, Pudil.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 15. KOLE

Tabulka III. tøídy OFS Prostìjov:
Z
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

1

Poločas: 0:0

„Byli jsme o jeden až dva góly lepší, vítězství
jsme si zasloužili.“
lodivod
lo
odivod
d Kr
Kralic
ralicc
Ivo GOTTWALD
GOTT
TWA
ALD
D
strana 31

„Bylo to remízové utkání a mělo skončit 0:0.“
trenér Určic P
Petr
etr G
GOTTWALD
OTT
TWA
ALD
D
strana 31

Mostkovice „B“ – Výšovice 2:1.

Mužstvo
FK Němčice
Sokol Vícov
FC Ptení
Sokol Tištín
Sokol Otaslavice
Sokol Kladky
FC Dobromilice
Sokol Protivanov „B“
Sokol Čechy pod Kosířem
Haná Nezamyslice „B“
FK Výšovice
Sokol v Pivíně „B“
Sokol Mostkovice „B“
Sokol Bedihošť

FC
Kralice na Hané

SESTAVA
KRALIC:

DOHRÁVKA 14. KOLA III.TŘÍDY

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

0

Branka: 80. Nečas. Rozhodčí: Podhajský – Zelík, Bartůněk

Poločas: 1:0

SESTAVA
URČIC:

DALŠÍ VÝSLEDKY 19. KOLA

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 19. KOLE

1

Branka: 39. Smolarčík. ŽK: Pekař, Bokůvka, Machýnek (všichni Určice).

SK HS Kroměříž – SK Spartak Hulín 1:3 (1:2). Branky: 43. Neubert – 27. Zlámal, 37.
Zlámal, 86. Kroča. Diváci: 350 * HFK Třebíč – FK Slavia Orlová - Lutyně 0:1 (0:1).
Branky: 16. Jovanovič. Diváci: 130 * SK Líšeň – FC Fastav Zlín B 1:1 (1:0). Branky: 36.
Milotínský – 55. Hlobil. Diváci: 270 * MFK Vyškov – SFC Opava B 2:1 (0:1). Branky:
80. Haša, 88. Lahodný – 42. Lavrovič. Diváci: 150 * FC Hlučín – 1. HFK Olomouc 1:0
(1:0). Branky: 21. Sasín. Diváci: nehlášeno* MSK Břeclav – 1. FC Slovácko B 1:2 (0:1).
Branky: 53. Zezula – 33. Galuška, 87. Sadílek. Diváci: 170 * SK Uničov – FK Sulko
Zábřeh 0:1 (0:0). Branky: 60. Swiech. Diváci: Nehlášeno.

Dolany

FC

* výsledky * statistiky * tabulky
19. kolo - Divize E

REPORTÁŽ
z utkání čtěte
na straně 29

SK Sigma "B"
Olomouc

19. kolo - Přebor Olomouckého KFS

pk
1
2
3
0
0
0
1
0
0
2
3

1
2
0

+/(17)
(10)
(0)
(5)
(5)
(4)
(2)
(-3)
(-5)
(-7)
(-9)
(-13)
(-9)
(-12)

ATP - Miami (USA)
1. kolo: Berdych volný los, Rosol volný los,
Veselý - Delbonis (Argentina) 6:7, 6:3, 5:7
2. kolo: Berdych - Chung (Korea) 6:3, 6:4,
Rosol - Zverev (Německo) 7:6, 6:3 3. kolo:
Berdych - Tomi (Austrálie) hrálo se v noci po
uzávěrce vydání, Rosol - Ferrer (Španělsko)
hraje se dnes, tj. 30.3.

WTA - Miami (USA)
1. kolo: Šafářová volný los, Plíšková volný los, Smitková - Vikhlyantseva (Rusko) 0:6, 7:5, 6:2, Cetkovská - Badosa (Španělsko) 1:6, 1:6, Koukalová - Mladenovic (Francie) 4:6, 4:6
2. kolo: Šafářová - Larsson (Švédsko) 6:7, 2:6, Plíšková - Beck (Německo) 2:6, 6:3, 6:4, Smitková Begu (Rumunsko) 7:5, 4:6, 4:6
3. kolo: Plíšková - Badosa (Špan.) 7:5, 6:1



Tým

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

Sokol Ústí
Sokol Bělotín
SK Lipová
FC Beňov
FKM Opatovice-Všechovice
SK Náměšť na Hané
Sokol Čechovice
TJ Sokol Mostkovice
Štěpánov
FK Spartak Lipník n. Bečvou
SK Slatinice
FK Troubky
FK Hlubočky
Sokol Dub n.Moravou

Z

V

R

P

Skóre

Body

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

15
11
8
7
8
7
7
7
6
5
4
4
3
2

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

0
4
6
5
7
5
6
8
8
8
7
9
10
11

56:14
43:25
38:34
51:36
34:26
35:36
27:27
22:29
26:32
28:32
18:27
34:41
17:50
25:45

45
33
25
24
24
24
23
21
19
17
16
14
11
8

KANONÝŘI
13 - Šigut David (Opatovice), 10 - Halouzka Petr (Čechovice), Hrabovský Libor (Beňov),
Orava Tomáš (Ústí "A"), Šoupal Vojtěch (Náměšť), Šálek Josef (Dub nad Mor.),

Pondělí 30. března 2015
www.vecernikpv.cz

Sportovní sumáø
HÁZENÁ; 2.liga skupina JM - 18. KOLo

TJ Sokol
Kostelec na Hané-HK
SK
Kuřim

33
21

poločas.

Mayer, Navrátil – J. Prášil, Smékal 8, Diviš 4, Grulich, V.
Prášil 1, Dostál 2, Vymětal 1, Zapletal 1, Švec 8, Palička 3,
Jan Grepl 2, Oščádal 3.
Trenér: Jiří Grepl.

Ariete

89
98

Kolín

Prostějov

Střelba 2b.: 49/21:43/24 Asistence:
Trojky:
10:10 Osobní chyby:
Trestné hody: 21/17:28/20 Získané míče:
Doskoky:
37:43 Ztracené míče:

čtvrtiny
1.
2.
3.
4.
poločas:

skóre
29:24,
22:23
15:27
23:24
51:47

Rozhodčí:
Vyklický,
Matějek, Baloun
Diváci: 250.

17:21
25:25
10:6
10:13

SESTAVA
KOLÍNA:

Bryant 32, Field 21, Horák 12, Machač 7, Ličartovský 6, Vocetka
6, Djukanovič 4, Faifr 1, Harčár 0, Sýkora 0.
Trenér: Predrag Benáček

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Slezák Pavel 28, Marko Roman 16, Šteffel David 13, Peterka
Ondřej 12, Švrdlík Kamil 9, Tomanec Jan 6, Nečas Radek 5,
Novák Martin 4, Sehnal Marek 3, Mrviš Tomáš 2.
Trenér: Zbyněk Choleva.

kostelecký kouč Jiří Grepl
strana 39 „První poločas nebyl z naší strany
podle mých představ.“
2.liga skupina JM - 18. KOLO
kouč Prostějova Zbyněk CHOLEVA
strana 38

SHC
Maloměřice
Sokol II
Prostějov

32
23

poločas.

17:9

Hrubý, Zacpal – Kozlovský 4, Burget 4, T. Jurík 1, Chytil 3,
Ordelt 3, Münster 1, Procházka 1, Mikulka 5, Jura, Raška 1.
Trenér: Alois Jurík.

„Prohráli jsme naprosto zaslouženě a výsledek
odpovídá tomu, co jsme na hřišti předváděli.“
trenér Prostějova Alois Jurík
strana 39
DALŠÍ VÝSLEDKY 18. KOLA:
Bohunice B - Hustopeče 21:29, Sokol Valašské Meziříčí - Napajedla 32:22, Juliánov - Brno
B 35:34, Ivančice - Telnice (nehlášeno).

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 18. KOLE


Tým

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

Sokol V. Meziříčí
Ivančice
Juliánov
Hustopeče
Napajedla
Maloměřice
Sokol Kostelec na Hané
Sokol II.Prostějov
Brno B
Telnice
SK Kuřim
Bohunice B

Z

V

R

P

Skóre

Body

18
17
18
17
18
18
18
17
18
17
18
18

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

1
1
2
2
2
0
0
5
1
3
1
2

2
5
6
6
7
9
10
7
10
10
12
12

536 : 462
453 : 405
520 : 490
495 : 446
549 : 523
497 : 487
488 : 467
489 : 486
557 : 562
419 : 472
456 : 561
434 : 528

31
23
22
20
20
18
16
15
15
11
11
10

KAM NA HÁZENOU?
19. kolo, sobota 11. dubna: Napajedla - Ivančice (17:00), Sokol II.Prostějov - Juliánov (17:00), Brno B - SK Kuřim (19:00), Telnice - Maloměřice (12.4., 10:30),
Hustopeče - Sokol V. Meziříčí (12.4., 10:30), Bohunice B - Sokol Kostelec na
Hané (12.4., 15:00).

Chcete dostávat ZDARMA

žhavé novinky z celého prostějovska

na svůj email či rovnou do mobilu?

klikněte na www.vecernikpv.cz

a zajistěte si naši novou službu,
jejíž spuštění plánujeme

na polovinu

dubna

.

kooperativa nbl - 44. kolo

Ariete

Rozhodčí: Bauer a Berger. Žluté karty: 3:3. Vyloučení: 3:3. Sedmičky: 1/0:1/1.
Diváků: 48. Pětiminutovky: 1:2, 4:2, 8:4, 10:7, 14:8, 17:9, 18:11, 20:13, 23:15,
27:17, 29:19, 32:23.
SESTAVA
A BRANKY
PROSTĚJOVA:

* výsledky * statistiky * tabulky

BC GEOSAN

16:11

„Kluci si začátek vzali k srdci, mákli
si a Kuřim byla odevzdaná.“

HÁZENÁ;

PLAY OFF UNIQA EXTRALIGA - ČTVRTFINÁLE;, 3. ZÁPAS
AS
S

kooperativa nbl - 43. kolo

Rozhodčí: Krobothová a Malinek. Žluté karty: 3:2. Vyloučení: 2:2.
Sedmičky: 0:0. Diváků: 110.
SESTAVA
A BRANKY
KOSTELCE:

23

sportovní výsledky

Prostějov

Sluneta
Ústí nad Labem

100
69

Střelba 2b.: 39/23:54/22 Asistence:
Trojky:
15:5 Osobní chyby:
Trestné hody: 15/9:13/10 Získané míče:
Doskoky:
32:37 Ztracené míče:

čtvrtiny
1.
2.
3.
4.
poločas:

skóre
24:20
24:19
26:16
26:14
48:39

Rozhodčí:
Hruša, Jeřáb,
Holoubek
Diváci: 450

25:11
15:15
11:5
6:15

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Peterka Ondřej 22, Slezák Pavel 15, Šteffel David 15, Marko
Roman 14, Švrdlík Kamil 10, Tomanec Jan 8, Sehnal Marek 7,
Nečas Radek 3, Novák Martin 3, Mrviš Tomáš 3
Trenér: Zbyněk Choleva

SESTAVA
ÚSTÍ N/L:

Laroche 20, Pecka 18, Jiříček 8, Burnatowski 7, Čarnecký 7,
Žampach 6, Alič 3, Bejček 0, Hejl 0, Dvořáček 0.
Trenér: Petr Czudek

„Jsem rád, že jsme vítězstvím zakončili
dlouhodobou část.“
trenér Zbyněk CHOLEVA
strana 38
DALŠÍ VÝSLEDKY KOOPERATIVA NBL
43. kolo: Brno - Pardubice 77:78 (16:16, 43:39, 53:57). Nejvíce bodů: Krakovič 20, Bennett
17, Šiška 13 - Pospíšil 14, Škranc 13, Sanders 11, Půlpán 10. Fauly: 21:21. Trestné hody: 22/11 17/11. Trojky: 4:7. Doskoky: 40:34 * Jindřichův Hradec - Ostrava 106:108 po prodl. (16:27,
43:48, 73:70, 95:95). Nejvíce bodů: White 31, Novák 20, Autrey 19, Robinson 18 - Beaumont 26,
Zbránek 23, Číž 22, Muirhead 22, Rohde 15. Fauly: 23:31. Trestné hody: 39/29 - 26/19. Trojky:
3:13. Doskoky: 36:35 * USK Praha - Děčín 74:83 (16:22, 32:51, 51:63). Nejvíce bodů: Nikolič
21, Krusič 16, Křivánek a M. Mareš po 11 - Jelínek 20, Bažant 16, Tucker 13, Vyoral 11. Fauly: 19:20.
Trestné hody: 14/10 - 16/13. Trojky: 6:10. Doskoky: 26:27 * Ústí nad Labem - Svitavy 90:65
(33:14, 57:31, 69:49). Nejvíce bodů: Burnatowski a Vette po 21, Laroche 17, Pecka 14 - Abercrombie 26, Votroubek 19, Vaňák 8. Fauly: 17:16. Trestné hody: 12/8 - 9/6. Trojky: 8:1. Doskoky:
33:34.
44. kolo: Ostrava - Opava 68:61 (13:17, 23:28, 46:40). Nejvíce bodů: Číž 19, Muirhead 16,
Beaumont 13, Zbránek 12 - Gniadek a Šiřina po 17, Sokolovský 11. Fauly: 18:24. Trestné hody:
23/14 - 13/9. Trojky: 4:8. Doskoky: 33:33 * Pardubice - Jindřichův Hradec 99:71 (27:14,
49:34, 76:48). Nejvíce bodů: Příhonský 19, P. Bohačík 18, Půlpán 13, Sanders 12 - Robinson 16,
Vošlajer 15, Autrey 13, White 10. Fauly: 20:20. Trestné hody: 24/20 - 25/18. Trojky: 9:5. Doskoky: 44:31 * Děčín - Brno 92:73 (29:16, 53:36, 67:59). Nejvíce bodů: J. Houška 24, Vyoral 18,
Bažant 14, J. Jelínek 11 - Šiška 21, Šmíd 17, Bennett 11. Fauly: 25:24. Trestné hody: 22/16 - 20/12.
Trojky: 10:7. Doskoky: 39:34 * Svitavy - USK Praha 90:74 (25:10, 45:34, 69:54). Nejvíce bodů:
Votroubek 29, Abercrombie 24, Šotnar 17 - Nikolič 16, Štěrba a Feštr po 13, Krušič 12. Fauly: 21:20.
Trestné hody: 9/5 - 16/10. Trojky: 13:8. Doskoky: 22:33.

KONEČNÁ TABULKA PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI


Tým

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

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

Z

V1

V2

P1

P0

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

21
32
31
29
22
19
18
17
15
15
13
10

1
10
11
13
20
23
24
25
27
27
29
32

1918:1541
3392:3065
3648:3272
3603:3345
3321:3188
3338:3462
3213:3240
3522:3705
3164:3415
3167:3421
2968:3167
3088:3521

95.5
76.2
73.8
69.0
52.4
45.2
42.9
40.5
35.7
35.7
31.0
23.8

!!! VELIKONOČNÍ PŘEKVAPENÍ !!!
platí do 10. dubna 2015

Mimořádná nabídka:
více info na zadní
PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK O DVĚ straně dnešního
KORUNY LEVNĚJŠÍ A AŽ DO DOMU! SPECIÁLU

TJ Sokol
Šternberk
VK AGEL
Prostějov

0
3

set
1. set:
2. set:
3. set:

skóre min.
min
16:25
22
13:25
19
15:25
22

konečný stav série: 0:3,
postupuje Prostějov

Rozhodčí: Peloušek a Kubinec. Čas: 1:03 hodiny. Diváků: 250.
SESTAVA
ŠTERNBERKU:

Dudová, Kubíková, Oborná, Sochorcová, Ticháčková,
Šenková, libero Janečková. Střídaly: Kepplová, Navarová,
Borkovcová, Kotsopoulosová. Připravena byla: Citoveská.
Trenér: Martin Hroch.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Weiss, Markevich, Bogdanovic, Simon, Kossányiová,
Borovinšek, libero Kovářová. Střídala: Soares. Připravena
byly: Gambová, Karg, Zatloukalová.
Trenér: Miroslav Čada.

„Šternberk hrál o něco lépe a my o něco
hůře než v prvních dvou utkáních série.“
trenér VK AGEL Miroslav ČADA
strana 37
Další výsledky čtvrtfinále Play-off
3. zápas: Přerov - Olymp Praha 0:3 (-17, -10, -14). Nejvíce bodů: Šťastná 11, Kohoutová 6, Langová a Holišová po 5 - Jančaříková 19, Mudrová 14, Hodanová 11.
Konečný stav série: 0:3 * Olomouc - Frýdek-Místek 2:3 (-24, -15, 23, 22, -14).
Nejvíce bodů: Košická 20, Dedíková 12, Tomašeková 11 - Michalíková 26, Kubová
20, Jordanská 16. Stav série: 1:2 * Ostrava - KP Brno 3:2 (22, 18, -23, -22, 9)
Nejvíce bodů: Zedníková 17, H. Kojdová 16, Nachmilnerová 13 - Fieldová 21, Toufarová 15, Petrovičová 10. Stav série: 1:2.
4. zápas: Olomouc - Frýdek-Místek 0:3 (-15, -17, -11). Nejvíce bodů: Dedíková
7, Košická 6, Tinklová a Tomašeková po 5 - Michalíková 13, Kubová 9, Štrbová a
Závodná po 8. Konečný stav série: 1:3 * Ostrava - KP Brno 3:1 (-11, 22, 22,
20). Nejvíce bodů: H. Kojdová 16, Zemanová a Ondrušková po 9 - Toufarová 20,
Petrovičová a Vyklická po 10. Stav série: 2:2.
5. zápas: KP Brno - Ostrava 1:3 (19, -23, -17, -23). Nejvíce bodů: Toufarová 14,
Petrovičová 12, Fieldová 9 - Kojdová 19, Nachmilnerová 13, Kukučová 12. Konečný
stav série: 2:2.

Štětín hostí Final Four
evropské Ligy mistryň,
finále CEV Cupu si zahrají

KRASNODAR A SOPOTY
PROSTĚJOV Už jen poslední zápasy zbývají odehrát ve dvou nejvyšších klubových pohárech Evropy ženského volejbalu. Champions League má koncem
tohoto týdne na programu závěrečný turnaj Final Four, CEV Cup vyvrcholí
v příštím týdnu dvěma finálovými duely.

Liga mistryň: Chemik chce doma trofej

Nesmírně prestižní Final Four ostře sledované Champions League letos organizuje ambiciózní nováček soutěže Chemik Police. Polská oddílová kometa bude
mít v zádech pět tisícovek bouřlivých fanoušků, kteří dokážou ve štětínské hale
vytvořit pekelnou atmosféru. I prostějovské volejbalistky však tamním senzačním vítězstvím 3:2 předvedly, že silné domácí prostředí není vše. Proto se hostitelky musejí mít na pozoru, ačkoliv v semifinále proti italskému týmu Busto Arsizio budou favoritkami. „Hned první krok bude nesmírně těžký, ale my se doma
každopádně chceme pokusit o historický úspěch v podobě zisku nejcennější
klubové trofeje,“ prohlásil trenér Chemiku Giuseppe Cuccarini.
Za outsidera závěrečného turnaje je všeobecně považováno zmíněné Busto Arsizio, jenže svěřenky Carla Parisiho neradno podceňovat. Uznávaný kouč ženské reprezentace ČR už dokázal svůj celek v play off převést přes Azeryol Baku
i Dynamo Moskva a teď si troufá i na hrozbu z pořádajícího Polska. Druhou
semifinálovou dvojici tvoří extrémně silné mančafty z Turecka: největší papírový favorit Vakifbank Istanbul a po vysněném triumfu bažící Eczacibasi Istanbul,
který Agelky vyřadil v úvodním kole k.o. fáze. A platí, že úspěšnější z rivalů země
půlměsíce bude favorizovaným kolektivem v následném finále.
Pohár CEV: další fiasko Rabity Baku

Nejbohatší klub světa ostudně vyhučel z letošní Ligy mistryň už v základní skupině (i zásluhou prostějovských volejbalistek) a nezvládl ani reparát
v CEV Cupu, kam se přesunul. Rabita Baku totiž v semifinále nestačila na
momentálně velice silné Dynamo Krasnodar, jemuž podlehla venku 1:3 a
doma dokonce jednoznačně 0:3.
Výkonnostně stoupající družstvo z Ruska vyzve ve finálovém dvojzápase
polský Atom Sopoty, jenž v uplynulých letech pravidelně hrával Ligu mistryň. Tentokrát sice spadl o pohár níž, ovšem tam zatím řádí a naposledy
přemohl i turecký Galatasaray Istanbul po výsledcích 3:0 a 3:2.
program Champions League žen 2014/2015

FINAL FOUR
Sobota 4. dubna: první semifinále Chemik Police – Busto Arsizio (15.00
hodin), druhé semifinále Vakifbank Istanbul – Eczacibasi Istanbul (18.00
hodin).
Neděle 5. dubna: zápas o 3. místo (15.00 hodin), finále (18.00 hodin).
Výsledky a program CEV Cupu žen 2014/2015

SEMIFINÁLE
Dynamo Krasnodar – Rabita Baku 3:1 (20, -18, 23, 22) a Rabita Baku – Dynamo Krasnodar 0:3 (-23, -19, -20)
Atom Sopoty – Galatasaray Istanbul 3:0 (20, 22, 19) a Galatasaray Istanbul
– Atom Sopoty 2:3 (18, 27, -26, -29, -13)

FINÁLE
Úterý 7. dubna: Dynamo Krasnodar – Atom Sopoty.
Sobota 11. dubna: Atom Sopoty – Dynamo Krasnodar.

(son)

24

BYLI JSME
U TOHO

LAĎA KERNDL OSLAVIL

S PROSTĚJOVANY „SEDMDESÁTKU“
PROSTĚJOV Světové everEXKLUZIVNÍ
greeny, filmové melodie, swinREPORTÁŽ
gové a jazzové skladby v podání legendárního zpěváka s nepro Večerník
zaměnitelným hlasem. To vše
Petra
si vychutnávali ve středu 25.
HEŽOVÁ
března návštěvníci slavnostního koncertu Ladislava Kerndla,
který přijel svoje sedmdesáté výročí oslavit také do Prostějova.
A Večerník byl v Městském divadle u toho!
Stálice české hudební scény Laďa
Kerndl působí na hudební scéně
více než padesát let, z toho více než
dvě desítky roků zpříjemňoval plavbu cestujícím zaoceánských parníků. A to už je pěkná řádka odzpívaných písní... Od roku 1994, kdy se
po těžké nemoci vrátil na tuzem-

skou hudební scénu, stihl účinkovat
s pěveckými a hudebnickými esy
jako Felix Slováček nebo přerovská
legenda Pavel Novák.
Jeho středeční vystoupení v Prostějově bylo jednou ze zastávek
koncertní šňůry k příležitosti
oslav sedmdesátých narozenin.

netové stránky www.vecernikpv.cz

Pondělí 30. března 2015
www.vecernikpv.cz

kultura v Prostějově a okolí...

A protože člověku je sedmdesát
většinou jen jednou, je jasné, že
to musí být oslava se vším všudy,
proto i celé turné má celkem sedmdesát zastávek!
Kromě světových evergreenů,
swingových a jazzových songů
přivezl Laďa Kerndl svým zdejším příznivcům i zbrusu nové CD
s názvem That Face. „Album jsem
natočil s Big Bandem Felixe Slováčka, jmenuje se ´That Face´ a mimo
této swingovky je na něm čtrnáct
skladeb jako C est si Bon, Hello, Besame Mucho... Prostě každý si tam
najde ten svůj světový evergreen,“
prozradil Večerníku Ladislav Kerndl. Tato hudební novinka nebyla
však jediným dárkem fanouškům,
kterých se v hledišti divadla sešlo

Foto: www.ladakerndl.cz
hned několik stovek. „Ve spolupráci s Petrem Mackem jsme vydali
knihu ´Kariéra na druhý dech´. Je
v ní vše, co se událo od prvního dne,
kdy jsem se od lékařů dozvěděl verdikt: ‚Máte rakovinu.‘ Popisuji v ní
to, co jsem nikdy nesdělil veřejně. Je
to hodně osobní zpověď, moje pocity, průběh léčby, jak jsem začínal
s kariérou na prahu padesátin, co
mě potkalo za zklamání a nezdary,
jak jsem si vyšlapal cestu k úspěchu,
až do dnešních dní, kdy bilancuji.
V knize je mimo jiné i spousta fotografií, které jsem dosud nezveřejnil,“ řekl dále Kerndl.
Pokud jste skvělý koncert propásli,
nezoufejte. V dalším vydání Večerníku najdete exkluzivní rozhovor
s Laďou Kerndlem!

PETR KOLÁŘ s kapelou
míří do PROSTĚJOVA!

hladkým triumfem potvrdily svůj postup do semifinále

PROSTĚJOV Vynikající zpěvák, držitel pěti stříbrných Českých slavíků, interpret řady velkých hitů a úspěšná muzikálová hvězda PETR
KOLÁŘ a jeho kapela v rámci svého exkluzivního TOUR 2015 navštíví právě Prostějov. A to jako jedno z mála míst na Moravě! Pořadatelem očekávaného vystoupení je známá agentura HITTRADE a vše
proběhne ve Společenském domě.
Hudební událost, kterou si za žádnou cenu nesmíte nechat ujít, pokud se
počítáte mezi fanoušky majitele božského hlasu, který ocenil i mistr Karel
Gott! Český popový a rockový zpěvák a zkušený muzikálový herec zavítá do našeho města v rámci své speciální show, na níž pochopitelně zazní
spousta známých hitů.
A na co se můžete těšit? Čeká na vás nespočetné množství skladeb z průběhu celé kariéry, vždyť kdo by neznal jeho hity jako Vyznání, Ještě že
tě, lásko, mám nebo Den, kdy se vrátí láska? „Petr Kolář má připravenou
velkolepou show, na kterou se můžete už teď těšit,“ slibují organizátoři
z prostějovské umělecké agentury HITTRADE.
Zapište si tedy do kalendáře, že Petr Kolář s kapelou vystoupí v Prostějově
v sobotu 23. května, kdy to pořádně rozjede spolu s vámi, fanoušky z Prostějova a okolí. Večerník jako exkluzivní mediální partner akce samozřejmě nebude chybět a připravíme pro vás řadu překvapení včetně
soutěže o vstupenky ZDARMA!
Předprodej vstupenek je již od dnešního dne zahájen, proto neváhejte! Jejich ceny jsou nejnižší v celé České republiky a odstupňované
v různých cenových kategoriích. Lákavá místa
do první až páté řady
máte možnost zakoupit
za 370 Kč, do následující šesté až jedenácté
za 320 Kč, dvanáctá až
sedmnáctá řada stojí
290 Kč a zbývající místa
v osmnácté a dvaadvacáté řadě koupíte za pouhých 260 Kč. Cenově
odstupňované vstupenky si můžete koupit na
následujících prodejních místech: Klenoty
Eva (vstupenky 1.-11.
řada), Hudebniny Tyl
(12.-17. řada), Restaurace Koliba (18.-22.
řada).
(peh)
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Pavla
VAŠKOVÁ
ČELECHOVICE NA HANÉ Když
v Čelechovicích na Hané zahraje Dechový orchestr ZUŠ, znamená to, že
už je jaro v plném proudu. Takhle totiž v čelechovické sokolovně vítají už
jedenáctý ročník přicházející Velikonoce. Letos se v souvislosti s brzkým
nástupem svátků jara tradiční Aprílový koncert dokonce uskutečnil již
v sobotu 28. března. Několik desítek
muzikantů pod taktovkou Rudolfa

S ŠTNB
VK PV

VELIKONOČNÍ ROCK!

MDNVHXWN½QÉY\YÉMHOR
CJNCFEGRQUVQWRKN[0CQRCMLGLKEJPCF
Foto: www.vkprostejov.cz.

že zaměření na kondiční stránku bylo
vzhledem k větší únavě děvčat méně intenzivní než loni. Každopádně do vyřazovací
fáze jdeme kvalitně nachystaní a věřím, že
neklopýtneme. Navíc by se naše výkony
měly v průběhu play off postupně zlepšovat tak, aby stejně jako v minulých letech
forma týmu vygradovala ve finále,“ nadhodil lodivod Čada.
Do bitev o další extraligové zlato přitom
AGEL vyráží v plné síle díky tomu, že se
již uzdravila Ana Bogdanovic a menší
potíže vyléčila Stefanie Karg i některé
její parťačky. Platí tudíž: vzhůru za titulem číslo sedm!
VWUXÄQ½YL]LWNDVRXSHÔH
7-2VWUDYD

Severomoravský oddíl patří k tradičním účastníkům extraligy, když naposledy sestoupil v sezóně 2001/02
a zpět mezi elitu se vrátil hned o rok
později. Od té doby se pohyboval ve
spodní polovině tabulky mezi pátou
a osmou příčkou, ovšem letos po delším čase pronikl do medailových bojů.

5HDOL]DÄQÉWÙP
Hlavní trenér: Zdeněk Pommer
Asistent trenéra: Lukáš Spáčil

+U½ÄVN½VRXSLVND
3 Petra Polášková – smečařka
4 Zuzana Ondrušková – smečařka,
univerzálka
5 Kateřina Kvapilová – blokařka
6 Hana Čuboňová – univerzálka
7 Iva Nachmilnerová – blokařka
8 Alena Pinková – blokařka
9 Kamila Součková – nahrávačka
10 Markéta Kukučová – smečařka
11 Kamila Spáčilová – libero
12 Helena Kojdová – smečařka
13 Magdaléna Zedníková – univerzálka
14 Kateřina Zemanová – blokařka
15 Kateřina Valková – nahrávačka

9]½MHPQÅ]½SDV\
YDNWX½OQÉVH]ÏQÈ
3. kolo extraligy (23. října 2014): Ostrava – Prostějov 0:3 (-11, -16, -19). 12.
kolo extraligy (6. prosince 2014): Prostějov – Ostrava 3:0 (15, 21, 21). 23.
kolo extraligy (2. března 2015): Ostrava – Prostějov 2:3 (-21, -20, 22, 21, -6).
28. kolo extraligy (12. března 2015):
Prostějov – Ostrava 3:0 (16, 23, 30).
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pil hladce, Frýdek

PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto tradiční mediální partner agentury HIT TRADE, pro vás v rámci nového
projektu „MILUJEME VEČERNÍK“ připravil další SOUTĚŽ O VSTUPENKY. Tentokrát na blížící se totální
pařbu pod názvem VELIKONOČNÍ ROCK, kterÝ NAPÍŠE JIŽ TŘETÍ ROČNÍK. Vystoupení se uskuteční
již tuto SOBOTU 4. DUBNA 2015 ve Společenském domě v Prostějově. A vzhledem k tomu, že „Kasko“ bude
zcela jistě praskat ve švech, máte díky Večerníku šanci být u toho, a ještě navíc ZADARMO!
SOUTĚŽ je TELEFONICKÁ a probíhá od pondělí 30. března do čtvrtku 2. dubna, přičemž hned PŮLTUCET
Z VÁS bude moct do Společenského domu v Prostějově ZDARMA právě ve chvíli, kdy se budou hrát ty největší hity
revivalových seskupení jako Red Hot Chilli Peppers, Smokie, AC/DC, ale i živých členů skupin Quercus či Plus.
Co je potřeba pro to vykonat?
Opět 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...

ežbách s KP Brno
)UÙGHN0ÉVWHNs2ORPRXF

3:1 na utkání
Frýdek-Místek – Olomouc 2:3 (-23, 15,
20, -19, -10), Frýdek-Místek – Olomouc
3:1 (35, 19, -18, 16), Olomouc – Frýdek-Místek 2:3 (-24, -15, 23, 22, -14),
Olomouc – Frýdek-Místek 0:3 (-15,
-17, -11)
Vypjaté měření sil mezi třetím a šestým
celkem dlouhodobé části zlomil na stranu favorita čtvrtfinálový zápas číslo tři
v hanácké metropoli.

Dnes přinášíme pětici z vás, na které se usmálo štěstíčko, a sobotní koncert si budou moci pořádně vychutnat.

15022710222

SOUTÌŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:
ODKUD POCHÁZÍ ORIGINÁL SVĚTOVĚ ZNÁMÉ KAPELY RED HOT CHILLI PEPPERS?
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „VELIKONOČNÍ
ROCK“. Můžete nám ale ovšem také volat na známé telefonní číslo 582 333 433, zasílat SMS zprávu na mobil
608 960 042, případně se dostavit osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici.
Na odpovědi čekáme v redakci do ČTVRTKU 2. DUBNA, 14.00 hodin. ŠESTICI výherců budeme kontaktovat telefonicky, proto NEZAPOMEŇTE UVÉST na sebe TELEFONICKÝ KONTAKT. Vstupenky pak budou následně
připraveny v redakci Večerníku ještě tentýž den, případně po celý pátek 3. dubna.

0:3

NRQHÄQÙVWDYVÅULH

tova Carmen fantasy, ale také píseň Michaela Jacksona či Beatles. Již tradičně si
s orchestrem zazpívala známá prostějovská zpěvačka Zuzana Kožnárková.
Nejsilnějším zážitkem podle reakcí publika byl duet Tell Him, který v originále
zpívají Celine Dion a Barbra Streisand.
V Čelechovicích si ho vystřihla právě
Zuzka Kožnárková se svou setrou Petrou Vidmuchovou.
Aprílový koncert byl současně i takovou předpremiérou vystoupení,
které se uskuteční 19. dubna v divadle
v rámci zahájení 23. ročníku festivalu
Prostějovské dny hudby. S Dechovým
orchestrem prostějovské ZUŠ si zde
zazpívá slavná Dasha.

CHCETE LÍSTEK ZADARMO NA...

VRXSHĜN\ SĜHV ãHVWQiFW ]tVND
QêFK ERGĤ D SĜLWRP VH IDQGRYp
NRQHþQČ GRþNDOL L YtFH SČNQêFK
GHOãtFKYêPČQ

VÝCHOZÍ SITUACE

se letos uskutečnil
v
březnu
Dechový orchestr zahrál Bizeta i Beatles
Proseckého si tentokrát připravilo
různorodý a moderní program, který sledoval i Večerník.
Tak jako každý rok koncert uvedli žáci
první třídy čelechovické základní školy,
tentokrát s pásmem nazvaným Angličtina není nuda. Roztomilé vystoupení
bylo po zásluze odměněno velkým
potleskem téměř plného sálu. Všichni
návštěvníci měli také možnost prohlédnout si velikonoční výstavu, kterou
připravili žáci místní základky a prostějovské Jistoty.
Následující koncert dechového orchestru nabídl skutečně širokou škálu
slavných melodií. Zazněla například
Bernsteinova West Side Story či Bize-
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2675$9$ Ani ve Šternberku neměly ženy VK problémy a třetím

APRÍLOVÝ KONCERT
EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

Pondělí 30. března 2015
www.vecernikpv.cz

GRNRQÄHQÉQDVWUDQÈ

Bodový vývoj - první set: 1:1, 1:5,
2:7, 3:10, 7:11, 8:14, 11:16, 11:19,
12:23, 16:23, 16:25. Druhý set: 0:2,
3:3, 3:5, 4:7, 6:7, 6:10, 8:11, 8:13,
11:15, 11:22, 12:24, 13:25. Třetí set:
1:2, 3:2, 3:4, 6:6, 6:9, 8:10, 8:15, 10:15,
11:18, 13:18, 13:20, 14:22, 15:25.
ŠTERNBERK7ĜHWt]iSDVþWYUW
ILQiORYp VpULH 81,4$ H[WUDOLJ\
YROHMEDOLVWHN  PH]L
âWHUQEHUNHP D 3URVWČMRYHP E\O
VLFH QHMY\URYQDQČMãt ]H YãHFK
Y]iMHPQêFK XWNiQt RERX SUR
WLYQtNĤ Y SUREtKDMtFtP SOD\ RII
DOH SĜHVWR åHQ\ 9.$*(/ ]DVH
]YtWČ]LO\ QDSURVWR SĜHVYČGþLYČ
9 åiGQpP ]H VHWĤ QHSXVWLO\ VYp

Jasný favorit chtěl bez problémů potvrdit svůj postup z prvního dějství
play off, outsider si pro změnu přál
svést s mnohem silnějším protivníkem alespoň důstojný boj a dát zapomenout na hrozivé debakly z Prostějova. K tomu provedl dvě zajímavé
změny: obvyklou kapitánku Janečkovou poslal ze smeče na libero a vůdkyní týmu pro tento duel se stala nahrávačka Ticháčková. V sestavě „vékáčka“
naopak chyběla z tradičních opor jen
zraněná Karg, místo níž nastoupila
Bogdanovic.

OBRAZ HRY
Domácímu družstvu se po většinu
střetnutí dařilo přesně to, co si přál po
krutých výprascích ze dvou úvodních
mačů série - zlepšit podání i přihrávku.
Díky tomu se hrál mnohem vyrovnanější volejbal než předtím a zvlášť pokud Sokolky přidaly též dobré pole, dokázaly AGEL místy zatlačit. Jednalo se
však pouze o krátké pasáže, jinak znovu

kralovaly úřadující mistryně republiky.
Jakmile zbytečně nechybovaly a zvýšily herní intenzitu, tak všemi činnostmi
v čele s dominantním útokem diktovaly
tempo utkání.

=/2029¥020(17<
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0DUWLQ+52&+WUHQÅU7-6RNROhWHUQEHUN
„Soupeř byl lepší v Sútoku i na bloku a zaslouženě vyhrál, ale přesto jsem rád, že se náš tým
oproti předchozím utkáním v Prostějově zlepšil. Sezónu jsme díky tomu zakončili důstojně.“

(OLvND7,&+¤.29NDSLW½QND7-6RNROhWHUQEHUN
„Od minulých zápasů jsme dokázaly zlepšit přihrávku, ale i tak byl soupeř lepší ve všech činnostech. Dnes jsme však odvedly aspoň slušný výkon.“

V každé ze tří sad přišel klíčový okamžik
0LURVODY¤$'$WUHQÅU9.$*(/3URVWÈMRY
přibližně uprostřed. První polovinu se„Šternberk hrál o něco lépe a my o něco hůře než v prvních dvou utkáních série. Přesto jsme
tu držel výběr TJ jakž takž krok, načež si měli dnešní zápas od začátku až do konce pod kontrolou a zaslouženě hladce zvítězili.“
pod zvýšeným tlakem VK vybral slabší
6RODQJH62$5(6NDSLW½QND9.$*(/3URVWÈMRY
chvíli a rychle nabral rozhodující ztrátu.
„Střetnutí se nám opět docela vydařilo, ale i domácí tým dnes hrál poměrně dobře. KaždoPřesně takhle to bylo v první části (z pádně jsme potvrdily svůj postup a teď už musíme myslet dál.“
11:16 na 12:23), ve druhém dějství (z
11:15 na 11:22) i ve třetím dílu (z 10:15 byla tradičně jistá v mezihře a přidala tragikomický moment, ještěže se mladé
na 14:22). Bodovými trháky se několik skvělých zákroků v poli. Prostě volejbalové elévce nic nestalo...
„Agelky“ opakovaně uklidnily a ani jed- výborná obránkyně jako obvykle.
nou nepustily set do aspoň trochu vyrovnané koncovky.
$7026)¥5$=3$68
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Zatímco některé její spoluhráčky ve
třetím utkání série viditelně postrádaly
maximální koncentraci a občas zbytečně
chybovaly, ona bez ohledu na jednoznačnost čtvrtfinále i extrémní převahu nad
slabším soupeřem pořád makala naplno.
Díky tomu Julie Kovářová na liberu prostějovského mančaftu dosáhla vynikající
úspěšnosti přihrávky devadesáti procent,

Herní zmar Sokola byl během střetnutí
místy tak značný, že i prostějovští diváci
zvyklí na pravidelnou převahu svého kolektivu nad českými soupeřkami někdy
jen nevěřícně kroutili hlavami po školáckých minelách TJ. Pomyslný vrchol nastal ke konci druhé části, kdy se nejvíc
utrápená Martina Šenková při podivném pokusu o útok ze zóny šest doslova
zřítila na palubovku. Byl to vskutku

Malé hlediště útulné haly ve Šternberku se sice dost zaplnilo, ale
přesto byla divácká kulisa dlouho
taková komornější. Teprve zkraje
třetího setu dostal souboj zásluhou
několika dlouhých atraktivních výměn větší náboj, který pak vydržel
až do závěru zápasu. Pro kolektiv
TJ Sokol i jeho fanoušky tak nakonec
šlo o solidní tečku za celou letošní sezónou.

„Celkově jsme sérii proti Šternberku zvládli výborně,“

zhodnotil kouč Čada spokojeně další rekordní zápis
ŠTERNBERK, PROSTĚJOV Celkovým poměrem setů 9:0
a míčů 225:108 skončilo čtvrtfinále
UNIQA extraligy ČR 2014/2015
mezi prostějovskými a šternberskými volejbalistkami. To z celé série
udělalo nejjasnější záležitost v osmileté historii VK, vyšším rozdílem
„Agelky“ ve vyřazovacích bojích elitní české soutěže ještě nikdy nikoho
nevyřadily!
Pro prostějovský klub jde o jistě potě-

šitelný fakt, který vyplynul ze dvou klíčových okolností: velké síly obhájkyň
titulu v této sezóně a nižší herní úrovně
mladého protivníka coby osmého celku letošní dlouhodobé části. „Už před
sérií i během ní jsem několikrát říkal,
že mezi námi a soupeřem je značný
výkonnostní rozdíl. To teď můžu jen
zopakovat, Sokol jsme po všech stránkách jednoznačně předčili,“ konstatoval
pro Večerník ve středečním večeru již
s postupem do semifinále v kapse hlav-

ní trenér žen „vékáčka“ Miroslav Čada.
Přesto se během třetího vzájemného duelu rozčiloval mnohem častěji
než při dvou předchozích střetnutích
doma. „Na holkách bylo vidět, že se už
tolik nesoustředí, jejich koncentrace šla
pod dojmem výrazné herní převahy
dolů. A proto dělaly některé zbytečné chyby, které jsem jim hned vytýkal
a upozorňoval na ně. Výsledek to ale
nijak zásadně neovlivnilo, pouze jsme
vyhráli trochu méně oproti prvním dvě-

ma zápasům na vlastním hřišti. Navíc
děvčata svým způsobem i trochu chápu,
neboť udržet maximální nasazení při tak
jednoznačném vývoji opravdu není jednoduché,“ pravil Čada smířlivě.
Ze svého několikerého hlasitého křiku na palubovce TJ směrem ke svým
ovečkám tedy absolutně nic nevyvozoval. „Opravdu šlo jen o pár balónů,
při nichž hráčky nedodržely správné
postavení, špatně se přesouvaly nebo
udělaly jinou taktickou hrubku z ne-

pozornosti. Proto nechci mančaft
zbytečně kritizovat, zvlášť když soupeře ani v jednom z devíti odehraných
setů nepustil přes šestnáct bodů a celou čtvrtfinálovou sérii zvládl naprosto s přehledem. Naopak tým zatím
zaslouží pochvalu s přáním, aby mu
aktuální dobrá forma vydržela až do
konce play off, případně šla naše výkonnost ve zbytku sezóny pro semifinále i finále extraligy ještě víc nahoru,“
připojil Čada.
(son)

JULIE KOVÁŘOVÁ: „Věřím, že stejně jako loni

v play off ani jednou neprohrajeme“
ŠTERNBERK Na liberu mají volejbalistky VK AGEL v letošní sezóně
ohromnou jistotu. Julie Kovářová navázala na skvělé výkony z druhé poloviny minulého soutěžního ročníku, od začátku toho aktuálního doslova září a bez debat patří ke stabilně největším oporám prostějovského
týmu. Nepolevila ani ve třetím čtvrtfinálovém duelu na šternberské půdě, kde vznikl následující rozhovorVečerník a internetové stránky klubu.

Marek SONNEVEND
ƔƔ Sice jste vyhrály o něco míň než
doma, ale nebavilo vás tohle střetnutí právě díky větší vyrovnanosti
přece jen více?
„Je pravda, že jsme si aspoň trochu zahrály. (úsměv) Nechci, aby to vyznělo
směrem k soupeřkám nějak špatně, ale
ty první dva zápasy série byly opravdu
až moc jednoznačné a po pravdě ani
nedosahovaly úrovně našich tréninků.
Doma už holky Šternberka o dost víc
bojovaly, pochytaly větší množství balónů v poli a díky tomu fanoušci viděli
několik delších pěkných výměn, celkově byl průběh vyrovnanější. Asi jim
prospěly změny v sestavě i domácí prostředí, kde si víc věřily. A určitě nechtěly
v posledním utkání sezóny utrpět nějaký velký debakl, proto se hodně snažily nepřipustit žádnou výsledkovou
ostudu.“

ƔƔ Nakolik jste spokojená s výkony
vašeho týmu v úvodním kole play
off?
„Myslím, že maximálně. Ve třetím utkání jsme sice dominovaly o něco méně
než předtím doma, ale nedovolit soupeři
v žádném setu víc než šestnáct uhraných
bodů rozhodně není špatné. A že Sokol
porazíme dvakrát tak hrozně moc včetně jednoho rekordního setu 25:5, to asi
nikdo úplně nečekal.“ (úsměv)
ƔƔ Máte tedy směrem k semifinále
dobrou formu?
„Určitě ano, ale jestli jsme už teď na
úplném vrcholu své výkonnosti, se
těžko posuzuje. Při vší úctě ke Šternberku nemůže být měřítkem, podle
kterého bychom měly posuzovat naši
formu. Víc ukáže právě až semifinále,
v němž budeme prověřeny mnohem
důkladněji.“
ƔƔ Narazíte zřejmě na Brno či Ostravu. Nepřejete si víc Královo Pole

vzhledem k tomu, jak vás TJ v závěru
nadstavby dvakrát potrápilo?
„Já osobně bych brala víc právě Ostravu,
protože se mi v brněnské hale strašně
špatně hraje, byť jsem dva roky oblékala dres KP. Jenže v úvahu připadá jako
semifinálový soupeř ještě i Olomouc,
proto zatím nechci moc spekulovat ani
si vybírat, na koho by bylo lepší jít. Mnohem důležitější než konkrétní protivník
budou naše vlastní výkony. Pořád platí,
že pokud zahrajeme dobře na naší vysoké úrovni, měly bychom vítězit. Tohle
fungovalo ve čtvrtfinále a pokračování
podobným způsobem se dá očekávat
od semifinále i finále.“
ƔƔ Když porovnáte minulý ročník
extraligy s tím současným, máte letos nad ostatními celky větší výkonnostní převahu?
„Určitě jo. My máme v téhle sezóně
mnohem silnější družstvo než loni, což
je hodně moc vidět nejen v české lize.
Jsme víc sehrané, ještě lépe fungujeme
jako tým a kvalita našeho volejbalu šla
oproti předchozímu roku o dost nahoru. Díky tomu jsme dokázaly tak uspět
v Champions League.“
ƔƔ Prohrajete v extraligovém play
off aspoň jeden zápas?

„Myslím si a věřím tomu, že ne.“
(úsměv)
ƔƔ Jak se nyní s odstupem času
vzpomíná na senzační tažení
evropskou Ligou mistryň?
„Samozřejmě se vzpomíná krásně, s vystoupením na mezinárodní scéně určitě
panuje maximální
spokojenost. Co
jsem se bavila
s lidmi, tak se
většinou shodovali na tom, že
letošní sezóna
byla a je ze všech
dosavadních roků
Prostějova na nejvyšší
herní úrovni vůbec.
Porazit tři natolik silné kluby a postoupit
ze základní skupiny
na úkor Rabity Baku
bylo něco opravdu
fantastického, na co
se bude asi dlouho
vzpomínat. Jen škoda, že v play off jsme
pak nedostali nějakého přijatelnějšího sou-

peře, naše jízda třeba mohla
ještě pokračovat.“
ƔƔ Jsou to jen spekulace,
ale nebylo by třeba lepší
skončit ve skupině těsně
za Rabitou, přesunout se
do čtvrtfinále CEV Cupu
a tento druhý nejvyšší pohár Evropy
pak třeba zkusit
vyhrát?
„Takhle bych
neuvažovala .
V CEV Cupu by
podle mě byla

podobná šance na postup dál jako v Champions League, i když
papírově schůdnějších
soupeřů tam asi šlo
najít víc. Každopádně
by záleželo na losu. Třeba jsme mohli dostat
Krasnodar a vypadnout
hned stejně, jako s Eczacibasi.“
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navštivte stále více oblíbenější inter
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VEČERNÍKU

96(0,),1É/(672-Ì9&(67ħ52=-(7É HLEDIŠTĚ DIVADLA ROZESMÁL PRIMÁTOR, PŘIZNAL DVOJKU Z CHOVÁNÍ! SOUČÁSTÍ VERNISÁŽE BUDE
Další série extraligového play off začíná dvěma zápasy v Prostějově
MINIKONCERT PRO ZDENIČKU
Původní zpravodajství

621-$%2529,1h(.
Nestává se příliš často, aby nejlépe bodující hráčkou
volejbalového utkání byla blokařka. Ve středu na hřišti
Šternberka k tomu došlo, když zkušená opora prostějovského týmu ze Slovinska Sonja Borovinšek zatížila
konto Sokola 13 body a celkově odvedla skvělý
výkon. Hlavně v útoku se téměř nedala zastavit, když ze dvanácti smečí bylo plných
deset vítězných při excelentní úspěšnosti
zakončení třiaosmdesát procent. Navrch
čtyřiatřicetiletá plejerka přidala dva smrtící bloky, jedno eso a celkově příkladné nasazení,
kterým družstvo VK dovedla k dalšímu hladkému
triumfu i postupu z extraligového čtvrtfinále.
&HONRY½ELODQFH

PROSTĚJOV vs. ŠTERNBERK

24:0 na zápasy
72:5 na sety

1RPLQDFHQD
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Praha, Prostějov (son) - Tradičně
zkraje května v Brně vždy probíhá
slavnostní vyhlášení ankety Volejbalisté roku ČR. Nejinak tomu bude
i letos za končící sezónu 2014-2015
a momentálně spatřily světlo světa
nominace do jednotlivých kategorií.
Celou řadu zástupců zde má oddíl
VK AGEL Prostějov.
Nejlepší hráčkou UNIQA extraligy žen se mohou stát Liannes
Simon, Kathleen Weiss, Andrea
Kossányiová či Julie Kovářová.
Mezi Nejlepší trenéry družstva žen
byl nominován kouč „Agelek“ Miroslav Čada, v kategorii Nejlepší
trenér družstva dívek se do užšího
výběru dostal Jaroslav Matěj
a coby Nejlepší beachvolejbalový
pár mohou být oceněny Kristýna
Adamčíková s Kateřinou Valkovou,
z nichž prvně jmenovaná je členkou
prostějovského klubu. Nyní bude
probíhat hlasování volejbalových
odborníků a výsledky se dozvíme
přibližně za půldruhého měsíce.
&KDOOHQJH&XSzHQXzYUFKROÉ

Prostějov (son) - Do svého semifinále
již dospěl třetí nejvyšší klubový pohár
Evropy volejbalistek neboli Challenge
Cup 2014/2015. Aktuálně se v něm
hraje semifinále, ze kterého míří do
rozhodujícího titulového boje oddíly
z Ruska a Německa. V úvodních semifinálových duelech totiž Jekatěrinburg
přehrál běloruský Chimik Južnyj 3:0
a Schwerin udolal tureckou Bursu 3:1.
Postupující určí odvety hrané v tomto
týdnu, finálové dvojutkání pak přijde
na řadu do poloviny dubna.

KAM NA UNIQA
EXTRALIGU:
6(0,),1/(
1. zápas, čtvrtek 2.4. 17:00:
Prostějov - Ostrava, Olymp - Frýdek-Místek.
2. zápas, pátek 3.4. 17:00:
Prostějov - Ostrava, Olymp - Frýdek-Místek.

www.
vecernikpv
.cz

pro Večerník

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Až do sobotního
večera čekaly prostějovské volejbalistky na jméno svých soupeřek v semifinále letošního ročníku
UNIQA extraligy ČR. Nakonec bude protivníkem žen VK AGEL ve
druhém dějství vyřazovací fáze
nejvyšší národní soutěže výběr
TJ Ostrava, přičemž série hraná
na tři vítězné duely odstartuje
dvěma úvodními zápasy v hale Sportcentra DDM Prostějov.
Fandové se mohou těšit na čtvrtek 2. a pátek 3. dubna se začátkem po oba dny od 17.00 hodin.
Zatímco „Agelky“ překonaly čtvrtfinále
naprosto hladce dominantním smetením
Šternberka, severomoravský kolektiv sváděl obrovskou bitvu s KP Brno. Dokázal
přitom zvrátit nepříznivý stav 0:2 na utkání, což se v dosavadní historii play off povedlo jen málokomu! Po dvou porážkách
na hřišti Králova Pole oplatila štika tohoto
ligového ročníku stejnou mincí ve své hale
a následně urvala i rozhodující pátý mač
venku, který musela též otáčet kvůli ztracenému prvnímu setu.
Celek ostravské TJ přitom již podruhé
během sezóny pomyslně překročil svůj
vlastní stín. Papírově dle reálné síly svého

hráčského kádru byl před zahájením extraligy zařazován na šesté místo za silnou
pětku Prostějov, Olymp, Frýdek-Místek,
Olomouc, Brno. Jenže svěřenky Zdeňka
Pommera hrají pod vedením mladého
progresivního kouče celý rok velmi kvalitní volejbal, přičemž nejprve postoupily na
úkor SK UP Olomouc do nadstavbové
skupiny o 1. až 5. příčku a nyní vyřadily z
medailových bojů i KP Brno!
„Ostrava zaslouží uznání a ocenění za to,
co letos dokázala. Před sezónou vhodně
doplnila soupisku o šikovnou nahrávačku
Kamilu Součkovou z Brna a svou odchovankyni Helenu Kojdovou z Olomouce,
celkově se však prezentuje příkladným týmovým pojetím místo spoléhání na silné
individuality. Tímto způsobem dosahuje
možná lepších výsledků, než se všeobecně
očekávalo, každopádně její postup mezi
elitní čtyřku republiky určitě není náhodný.
A proto kvality svého nejbližšího soupeře
rozhodně respektujeme,“ uvedl na adresu
příštích soupeřek Miroslav Čada,hlavní
trenér prostějovského „vékáčka“.
Ostražitost „Agelek“ navíc musí ještě zvyšovat dva poslední vzájemné duely, jež byly
v první polovině března hodně vyrovnané. Nejprve úřadující mistryně zvítězily u
polských hranic pouze těsně 3:2 poté, co
ztratily vedení 2:0 na sady. A následně měly
problémy i doma, když druhé dějství získaly 25:23 a třetí dokonce jen 32:30 v dost
dramatickém závěru. „Je pravda, že nám
Ostrava ve dvou nedávných střetnutích dělala potíže, ale při vší úctě k jejím výkonům
za to podle mě mohla především naše špat-

PROSTĚJOV V pátek večer se v sále Městského divadla
v Prostějově uskutečnila slavnostní akce ke Dni učitelů. Tradiční
setkání nejlepších prostějovských pedagogů s představiteli
města moderoval vtipně ředitel knihovny Aleš Procházka a sál
rovněž rozesmál primátor Miroslav Pišťák. Ten se po nemoci
vrátil zpět do veřejného života a možná i z menší slabosti všem
učitelům přiznal, že i on ve svém školském mládí„schytal“ dvojku z chování…

MICHAL KADLEC
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ná hra. Jestli teď předvedeme dobrý volejbal s maximálním nasazením a optimální
koncentrací, na jaký máme, tak věřím, že
dokážeme všechny tři semifinálové zápasy
zvládnout pokud možno hladce,“ zdůraznil Čada.
K předpokládanému splnění role favorita
by měla pomoci i důkladná taktická příprava. „U videa si podrobně rozebereme,
čím nám mančaft TJ dělal v těch minulých
utkáních problémy a co my musíme z hlediska taktiky bezpodmínečně dodržovat.
Důležitost teď každým novým střetnutím
stoupá, proto budeme na nadcházející
souboje nachystaní podobně, jako na bitvy
evropské Champions League. A svědo-

Prostějov a Ostrava jdou
na sebe v play off potřetí
za

12 měsíců

zaplatíte 780 Kč

9(/,.212è1ª
3Ą(.9$3(1ª
Mimořádná nabídka:
PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK
O DVĚ KORUNY LEVNĚJŠÍ
A AŽ DO DOMU!

SODWÊGR GXEQD
více info na zadní
straně dnešního

SPECIÁLU

PROSTĚJOV Volejbalistky VK
AGEL a TJ se ve vyřazovací části
UNIQA extraligy žen v minulosti
moc nestřetávaly. Za osm let novodobé existence prostějovského klubu na sebe oba tito soupeři narazí
v play off během nadcházejícího semifinále teprve potřetí.
Obě dosavadní série historicky spadají
do čtvrtfinále a obě jednoznačně patřily hanáckým favoritkám. Na jaře 2011
svým protivnicím uštědřily v domácím
prostředí dva výsledkové výprasky, načež jim u polských hranic povolily zisk
alespoň jednoho čestného setu.
O dva roky později - to znamená

¤WYUWILQ½OH

VK Modřanská Prostějov – TJ Mittal Ostrava 3:0 na zápasy
Prostějov – Ostrava 3:0 (14, 15, 8), Prostějov – Ostrava 3:0 (8, 20, 15), Ostrava – Prostějov 1:3 (-10, 20, -18, -12).
¤WYUWILQ½OH

VK AGEL Prostějov – TJ Ostrava 3:0 na zápasy
Prostějov – Ostrava 3:0 (11, 13, 14), Prostějov – Ostrava 3:0 (10, 15, 15), Ostrava – Prostějov 0:3 (-22, -12, -8).
v předminulé sezóně - bylo vzá- v březnu 2013 ostravský mančaft asjemné poměřování ještě jasněj- poň jeden z devíti setů natáhl do vyší a drtivým skóre v součtu všech rovnané koncovky.
tří duelů série se blížilo čerstvé- Teď přichází na řadu premiérový boj
mu smetení Šternberka v letošním moravských soků v rámci medailových
1. kole play off. Jen s tím rozdílem, že bitev extraligy.
(son)

mitě půjdeme udělat další krok na cestě za
obhajobou titulu,“ připojil Čada pevným
hlasem.
Favorit je dopředu jasně daný z mnoha
různých důvodů. Za prvé: „Agelky“ téměř
celé jedno desetiletí suverénně dominují
ženskému volejbalu v České republice. Za
druhé: také letos ligovou soutěž ovládly
naprosto jednoznačně, zatímco soupeř
skončil po nadstavbě až osmý. Za třetí: „vékáčko“ v play off neutrpělo porážku už
téměř dlouhých šest roků! A za čtvrté: v
aktuálním ročníku má náš klub opravdu
velmi silné družstvo, jež prokázalo svou vysokou kvalitu jak skvělým tažením v evropské Champions League, tak spolehlivým
opanováním Českého poháru.
„Před nedávnem jsem řekl, že si hodně cením našeho dlouhodobého potvrzování
role favorizovaného celku bez jakýchkoliv
fatálních výpadků. Teď je čas tuhle skutečnost znovu potvrdit přímo na hřišti.
Šternberk rozhodně nemůžeme brát jako
slabého či lehkého soupeře, byť před sezónou dost omladil kádr a v dlouhodobé fázi
obsadil až osmé místo. Přesto má ve svém
středu některé zkušenější opory, během
roku se postupně zlepšoval a dokáže hrát
velice solidně. Takže pozor na jakékoliv
podcenění, do všech vzájemných soubojů
musíme jít plně koncentrovaní a naplno,“
zdůraznil před startem vyřazovacích bojů
Miroslav Čada, hlavní trenér Prostějova.
Jak vypadala příprava jeho svěřenek
na čtvrtfinále? „Po závěrečném duelu
nadstavby s Ostravou dostaly holky dva
dny volno, aby si pořádně odpočinuly
a pro nejdůležitější období domácí sezóny
se daly po všech stránkách dohromady.
Pak jsme vcelku normálně trénovali s tím,

1DEJQFPÊOGFK¾NPÊRCTVPGąK8-#)'.2TQUV÷LQX
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Prostějov (son) - Těsně před koncem svého zápasového programu
se nachází letošní ročník krajského
přeboru mužů ve volejbalu. V závěru
tohoto týdne se dohrají poslední
dvě střetnutí mezi Prostějovem
a Štěpánovem, ovšem ani ta už nic
nezmění na konečném pořadí.
V minulosti dosud vždy platilo, že
TJ Sokol Otaslavice coby tradičnější
účastník KP nechal v tabulce
pokaždé za sebou regionálního rivala SK K2 Prostějov. Tentokrát je ale
vše jinak, neboť „kádvojka“ získala
o jeden bod víc a ještě má dva výše
zmíněné mače k dobru. Dosáhne tak
nejlepšího krajského umístění ve své
historii, zatímco Otaslavičtí doplatili
na šest těsných porážek v tie-breaku
i jednu kontumační prohru.
Pořadí KP ve volejbalu mužů
2014/15 (před závěrečnými dvěma
zápasy): 1. Olomouc 52, 2. Hodolany 48, 3. Troubky 40, 4. Šumperk 40,
5. Šternberk 36, 6. Samotišky 33, 7.
Štěpánov 25, 8. K2 Prostějov 15, 9.
Otaslavice 14, 10. Mohelnice 12, 11.
Přerov 8.
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společnost

Vedení města ocenilo třiadvacet prostějovských pedagogů

AGELKA PODLE

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.

Pondělí 30. března 2015
www.vecernikpv.cz

Ocenění z rukou náměstků primátora, prvního náměstka hejtmana Olomouckého kraje Aloise Mačáka, primátora Miroslava Pišťáka či vedoucího
odboru školství a předsedy školské komise magistrátu převzalo v pátek večer
celkem třiadvacet pedagogů. „Těžko hledat slova tak, abych neopakoval fráze. Jste
to právě vy, kteří společně s rodiči máte
největší vliv na výchovu dětí a mládeže.
Obětujete se i přes všechny známé pro-

blémy, které současné školství provází.
A za to vám patří obrovské poděkování,“
řekl mimo jiného Alois Mačák, první
náměstek hejtmana Olomouckého kraje
a prostějovský radní. Vzápětí zarecitoval
úryvek z básně Jiřího Wolkera a vybídl
moderátora Aleše Procházku, aby uhádl
rok, kdy prostějovský básník tento verš
napsal. „Tak to je podpásovka, teď tady
vypadám jak nevědomý školák,“ rozesmál se šéf prostějovské knihovny.
Oceněným pedagogům, ale i dalším
přítomným učitelům či profesorům,

PROSTĚJOV Vernisáž fotografií vování,“ řekl Patrik „Ozzy“ Zatloukal.
Jiřího Peky zahájenou hudebním „Vstupné, kterým lidé přispějí, bude
vystoupením pěveckého sbo- v plné výši připsáno na konto Zdeničru Proměny chystá Avatarka na ka. I když je kavárna malá a mnoho ná14. dubna. Přijďte a pomozte dob- vštěvníků nepojme, přijďte se podívat,
ré věci, vstupné poputuje na konto poslechnout a přispět,“ přidala pozvání
(red)
Zdeničky Kotyzové, jejíž příběh Ve- Milada Sokolová.
černík sleduje.
Vernisáž se uskuteční v 17.00 hodin, !!! KAM PØISPÌT!!!
Prostějovští učitelé přebírali na pódiu městského divadla ocenění za svoji práci. úvodní slovo budou mít Milada Sokolo- Zdeničce můžete finančně přiV tomto případě od vedoucího odboru školství a kultury Petra Ivánka a prvního ná- vá a Josef Franc. Kromě Proměn vystou- spět na účet 107-5771500217/
městka hejtmana Olomouckého kraje Aloise Mačáka.
Foto: Michal Kadlec pí i další dvě kapely, Band-A a Jižní ryba. 0100, vedený u Komerční banky
a.s. Účet je transparentní a tupoděkoval za jejich těžkou práci i pri- jako žáci schytali od učitele i pár za „Zdenku znám osobně velmi dobře díž veřejně přístupný. Jménem
mátor Miroslav Pišťák. „V posledních ucho! Já sám jsem se učil sice dobře, a protože rád hraji, mohu přispět alespoň Zdeničky a všech jejich blízkých
takto trochou do mlýna a pomoci dobré
letech si stále více uvědomuji, jak je ale v šesté třídě jsem dostal dvojku věci k získání financí pro její další uzdra- děkujeme!
učitelské poslání čím dál tím těžší. z chování. Nebyl jsem žádný grázl, to
Zvláště proto, že dnešní děti si dovolí ne, ovšem jednou mi to prostě ujelo,“
ZA DVA ROKY JSME ZÍSKALI AŽ
k dospělým to, co naše generace si ab- rozesmál hlediště primátor Pišťák.
ČTENÁŘŮ TÝDNĚ
solutně nedovolila. Obdivuji současné Kulturní program během krátkých
pedagogy za trpělivost a takzvanou přestávek obstaraly děti ze Základní
hroší kůži, kterou musí nastavit při vý- umělecké školy Vladimíra Ambrose. DÍKY VAŠÍ PŘÍZNI VYLEPŠUJEME INTERNETOVÉ STRÁNKY
chově dnešní mládeže. Víte, za mých Jejich vystoupení měla skutečně origiPLNO NOVINEK VÁS ČEKÁ JIŽ BRZY...
mladých let nebylo výjimkou, že jsme nální choreografie.
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TEĎ PŘICHÁZÍ ČAS NA ZMĚNU
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Na AMUNDSEN CUPu letos vládl Johnnie Walker

PROSTĚJOV Celkem pětačtyřicet barmanů a čtrnáct baristů se
představilo na letošním třetím ročníku Amundsen cupu, který se ve čtvrtek konal v prostějovském Společenském domě.
Základem lákavých koktejlů letos byla nejprodávanější skotská
whisky Johnnie Walker. Kromě soutěžících se na oblíbenou soutěž po letech přišli podívat i bývalí absolventi pořádajícího SOU
obchodního v Prostějově.
původní reportáž
rtáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Dráždivé koktejly plné okouzlujících barev a rafinovaných chutí
a výtečná káva vonící po pohodě
a dalekých končinách. Právě tyto
dva druhy nápojů sehrály hlavní roli
v letošním Amundsen cupu. Nikdy
by však nevznikly bez barmanů a baristů, kteří je připravili. Mezi nimi se
představila i celkem šestice studentů
domácího SOU obchodního Prostějov. „Pět našich barmanů dělalo
koktejly a Sylvie Obručníková coby
baristka připravovala kávu,“ svěřila se
Večerníku Iveta Stískalová, vedoucí
odborného Středního odborného
učiliště obchodního, která své svěřen-

ce nejen připravila, ale vystoupení velice emotivně prožívala spolu s nimi.
„Soutěžící jsme z řad našich studentů
vybírali podle jejich manuální zručnosti a chuti na sobě pracovat,“ přidala s tím, že nejdůležitější pro úspěch
v Amundsen cupu je samotná příprava nápoje. „Pokud chtějí uspět, musí
si soutěžící perfektně nachystat láhve,
sklenice a další inventář, který přímo
na pódiu využijí. Vše musí být dokonale čisté a poskládané tak, aby vždy
věděli kam sáhnout a při přípravě
působili suverénně,” prozradila Iveta
Stískalová.
Na soutìž se po pìti
letech vrátila z Korfu

budoucích barmanů a barmanek.
Další život je pak často zavál zcela
jinam, než oni sami čekali. Přesto
někteří z nich na dobu strávenou
na SOU obchodním stále rádi
a s velkou nostalgií vzpomínají.
„Prostě se mi zastesklo po skvělých lidech ze školy,“ vysvětlila nám
s úsměvem důvod své návštěvy půvabná Kateřina Martausová, která se
na Hanáckém poháru jako soutěžící
představila přesně před pěti lety. Od
té doby prožila několik životních kotrmelců, přesto se jí stále daří plnit si
své sny. „Po vyučení jsem si dodělala
maturitu a byla přijata na vysokou
školu. V rámci studia jsem se dostala
i do Řecka, kde se mi zalíbilo a začala
tam pracovat. Seznámila jsem se tam
s přítelem, se kterým čekám dceru.
Kvůli porodu jsem se nyní vrátila zpět
domů, českému zdravotnictví věřím

přece jen více než tomu řeckému,“
prozradila dále sympatická Kateřina,
která v Řecku našla to, co hledala.
„Vždy jsem milovala slunce a vůni
moře. A toho všeho je na Korfu více
než požehnaně,“ usmála se absolventka učiliště, která je důkazem toho, že
šikovný a pracovitý člověk je schopný
se dobře uživit kdekoliv na světě.

Ve velké konkurenci kategorie barmanů už potřetí za sebou zvítězil
Marek Baciak ze SOŠ Litovel. „Za dokonání hattricku dostal od nás velký
dort. Příští rok však už nepřijede, takže dostanou šanci druzí,“ upozornila
Milada Dosedělová, ředitelka pořádající školy. Přípravu kávy pak nejlépe
zvládla Hana Kösslerová z Poličky.
Jak už je tradicí, soutěž byla velmi

Bude na semifinále v pořádku?
zjistili jsme
PROSTĚJOV Během třetího utkání
čtvrtfinále extraligy ve Šternberku sice
byla Stefanie Karg připravená na lavičce, ale do zápasu vůbec nezasáhla. Což
společně s předchozím vyjádřením
hlavního trenéra „Agelek“ o tom, že
nasadí nejsilnější možnou sestavu, dávalo tušit nějaké zdravotní problémy...
Tuhle verzi kouč prostějovského celku
ihned po skončení duelu potvrdil. „Už

nedávno měla Stefi potíže s lýtkovým
svalem, které se jí teď vrátily. Noha prostě není úplně v pořádku, a protože nemělo smysl jednu z našich opor posílat
za každou cenu do střetnutí, tak nenastoupila. Uvidíme, co dál,“ zamračil se
Miroslav Čada.
Absence německé blokařky v jednom
souboji naprosto jednoznačného úvodního dějství play off ho nijak netrápila,
ale nemít výbornou plejerku k dispozici pro semifinálovou sérii elitní české
soutěže už by představovalo nepříjemnou komplikaci. Byť obvyklá náhradni-

ce na blokařský post Ana Bogdanovic
se po svém vlastním zranění již stihla
rozehrát a odvádí solidní výkony.
Každopádně by jedna z tahounek
současného týmu Prostějova mohla
v nelehkých mačích o republikové medaile citelně scházet. „Proto uděláme
maximum, aby se Stefi uzdravila. Moderní medicína nabízí spoustu možností
arůznýchpostupůléčení,ježvyzkoušíme.
A věřím, že nejde o natolik vážný zdravotní problém, který by měl volejbalistku vyřadit ze hry na delší dobu,“ dodal
Čada.
(son)

Také na Hané potvrdil pražský výběr
svou velkou herní převahu, když soupeři nedal na jeho vlastní palubovce ve
třetím vzájemném duelu absolutně žádnou šanci. „V prvním setu jsme do stavu
15:15 drželi naději, ale škoda, že jsme
neproměnili bodové míče. Pak se projevila naše slabina - příjem. A hosté na
servisu nepovolili,“ okomentoval hladkou porážku i rychlé vyřazení trenér VK
Libor Gálík. „Třetí utkání série bylo podobné těm dvěma u nás. Po pomalejším
3:0 na utkání
začátku jsme bez problémů zvítězili 3:0
Olymp – Přerov 3:0 (14, 12, 19), a plníme tak předsezónní cíle, neboť si
Olymp – Přerov 3:1 (18, -18, 8, 13), zahrajeme o ligovou medaili,“ spokojeně
Přerov – Olymp 0:3 (-17, -10, -14)
konstatoval kouč PVK Stanislav Mitáč.
PRAHA, PROSTĚJOV Sérii prvního kola play off UNIQA extraligy
volejbalistek 2014/2015 mezi VK
AGEL Prostějov a TJ Sokol Šternberk
pochopitelně podrobně rozebíráme
na jiném místě dnešní dvoustrany,
zde se pojďme obšírněji ohlédnout
také za ostatními čtvrtfinálovými
dvojicemi, jejichž zápasový průběh
byl většinou hodně dramatický.
PVK Olymp Praha – VK Pøerov

Markéta Rausová z prostějovského SOU obchodního připravila koktejl s tajnosnubným názvem Padlý anděl a skončila s ním na krásném šestém místě.
Foto: Martin Zaoral

dobře zorganizována, vše pěkně odsýpalo bez větších prodlev, což přispělo i příjemné atmosféře celé akci.
„Myslím, že všichni účastníci odjížděli spokojeni. Svědčí o tom mimo jiné

i dopis, který jsme dostali hned další
den po skončení akce. Z jedné z oslovených škol nám píšou, že se jim u nás
moc líbilo a příští rok rádi přijedou
zase,“ uzavřela Milada Dosedělová.
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Amundsen cup od roku 2013
úspěšně navazuje na celkem patnáct ročníků Hanáckého poháru,
kterým prošlo několik generací

výsledky amundsen cupu 2015
Soutěž barmanů
1. Marek Baciak SOŠ Litovel
2. Lucie Smolíková SOŠ a SOU Třešť
3. Nikola Zlatníková SŠ Gastronomie a služeb Nová Paka
Soutěž baristů
1. Hana Kösslerová SOŠ a SOU Polička
2. Oldřich Holiš ml. SOŠ gastronomie Nitra
3. Marek Gabriš SOŠ Jeseník

Každý pohyb soutěžících byl pod přísným dohledem
odborných porotců.

Vystoupení svých svěřenců a svěřenkyň naplno proží- Od prvního ročníku Amundsen cupu je
vala i jejich mistrová Iveta Stískalová.
součástí celé show i příprava kávy...

CHCETE LÍSTEK ZADARMO NA...
VESELOU TROJKU

Zaèínáme již 11. dubna...

po boji a Ostrava nejtěsněji až po ře

klikni na

www.vecernikpv.cz

A jak to dopadlo?

Fotoreportáž

JARNÍ PROMĚNY STARTUJÍ!
Stefanii Karg trápí lýtkový sval! Čtvrtfinále extraligy: Olymp postoup

FOTO & VIDEO
GALERIE

Jak Večerník již avizoval, byl spuštěn nový projekt s názvem PROMĚNY. Jeho cílem je pravidelná změna
vašeho vzhledu. Chceme vám totiž pomoci vypadat tak, jak si představujete! Doposud jste měli (a pořád
ještě máte) možnost zasílat nám o sobě základní informace a vaše aktuální fotografie. Z několika desítek
přihlášených žen jsme do užšího výběru vybrali hned osm finalistek, z nichž ale jako první mohla dostat
šanci jen jedna dáma, která tak vyhrála první jarní proměnu. A na co se může těšit?
Již první povelikonoční sobotu 11. dubna čeká na vybranou čtenářku profesionální tým. Ihned od samotného rána bude
nejdříve probíhat změna šatníku výherkyně. „Na základě barevné typologie bude vybráno vhodné oblečení, které podtrhne krásu naší čtenářky. Následně ji v kadeřnickém a kosmetickém
salonu čeká nový účes a elegantní líčení. Na závěr pak přijde na řadu Chcete se také zúčastnit změny IMAGE?
profesionální fotografování nové image. Zkrátka den plný hýčkání, Na nic nečekejte a již teď nám pošlete
péče a zkrášlování,“ prozradila Aneta Křížová, která je za Večerník vaši aktuální fotografii (tvář a postava)
patronkou celé akce. Celý projekt pro vás budeme pečlivě monito- na email: vecernik@pv.cz. Do předmětu
rovat. Jak v tištěném vydání, tak i na našich internetových stránkách
emailu uvádějte „PROMĚNA IMAGE“.
prostřednictvím videozáznamu uvidíte, jak čtenářka vypadala těsně
Nebo můžete přijít osobně do naší repřed proměnou a záh
záhy po jejím ukončení.
Jste zvědaví, jak bude vypadat první
proměna naší čtenářky?
A splní to její očekávání?
Jak to všechno dopadne,
se dozvíte záhy
na stránkách PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku a www.vecernikpv.cz!
Pro
P
Projekt PROMĚNY připravuje Aneta Křížová

dakce. Napište nám také váš věk, velikost oblečení a důvod, proč se do projektu PROMĚNY hlásíte a proč bychom
měli vybrat právě vás. Nezapomeňte
přidat odkud pocházíte a telefonický
kontakt. Hlásit se můžete ještě po celý
duben! Další z vás budeme vybírat po
celý rok. Těšíme se na spolupráci s vámi.

O

RM

A
ZAD

PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto mediální partner blížícího se megakoncertu, pro vás v rámci nového
projektu „MILUJEME VEČERNÍK“ připravil další SOUTĚŽ O VSTUPENKY. Tentokrát na vystoupení
populárního seskupení TV Šlágr VESELÁ TROJKA. Koncert se uskuteční již příští SOBOTU 11. DUBNA 2015 ve Společenském domě v Prostějově. A vzhledem k tomu, že „Kasko“ bude zcela jistě praskat ve
švech, máte díky Večerníku šanci být u toho, a ještě navíc ZADARMO!
SOUTĚŽ probíhá od pondělí 30. března do pátku 3. dubna, přičemž štěstěna se usměje hned na PĚTICI Z VÁS.
Co je potřeba pro to vykonat?
Opět 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 ono výše zmíněné štěstí při losování z osudí...

SOUTÌŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:
JAK SE JMENUJE HLAVNÍ PŘEDSTAVITEL VESELÉ TROJKY?
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „VESELÁ TROJKA“.
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 PÁTKU 3. DUBNA, 14.00 hodin. PĚT výherců zveřejníme již v příštím vydání
Večerníku, proto si jej nezapomeňte zajistit! Vstupenky pak budou následně připraveny v redakci Večerníku.

!!! VELIKONOČNÍ PŘEKVAPENÍ !!!
Mimořádná nabídka:
za

12 měsíců

zaplatíte 780 Kč

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK O DVĚ
KORUNY LEVNĚJŠÍ A AŽ DO DOMU!

platí do 10. dubna 2015

více info na zadní
straně dnešního

SPECIÁLU
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Pondělí 30. března 2015
www.vecernikpv.cz

infoservis

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

INFORMUJE

Docent Hůrka opět v Prostějově!
Ve čtvrtek 16. dubna od 8,30 hodin se uskuteční odborný seminář
v Národním domě s Doc.JUDr.
Petrem Hůrkou, Ph.D., který se
zaměří na Aktuální změny v zákoníku práce pro rok 2015.
Docent Hůrka je odborníkem na pracovní právo, podílí se aktivně na tvor-

bě pracovněprávních předpisů včetně
nového zákoníku práce. Působí na
Právnické fakultě Univerzity Karlovy
v Praze. V minulosti působil na Úřadu vlády a na právním odboru České
správy sociálního zabezpečení. Je členem Evropské sítě pracovního práva,
Společnosti pro pracovní právo a prá-

vo sociálního zabezpečení a Expertní
skupiny MPSV na pracovní právo.
Má bohatou publikační činnost. Je
spoluautorem Právnického slovníku
a učebnice Pracovní právo.
Zájemci o účast na semináři se mohou hlásit v kanceláři OHK v Prostějově. Více na www.ohkpv.cz.

Konstelace hvězd Prostějova
J

Prostějované se tento týden pustí do hromadného jarního úklidu. Už
z těchto důvodů budou všichni spěchat ze zaměstnání domů, aby tady
pokračovali druhou směnou. Totální gruntování ale nesmí omezit chuť do
jarního milování...

BERANI - 20.3. až 18.4. Stále se
cítíte sami a chtěli byste si konečně
někoho najít? Tak v těchto dnech se
rozhodně po novém partnerovi nerozhlížejte, na nějaké seznamování
nebudete mít buňky. Navíc byste se
měli více soustředit na domácí úklid.
BÝCI - 19.4. až 19.5. Lidé okolo vás
se budou chovat podrážděně. Ostatně není divu, když každé vaše slovo
bude plné jedu. Vaše blbá nálada se
odrazí i na výsledcích v práci, takže
tento týden rozhodně nepočítejte
s pochvalou od nadřízených.
BLÍŽENCI - 20.5. až 19.6. Peněženku byste si měli hlídat hlavně sami
před sebou. Nikdo na vás v těchto
dnech tlačit nebude, jenomže vy sami
jste do zbytečného utrácení jako diví.
Přehodnoťte své investice a myslete
více na zadní vrátka.
RACI - 20.6. až 21.7. Chtělo by to
lépe ukočírovat stres, který vás provází takřka na každém kroku. Nebojte se
ozvat svým nadřízeným a vybojovat
si nějaké to volno. Jak se říká, líná pusa
holé neštěstí. V případě neúspěchu
stávkujte!

LVI- 22.7. až 21.8. Lásku tento týden neřešte, bohatě postačí přátelství,
které je v mnoha ohledech výhodnější. Ostatně na nedostatek sexu si
zrovna vy stěžovat nemůžete. Ale přátelé jsou tu od toho, aby vás vytáhli z
velkých problémů.
PANNY - 22.8. až 21.9. Pozor, stanete se snadnou kořistí podvodníků,
kteří si budou hrát na zdatné obchodníky a využijí vaší slabosti. Dá se předpokládat, že přijdete o velké peníze.
Nedostanete je zpátky, ale snad se
konečně poučíte.
VÁHY - 22.9. až 21.10. Až příliš času
věnujete nákupům, copak nic jiného na práci nemáte? Kromě toho, že
utrácíte víc, než vyděláte, se dostáváte
do časového presu. Volnější chvíle
byste spíše měli věnovat rodině a společným výletům.
ŠTÍŘI - 22.10. až 20.11. Budete
v nejbližších dnech hodně zbrklí, což
se hodně negativně projeví na výsledcích vaší práce. Zřejmě také s vidinou
velkého výdělku naletíte podvodníkům, kteří vás budou chtít obrat
o poslední úspory.

STŘELCI - 21.11. až 20.12. Udělejte si pořádek v domácnosti, poslední
dobou nemůžete nic najít na svém
původním místě. Co kdybyste si vzali alespoň den volna a provedli jarní
úklid svého domova? Ocení to váš
partner, který se začíná bouřit.
KOZOROHOVÉ - 21.12. až 19.1.
Napjaté vztahy v rodině zkusíte uvolnit otevřenou komunikací. Mnohé
věci si v klidu vyříkáte a rozejdete se
v dobrém. Jediná potíž bude s rodiči,
kteří vás znají nejlépe a kteří vám jen
tak neuvěří kdejakou výmluvu.
VODNÁŘI - 20.1. až 18.2. Tento
týden se vám příliš dařit nebude. Při
vašem průšvihu v zaměstnání se vás
ale výrazně zastane vlivný kolega, který nějaký ten přehmat navíc vezme na
sebe. Buďte mu vděční a zároveň se
rychle dejte do kupy.
RYBY - 19.2. až 19.3. Konečně se
dostáváte do tempa a dají se od vás
čekat výsledky. Z jarní únavy se postupně vymaňujete, což bude mít
určitě příznivý vliv na vaši pracovní
potenci. Zároveň ale musíte dohnat
velké resty na úřadech.
(mik)

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: TĚSTOVINY...

Špagety 500g

12,90

8,50

8,50

9,50

8,50

14,90

Vřetena 500g

12,90

8,50

18,50

9,50

19,90

14,90

Farfalle 500 g

28,90

14,90

27,90

-

19,90

27,90

Vitana kolínka 500 g

-

-

31,50

-

29,90

-

Panzani lasagne
500 g

72,90

-

71,90

-

69,90

-

13:30. Vypnutá oblast: Od kostela
po OÚ levá strana, od OÚ oboustranně po č. 484 a 417 včetně Ranče. Ul. Generála Kraváka celá mimo
NS, uličky od č. 201 a 206 po ul.
Gen. Kraváka. Celé ulice Ohrozimská, Hlinická, V proluce, Nábřežní,
Pěší, Za humny, Stichovská a část
Prostějovské po č. 223.
Obec: Hrubčice
Dne: 13.04.2015 od 07:30 do
17:30. Vypnutá oblast: část obce
Hrubčice: ve směru od Bedihoště
včetně postranních ulic po č. 267,
201, 36, 228.
Dne: 14.04.2015 od 07:30 do
15:30. Vypnutá oblast: část obce
Hrubčice: ve směru na Kralice od č.
71 oboustranně po konec obce.
Dne: 15.04.2015 od 07:30 do
14:30. Vypnutá oblast: část obce
Hrubčice: oboustranně ve směru
od č. 43, 175 a 124 ke kostelu, ulička
od č. 108 k č. 118.
Dne: 16.04.2015 od 07:30 do
15:30. Vypnutá oblast: část obce
Hrubčice: řadovky oboustranně a
dále ulička od č. 6 po 262.
Obec: Stražisko
Dne: 15.04.2015 od 13:00 do 15:00.
Vypnutá oblast: Stražisko chaty nad
nádražím od č.47, 46, 74, 19 po konec oblasti s chatou č.47, č.41 a 50
Obec: Jesenec
Dne: 15.04.2015 od 07:00 do
09:00. Vypnutá oblast: část obce u
Zámku omezená č. 7, 55, 67, 73, 72,
93, 94, vč. Domova seniorů a výrobny lahůdek.
Dne: 15.04.2015 od 09:00 do
11:00. Vypnutá oblast: část obce ve

směru od p. Romže po Terezínský
dvůr (Měrotínek)
Dne: 15.04.2015 od 11:00 do
13:00. Vypnutá oblast: část obce
Jesenec ve směru od č. 14 po č. 51,
od č. 10 po č.7
Obec: Dzbel
Dne: 15.04.2015 od 11:00 do 13:00.
Vypnutá oblast: část obce Dzbel sm.
Jesenec od č.4, 37 a 117 po č.19.
Obec: Dobrochov
Dne: 15.04.2015 od 07:30 do
15:00. Vypnutá oblast: část obce
Dobrochov jednostranně od č. 5 a
6 po konec obce včetně novostaveb
naproti bytovkám.
Obec: Držovice
Dne: 16.04.2015 od 06:00 do
08:00. Vypnutá oblast: Obchodní
Dům TESCO, Obchodní centrum
Arkáda
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 17.04.2015 od 11:30 do
15:30. Vypnutá oblast: celé ulice
M. Ulického, Havlíčkova, Nerudova vč. TJ Sokol, B. Němcové, 8.
května od č. 263 po 326. Třebízského od č. 362 po 374. Jednostranně
Tyršova od č. 281 po 368 a ul. Jiráskova od č. 88 po 82.
Obec: Nezamyslice
Dne: 17.04.2015 od 07:30 do
15:00. Vypnutá oblast: část obce:
nám. Děkana Františka Kvapila jednostranně od č. 1 po 138.
Obec: Hluchov
Dne: 17.04.2015 od 07:30 do
16:30. Vypnutá oblast: celá obec
Hluchov vč. odb. trafostanice Voding 1
E.ON Česká republika, s.r.o.
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Jarní úklid

Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy
- rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov
Dne: 13.04.2015 od 07:30 do
11:30. Vypnutá oblast: celé ulice: E. Krásnohorské, G. Preisové,
R.Těsnohlídka, L. Stroupežnického, Duhová, Na Brachlavě, č.406 ul.
Esperantská, J.B.Foerstra č. 31-41.
Obec: Mostkovice
Dne: 13.04.2015 od 12:00 do
14:30. Vypnutá oblast: část obce
s ulicemi: Za vodou od č.262 po
č.271, ul. Prostějovská od autobazaru vč. ČS oboustranně po č.40 a 35.
Celé ulice Kukov, Nová, U hřiště,
Za sokolovnou.
Dne: 14.04.2015 od 07:30 do
09:30. Vypnutá oblast: Celá ulice
Severní vč. vodárny, ul. Prostějovská od č. 41 po č. 221 jednostranně
vč. pošty, truhlářství, lékárny, ul. Za
vodou od č. 252 po č. 261, Na paloučku oboustranně vč. Českého
mobilu, Podskalí vč. tenis klubu,
Slepá, U pomníku č. 36 a 37, Uličky
od č.124 po č.90 oboustranně
Dne: 14.04.2015 od 09:30 do
11:30. Vypnutá oblast: Celé ulice
K výpusti, U jezu, K mlýnu, Pod
hrází, Dr. Cinka, Na valše vč.č.134,
ul. Jižní včetně novo za ul. Jižní, Lesní, Pod lesem, Na hrádku vč. 2 chat,
chaty Pod lesem ohraničené čísly
601 - 605 - 1071 - 1121 - 628 - 608
- 843 - 612. č. 170, 120- 118 Uličky
č.201 a 202.
Dne: 14.04.2015 od 11:30 do

Statutární město Prostějov, prostřednictvím
společnosti .A.S.A.TS Prostějov, s.r.o. zajistí

dne 04. 04. 2015
v níže uvedených okrajových částech města mobilní sběr odpadu:


Stanoviště (obec)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vrahovice M. Pujmanové u mostu
Vrahovice ul. J. Suka
Vrahovice ul. M. Alše
Vrahovice ul. K. Světlé
Čechůvky točna
Domamyslice u samoobsluhy
Čechovice u pošty
Žešov u pomníku

Čas předání odpadu a elektrozařízení

a/ nebezpečný odpad – jedná se
o odpad jedovatý, výbušný nebo
jinak nebezpečný např. oleje,
tuky, barvy, fotochemikálie, léky,
agrochemický odpad včetně obalů.
b/ pneumatiky – jedná se o pneumatiky z osobních vozidel.
c/ objemný odpad – jedná se
o odpad z domácností, který je
rozměrný a není možno ho umístit
do popelnic. Jsou to např. staré koberce, linolea, starý nábytek apod.
d/ vyřazené elektrozařízení

10:45 - 10:55
11:00 - 11:10
11:15 - 11:25
11:30 - 11:40
11:45 - 11:55
12:15 - 12:30
12:35 - 12:50
13:15 - 13:30

– jedná se o elektrozařízení používané v domácnostech. Jsou
to např. ledničky, televize, rádia,
počítače, DVD přehrávače, mikrovlnné trouby, rychlovarné
konvice, baterie, zářivky, výbojky apod.
Popel, běžný domovní odpad
a bio odpad se likviduje při pravidelných týdenních svozech
komunálního odpadu. Žádáme proto občany, aby nám tyto
druhy odpadů na mobilní sběry
nepřinášeli.

Mimo výše uvedený termín je možné odpad odvést na :

Rigatoni 500g

-

Naše RESUMÉ

-

43,90

14,90

19,90

34,90

Jsou oblíbenou přílohu k masu, ale i k zelenině. Jídelníček si bez nich nedokáží
představit především ženy, ale dobrými špagety nepohrdne ani většina mužů.
A právě tento italský pokrm se momentálně vyplatí zakoupit hned na třech
místech - Lidl, Billa, Tesco. V Lidlu můžete rovnou vzít i vřateny a farfalle, naopak pro kolínka a Panzani lasagne zajeďte do Teska, Rigatoni jsou nejlevnější
v Kauflandu.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum proveden ve středu 25. března 2015

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ - LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 30. 3. DO 5. 4. 2015
POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 hodin. Na Slunci lze pozorovat zajímavé útvary ve
fotosféře i chromosféře (skvrny, protuberance, filamenty). Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí v 19:30 hodin a dále ve čtvrtek a v pátek od 20:30 hodin. Měsíc se
postupně blíží k úplňku a nabízí zajímavé pohledy na krajinu plnou kráterů, pohoří a dalších povrchových útvarů. Večerní
oblohu zdobí dále planety Venuše a Jupiter. Vstupné 20 Kč.
Pohádková středa PRO DĚTI přináší v 15:30 hodin příběh O PYŠNÉ PRINCEZNĚ, ZLÉM DRAKU A SILNÉM HERKULOVI. Vstupné 20 Kč.
Výstavy STRHUJÍCÍ ZNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE a dále expozici OPTIKA si
můžete prohlédnout na začátku všech výše uvedených pozorování.

sběrný dvůr u Svaté Anny (tel. 582 334 711)
Provozní doba na sběrném dvoře:
úterý – sobota - 9.00-13.30 a 14.00-17.00 hod , pondělí a neděle
– zavřeno
sběrný dvůr ul. Průmyslová (tel. 725 824 716)
Provozní doba na sběrném dvoře:
čtvrtek – pondělí - 9.00-13.00 a 13.30-17.00 hod , úterý a středa
– zavřeno.

2015

Jarní úklid proběhne v Prostějově
stejně jako loni v měsíci dubnu.
Bude zahájen ve středu 1. dubna
2015. Počínaje tímto dnem budou po městě rozmisťovány velkoobjemové vany v termínech níže
uvedeného seznamu. Stejně jako
každý rok se bude odpad třídit na
velkoobjemový (jedná se o odpad
z domácností, který je rozměrný
a není možno ho umístit do popelnic např. staré koberce, linolea, starý
nábytek, vyřazené oblečení, textil
a obuv) a biologický (odpad ze zahrad), který se bude odkládat do
speciálních pytlů. Kontejnery-vany
budou na místě vždy v určený den
od 15.00 hodin do naplnění, nejdéle však do 18.00 hodin. Naplňování
každé vany odpadem bude sledováno a třídění odpadu kontrolováno
pověřeným pracovníkem svozové
společnosti .A.S.A.TS Prostějov,
s.r.o., jelikož jsou určeny pouze pro
velkoobjemový a zahradní odpad.
Do těchto van není možné odkládat odpad nebezpečný (barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný průmyslový nebo
živnostenský odpad. Dále není povoleno dávat do van větší množství
inertního odpadu (rumisko, hlína).
středa 1. dubna – sídl. Hloučela
– C.Boudy, sídl. Hloučela – Ant.
Slavíčka, sídl. Hloučela – V.Špály,
sídl. Hloučela – J.Zrzavého
čtvrtek 2. dubna – Sídl. svobody
– u staré benziny, Sídl. svobody –
na okruhu, Šmeralova – proti teplárně, Šmeralova – dál k rybníku
pátek 3. dubna – Waitova – Dr.
Horáka, Mozartova, Okružní ul. za
hostincem U posledního haléře, B.
Němcové
platí do
10. dubna

Blokové čištění

v Prostějově
úterý 31. března: Sídl. svobody – vnitroblok (Blok 2 – 16), Sídl. svobody
– parkoviště (Blok 2 – 15), Sídl. svobody, Anenská, U Sv. Anny, Cyklostezka.
čtvrtek 2. dubna: Sídl. svobody – vnitroblok (Blok 17-21), Sídl. svobody
– parkoviště (Blok 18-21), Plumlovská ul. (Jungmannova-kruh.objezd),
Jungmannova parkoviště, Jungmannova (Plumlovská-Česká), Cyklostezka

za

12 měsíců zaplatíte

780 Kč
VELIKONOČNÍ PŘEKVAPENÍ

více info
na zadní straně
dnešního SPECIÁLU

Pondělí 30. března 2015
www.vecernikpv.cz
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DOMÁCÍ ŠAMPION ŠERBAN
PŘERUŠIL BOXERSKOU KARIÉRU
„Přál bych si ještě se do ringu vrátit, snad se do toho ještě dostanu. Nyní mi to ale už nevycházelo s prací, nešlo to dobře
skloubit, tak jsem si musel dát pauzu. Je potřeba živit se nějak a nelze se současně
ně věnovat práci i vrcholovému sportu...,“ odtajnil důvody pro své rozhodnutí čtyřiadvacetiletý rodák z Kroměříže.
Poslední ostré utkání tak absolvoval na konci loňského roku na půdě Nitry, tehdyy se musel smířit s porážkou 2:1 na
body od Tomáše Vaňa. „Zjistil jsem, že si nechci kazit jméno a prohrávat s průměrnými
ěrnými boxery. Musel jsem hodně
shazovat, a když musím ráno do práce, je lepší být ready. Navíc mám namáhavou
vou práci v lese,“ vysvětlil někdejší
velký talent českého boxu.
S prostějovským oddílem a trenéry Petrem Novotným i Pavlem Dudou je všakk stále v kontaktu a klukům bude
osobně fandit i v nadcházejících střetnutích. „A osobně bych se chtěl vrátit v nadcházející
dcházející sezoně, určitě však do
vyšší váhy. Od podzimu bych tak boxoval v 'devětašedesátce',“ nastínil své plány Miroslav Šerban.
A také v oddíle BC DTJ Prostějov věří, že se comeback mezi provazy vydaří. „Míra
íra vstupuje do další etapy svého
života a cítil, že si potřebuje trochu odpočinout. Je to ale mladý kluk a věřím, že se ještě vrátí, i kdyby to mělo být
už ve vyšší váze,“ přeje si Petr Novotný.
(jim)

Jedno tradiční jméno a garance dvou bodů za
vítězství ve své hmotnostní kategorii scházelo
na soupisce BC DTJ Prostějov při nedávném interligovém souboji v Polsku. Ve váze do čtyřiašedesáti kilogramů totiž scházel několikanásobný mistr republiky Miroslav Šerban. A jak
Večerník zjistil, na vině nebyly zdravotní potíže, nýbrž dočasné přerušení kariéry.

V Prostějově soutěžili

!!! VELIKONOČNÍ PŘEKVAPENÍ !!!

tři mistři světa

Mimořádná nabídka:
za

12 měsíců

zaplatíte 780 Kč

platí do 10. dubna 2015

více info na zadní

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK O DVĚ straně dnešního
KORUNY LEVNĚJŠÍ A AŽ DO DOMU! SPECIÁLU

GLOSA VEČERNÍKU
MAREK SONNEVEND

Nikdo nechce předčasně vyhořet.Ani Petra Kvitová
Závodu v přesné orientaci se zúčastnili i handicapovaní sportovci. Foto: Pavel Dudík

PROSTĚJOV V sobotu se
v Prostějově uskutečnil závod
v přesné orientaci Trail-O. Tato
disciplína patří do orientačních
sportů, a protože na ní nerozhoduje
fyzická kondice, umožňuje závodění
osob bez rozdílu věku i tělesného
handicapu. O to náročnější je na
soustředění a precizní práci s mapou.
Závodníci ze čtyř zemí se utkali na
trati v Kolářových sadech a odpoledne
v lesoparku Hloučela. Na startu se objevili závodníci pěti zemí, mimo jiné

SONDA
JIŘÍHO

MOŽNÉHO

i tři mistři světa z minulých let. Zvítězil
Ivo Tišljar z Chorvatska před Jánem
Furuczem ze Slovenska. Nejlepším
vozíčkářem se stal Bohuslav Hůlka
z Prahy.
Všechny kontroly byly opatřeny informací, k čemu slouží, a prosbou
o neničení, přesto v ulici Vítězslava
Nezvala nevydržela kontrola ani deset minut. Naštěstí to pořadatelé z SK
Prostějov zjistili ještě před startem
a náhradní kontrolní bod pak pečlivě
hlídali.
(pd, jim)

Zatímco drtivá většina špičkových
tenistů i tenistek dlí v této době
na americkém kontinentu kvůli
velkým turnajům v Indian Wells
a Miami, prostějovská hráčka Petra Kvitová místo toho opustila bílý
kolotoč a odpočívá na nezveřejněném místě. A média se hned zaplnila spoustou různých spekulací
o důvodech takového kroku.
Je zraněná? Vážně nemocná? Či
dokonce těhotná? Tyhle i další
příčiny se objevily na dlouhém
a divokém seznamu, leč pravda je
s největší pravděpodobností mnohem prostší: na členku TK AGROFERT prostě padla celková únava
z mnohaletého nepřetržitého účinkování na vyčerpávající tenisové

túře. Cítila, že v danou chvíli už
nemůže dál, tak z rychlíku vystoupila a udělala si původně neplánovanou zastávku.
V teprve nedávno rozjeté sezóně
tenhle úkrok stranou rozhodně
překvapil, ale šmahem jej hned
odsuzovat by bylo nesmyslné. Pokud Petra skutečně cítila, že není
energeticky nebo i jinak zcela fit,
je lepší udělat si pauzu dříve než
později. Ostatně ten pocit blížícího
se vnitřního vyhoření občas potká
i nás, „normální smrtelníky“. Někdo takovou situaci řeší zvolněním
tempa, jiný se třeba hodí marod,
další hraje na tvrďáka a jede statečně dál přes závit. Na což později může doplatit v moderní době

MLADÁ KOMETA MŮŽE INSPIROVAT

ZRODÍ SE NOVÝ REPREZENTANT?

První ze série tří mládežnických turnajů se
o víkendu uskutečnil na prostějovském ledě.
Klání Mladý Jestřáb přilákalo na Hanou celkem sedm cizích a jeden domácí výběr, který
v mezinárodní konkurenci obstál velice dobře.
Třetí místo a bronzové medaile jsou úspěchem
a za pozornost stojí i první místo brněnské
Komety. Jednalo se o jediného zástupce, jehož
„A“-mužstvo hraje českou extraligu a třeba
i tento triumf by mohl inspirovat jejich starší
kolegy, aby ještě více zabrali v semifinálové
sérii proti Litvínovu a podařilo se jim obrátit
zatím nepříznivý stav série 0:2 na zápasy.
Pozitivní by to bylo také z toho pohledu, že by
se opět po roce probojoval útočník Antonín
Honejsek až do finále nejvyšší domácí mužské
soutěže. A kdyby se modro-bílým i tam
zadařilo, podruhé v řadě by zavítal Masarykův
pohár do rodného města čtyřiadvacetiletého
forvarda. Asi by se ale trochu lišila kulisa, loni
totiž jeho příjezd s trofejí splynul s jestřábím
postupem.

Při pohledu do reprezentačních statistik je jasně
patrné, že se v Prostějově či jeho okolí v nedávné
i dávnější minulosti narodilo mnoho kvalitních
hokejistů, kteří to úspěšně dotáhli až do českého
či dříve československého národního týmu.
A to přesto, že se tu úplně nejvyšší soutěž nikdy
nehrála.
Jména jako Machač, Alois Cetkovský, Svozil
či Hrbatý si pamatují i v jiných koutech republiky a je potěšitelné, že na ně v posledních
dvaceti letech navázali další kvalitní hráči jako
Černošek, bratři Kumstátové, bratři Krajíčkové,
Richter či Jiří Cetkovský, v nedávné době pak
i Honejsek, Vitásek a Pohl.
Nabízí se nyní otázka, jestli se tu v dohledné
době může objevit další tak velký talent, který
se svou pílí prosadí nejen do mužské extraligy,
ale až tak daleko, že si bude moci obléknou ten
nejcennější dres. Současná juniorka plejádu
hvězd nenabízí, ani jednomu dorostu se zatím
postoupit nepodařilo. Možná tak po současné
generaci nastane kratší či delší pauza.

hojně propíraným syndromem vyhoření.
Já osobně jedině kvituji, že dvojnásobná vítězka Wimbledonu se
tohle nebezpečí rozhodla řešit okamžitým vysazením. Je to rozumný
krok i vzhledem k tomu, že na amerických betonech se Kvitové stejně
nikdy moc nedařilo a její absencí se
svým způsobem nic hrozného nestane. Zvlášť pokud samotná plejerka
víc než cokoliv jiného sama bytostně cítí, že prostě potřebuje odpočívat, dobít baterky, nabrat energii.
A pak - po ozdravné přestávce - znovu naplno makat, tak jako v každé
jiné „obyčejné“ práci.
Rovněž v tomto ohledu někdy
méně znamená více.

V ŽUPĚ MUSÍ TROCHU PŘIDAT
Zatím to není žádná velká sláva. V krajském
přeboru má sice prostějovský region díky jarnímu
postupu Klenovic hned trojité zastoupení, takže
se zvýšil i počet místních derby, jinak ale tato
soutěž příliš radosti nenabízí. Pouze Kralicím se
daří držet uprostřed tabulky a díky vydařenému
vstupu do jara mohou atakovat i čtvrtou pozici,
zbývající dvojice potřebuje zabrat.
Výhodou pro Konici i Klenovice je obrovská
vyrovnanost tabulky, kdy stačí jen dvě vítězství k
posunu do horní poloviny, toto však samo o sobě
záchranu nezaručí. Překvapením je, že se zatím
tolik nevede Konici, která kádr příliš neobměnila
a neoslabila, ale naopak posílila návratem Ruse
a Schöna. Ty nejzásadnější souboje pro ni ale
teprve přijdou.
Bodovat a nejlépe vítězit by už potřebovaly
rovněž Klenovice. První dva letošní starty
ukázaly velké rezervy v defenzivě, tam tkví
hlavní příčina porážek, byť se Kuba Polák může
v bráně rozkrájet. V průměru téměř tři inkasované branky na zápas jsou moc.

sledujte aktuality také na našem webu > > > > > > > > > > www.vecernikpv.cz

Foto: Josef Popelka

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK
Kostelečtí házenkáři dokázali na
své palubovce vyprášit Kuřim
a posunuli se do horní poloviny
druholigové tabulky. Navíc zvýšili
svůj odstup od sestupových pozic
a mohou mít klidnější Velikonoce.
DEBAKL
Jedenáct kol před koncem se nenaskýtá zrovna nejpříjemnější pohled
na tabulku fotbalového krajského
přeboru. Klenovice jsou s osmnácti
body opět poslední a Konice je už
předposlední.
ČÍSLO VEČERNÍKU

100

Ze základní části Kooperativa
NBL se prostějovští basketbalisté
rozloučili rovnou stovkou bodů
do koše Ústí nad Labem. A právě s tímto celkem se střetnou ve
čtvrtfinále play off.
VÝROK VEČERNÍKU
„KDYŽ JSEM BYL MLADÝ,
TAK JSEM SI KARIÉRU
POKAZIL SÁM...“

Hokejový útočník Jestřábů
Marek Indra v exkluzivním
dvojrozhovoru přiznal,
že byl divoch
KOMETA VEČERNÍKU
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hlasy
pozápasové ohlasy

F TBALOVÁ R ZHLEDNA
KOJETÍN TRESTAL KLENOVICKÁ OKNA Radim Vaněk: „Všechno
se lépe táhne ve dvou“

Domácí velice brzy inkasovali a ani ve druhém jarním kole nebodovali
EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Jiří
MOŽNÝ

seděla pouze trojice Tomáš Krč, Adam
Prášil a Tomáš Přikryl.

Stav pøed výkopem
Oba týmy na tom byly velice podobně.
Nevyšlo jim první ostré střetnutí tohoto
kalendářního roku a v tabulce se nacházely mezi poslední pěticí. Mírným favoritem mohli být domácí, kteří sice ztráceli na svého soupeře dva body, doma však
dokázali získat už patnáct bodů. O ty se
zasloužila vítězství nad Hněvotínem,
„béčkem“ 1.HFK Olomouc, Chválkovicemi, Želatovicemi a Konicí. To naopak
Kojetín jich získal venku jen šest. Vyhrát
dokázal pouze na konci září po výsledku
5:0 v Hněvotíně, k tomu přidal remízy
z Chválkovic, Dolan a Kralic na Hané.
K tomu navíc měl jen jednoho čistokrevného útočníka a na lavičce pouze
dva obránce. Ani střídačka Klenovic
však nepraskala ve všech, když na ní

Ráz střetnutí určila již druhá minuta, kdy
byl v šestnáctce faulován Tomáš Machů
a hostující Matěj Řezáč bezpečně proměnil nařízený pokutový kop, když brankáře
poslal na druhou stranu a sám zakončil
nahoru k levé tyči. Jinak to byl po většinu
duelu spíše boj se spoustou nepřesností. Hosté podnikali nebezpečné brejky
a hned několikrát se ocitli až sami před
brankářem. Domácí spoléhali spíše na
standardní situace a nakopávané míče,
s nimiž si však povětšinou obrana soupeře bezpečně poradila. Po vyrovnání se
sice zdálo, že by Klenovičtí mohli skóre
obrátit, leč to se nestalo a body připadly
střelecky aktivnějšímu souboru.

Klenovičtí poslali svého soupeře do vedení už po pár desítkách sekund,
když zbytečně faulovali ve vlastním vápně.
Foto: Jiří Možný ●● Vezete první jarní body, jaký to
pod hrot a hrál výborně, byli jsme s ním byl zápas?
Osobnost utkání
spokojeni,“ komentoval to kouč Kojetína. „V prvním poločase bylo důležité, že
jsme hráli s větrem, navíc jsme dali
Atmosféra støetnutí rychlý gól z penalty. Před začátkem
Největší podíl na tom, že porážka nebyla
ještě výraznější, měl strážce domácí svatydruhé půle jsme si řekli, že bude důně. Ukázalo se to zejména v prvním, ale Jednomu ze skutečných krajských der- ležité, abychom to zachytili, místo
i ve druhém poločase. V 19. minutě uhrál by, když oba kluby dělí necelých deset toho dostaneme gól na 1:1. Pak už to
Vaněk míč a posunul ho na rozběhnuté- kilometrů, přihlížela přibližně stovka ale bylo v naší režii, dali jsme na 2:1
ho Javoříka, ten se po zasekávačce dostal diváků. Na poměrně nízké návštěvě se a třetí gól už to úplně rozhodl. Předaž do vápna, na Poláka si ale nepřišel. kromě pozice v tabulce podílelo i nevlíd- vedli jsme rozhodně lepší výkon než
V posledních minutách první půle pak né počasí, kdy sice nepršelo, foukal však před týdnem doma.“
Peřina po přenesení z levé strany zůstal studený vítr. Přesto zcela ticho nebylo ●● Jaké to je hrát opět krajský
zcela osamocen, ale napálil jen brankáře, apřivydařenýchakcíchneboalespoňslib- přebor?
vzápětí Vaněk z levé strany přízemním ných pozicích si domácí hráči vysloužili „Mezi krajským přeborem a divizí je
pokusem těsně minul vzdálenější tyč, potlesk, stejně tak se občas ozýval nesou- velká díra, ale na divizi se musí jinak
když mu Polák vykryl střelecký úhel. Ná- hlas s některými výroky hlavního arbitra, trénovat a já jsem celkem pracovně vysledně neuspěl ani osamocený Axamit. zejména při posuzování faulů. Žádný tížený, takže jsem to již potom nestíhal
Po přestávce si i přes signalizovaný ofsajd skutečně diskutabilní moment se však a rozhodl se přestoupit.“
poradil s Vaňkovou kličkou, hasit všechny neudál, takže i fanoušci museli uznat, že ●● Byly ve hře i jiné varianty?
Kojetín byl prostě lepší a méně chyboval. „Ozvaly se i Klenovice, ale já jsem byl
požáry, ale nestačil.
Chuť domácím příznivcům mohla spra- rozhodnutý jít do Kojetína. Mám tam
Zajímavost duelu
vit vynikající klobása za přijatelnou cenu... práci, proto vyhrál Kojetín.“

Zásadní okamžiky
Po již zmíněné vedoucí brance se snažili domácí odpovědět, jenže když gólman Gajdoš podběhl Borovského centr z pravé strany, tak ho zastoupil
pohotový obránce, Všianského střela
z otočky pak navzdory potlesku zamířila nad. Dál už hrozili hlavně hosté, ve
všech případech však ztroskotali na
hlavní postavě střetnutí - klenovickém
brankáři Jakubu Polákovi. Po pauze se
o velice rychlé srovnání stavu postaral
Všianský, jenž sám před gólmanem po
rychlé změně těžiště hry nezaváhal,
poté domácí několikrát zklamala finální přihrávka. Jako například po ubráněné standardce, kdy se až na hrot hnal
sprintující Vitásek, ale pas byl příliš nepřesný. A hosté se rozhodli trestat. Nejprve z brejku taženém po pravé lajně
vzešla zpětná přihrávka do vápna, kterou poslal pod břevno Vaněk, poté Machů při samostatném nájezdu vypálil
hodně nepřesně, necelých deset minut
před koncem se však o pojistku postaral z přímáku hlavičkující Dočkal.
A v poslední minutě pak navíc napálil
břevno ze standardky Matějka.

Klenovickému publiku se poprvé představila zimní posila Cetkovský, na straně
soupeře se pak zpět domů vrátil útočník
Cibulka, jenž v Kojetíně hostuje právě
z Klenovic. Na hrací ploše ovšem příliš
času nestrávil, už po dvaceti minutách
musel kvůli poraněnému stehnu střídat.
A dalšími známými tvářemi na straně
hostí byli Javořík a Vaněk, kteří ještě
na podzim nastupovali za Určice, s nimiž mimo jiné slavili postup do divize.
„David hraje pravidelně pravou obranu
a zvládá to úplně v pohodě, Radim hrával
střední zálohu, dneska jsme ho posunuli

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

●● Je pro vás výhodou, že společně
s vámi přišel z Určic i David Javořík?
„Určitě. Nejdříve jsme byli dohodnuti
s Patrikem Hochmanem, nakonec je
tu se mnou ale David. Všechno v životě
se lépe táhne ve dvou.“ (úsměv)
●● Dočkal jste se i první branky za
Kojetín, půjde něco do kasičky?
„Asi něco proběhne. Ještě jsem ani nedal zápisné, tak si to teď v šatně vypiju.“
(smích)
●● Bylo znát, že jarní část teprve
začíná?
„Je to trošku i o terénu, ten není na
počátku jara nic moc. A sehranost je
také důležitá, přece jen to bude ještě
chvíli trvat, než si s klukama na sebe
plně zvykneme. V prvním poločase
jsme si i díky větru připravili hodně šancí, druhý poločas se vítr ztišil
a nám to pomohlo. Mohli jsme hrát
více po zemi a Klenovice pouze nakopávaly.“

Vladimír KRÈ - asistent Sokol Klenovice n.H.:
„Byl to z naší strany špatný zápas a prohráli jsme zaslouženě. Chybělo nám několik hráčů základní sestavy
a propadli jsme. V první půli nás hodně podržel Kub
Polák, bez něj to mohlo být i nula čtyři... Následovala
bouřka v kabině, kluci si to vzali k srdci, vletěli na hřiště
a rychle srovnali. Individuálními chybami jsme se ale
dostali pod tlak a zaslouženě jsme prohráli. Projevila se
špatná tréninková morálka, propadáme takticky.“

pro Večerník

Tomáš
KALÁB
PROSTĚJOV V roce 1954 založil v Prostějově organizovaný basketbal, na počátku
jedenadvacátého století se
žezla chopili jeho odchovanci
a všechna čest, kam to dotáhli.
Dlouholetý basketbalový funkcionář a trenér může být na
své následovníky právem hrdý.
A my ostatní zase můžeme být
hrdí na své spoluobčany, kteří
to v plodném životě někam dotáhli. K jedněm z nich patří bezesporu i Vladimír Běhal. Žijící
legenda, která získala v rámci
ankety o nejlepší prostějovské
sportovce zbrusu nové ocenění... Je to čerstvý srdcař!

Michal ŠIMEÈEK - FK Slavoj Kojetín:
„Tento zápas pro nás byl hodně důležitý, po naší předchozí porážce se hrálo o šest bodů. Mohlo se rozhodnout už v první půlce. Dali jsme ve třetí minutě gól,
pak jsme měli minimálně čtyři stoprocentní šance do
konce poločasu. Nepodařilo se nám je ale proměnit
a situace se opakovala, tentokrát jsme my ve třetí minutě
druhého poločasu dostali gól. Naštěstí jsme to strhli na
svou stranu, myslím si, že jsme byli lepším celkem.“

FK Slavoj Kojetín-Koválovice

Komárek

Peřina
Javořík

Petr

Marek

NAVRÁTIL

ŠIMEČEK
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Gajdoš

O. Cetkovský
Šlézar
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ANDREA KOSSÁNYIOVÁ & MAREK INDRA

Dočkal

Borovský
Panák

Vitásek

Matějka

R. Cetkovský

Branky: 47. Všianský
Střely na branku:
Rohové kopy:

KLENOVICE

2
2

Střely mimo branku:

3

1 :3

KOJETÍN

Branky: 2. Řezáč z penalty, 67. Vaněk, 82. Dočkal

( 0 :1)

Střely na branku:
Rozhodčí: Kašpar – Sedláček, Boháč

Diváků: 100

Rohové kopy:

Žluté karty: 30. Vitásek, 72. Všianský, 90. Liška

Žluté karty: 8. Javořík

Střídání: 89. Prášil za Komárka

Střídání: 21. Polách za Cibulku, 87. Kantor za Polácha

7
4

Střely mimo branku:

3

PROSTĚJOV Anketa „Sportovec
města Prostějova 2014“ je minulostí a tak s odstupem několika dnů
požádal Večerník o rekapitulaci
nejen slavnostního večera vyhlášení
výsledků předsedu Sportovní
komise Rady města Prostějova Pavla
Smetanu. Ten Večerníku exkluzivně
poodkryl i některé plány na příští
ročník ankety.
„Zájem o tuto anketu roste rok od
roku, o čemž svědčí jak velké množství
nominovaných, tak i značný zájem
účastníků na samotném slavnostním vyhlašování výsledků,“ zdůraznil
Večerníku Pavel Smetana. Podle jeho
slov se nejvíce nominací sešlo v kategoriích Talent roku a Mládežnický
tým roku, v těchto případech tedy
nebylo jednoduché mezi nominovanými vybírat.
Jak vyplývalo už z tradiční volby místa
vyhlašování, sportovní komisi Rady
města se osvědčila letitá dobrá spolupráce s marketingovou agenturou TK
PLUS na přípravě slavnostního večera.

EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR

19. kolo Mia reality krajského přeboru Olomouckého kraje
Liška

33

„Pozitivní je i zájem ze strany dalších
sponzorů, jako je především Česká
pojišťovna a nově i firma Copymat
zastupující značku Canon. Zvláštní
poděkování patří cestovní kancelář
Vlha, která věnovala vylosovanému
vítězi ankety Hvězda prostějovských
médií zájezd,“ ocenil přízeň sponzorů
předseda komise a organizační garant
ankety.
V rámci kulturní části slavnostního
večera vystoupila známá zpěvačka
Ilona Csáková, ale také studenti obchodní akademie. Jak podotkl Smetana, sportovní komise chce v následujících ročnících i nadále spolupracovat
s prostějovskými školami na kulturním programu a dát tak možnost
talentovaným studentům předvést své
umění vedle známých osobností z řad
zpěvaček a zpěváků.
„Spolupráce s prostějovskými médii se
též dobře osvědčila a i v této zavedené
tradici chce komise nadále pokračovat.
Zároveň touto cestou děkujeme za
dosavadní vstřícnost Prostějovskému

Večerníku,“ nezapomněl Smetana na
představitele regionálního zpravodajství.
A co se chystá propříště? „Před
dvanáctým ročníkem ankety budeme
diskutovat možnost obměny některých
kategorií, plánujeme rozšířit hlasování i prostřednictvím Facebooku či
městského webu. Chceme pokračovat
v tipovací soutěži, která v současné době
probíhá jako pokračování prezentace
osobností prostějovského sportu již
zařazených v Síni slávy. Chceme rozvíjet spolupráci se sportovními kluby,
působícími na území města Prostějova
a to nejen při nominacích do ankety,
ale zvažujeme například také možnost
vytvoření Katalogu sportovních klubů,
kde by se tyto kluby mohly prezentovat,“ poodkryl smělé plány Pavel
Smetana. A jak doplnil na závěr, plánů
a nápadů na půdě Sportovní komise
Rady města Prostějova vzniká více
a o jejich realizaci bude komise sportovní
veřejnost informovat prostřednictvím
Večerníku a městského webu.
(tok)

„Sport byl vždy o financích, jen se
holt za ta léta řádově změnily,“ říká
basketbalová legenda Vladimír Běhal

Pozápasové hodnocení trenérù

1 :3

TJ Sokol Klenovice na Hané
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MAREK INDRADU\FKOHGRGiYi Radní Pavel Smetana: „Příští
PDVpUHPDPHQWiOQtPNRXÿHP´ ročník chceme trochu obměnit“

KLENOVICE NA HANÉ Dres
divizních Určic vyměnil během zimní přestávky za ten
kojetínský, záložník a v případě potřeby i útočník, Radim
Vaněk (na snímku). A návrat
na regionální trávníky zaznamenal úspěšný, v Klenovicích
se mohl radovat nejen ze tří
bodů, ale i své první branky
v novém působišti.

Vývoj zápasu

KLENOVICE NA HANÉ Znovu
na poslední místo krajského přeboru se po víkendu propadli fotbalisté Klenovic. Nováček soutěže se sice v závěru podzimní části
vzchopil a posunul lehce nahoru,
v úvodu jarní části sezóny však
nejprve prohrál s Hněvotínem
a následně i na vlastním trávníku s Kojetínem. S ním si domácí
hráči vše velice rychle zkomplikovali a mohli být rádi, že po půli
ztráceli jen jednu branku. Poté
sice vyrovnali, nevyvarovali se
však dalších velkých chyb a na
body tak nedosáhli. A protože
v souběžně hraném střetnutí dokázaly Chválkovice zvítězit nad
Hněvotínem, regionální zástupce Prostějovska je opět až šestnáctý, jeden bod za patnáctou
Konicí...

netové stránky www.vecernikpv.cz

✓ narozena 6. srpna 1993 v Příbrami
✓ od roku 2012 smečařka volejbalistek
VK Agel Prostějov
✓ kariéra: dříve hrála za Příbram (do
roku 2008) a Olymp Praha (2008–
2012)
✓ úspěchy: dvojnásobná mistryně
extraligy (2013 a 2014) a trojnásobná vítězka Českého
poháru (2013, 2014,
2015), účastnice play off
Ligy mistryň a mistrovství Evropy dospělých v
letech 2011 (8. místo)
a 2013 (10. místo)
✓ zajímavost: v seniorské reprezentaci debutovala již v sedmnácti
letech

✓ narozen 11. dubna 1989
✓ od podzimu 2013 útočník hokejistů
LHK Jestřábi Prostějov
✓ kariéra: odchovanec Slavie Praha,
hrál i za Sarnia Sting (OHL), Chomutov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Mladou
Boleslav, Jihlavu, švýcarské týmy
Küssnacht am Rigi, Luzern, Thurgau,
od podzimu 2013 v Prostějově
✓ úspěchy: postup s Prostějovem
do první ligy, bronz z neoficiálního mistrovství světa
hráčů do sedmnácti let,
sedmadvacet zápasů v národních týmech do sedmnácti, osmnácti a dvaceti let
✓ zajímavost: naposledy v juniorském
věku strávil v jednom celku více než
jednu celou sezonu.

V anketě Sportovec roku
2014 jste obdržel zbrusu novou cenu FAIR-PLAY - sportovní
srdce. Co toto ocenění pro vás znamená?
„Jsem docela překvapený, že jsem
v mém věku dostal ještě nějakou cenu.
Když už se podobné trofeje sbírají,
měl by člověk uvažovat o ukončení
sportovní aktivity. To ale v žádném
případě nechci. Dokud se mohu hýbat, budu fyzicky aktivní.“ (usměje se)
Pořád rekreačně sportujete?
„Ano, hraji pravidelně tenis.
Nevím, jestli lze moje sportování nazvat čistě rekreačním, protože u něj
vždy existuje nějaká ta cena, o niž
se hraje.“ (smích)
Jak vzpomínáte na svou
sportovní kariéru?
„Sportovním děním žiji pořád.
V rodině se staráme o tenisové kurty, takže mezi sportovci jsem každý den. Devětatřicet let jsem dělal
v basketbalu trenéra, z toho osmadvacet let předsedu oddílu. Bylo
to pěkné životní období, dělal jsem
všechno rád a zadarmo. V tom byla
právě výhoda, že mě jako trenéra
nikdo nechtěl odvolat, takže jsem
u kormidla vydržel tak dlouho.“ (úsměv)
V čem se lišila doba,
v níž jste pracoval pro prostějovský sport, od té současné?

„Dnes se hodně diskutuje otázka
financí. My jsme v naší době taky
měli problémy s nedostatkem peněz. Jen řádově to bylo trochu někde
jinde. (úsměv) V oddílu jsem měl
v soutěži pět družstev, na něž činil
rozpočet pouhých dvanáct tisíc korun. Nezbytné minimum bylo čtyřicet tisíc, takže zbytek jsme museli
vydělat na brigádách. Takže to shrnu:
bylo to těžké za totality a je to těžké
i dnes, ovšem trochu jinak.“
V dnešní době se zdá, že finanční otázky dominují nad
čistě sportovními...
„Prostějovský sport sleduji obecně
a moc se mi nezamlouvalo vyjádření
špiček hokejového klubu, jestli vůbec

bude tento populární sport v našem
městě pokračovat. Pokud někdo nový
vstupuje do jakýchkoli aktivit, měl by
mít vše dopředu realisticky zhodnocené a naplánované. A na pak kolem
sebe kopat!“
Na jaký moment vaší sportovní
kariéry vzpomínáte nejraději?
„Odborářský mančaft Agrostroje Prostějov v kategorii nad pětatřicet let
ve volejbale, jehož jsem byl členem,
vybojoval dvakrát třetí místo v celé
tehdejší československé federaci. Soutěž, které se účastnilo na deset tisíc
týmů, jsme v České republice vyhráli
a postoupili do finále, které se hrálo
v Martinu. Při větší předzápasové koncentraci bychom možná vystoupali
i o příčku výš...“
Jak se díváte na současný prostějovský basketbal?
„Současný tým byl vykřesaný téměř
z ničeho, vždyť tady zůstali dva hráči!
Ale jeho výsledky o to víc zaslouží
uznání. Když vezmeme v úvahu, že
v nedávném utkání se suverénním
Nymburkem jsme po celý zápas vedli
a prohráli až v posledních třech minutách, je to úžasný výsledek. Kluci
tedy oprávněně získali notnou dávku
sebevědomí, že i s Nymburkem se dá hrát.“

Foto: Josef Popelka
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navštivte stále více oblíbenější inter

rozhovor, anketa

ANDREA
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přímé reportyy
zpravodajství
hlasy
pozápasové ohlasy
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F TBALOVÁ R ZHLEDNA
WHďXæKRGRFHODSURætYiP´ Å7HďEXGXMHMtP STATEČNÝ VÝKON „ESKÁČKA“ NA BODY NESTAČIL „KDYBYCH SI VÍC VĚŘIL,
mohl jsem v závěru pomoci týmu,“
Třetiligový šlágr rozhodlo proměňování vyložených šancí

Nejen o tom, jak mezi prostějovskou volejbalistkou a místním hokejistou přeskočila jiskra...
EXKLUZIVNÍ DVOJROZHOVOR
pro Večerník z Prostějova

Jiří MOŽNÝ
Před rokem se v současnosti jedenadvacetiletá volejbalistka
Andrea Kossányiová těšila už ze svého druhého domácího titulu
v prostějovském dresu. O více jak čtyři roky starší Marek Indra
zase přispěl k postupové euforii hokejových Jestřábů. Právě
v těchto sladkých momentech se začala psát ještě sladší kapitola
života dvou talentovaných sportovců (Večerník již informoval pozn.red.). Ve svém oboru úspěšní profesionálové totiž utvořili
pár, který od té doby společně sdílí veškerá vítězství a je si také
navzájem oporou, když se až tolik nedaří. I přes náročný program
si vždy dokáží najít dostatek času na sebe, aby jejich láska mohla
nerušeně kvést. Momentálně vedle Petry Kvitové s Radkem
Meidlem nejznámější zamilované duo z prostějovského sportovního prostředí má jeden velký sen - vydat se v budoucnu na
zahraniční štaci do Švýcarska. Ještě předtím je aleVečerník sezval
ke společnému interview, které doprovodilo unikátní exkluzivní
fotografování. Profesionální snímky z aparátu Josefa Popelky
se za vstřícného přístupu obou aktérů rodily v hale Sportcentra
výhradně pro nejčtenější regionální periodikum.
ƔƔ Úvodem se nelze nezeptat, jak jste
se vlastně seznámili?
MI: „Znali jsme se od vidění už z dřívějška,
a když jsme před rokem dokončili úspěšnou sezonu, šli jsme společně hokejisté
i volejbalistky do jedné restaurace, kde
jsme se seznámili blíž. A asi přeskočila jiskra, neboť jsme si vyměnili čísla a začali se
scházet.“ (úsměv)
AK: „Zprvu jsme začali jen tak bavit, pak
vážně jiskra přeskočila. (smích) Mára je
z Prahy a já z Příbrami, tak jsme odjeli oba
domů a následně se scházeli v Praze. Tam
to nějak všechno začalo navážno.“
ƔƔ Kolik času vám kvůli cestování,
tréninkům či zápasům vůbec na sebe
zbývá?
AK: „Během sezóny my trénujeme v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek dvakrát denně,
ve středu jednou. A hokejisté trénují jednou denně, takže už toho času moc není,
tak dvě odpoledne týdně. Naštěstí jsme
oba hráli v sobotu a neděli jsme měli volnou, takže jsme ji trávili spolu.“
MI: „Je to náročné, ale dá se to. Myslím
si, že máme na sebe dost času. Většinou
jsme sice byli unavení po zápasech nebo
trénincích, ale stejně jsme si řekli, že musíme něco vymyslet, abychom si užili chvil
spolu. Vždy se tak najde nějaký čas, když
chceme. Navíc tady máme třetího člena
(ukazuje na pejska - pozn. redakce) a vždy
máme radost, když s ním jdeme někam
do přírody.“
AK: „Jsme takoví výletníci. Pro nás je ideální odreagování se s ním projít.“
ƔƔ Vnímáte jako výhodu, že jste oba
profesionální sportovci?
AK: „Ano, můžeme si o tom popovídat. Třeba Mára přijde z hokeje, nikdy
se s nikým moc nebavil, teď mluví
o tom, jak hráli. Hokeji jsem předtím
moc nerozuměla, ale teď jsem začala
chodit na domácí zápasy, když nehrajeme, případně hned po našem zápase
jsem chvátala aspoň na poslední třeti-

AK: „To zas ne, ale můžeme si o tom popovídat a vždy je to tak lepší, než když někdo neví, jaká je to dřina.“
MI: „Ty sporty mají něco společného,
takže se o tom dá mluvit. Když se nedaří,
tak má člověk i takovou mentální podporu. Andrejka mi v těchto chvílích vždycky
hodně pomáhala. Jak jsme během uplynulého ročníku více prohrávali, tak to bylo
hodně náročné. Naopak ony naopak prakticky jen vyhrávaly, tak byla v pohodě.“
AK: „Taky to ale není jednoduché. Každý
řekne, že jen vyhráváme, ale my nesmíme
prohrát. Když se to stane, tak je to velké
haló, píše se o tom v novinách, jako by šlo
o tragédii. Teď jsme hrály 3:2 s Ostravou
a už to bylo na hraně, navíc s pátým týmem tabulky...“
ƔƔ A popichujete se občas v tomto
směru?
MI: „To ne. Spíše si hodně přejeme.“
AK: „A když ten druhý hraje špatně, tak
raději mlčíme a necháme to přejít, protože
víme, že to není dobré rozebírat.“
ƔƔ Marku, jak jste na tom se sledováním volejbalu?
„Čím dál tím líp... (úsměv) Teď už tomu
aspoň trochu rozumím, dříve jsem to ale
vůbec nesledoval. Přiznám se, že volejbal
mě moc nebavil, v televizi jsem ho pokaždé přepínal. Jak ale hraje Andrejka, tak mě
to baví, jinak mě moc nebere. Rád se na ni
chodím koukat a fandím jí.“ (úsměv)
ƔƔ A také jste už tím trenérem z hlediště?
„Snažím se vždy něco prohodit, třeba že
bloky nebo příjem byly špatně. (smích) To
všechno jsem předtím vůbec neznal. Většinou mě opraví, někdy ale se mnou souhlasí. Snažím se tomu rozumět, abychom
si mohli popovídat i o tom, co Andrejku
trápí.“
ƔƔ Co vy Andreo, jak jste se letos bavila
hokejem?
„Netřeba si nic nalhávat, letos nic moc...
Ale hlavně, že se aspoň udrželi. Měli sice

vu. Znali se, chodili spolu víc na různé akce,
což dělá hodně. Vidím to i na našem týmu.
Letos máme tak výbornou partu, že jedna
tahá za druhou a na hřišti je to fakt znát.“
ƔƔ Tak jak to bylo Marku s atmosférou
v Prostějově, když se kádr tolik měnil?
„Atmosféra opravdu nebyla moc dobrá.
Zpočátku jsme všichni čekali, že vše půjde
líp, pak se hráči začali vyměňovat a fakt nebyla taková parta, jak by asi bylo potřeba. Je
to těžké, když ty lidi ani pořádně neznáte...
Ale na druhou stranu proměny v kabině
asi musely nastat, protože se nám vůbec
nedařilo a vedení něco udělat muselo, takže zkoušelo všechno možné.“
ƔƔ Byla tedy vůbec možnost být pohromadě mimo zápasy či tréninky?
„To právě bylo těžké. Většina hráčů zde
působila z Olomouce, další hostovali či
dojížděli na střídavé starty z Třince a
Pardubic. Nebylo to tedy skutečně takové jako minulý rok, kdy nás spousta
bydlela v hotelu a trávila čas v Prostějově. To jsme šli celý tým na kafe, což teď
bylo těžší, když tu ostatní moc nezůstávali a jeli domů. (pokrčil rameny) A je také fakt, že jsme chtěli
mít od sebe trochu i pokoj. Všichni toho
měli plné zuby

moc velké ambice, ale bohužel ne až tak
dobrý tým. Kluci by na to možná časem
měli, to by však museli být trochu déle
pospolu. Takto se mužstvo pořád měnilo,
pak se sjížděli z různých klubů a nebylo to
ideální. Vždy si někoho půjčili, ten s nimi
netrénoval, ani nevěděli, jak se jmenuje. Je
to ale jen můj názor. V každém případě minulý rok měli lepší partu, co se týče kolekti-

ƔƔ Marku, nyní tedy budete už pouze
fandit?
„Ano, ale budu také mentální kouč a masér.“ (smích)
ƔƔ Býváte, Andreo při svých zápasech
ještě nervózní?
„Tak on si každý myslí, že je to brnkačka.
Že máme nejlepší kádr v lize a všechno
jde samo. Ale české týmy jdou logicky

AK: „Co si ale budeme povídat, jaký hokejista se tak chová?“ (úsměv)
MI: „Nějakou větší zodpovědnost a vše,
co k tomu patří, jsem bohužel neměl.
Chtěl jsem to už ale změnit, v čemž jsi
mi pomohla. Byl jsem těžce ovladatelný
a musím ti tedy vážně poděkovat. (otočí
se na Kossányiovou - pozn.red.) Teď je vše
super a jsem šťastný, že takto spolu fungu-

jeme, a Andrejka ze
mě udělala lepšího
člověka. A jsem za to
rád.“
ƔƔ Byl jste
považovaný za velký
hokejový talent, jak
vysoko pomýšlíte
nyní?
„Když jsem byl
mladý, tak jsem

si kariéru pokazil sám... Je to už
ale za mnou. Rád bych
se ještě nějak vyvíjel,
je mi pětadvacet let
a nejsem až tak starý,
abych se nemohl
zlepšovat. Ale takové ambice, jako
když jsem byl mladý
a pomýšlel jsem na
NHL, tak ty už asi
nemám...“
ƔƔ Co třeba
česká extraliga?

#PFTGC-QUU¾P[KQX¾C/CTGM+PFTCVXQąÊ×UR÷wPÚURQTVQXPÊR¾TFoto: Josef Popelka

Němky, jednu Slovinku,
jednu Bělorusku, pak Kubánku. Ta až tak anglicky
nemluví, chodí ale na školu a
strašně se zlepšila. Hlavně ale naše kapitánka 'Soli' jí překládá, protože Kubánka mluví
španělsky a 'Soli' portugalsky, což je hodně
podobné. Většinou máte v kolektivu tak
jednu dvě, které si nesednou, ale letos fakt
nemůžu nic takového říct. Je to fakt super,
i výkonnostně. Máme vynikající nahrávačku, obě blokařky jsou luxusní, univerzálka
Simon je úžasná.“

„Když je člověk mladý, strašně moc
ho podobné předzvěsti a možné ambice motivují. Pak ale přijde chvíle,
kdy mu to nejde, tudíž znervózní, což
tak má asi každý. Sport je nahoru-dolů
a každý prožívá chvíle slávy i porážek.
Jsem hrozně vděčná, že mě v sedmnácti letech pan Šiller vytáhl v nároďáku
z juniorky mezi ženy. Dal mi šanci

„Nemůžete si pořídit dítě, když ho
EXKLUZIVNĚ nemáte z čeho živit. Takže posunout se
dál v kariéře, vydělat nějaké peníze
a pak se může přemýšlet o rodině.“

a byli rádi,
že jsme se neviděli.
(úsměv) Bylo to takové trápení...“
ƔƔ Když jsme
u tvoření party,
v rámci prostějovského
volejbalu
není neobvyklé, že
mezi sezónami hodně hráček odejde
a další zase přijdou.
Jak se daří za takové
situace složit kolektiv?
AK: „V současnosti
máme v kabině dvě

„Náš vztah mě hodně uklidnil, Andrejka
mě drží na uzdě, za což jsem jí hodně
vděčný. Dříve jsem se nechoval,
jako profesionální sportovec...“
nu, abych aspoň kousek viděla. Chodívám s Márovou babičkou a dědou,
hlavně děda mi pomohl v pravidlech,
vysvětlil mi specifika této hry. Někdy
nevím, proč byl faul, ale většinou se už
taky chytám. Fakt se snažím a doma to
docela prožívám.“
MI: „Ano, už mi říká, jak mám hrát.“
(smích)
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proti nám uvolněné, hrají na maximum
a nechají na palubovce úplně všechno.
Vždy se tak hecnou, až mi to přijde nepochopitelné. (úsměv) Stále se snaží, jdou do
rizika. Někdy tam tedy nervozita je dost
velká, protože my musíme vyhrávat. Třeba
loni i předloni jsme prohrály, taky jsme jen
lidi...“
ƔƔ Dříve jste Marku pravidelně po roce
měnil působiště, zdá se, že teď jste se usadil. Jak to vidíte?
MI: „Ten náš vztah mě hodně uklidnil,
Andrejka mě drží na uzdě, za což jsem jí
hodně vděčný. Dříve jsem se ani nechoval,
jak by se měl profesionální sportovec chovat...“ (úsměv)

„Teď už moc nad extraligou neuvažuji,
spíše kdyby vyšla nějaká cizina. Mám
v Česku trochu pochroumané jméno.
Ví se o mně, co jsem v mládí dělal
a těžko bych se tak už někde prosazoval...“
ƔƔ To zní záhadně, o co šlo?
„Taková klasika... Jak jsem už zmínil,
životospráva nebyla nejlepší a od toho
se vše odvíjelo. Spousta mladých a talentovaných udělá někdy blbost, které pak
lituje, mně se to stalo taky.“
ƔƔ O vás Andreo se už před lety psalo
jako o největším talentu českého
volejbalu, bylo to spíše svazující, nebo
motivující?

a od té doby tam působím. Osobně
mě každá prohra motivuje
a posouvá dál.“
ƔƔ A co vy, prožila jste nějaký
ten výstřelek?
(smích) „Ne, u mě nic takového nebylo. Je mi teprve
jednadvacet, tolik jsem
toho ještě nestihla. Hrála
jsem za Příbram, pak jsem
šla do pražského Olympu,
kde jsem studovala sportovní gymnázium, hned pak
zamířila sem a ta změna byla
velká. Začala jsem spíše profesionální život, dva tréninky
denně, byl to hlavně sport a na ty
výstřelky ani nebyl čas.“ (úsměv)
ƔƔ Co byste ještě chtěli
dokázat?
AK: „I já bych si chtěla zahrát
v zahraničí, to je asi snem každého
hráče napříč sporty. Naučit se něco jiného, jazyk, posunout se dál.“
MI: „Já jsem takový živel, že bych chtěl
vyzkoušet všechno. (smích) Rád bych
se ještě někam podívat a vydělat nějaké
peníze, než bude konec kariéry. A pak
toužím prožít život naplno. Chodíme
spolu na kurzy němčiny, mám
maminku ve Švýcarsku a chtěl bych si
tam hokej opětovně zahrát. Bavili jsme
se s Andrejkou o tom, že by bylo super,
kdyby mohla jít někdy v budoucnu
do Curychu a já bych dostal šanci
k angažmá někde kolem. Snad budu mít
možnost získat švýcarský pas, což by vše
zjednodušilo.“
AK: „Je to spíše takový náš sen.“
MI: „Neplánujeme to teď, ale jde o touhu
strávit ve Švýcarsku nějaká léta a zahrát si
kvalitní soutěž.“
ƔƔ Jaké máte společné posezónní
plány?
MI: „Přemýšlíme nad tím, bavíme se
o tom skoro každý den, že bychom už jeli
na 'dovču'.“ (úsměv)
AK: „Loni nám to vůbec nevyšlo. Já jsem
měla reprezentační povinnosti, a když mi
začínalo volno, tak hokejisté už opět trénovali. Letos bychom určitě chtěli někam
k moři. Ještě nevíme kam přesně, ale aspoň
na týden někam vypadnout a odreagovat
se.“
ƔƔ Co třeba rodina, kdy bude tohle
téma aktuální?
AK: „Jejda, jsme spolu zatím necelý rok...
(smích) Asi každý ale o tom uvažuje, nyní je
však na takové myšlenky ještě brzo. V první
řadě je důležité zajistit rodinu. Nemůžete si
pořídit dítě, když ho nemáte z čeho živit.
Takže posunout se dál v kariéře, vydělat
nějaké peníze a pak se může přemýšlet
o dítěti.“ (úsměv)
MI: „Za dva, tři, čtyři roky...“
AK: „Klidně i později, je mi teprve jednadvacet.“ (úsměv)

PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Tomáš
KALÁB

k dispozici celý kádr, z něhož využil trenér
Chromý zkušeného stopera Bystroně,
dále Vavříka, Rolince, Plška či již zmiňovaného Faltu.

přiznal zklamaně Tomáš Zatloukal

FOTO & VIDEO
GALERIE

PROSTĚJOV Jeden z mála zcela
univerzálních hráčů si v sobotu svědomitě plnil defenzivní
povinnosti na postu stopera.
Za jednogólového manka se
stejně jako v předchozích případech posunul na hrot jako
druhý útočník. A byl to právě
on, kdo mohl v samotném závěru zajistit Prostějovu kýžený
bod. V klíčovém okamžiku se
ale Tomáš Zatloukal (na snímku)
rozhodl trochu jinak...

klikni na

www.vecernikpv.cz

Vývoj zápasu

PROSTĚJOV Druhé jarní kolo
bylo pro další vývoj bojů o prvenství v Moravskoslezské lize
klíčové. Už v tak brzkém průběhu sezóny se totiž potkaly dva
aktuálně vedoucí týmy - Sigma
Olomouc „B“ a 1.SK Prostějov.
Náskok pěti bodů rezervy hanácké bašty předznamenával
základní matematiku: stažení
rozdílu na pouhé dva bodíky by
znamenalo napínavou sezónu,
naopak zvýšení olomouckého
náskoku na osmibodové nůžky
by v podstatě rozhodlo o vítězi
soutěže. Přestože tým trenéra Jury plnil všechny taktické
pokyny a sehrál se zkušeným
soupeřem vyrovnané utkání,
neproměnění několika vyložených šancí domácích a na druhé
straně nenápadná, ale dobře
umístěná střela Falty rozhodla
o osudu utkání, které sledovala
velice solidní návštěva - takřka
necelých sedm stovek příznivců.
Stav pøed výkopem
Oproti jarní premiéře na půdě Holice
se složení zápasové sestavy „eskáčka“
nikterak nezměnilo. Marodi zůstali na
marodce a Koudelka, který úspěšně
reprezentoval Českou republiku na
mistrovství světa v malém fotbalu, se po
vyřazení ve čtvrtfinále vrátil s týmem až
koncem víkendu. Proto na trávník vyběhla totožná sestava s tím rozdílem, že
na lavičku trenér Jura povolal trojici fotbalistů z Boskovic, farmy prostějovského
týmu. Oproti tomu Sigma měla díky odložení utkání „áčka“ na dubnový termín

Přestože duel začal ze strany domácích
poněkud nervózně, byli to právě oni, kteří
se mohli zcela nečekaně ujat vedení, a to
už po pár vteřinách utkání. Poté se však
naplno projevila kvalita hostů, jež ústila
v sílící herní převahu. Rezerva Sigmy tak
dominovala následujících dvacet minut,
avšak bez gólového efektu. V samotném závěru první půle se naopak mohl
uplatnit tým Prostějova, přestávka se ale
nakonec odbyla za bezbrankového stavu.
Sigma byla kombinačně zdatnější a fotbalovější také ve druhé půli, přesto i domácí
si vypracovali dostatek šancí, které ovšem
nebyli schopni zužitkovat. Z celkového
pohledu by tedy asi remíza slušela zápasu
víc, z hlediska efektivity si rezerva Sigmy
vítězství zasloužila.

V tento moment olomoucký Šimon Falta ještě domácího Bureše nepřekonal, o několik minut později byl však úspěšnější.
Foto: Josef Popelka
k tyči Burešovy branky. Domácí se snažili,
bojovali, ale ani Zelenka, ani Hirsch nebyli úspěšní. A když si dávali dvě minuty
před koncem před Bártou přednost Zatloukal s Kroupou, skončilo utkání vítězstvím hostujícího týmu.

Osobnost utkání
Vyzdvihovat Tomáše Bureše je z profesního hlediska nošením dříví do lesa.
Přesto je nutné ocenit jeho přínos pro vyrovnanost sobotního šlágru. Díky jeho
zákrokům v prvním poločase zůstal výsledek dlouho otevřený a domácí mohli pomýšlet i na bezbrankovou remízu. Po nenápadné střele Falty, která poslala rezervu
Sigmy do vedení, pak držel při dalších
šancích Olomouckých naději na případné vyrovnání. Že se to nakonec nepodařilo, nebylo jeho vinou.

Zásadní okamžiky
Už ve zmíněné první minutě putoval balón po ose Pančochář - Kroupa - Langer,
posledně jmenovaný ale vystřelil přímo
do náručí gólmana. Vzápětí se v dobré
pozici ocitl před Burešem Rolinc, po deseti minutách pálil těsně nad břevno domácí svatyně Falta. O dalších deset minut
později se po chybce domácí obrany objevil před Burešem sám Rolinc, kapitán
Prostějova ovšem svůj tým, jako ve většině obdobných případů, podržel. Ve 22.
minutě si zpracoval Sečkářův centr Zelenka, technickou střelu ale pokryl Bárta.
Necelých deset minut před poločasem
předvedli krásný fotbalový moment Plšek s Burešem: prvně jmenovaný trefil
z přímého kopu šibenici, odkud gólman
míč vytáhl na roh. Na začátku druhé půle
neproměnil slušnou příležitost Zatloukal,
z následného protiútoku pak Bureš vychytal Plška. Neuběhla ještě hodina hry,
když z hranice šestnáctky napřáhl Falta
a nenápadná, leč umístěná střela zapadla

třiadvacetiletý hráč nastupující v I. A třídě.
„Přestože jsme v Boskovicích momentálně na třetím místě, ztrácíme jen čtyři
body a o postup do krajského přeboru
se chceme poprat,“ dodal Stara, který se
krátce po příchodu na hřiště nepříjemně
srazil s vlastním spoluhráčem, v té chvíli
už útočníkem Zatloukalem.

Atmosféra støetnutí
První domácí utkání, které vzhledem
k atraktivitě soupeře navštívilo rekordních 640 diváků, obohatil partner zápasu,
minipivovar Kosíř, který věnoval ceny do
poločasové tomboly. Tašku s pěnivým
občerstvením si odnesl jeden šťastný výherce. Na slušné úrovni byl i ostatní servis,
z tohoto pohledu si diváci neměli rozhodně na co stěžovat.

Zajímavost duelu
Tři nová jména se objevila na lavičce
domácího Prostějova. Pro nezasvěcené
snad překvapení, jinak se ale projevil první hmatatelný důkaz spolupráce s boskovickou farmou. A levý záložník Jan Stara
se dokonce v prostějovském dresu dostal
na hřiště! „Moc to pro mě znamená, byť
se jednalo jen o pět minut. Je to zatím
nejvyšší soutěž, v níž jsem nastoupil, ještě mám na kontě čtvrthodinku v divizi,“
ocenil šanci, kterou mu dal trenér Jura,

lo víc držet balón, abychom je trochu
znervózněli.“
●● V samotném závěru jste měl
v podstatě stoprocentní šanci. Jak
celá situace vlastně vznikla?
„Do vápna šel dlouhý balón a já popravdě nečekal, že přes Karla, který byl
v souboji s obráncem, míč propadne
až ke mně. V tom okamžiku jsme si neporozuměli, pak jsem přidal pár kroků,
měl jsem to zkusit trefit z první, ale nevěřil jsem si. Bylo by to hop nebo trop,
možná jsem mohl pomoci týmu...“
●● Je tedy o vítězi třetí ligy na Moravě už rozhodnuto?
„Myslím, že ano. Kluci ze Sigmy spolu
hrají dlouho, vyrůstali spolu, mají zažitý systém, to je prostě vidět. Jsou natolik kvalitním týmem, že domácí zápasy
si pohlídají, takže současný náskok je
v případě Sigmy asi dostatečný.“

Pozápasové hodnocení trenérù
František JURA - 1.SK Prostìjov:
„Co se týče držení míče a herního projevu, byl na tom
soupeř asi lépe, ale tolik šancí, co jsme si vypracovali,
jsem neviděl za celou zimní přípravu! Jednak v prvním
poločase, pak v samém závěru utkání, kdy se Zatloukal
s Kroupou nedomluvili... Nakonec tedy rozhodla jediná
proměněná šance, byť jich měla Sigma také dost a Bureš
nás několikrát podržel, chytil určitě dva, tři góly. Kromě
první čtvrthodiny jsme hráli v bloku, jak jsme chtěli.“

0 :1

1.SK Prostějov

●● Jak jste viděl ze svého pohledu
do značné míry klíčové utkání celé
sezóny?
„Vyhrál fotbalovější tým... Olomouc
byla určitě lepší na balóně, my jsme bojovali, ale dostali jsme nešťastnou branku z dost nenápadné akce. Přitom klidně mohli dát gól z lepších příležitostí, ale
nedali, proměnili právě tuto. Smůla.“
●● Ale ani vy jste netrpěli nedostatkem dobrých šancí, konečně jste
začali už od samého začátku...
„Je to samozřejmě škoda. Kdybychom
dali gól z první šance v první minutě,
soupeř by taky musel začít hrát jinak.
My pak přežili také jednu gólovku.
Snažili jsme se hrát v bloku, ale musím
uznat, že pohyb soupeře byl skutečně
dobrý. Pořád rotovali, ale my jsme také
vyloženě nepropadli. Možná to chtě-

Augustin CHROMÝ - Sigma OLOMOUC „B“:
„Byli jsme svědky nadprůměrného utkání, hraného ve
vysokém tempu. Někdy jsme hru zbytečně zpomalovali
a měli hrát jednodušeji. Nechali jsme se v určitých fázích
trochu uchlácholit tím, že jsme měli víc míč na kopačkách. Prostějov byl ale stále nebezpečný díky Kroupovi,
kluci ho však pokryli velmi dobře. V závěru se ukázalo,
že naši mladí hráči potřebují přece jen získat víc zkušeností, aby takovéto koncovky uhrávali fotbalověji.“

SK Sigma Olomouc „B“

19. kolo Moravskoslezské fotbalové ligy
Sečkář

Krejčíř

Plšek
Texl

František

Augustin

JURA

CHROMÝ

Zatloukal
Bystroň
Falta
Kroupa

Bureš

Zahradníček
Bárta

Langer
Rolinc

Sus
Zelenka

Kalvach

Štěrba

Fládr
Vavřík

Hirsch

Richter

Pančochář

Branky: Střely na branku:
Rohové kopy:

PROSTĚJOV

6
3

Střely mimo branku:
Nepřímé kopy:

1
3
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OLOMOUC

Branky: 59. Falta

( 0 :0)

Střely na branku:
Rozhodčí: Vostrejž – Podaný, Polák

Diváků: 640

Rohové kopy:

6
6

Střely mimo branku:
Nepřímé kopy:

Žluté karty: 76. Rus, 89. Hirsch

Žluté karty: -

Střídání: 66. Rus za Sečkáře, 86. Stara za Pančocháře

Střídání: 57. A. Ševčík za Rolince, 73. Hladík za Zahradníčka, 85. Schmidt za Faltu

2
4
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Fotbal, malá kopaná

HRÁČ

Proti rezervě Slovácka už s Koudelkou URČICE SRAZIL v Novém Jičíně polovlastní gól Startuje jaro v okresních

PODLE

VEČERNÍKU
TOMÁŠ BUREŠ
TOM
Pokud chceme ohodnotit přínos jednotlivých hráčů, nelze při nejlepší vůli
notlivýc
vyzdvihovat ty, jejichž hlavní prací je
vyzdvih
vstřelení branky. Tam si bohužel několik
vstřelen
borců vylámalo zuby, a tak nezbývá,
než sáhnout
sáh
po opoře zadních řad.
Tou byl
b bezesporu kapitán Tomáš
Bureš, který zvlášť v prvním poločase
zlikvidoval několik nebezpečných šancí
zlikvido
soupeře, čímž držel stálou naději na dovýsledek. Nakonec nedosáhl pouze na
brý výslede
překvapivou a skvěle umístěnou střelu Falty
překvapivo
zpoza hranice
hran velkého vápna.

!!! VELIKONOČNÍ PŘEKVAPENÍ !!!!!

vvíce info na zadní straně
dnešního speciálu

PROSTĚJOV Třetí obtížný zápas
v průběhu prvních tří kol čeká netradičně v neděli dopoledne prostějovské fotbalisty. Ti zajíždějí
k duelu 20. kola MSFL do Kunovic,
kde sehrají od 10:15 hodin utkání
s rezervou prvoligového Slovácka.
Tu doma na podzim porazili góly
z druhého poločasu 3:1.
Nadcházející soupeř Prostějova se
už tradičně drží v elitní pětce týmů
třetí ligy. Přesto mu vstup do jarní sezóny nevyšel podle představ,
když na domácí půdě utrpěl porážku
s ambiciózní Kroměříží. Galuška sice
poslal domácí do vedení, Kroměříž
ale ve druhé půli skóre otočila. Stejný
výsledek 1:2, ovšem tentokrát ve svůj
prospěch, si přivezl „B“ tým Slovácka
o uplynulém víkendu z Břeclavi, když
vítězství zařídili dva hráči širšího ligového kádru Galuška a Sadílek.
Trenér Jan Palinek dal na jihu Moravy důvěru sestavě Kohoutek – Pilka,

FK NJ
S URČ

V Kunovicích se bude prostějovské mužstvo spoléhat také na rychlé výpady
obránce Martina Hirsche.
Foto: archív Večerníku
Rusňák, Jeleček, Groulík, Holek,
Havlík (46. Michna), Zajíc (46. Fojtášek), Sadílek, Civič, Galuška (83.
Machač).
Trenér Prostějova František Jura by
měl mít konečně k dispozici Jana Koudelku na pravém kraji zálohy, což by
mělo přinést kvalitativní posun ve hře
směrem dopředu. Otázka hráčů na
marodce je v tuto chvíli stále nejasná.

„Bude to podobný zápas, naším cílem
bude podat stejně zodpovědný výkon,
jako proti rezervě Sigmy. V takovém případě jsem přesvědčen, že máme šanci
na přijatelný výsledek. Možná budeme
mít víc hráčů do pole, určitě by měl být
k dispozici Koudelka, který je vždycky
pro tým přínosem,“ potvrdil Večerníku
po utkání se Sigmou „B“ stoper Prostějova Tomáš Zatloukal.
(tok)

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

RYCHLÝ
VEČERNÍK

„V Třinci máme hlavní úkol zachránit soutěž,“ říká stoper Pavel Hloch
exkluzivní rozhovor
ovor
pro Večerník

Tomáš KALÁB
URČICE Na prvním jarním utkání divizních Určic se na svého
mladšího bratra Marka, který
v tomto týmu poprvé zkouší
záludnosti mužského fotbalu,
Devatenáctka sehrála
přišel podívat Pavel Hloch, ještě
stejnì smolné utkání,
na podzim opora zadních řad
jako „áèko“
1.SK Prostějov. Večerník využil
Prostějov (tok) - V určitém smyslu příležitosti a zeptal se nadějného
jako vejce vejci se podobalo do- fotbalisty, jakže chutná slezský
polední utkání starších dorostenců profesionální chlebíček.
s Líšní tomu hlavnímu odpolednímu duelu MSFL. Obě utkání
skončila výsledkem 0:1, v obou
měly domácí výběry dostatek šancí,
dokonce před střelci zívala odkrytá
branka. Trefu do černého nezvládli
ani mladíci, ani později jejich mužští
kolegové. Oba góly hostí padly po
nenápadných technických střelách.
Jediný rozdíl tkvěl v papírových
předpokladech – zatímco U19 měla
nad Líšní bezpečně vyhrát, Sigma
„B“ byla přece jen tvrdší oříšek.

OKÉNKO
KAPITÁNA
aneb
pohledem
tomáše
bureše
„Utkání se mi moc líbilo, odpovídalo
konfrontaci prvního s druhým týmem
tabulky. Škoda, že jsme byli prvních
dvacet minut zbytečně zakřiknutí,
nervózní. Jsme rádi, že nás přišlo
podpořit tolik fanoušků, kteří viděli zajímavé a atraktivní utkání se spoustou
šancí na obou stranách. Předvedli jsme
dobrý a bojovný výkon, bohužel nebyli
jsme úspěšní, ale to už tak ve sportu
někdy bývá.
Dostali jsme gól snad z nejméně
nebezpečné situace, naopak my jsme
žádný nevstřelili, což bylo z hlediska
konečného výsledku zásadní. Šance
byly v úvodu utkání i na konci, možná
víc mrzí ten závěr, vstřelit gól v poslední
minutě je vždycky nejlepší. Soupeř
byl herně lepší, ale fotbal je důležitý až
v šestnáctkách, a tam jsme se Sigmě
podle mého názoru vyrovnali.“
Tomáš BUREŠ,
kapitán 1.SK Prostějov

1
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NOVÝ JIČÍN, PROSTĚJOV Na
týden starou domácí výhru nad Lískovcem se fotbalistům Určic při jarní venkovní premiéře navázat nepodařilo. V dalším souboji dvou celků
z chvostu divizní tabulky se lépe dařilo domácímu Novému Jičínu, jenž
díky tomu odskočil svému víkendovému soupeři na šest bodů.
„Jsem nespokojen, ztratili jsme body.
V prvním poločase jsme předvedli bojácný a nevýrazný výkon. Naordinovali

●●Máte za sebou tři jarní zápasy. Jaké
po nich máte pocity?
„Pocity mám zatím suprové. Ze tří zápasů
máme důležitých šest bodů, které se nám
podařilo urvat s týmy, které jsou v tabulce
pod námi, tedy s Mostem a Ústím nad
Labem. Škoda porážky v Opavě.“
●●Přestože sám sebe hráč těžko hodnotí, jak se cítíte na hřišti, na němž
jste strávil všechny minuty?

„Na hřišti se cítím dobře, protože jsme
měli hodně kvalitní přípravu. S klukama
jsme se sehráli, do týmu jsem se zapracoval a doufám, že to v tomto duchu bude
šlapat i nadále. Důležité je, abychom se
co nejvíc vzdálili od sestupových vod.“
●● Jaké vůbec stanovilo klubové vedení Třince cíle pro jarní sezónu?
„V první řadě je potřeba porážet všechny soupeře okolo nás, v ostatních zápasech můžeme pouze překvapit. Pro jarní část sezóny je stanoven jediný hlavní
cíl, a tím je záchrana soutěže. Konkrétní
umístění v tomto kontextu už není zas
tak důležité.“
●● V Prostějově jste byl na podzim
lídrem stoperské dvojice, v Třinci
máte vedle sebe zkušeného parťáka...
„Na stoperu hraji se zkušeným Benjaminem Vomáčkou. Je mu už šestatřicet, prošel si sedmi prvoligovými kluby
u nás i na Slovensku, takže je to další z
řady těch, od kterých se můžu hodně
věcí naučit. Přitom ´Benji´ je výkonnostně přece jen jinde než moji bývalí
spoluhráči v Prostějově, protože ještě
pořád hraje druhou ligu. S nadsázkou

lze říct, že po zkušenostech vedle takovcýh borců jako jsou Tomáš Hunal nebo
Petr Pavlík pokračuji ve sbírání zářezů
ligových stoperů.“ (úsměv)
●● Jak vypadá časový rozvrh vašeho
týdne a kde v Třinci bydlíte?
„V Třinci jsem celý týden, v pondělí přijíždím a v sobotu po zápase odjíždím
domů. Jsme tam další tři „Moraváci“, takže vždycky se snažíme jet spolu. Bydlím
přímo na stadionu, kde jsou k dispozici
byty, tři pokoje a společná kuchyňka. Na
tréninky je to ideální, stačí jen seběhnout
schody.“
●● Skoro to vypadá, že jste toho
z Třince mnoho neviděl?
„Něco prochozeného máme, ale on
Třinec není typické město, jsou tam
železárny, hokejový i fotbalový stadion
a to je skoro všechno. (úsměv) Jinak
okolí je prý docela pěkné, za Třincem
v podstatě začínají Beskydy, ale to jsem
ještě neměl čas detailněji prozkoumáFoto: www.fotbaltrinec.cz
vat. Vzduch je na severní Moravu relativně slušný, ale počasí si dělá, co chce. tam může být patnáct stupňů a druhý
Ve středu před prvním zápasem s Mos- den nula. Ale s nastupujícím jarem to
tem ještě napadl čerstvý sníh, jeden den snad bude lepší.“

FC DOL
FC KRA

0
1

T LIT
S KON

4
1

LITOVEL, PROSTĚJOV Až na
předposlední místo krajského přeboru se po víkendu propadli fotbalisté
Sokola Konice. Na hřišti Litovle sice
měli šanci na bodový zisk, nejprve
však inkasovali v samotném závěru prvního poločasu, poté schytali
tři údery v rychlém sledu po změně

EXKLUZIVNĚ
USA, PROSTĚJOV Na loňském
Mistrovství Evropy v malém fotbale byl jedním z tvůrců úspěchu
národního týmu, s nímž vybojoval bronzovou medaili. To hráče
současného kádru prostějovského
1.SK Jana Koudelku motivovalo
a současně dalo možnost kvalifikovat
se na Mistrovství světa v halové kopané, které vyvrcholilo před několika
hodinami na území Spojených států.
A také na světovém šampionátu zanechala česká reprezentace výraznou
stopu, když obsadila konečné páté
místo po čtvrtfinálové porážce od věhlasnějších „kanárků“ z Brazílie.
Česká výprava odletěla do zámoří se
dvěma přestupy, které se staly osudným
pro prostějovského hráče Jana Koudelku. Ten se nedočkal své cestovní tašky,
ve které měl všechny osobní věci. „Naštěstí jsem měl druhou sadu dresů u sebe
v letadle, něco jsem si musel koupit a
něco mi půjčili spoluhráči,“ mávnul nad

kovec prohrál s Brumovem, Valašské Meziříčí s Kozlovicemi, Dolní
Benešov s Přerovem.
A po dvou bitvách s celky z dolní
poloviny tabulky se nyní střetnou
s mužstvem z čela divizní „E“ skupiny.
V neděli odpoledne přijedou na Hanou Petrovice,duel začíná v 15:30 hodin. „Snad předvedeme něco jiného
než v Novém Jičíně. Musíme využít
výhody domácího prostředí. Hosté
sice dvakrát prohráli a jejich cílem bude
bodovat, my ale chceme zvítězit,“ netají
se Petr Gottwald, jenž už možná bude
moci do základní sestavy zařadit uzdraveného Martina Svozila.
(jim)
statistiky z utkání
najdete na straně 22

„Opět jsme dokázali utkání odehrát
s nulou a právě z ní mám největší radost. Pracovali jsme na tom během
zimní přípravy, přeměnili jsme celý
systém a ukazuje se, že tak je to správné. Ze hry jsme soupeře k ničemu nepustili, domácí hrozili jen ze standardních situací,“ popisoval trenér Kralic
Ivo Gottwald.
Domácí tak víceméně zahrozili pouze jednou, naopak hosté se dostali
do čtyř velkých šancí a následně také
skórovali. „Byli jsme o jeden až dva
góly lepší. Nejprve šel Kamenov sám
na brankáře, pokoušel se ho přehodit,

ale ten mu míč vypíchl. Poté se ocitl
Lehký dvakrát sám před brankářem
a nejprve ho trefil do ramene, pak do
kolena, poté Nečas přibližně z penalty
pálil do prázdné brány, ale trefil hráče, kdy brankář už ležel,“ vyjmenoval
hlavní možnosti.
Jedinou branku tak zařídil deset minut
před koncem Lehký. Signál rozehrál
Dočkal, Lehký předal z první proti
noze Nečasovi, ten z jedničky vymetl
levou šibenici.
„Vítězství jsme si zasloužili. Patnáct
minut před koncem jsem poslal do
hry Němce, který hrál osobku na st-

opera hostů, jenž se přesunul do útoku,“ zmínil Gottwald.
S vydařeným vstupem je navýsost
spokojen a přáním je navázat na to i v
domácím utkání s Medlovem. Tomu
aktuálně patří čtvrtá pozice a na svého
víkendového soupeře má tříbodový
náskok. Na podzim se zrodil nerozhodný výsledek 1:1.
„Dvě čistá konta po sobě tu roky nepamatuji. Chceme to potvrdit a vyhrát,
proti Medlovu na to máme,“ přeje si
trenér Kralic před utkáním, jež začíná v sobotu o půl čtvrté odpoledne.
(jim)

stran. Teprve v samotném závěru se
jim podařilo alespoň zkorigovat stav.
„Nehráli nám dva obránci základní sestavy, kvůli zranění já a kvůli svatbě bratra
Milan Čižmar, navíc kvůli obnovenému
svalovému zranění musel střídat Martin
Schön. V první půli jsme nevyužili svých
příležitostí, měli jsme jich víc, pak jsme
dostali hloupý gól minutu před koncem,“ vracel se k nevydařenému zápasu
konický asistent Radek Řehák.
Stav 0:0 mohl nejprve zlomit Jaromír
Rus, ale z trestňáku pouze napálil břevno, poté Kamený netrefil ze zhruba

deseti metrů odkrytou bránu. A následoval trest. „Příčinou byl nedůraz kolem
šestnáctky. Nerozhodlo to sice zápas, ale
byl to hodně velký zlom, kluky to poznamenalo. Čtyřiačtyřicet minut jsme neměli vážnější problémy a přišla branka,“
smutnil Řehák.
Koničtí se poprvé představili na přírodní
trávě, ta příliš kombinací neumožňovala.
Navíc už nešlo spoléhat na hru ze zabezpečené obrany na brejkové hráče, hosté
tak trochu otevřeli hru, čehož domácí
využili. „Během sedmi minut jsme dostali tři branky, všechny pramenily z na-

šeho nedůrazu. Nejprve standardka, pak
střela zpoza šestnáctky, pak samostatná
akce,“ popsal to Řehák.
Z průběžného patnáctého místa
žádnou tragédii nedělá, upozorňuje
však, že už je potřeba zabrat naplno. „Tabulka je stále strašně vyrovnaná
a jedno vítězství vás posune o pět šest
míst dopředu. Komplikace je ale v tom,
že jsme chtěli čtyři body a máme jen
jeden. Od souboje proti Dolanům pro
nás začínají záchranářské boje, teď už
musíme za každou cenu vyhrát,“ burcuje
Radek Řehák.
(jim)

Odešla funkcionářská legenda
pro vás pøipravuje:
●● více informací
●● více ohlasů
●● více fotografií, videí

Po bronzu z ME přidal šikovný záložník „eskáčka“ páté místo ze světa
„Dostali jsme rychlé góly a vyhořeli
na neproměňování šancí. Projevila se
také únava z dlouhého cestování,“ viděl
příčiny čtvrtfinálového vyřazení český
reprezentant.
Podle samotného hráče byla atmosféra
šampionátu výborná. „I když jsme si
museli zvykat na jiná pravidla, zámořští
soupeři měli v mnoha ohledech výhodu, přesto jsme do toho dali vše a můžeme být se svým výkonem spokojeni.
Lidé nám tu fandili a povzbuzovali,
i když jsme třeba hráli s domácím výběrem. Po zápase nechybělo fotografování s fanoušky, zkrátka atmosféra tu
byla perfektní,“ shrnul šampionát spokojený Jan Koudelka. Jak ještě na závěr
s úsměvem dodal, svou sportovní tašku
by si měl vyzvednout při zpáteční cestě
z Los Angeles.
V každém případě pro 1.SK Prostějov je jeho návrat určitě dobrou
zprávou, neboť po domácí porážce
s rezervou Sigmy, mají svěřenci trenéra Jury o víkendu co napravovat.
A jelikož Koudelka už bezesporu patří
k oporám „eskáčka“, neměl by v sestavě
chybět.
(jp)

pološance, při troše štěstí jsme mohli
vyrovnat. Škoda ale té naší chyby, bylo
to remízové utkání a mělo skončit 0:0,“
mrzelo Gottwalda.
Domácí zalezli a z platonického tlaku
Určic vyplynuly střely Losa s Machynkem a centr z pravé strany, který prodloužil Skopalík na Halouzku. „Brankář ale včas vyběhl a zkazil mu radost.
Zkoušeli jsme nakopávat i hrát po zemi
a nabádal jsem hráče, aby získali co nejvíce standardek. Hráli jsme s míčem na
soupeřově polovině a příležitosti byly,“
ohlížel se za utkáním lodivod.
Pro Určice je to tak komplikace
v boji o záchranu. Potěšitelné naopak je, že poslední Velké Karlovice
pouze remizovaly v Rýmařově, Lís-

Konici v Litovli potopila nevydařená sedmiminutovka

Jan Koudelka: „Atmosféra v Americe byla jedním slovem super!“
vzniklou nepříjemností záložník 1.SK.
Nic tak nebránilo tomu, aby se na historicky prvním světovém šampionátu
svého druhu český reprezentant postavil
do základní pětky
První do cesty se českým „lvům“ postavil výběr El Salvadoru. A Koudelka
o sobě dal vědět.. „Jsem rád za vstřelené
branky, ale víc mě těší, že jsme jako tým
nic nevzdali a bojovali až do konce,“
zářil spokojeností po úvodní remíze
dvoubrankový střelec. Jedním bodem
za přihrávku se pak Honza podílel na
vítězství ve druhém zápase proti Kazachstánu, což českému týmu zaručilo
jistý postup do další fáze turnaje. Nic
na tom nezměnila ani těsná prohra
s domácím výběrem Spojených států,
které český tým prohrál až v samotném
finiši. „Gruba mi to skvěle vyhodil a já šel
sám na brankáře. Jak to asi jenom mohlo dopadnout..?,“ naznačil Koudelka
svůj nejcennější okamžik turnaje, když
v oslabení poslal svůj tým do vedení
a dokonal obrat z 0:3 na 4:3.
Ve čtvrtfinále však českému týmu vystavil stopku výběr z Brazílie, jenž byl
nad síly výběru Radka Pokorného.

jsme disciplínu a bojovnost, až na jedince to ale nikdo nesplnil. Domácí tak měli
převahu,“ popisoval Večerníku průběh
střetnutí kouč Určic Petr Gottwald.
Domácí se však do žádných stoprocentních šancí nedostávali. Výsledkem tlaku
byla jen jedna střela a pak šťastná branka
v závěru úvodního dějství. „Naše obranná činnost fungovala až do devětatřicáté
minuty. Pak poslal Ivoš Zbožínek těžkou
malou domů brankáři a od něj se odrazil
míč k útočníkovi, který střílel do prázdné brány,“ přiblížil trenér poražených
jedinou trefu střetnutí.
Potěšila ho alespoň změna hry po přestávce, kdy po tragickém výkonu přišlo
markantní zlepšení. „Vypracovali jsme
si jednu stoprocentní gólovku a dvě

KRALICE VYHRÁLY v Dolanech s nulou
DOLANY,PROSTĚJOVTakévesvém
druhém soutěžním střetnutí tohoto kalendářního roku se podařilo kralickým
fotbalistům udržet čisté konto. Týden
po domácí remíze 0:0 s Litovlí dokázali
vyhrát nejtěsnějším poměrem na hřišti
Dolan a polepšili si tak na sedmé místo,
na předposlední post nově disponují
šestibodovým náskokem.

Brankáøi v zeleném

Prostějov (tok) - Nestává se příliš
často, aby měli brankáři obou
soupeřů dresy stejné barvy. V sobotním utkání „eskáčka“ s rezervou
Sigmy se ale taková malá lapálie
přihodila. Olomouc přijela ve svých
venkovních oranžových dresech,
k čemuž volil gólman zelený dres,
ovšem stejně zelený dres měli ke své
bílomodré kombinaci přichystán
i domácí. Po konzultaci s rozhodčími
nakonec nikdo náhradní variantu
řešit nemusel. Jen musely dát oba
týmy sudím záruku, že jejich gólman
nepůjde do soupeřovy šestnáctky...

Pondělí 30. března 2015
www.vecernikpv.cz

Jan Koudelka v dresu české reprezentace právě posílá svůj tým
v nejemotivnějším okamžiku do vedení proti výběru USA.
Foto: facebook

jak si vedli èeši na ms
Základní skupina:

Česká republika – El Salvador 5:5 (Koudelka 2 branky)
Kazachstán – Česká republika 4:7 (Koudelka 1 asistence)
Česká republika – USA 4:5 (Koudelka 1 branka)
Ètvrtfinále:

Česká republika – Brazílie 3:7 (Koudelka 1 asistence)

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství

Ladislav Dvořáček

pro Večerník
z Prostějova

Jiří

MOŽNÝ

Uplynulý pátek krátce po jedné hodině odpolední přišla dát do smuteční obřadní síně na prostějovském
městském hřbitově zhruba padesátka
spolupracovníků, kamarádů i členů
rodiny poslední sbohem dlouholetému fotbalovému funkcionáři Ladislavu Dvořáčkovi. Někdejší činovník Vrahovic, Agrostroje Prostějov,
Okresního fotbalového svazu (OFS)
Prostějov i Olomouckého krajského
fotbalového svazu (O KFS) zemřel
přesně o týden dříve ve věku nedožitých sedmaosmdesáti let.
„Jsem z toho zdrcen, měl jsem
Laďu velice rád. Jsem sice o sedm
let mladší, stále jsme spolu ale pracovali. Je škoda, že tak dobrý funkcionář odešel. Byl velice schopný
a kamarádský, fotbalu věnoval hodně
času,“ zavzpomínal na svého kolegu
někdejší místopředseda OFS Prostějov František Mikulka.
Když právě Mikulka začínal v polovině sedmdesátých let s funkcionařinou, Dvořáček již byl jeho
zkušeným kolegou. „Věnoval se
této práci přes padesát let. Dlouhé
roky šéfoval okresní Sportovně-technické komisi (STK) a dovedl
to vše zformátovat. Byl to vynikající
člověk se sportovním duchem,“ doplnil Mikulka.

´ˇ
menicko

PROSTĚJOV Dlouhá zimní pauza ve dvou okresních ligách malé kopané
mužů ČSRS Prostějov už se nachýlila ke konci a aktuální soutěžní ročník
tak může od nejbližšího víkendu pokračovat úvodními duely jarní odvetné části. Tradičně vám přinášíme kompletní zápasové rozlosování.

MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:

První turnaj (sobota 11. dubna) – hřiště Víceměřice: 8.00 hodin SK Kobra
Kobeřice – SK Mexico Víceměřice, 9.10 SK Tomek Dobrochov – Kobeřice,
10.20 Víceměřice – SK Dřevnovice, 11.30 Dřevnovice – Dobrochov. Hřiště
Brodek u Prostějova: 8.00 Spojené kluby Hluchov/Čehovice – MK Brodek
u Prostějova, 9.10 Hluchov/Čehovice – TJ Otinoves, 10.20 Brodek u PV – SK
Chaloupka Prostějov, 11.30 Chaloupka PV – Otinoves.
Druhý turnaj (sobota 25. dubna) – hřiště Kobeřice: 8.00 Dobrochov –
Chaloupka PV, 9.10 Otinoves – Dobrochov, 10.20 Chaloupka PV – Kobeřice,
11.30 Otinoves – Kobeřice. Hřiště Brodek u Prostějova: 8.00 Víceměřice
– Hluchov/Čehovice, 9.10 Dřevnovice – Hluchov/Čehovice, 10.20 Brodek
u PV – Víceměřice, 11.30 Brodek u PV – Dřevnovice.
Třetí turnaj (sobota 9. května) – hřiště Hluchov: 8.00 Dřevnovice – Kobeřice, 9.10 Kobeřice – Hluchov/Čehovice, 10.20 Dřevnovice – Chaloupka PV,
11.30 Hluchov/Čehovice – Chaloupka PV. Hřiště Drahany: 8.00 Brodek
u PV – Dobrochov, 9.10 Dobrochov – Víceměřice, 10.20 Otinoves – Brodek
u PV, 11.30 Otinoves – Víceměřice.
Čtvrtý turnaj (sobota 23. května) – hřiště Dřevnovice: 8.00 Kobeřice –
Brodek u PV, 9.10 Hluchov/Čehovice – Dobrochov, 10.20 Dřevnovice – Otinoves, 11.30 Chaloupka PV – Víceměřice.
POØADÍ PO PODZIMU

1. Dobrochov
2. Víceměřice
3. Chaloupka PV
4. Hluchov/Čehovice
5. Otinoves
6. Kobeřice
7. Dřevnovice
8. Brodek u PV

6
4
4
3
3
2
2
2

0
0
0
1
0
2
1
0

1
3
3
3
4
3
4
5

56:24
32:29
32:30
28:33
24:33
15:23
21:27
26:32

a práce si vážili i ve FAČRu,“ podotkl
prvoligový rozhodčí.
A za roky úspěšné spolupráce se
mohl ohlížet jen kladně. „Působil
roky v té nejsložitější fotbalové komisi, na níž vše stojí, navíc plnil ty
složitější úkoly, tedy rozlosování
a změny termínů. Byl stále aktivní
a komunikovali jsme spolu až do
posledních dnů, vždy byl přívětivý,“ přiblížil Pavel Peřina.
Čest jeho památce!

Na rozloučenou dostal Ladislav Dvořáček věnec od okresního i krajského
fotbalového svazu. Foto: Jiří Možný
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12
12
10
9
8
7
6

2. okresní liga mužù 2014/15
První turnaj (sobota 4. dubna) – hřiště Vrbátky: 8.00 FK Vrbátky – MK
Medvědi Prostějov, 9.10 FC Juniors Hluchov – Medvědi PV, 10.20 Vrbátky –
FC Zavadilka Prostějov, 11.30 J. Hluchov – Zavadilka PV. Hřiště Laškov: 8.00
KMK Katastrofa Prostějov – Béci, 9.10 Katastrofa PV – TTCE Graphic Prostějov, 10.20 Béci –1.FC Laškov, 11.30 Laškov – Graphic PV.
Druhý turnaj (sobota 18. dubna) – hřiště Laškov: 8.00 Laškov – Vrbátky, 9.10
Vrbátky – J. Hluchov, 10.20 Laškov – Katastrofa PV, 11.30 Katastrofa PV – J.
Hluchov. Hřiště U Kalicha Prostějov: 8.00 Graphic PV – Zavadilka PV, 9.10
Graphic PV – Béci, 10.20 Zavadilka PV – Medvědi PV, 11.30 Medvědi PV – Béci.
Třetí turnaj (sobota 2. května) – hřiště Vrbátky: 8.00 Zavadilka PV – Katastrofa PV,
9.10 Katastrofa PV – Vrbátky, 10.20 Zavadilka PV – Béci, 11.30 Vrbátky – Béci. Hřiště
Hluchov: 8.00 J. Hluchov – Laškov, 9.10 Graphic PV – J. Hluchov, 10.20 Laškov –
Medvědi PV, 11.30 Medvědi PV – Graphic PV.
Čtvrtý turnaj (sobota 16. května) – hřiště Vrbátky: 8.00 J. Hluchov – Béci, 9.10 Medvědi PV – Katastrofa PV, 10.20 Vrbátky – Graphic PV, 11.30 Laškov – Zavadilka PV.
POØADÍ PO PODZIMU

1. Laškov
6
1
0
30:13
19
2. Vrbátky
4
2
1
32:18
14
3. Medvědi PV
4
0
3
20:14
12
4. Béci
4
0
3
16:17
12
5. Zavadilka PV
3
1
3
17:17
10
6. Katastrofa PV
2
1
4
9:14
7
7. J. Hluchov
1
1
5
9:20
4
8. Graphic PV
1
0
6
9:29
3
FC Ladzimil Čehovice odstoupil ze soutěže a jeho výsledky byly anulovány.
Město Prostějov finančně podporuje malou kopanou.
(kopa,son)

1. Odehráno:
II. třída dohrávka 15. kola Sokol Přemyslovice – Sokol Držovice 2:0, bez
závad. III. třída dohrávka 15. kola FK Výšovice – FC Dobromilice 2:3, bez
závad.
2. Změny termínu utkání:
II. třída 18. kolo Sokol Určice „B“ – Sokol Vrahovice. Původní termín sobota
18.4.2015 v 16.00, požadovaný termín neděle 19.4.2015 v 16.00 hodin. STK
souhlasí se změnou termínu.
II. třída 18. kolo Sokol Určice „B“ – Skalka. Původní termín sobota 2.5.2015
v 16.30, požadovaný termín neděle 3.5.2015 v 16.30 hodin. STK souhlasí se
změnou termínu.
3. Nečinnost hráčů:
Sokol Přemyslovice zaslal zdůvodnění nečinnosti hráčů soupisky: Mucha
Miroslav - dlouhodobá neschopnost, Růžička Kamil – dlouhodobá neschopnost. STK požaduje od oddílu Sokol Přemyslovice zdravotní potvrzení
od lékaře dle čl. 8 odst. 1 RS dodat do příštího zasedání STK, které se koná
8.4.2015.
4. Soupisky:
Předložil Sokol Brodek u PV. Nepředložily kluby Sokol Nezamyslice, Sokol
Vrahovice, požadujeme dodat nejpozději do příštího zasedání STK, které se
koná 2.4.2015. STK bere na vědomí předloženou soupisku Sokol Určice.
Zapsal Karel Kubalák, sekretář OFS,
odsouhlasil Roman Minx, garant STK

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

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!

20. kolo: Slovácko „B“ – 1.SK Prostějov
(neděle 5.4., 10.15, rozhodčí: Dresler –
Mikeska, Cieslar).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DIVIZE, SKUPINA „E“:

1. okresní liga mužù 2014/15

Sportovnì-technická komise OFS Prostìjov na svém zasedání
dne 25. bøezna 2015 rozhodla:

A podobně se pro Večerník rozhovořil i Jiří Svozil, nynější člen
krajské odvolací a revizní komise.
„Fotbal jsem s Laďou dělal čtyřicet
let a hodně mě to zasáhlo. Připravoval soutěže a celý život se věnoval fotbalu. Nejprve jako hráč ve
Vrahovicích, pak byl jednatelem
v Agrostroji Prostějov, snad třicet
let členem výkonného výboru OFS
Prostějov, předsedal okresní STK a
byl i místopředsedou krajské STK,“
zmínil k držiteli Ceny Dr. Václava
Jíry. „Byl to ohromně poctivý člověk
a mrzí mě, že na pohřbu nezazněl
žádný příspěvek...,“ dodal Svozil.
Osobně ho stihl poznat i někdejší
okresní a od podzimu krajský sekretář Pavel Peřina. „Šlo o svědomitého
člověka, který až do posledních dnů
pracoval pro okresní STK. Přestože se
dožil tak požehnaného věku, stále byl
velice bystrý a spolehlivý. A jeho píle

´
´
zapasove

soutěžích malé kopané

zprávy od zeleného stolu...
S Ladislavem Dvořáčkem se přišla rozloučit řada fotbalových funkcionářů. Foto: Jiří Možný
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20. kolo: Určice – Petrovice (neděle 5.4.,
15.30, Nejedlý – Nejezchleb, Šula).
MIA REALITY
KRAJSKÝ PØEBOR:

18. kolo: Šumperk - Klenovice na Hané
(neděle 5.4., 15.30, Silný – Pohajský,
Bartůněk),Konice–Dolany(neděle5.4.,
15.30, Polanský – Svozil, Kopecký),
Kralice na Hané – Medlov (sobota 4.4.,
15.30, Přikryl – Knoll, Fojtek).
SMOOS I.A TØÍDA, SKUPINA „B“:

16. kolo, neděle 5. dubna, 15.30:
Lipová – Čechovice (Zelík – Knoll,
Kučera), Mostkovice – Troubky (Knop
– Oulehla, Sigmund).
I.B TØÍDA, SKUPINA „A“:

16. kolo, neděle 5. dubna, 15.30:
Tovačov – Pivín (Zaoral – Štětka,
Grečmal), Otinoves - Ústí „B“ (Dömisch
– Lasovský, Milar), Kostelec na Hané
- Horní Moštěnice (sobota 4.4., 15.30,
Šafařík – Januš, Vrána), Radslavice
– Vrchoslavice (Šteier – P. Pospíšil, M.
Pospíšil), Plumlov - Všechovice (sobota 4.4., 15.30, Kološ – Dömisch,
Dokoupil).
FGP STUDIO I.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:

16. kolo, neděle 5. dubna, 15.30: Nové
Sady„B“-Protivanov(Axamit–Valouch,
Ženožička),Jesenec-VelkýTýnec(Molík
– Přikryl, Hubený), Hvozd – Haňovice
(sobota 4.4., 15.30, Valouch – Vojáček,
Janáček).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U19:

18. kolo: Břeclav – 1.SK Prostějov (sobota 4.4., 11.00, Vejtasa – Jm KFS, Jm
KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:

20. kolo: Čechovice – Šumperk „B“ (sobota 4.4., 10.00, Havlín – Majer, Miller).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:

20. kolo: Čechovice – Šumperk „B“ (sobota 4.4., 10.00, Majer – Havlín, Miller).
RELAX CENTRUM KRAJSKÝ
PØEBOR – dorost:

16. kolo: Kostelec na Hané –
Chválkovice (sobota 4.4., 11.00, Šteier),
Určice – Konice (neděle 5.4., 10.00, M.
Navrátil).
LION SPORT KRAJSKÁ
SOUTÌŽ – dorost:

16. kolo: Němčice nad Hanou –
Lipník (sobota 4.4., 10.00, M. Navrátil),
Smržice – Hustopeče (sobota 5.4., 10.00,
Kopecký), Protivanov – Želatovice (neděle 5.4., 11.00, Fojtek).
PØEBOR OFS PROSTÌJOV –
SPORTIKA II. TØÍDA:

16.kolo,sobota4.dubna,15.30hodin:
Haná Prostějov - Brodek u Prostějova,
Horní Štěpánov - Čechovice „B“ (neděle 5.4., 15.30), Zdětín - Přemyslovice
(neděle 5.4., 15.30), Držovice - Kralice
na Hané „B“, Určice „B“ - Nezamyslice,
Skalka - Smržice (hřiště Klenovice na
Hané), Olšany - Vrahovice (neděle
5.4., 15.30).
III. TØÍDA

16. kolo, neděle 5. dubna, 15.30
hodin: Bedihošť - Protivanov „B“ (sobota 4.4., 15.30), Němčice nad Hanou
- Pivín „B“, Otaslavice - Výšovice (sobota 4.4., 15.30), Dobromilice - Vícov,
Mostkovice „B“ - Nezamyslice „B“,
Tištín - Ptení, Kladky - Čechy pod
Kosířem.
IV. TØÍDA

12. kolo, neděle 5. dubna, 15.30
hodin: Pavlovice u Kojetína - Biskupice,
Doloplazy - Želeč, Přemyslovice „B“
- Plumlov „B“, Tvorovice - Brodek u
Konice (sobota 4.4., 15.30), Brodek u
Prostějova „B“ - Kostelec na Hané „B“,
Vrahovice „B“ - Ivaň.
!zvýrazněné zápasy jsou tipem
redakce na vaši návštěvu!
-jim
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Mezinárodní SIDA CUP 2015 se koná již tento víkend

PROSTĚJOV S příchodem svátků jara se opět přiblížil i termín
dnes již tradičního hokejového
turnaje mládeže SIDA CUP 2015.
V pořadí sedmý ročník klání určeného pro hráče ročníku 2002
a mladší se uskuteční od pátku
3. až do neděle 5. dubna ve Víceúčelové sportovní hale-Zimním
stadionu v Prostějově. Exkluzivním mediálním partnerem klání
je PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
„S přípravou jsme začali již v listopadu minulého roku, kdy se oslovují
týmy. Tento turnaj se koná již po
sedmé a mezi kluby má výbornou
reputaci, proto ho nemáme problém
obsadit kvalitními týmy jak z Česka,
tak ze zahraničí,“ poznamenal předseda Jestřábů Michal Tomiga.
Do letošního ročníku je přihlášeno
celkem osm týmů ze Slovenska, Rakouska a Česka. „Avšak vzhledem

k tomu, že ještě některé týmy dohrávají své soutěže, potýkáme se
s různými změnami. Bude se hrát
systémem každý s každým, takže nabídneme divákům osmadvacet kvalitních zápasů, kdy až do posledního
duelu nebude nic rozhodnuto,“ pozval hokejové fanoušky na stadion.
Hlavním partnerem je tradičně
prostějovská firma SIDA, třídenní akce se koná i za podpory Olo-

mouckého kraje, Statutárního
města Prostějov a dalších firem.
Pořadatelem turnaje je LHK Jestřábi Prostějov, záštitu opět převzal první náměstek hejtmana
Olomouckého kraje a člen Rady
města Prostějova Alois Mačák.
„V rámci svých možností dlouhodobě podporuji různé akce zejména
u mládeže. Snažím se tak alespoň
částečně vracet to, co mi dal do života sport. Jako bývalý aktivní hokejista mám ke sportu a k hokeji obzvlášť
vřelý vztah. Je mi ctí, že mohu mít
pod svoji záštitou tento mezinárodní
turnaj. Mám velkou radost, že minulé ročníky se uskutečnily na vysoké
úrovni, za což bych chtěl i touto cestou moc poděkovat jak organizátorům, tak i všem obětavým rodičům,“
zmínil patron mezinárodního klání
společně s vírou, že i sedmý ročník
naváže na ty předchozí.

TURNAJI MLADÝ JESTŘÁB VLÁDLA BRNĚNSKÁ KOMETA
PROSTĚJOV Osm hokejových
družstev složených z hráčů ročníku 2004 a mladších, přičemž brankáři mohli být i o rok starší, si dalo
o víkendu dostaveníčko na prostějovském zimním stadionu. V konkurenci týmů z České republiky,
Rakouska a Polska se nejvíce vedlo
mladíkům Komety Brno.
Vítězové jako jediní prošli celým
kláním bez porážky, když ztratili jen
dva body za remízy s třetími Jestřá-

by a čtvrtou Opavou. A odměnou
jim byly nejen medaile a pohár, ale i
spousta zážitků, společné fotografie a
věnovaný dort.
Nejlepší trojice se srovnala ve dvou
bodech. Druhé Letňany sice jako jediné z nich remizovaly pouze jednou,
padly však s vítěznou Kometou, což
je připravilo o prvenství. A pro tým z
moravské metropole vyzněl i nejvyšší
počet nastřílených a nejmenší počet
inkasovaných branek.

Bronzovým Jestřábům se podařilo
uhrát nerozhodné výsledky s Kometou a Opavou, k tomu porazit Uherské Hradiště, Chrudim, Klagenfurt,
Jastrzebie a padli jen s týmem z Letňan.
Na dalších místech se umístili vyslanci z Opavy, Uherského Hradiště,
Chrudimi, rakouského Klagenfurtu
a polského Jastrzebie. Poslední dvě
místa tak připadla právě zahraničním
účastníkům.
(jim)

Výsledky turnaje o pohár Mladého Jestøába:
1. Kometa Brno 12 bodů/skóre 29:5 (- Letňany 2:1, Jestřábi 2:2, Opava 1:1, Uherské Hradiště 4:0, Chrudim
5:0, Klagenfurt 8:0, Jastrzebie 7:1), 2. HC Letci Letňany 11/26:8 (- Jestřábi 4:0, Opava 3:0, Uherské Hradiště
1:1, Chrudim 5:3, Klagenfurt 5:2, Jastrzebie 7:0, 3. LHK Jestřábi Prostějov 10/24:12 (- Opava 2:2, Uherské
Hradiště 3:0, Chrudim 3:0, Klagenfurt 8:1, Jastrzebie 6:3, 4. Slezan Opava 8/17:11 (- Uherské Hradiště 3:0,
Chrudim 2:1, Klagenfurt 3:4, Jastrzebie 6:0, 5. HC Uherské Hradiště 5/10:14 (- Chrudim 1:2, Klagenfurt 4:1,
Jastrzebie 4:0), 6. HC Chrudim 4/10:18 (- Klagenfurt 4:1, Jastrzebie 0:1), 7. Klagenfurt (Rakousko) 4/14:32
(- Jastrzebie 5:0), 8. JKH GJS Jastrzebie (Polsko) 2/5:35.

A o své dojmy se s Večerníkem podělil i ředitel bezpečnostní agentury SIDA a zástupce hlavního partnera turnaje Jiří Netušil. „Prakticky
se budu opakovat, podle mého názoru je nezbytné, abychom všichni dělali maximum při vedení našich dětí
k cílevědomosti, zdravé soutěživosti
a smysluplnému naplňování volného
času. K tomu je sport ideálním řešením,“ upozornil. „Uvědomuji si, že
v současné době je pro rodiče a všechny, kteří se snaží mládeži poskytnout
vhodnou seberealizaci, velmi složité
to ekonomicky zvládnout. „Proto se
snažíme alespoň částečně v tomto
úsilí rodičům a sportovnímu klubu
napomoci,“ připojil.
V minulých ročnících SIDA
CUPu se v Prostějově představili
mladí hokejisté z České republiky, Slovenska, Rakouska, Kanady, Ruska, Maďarska, Itálie,

Chorvatska, Německa, Polska.
„To je už pěkná řada mladých hokejistů, kteří vážili cestu do Prostějova
a předvedli své hokejové umění. Při
rozhovorech s rodiči těchto borců je
vidět, že je ty předchozí ročníky nezklamaly sportovně a ani pořadatelsky. Většina klubů má zájem i o start
v nadcházejících ročnících a to je ta poděkoval všem, kteří se na pořádání
radost, pro kterou naše společnost tohoto turnaje podílejí, a popřál proráda uvolní finanční prostředky na stějovskému klubu hodně úspěchů.
takový projekt,“ zmínil a současně
(jim)
Obchodní partneři SIDA CUPu 2015:

FOTO GALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Mladíci Komety Brno prošli kláním bez porážky a po zásluze tak mohli v Prostějově slavit první místo.

Foto: Jiří Možný

Říha skončil na Slovensku...

ÚDAJNĚ MĚL SEX V KOSTELE

Foto: internet

15032810338

líbali,“ vyjádřil se pro slovenský list
Plus jeden deň.
Celá událost se tak stala již v prosinci, řešit se však začala až nedávno.
„Smutné je, že se to vytáhlo až po
měsíci a půl. Do té doby to brali zcela normálně. V minulosti jsem byl
obviněn ze znásilnění. Když jsem v
Martině řídil bez řidičského průkazu, honilo mě šest policejních vozů.
Už jsem přemýšlel, že bych napsal
knihu. Tolik, hloupostí, kolik jsem
vyvedl za tak krátký čas, se jen tak někomu nepovede,“ sdělil útočník, jenž
v prvoligovém ročníku 2006/2007
zaznamenal v prostějovském dresu
za čtyřiačtyřicet utkání devětadvacet branek a jednačtyřicet asistencí.
(jim)

15022510202

MARTIN, PROSTĚJOV Někdejší
útočník prostějovských Jestřábů
Lukáš Říha se opět ocitl bez angažmá. Poté, co si odpykal dvouletý trest za doping, vrátil se ve druhé slovenské lize v dresech Detvy
a Prievidze, aby se prosadil až do
extraligového Martina. A od tam
ho v uplynulém týdnu vyhodili.
Na vině je tentokrát extempore ve
vrúteckém kostele, konkrétně v tamější zpovědnici. „V předvánočním
období jsme večer kolem deváté zavítali do zdejšího kostela. Nešli jsme
se tam modlit, pouze podívat. Nebyl
jsem opilý a nechtěli jsme tam vyvádět. Přiznávám, měli jsme k sobě
blízko, byli jsme tam sami, zavřeli
jsme se ve zpovědnici a tam jsme se
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Nohejbalisté Sokola I vstupují do sezóny
PROSTĚJOV Již tento víkend zahajují své ligové soutěže dorostenci
a především muži Sokola I Prostějov.
Ti v sobotu 4. dubna hostí na svém
kurtu od 10:00 hodin ve svém historicky prvním prvoligovém zápase silný celek Zruč-Senec, který ještě před
dvěmaléty hrálextraligumužů. O den
později pak v pravé poledne nastoupí
ke své premiéře v novém ročníku extraligy prostějovští dorostenci proti
mladému týmu Sokola Zbečník.
„Těšíme se a budeme bojovat, je to pro
nás ale křest ohněm. Čeká nás velice
těžký úkol, soupeř má řadu velezkušených hráčů od třiceti do pětatřiceti let,
kteří hráli extraligu a první ligu. Body
budeme muset uhrát zejména se slabšími soupeři,“ uvědomuje si trenér pro-

stějovských mužů Richard Beneš. Kvůli
služební cestě bude mimo hru posila
Botlo a stále se řeší hostovačka Víznera,
připraveni tak budou Valenta, Šlézar,
Klaudy, Roba, Husařík, Procházka,
Ftačník, Omelka.
To úloha dorostenců je zcela opačná,
tým pravidelně bojující o zlato totiž
přivítá nováčka extraligy. „Jsme vysokým favoritem. A patříme i k favoritům
celé soutěže, některé týmy se třeba nepřihlásily vůbec. Bude to spíše takový
souboj na rozehrání,“ netajil Beneš.
Sokol I bude mít k dispozici Ftačníka,
Robu, Příhodu a bratry Adama a Ondřeje Pospíšilovy.
Přijďte povzbudit nohejbalisty v ligových
bojích, budou vaši pomoc potřebovat.
Občerstvení zabezpečeno.
(jim)

RYCHLÝ
PROSTĚJOVŠTÍ DOROSTENCI VYHRÁLI TURNAJ POHÁRU ČNS VEČERNÍK
což zaručilo solidní los. V boji o postup do semifinále borci Sokola I jasně
přehráli rezervu Českých Budějovic,
když svému soupeři povolili uhrát jen
několik míčů.
Také v boji o finále si Prostějované
hladce poradili s tradičním soupeřem
z SK Kotlářka Praha, jejich protivník
nedostal ani v jednom setu naději na
zvrat v zápase. Finále odehráli proti
Českým Budějovicím „A“ a nutno
konstatovat, že i v tomto finálovém
utkání byl na kurtu pouze jeden tým.
A to celek Prostějova.
Po setech 10:5 a 10:6 hráči Sokola I
zvítězili a zapsali si do dlouhodobé
soutěže maximum v podobě šedesáti
bodů za prvenství. Vzhledem k tomu,

HRONOV, PROSTĚJOV Nohejbaloví dorostenci TJ Sokol I Prostějov mají za sebou další pokračování
Poháru českého nohejbalového
svazu. Konkrétně ve východočeském Hronově, kde proběhl další
bodovaný turnaj trojic. Tohoto
turnaje se v rámci přípravy na startující ročník dorostenecké extraligy
zúčastnila rovněž sestava Ftačník,
Roba, Příhoda, s trenérem celku
Matkulčíkem.
Prostějovské trio si v základní skupině
vedlo podobně skvěle jako v předcházejícím turnaji v Semilech, když
všechna tři utkání vyhrálo bez ztráty
setu a ze své skupiny postoupilo do
čtvrtfinále soutěže z prvního místa,

že vítěz prvního turnaje Šacung Benešov se nedostal tentokrát ani do semifinále, vedou hráči Sokola I Prostějov po
druhém kole soutěže celý Pohár českého nohejbalového svazu s dostatečným náskokem před výše zmíněným
soupeřem.
„Cením si zisku bodů a odpovědného
přístupu ke všem utkáním bez rozdílu
soupeře a samozřejmě i celkového prvenství v tomto turnaji. Nezklamal žádný z našich hráčů, nejlepším byl Tomáš
Roba. Jelikož další turnaj je až na podzim
v Lounech, kde jsou na pořadu singly,
což je naše velká přednost, dívám se na
další pokračování Poháru nohejbalového svazu s optimismem,“ uvedl trenér
Prostějova Petr Matkulčík.
(rb, jim)

obchodní partneři nohejbalového oddílu TJ Sokol I Prostějov

Kušistický šampionát patřil regionálním střelcům
KOSTELEC NA HANÉ, PROSTĚJOV Tři zlaté, tři stříbrné a dvě
bronzové medaile přinesl kušistům Kostelce na Hané a Plumlova
halový šampionát, který o minulém víkendu hostila městská sportovní hala v Kostelci na Hané. Nejhodnotnější výkony
dvoudenního klání předvedli shodně Bohumil Korbař s Janem
Nedělníkem, ve prospěch prvního jmenovaného vyzněl až počet centrových desítek. Těch měl plumlovský střelec o jednu více
a získal tak svůj celkově třináctý halový titul. Naopak na obhájce
zlata tentokrát zůstalo jen stříbro, když se mu nepodařilo udržet
tříbodový náskok z prvního dne.
Vyrovnanost mužské kategorie
podtrhl ještě třetí Dalibor Lhotský
z Opavy. Ten byl po sobotě suverénně nejlepší, když ztratil jen šest bodů
a na Korbaře měl osm bodů k dobru,
neděle mu již ale tak dobře nevyšla,
když nasázel o deset desítek méně.
Celkově tak zaostal za první pozicí
o jediný bod, na centrové desítky by
zvítězil právě on. A jen čtyři body za
ním zůstal předseda pořádajícího
oddílu Josef Nedělník.
To mezi ženami byla situace jasnější.
Jaroslava Nedělníková si vypracovala hned v první polovině soutěže
osmibodový náskok na Sabinu Kubesovou ze Suchých Lazců a vedení
pohodlně udržela. Kostelecká závodnice tak získala svůj osmý halový
titul a vystřídala na prvním místě
svou dceru Hanu, která se tentokrát
musela spokojit se třetí příčkou.
Hned pod stupni vítězů se umístila
Irena Hynková.
V seniorské kategorii se Františku
Sedláčkovi na stupně vítězů nepodařilo zaútočit a výsledkem byla osmá
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Atleti zakonèili
halovou sezonu
Olomouc (mč, jim) – Konec halové sezony prostějovských atletů
se uskutečnil v Olomouckém tunelu přeborem kraje mladšího žactva.
Devět medailí je dobrým počinem
před letní sezónou.
Žákyně AC Prostějov ovládly
finálový běh na 60 metrů překážek,
kde si rozdělily celou sadu medailí.
První doběhla Tereza Korhoňová
v čase 10,58 sekundy. Druhé místo
obsadila Anna Vysloužilová (11,26
sekundy) ve shodném čase jako třetí
Kateřina Kumstátová.
Andrea Vitásková ve vrhu dvoukilogramovou koulí přehodila posledním pokusem všechny závodnice a má zlatou medaili výkonem
9,60 metru. Bronz získala Natálie
Bořilová za 9,39 metru.
Ve skoku dalekém skočila Tereza
Korhoňová 4,33 metru a bylo z toho
druhé místo. Ve skoku vysokém
místní atleti také zkompletovali sadu
medailí. První byla výkonem 1,36
metru Veronika Vykopalová, druhá
Adéla Báťková skočila o tři centimetry méně a třetí byl v kategorii hochů
Mirek Slezák za 135 centimetrů.
Z dalších dobrých výkonů stojí za
zmínku čas 8,84 sekundy v podání
Jonáše Peterky, 8,67 Andrey Vitáskové a 8,84 sekundy Natálie Vyroubalové na 60 metrů, osmistovka
Tomáše Bílého za 2:57,13 minuty
i 8,78 metru Filipa Handla ve vrhu
tříkilogramovou koulí.

Judisté uspìli
na ÈP v Jablonci

pozice, další cenné kovy ale přinesl
očekávaný souboj kadetů. Po celou
sezonu patřily kompletní stupně
vítězů kosteleckým zástupcům, na
hlavním závodu halové sezony to ale
až tak úplně nevyšlo. Očekávaným
mistrem republiky se stal účastník Kostelečtí kušisté (na společném snímku s Aloisem Mačákem a Ladislavem Hynkem) si vystříleli celkem sedm medailí.
Foto: Savana KK Kostelec na Hané
loňského domácího šampionátu
Lukáš Andrés, jenž tak zkomple- Hané, záštitu převzal první náměs- s kosteleckým starostou Ladislavem pro nejlepšího mládežníka věnovatoval svůj hattrick. Pro stříbro si tek hejtmana Olomouckého kraje Hynkem předával poháry a medaile. ná přímo hejtmanem, jež si odnesl
jistým krokem došla Karolína Hyn- Alois Mačák, který osobně společně Novinkou navíc byla zvláštní cena kostelecký Lukáš Andrés.
(jim)
ková, na Dominika Fifku ovšem viVýsledky halového mistrovství republiky:
nou horší první poloviny zůstalo až
čtvrté místo. A rozrůstající se základ- Muži: 1. Bohumil Korbař (Plumlov) 1178 bodů (586+592), 2. Jan Nedělník (Savana Kostelec na Hané) 1178
nu oddílu Savana Kostelec na Hané b. (589+589), 3. Dalibor Lhotský (Opava) 1177 b. (594+583), 4. Josef Nedělník (Savana Kostelec) 1173 b.
dotvořily ještě Tereza Skládalová (585+588), 6. Jan Korbař (Plumlov) 1116 b. (558+558).
Ženy: 1. Jaroslava Nedělníková (Savana Kostelec) 1170 b. (588+582), 2. Sabina Kubesová (Suché Lazce)
s Barborou Pospíšilovou.
Dvě medaile přinesla Kostelci 1163 b. (580+583), 3. Hana Nedělníková 1143 b. (568+575), 4. Irena Hynková (obě Savana Kostelec) 1084
i soutěž družstev. „A“-tým tentokrát b. (540+544).
nezískal zlato, když trojice Jaroslava, Senioři: 1. Václav Losert (Opava) 1151 b. (581+570), 2. František Baborák (Světí) 1148 b. (5777+571), 3. Ája
Kaszonyiová (Otrokovice) 1126 b. (561+565), 8. František Sedláček (Savana Kostelec) 1023 b. (505+518).
Hana a Josef Nedělníkovi nestačila Kadeti: 1. Lukáš Andrés 1108 b. (550+558), 2. Karolína Hynková (oba Savana Kostelec) 1086 b. (553+533),
o tři body na vítěznou Opavu, po- 3. Lukáš Baborák (Světí) 1051 b. (526+525), 4. Dominik Fifka 1043 b. (509+534), 8. Tereza Skládalová 892
těšil naopak bronz „béčka“. Z něj se b. (437+455), 10. Barbora Pospíšilová (všichni Savana Kostelec) 687 b. (300+387).
radovala sestava Karolína Hynková, Družstva: 1. TJ Opava (Lhotský, Losert, Lelovský) 1744 b., 2. Savana Kostelec „A“ (J. Nedělníková, Josef NedělJan Nedělník a Lukáš Andrés.
ník, H. Nedělníková) 1741 b., 3. Savana Kostelec „B“ (Jan Nedělník, K. Hynková, Andrés) 1692 b., 7. Savana
Mistrovství finančně podpořily Olo- Kostelec „C“ (I. Hynková, Fifka, Sedláček) 1554 b., 10. Plumlov (B. Korbař, J. Korbař) 1144 b., 12. Savana
moucký kraj i město Kostelec na Kostelec „D“ (Skládalová, Pospíšilová) 737 b.

Jablonec nad Nisou, Prostějov (zg,
jim) – V polovině března zavítali judisté Sokola I Prostějov do Jablonce
nad Nisou, kde se konal jjeden z dílů
Českého poháru. Vynikajícího výsledku dosáhla juniorka Táňa Navrátilová, ta prošla ve váhové kategorii
do 52 kg až do finále. Tam přes velké
nasazení podlehla, ale
přesto obsadila
nasazenípodlehla,
alepřesto
vynikající
y j druhé místo.
Čtvrté místo ve váze do 70 kg
a v těžké konkurenci cenný výsledek vybojovala i juniorka Martina
Ehlová. V kategorii dorostu Adriana
Klemscheová (do 57 kg) a Simona
Jeřábková (do 63 kg) zaváhaly v prvním zápase a vzhledem k následné
prohře soupeřek se v neúprosném
systému turnaje dál nedostaly.
Velmi dobře zabojoval dorostenec
Ondřej Němec (do 55 kg), který
v konkurenci šestadvaceti bojovníků
získal skvělé deváté místo. Podobně
hodnotný výsledek pro Prostějov
udělal i dorostenec Radim Kubes
(do 73 kg), který ve váhové kategorii
obsazené třiceti judisty vystoupal až
na třináctou pozici.
Mladší žák Matyáš Roubík (do 46 kg)
i přes start ve vyšší váhové kategorii, než obvykle bojuje, dokázal na
žíněnce vypracovat o to cennější
deváté místo.

ZA DVA ROKY
JSME ZÍSKALI AŽ

15 000 ČTENÁŘŮ TÝDNĚ

TEĎ PŘICHÁZÍ ČAS NA ZMĚNU
DÍKY VAŠÍ PŘÍZNI VYLEPŠUJEME INTERNETOVÉ STRÁNKY

WWW.VECERNIKPV.CZ
PLNO NOVINEK VÁS ČEKÁ JIŽ BRZY...

Chcete dostávat ZDARMA
žhavé novinky z celého prostějovska
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a zajistěte si naši novou službu,
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.

15012210019
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basketbal

Po slušné dlouhodobé části ZAČÍNÁ BOJ O MEDAILE

OREL
PODLE

První utkání čtvrtfinálové série je na programu v sobotu

VEČERNÍKU

původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ

Ondøej PETERKA

Na konci základní části se do střelecké pohody dostává Ondřej Peterka.
V Kolíně si seřizoval mířidla a z trojkové vzdálenosti proměnil dva pokusy a celkově zaznamenal dvanáct
bodů. Ještě větší apetit měl v generálce
na začátek play – off proti Ústí nad

RYCHLÝ
VEČERNÍK
V cestì stojí Sluneta
Prostějov (lv) - Už v sobotu nastoupí basketbalisté Prostějova
do prvního utkání čtvrtfinálové
série. Orli vyzvou ústeckou Slunetu, která po základní části obsadila šesté místo. První utkání se
hraje v hale Sportcentra DDM 4.
dubna od 18:00 hodin. Ve středu
čeká Orly utkání na severu Čech,
třetí duel se hraje příští sobotu
11. dubna opět v Prostějově.
„Ústí během sezony ukázalo, že má
dobrý tým a nečeká nás nic lehkého. Určitě se proti nám postaví
těžký soupeř. Cílem je i tak postup
do dalšího kola,“ uznává roli favorita trenér Ariete Zbyněk Choleva.
V posledním kole základní části
Orlům chyběl Dylan Talley a Radovan Kouřil. „Před začátkem play off
máme chvilku času. Snad se dáme
dohromady a půjdeme do čtvrtfinále kompletní,“ přeje si Choleva.
Ústí nad Labem šestým místem
zopakovalo loňské umístnění a ve
čtvrtfinále pokusí Prostějov zaskočit. „Pokud chceme Prostějovu
vzdorovat, musíme být kompletní a celý tým musí podat alespoň
stoprocentní výkon. V posledním
vzájemném zápase se to nepodařilo.
V play off to snad bude jiné,“ přeje si
Martin Stavěl, trenér Ústí.
Série se hraje na tři vítězné zápasy.
Výhoda domácí palubovky v případném pátém utkání je na straně
Prostějova. „Přál bych si, abychom
nemuseli jít až do pátého zápasu.
Když budeme hrát zodpovědně,
může se to podařit,“ říká Choleva.
Orli opìt uspìli
týmovou hrou
Prostějov (lv) - Kolektivní a nesobecká hra opět přinesla úspěch
basketbalistům Prostějova v základní části Kooperativa NBL. Na
samotnou špici střelecké tabulky
nedosáhl ani jeden hráč Ariete.
Dylan Talley je mezi střelci pátý,
Pavel Slezák šestnáctý. Ale hned
šest hráčů hanáckého celku udrželo svůj průměr nad deseti body
na zápas. V součtu to přineslo
jednatřicet vítězných zápasů.
„Tým už několik let hraje kombinačně a snaží se vytvářet otevřené
střely pro dobře postavené hráče.
Tento styl si osvojila i obměněná
sestava. Kolektivní hra patří mezi
naše velké zbraně. Nemáme jednoho střelce a tím jsme pro soupeře
nečitelní,“ pochvaluje si přístup
hráčů trenér Zbyněk Choleva.
Úspěšné zakončení vychází také
z kvalitní obrany, která nutí soupeře k chybám. Také v tomto směru
se Orlům dařilo. V základní části
byli nejlepší v počtu získaných
míčů s průměrem necelých deseti
zisků v zápase. „Agresivní obrana je
hodně důležitá. Získané míče jsou
základem rychlého protiútoku,
který vede ke snadným bodům,“
tvrdí Choleva.

Labem, v níž nastřílel dvaadvacet
bodů a proměnil hned šest pokusů
z dálky. Aktivitou hýřil i při dirigování
hry. Spoluhráčům rozdal pět asistencí
a výraznou měrou přispěl k vítězství
Orlů. „Ondra hrál s velkou chutí. Své
minuty využil výborně. Kromě střelby
byl platný i na doskoku, kdy získal
pět míčů, z toho dva v útoku. Zápas
se mu opravdu povedl,“ pochválil svého svěřence trenér Zbyněk Choleva.
Kvalitnímu výkonu odpovídalo také
Peterkovo vytížení. V sezoně strávil
v průměru na palubovce přes deset
minut, proti Ústí si předvedenou hrou
vysloužil téměř sedmadvacet minut
a důvěru nezklamal.

PROSTĚJOV Už jen dva zápasy
čekají na basketbalisty Ariete Prostějov v závěru základní části nejvyšší
tuzemské soutěže. Porážky s Nymburkem a Opavou však Orly připravily o šanci postoupit na druhé místo
v konečném zúčtování Kooperativy
NBL. Teď se budou snažit, aby si
pohlídali třetí příčku. K jistotě potřebují jedno vítězství. Buď v Kolíně,
nebo v zápase proti Ústí nad Labem.
V praxi to tak znamená, že v případném semifinále play off bude mít
větší výhodu domácího prostředí
Děčín...

„Ta porážka s Opavou rozhodla. Je to
škoda, mohli jsme hrát o druhé místo
až do konce. Děčín by byl pod tlakem
a třeba by ještě zaváhal. Sami jsme to
Válečníkům usnadnili,“ posteskl si prostějovský trenér Zbyněk Choleva.
V průběhu celé sezony se nestalo,
aby Orli prohráli více než jeden
zápas řadě. To už neplatí a dvě ztráty
za sebou si na své konto hráči Ariete
připsali až v závěru první části soutěžního ročníku. „Není to nic příjemného. Nechali jsme Opavu rozstřílet,
a pak už se nedala zastavit,“ uznal pivot
Orlů Kamil Švrdlík, který také uznal, že
o druhém místě je rozhodnuto. „Děčín
si to už pohlídá.“
Ztráta nadějí na získání druhého místa
není jedinou prostějovskou ztrátou.
Dvě porážky byly také citelným zása-

hem do sebevědomí týmu. „Chceme jít
do vyřazovací fáze v co největší pohodě,
protože už čtvrtfinále bude nesmírně
těžké. Proto bychom potřebovali vyhrávat. Snad poslední dva zápasy zvládneme lépe,“ doufá trenér Choleva.
Nepovedené utkání pochopitelně
mrzelo i samotné aktéry. Zaváhání
trošku pokazilo dojem z posledních
týdnů, kdy se Orlům dařilo. „Dokázali jsme vyhrát těžké zápasy venku,
sahali po vítězství nad Nymburkem.
A teď tohle. Doma bychom rozhodně
prohrávat neměli. Kvůli fanouškům
i kvůli vlastnímu pocitu. Věřím, že se to
nebude zase dlouho opakovat,“ poznamenal Švrdlík.
Basketbalisté Prostějova v závěru základní části jedou do Kolína, který má
ještě teoretickou šanci na postup do play

Foto: www.orliprostejov.cz

off, a pak přivítají Ústí nad Labem, možného čtvrtfinálového soupeře. „Snad se
nám bude dařit více, než v posledních
zápasech. Současně věřím, že už bude
hrát Dylan Talley. Potřebujeme, aby
měl před začátkem vyřazovacích bojů
herní praxi,“ řekl Choleva.

KAM NA
ČTVRTFINÁLE::
1.zápas,pátek3.dubna,18.00hodin:
ČEZ Basketball Nymburk - Lions J.
Hradec, BK JIP Pardubice - BK Opava
(16:00), Ariete Prostějov - SLUNETA
Ústí nad Labem (4.4., 18:00), BK
Děčín - NH Ostrava (5.4., 18:00).

TROJKOVÝ KONCERT Orlů zakončil základní část
BK PV 100
CO ZAZNĚLO
NA TISKOVCE...
S ÚNL
69
PROSTĚJOV V posledním dějství
základní části Kooperativa NBL
nastoupili basketbalisté prostějovského Ariete proti Slunetě Ústí
nad Labem a šlo o opravdovou
generálku před začátkem play off.
Stejní soupeři totiž proti sobě změří síly i v nadcházejícím čtvrtfinále.
Týmy možná i proto nastoupily
v neúplných sestavách a s absencí
některých opor se lépe vyrovnali
domácí. Orli vyhráli 100:69 a svého protivníka porazili i počtvrté
v sezoně.

První okamžiky sobotního duelu patřily domácí sestavě, která ve
3. minutě vedla 10:2. Střelecky byl
při chuti především Pavel Slezák,
který již v sedmé minutě zaznamenal svůj desátý bod. Za Severočechy
skóroval především Pecka. I jeho zásluhou drželi hosté přijatelné skóre
a v závěru čtvrtiny stáhli osmibodové manko na rozdíl jediného koše.
Poslední slovo měl Peterka, který
upravil na 24:20 pro Orly.
V další pasáži se domácí poprvé výrazněji odpoutali od svého protivníka ve 13. minutě po trojce Peterky
- 31:20. Dvouciferný rozdíl mezi
čtvrtfinálovými soupeři dokázali hosté několikrát mírně srazit, do většího
náporu se přesto nedostali, i když
prostějovský kouč dal prostor hrá-

čům ze střídačky. Své minuty patřičně
využil například Sehnal a i s jeho pomocí Orli v poločase vedli 48:39.
Po změně stran domácí sestava přeřadila na vyšší rychlostní stupeň
Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
a Sluneta nedokázala čelit nájezdům
„Jsem
rád,
že
jsme
vítězstvím
zakončili dlouhodobou část. Ten zápas byl těžký od
prostějovských hráčů. Klíčový byl
samého začátku, bylo těžké určit, jak k němu přistoupit. Ani jedna strana se nechtěla
především úsek mezi 25. a 28. minu- pouštět do velkých akcí. Výkon byl z naší strany všelijaký, ale dokázali jsme si pomoci
tou, kterou domácí vyhráli 16:5 a na- střelbou z dálky. Hráči se dostali do otevřených pozic a své pokusy dokázali promětáhli svůj náskok na 68:47. Domácí nit. Díky tomu je konečný rozdíl ve skóre tak výrazný.“
se definitivně uklidnili a následující
Martin STAVĚL - Sluneta Ústí nad Labem:
okamžiky si patřičně užívali. Úspěš„Gratuluji
týmu
Prostějova k zaslouženému a jasnému vítězství. Už o nic nešlo, co se
nou trojkou se prezentoval například
Nečas, který přitom nepatří mezi vy- týče postavení v tabulce, podle toho to tak vypadalo zejména v prvním poločase, kdy
se hrál bezstarostný basketbal. Ve druhém poločase Prostějov zapnul na vyšší rychhlášené střelce z dálky. Deset minut lostní stupeň, zejména v útoku dobře pohyboval balonem a nacházel volné střelce.
před koncem bylo za stavu 74:55 Pokud dáte patnáct trojek, tak těžko prohrajete zápas...“
o vítězi rozhodnuto.
Také v závěrečné pasáži pokračoval případech. Po jedné z těchto střel Závěrečné slovo měl sice hostující
trojkový koncert Prostějova. Orli pokořil Marko hranici stovky a byl Jiříček, jeho efektní smeč ale pouze
se z dálky prosadili hned v patnácti to poslední úspěšný koš domácích. uzavřela jednoznačný zápas.
(lv)

MEDVĚDI TRÁPILI PROSTĚJOV POUZE V PRVNÍ PŮLI
BC K
BK PV

89
98

KOLÍN, PROSTĚJOV Po dvou
porážkách v řadě se basketbalisté
Ariete Prostějov představili ve středu na půdě Kolína. Domácí potřebovali k udržení naděje na postup
do play off bezpodmínečně zvítězit
a dlouho také byli ve vedení. Orli
v předposledním dějství základní
části zabrali až po přestávce a Kolínu k úspěchu nepomohlo ani dvaatřicet bodů střelce Bryanta. Tým
Ariete v ofenzivní přestřelce nakonec zvítězil 98:89 a definitivně si
tak zajistil třetí místo v tabulce Kooperativa NBL.

Kolín začal utkání 43. kola nejvyšší
soutěže skutečně výborně a zásluhou svého nejlepšího střelce Bryanta
získal náskok pěti bodů. Hanáci ale
dokázali odpovědět. Ve 4. minutě vyrovnali a vzápětí trojka Slezáka hosty
poprvé dostala do vedení (13:16).
O chvíli později pak koš Marka znamenal náskok pěti bodů. Ve druhé
části úvodní čtvrtiny se ale Orli střelecky odmlčeli a zaznamenali pouze šest
bodů. Tohoto zaváhání domácí využili
a po deseti minutách vedli 29:24.
Basketbalisté z Polabí o udržení šance
na postup do vyřazovací části Kooperativa NBL usilovali také v následujících okamžicích střetnutí. Po Machačově trojce vedli 34:25. Rozdíl devíti
bodů dělil soupeře ještě v 15. minutě.
Pak Orli zabrali a dokázali vyrovnat.
Závěr poločasu ale nezvládli a něko-

likrát propadli pod vlastním košem.
Díky tomu odcházeli do kabiny domácí hráči za příznivého stavu 51:47.
Orlům v sestavě chyběl Talley a Kouřil, přesto dokázali po obrátce přidat
a ve 24. minutě srovnali krok - 54:54.
Následná trojka Marka překlopila skóre na stranu hostující sestavy.
Predrag BENÁČEK – BC Geosan Kolín:
Oprostějovskébodysestaralpředevším „Prostějov vyhrál zaslouženě. My jsme první poločas odehráli slušně, kdy se nám
Slezák, pod košem se dařilo Šteffelovi více dařilo v útoku než v obraně. Bohužel ve druhé půli nebyla dobrá obrana ani
a Kolínu postupně začal docházet útok. Dostali jsme padesát bodů, neboť zkušený soupeř potrestal všechny naše
dech. Domácím nepomohly ani změ- chyby. Také jsme nedokázali ubránit rychlý protiútok Orlů, což rozhodlo.“
ny v sestavě a deset minut před konZbyněk CHOLEVA – Ariete Prostějov:
cem prohrávali 66:74.
Svěřenci Zbyňka Cholevy ve zvýše- „První poločas nebyl z naší strany podle mých představ. Měli jsme spoustu ztrát a
ném tempu pokračovali i v závěrečné také jsme nechali Kolín doskakovat v útoku. Ve druhé půli jsme se ale zlepšili, také
odvážnější střely. Rozhodující náskok vznikl ve třetí čtvrtině, kdy Roman
periodě. Bez větších problémů se do- přidali
Marko dal z dálky nějakou střelu, k tomu se přidala hra pod košem a ten náskok
kázali prosadit přes kolínskou defenzi- jsme pak už udržovali až do konce.“
vu, ve 33. minutě vedli po průniku Mrviše o luxusních patnáct bodů - 81:66. trojkou sice snížil na 79:88 z pohledu covku měli přesto Orli pod kontrolou
(lv)
Necelé dvě minuty před koncem Field domácího výběru, samotnou kon- a bez potíží vedení udrželi.

ZAZNĚLO

NA TISKOVCE...

ONDŘEJ PETERKA: „Chtěli jsme ukázat naši sílu“

PROSTĚOV Nejlepší výkon
v
sezoně si prostějovský křípro Večerník
delník Ondřej Peterka schoLadislav VALNÝ
val na poslední kolo základní
části soutěže. Během zápasu proti Ústí nad Labem proměnil
hned šest trojek a přidal i pět asistencí. Jeho výkon přispěl
k naprosto jednoznačnému vítězství nad soupeřem, se kterým budou Orli bojovat o postup do semifinále vyřazovací
části. „Chtěli jsme čtvrtfinálovému soupeři ukázat naši sílu,“
usmíval se Peterka.
exkluzivní rozhovor

●● Vítězství bylo naprosto jednoznačné. Očekávali jste takový
průběh?
„Už před zápasem jsme si říkali, že
odvedeme dobrý výkon a Ústí ukážeme, že to u nás v play off nebude
mít lehké. To se podařilo. Hráli

jsme zodpovědně a nedovolili žádné komplikace. Přesně tak jsme si
to přáli.“
●● Budou mít zápasy v play off
podobný průběh?
„To asi ne, ve čtvrtfinále to bude
jiné. (úsměv) Čekají nás odlišné

zápasy, hlavně v Ústí to bude těžké.
Ale jsme v této sérii favorit a věřím,
že to potvrdíme.“
●● V zápase se hned několik hráčů trefilo z trojkové vzdálenosti.
Byl to záměr?
„Míč putoval, jak měl. Díky tomu
jsme se dostávali k otevřeným
střelám. Možná to mohlo vypadat
snadně, ale všechno bylo podpořené kvalitním výkonem celého
týmu.“
●● Trojku dal i Radek Nečas, který z dálky obvykle nestřílí...
„(úsměv) To je jedna z věcí, na kterou budeme v play off spoléhat.“
●● Vítězstvím jste dali zapomenout na domácí neúspěch proti
Opavě. Jak je příjemné vstupovat

m úspěchu
do čtvrtfinále s pocitem
na vlastní palubovce?
m nepovedl.
„Zápas s Opavou se nám
omenout už
Chtěli jsme na něj zapomenout
íně a to se
v dalším utkání v Kolíně
yl snadný
povedlo, i když to nebyl
tví jsme
zápas. Na tohle vítězství
ad Lanavázali i proti Ústí nad
emné
bem. Rozhodně je příjemné
jít do vyřazovacích bojů po
vyhraných zápasech.
●● Začíná rozhodujícíí
fáze sezony. Jaké budou cíle týmu ve vyřazovací části?
sme
„Už před sezonou jsme
ni si chceme
chtěli hrát nahoře. Všichni
zahrát finále a myslím si,i, že rozhodně máme šanci.“

Foto: Internet

Pondělí 30. března 2015
www.vecernikpv.cz

S KUŘIMÍ NEMĚL KOSTELEC ŽÁDNÉ SLITOVÁNÍ
KNH
KUŘ
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KOSTELEC NA HANÉ, PROSTĚJOV Drtivou výhrou o plných
dvanáct branek skončilo nedělní
dopolední střetnutí házenkářů Kostelce s kuřimským soupeřem. Hosté
nekladli vážnější odpor a v duelu,
který nepřinesl ani jednu branku ze
sedmimetrových hodů, se domácímu družstvu podařilo nasázet druhý
nejvyšší počet gólů v sezoně. Větší
příděl si odvezla jen Napajedla.
„Věděli jsme, že k nám zavítá slabší soupeř, i když poslední výsledky nám velely
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dát si pozor. Měl jsem ale k dispozici
solidní mančaft a odehráli jsme dobré
utkání,“ oddechl si spokojený trenér vítězů Jiří Grepl.
V sestavě mu chyběl jen pracovně
vytížený Milan Varhalík a dále Pavel
Přikryl, jenž o den dříve absolvoval
za Zubří první extraligové čtvrtfinále
proti Karviné. Tedy památný souboj,
který rozhodly až sedmimetrové hody
a jímž se ještě bude zabývat házenkářský svaz.
„Kluci si začátek vzali k srdci, brzy se
dostali do vedení, které drželi po celé
utkání. Střelecky se dařilo spojkám a
následně někteří hráči dostali vůbec
první nebo skoro první příležitost.
Nijak se to ale neprojevilo, protože si
mákli a Kuřim už byla odevzdaná,“

poukázal Grepl na vysoký rozdíl ve
skóre, který by zacloumal s každým
mužstvem.
Hned na počátku se totiž Kostelci podařilo vypracovat si pětibrankový náskok.
A ten dále průběžně navyšoval. „Výkon
nebyl zcela bez chyb a ideální, proti slabšímu soupeři se ale těžko hraje. Myslím
si ale, že by to mohlo kluky uklidnit. Záleží, s kým a kde hrajeme, ale i při porážkách v Hustopečích a s Ivančicemi jsme
podali dobrý výkon,“ připomněl dvojici
duelů proti předním celkům.
Nyní nastává ve druhé lize velikonoční
pauza, kterou vyplní tréninky ve všechny
dny kromě Velikonočního pondělí, další
zápas čeká na kostelecké házenkáře v neděli 12. dubna od 15 hodin na palubovce
posledních Bohunic „B“.
(jim)

PROSTĚJOV Vytoužený bod si
z polské části Slezska přivezli před
týdnem prostějovští boxeři. I díky
prvnímu nerozhodnému výsledku
celé mezinárodní soutěže si udrželi
třetí místo a dotáhli se bod za druhý Big Board Praha, jenž má však
o zápas méně.
„Doma jsme je vysoko porazili, takže
se dal očekávat jednoduchý soupeř.
Kdo tam však byl, tak mohl usoudit,
že se jednalo o velice kvalitního soupeře, který byl dobře připraven a také
potřebně ‚vyčůraný‘, což u boxu musí
být,“ ohlížel se hlavní trenér BC DTJ
Prostějov Petr Novotný.
Některé souboje podle něj mohly do-

padnout i opačně, platilo to zejména
pro těžkou váhu, kdy v „jednadevadesátce“ prohrál Tomáš Ivachov 1:2 s Mateuszem Kowalczykem.
„Tomáš je mladý borec a ještě nemá
udělané jméno. Postupně jde ale nahoru. Poprvé prohrál před limitem, teď
ho obrali, takže by příště mohl zvítězit,“
zasnil se někdejší vládce této kategorie.
Zcela novou tváří se pak stal Ondřej
Schilder, a sice v hmotnosti do čtyřiašedesáti kilogramů. „Ondra ještě nemá
zkušenosti. Dostal hlavičku a krvavý
šrám ho mohl ovlivnit. Jeho soupeř byl
velice kvalitní, navíc boxoval v opačném
gardu,“ hodnotil Novotný souboj se Sebastianem Konsekem.

S jednotlivými výkony byl celkově relativně spokojen, mrzela ho ale další porážka stálice, Hamo Aperjana. „Snažil
se, nestačilo to ale. Konkurence v jeho
kategorii je veliká a letos bohužel ještě
nevyhrál,“ zmínil bitvu ve váze do šedesáti kilogramů.
Nyní už se ale dívá hlavně dopředu, domácí souboj s Nitrou se totiž velice blíží
a na řadu přijde už v sobotu 11. dubna
od půl šesté večer. „Ve středu budeme
mít sparingy a výrazné změny v sestavě nečekám. Děkuji za podporu městu
Prostějov a Olomouckému kraji, věřím,
že proti Nitře dokážeme uspět,“ soustředí se Petr Novotný na celkově šesté prostějovské vystoupení v interlize. (jim)

Obchodní partneři BC DTJ Prostějov:

V Hustopečích přišel Kostelec o body až v závěru
HUSTOPEČE, PROSTĚJOV Téměř po celých šedesát minut
drželi kostelečtí házenkáři naději na bodový zisk z palubovky
Hustopečí. S celkem bojujícím
o druhé místo druholigové tabulky drželi ještě čtyři minuty před
koncem nerozhodný výsledek,

nakonec o jednu branku padli.
„Odehráli jsme velice dobré střetnutí, bohužel konec byl špatný.
V šestapadesáté minutě platil stav
24:24, závěr si ale domácí zkušeně pohlídali a o jednu branku nás
porazili,“ vracel se k tomuto duelu kouč poražených Jiří Grepl.

Před zápasem věřil, že jsou jeho svěřenci schopni na jihu Moravy bodovat,
a průběh duelu mu dal za pravdu. „Byl
to vyrovnaný zápas, neustále jsme se
tahali. Vývoj remíze napovídal a hodně mě mrzelo, že to nevyšlo,“ ohlížel
se zkušený lodivod za jubilejní desátou
porážkou aktuálního ročníku. (jim)

BEZ KOSINY SCHYTAL PROSTĚJOV DEBAKL
MAL
PV
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MALOMEŘICE,
PROSTĚJOV
Nejtěžší porážku v aktuální sezoně
schytali o víkendu prostějovští házenkáři. Do nafukovací haly Maloměřic odjížděli bez Kosiny, kterého
trápí zápal plic, pracovně zaneprázdněného Valacha, zraněného Bečičku
a pro starší dorost uvolněného Čelovského, výsledkem bylo více než
třicet inkasovaných a s bídou dvacet
nastřílených branek.
„Prohráli jsme naprosto zaslouženě
a výše odpovídá tomu, co jsme na hřišti předváděli. Částečnou obhajobou
jsou absence, takže jsme jeli téměř bez
spojek, ovšem i tak jsem čekal, že předvedeme důstojnější výkon a popereme
se o lepší výsledek,“ sděloval po utkání
rozladěný kouč Prostějova Alois Jurík.
Po jedenácti minutách to ještě bylo vy-

rovnané, když se hostům podařilo snížit
na 4:3, pak ale za další čtyři minuty ani
jednou neskórovali a toto období prohráli v poměru 0:4.
„Padla na nás deka a vyklidili jsme
hřiště. Neproměňovali jsme vyložené
šance, dvakrát jsme nedali trhák, neprosazovali jsme se z pivota ani proskoků,
naše střelce vymazal nejlepší hráč zápasu, brankář soupeře Mazal,“ zmínil s
tím, že důsledkem bylo jen devět vstřelených branek za poločas a úspěšných
pouhých sedmatřicet procent.
K tomu je nutno ještě připočíst sedm
technických chyb, dalších deset pak přinesl druhý poločas. „Tak vysoký počet
s průměrným celkem je šílenost. Kluci
rezignovali a musel jsem o přestávce
zvýšit hlas, jediným pozitivem bylo jasné zlepšení ve střelbě na pětasedmdesát
procent. Třiadvacet branek je ale na náš
potenciál katastrofa,“ smutnil.
Stejně jako s útočnou fází, nebyl spokojen ani s defenzivní činností. „Nefungovalo to odleva až doprava, nabídli jsme
soupeři den otevřených dveří. Špatně

jsme komunikovali i hráli jeden na jednoho, pivoti domácích prožívali střelecké eldorádo, nabízeli jsme jim laciné
branky z proskoků. Pohybovalo se tam
jen šest jednotlivců,“ nechápal Jurík.
Podepsalo se také to, že Maloměřice
nasadily osobní obranu na Kozlovského, Procházka navíc nastoupil s
teplotami a dostal se jen k jedné střele
krátce před koncem. „Spojky rozhodují zápasy a ty naše to nezvládly. Byl
to zápas blbec a kalich jsme si vypili až
do dna. Je to škoda a snad na nás devastující výsledek nebude mít žádný
dopad,“ přeje si.
Velikonoční pauzu si Prostějovští
vyplní regenerací a prací na rychlosti a vytrvalosti, teprve ve druhém
týdnu nastane čas pro detailnější
přípravu na Juliánov. S ním se Sokol
II utká doma v sobotu 11. dubna od
17.00 hodin. „Visí nad námi Damoklův meč a musíme vyhrát. Body musí
zůstat doma,“ má jasno trenér Prostějova Alois Jurík.
(jim)
statistiky z utkání najdete na straně 23

ČTVRTFINÁLE EXTRALIGY:
OLYMP POSTOUPIL HLADCE, FRÝDEK PO BOJI
A OSTRAVA NEJTĚSNĚJI AŽ PO ŘEŽBÁCH S KP BRNO
(dokončení ze strany 36)
Sokolky jej vedly 2:0, jenže o slibný
náskok přišly a rozhodoval až nervydrásající tiebreak. Ten těsným poměrem 16:14 urval hostující kolektiv.
„Je to strašná škoda, zvlášť když jsme
v páté sadě vedli už 8:3 a neproměnili
jeden mečbol,“ smutnil kormidelník
UP Jiří Teplý. „Výborně jsme zvládli
koncovku, ale holky se v šatně ještě
dlouho po střetnutí z toho dramatu
úplně třepaly,“ oddechl si lodivod TJ
Pavel Kožuch. O den později ve čtvrtém vzájemném utkání již olomoucký
mančaft vůbec nestačil a postup bez jakéhokoliv odporu přenechal frýdecké
družině. „Dnes už z naší strany nebyl
morál, dělali jsme spoustu chyb. Silný
Frýdek šel tvrdě za úspěchem a postoupil zaslouženě,“ sympaticky uznal
Teplý. „Dnešní zápas byl určitě ovlivněn tím včerejším a jeho koncovkou,
hlavně po psychické stránce. Máme
obrovskou radost, že jsme překonali
velice těžkou překážku v podobě týmu
Olomouce, který jsme si do play off
absolutně nepřáli,“ usmíval se šťastný
Kožuch.

KP Brno – TJ Ostrava
2:3 na utkání
Brno – Ostrava 3:0 (20, 23, 15),
Brno–Ostrava3:2(-23,21,-18,20,14),
Ostrava – Brno 3:2 (22, 18, -23, -22, 9),
Ostrava – Brno 3:1 (-10, 22, 22, 20),
Brno – Ostrava 1:3 (19, -23, -17, -23).
Severomoravanky šly do domácích
odvet s nepříjemným mankem
dvou porážek, ale na své půdě si
s náročnou situací poradily bezvadně. Nejprve ve středu zvládly
dlouhou pětisetovou bitvu, v níž
sice vedly už 2:0, ale Brno stav sad
vyrovnalo a duel musel rozseknout
tiebreak, který patřil hostitelkám
15:9. Ani den poté to ekipa od polských hranic neměla snadné, neboť
úvodní dějství totálně projela 10:25
a soubor KP směřoval do semifinále. Leč ostravské družstvo se
zvedlo, zvládlo dvě následné těsné
koncovky a vítězstvím 3:1 vynutilo
rozhodující pátý mač na jihu Moravy. Ten v sobotu rovněž opanovalo,
ačkoliv muselo vinou první ztracené sady znovu otáčet nepříznivý

vývoj. Rozjeté partě se to ale opět
povedlo. „Pokračovali jsme ve hře
předváděné v Ostravě. Jsme schopni udržet koncentraci jeden set
a vyhrát jej, jenže další začíná vždy
od nuly a my máme v důležitých
momentech problémy složit míč,“
lamentoval po trpkém vyřazení rozčarovaný trenér Králova Pole Andre
Gonzalez. „Co vám budu povídat,
zase srdcem,“ řekl pouze rozjařený kouč TJ Zdeněk Pommer. Dvě
předchozí vítězství doma totiž komentoval lapidárně: „Srdcem!!!“
a „Znovu srdcem!!!“ Vydřený postup mezi elitní kvarteto ČR tak obšírněji rozebrala aspoň kapitánka euforicky slavícího ansámblu. „Zápas
byl nervózní z obou stran, my jsme
ale víc chtěly. Nás je třináct hráček, které hrajeme jedna za druhou
a víme, že když to některé nepůjde,
tak ji další zastoupí a výkon zvedne.
Přesně tohle se stalo ve všech vítězných utkáních čtvrtfinále proti Brnu
a myslím, že hlavně díky tomu jsme
vyhrály celou sérii,“ povídala Petra
Polášková.
(son)

Šafářová v Miami skončila

hned po prvním zápase
MIAMI, PROSTĚJOV Hned šest
tenistů s prostějovskou minulostí se představilo v hlavní soutěži
špičkově obsazeného turnaje
v Miami. Alespoň do třetího kola
ovšem postoupili pouze Karolína
Plíšková a Tomáš Berdych.
Tereza Smitková začala utkání
s Ruskou Vichljancevovou mizerně
a dostala kanára. Pak se dokázala zvednout, druhou sadu vydřela
v koncovce a v závěru zápasu už
dominovala. Následující utkání
s Rumunkou Beguovou mělo opačný průběh a ukončilo putování české
hráčky turnajem.
Nedařilo se Jiřímu Veselému. Vítěz z Aucklandu se i nadále trápí
a na okruhu ATP ztratil šestý zápas
v řadě. V tomto případě prohrál
s Argentincem Delbonisem, i když
bojoval téměř tři hodiny o úspěch.
„Takové porážky vždy zamrzí. Nesmím přestat věřit, že se špatná série
zlomí. Třeba hned na dalším turnaji,“

doufá ve výsledkové zlepšení Veselý.
Po dvorcích v Indian Wells se nedařilo Lucii Šafářové ani v Miami.
Turnajová desítka se rozloučila už
v prvním kole, kdy nestačila na Larssonovou ze Švédska. Neslavně dopadla také Petra Cetkovská, když se
Španělkou Badosaovou uhrála pouze dvě hry.
Čtrnáctá nasazená Karolina Plíšková v úvodním vystoupení přehrála
Němku Beckovou i ve druhém letošním vzájemném zápase, a pak si poradila i s přemožitelkou Cetkovské.
„Hra jde nahoru, chci zůstat v turnaji
co nejdéle,“ uvedla po druhé výhře
Plíšková.
Pozici osmého nasazeného hráče
turnajového pavouka potvrdil na
začátku podniku Tomáš Berdych.
Jeho soupeř Čong Hjon uhrál pouze
sedm her a neměl šanci proti pestře
hrajícímu soupeři. Svlůj další zápas
proti Australanovi Tomicovi sehrál
Berdych dnes v noci.
(lv)

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Èechoviètí
zápasili v Krnovì
Krnov (jim) – V neděli 29. března
se konal náborový turnaj přípravek
v zápase řecko-římském v Krnově.
Na turnajij startovalo i šest zápasníků
p
z Čechovic, kteří se na Hanou vrátili
s jedním prvním a pěti druhými místy.
Výsledky:

Přípravka „C“: Do 18 kg:
g 1.
Šimon Florián, do 20 kg:
g 2. Sofie
Šindelářová, do 22 kg: 2. Jakub
Vrba. Přípravka „B“: Do 27 kg:
2. Ivo Mynařík, do 39 kg: 2. David
Šindelář. Přípravka „A“: Do 43 kg:
2. Matěj Vrba.

Judistické nadìje
pøivezly kovy
ze tøí turnajù
Prostějov (zg, jim) - Víkend
21. a 22. března strávili prostějovští judisté bojem o cenné kovy
hned na třech turnajích. Starší
a zkušenější bojovníci vycestovali do polského Sosnowiece, kde
i přes často svérázný výklad pravidel polskými trenéry i rozhodčími vybojovali vynikající výsledek. Mladší žák Matyáš Roubík
v hmotnosti do 42 kilogramů velmi uvážlivým přístupem k boji
prošel turnajem až na samý vrchol
a obsadil vynikající první místo.
Pozadu nezůstali ani dorostenec
Radim Kubes (do 66 kg) a Simona Jeřábková (63 kg). Ti nestačili
pouze na svého finálového protivníka a získali stříbro, Ondřej
Němec (55 kg)
g si vybojoval
y j
stejně
j
jako Filip Čépe (34 kg) třetí místo.
Mláďata zatopila konkurenci na
poeticky nazvaném Lízátkovém
turnaji v Uherském Brodu. Tyto
prostějovské naděje plně předvedly svůj potenciál, když se z šesti
bojovníků všech šest vrátilo s cenným kovem.
Ve svých váhových kategoriích
získali precizní technikou juda
zlato David Zaoral a Petr Mejzlík.
Kvalita jejich juda se projevila zejména na faktu, že ve všech svých
zápasech oba borci nekompromisně zvítězili před časovým limitem.
Bronzové medaile za třetí místo
pak přivezla čtveřice Barunka Vítková, Michal Mejzlík, Jakub Lamplot a Martin Basl.
Na turnaji přípravek v Brně oddíl Sokola I Prostějov získal dvě
medaile. Jakub Vejmola tradičně
nezaváhal a dokráčel si pro první
místo. Další benjamínek Erik Pospíšil potvrdil kvality Prostějova
krásným třetím místem a potencivýsledky.
álem na budoucí skvělé výs
ý ledky.
y
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....
Prostějovský útočník v reprezentaci? Poslední roky výjimka
Zdeněk Marek se krátce před
svou emigrací podílel na světoz Prostějova
vém zlatě z roku 1949, Ladislav
Jiří MOŽNÝ
Svozil se stal dvojnásobným
vicemistrem světa, Jan Hrbatý
má doma olympijské stříbro a dva světové bronzy, Jan Michálek,
Alois Cetkovský a bratři Jirotkové ještě ve třicátých letech získali
bronzové medaile. V posledních desetiletích jsou to však výhradně obránci, kteří to z Prostějova dotáhli až na vrcholné hokejové
akce a v ideálním případě se vrátili i s cenným kovem. Večerník
pokračuje v tomto zajímavém hokejovém tématu, tentokrát
jsme poodkryli pokličku právě forvardů...
EXKLUZIVNÍ zpravodajství

Prostìjovští obránci v reprezentaci:
Oldřich Machač
Lukáš Krajíček
Martin Richter
Ondřej Vitásek
Marek Černošek
Jan Krajíček
Pavel Kumstát
František Mašlaň

že někteří si zahráli i NHL, či ligy
ve Finsku, Švédsku, Rusku. „Je to
pozitivní reklama pro Prostějov, ale
bohužel žijeme z minulosti. Řekněme si na rovinu, někteří místní kluci
dnes ani netuší, že to jsou odchovanci. Pokud by se přitom se jmény
a příklady lépe pracovalo, tak by to
pro talentované hráče motivace rozhodně byla,“ domnívá se osmatřicetiletý bek, jenž loni v létě ukončil
aktivní kariéru.
„Asi jste tu měli dobré trenéry a věnovali se hlavně obráncům. (smích)
Je to štěstí, co si pamatuji, byli tam
i Tonda Honejsek a Petr Kumstát
jako útočníci, není to jen o obráncích,“ zamýšlel se nad stejnou otázkou Ondřej Vitásek.
Bez zajímavosti pak není rozhodně skutečnost, že vedle reprezentačních obránců a útočníků tak
pouze špičkoví brankáři v Prostějově nevyrůstají... „Chybí trenéři.
Po odchodu Ládi Laciny zde není
nikdo, kdo by se gólmanům věnoval. Měli jsme tu sice slušné kluky,
je to ale o přístupu, o trenérech,
o klubu i o neustálé šanci. Vidím to
i v Chomutově, kde máme kvalitní

293 zápasů/37 gólů
63/3
59/4
22/1
18/0
4/0
3/0
3/1

Prostìjovští útoèníci v reprezentaci:
Ladislav Svozil
Alois Cetkovský
Jan Hrbatý
Jan Michálek
Petr Kumstát
Zdeněk Jirotka
Drahoš Jirotka
Petr Pohl
Jiří Cetkovský
Zdeněk Marek
Antonín Honejsek

87/18
59/9
57/15
37/1
28/6
25/4
21/7
6/0
4/1
3/1
2/0

Zdroj: archív ČSLH, červeně vyznačeni aktivní hráči, statistické údaje znázorněny graficky chronologicky v řadě za sebou - v prvním
sloupci počet zápasů, ve druhém počet branek

V nedávné době se na vrcholných turnajích představili jen
obránci Martin Richter, Lukáš
Krajíček a Ondřej Vitásek.
3xfoto: internet
a talentované kluky Strmeně, Lukeše, Dvořáka, není tam ale zatím
stabilizovaná extraliga dospělých,
tak zatím tolik prostoru nedostali. Je
to vždy o šanci a jejím využití,“ upozornil na podstatné faktory Jaroslav
Beck.

Aktuálně je situace v národním
výběru ČR taková, že na letošním
domácím šampionátu v Praze
a Ostravě by se mohl ukázat pouze
útočník Petr Pohl, případně stejně
jako naposledy v roce 2013 nebude
mít Prostějov na vrcholné hokejové

akci sezony zastoupení. Pokud by se
hráč Eisbärenu Berlín skutečně do
konečné nominace prosadil, byl by
prvním prostějovským útočníkem
na mistrovství světa od roku 1983
a stříbrného šampionátu Ladislava
Svozila...

15012320036

15032610323

2014 se stal prvním prostějovským
hokejistou pod pěti kruhy po dlouhých osmatřiceti letech. Jeho předchůdcem byl v Innsbrucku 1976
Oldřich Machač, jenž se celkově podílel na dvou olympijských stříbrech
a jednom bronzu.
A zatím posledním Prostějovanem
na vrcholném turnaji byl před rokem
Ondřej Vitásek. Z neznámého beka,
který sezonu začínal v prvoligových
Benátkách nad Jizerou se tak vypracoval až do konečné nominace
pro turnaj v běloruském Minsku.
A také z toho málem byl cenný kov,
po čtvrtfinálové výhře nad Spojenými státy, však přišly skandinávské porážky s Finskem i Švédskem v semifinále i následném souboji o třetí místo.
„Je to trochu otázka náhody. Důležité bylo, jak se jim věnovali rodiče
a kam poté zamířili. Třeba Martin
Richter s Markem Černoškem šli
přes juniorku Olomouce, která tehdy byla nejlepší v republice a hráli
tam i Kratěna, Broš či Tomajko. Krajíček měl talent, postavu a hodně se
mu věnoval táta. Byl součástí úspěšného ročníku,“ vyjádřil se na jejich
adresu Beck.
Podobně to vidí i dvojnásobný extraligový šampion a nynější šéf hráčské
asociace CAIHP Marek Černošek.
„Je to jen shoda náhod, v nároďáku byl i Radek Procházka či Tonda
Honejsek. Spíše to ukazuje, že se tu
dříve s mládeží pracovalo dobře. Na
tak malé město, jaké jsme, a na to, že
se tu nikdy pořádně nehrála extraliga juniorů, tak je tu spousta odchovanců, která se i v extralize udržela
hodně dlouho,“ podotkl a upozornil,

15032010288

„Myslím si, že je to jen shoda náhod.
Měli jsme i v poslední době řadu
kvalitních útočníků s reprezentačními ambicemi, jako jsou například
Jirka Cetkovský, Petr Kumstát, Radek Procházka či naposledy Tonda
Honejsek. K výraznějším úspěchům
to sice nedotáhli, ale stopu zanechali.
Na druhou stranu je určitě zajímavé,
že se v nedávné sobě prosadilo tolik obránců, ale nic zvláštního bych
v tom nehledal,“ domnívá se zkušený mládežnický kouč Jaroslav Beck,
jenž mimo jiné slavil juniorské extraligové tituly s Chomutovem a Prostějov dovedl až do finále.
Pravdou je, že velice blízko účasti
na světovém šampionátu byl před
několika lety Petr Kumstát, loni
i letos se do závěrečné fáze přípravy zapojil místní rodák Petr Pohl
a před rokem nechybělo mnoho
k tomu, aby šanci ukázat se dostal rovněž Antonín Honejsek.
V posledních třiceti letech to však
skutečně byli výhradně obránci, kdo
zastupoval Prostějovsko na mistrovství světa i olympijských hrách.
Započal to na přelomu tisíciletí Martin Richter. Ten se zúčastnil v letech
2001, 2002, 2003 a 2006 celkem čtyř
světových šampionátů. Hned napoprvé se podílel na titulu, poté dvakrát
došel do čtvrtfinále a před devíti lety
si přivezl stříbrnou medaili.
Štafetový kolík po něm převzal
Lukáš Krajíček, který se taktéž účastnil finálové bitvy proti Švédsku při
lotyšském podniku. Následně ještě získal bratislavský bronz z roku
2011, o rok později z toho bylo
čtvrtfinále. A díky nominaci do Soči
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