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KRÁSKA V NESNÁZÍCH SKONČILA NA DNĚ
Žila v přepychové vile,

EXKLUZIVNĚ

teď ji v nevytopeném bytě
zahřívá jen sedmnáct koček
Martin Zaoral

KOSTELEC NA HANÉ Její život by vydal na tlustý román plný vzletů
a pádů. Čtyřiačtyřicetiletá Marcela Š. měla vše, po čem každá žena touží. Byla krásná a obletovaná, vybraně se oblékala, do práce nechodila,
ani o úklid se starat nemusela. Našla si totiž bohatého muže, s nímž
žila v luxusním domku v Domamyslicích a měli dvě děti. Byla prostě
šťastná... Ale pak se vše najednou zvrtlo a po pár letech už této někdejší
hvězdě zbyly jen čtyřnohé kočky. A i o ně možná brzy přijde...

více čtěte na straně 10

➢

Marcela Š. žije v bytě na rohu Revoluční a Legionářské ulice v Kostelci na Hané, který musela před několika měsíci prodat a nyní je v něm v podnájmu. Celé své
neklidné srdce už před lety věnovala kočkám
2x foto: Martin Zaoral

!!! AKCE TRVÁ UŽ JEN ČTYŘI DNY!!!
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rubriky

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Neèekaná zmìna
Prostějov (mik) - Ještě před rokem
v tuto dobu si radní stěžovali, že
magistrát disponuje několika desítkami městských bytů první kategorie,
o které však není mezi Prostějovany
žádný zájem. A bodejť by také ano,
když rekonstrukci zdevastovaných
bytů si lidé nejdřív museli zaplatit ze
své kapsy a teprve potom si vynaložené peníze lidově řečeno „odbydleli“
zadarmo. Letos se ale situace rapidně
změnila, a to k lepšímu. „Já sám nevěřím vlastním očím! Momentálně
disponujeme hned devíti žádostmi
o přidělení městského bytu s nutností rekonstrukce vlastním nákladem.
Nevím, co se v lidech zlomilo, zřejmě
usoudili, že je to pro ně výhodnější
než si kupovat byt nový,“ myslí si Jiří
Pospíšil, náměstek primátora Statutárního města Prostějov.

FOTO
VEÈERNÍKU
Martin MOKROŠ
PROSTĚJOV Sladká Venezia, mnoho z nás to zažilo,
procházky po Piazza San Marco, po Ponte di Rialto
nebo okolo laguny. Právě benátská laguna zažívá bohužel i stinné okamžiky, když do ní vtékají splašky
z odpadových rour či dešťová voda z okapů.
A ejhle my máme něco podobného i v Prostějově.
Konkrétně na rohovém domě v Demelově ulici naproti Husova sboru. Okap, no okap je silné slovo, si vede
neznámo kam a dešťovka z něj vesele vytéká na chodník, jaksi tu ovšem chybí ta benátská laguna.
Co na to říká zodpovědná osoba?

Zastupitelstvo už v pondìlí
Prostějov (mik) - V pondělí 13. dubna se koná další jednání Zastupitelstva
statutárního města Prostějova, které
bude opět horečně živé. Není třeba
připomínat, že zasedání je veřejné
a začíná tradičně ve 13.00 hodin. Navíc
je celé opět vysíláno živě na internetu!

Velikonoční pondělí proběhlo celkem podle tradic. Mrskači natřískali ženské populaci, co se do ní vešlo,
odpoledne pak páni tvorstva slavili po hospodách své nájezdnické
úspěchy. Jak se ale Agentura Hóser
dozvěděla, sváteční den využilo rovněž mužské osazenstvo rady města
k tomu, aby si vyřídilo účty s oběma
náměstkyněmi primátora. A to i za
cenu neuvěřitelné lsti!
„Na pondělí šestého dubna svolal
pan primátor Nakaseseděl mimořádné jednání rady města, přestože
se jednalo o svátek. Zprvu jsem tomu

CO NÁS POTĚŠILO...
Polepšili se. Stavební společnost
Skanska změnila centrum města
k nepoznání. Na rozdíl od dlažby
přímo před radnicí, kterou najatí
dělníci museli dělat znovu a znovu,
jde rekonstrukce celého náměstí
podle plánu. „Nemáme firmě zatím co vytknout,“ potvrdil primátor
Prostějova Miroslav Pišťák.
CO NÁS UDIVILO...

Foto: Martin Mokroš

Agentura DRAMA NA RADNICI: ZMRSKANÉ NÁMĚSTKYNĚ!

Vyhostili Moldavce
Prostějov (mik) - Koncem března
proběhla na Prostějovsku další z pobytových kontrol cizinecké policie
Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje. A nedopadla dobře
pro jednoho dělníka z Moldávie. „Jedna z kontrolovaných osob, osmadvacetiletý muž moldavské národnosti,
vykonává na území České republiky
zaměstnání bez příslušného povolení.
Po důkladném vyhodnocení všech
podkladů vydali policisté rozhodnutí
o správním vyhoštění muže v délce pěti
měsíců, po kterou mu nelze umožnit
vstup na území členských států Evropské unie,“ informovala Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.

ŽIJEME SI TU
JAKO V BENÁTKÁCH?

rubriky
Večerníku

nevěřila, pak jsem si ale řekla, že služba občanům je služba občanům. Tak
jsem se vypravila na radnici. Až posléze, co jsem se o berlích dokulhala do
primátorovy kanceláře, jsem poznala,
že jsem skočila na špek,“ postěžovala
si Hóserovi Alena Rašáková, první
náměstkyně prvního muže prostějovské radnice. „U stolu postávali všichni
páni radní s kocary v rukách. Nestačila jsem utéct. Snažila jsem se berlemi
mlátit kolem sebe, ovšem bylo mi to
prd platné. Dostala jsem nařezáno,“
šokovala nebývale upřímným vyznáním Rašáková. Podobně ale dopadla
také její kolegyně. „Copak já jsem si
zasloužila takový nářez? To svým
kolegům nedaruji! Celá ta habaďůra
s údajným jednáním rady města byla
jen záminkou, jak nás nalákat do za-

sedací místnosti a zmlátit nás. Mám
úplně červený zadek, měsíc si nesednu,“ lamentovala Ivana Hemeráková.
Z velikonoční akce měli naopak škodolibou a neutuchající radost páni
radní, včetně primátora. „Nechci
předjímat, ale naše dvě drahé kolegyně budou mít hodně dlouho problém
se posadit. Víte, určité spory během
roku nemohu ze zákona takto řešit,
takže právě na Velikonoce je ten příhodný čas. Věřím, že teď zas nějaký čas
budou paní náměstkyně opět poslušné
a přestanou konečně brblat,“ utrousil
primátor Miroslav Nakaseseděl.
Podobně byli z mrskutu potěšeni
i ostatní konšelé. „Já se k násilnostem
uchyluji jen málokdy, ale teď jsem
si dal záležet. Já jim dám, že jsem
měl jít mávat americkým vojákům,“

mnul si ruce Josef Augustus. „Mně
zas nedávno paní náměstkyně Hemeráková nadávala do naplaveniny
ze Skalky, tak jsem jí namrskal, co se
do ní vešlo! A teď je klid,“ přiznal svoje důvody mrskačské pomsty Jaroslav
Skalka Brambor. Jedinému, komu
bylo žinantní se účastnit výprasku,
byl náměstek Jiří Nikamnepospíchal.
„Já ženy nikdy nemlátím. Teď jsem si
jenom párkrát mírně šlehnul. Ale jenom proto, že koalice má zůstat jednotná a co přikáže pan primátor, to
by se mělo dodržet,“ pokrčil rameny
Nikamnepospíchal.
Za Agenturu Hóser Majkl
Text v této rubrice je smyšlený,
nikterak pravdivý a redakce
Večerníku se od něj distancuje.

Blázni se radují. Neuvěřitelný případ lidské zhovadilosti řeší už nyní
státní policisté. Opilý mladík přímo
na náměstí vyskočil na kapotu služebního auta městské policie a poničil karoserii. Prý to byla sranda, řekl
strážníkům. Jenomže tato legrácka
přijde mladého vandala minimálně
na dvacet tisíc korun!
ZACHYTILI JSME...
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Tohle není známka pro naprosto
nepřipraveného žáka ve škole, ale
počet milionů korun, o které nově
požádal město generální manažer hokejových Jestřábů Jaroslav
Luňák. Podle všeho je zřejmě dostane. Snad zase slíbí postup do
extraligy...
ZAUJAL NÁS...

LILIAN AMANN

A jak jste na tom byli s velikonočním mrskutem vy?
Napište nám (redakce@vecernikpv.cz) a my to předáme Hóserovi!
Ten nejvtipnější příspěvek odměníme STOKORUNOU!

SCÉNA VEČERNÍKU

„7 dnù Veèerníku v kostce“
pohledem Martina Zaorala

•• Pondělí ••
Ještě, že se mu nechtělo na velkou. Znáte to asi všichni. Jdete na úřad, začne se vám
chtít na záchod, běžíte na nejbližší toaletu, zatáhnete za kliku a... nic. Je zamčeno. Hodně netradičně obdobnou situaci vyřešil klient prostějovského úřadu, který se vymočil
přímo na chodbě. Ač tím přítomné šokoval, vše mohlo dopadnout ještě hůř...

Zajíček vyrazil na mrskut jen tak nalehko. Letošní chladné počasí ho však zaskočilo. Proto
si musel na každé zastávce dát něco tekutého na zahřátí. Díky tomu si o Velikonocích
vykoledoval pěknou opici.

•• Úterý ••

Známé výtvarnici a spisovatelce,
jejíž kořeny sahají do Kostelce na Hané, vyšla v uplynulých
dnech knížka LovSlov. Stovku
lehce surrealistických básníček v ní doprovodila vlastními
ilustracemi. Křest proběhne
2. června v Ellie´s Cafe v centru
Brna, o dva dny později dorazí
na Prostějovsko.
ZASLECHLI JSME...

Zaspali silničáři? Poslední březnový den nás postihlo husté sněžení. Přestože
všechny silnice zůstaly průjezdné, našli se opět lidé, kteří na silničáře nadávali.
Vypadá to, jako by někteří z nás nosili v hlavě představu, že silnice budou pořád
suché, hřejivé a voňavé. Ba co víc, u každého patníku bude stát usměvavý silničář
a bude rozdávat řidičům květiny...

„JSEM MAROD,
MÁM ASI TEN
MORIBUNDUS!“

•• Středa ••
Barevná středa. Středě, která předchází Velikonocům, se tradičně říká „škaredá”. Připomíná totiž Jidášovu zradu. V Prostějově bychom si ji mohli překřtít na barevnou.
Těmi totiž hrají jak krásné ozdoby na padesátce velikonočních stromků, které jsou k vidění na náměstí, tak i všech 339 beránků, kteří bylo možné spatřit v Národním domě.

Mluvčí magistrátu Jana Gáborová
takto omlouvala svoji nepřítomnost
v práci během uplynulého týdne

•• Čtvrtek ••
Rychlé a zběsilé prázdniny. Ze všech velikonočních tradic mají žáci a studenti prostějovských škol určitě nejraději prázdniny. Návod na strávení dvoudenního volna
navíc mohli někteří z nich objevit v kině Metro 70, kde právě v tento den dávali sedmé pokračování filmu „Rychle a zběsile“.

POÈASÍ v regionu

•• Pátek ••
Kladivo na české volejbalistky. Jako příslovečné kladivo, které na padrť rozdrtí
každého českého soupeře, se chovají hráčky prostějovského VK Agel. Naposledy
jejich sílu pocítily ostravské hráčky, kterým se v pátek podařilo za tři sety uhrát
pouhých 33 míčů. Ve středu pak mohou semifinálové sérii rozhodnout.

Úterý

5/-3 °C

Støeda

7/-2 °C

Ètvrtek

9/1 °C

Heřman
Ema

•• Sobota ••
Příjemné sebemrskačství. „Hody, hody doprovody, piju všechno kromě vody.“
Tak mohlo znít neoficiální heslo všech návštěvníků akce Velikonoční rock, která
se v sobotu konala v prostějovském Společenském domě. „Než půjdu vymrskat
kamarádky, tak se tady zmrskám sám,“ smál se jeden z návštěvníků akce.

!!! AKCE TRVÁ UŽ JEN ČTYŘI DNY!!!

•• Neděle ••
I ženy mají své kuličky. Soustředění, taktika, relaxace a radost ze hry. To vše s
sebou přináší kuličky. Další turnaj v této hře se konal v neděli v Mostkovicích. Hra
je přístupná všem generacím, nezávisí ani na pohlaví. Vždyť zatímco každý správný chlap nosí kuličky vždy při sobě, některé ženy si je prý čas od času půjčují od
římské bohyně lásky Venuše.
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Pátek

Dušan

12/1 °C
Darja

Sobota

13/2 °C

Nedìle

15/3 °C

Izabela

Julius
Zdroj: meteocentrum.cz
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Zadostiučinění pro primátora

Těžce zraněný

MOTORKÁŘ! „Pro cenu za Calleju
DRŽOVICE, OLŠANY U PROSTĚJOVA Velikonoční svátky se na
Prostějovsku naštěstí obešly bez
větších tragédií na silnicích. Přesto
k jedné závažné dopravní nehodě
došlo. Na nebezpečné křižovatce
mezi Držovicemi a Olšany u Prostějova řidič osobního vozidla srazil
motorkáře.
„Uplynulou neděli kolem půl třetí odpoledne došlo na křižovatce
silnic Držovice, Smržice, Olšany
u Prostějova a Dubany k dopravní nehodě. Řidič osobního autoj
j
j
mobilu p
přijíždějícího
z vedlejší
komunikace nedal přednost řidiči
motocyklu. Došlo ke srážce, kdy
motorkář při pádu utrpěl střed-

ně těžké zranění,“ informoval aktuálně včera po poledni Večerník
Josef Bednařík, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Podle svědků Večerníku přiletěl
pro zraněného muže vrtulník letecké záchranné služby. Jaký je však
jeho aktuální stav a zda-li se jednalo
o Prostějovana, se už do uzávěrky vydání nepodařilo zjistit. Další
podrobnosti o havárii motorkáře
tak přineseme na www.vecernikpv.
cz nebo v příštím tištěném vydání.
(mik)

Ilustrační foto: Internet

SI PŮJDU JÁ!“

PROSTĚJOV Ve čtvrtek večer to
bude velká sláva! V Národním domě
budou předávány Ceny Olomouckého kraje v oblasti kultury. A jednu
z nich si strčí do kapsy prostějovský primátor Miroslav Pišťák. Jak
totiž sám od sebe veřejně prohlásil,
pro cenu udělovanou samotným
hejtmanem si půjde sám!
Hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil kromě jiných poct ocení ve čtvrtek
samotný prostějovský magistrát, který
se podílel na přípravě velkolepého koncertu operního maltského tenora Josepha Calleji. „Velmi autoritativně jsem
rozhodl, že tuto cenu převezmu já! A to
z mnohých důvodů,“ překvapil novináře na čtvrteční tiskové konferenci rady
města primátor Miroslav Pišťák.
Připomeňme, že magistrát na koncert
konaný poslední srpnový den loňské-

ho roku na náměstí T. G. Masaryka
vyčlenil z rozpočtu dva miliony korun. Potíže ovšem nastaly ve chvíli,
kdy dva tisíce vstupenek byly rozdány
různým kulturním, sportovním a sociálním organizacím. Na primátora se
snesla obrovská kritika a padlo rovněž trestní oznámení. Vstupenky nakonec do prodeje nešly, neboť radní
rozhodli, že Prostějované uslyší světoznámého pěvce zadarmo a všichni
si jej užili dosyta.
„Když už mě tenkrát někdo udal, že
jsem zašantročil nebo dokonce zpronevěřil dva tisíce vstupenek a musel
jsem jít podávat vysvětlení na Policii
České republiky, tak ono předání
ceny si vychutnám já. Dodnes přemýšlím, kde jsem ty lístky schoval,
když koncert byl zadarmo a mohl
se na něj přijít podívat každý, kdo

eny první muž
chtěl..,“ pokrčil rameny
magistrátu.
věděl, trestní říJak se Večerník dozvěděl,
eno, policie věc
zení nebylo ani zahájeno,
hlo začít, protože
odložila. „Ani nemohlo
k žádnému porušeníí zákona nedomátora bít, hůl
šlo. Ale kdo chce primátora
em křesťan,
si vždycky najde! Jsem
takže mojí povinností je odpusdezřívali
tit všem, kteří mě podezřívali
ze zpronevěry či krádeže
odotývstupenek. Jenom podotýadší
kám, kdybych byl mladší
áa nebyl ve funkci primátora, vyřizoval bych
si to s některými
lidmi jinak,“ prohlásil rázně primátor
Statutárního města Primátor Miroslav Pišťák se ve čtvrtek opět oblékne do fraProstějov Miroslav ku a převezme od hejtmana Cenu Olomouckého kraje ze
Koláž Večerníku
Pišťák.
(mik) přípravu koncertu Josepha Calleji.

EXKLUZIVNĚ

NECHTĚNÝ jednonohý bezdomovec:
„Stěhujeme se, bude od nás pokoj,“ oznamuje Jaroslav Cetkovský
EXKLUZIVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

z Čelechovic na Hané
Michal KADLEC

Životní příběh o dvou nechtěných bezdomovcích, s nímž vás Večerník
již podvakrát seznámil, zřejmě skončí happy endem. Jaroslav Cetkovský
s milenkou Irenou Opavskou jsou lidem z Čelechovic na Hané pořádně na
obtíž. Bydlí ve stanu na obecním pozemku, a to v otřesných hygienických
podmínkách. Místní občané si tak oprávněně stěžují na bordel, smrad
a obtěžování, ale už tři roky se zamilovaný, avšak nepřizpůsobivým párem
nehnula ani místní starostka. Bezmocní byli dokonce i policisté. Teď si ale
podle všeho místní oddechnou! Večerník se o velikonočním víkendu vydal na reportáž, aby zjistil aktuální stav...
Poprvé jsme o problémech osmapadesátiletého Jaroslava Cetkovského informovali už na začátku února letošního roku,
kdy jsme problémového bezdomovce po
amputaci nohy navštívili v prostějovské
nemocnici. Postěžoval si na to, že mu čelechovická starostka napařila pokutu ve

výši jednoho tisíce korun za nepořádek
a veřejné pohoršení, kterého se má dopouštět se svojí přítelkyní Irenou Opavskou.
Společně totiž bydlí ve stanu před místní
„kostivarnou“ a binec, který mají uvnitř
i venku, je opravdu do nebe volající. Cetkovského nářky ale vzbudily vlnu emocí

mezi čelechovskými občany, kteří okamžitě poukazovali na nezvladatelnost dvojice
bezdomovců. „Podívejte se, v jakém bordelu tady žijí. Močí si i kálejí i do stanu,
a když se opijí, všem tady sprostě nadávají. Z domu tady v Čelechovicích je majitel
vyhodil už před třemi roky a dobře věděl,
proč,“ popsala Večerníku o čtrnáct dní později Eva Švancarová, obyvatelka Čelechovic na Hané.
V neděli jsme se vypravili zjistit, jak beznohý Jaroslav Cetkovský žije po propuštění z nemocnice. „Ano, jsem doma. Jednu nohu mi vzali, teď mám problém i s tou
druhou. Ale přítelkyně se o mě stará, takže
si nestěžuji,“ přivítal nás Jaroslav Cetkovský
na invalidním vozíčku před svým stanem.
Vzápětí Večerník překvapil zprávou, která
zřejmě vyřeší veškeré patálie, které s ním
i jeho přítelkyní mají místní obyvatelé. „Ve
středu jdeme podepsat smlouvu o pronájmu ve zdejším novém domově pro seni-

KONEČNĚ
,
radují se
lidé
v Čelech
ovicích

ory. Už jsem zaplatil nějaké peníze, takže
bychom se s Irenou měli brzy stěhovat,“
prozradil Jaroslav Cetkovský.
V příjemném šoku je z tohoto sdělení i sousedka obou bezdomovců. „Ano, už to také
všichni víme. Co na to říct? Snad jen, konečně! Po třech letech marných stížností
a volání na policii se snad dočkáme pořádku a klidu,“ mne si ruce Eva Švancarová.
Jak dále z rozmluvy s oběma bezdomovci
vyplynulo, jsou si plně vědomi obtíží, které
místním lidem způsobili. „Chtěli bychom
se prostřednictvím Večerníku omluvit všem
tady v Čelechovicích za naše chování. Teď
ale chceme začít nový život. Ten byt v domově pro seniory je nádherný. Budu mít
nový sporák s troubou, takže už nebudu
muset vařit polévky pro Jardu na vařiči ve
stanu,“ těší se na budoucnost Irena Opavská.
Tak snad oběma bezdomovcům jejich Jaroslav Cetkovský s Irenou Opavskou po třech letech
předsevzetí vydrží. Jejich životní pouť konečně opustí nuzný stan a začnou nový život v domově
pro seniory.
Foto: Michal Kadlec
bude Večerník i nadále sledovat.

... A JE TO V PYTLI!
Nové „kostičky“ dorazily na náměstí

Tento měsíc s rodinou
a blízkými oslavila a stále slaví
své životní jubileum,

80 let,
let,

Malé bílé kostky, které už brzy pokryjí kuželnu na náměstí T. G. Masaryka,
přivezli dodavatelé v obrovských býlích pytlích.
Foto: Michal Kadlec
PROSTĚJOV Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka kvaltuje
hodně rychlým tempem. Stavbaři
dokonce sundali plachty z oplocení, takže Prostějované mohou
sami sledovat, jak jde dělníkům
práce od ruky.

Staré dláždění v podobě malých
kostiček je na náměstí už definitivně pryč, během minulého týdne byl
dodán nový materiál v obrovských
bílých pytlích. „Původní plán byl jiný,
na zrekonstruovanou kuželnu měly
být položeny velké žulové dlaždice,

ale památkáři byli proti. Jinak se mi
ale líbí, jak dělníci pracují. Jde všechno podle harmonogramu, navíc
v příštích dnech už začneme vysazovat
zeleň,“ pochvaluje si Ivana Hemerková, náměstkyně prostějovského primátora pro životní prostředí. (mik)

15040310357

paní Jaroslava HEŽOVÁ
z Vrbátek
Milá babičko!
Přejeme Ti do dalších let,
aby Tě těšil svět, abys zdravá,
šťastná byla, s námi, co Tě rádi
máme, spokojeně žila,
aspoň do sta let!
Vše nejlepší k tvým
80. narozeninám přejí
snacha Štěpánka
a vnuci Petra
a Jaroslav
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pohled zpátky

PO STOPÁCH

STARÉHO
PŘÍPADU

STÍNY MINULOSTI
Je teror na nádraží opravdu minulostí?

AMAZON ZDE NEBUDE! Bezpečnostní HUMBUK nastal pro nic za nic!
O pozemky po Oděvním
podniku město zájem
prozatím nemá...

PROSTĚJOV Začátkem loňského
dubna se živě spekulovalo o tom,
že by na pozemcích po zbouraném Oděvním podniku Prostějov
mohlo vyrůst obří logistické centrum internetového kolosu Amazon. Zástupci vedení magistrátu
tehdy prohlašovali, že udělají vše
pro to, aby gigantický projekt pro
Prostějov získali. Po roce je však
vše jinak. Amazon v Prostějově
nebude a město o pozemky po
někdejším kolosu OP v tuto chvíli
zájem nemá.
Jak se brzy ukázalo, šance, že by Amazon mohl skutečněstavět v Prostějově, byla relativně malá. Americký
investor se nejprve vrátil k projektu
v Brně, i ten však definitivně padl.
Skladiště se nakonec staví v Dobrovízi u Prahy. Jak se Večerníku podařilo zjistit, v současnosti magistrát
o pozemky po odstřelených budovách Oděvního podniku v tuto
chvíli žádný velký zájem nejeví.
„Pokud město nemá v ruce konkrét-

ní a realistický záměr, co by na nich
mělo vzniknout, pak jsou tyto pozemky v hodnotě několika desítek
milionů korun pro Prostějov zbytečný luxus. Co se týče případných
investorů, máme šanci jim už nyní
nabídnout pozemky v rozrůstající se
průmyslové zóně v Brněnské ulici,”
konstatoval v této souvislosti Miroslav Pišťák, primátor Statutárního
města Prostějov.
Zatímco tedy parcely po OP tak
i nadále zůstávají v rukách soukromého investora, magistrátu se podařilo
„udat“ pozemky v průmyslové zóně
v Kojetínské ulici. Na nich původně
měla stavět společnost MODŘANY
Power, nakonec zde vyroste další fabrika v Prostějově již působící společnosti Mubea. Jeden z nejvýznamnějších výrobců dílů pro automobily by
tak měl jen v první fází vytvořit pracovní místa pro pět set zaměstnanců,
další chce přijmout s postupným rozvojem výroby. Stavět by se mělo začít
už letos.
(mls)

PROSTĚJOV Na konci listopadu
roku 2012 už přetekl kalich trpělivosti. Jestli si totiž někdo myslel, že
po zrušení obávaného kasína a tím
úbytku pochybných osob, často pod
vlivem alkoholu či drog, ubude na
hlavním nádraží v Prostějově případů
krádeží, tak se škaredě spletl. Po brutálním přepadení cestujícího ze strany šesti mladých pubescentů z Olomouce a Přerova se ale daly České
dráhy konečně dohromady s policií
a došlo k bezpečnostním opatřením.
Jak se ale nakonec ukázalo, ta byla
vyhlášena na základě vymyšleného
případu!
Třetí listopadovou neděli roku 2012 došlo na perónu hlavního nádraží k přepadení, které na nějaký čas dalo do pohybu
bezpečnostní složky. „Z trestného činu
výtržnictví jsou podezřelí dva mladíci
z Přerova ve věku sedmnáct let a další
čtyři mladiství z Olomouce. Tato šestičlenná skupina po páté hodině ranní
na hlavním nádraží v Prostějově bezdůvodně napadla dvaadvacetiletého muže
z Kostelce na Hané,“ prozradila tehdy Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje. Jak se Večerník dále dozvěděl,
mladík se měl procházet po peróně
a skupinka chuligánů jej povalit na zem

a začít do něho kopat. Muž měl utrpět
tržná poranění na hlavě. „Za tento čin
hrozí hlavnímu pachateli trest odnětí
svobody až na dva roky, ostatním mladistvým rváčům až jeden rok vězení,“
dodala mluvčí krajské policie.
Tato událost strhla už na konci roku
2012 lavinu jednání o zajištění bezpečnosti na prostějovském hlavním nádraží.
Během jediného týdne se sešli zástupci
Českých drah s velitelem Městské policie Prostějov i vedoucím obvodního
oddělení Policie ČR. „Přestože jde o ojedinělý případ, situaci v Prostějově pečlivě
sledujeme a pokud by se podobný případ opakoval, jsme připraveni přijmout
preventivní opatření,“ řekl na konci
listopadu 2012 Milan Špaček, manažer
bezpečnosti Českých drah. On sám ale
vzápětí potvrdil, že určitá opatření České
dráhy už přijaly. „Na prostějovské nádraží dojíždí najatá ostraha z Olomouce,
a to nepravidelně až třikrát denně,“ dodal
Špaček.Policisté se k bezpečnostním
opatřením nevyjádřili. Přesto ale pár týdnů po násilném incidentu bylo patrné,
že jak hlídky Policie ČR, tak městských
strážníků, byly uvnitř nádražní haly i před
ní mnohem častější.
A jaká je bezpečnostní situace na
hlavním vlakovém nádraží v Prostějově dnes? Tak předně, přestože

Foto: archiv Večerníku

v těchto místech není a zřejmě nikdy
nebude stoprocentně bezpečno,
tento konkrétní případ napadení se
nakonec ukázal jako vymyšlený! „Pachatel svoji výpověď odvolal a celá věc
tak byla odložena. Nakonec totiž vyšlo
najevo, že nedošlo vůbec k žádnému
fyzickému kontaktu, údajně poškozený muž vydal šestici mladíků nějakou
věc naprosto dobrovolně,“ informoval
Večerník minulý pátek Josef Bednařík,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Co se týká situace na hlavním nádraží
dnes, ochranku Českých drah tu už
neuvidíte, mladíci z bezpečnostní olomoucké agentury tu vydrželi jen pár
týdnů po uvedeném údajném napadení mladíka. Za bezmála dva a půl roku
od tohoto byť vymyšleného případu
se ale vůbec nedá tvrdit, že cestující se
na nádraží cítí bezpečně. Poměrně časté jsou tu kapesní krádeže, v poslední

době ale vyčnívají dva případy - loupežné přepadení slepého muže a okradení
seniora o značnou sumu peněz.
„Je pravda, že České dráhy vysílají na
prostějovské nádraží ochranku už jen
sporadicky. Osobně si ale myslím, že
současná bezpečnostní situace je tady
v normě, přestože zde dochází
k páchání přestupků, v některých málo
případech i trestným činům. To se ale
stává i na dalších místech Prostějova,“
okomentoval situaci Jan Nagy, velitel
Městské policie Prostějov s tím, že na
hlavním nádraží byl ke kamerám nainstalován infračervený zářič. „Takže
i v noci jsou záznamy kvalitní a můžeme tak sledovat dění v hale i venku bez
problémů. Nejčastějšími přestupci jsou
bezdomovci, ale to je opravdu stará písnička. Jinak se snažíme o prevenci, na
nádraží je často náš okrskář a pravidelně
sem posíláme autohlídky,“ řekl Večerníku Jan Nagy.
(mik)

Napsáno Pěší zóna, mrtvá zóna aneb když obchod umírá...
pred
ˇ
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Už devět měsíců platí v centru Prostějova zákaz vjezdu všech vozidel
s výjimkou cyklistů, dopravní obsluhy, svateb a významných návštěv. Radnice si od tohoto kroku
slibovala oživení prostějovského
náměstí a také zlepšení situace
podnikatelů v důsledku většího
pohybu lidí. Jenže, ouha - záměr se
až tak nezdařil...
Stačí se na náměstí T. G. Masaryka zajít podívat kdykoliv mimo odpoledne
všedních dní, kdy přes náměstí chodí
lidé z práce domů. Především o víkendech je v centru jako po vymření a stále hlasitě se začínají ozývat obchodníci,
kterým klesají tržby. Právě ti podnikatelé, jimž měla pěší zóna přinést zisky.

„To není pěší, ale mrtvá zóna. Tady dříve bývalo lidí, že se na náměstí málem
nevešli. A dnes? Zaregistrovali jsme
dvoutřetinový pokles tržeb! Ty začaly
klesat v roce 1999, protože zákazníci
se naučili chodit do supermarketů.
Těm vychází město všemožně vstříc
a lidé se podle toho chovají. Proč by
chodili nakupovat někam, kam musejí
jít kus pěšky, když mohou zaparkovat
přímo před supermarketem, vše si
pohodlně dovézt až do auta a odjet
domů?“ ptá se Václav Daněk, majitel
drogerie na náměstí T. G. Masaryka.
Podle něho mají problém s vjezdem
na náměstí i dodavatelé zboží. „Městská policie kontroluje důsledně osobní vozy, které na náměstí jedou. Jenže

!!! AKCE TRVÁ UŽ JEN ČTYŘI DNY !!!

drobné zboží, jako třeba rtěnky, nám
vozí dealeři právě osobáky. A když je
někdo neustále kontroluje a mnohdy
je nepustí na náměstí, tak je to brzy
přestane bavit. A my pro ně nejsme
tak významní partneři, abychom jim
stáli za potíže s policií,“ zlobí se Daněk.
Podobně kritizují pěší zónu i další obchodníci. „Mám zámečnictví
a provádím nouzová otevření bytů.
Představte si, že je někde v bytě zavřené malé dítě nebo zraněný člověk,
a já si musím jít pro auto bůhvíkam.
To znamená velké zdržení, které může
mít vážné následky. Dával jsem si žádost o výjimku a připadal jsem si jako
slepička, když šla kohoutkovi pro vodičku. Bylo mi řečeno, že zákon žád-

za

12 měsíců

Mimořádná nabídka: PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK O DVĚ KORUNY LEVNĚJŠÍ A AŽ DO DOMU! zaplatíte 780 Kč

né výjimky neumožňuje. Nakonec
jsem se obrátil přímo na starostu Jana
Tesaře, ale už je to čtvrt roku a pořád
se nic neděje,“ postěžoval si František
Opavský. „Všichni obchodníci z náměstí jsme chtěli jednat s místosta-

rostou Uchytilem, ale ten nás arogantně odbyl, přitom pěší zóna byl
jeho nápad. Obchodníkům z náměstí
dramaticky klesají tržby, brzy tady
budou jenom bary a herny,“ uzavřel
rozzlobeně František Opavský.

AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ VEČERNÍKU
I po deseti letech se o pěší zóně na náměstí živě diskutuje. Původní cíl, tedy
výrazně oživit centrum města, se z dnešního pohledu tehdejším radním sakramentsky vymknul z rukou. Nebýt některých kulturních představení či
koncertů, které vždy a zaručeně přitáhnou k radnici davy fanoušků, splakali
by zdejší obchodníci nad svými výdělky už tuplem. Mnozí z nich se dnes drží
jen tak tak, další to už dávno zabalili. Proč? Jednak nedovedli konkurovat
cenám za úplně stejné zboží nabízené v supermarketech na periferiích města. A za druhé, pěší zóna absolutně náměstí neoživila. Současní radní ale
drží v rukávu další trumf, který by mohl všechno změnit k lepšímu - Galerie
Prostějov! Jenomže to by Manthellan musel co nejdřív začít stavět... (mik)

platí do
10. dubnA
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ZA DVA ROKY
JSME ZÍSKALI AŽ

15 000

jak šel čas Prostějovem ...

ČTENÁŘŮ TÝDNĚ

Ulice Aloise Krále

TEĎ PŘICHÁZÍ

ČAS NA ZMĚNU
Podle umučeného učitele. Jedná se o boční ulici, spojující současné
náměstí Spojenců s Barákovou ulicí. Pojmenovaná byla 5. října 1928 jako
Jeronýmova, od listopadu 1940 se nazývala ulice Karla Maria z Weberů
(německy Karl Maria von Weber-Gasse) a současné pojmenování platí od
27. července 1945 podle osoby Aloise Krále (1895-1945), prostějovského
učitele umučeného nacisty v Terezíně. Severozápadní stranu ulice zabírá
průmyslový areál, kde dnes sídlí několik firem, naproti je areál mateřské školy. Z náměstí Spojenců se do ulice vjíždí podjezdem přes budovou bývalých
Finančních úřadů, později ONV Prostějov. Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Budovcova ulice

DÍKY VAŠÍ PŘÍZNI
VYLEPŠUJEME
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Prostějovský HROBNÍK to má SPOČÍTÁNO...
Vrchní soud mu potvrdil trest za únos pracovnice hřbitova

OLOMOUC, PROSTĚJOV
Případ osmapadesátiletého
bývalého hrobníka Květoslava
Michal
Müllera definitivně ukončil
Vrchní soud v Olomouci. Ten
KADLEC
mu potvrdil trest ve výši šesti
a půl roku v kriminále za únos, vydírání a nedovolené ozbrojování. K závažnému zločinu došlo na začátku dubna loňského
roku a Večerník o něm informoval jako první. Pro Müllera si přijela na hřbitov policejní zásahová jednotka. Tehdejší hrobník dostal od společnosti .A.S.A. Technické služby výpověď a mindrák z
tohoto ponížení vyřešil držením kolegyně jako rukojmí. Předtím
však chtěl zastřelit i vedoucího hřbitova!
původní zpravodajství
pro Večerník

Večerník se v prosinci loňského roku
účastnil přelíčení u Krajského soudu
v Brně, kde státní zástupkyně žádala
pro Müllera až dvacetiletý trest. Obvinění z únosu, vyhrožování a nedovoleného ozbrojování totiž chtěla
rozšířit o zločin vraždy ve stadiu
přípravy a pokusu. Soudkyně Dana
Kancírová však tehdy hrobníka se
sníženou inteligencí poslala za mříže
na šest a půl roku. „Doteď mi bylo
jedno, jestli půjdu sedět na pět nebo
dvacet let. Stalo se to, co se stalo. Ale
teď už nebudu mlčet, všichni se proti
mně spiknuli. Kryl jsem rozsáhlou

hodin
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s městskou policií

Nevšímají si značení

Foto: MP Policie Pv
Motoristé si často nevšímají vodorovného značení na komunikacích. V poslední době bylo na linku 156 zaznamenáno větší množství telefonických
oznámení od občanů, kteří upozorňují na řidiče stojící na vodorovných
dopravních značkách, a to zejména
na zákazu zastavení, který ohraničuje
žlutá nepřerušovaná čára. Řidiči by
tak měli být více všímaví a nespoléhat
jen na svislé dopravní značky.

Zajíc nepřežil

Předminulou neděli 29. března v dopoledních hodinách bylo přijato na linku
156 sdělení o zraněném zajíci, který
blokuje dopravu v Krasické ulici. Hlídka strážníků na místě zjistila, že zajíc má
zadní část těla přejetou vozidlem. Po
dohodě bylo zvíře převezeno k veterináři, který provedl utracení ušáka.

Bezdomovec ve sklepě

Vchodové dveře je vhodné zajistit!
Předminulou neděli 29. března po
dvacáté hodině nahlásil bydlící nezvaného návštěvníka ve sklepních
prostorách. Hlídka muže bez domova z panelového domu vykázala.
Čtyřiatřicetiletý muž bez trvalého
přístřeší místo opustil.

Dárek mu nevyšel…

V odpoledních hodinách předminulého pondělí 30. března byl třiadvacetiletý muž přistižen pracovníkem
ochranky, jak prošel pokladní zónou
bez zaplacení. Jednalo se o barvu na
vlasy v částce sto korun, kterou si vložil na prodejně pod bundu. Chtěl ji
darovat své známé, ale na úhradu neměl. Pro podezření z přestupku proti
majetku byla událost postoupena
správnímu orgánu.

trestnou činnost, ke které docházelo na prostějovském hřbitově,“
šokoval těsně před Vánoci loňského
roku v soudní síni Květoslav Müller.
Zajímavé bylo, že bývalý hrobník se
proti rozsudku krajského soudu neodvolal, zato státní zástupkyně ano.
I nadále považuje trest za nízký, podle
jejího vyjádření šlo o pokus vraždy.
Břetislav Müller totiž se zbraní v ruce
vyhrožoval vedoucímu hřbitova
a pak trýznivým způsobem držel
jako rukojmí ženu, která dodnes trpí
psychickými problémy. „Obžalovaný se na trestný čin připravoval, spe-

ciálně upravil hlaveň střelné zbraně
a nadřízeného chtěl usmrtit. Řekl to
i před fakturantkou, kterou tehdy vydíral. Této ženě se snažil také zabránit
v tom, aby vše oznámila na policii.
Jeho jednání by mělo být posouzeno
jako pokus o vraždu, trest by měl být
uložen okolo deseti let,“ nechala se
slyšet minulé úterý u Vrchního soudu
v Olomouci státní zástupkyně Jarmila Večeřová. „Nechtěl jsem to udělat
a ani bych něco takového nedokázal.
Šlo mi jen o to, abych mohl dál chodit do práce a dělat hrobníka,“ oponoval odsouzený Květoslav Müller.
Vrchní soud se nakonec ztotožnil
s názorem obhajoby a odvolání státní zástupkyně zamítl.
„Byl to podivín, měl uzavřenou povahu. Kolegům i nadřízenému často
vyhrožoval, že je usmrtí. Kritického
dne měl sice u sebe zbraň, kterou si
ale pořídil už o rok dříve. Na flobertce upravil hlaveň a použil výrazně
razantnější střelivo. Nelze však odvodit, že by se tak stalo z důvodu, aby vedoucího zastřelil,“ vysvětlil předseda
senátu Jaroslav Holubec. Nezpochybnil ovšem, že obžalovaný způsobil
ohrožováním a vydíráním fakturant-

Na Vojáčkově náměstí

ce těžkou újmu na zdraví v podobě
posttraumatické stresové poruchy.
Večerník po potvrzení rozsudku
oslovil ředitele společnosti .A.S.A.
Technické služby Martina Grepla, který až do této chvíle žádosti
o rozhovor odmítal. „Nyní po vynesení pravomocného rozsudku se už
k případu našeho bývalého zaměstnance mohu vyjádřit. To, co má
na svědomí pan Müller, nemůže
omluvit nic. Pracovní poměr jsme
s ním rozvázali ze závažných důvodů,“ svěřil se exkluzivně Večerníku
Martin Grepl. Zároveň zareagoval
i na ostré výpady Břetislava Müllera
u Krajského soudu v Brně. „Naprosto odmítám, že by na Městském
hřbitově v Prostějově docházelo
k jakékoliv trestné činnosti, nebo
zde dokonce pracovala jakási zlodějská mafie, jak jsem se dočetl v
médiích z úst pana Müllera. Jsou
to naprosté nesmysly, náš bývalý
zaměstnanec se tak zřejmě snažil
vybruslit ze svého činu relativně se
ctí,“ míní ředitel společnosti .A.S.A.
Technické služby Prostějov s tím, že
vynesený trest považuje za odpovídající.

Květoslav Müller se proti rozsudku Krajského soudu v Brně v prosinci loňského roku neodvolal, zato státní zástupkyni se zdá trest nízký. Nyní Vrchní
soud šest a půl roku pro bývalého hrobníka potvrdil. Foto: Michal Kadlec

RAUBÍŘ „POSKÁKAL“ strážníkům auto!

PADALY FACKY

PROSTĚJOV Strážníci městské
policie zasahovali předminulou
sobotu odpoledne na Vojáčkově
náměstí v Prostějově, kde se povalovali tři muži u kašny. A nejenom
to, docházelo mezi nimi i k fyzickému napadání.
„V sobotu osmadvacátého března
v odpoledních hodinách byla na
základě telefonického oznámení
vyslána hlídka strážníků na Vojáčkovo náměstí ke kašně, u které se
měli povalovat tři muži. V okamžiku

příchodu spatřili strážníci, jak jeden
z trojice udeřil dlaní na zemi sedícího kamaráda. Ten si všiml hlídky
a ihned svého jednání zanechal. Tvrdil, že je to jen legrace. Třiadvacetiletý mladík, který pohlavek inkasoval,
se k události nemínil vyjádřit,“ popsala případ Jana Adámková, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.
Jak dodala, věc byla přesto postoupena správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti občanskému
soužití.
(mik)

Terčem pro opilého „siláka“ se stala kapota vozidla
městské policie stojícího přímo před prostějovskou
radnicí.
Foto: Městská policie Prostějov
PROSTĚJOV No, to si dovolil moc! Město je sice stále
ještě plné vandalů, ale že by si někdo troufnul úmyslně
a veřejně poškodit služební auto policie, to se hned tak nevidí.Přecejenktakovémupřípadudošlo,mladíkpředminulou sobotu v noci skákal po kapotě vozidla strážníků.
A to přímo před prostějovskou radnicí!

„V sobotu osmadvacátého března před půlnocí zajistila
hlídka na náměstí T. G. Masaryka mladíka, který skočil
na kapotu služebního vozidla městské policie zaparkovaného před budovou magistrátu města. Na přední kapotě skákal do té doby, než ho strážníci zadrželi. Svým
jednáním způsobil na vozidle škodu ve výši dvaceti tisíc
korun,“ popsala neuvěřitelně drzý čin mladého muže
Jana Adámková, tisková mluvčí Městské policie Prostějov. „Takový případ osobně nepamatuji, to jsou prostě
psí kusy osob, které vyjdou z různých restaurací, mají
v sobě pár piv a okamžitě se cítí strašně silnými. Vyvrátí
dopravní značku, kopne do popelnice nebo do dveří obchodu. Tento konkrétní mladík se nyní trefil do našeho
auta, ale jeho čin se mu hodně prodraží. Případu se již ujali
kolegové z Policie ČR, kterým jsme vyčíslili uvedenou
škodu. Podle mých informací bude mladík obviněn ze
spáchání trestného činu,“ přidal exkluzivně pro Večerník
Jan Nagy, velitel Městské policie Prostějov.
(mik)

DŮVĚŘIVEC SE STAL OBĚTÍ Místo chlastu ukradl olej! ČERNÁ
OMYL, který rozesměje...

KLASICKÉHO PODVODU
PROSTĚJOV Je vůbec možné,
že jsou lidé až tak moc důvěřiví?
Právě na tuto vlastnost doplatil
mladý muž, který naletěl vykutálenému obchodníku s automobily. Poslal mu totiž značnou sumu
peněz předem a slíbeného vozidla
se nedočkal. Jakoby klasika...
„Trestného činu podvodu se dopustil neznámý pachatel, který
v době od šestého do pětadvacátého
března tohoto roku po předchozí
emailové komunikaci připravil pětatřicetiletého muže z Prostějovska
o finanční sumu ve výši dvouset
šestnácti tisíc korun,“ informoval

Josef Bednařík, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Jak doplnil, podvodník využil naprosté důvěřivosti okradeného. „Pachatel nabízel dovoz osobního vozidla Volkswagen Touran ze zahraničí,
kdy požadoval zaslání finanční hotovosti. Poškozený muž peníze bohužel odeslal, ale do současné doby
vozidlo neobdržel, peníze mu nebyly vráceny a dotyčný podvodník
se odmlčel,“ popsal mluvčí krajské
policie s tím, že pachateli za tento čin
hrozí trest odnětí svobody na jeden
rok až pět let.
(mik)

PROSTĚJOV Některé historky
ze zlodějského prostředí dokáží
opravdu rozesmát! Prostějovští
strážníci například řešili kuriózní případ krádeže, kdy chlapík
s věčně prázdnou kapsou se v obchodě rozhodl ukrást láhev alkoholu. Nějak se ale přehmátl...
„Ano, registrujeme událost, kdy
pachatel krádeže se hodně spletl.
Nenechavec byl pracovníkem ostrahy přistižen při krádeži olivového oleje v hodnotě stočtyřiceti
korun. Osmapadesátiletý muž si
láhev ukryl pod bundu a prošel přes
pokladnu bez zaplacení. Strážníkům své počínání vysvětlil tím, že
v současné době nemá žádné peníze a chtěl si tímto způsobem opatřit

PROSTĚJOV Na Prostějovsku
řádí podvodník, který se vydává
za vnuka a snaží se ze seniorů vymámit peníze. O případu Večerník informoval v minulém čísle,
na začátku uplynulého týdne jsme
obdrželi vyjádření Policie ČR.
Co se vlastně událo? Muž se předminulý čtvrtek pokusil napálit
jednu z našich čtenářek, když v telefonickém hovoru požadoval po
pětaosmdesátileté paní Marii padesát tisíc korun na výhodnou koupi
automobilu. Vydával se přitom za

vnuka s tím, že pro peníze si pošle
kamaráda. V tomto případě ostražitá seniorka nenaletěla. „Můj vnuk
Václav totiž vůbec nemá řidičák. Na
co by potřeboval okamžitě koupit
auto!?“ vysvětlila paní Marie, podle
které jí telefonoval muž kolem třicítky. „Mluvil spisovně a byl velmi
výřečný i přesvědčivý,“ popsala hlas
v telefonním sluchátku.
„Vámi uvedený případ v současné
době prověřujeme. Kromě něj nám
na Prostějovsku za poslední měsíc
nebylo nic hlášeno,“ zareagoval Josef

Bednařík, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého
kraje. Ten následně připojil i několik
rad, jak by se senioři měli v případě
podezřelého telefonátu zachovat...
„Oslovený by měl zpětně kontaktovat osobu, se kterou údajně
hovořil. Dále je dobré dát vědět
i ostatním rodinným příslušníkům,“ doporučil. „Pokud se zjistí,
že senioři mluvili s neznámou osobou, měli by věc okamžitě ohlásit
policii. Důležité je, aby oslovení
nepodlehli nátlaku, jelikož dotyční

KRONIKA
Munice na sídlišti

Foto: Městská policie Prostějov
alkohol, ale zmýlil se. Místo kořalky
vzal olej,“ usmívala se při této informaci Jana Adámková, tisková mluvčí
Městské policie Prostějov. „Možná se
tak stalo proto, že k události došlo ve
středu prvního dubna, tedy na Apríla.
Svým jednáním je ale muž podezřelý
z přestupku proti majetku a případ
byl postoupen správnímu orgánu,“
dodala Adámková.
(mik)

podvodníci jsou většinou komunikačně zdatní a volají především na
pevné telefonní linky. Také je velmi
důležité, aby nedávali peníze cizím
osobám,“ zdůraznil dále Bednařík.
Samotným telefonátem se podvodník nedopouští ničeho, za co by
mohl být potrestán. K trestnému
činu by došlo až v případě, pokud
by od napáleného inkasoval peníze.
„Vámi uvedeným případem se však
zabýváme, není totiž vyloučeno,
že muž uspěje jinde,“ ujistil mluvčí
krajské policie.
(mls)

POLICIE VARUJE před falešným vnukem

Minulý čtvrtek 2. dubna před patnáctou hodinou oznámil na policii
jednašedesátiletý muž z Prostějova, že na zemi mezi ulicemi V.
Špály a A. Slavíčka nalezl předmět
připomínající munici. Přivolaný
pyrotechnik zjistil, že se jedná o zásahovou výbušku P1, kdy předmět
zajistil a převezl k likvidaci. K ohrožení osob nebo majetku nedošlo.

Na Plumlovské
pod vlivem
Z trestného činu ohrožení pod
vlivem návykové látky je podezřelý sedmatřicetiletý muž z Jeseníku, který byl uplynulou sobotu
4. dubna po půlnoci na ulici Plumlovské v Prostějově kontrolován
jako řidič vozidla Volvo. U muže
byla provedena dechová zkouška,
která byla pozitivní s výsledkem
1,53 promile alkoholu v dechu.
Podezřelému byl zadržen řidičský
průkaz a zakázána další jízda.

s městskou policií

Pomočil se
na úřadě!
Ojedinělou událost řešili strážníci v pondělí 30. března na základě sdělení pracovníka úřadu.
Ten uvedl, že klient se vymočil
na podlahu chodby. Hlídka zjistila, že potřebu vykonal z důvodu
uzamčené toalety. Místo po sobě
na výzvu strážníků ale uklidil.

Nevítaný návštěvník
Jen jsem se díval! Takto vysvětloval minulé úterý 31. března svoji
přítomnost mladík, kterého na
chodbě objevil majitel domu.
Nezvaný příchozí vešel dovnitř ze zvědavosti a hájil se tím,
že vstupní dveře byly otevřené
a on se domníval, že prostory
jsou volně přístupné. Při kontrole nebyla zjištěna škoda na majetku. Nevítaný návštěvník byl poučen, aby v budoucnu nevstupoval
do domu, kde nemá co dělat!

Spal pod balkónem
Uplynulou středu 1. dubna před
jednadvacátou hodinou bylo přijato na linku 156 sdělení o muži,
který spí na zemi pod balkónem
bytového domu. Hlídka v osobě
zjistila bezdomovce, který si zde
ustlal a chtěl zde přenocovat.
Zraněný nebyl a místo následně
opustil.

ČERNÁ
Spolu fetovali, spolu kradli, spolu půjdou sedět... KRONIKA
Patrika Šustra a Ondřeje Navrátila dostal do vězení pervitin

pro Večerník

Martin
ZAORAL
PROSTĚJOV Přiznat se, či ne?
Tak tohle dilema řeší téměř
každý obžalovaný. Bývalí
kumpáni Patrik Šustr a Ondřej
Navrátil, které spojila zejména
záliba v pervitinu a krádežích,
k němu přistoupili každý po
svém. Zatímco prvně jmenovaný vše otevřeně přiznal
a „naprášil“ i svého kamaráda,
druhý zatloukal a zatloukal.
K ničemu dobrému mu to
však nepomohlo, do vězení
půjdou oba. Akorát každý s jiným pocitem a svědomím...
Šestatřicetiletý Patrik Šustr a o sedm
let mladší Ondřej Navrátil se znali
z prostředí prostějovské drogové
scény. Své síly spojili, aby vykradli
zemědělské družstvo v Ondraticích. Zatímco prvně jmenovaný byl
k Okresnímu soudu v Prostějově
eskortován z věznice, neboť nedávno

Profesionál pod vlivem
Podnapilý řidič byl kontrolován minulé pondělí 30. března před devátou
hodinou ranní na ulici Kralické v Prostějově. Šestapadesátiletý muž řídil nákladní vozidlo s přívěsem. Provedenou
dechovou zkouškou byla profesionálnímu řidiči naměřena hodnota 1,37
promile alkoholu v dechu. Podezřelému byl na místě zdržen řidičský průkaz
a zakázána další jízda.

původní zpravodajství
z Prostějova

Vykradl garáž
Šestatřicetiletý Patrik Šustr (vlevo) dostal celkem pět let. Zejména díky přiznání se mu jeho původní trest navýšil pouze
o jeden a půl roku. Devětadvacetiletý Ondřej Navrátil (vpravo) toho má na svědomí sice výrazně méně než jeho kumpán,
u soudu však buď mlčel, nebo mlžil. Nakonec dostal třicet měsíců „natvrdo“.
2 x foto: Martin Zaoral

už byl za řadu krádeží odsouzen ke
třem a půl letům za mřížemi, jeho pobočník byl jiný případ.
Jelikož Patrik Šustr de facto neměl co
ztratit, k celé řadě dalších prohřešků se
u soudního tribunálu přiznal. A to
mimo jiné i k tomu, že ačkoliv nikdy
nechodil do autoškoly, tak ve svém
životě ukradl hned několik vozidel.
S nimi se pak po Prostějově proháněl
převážně pod vlivem pervitinu. „Jsem
rád, že přesto vše, co jsem udělal, za
mnou stále stojí alespoň moje maminka. Mrzí mě, že jsem pro ni špatným
synem a rád bych to někdy v budoucnu odčinil,“ prohlásil ve své závěrečné

řeči Patrik Šustr, v jehož prospěch hovořilo zejména téměř úplné doznání.
„Zarazilo nás pouze to, že v souvislosti
s půlnoční krádeží auta v Čelčicích, kterého se dopustil s dalším recidivistou
Martinem Kvasničkou, tvrdil, že neměl
tušení, kam a za jakým účelem s Kvasničkou jede. Jsem přesvědčen, že pokud tito dva pánové o půlnoci vyrazili
někam mimo Prostějov, muselo jim být
naprosto jasné, že nejedou na brigádu,
ale krást,“ upozornil soudce Petr Vrtěl,
který Šustrův tříapůlletý trest navýšil
o dalšího půldruhého roku.
Ondřej Navrátil dosud ve vězení nebyl, přestože i on se celkem často do-

stával na hranici zákona. Kromě podmínky za krádeže dostal i pětistovku
pokuty za to, že se v hostinci U Dudka v Krasicích dobře najedl a napil,
ovšem následně zmizel bez placení...
Z jeho někdy až komického vyjadřování
u soudu to vypadalo, že celou věc bere
poněkud na lehkou váhu. „Váš přístup
vám rozhodně nepomohl a při výměře
o druhu a výši trestu jsme jej zohlednili,“
poznamenal na adresu Ondřeje Navrátila soudce Vrtěl, který tohoto mladíka
poslal do vězení na dva a půl roku.
Vzhledem k tomu, že obě procesní strany se mohou ještě odvolat, rozsudky
dosud nejsou pravomocné.

Trestných činů krádeže vloupáním
a porušování domovní svobody se dopustil neznámý pachatel, který v noci
z pondělí 30. na úterý 31. března vnikl
na oplocený dvůr rodinného domu
v Melantrichově ulici v Prostějově. Zde
vypáčil vrata u garáže, ze které odcizil
digitální fotoaparát, přímočarou pilu,
rozbrušovačku a vrtačku. Celkově způsobil majiteli škodu kolem devíti tisíc
korun.

P R O S T Ě J O V Ve d o u c í
Územního odboru Policie
ČR Prostějov plukovník Pavel
Novák se opět po měsíci společně s Večerníkem ohlédl za
hodnocením bezpečnostní
situace v prostějovském regionu. Nejen uplynulé dny
se nesly převážně v duchu
řešení přestupků v dopravě,
policistům se ale podařilo realizovat i úspěšné pátrání po
hledaných osobách či pachatelích trestných činů.
Neplacení alimentù

Prostějovští policisté minulý týden
řešili celkem čtyři případy neplacení
výživného. „Bohužel, v poslední době
těchto případů, stejně jako úvěrových
podvodů přibývá. Tyto záležitosti
realizujeme průběžně a zřejmě se
v tomto ohledu objevuje paralela

“

vazky,“ souhlasí s novou zákonnou na kontrolu nákladních a užitkových
možností vedoucí Územního odboru vozidel. Zejména na jejich technický
Policie ČR Prostějov.
stav, přetěžování a správné upoutání
nákladu. A při té příležitosti jsme saOpilý i øidiè profesionál!
mozřejmě podrobovali řidiče dechoNa silnicích Prostějovska byli poli- vým zkouškám,“ podotkl Pavel Novák.
cisty přistiženi další řidiči pod vlivem
Prevence u pøechodù
omamných látek. Co běžného člověka
ale šokovalo, byl případ z minulého Během uplynulého týdne se státní popondělí, kdy v Kralické ulici strážcům licisté věnovali také preventivní akci ve
zákona „nadýchal“ profesionální šofér! snaze působit hlavně na bezpečnost
„Je to hodně zvláštní, navíc když měl dětí, které mířily do škol. „Tato činnost
pozitivní dechovou zkoušku s hod- byla zaměřena především na dohled
notou 1,37 promile. Opravdu to není u přechodů pro chodce. Při akci s náobvyklé, aby řidič z povolání sedl za zvem ´Zebra se za tebe nerozhlédne´,
volant opilý, a ještě k tomu poměrně jsme jako vždy velmi dobře spoluprabrzy ráno. Stalo se tak ale v momentě, covali se strážníky městské policie,“
kdy naše akce byla zaměřena pouze poznamenal Novák. Jak ale vzápětí
dodal, přestože prioritou policistů bylo
dohlédnout na bezpečnou cestu dětí do
škol, zjištěny byly i závažné přestupky.
„Během této akce policisté řešili celkem třiadvacet dopravních přestupků,
přičemž jeden z řidičů byl dokonce zadržen pod vlivem alkoholu a další pod

Odebrání řidičského průkazu je
jedním z opatření, jak donutit neplatiče
alimentů vyrovnat své rodičovské závazky!

vlivem drog. A přestože šlo o akci preventivní, kolegové nezaháleli a vykonávali při ní i běžnou hlídkovou činnost,“
konstatoval šéf prostějovské policie.
Podle Pavla Nováka bezpečnostní
situaci v minulém období silně ovlivnily povětrnostní podmínky. A to zejména na silnicích. „Aprílové počasí
měnilo podmínky z hodiny na hodinu, což mělo největší vliv na dopravní
nehodovost. K nejzávažnější havárii
došlo na silnici ve směru na Výšovice, kdy silný vítr se opřel do návěsu
za osobním automobilem a ten se
převrátil,“ uvedl Pavel Novák. Jak už
zmínil, velmi jej trápí zejména vysoký
počet zadržených řidičů pod vlivem
alkoholu či drog. „My ale tomu přizpůsobujeme výkon služby, protože
oblast boje proti alkoholu a drogám
je jednou z našich největších priorit.
Jde totiž o obrovské bezpečnostní riziko pro naše spoluobčany. Nemluvě
o tom, že mnozí pachatelé si na
omamné látky získávají finanční pro-

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.

JOSEF VŠETIČKA

MARTIN DEDÍK

se narodil 2. května 1991 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 3. dubna 2015. Jeho zdánlivé stáří je 25 let
a měří mezi 170 až 175 centimetry.
Bližší údaje k hledané osobě nejsou
známy.

se narodil 27. března 1998 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 6. ledna
2015. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 15 do 16 let a měří okolo 155 centimetrů. Bližší údaje k hledané osobě
nejsou známy.

VIKTORIE HÁJKOVÁ

JAKUB KEJNAR

se narodila 10. dubna 1979 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 12. března 2015. Její zdánlivé stáří je v rozmezí
od 35 do 40 let, měří mezi 160 až 170
centimetry, má střední postavu a hnědočerné vlasy.

se narodil 7. května 1995 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 23. července
2014. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 18 do 19 let, měří 170 centimetrů,
má hubenou postavu, modré oči a plavé blond vlasy.

PROSTĚJOV Tak to je opravdový paradox! Prostějované dlouhodobě kritizují město za každý pokácený strom,
ovšem devatenáct občanů z Krasické
ulice to vzalo zhurta přesně naopak.
Sami lidé totiž žádají magistrát o pokácení několika letitých javorů, které podle nich zbytečně špiní chodníky...
„Projednávali jsme stanovisko odboru
správy a údržby majetku města i odboru
životního prostředí magistrátu k petici za
odstranění části stromů v Krasické ulici.
QPVTQN[ RUč /QFGTPÊO RąÊUVTQLGO UG Devatenáct zdejších obyvatel v ní projevilo
QC\FCVCMOCLKVGNą¾FP÷RNCVÊRQRNCV
éV[ąPQJÚOK dQD[XCVGNKq 2TQUV÷LQXC
(QVQ/÷UVUM¾RQNKEKG2TQUV÷LQX

středky z nekalé trestné činnosti,“ uzavřel hodnocení uplynulého období
Pavel Novák, vedoucí Územního odboru Policie ČR Prostějov.
(mik)

Dluhy vládnou tímto světem.
Prostějovští policisté pravidelně
řeší případy úvěrových podvodů
a v poslední době jsou takřka na
denním pořádku i případy dlužných alimentů. Vězení totiž aktuálně hrozí například i devětatřicetiletému muži z Němčic nad
Hanou. Stal se z něj totiž krkavčí
otec, protože na své dvě děti už
více jak rok neplatí alimenty.

49 000
Není tak divu, že ho bývalá žena
udala, když její bývalý životní
partner dluží na výživném už devětačtyřicet tisíc korun. Otázkou
ale zůstává, proč chlápek přestal
platit a také to, zda v případě odsouzení bude z kriminálu vůbec
posílat nějakou tu korunu...

nesouhlas s existencí javorů jasanolistých,
a to v úseku od nové okružní křižovatky
podél ulice Dr. Uhra směrem na Krasice.
Občané v petici požadují výměnu těchto
stromů za jiný, vhodnější druh dřevin. Jako
důvod uvádějí nevhodně vysazený druh
dřeviny, neboť semena javorů jsou roznášena do okolí, kde způsobují nadměrnou
klíčivost a ucpávání dešťových svodů,“
vysvětlila smysl petice Ivana Hemerková,
náměstkyně prostějovského primátora
pro životní prostředí.
Prostějovští radní byli ovšem s projednáváním petice brzo hotoví! Lidem z Krasické ulice říkají jasné NE!
„V současné době a vzhledem k zdravotnímu stavu stromů nepovažujeme

výměnu javorů jasanolistých za vhodnou, či dokonce opodstatněnou. Dřeviny rostoucí mimo les plní svůj estetický
a funkční význam. Skutečnost, že některé druhy mají více semen, která mohou
ucpávat okapy a svody, není důvodem
k jejich kácení,“ okomentoval záporné
stanovisko rady města náměstek primátora Jiří Pospíšil. „To by za chvíli mohlo
někomu vadit, že ze stromů padají listy
a kvůli tomu by na ně vzal motorovou
pilu,“ dodal ironicky.
Jak z prohlášení prostějovských radních
ještě vyplynulo, stromy v Krasické ulici 4CFPÊ RGVKEK PC X[M¾EGPÊ LCXQTč \C
Foto: Michal Kadlec
byly při inventarizaci zeleně v roce 2013 OÊVNK
odborně posouzeny a bylo navrženo je- dukce a stabilizace. „Všechny javory byly
jich ošetření řezem z důvodu lokální re- posouzeny jako dlouhodobě perspektiv-

ní. Výměna jednoho za druhý není aktuální, neboť každý druh stromu má specifické vlastnosti, které mohou obyvatele
přilehlých nemovitostí obtěžovat. Je třeba
si uvědomit, že hlavní funkce, pro které
jsou stromy vysazovány, jsou především
hygienické. Pozitivně ovlivňují ovzduší, mikroklima, snižují teplotu, pohlcují
oxid uhličitý a produkují kyslík,“ dodal
Jiří Pospíšil. „Nad požadavkem občanů
z Krasické ulice opravdu kroutím hlavou.
Když necháme pokácet zcela nemocný
a prohnilý strom, jsme okamžitě terčem
ostré kritiky. A tady chtějí lidé pokácet
úplně zdravé stromy,“ podivil se také
primátor Statutárního města Prostějov
Miroslav Pišťák.
(mik)

CO S KASÁRNAMI? PŘIŠLO PĚT NÁVRHŮ
Kromě psí loučky chce někdo i arénu pro paintball...

Pětadvacetiletý muž z Prostějova byl
předminulou neděli 29. března před
patnáctou hodinou kontrolován na
ulici J. V. Myslbeka v Prostějově jako
řidič vozidla Peugeot 406. Provedenou lustrací bylo zjištěno, že muž má
vysloven zákaz řízení do ledna 2016.
Podezřelý byl na místě zadržen a je podezřelý z trestného činu maření úředního rozhodnutí a vykázání.

Vedoucí Územního odboru Policie ČR
v Prostějově Pavel Novák.
Foto: archiv Večerníku
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POKÁCEJTE NÁM STROMY!
NAŠE KAUZA

Chytili ho se zákazem

Policejní případy pod drobnohledem
Od krkavčích otců přes vichřici až k opilým řidičům...
se současnou ekonomickou situací
v celé společnosti. Netvrdím, že se
jedná o nějaký enormní nárůst úvěrových podvodů či případů neplacení
výživného, ale poslední případy hovoří za mnohé,“ konstatoval Pavel Novák, který upozornil i na skutečnost,
že současná legislativa umožňuje také
další opatření, které má neodpovědné
rodiče přimět k řádnému přispívání
na své děti. Tím je možnost odebrání
řidičského průkazu. Přestože o tomto
institutu nerozhoduje policie, je na
místě o této „hrozbě“ dotčené spoluobčany zpravit.Ale obecně řečeno,
toto je jedno z represivních opatření,
které by mohlo neplatiče výživného
donutit vyrovnat své rodičovské zá-
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PROSTĚJOV Úterý 31. března bylo
dnem „D“ pro občany, kteří měli vedení magistrátu poslat návrhy na využití
areálu Jezdeckých kasáren v Prostějově.
O jednom z nich už Večerník informoval v předminulém čísle, další raritu,
kdy si studentka reálného gymnázia
přeje vybudování psí loučky a rybníku, jsme zmínili v předchozím vydání.
Nyní na radnici dorazil další nesmyslný
požadavek na zřízení areálu pro příznivce bojovné hry zvané paintball. Na
adresu magistrátu ale naštěstí dorazily
i rozumné návrhy...

„Zřídit na pozemku v hodnotě padesáti
milionů korun loučku pro venčení psů
a rybník, to snad uzná každý, že je to nesmysl. A poskytnout ho vyznavačům
paintballu, tedy střelcům s pistolemi naplněnými náboji s barvou, to by se stala z celé
lokality městská bojová zóna. Něco takového ale zásadně odmítáme,“ pronesl Jiří
Pospíšil, náměstek primátora Statutárního
města Prostějov.
Další tři z celkových pěti návrhů už ale
mají hlavu a patu. „Jejich autoři se shodují
na něčem, co má město vyprojektováno už
přes deset let. Jedná se o vybudování soci-

álního objektu, tedy buď ve formě domu
s pečovatelskou službou, nebo klasického
domova pro seniory. Dva autoři návrhů
ale podmiňují tuto výstavbu zbouráním
kompletních kasáren. Pouze pan architekt
Fröml stále trvá na zachování hlavní budovy a její rekonstrukci k sociálním účelům.
Marně se mu snažíme vysvětlit, a to i přímo na místě, že tato budova je naprosto
nevhodná a v tak dezolátním stavu, že její
oprava by stála desítky milionů korun. Pan
architekt a zastupitel Fröml samozřejmě
nenabízí žádnou svoji investici, rekonstruovat hlavní budovu kasáren a následně

provozovat dům pro seniory by podle
něho mělo město. Kde ale na to vzít peníze, to už jaksi ve svém návrhu neuvádí..,“
krčí rameny Jiří Pospíšil.
Jediný z odesílatelů nových návrhů přichází s nápadem výstavby domu s pečovatelskou službou, který by postavil na místě
kompletně zbouraných kasáren. Navíc by
chtěl pozemek odkoupit za jeden milion
korun a dále investovat ze svých zdrojů.
„Ano, náznak vlastní investice tu je, ale
opravdu jenom náznak. Záleželo by na
tom, jestli dotyčný člověk by pak na výstavbu domu pro seniory nebo domu s pečo-

vatelskou službou získal dotaci od státu.
A dále samozřejmě musí získat zdroje na
jejich provoz,“ podotkl prostějovský primátor Miroslav Pišťák.
Co tedy bude s Jezdeckými kasárnami
a kdy se vedení města rozhodne, zda je
zbourat celá nebo jen částečně? „Demolice
dvou vedlejších objektů bude zahájena už
během května tohoto roku. Do té doby se
rozhodneme, zda k nim přibude i zbourání
hlavní budovy kasáren. Očekávám o tom
velmi živou diskuzi na jednání zastupitelstva, které se uskuteční již příští pondělí
třináctého dubna,“ zareagoval Pišťák.

Radní navrhli šestici osobností
››› ZASTUPITELÉ, K VÌCI! ‹‹‹
pro Ceny města Prostějova 2014 Å1ĚNWHUp98/*É51Ì9ê/(9<MVHPGRVXGQHVWUiYLOD´
PROSTĚJOV Rada města minulé úterý vybrala šestici osobností,
které se budou ucházet o prestižní Cenu města Prostějova za rok
2014. Pokud jejich jména schválí
zastupitelé, převezmou si ocenění
11. května přímo na radnici.
„Při rozhodování o kandidátech na
Cenu města Prostějova se nám letos
podařilo kouzlo nechtěného. Chci tím
říct, že mezi šesticí navržených jsou tři
ženy a tři muži,“ usmál se prostějovský
primátor Miroslav Pišťák. Jak vzápětí
dodal, rada města vybírala kandidáty
pro významné ocenění ze dvanácti
navržených osobností na základě doporučení speciálně vybrané komise.

„Mezi půltuctem kandidátů jsou velmi známá jména a osobně jsem potěšen i z toho, že je mezi nimi i nedávno
zesnulý Jan Roubal. Byla to skutečně
velmi výrazná osobnost nejen Prostějova,“ uvedl Pišťák.

Radou města navržených šest jmen
bude v pondělí 13. dubna schvalovat
zastupitelstvo, k slavnostnímu předání Cen města Prostějova za rok dojde
11. května v obřadní síni radnice.
(mik)

Kandidáti na Cenu mìsta Prostìjova 2014
Miroslav ŠVANCARA za pořádání výstav v Národním domě
Marie TURKOVÁ za vedení školy Jistota pro handicapované
Olga ČERMÁKOVÁ – kurátorka Farního sboru Českobratrské církve
evangelické
Václav MASTNÝ – odborník v oblasti investic
Jiřina PREKOPOVÁ – za léčebné terapeutické metody
Jan ROUBAL – in memoriam, pedagog a činovník divadelnictví
Zdroj: Magistrát města Prostějova
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PROSTĚJOV Původně neměly být vysazeny,
památkáři si to nepřáli. Přesto si ale projektanti i radní prosadili svou a tak po rekonstrukci náměstí T. G. Masaryka zde bude
založena alej v počtu devíti okrasných dubů.
A jak se Večerník dozvěděl, tyto krasavce
k nám zanedlouho přivezou až z Německa!
„V radě města jsme dodatečně schválili
rozpočtové opatření ve výši 560 tisíc korun
na výsadbu těchto dubů a také na založení
květinových záhonů,“ uvedla Ivana Hemerková,
náměstkyně primátora pro životní prostředí.
Jak vzápětí dodala, v případě dubů půjde
o raritu přivezenou z ciziny. „Specializovaná
firma nám je doveze z Německa a podle mých
informací by už měly být na našem území. Jde
o vyšlechtěné stromy a jsou naprosto vhodné
pro podmínky přímo v centru města, hlavně
co se týká schopnosti rychlého zakořenění.
Jsem ráda, že se firmě podařilo sehnat stromy,
které už nyní mají obvod kmene pětadvacet
centimetrů. Jsou staré několik let,“ popsala
„zelenou dodávku“ z Německa Ivana
Hemerková.
(mik)

První náměstkyně primátora Alena Rašková
hovořila nejen o atmosféře v zastupitelstvu

exkluzivní rozhovor
pro Večerník

Michal
KADLEC
PROSTĚJOV Vedle primátora
patří k hlavním pilířům radniční koalice. Sociální demokratka
a první náměstkyně primátora
Statutárního města Prostějov
Alena Rašková (na snímku)
v exkluzivním rozhovoru našeho pravidelného seriálu krátce
zhodnotila mnohdy hustou atmosféru v současném zastupitelstvu. Zároveň ale naše otázky
mířily k aktuálním projektům
v dopravě a veřejným finančním
podporám do sociální oblasti.

ƔƔ Jak s bezmála půlročním odstupem vidíte atmosféru v novém zastupitelstvu města? Vyprchaly už
počáteční emoce?
„Vámi zmíněné emoce byly ze strany
opozice patrné už při úvodním jednání
zastupitelstva. Stalo se tak ale víceméně
z nepochopení některých nových členů,
kteří považovali právě toto první zastupitelstvo za pracovní a chtěli už řešit
některé městské problémy. Ale jednalo
se o ryze slavnostní zastupitelstvo, na
kterém nově zvolení členové skládali
slib. O to více mě mrzelo v pořadí druhé
jednání tohoto vrcholného orgánu
města. Některé výroky opozičních
zastupitelů byly opravdu nechutné... Ty
jsem dodneška nestrávila, protože takové
vulgární útoky na kolegyni Hemerkovou
v souvislosti s využitím Husovy školy byly
podle mého názoru hodně nespravedlivé.
A sprosté. Ony vulgarity mě překvapily
'ZMNW\KXPÊHQVQITCHKKLGFPQJQ\FWDčMVGTÆRTQ2TQUV÷LQXR÷UVQXCNKX0÷ hlavně u kolegy Václava Koláře či ředitele
OGEMWQDFTåGN8GéGTPÊMQFP¾O÷UVM[P÷RTKO¾VQTC+XCP[*GOGTMQX¾ reálného gymnázia. Někteří už asi nejsou
%GNMGOLKEJDWFGPCP¾O÷UVÊFGX÷V(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC gentlemani...“

ƔƔ Nyní se vášně už zklidnily?
„Na posledním jednání zastupitelstva
v polovině února jsem zaregistrovala
velký pokrok a hlavně racionální diskuzi
napříč politickým spektrem. Některé
návrhy opozičních politiků byly relevantní,
a přestože byly podány poněkud ostřejší
formou, byly přijaty. Jistě, opozice tu není
od toho, aby mlčela. Ale je třeba jednat
slušně, vždyť nám všem musí jít o rozvoj Prostějova. Každopádně atmosféra
v zastupitelstvu je zcela odlišná od té
z předchozího volebního období. Na
daleko bouřlivější debaty si budeme muset
všichni zvyknout.“
ƔƔ Pojďme nyní k otázkám z vašeho
resortu. Má stále platnost zahájení
výstavby rondelu na Přikrylově
náměstí ještě v letošním roce?
„Určitě! Peníze na něj jsou schváleny
v rozpočtu Olomouckého kraje a také
v rozpočtu města Prostějova. Náš magistrát
platí projektovou dokumentaci a případně
i náklady spojené s přeložkou některých
inženýrských sítí. Kraj zase platí samotnou
výstavbu kruhové křižovatky. Ta proběhne
během letních prázdnin tohoto roku.“
ƔƔ Pořádzastávátenázor,žePřikrylovo
náměstí dostalo právem přednost před
Poděbradovým náměstím?
„Zatím ano, i když je patrné, že dopravní
provoz se v Kostelecké ulici aktuálně
zmírnil. Řada lidí směřujících ze severní
obslužné komunikace na Olomouc
totiž stále častěji využívá Martinákovu
ulici. A právě ta se nyní stává zahlcenější.
Řidiči využívají toho, že křižovatka
u železničního přejezdu v Olomoucké
ulici je velmi dobře opravena a nedochází zde už k žádným zácpám. Přesto
je ale křižovatka na Přikrylově náměstí
stále pod velkým tlakem, protože počet
projíždějících vozidel po Vápenici či
Blahoslavově ulici pokles nezaznamenal.
Proto máme pořád jako prioritu výstavbu
rondelu u zámku.“

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

ƔƔ Projekt dvou malých rondelů na
Poděbradově náměstí tedy dáváte
takzvaně k ledu?
„To v žádném případě! Tento projekt
je už téměř hotový a jsou v něm také
zapracovány všechny připomínky obyvatel i podnikatelů z tohoto náměstí,
včetně hasičů či vedení lékařské záchranky. Minulý týden schválila rada
města šedesát tisíc korun na konečné
dopracování projektu. A počítáme
s tím, že samotná výstavba těchto
dvou menších rondelů se dostane do
rozpočtu Olomouckého kraje v roce
2016.“
ƔƔ Ještě poslední otázku z jiného
soudku. Nedávno jste schválili veřejné
finanční podpory pro menší sociální
organizace. Nezdá se vám ale 153 000
korun příliš málo?
„Lidé, kteří pracují v sociální oblasti, jsou
nesmírně skromní. A slovo nesmírně
zdůrazňuji! Z těch pár korun dokážou
udělat tolik věcí, že je to až obdivuhodné.
Ano, souhlasím, že do sociální oblasti by
mohlo proudit více peněz, ale rozdělili
jsme podpory skoro všem, kteří o ně
požádali. A skutečně věřte, že nároky
těchto menších organizací byly skutečně
skromné.“

navštivte stále více oblíbenější inter

zpravodajství

poskytnout dotaci na letošní ročník
festivalu poezie Wolkrův Prostějov ve
výši dvouset osmdesáti tisíc korun na
částečnou úhradu nákladů na jeho realizaci. „Dotace nám byla poskytnuta
na základě doporučení komise pro
výběrové dotační řízení v oblasti podpory neprofesionálních uměleckých
aktivit a rozhodnutí ministra kultury.
Cílem dotace je podpora subjektu
poskytujícího veřejnou kulturní službu,“ vysvětlila náměstkyně primátora
Ivana Hemerková. Letošní Wolkrův
Prostějov proběhne ve dnech od 16.
do 20. června.

Dva a pùl mega v kapse
Prostějov (mik) - Bezmála dva
a půl milionu korun uspořil magistrát za uplynulý rok na elektrické
energii. Této úspory se dosáhlo zejména výhodným systémem nákupu
energií. „Už druhé volební období zajišťujeme dodávky elektrické
energie prostřednictvím společných
nákupů, přičemž jsme odzkoušeli
několik typů zajištění dodávek této
komodity. Od roku 2011 se ke společnému nákupu postupně připojují
další organizace města - Domovní
správa, Národní dům, Městské divadlo. Do dalšího společného nákupu
vstoupí také Městská knihovna,“ vysvětlil Jiří Pospíšil, náměstek primátora Statutárního města Prostějov.

ZA DVA ROKY
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„Magistrát města eviduje v současné době
přesně tři tisíce dvanáct psů, za něž bylo
na poplatcích v loňském roce vybráno
jeden milion a dvě stě šedesát tisíc korun,“
informovala Večerník Ivana Hemerková,
náměstkyně primátora Statutárního města
Prostějov.
S příchodem jara se ale opět množí
stížnosti na chování pejskařů a v mnoha
případech musí zasahovat i strážníci
městské policie. „Dochází k opravdovým
lítým bojům mezi majiteli psů a těmi,
kteří toto zvíře nemají. A to je boj, který
nikdy neskončí... Spory mezi těmito lidmi
by ale podle mého názoru mohly být
mnohem menší, kdyby pejskaři po svých
čtyřnohých miláčcích uklízeli exkrementy,
nenechali je běhat všude možně, jak se
jim zlíbí a ještě k tomu bez vodítka, a také
pokud by nedocházelo ke stále častějším
případům napadení člověka psem. To pak
máte těžké, v těchto okamžicích já každého
stěžovatele naprosto chápu,“ podotkla Ivana Hemerková.
Prostějovský magistrát v posledních letech
udělal dost pro to, aby se psí exkrementy
nepovalovalynatrávnících,nacestáchvparcích, chodnících a podobně. Rozmístěny

Anketa aneb ptali jsme se v ulicích
Na znečišťování veřejných prostranství se kromě jiného podílí i majitelé psů. Ačkoliv jsou na většině míst rozmístěny koše na psí exkrementy se zásobníky a sáčky, pravidelně se každý z nás setkává s nezodpovědností, leností a patrně i s jistou
formou drzosti, kdy si majitel po svém čtyřnohém miláčkovi neuklidí. A jak jsou
na tom naši spoluobčané? Večerník to zjišťoval v uplynulém týdnu...

UKLÍZÍTE V CENTRU PO SVÉM PSOVI EXKREMENTY?
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„Do města s pejskem vůbec nechodím,
nečastěji ho venčím kolem svého domu.
Kdybych na náměstí ale šla, určitě bych
uklidila. Jinak tam, kde si hrají děti a vyskytuje se hodně lidí, vždy exkrementy samozřejmě uklidím. Sama mnohdy nadávám,
proč si majitelé po svých psech nejsou
schopni uklidit. Když venčím na prázdném prostranství, kde nechodí moc lidí, tak
se ale ve spěchu někdy stane, že neuklidím.“
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„Když jsem na náměstí nebo poblíž
náměstí, tak po pejskovi vždy uklízím.
Pokud se nacházíme někde, kde nechodí
tolik lidí nebo svoji potřebu vykoná tam,
kam lidé běžně nešlapou, někdy se stane,
ženeuklidím,alevětšinousesnažímvždy
uklízet. Přeci jen, kromě jiného vím, že
není asi nikomu příjemné šlápnout do
psích exkrementů a navíc estetické to
zrovna taky není.“ (úsměv)
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PROSTĚJOV Trvale pod palbou
kritiky ze strany opozičních zastupitelů, především pak občanského
demokrata a bývalého předsedy
komise pro informační technologie
Tomáše Blumensteina je výběrové
řízení na dodávku pětatřiceti notebooků pro zastupitele. Radní ale
veškerá nařčení z účelového konkurzu „šitého na míru“ pro jedinou
firmu odmítají.
„Požadované parametry pro zadávací řízení na dodávku pětatřiceti kusů
notebooků byly navrženy tak, aby byla
umožněna profesionální a bezproblémová práce zastupitelů s přihlédnutím
k cenové výhodnosti. Současně byly

zahrnuty i konkrétní připomínky a zkušenosti z minulých volebních období.
Technické parametry notebooků byly
požadovány v obecné rovině, většina
z nich byla projednána a prodiskutována na jednání právě komise pro informační technologie, a to již 13. října
loňského roku,“ uvedl Miroslav Pišťák,
primátor Statutárního města Prostějov.
„Navíc byly zohledněny i připomínky
z jednání komise vedené tehdy ještě
panem Blumensteinem, například
operační systém Microsoft Windows
8.1, bezdrátová myš, délka záruky
šestatřiceti měsíců a řada podobných
změn. Žádný z uvedených technických
parametrů není diskriminující, protože

jejich zajištění je schopno splnit hned
několik výrobců a tím i dodavatelů
notebooků,“ je za celou radu města přesvědčený primátor Pišťák.
Opoziční zastupitel ale stále trvá na
svém. „Dlouhodobě tvrdím, že na
radnici přetrvává jakési ´nahrávání´
zakázek pro jedinou firmu, což už jednou před lety bylo důvodem šetření
policie. A magistrát v této neprůhledné politice při dodávkách informační
technologie pokračuje. Jsem přesvědčen o tom, že i toto bylo důvodem,
proč současná koalice zrušila komisi,
která byla rázným kontrolním orgánem,“ míní Tomáš Blumenstein.
(mik)

Průšvih s 30 miliony ZACHRÁNĚN
Ministerstvo souhlasí s využitím školy na „Husáku“

PROSTĚJOV Tohle ještě na konci
loňského roku zavánělo pořádným
malérem! Státní dotaci patnácti milionů korun společně s pokutou ve
stejné výši měl prostějovský magistrát vracet poté, co Univerzita Tomáše Bati předčasně ukončila působení
v prostorách bývalé Základní školy
na Husově náměstí. Peníze totiž byly
určeny na rekonstrukci budovy, ale
jedině v případě, že bude využita pro
další studijní účely...
Už na konci roku 2014 se náměstkyně
prostějovského primátora pro školství

Ivana Hemerková snažila celou situaci
zachránit tím, že na ministerstvu vyjednala náhradní řešení. Budovu mělo pro
svoji výuku obsadit Reálné gymnázium a Základní škola, Studentská ulice.
S tím ale nesouhlasil ředitel Halaš, který společně s opozičními zastupiteli obvinil náměstkyni primátora z podvodu!
Kauza vzbudila velký rozruch, přičemž
někteří zastupitelé z řad opozice nelogicky trvali na vrácení dotace a zaplacení
penále... To by ale radní museli sáhnout
hluboko do městské kasy, Prostějov by
tak přišel o třicet milionů korun. Naštěs-

tí se našlo jiné řešení, o kterém Večerník
informovala Ivana Hemerková. „V minulých dnech obdrželo město stanovisko ministerstva školství, které udělilo
souhlas se změnou užití objektu rekonstruovaného za účasti státního rozpočtu.
Ministerstvo financí jako poskytovatel
dotace na uvedenou akci souhlasí se
záměrem využití objektu s rozšířením
subjektů, které předmětný majetek využívají, o příspěvkové organizace města.
Přesněji řečeno o Městskou knihovnu
Prostějov i Základní školu a mateřskou
školu Kollárova ulice,“ citovala ze sta-

noviska ministerstva Ivana Hemerková,
náměstkyně primátora Statutárního
města Prostějov.
Na otázku, jak budou obě instituce
v budově fungovat, jsme obdrželi jednoduchou odpověď. „Základní škola
Kollárova využije prostory k provádění vzdělávacích programů, pro které
má udělenou akreditaci, dále pak pro
školení institucí a občanů, které hodlá uskutečňovat. Další část objektu
využije městská knihovna k pořádání
přednášek, besed a výstav,“ prozradila
Hemerková.
(mik)

NIC HORŠÍHO...!
GLOSA VEČERNÍKU
TOMÁŠ KALÁB
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Od okamžiku, kdy se vám narodí potomek, začnou ty slabší povahy s bujnější fantazií trnout nad neznámou
budoucností, co jej hlavně po zdravotní stránce čeká. Zvlášť předčasně narozené děti mají v imaginární „garanční
knížce“ seznam prohlídek u několika
specialistů, jejichž cílem je včas odhalit
případné vrozené vady.
Léta plynou, a pokud procházíte s dětmi pravidelnými ročními prohlídkami
bez problémů, můžete si gratulovat.
Dceři ve třech a půl letech lékařka naordinovala brýle, z čehož bývají roz-

mrzelé hlavně babičky. I přes malou
vadu na kráse se však nic moc neděje.
Jednak jsou v dnešní době obroučky
i pro malé děti mnohem propracovanější a dítě si zvykne, na druhou stranu
to v tomto věku nutně neznamená, že
brýle už má dítě tak říkajíc „napořád“.
Zrak se může před nástupem školní
docházky ještě korigovat.
Co se nezlepší, je chvíle, kdy nás někdo opustí navždy. Před uplynulým
víkendem nás taková smutná zpráva
zasáhla v rámci 1.SK Prostějov. Od
přelomu roku jsme se snažili udělat

radost a zpříjemnit těžké chvíle patnáctiletému klučinovi, který si oblíbil
obránce Martina Hirsche. Stal se pro
něj vzorem a jakýmsi hrdinou, který
mu na dálku pomáhal v boji s těžkou
nemocí. Věřil, že opět navštíví fotbalový zápas a svůj vzor uvidí přímo na
trávníku. Už se to nikdy nestane...
Milí rodičové, neprožívejte příliš
drobné zdravotní patálie! Všichni
víme, že jsou na světě mnohem, mnohem horší.
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FEJETON PETRY HEŽOVÉ

Nákupy na vlastní nebezpečí
Léta, kdy jsme si z obchodu donesli
prošlý jogurt nebo podezřele
zapáchající salám, nahradila
doba, kdy jsme překvapováni
zapečenými hlodavci v housce,
hmyzem ve vlašském salátku
nebo nově E.colou nadopovanou
zeleninou.
Takže vlastně jednoduše dřív,
než se dáte do snídaně, raději si
projeďte příslušné webové stránky,
zkontrolujte čárové kódy a data
spotřeby. Za vodou jsou šťastní
majitelé sady Malého chemika,
kteří si mohou nezávadnost svačiny
zkontrolovat bez čekání na analýzu
inspektorů Státní zemědělské

a potravinářské inspekce. Abych
se přiznala, těch vaniček rajčat
z marocké kolekce, která se
ukázala jako jedovatá, jsem slupla
minimálně deset, takže každou
volnou chvilku odbíhám k zrcadlu,
abych si ověřila, že mi neroste
třetí oko. Ale když ta rajčata byla
zlevněná, proti tomu se prostě
nedá bojovat.
Malý příklad za všechny: doma
chybí chleba, vypravím se tedy
pro něj do nejbližší prodejny
a najednou lup - a táhnu se
domů minimálně s dvěma plně
naloženými taškami a hádejte
co, ten chleba tam stejně nemám!

V tom musí být nějaký trik. Ta
směs veselých barev na akčně
zlevněném zboží a prodavaččino
zpěvavé: „Budete si ještě něcóó
přáááát?“ „Dělááá to sto
osmdesáát dva padesááát?“ To má
určitě nás, nebohé zákazníky, uvést
do nákupního rauše, kdy koupíme
i to, pro co jsme původně rozhodně
nepřišli. V souvislosti s tím je pro
mě celkem nepochopitelné, že
tihle prodejní mágové mají jedny
z nejnižších platů. Hůř jsou na tom
prý už jen ruští kosmonauti a těm
se hned tak s něčím konkurovat
nedá.
Takže, nakupování třikrát zdar!
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za
měsíců
zaplatíte 780 Kč
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PROSTĚJOV Pes, nejvěrnější
přítel člověka. Toto tvrzení
už pomalu zevšednělo, ale
v současné době nabírá na aktuálnosti. Počet registrovaných
čtyřnohých miláčků v Prostějově
roste, a tím i stížností na ně, ale
zároveň také na jejich majitele.
Magistrát aktuálně eviduje přes
tři tisíce pejsků, za které se mají
platit poplatky. Jenom naivní lidé
by si však mohli myslet, že každý
čokl je řádně přihlášen a tím
i povinně očipován. Zajímavé ale
Dotace na
bezesporu je, že některé mladé
Wolkrùv Prostìjov
rodiny si pořídí raději psa, než
Prostějov (mik) – Ministerstvo aby přemýšlely o dítěti. Bohužel,
kultury České republiky se rozhodlo dnešní doba tomu nahrává...

výchovu. Je to prostě patnáct let práce
a práce. Často se ale stává, že rodiče si pořídí
psa i kvůli tomu, že o něj škemrají jejich
děti,“ míní náměstkyně primátora.
Je třeba na závěr tohoto tématu zdůraznit,
že v posledních měsících v kontrolách psů
a jejich majitelů výrazně přitvrdila městská
policie. „Tyto kontroly jsou určitě intenzivní. Zaměřujeme se na lokality, kde si lidé
stěžují na druhé občany, že své psy venčí
´navolno´. V některých případech jsou
nám dokonce hlášeny případy, že pes napadl člověka nebo také jiné zvíře. Nejvíce
stížností pak registrujeme na exkrementy,
které nezodpovědní pejskaři zanechávají
na volných prostranstvích. Během března
jsme zjistili celkem třiadvacet přestupků
na tomto úseku. Mnohdy tyto přestupky
končí ve správním řízení, protože ne každý
majitel psa je ochoten uznat chybu a zaplatit okamžitě blokovou pokutu,“ svěřil se
Večerníku Jan Nagy, velitel Městské policie
Prostějov.

31.12.2012

Michal
KADLEC

Proto si myslím, že ve skutečnosti těch
psů bude v Prostějově mnohem víc,
takzvaně načerno,“ pokrčila rameny Ivana
Hemerková.
Čtyřnozí mazlíčci, a psi zejména, jsou
v současnosti oblíbeným tématem pro
mnohé rodiny. Podle některých se to
ale v dnešní společnosti s těmi chlupatými miláčky až přehání... „Když
jsem se před dvaceti lety dívala z okna na
ulici, chodily tu jen maminky s kočárky.
A teď? Místo kočárků se mladí lidé tahají
se psy, nechají je pobíhat volně mezi domy,
a když se čokl vydělá do trávy, nechají jeho
lejno ležet. Mnohé mladé rodiny si nejdřív
pořídí psa, pak teprve přemýšlejí o dětech,“
míní prostějovská seniorka, která si nepřála
zveřejnit své jméno. Je to opravdu tak, že
pes je přednější než dítě? „Nejsem si jistá,
že rodina si nejdříve pořídí psa a pak dítě.
Ikdyžnepopírám,ževmnohýchpřípadech
tomu tak prostě je. Mít doma nějaké zvíře je
fenoménem dnešní doby. Bohužel, někteří
si neuvědomují, že i zvířata, a psi obzvláště,
potřebují velkou péči a samozřejmě také

10.1.2012

pro Večerník

byly desítky speciálních košů na psí hovínka, přesto se tato opatření nesetkala s
velkým účinkem... „Jde o běh na dlouhou
trať. Majitelé psů se musí také vychovávat,
je třeba jim neustále vtloukat do hlavy,
že psí lejna je potřeba sbírat do sáčků a
vyhazovat je takto do košů. Podle mého
názoru ale v tomto příliš nezaostáváme
za jinými zeměmi. I v jiných městech
po celém světě mají s tímto problém,
prostě pejskaři jsou všude stejní,“ zastává
jasný názor náměstkyně prostějovského
primátora.
Každý rok „posbírají“ pracovníci technických služeb ve městě na dvě tuny
psích exkrementů. „Ano, je to hodně. Ale
jak říkám, s tímto mají problémy všude.
V praxi zhruba každý patnáctý občan
v Prostějově vlastní psa. Z tohoto počtu
je zhruba polovina těch zodpovědných
majitelů, druhá půlka holt nedodržuje
to, co by měla. Stejně tak si myslím, že ne
každý pejskař dodržuje vyhlášku města
o povinném čipování těchto zvířat. Mnozí
z nich se tak chtějí vyhnout poplatkům.

16.11.2011

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

18.8.2011

Prostějov (mik) - Stařičkou rolbičku na úpravu ledové plochy ve Víceúčelové hale-ZS už tento rok nahradí
nový stroj. Radní schválili minulý
týden výsledky výběrového řízení
na dodavatele nové rolby. „Do konkurzu podali nabídku čtyři uchazeči,
přičemž dvě byly vyřazeny z důvodu
nesplnění podmínek zadávací dokumentace. Ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložila Chráněná
dílna TiRO Blansko s cenou stroje
ve výši 2 375 100 korun a maximální dobou záruky šedesáti měsíců.
Na druhém místě skončila nabídka
s totožnou dobou záruky, ale s cenou
bezmála tří milionů korun,“ uvedl
Jiří Pospíšil, náměstek primátora
Staturnáho města Prostějov s tím,
že vzhledem k náročnosti výroby je
možné novou rolbu na prostějovském „zimáku“ očekávat v průběhu
října tohoto roku.

Stížnosti se množí zejména kvůli exkrementům a volnému pohybu

1.12.2010

Rolba bude na podzim

publicistika
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28.4.2010
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!!! AKCE TRVÁ UŽ
JEN ČTYŘI DNY! !!!

Mimořádná nabídka:
PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK
O DVĚ KORUNY LEVNĚJŠÍ
A AŽ DO DOMU!
15032620329

14

platí do 10. dubna 2015

více info na
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SODWÊGR GXEQD
Mimořádná nabídka:
více info na
12

za
měsíců
zaplatíte 780 Kč

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK O DVĚ
KORUNY LEVNĚJŠÍ A AŽ DO DOMU!

STRANĚ 26

Při blokovém čištění města
vzrostl počet PŘESTUPKŮ
PROSTĚJOV Přestože majitelé vozidel byli na právě začínající cyklus
blokového čištění měst mediálně
upozorňováni, a do schránek jim
navíc chodí písemné vyrozumění
z magistrátu, v úterý a ve čtvrtek
opět strážníci řešili množství
dopravních přestupků. Prostě
a jednoduše, je to jako hrách na
stěnu házet!
„Pokud jsem si myslel, že letos řidiči
budou disciplinovanější než vloni
a uvolní prostor určený k úklidu, tak
jsem se hodně zmýlil. Situace se letos i přes upozornění ve Večerníku
a v radničních listech ještě naopak

zhoršila,“ zkonstatoval Jan Nagy, velitel Městské policie Prostějov.
V úterý i ve čtvrtek se čistily úplně
stejné lokality jako v roce 2014 touto
dobou, tedy zejména na Sídlišti svobody a v Plumlovské ulici. „Vloni
jsme během prvního dne řešili čtyři
přestupky parkujících řidičů v zákazu
stání, letos jich bylo deset. Druhý den
pak strážníci zjistili čtyři překážející
vozidla, před rokem tomu bylo pouze
v jediném případě. Nejde sice o nic
dramatického, ale nárůst přestupků
při naprosto srovnatelných případech
je tu obrovský,“ povzdechl si Nagy.
(mik)

0,/,21<SŐHE\WHÿQëFKNRUXQ
VHRSĚWRYQĚÅ52=012åÌ´
PROSTĚJOV Osvědčilo se to v předchozích letech, tak proč v tom nepokračovat! Prostějovští radní i tentokrát rozhodli o zhodnocení takzvaně
přebytečných peněz prostřednictvím tří bankovních domů.
„Letos se opět jedná o částku v řádu desítek milionů korun. Důležité ovšem
je, že ono zhodnocení podle zkušeností z minulých let činí jeden a půl milionu korun. Volné finanční prostředky máme uloženy na úrok u tří bankovních
domů,“ uvedl Miroslav Pišťák, primátor Statutárního města Prostějov. Jak přidal, v letošním roce by magistrát měl zhodnotit znovu dvacet milionů korun.
Jde o sumu peněz, kterou městská pokladna momentálně nepotřebuje na žádnou investiční akci.
(mik)

STRANĚ 26

HLAS LIDU DUBNOVÉ VZPOMÍNÁNÍ aneb
od partyzánů po oslavy 600 let města
HLAS BOŽÍ
Mìli 70 let zpoždìní!

Mìøí stejným metrem?

Také já jsem si pochopitelně nenechal
ujít průjezd konvoje americké armády okolo Prostějova. Je mi osmdesát
let, takže druhou světovou válku pamatuji ještě jako malé dítě. Když jsem
viděl ty americké stroje a usměvavé i
mávající vojáky USA, vzpomněl jsem
si na sovětské rudoarmějce, kteří na
začátku května 1945 přijeli do Prostějova. Také jsme je s rodiči vítali květinami a vlajkami se srpem a kladivem.
Teprve až postupem času, hlavně po
okupaci v osmašedesátém, jsem začal
litovat toho, že Američané osvobodili
pouze Plzeň a tam se jejich postup zastavil. Kdyby pokračovali dál, stihli by
od nacistů vyčistit i Moravu a nemuseli bychom pak na dalších čtyřicet let
upadnout do komunistického totalitního režimu. Takže v neděli 29. března 2015, když jsem s vnučkou mával
vlajkou s pruhy a hvězdičkami, a kynul na americké vojáky u Prostějova,
v duchu jsem si říkal: chlapci, máte
sedmdesát let zpoždění!
Vlastimil Novotný, Prostějov

Popudil mě postup vůči stavební
firmě Skanska, kterou město nyní
perzekvuje kvůli několika uřezaným
větvím stromů v Okružní ulici. Ty haluze očividně překážely strojům, které
připravovaly základy pro budoucí
cyklostezku, a nebylo jiného vyhnutí,
než je uřezat. Proč ale město teď křičí,
když samo kácí celé stromy po celém
Prostějově? A mnohdy bez jakéhokoliv důvodu. Vedení magistrátu a
odbor životního prostředí především
tak neměří všem stejným metrem!
Jiří Zavadil, Prostějov

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

Odtahy byly úèinnìjší

Upozorňovat některé majitele vozidel na začínající blokové čištění je
podle mého názoru úplně zbytečné,
když chybí hrozba odtahu jejich auta
v případě, že ho nepřeparkují. Jakmile kromě pokut nedisciplinovaným
šoférům hrozil i odtah, a tím i další tisícové náklady, bylo mnohem méně
těch, co dopravní zákazové značky
ignorovali. Pokud se odtahy znovu
nezavedou, budeme se i nadále potkávat s tím problémem, že mnohá
místa v Prostějově prostě nebudou
uklizena kvůli překážejícím autům.
Petr Dvořák, Prostějov

D

uben roku 1945 přinesl na
Prostějovsku zvýšenou aktivitu partyzánů, kteří například
přímo ve městě vykradli sklad
zbraní Volkssturmu a z vojenského lazaretu zdravotnický materiál,
načež všechno odvezli do svých
lesních bunkrů na Vícovsku.
Koncem měsíce se nad městem
poprvé objevila sovětská letadla,
která nenapáchala větší škody.
V květnu ale bylo mnohem hůř...
uben 1950 znamenal pro město zprovoznění meziměstské
telefonní ústředny, zahájení čin-

D

nosti Strojní traktorové stanice
a pro místní kněží začala krutá
doba, neboť byli internováni v rámci komunistické akce „K“, což byla
všeobecná násilná likvidace klášterů a věznění katolických kněží.
Během akce bylo v Československu
zlikvidováno celkem 219 řeholních
domů a internováno 2376 řeholníků, pokračováním pak byla akce
Ř, která byla zaměřena na ženské
církevní řády. Na čtyři tisícovky řádových sester bylo soustředěno do
internačních středisek, a pak byly
převedeny na práci do průmyslu
a to i těžkého. Třetí fází pak měla
být akce B, což měla být úplná likvidace řádů v Československu, na tu
ovšem již nedošlo, byla zastavena
a vládnoucí režim „pouze“ blokoval
přijímání nových řeholníků i řeholnic a izoloval církev od občanů,
až nad ní de facto i de iure převzal
kontrolu pomocí kolaborantské organizace Mírové hnutí katolického
duchovenstva.
dubnu 1965 byl Prostějov de
facto oceněn jako oděvní centrum celé české části republiky, neboť
zde bylo zřízeno oborové ředitelství
oděvního a prádlařského průmyslu s
působností řídit podniky v celé ČSR
- České socialistické republice. Na
sportovním poli tehdy žilo Prostějovsko spartakiádou, až do Prahy se
dostalo celkem 1 119 cvičenců.

V

D

uben 1970 se nesl ve znamení pokračující normalizace
a tehdejší noviny Stráž lidu vymývaly mozky spoluobčanů seriálem
„Tváří v tvář pravdě“, ve kterém zcela
pokřiveně byly popisovány události
roku 1968 a následně 1969. Vyšla
i publikace „Z dějin oděvního průmyslu na Prostějovsku“, ale i ta musela kvůli normalizátorům do archivu, neboť její autoři Karel Sommer
a Emil Gímeš byli proti okupaci Československa spojeneckými armádami. Dodejme, že E. Gímeš se naštěstí
dočkal satisfakce po listopadu 1989
a tak dnes je možné jeho jméno vidět
například u publikace z roku 1996
„Počátky normalizace na severní
a střední Moravě“, kterou vydal
Ústav soudobých dějin Akademie
věd. Karel Sommer, rodák z Malého
Hradiska, se zajímal ve svých publikacích o působení amerického poválečného programu UNRRA v ČSR,
ale třeba také o historii několika obcí
na Prostějovsku, například Protivanova nebo právě Malého Hradiska.
Mnoho jeho recenzí a prací pak najdeme ve sborníku Slezské univerzity Acta Silesiaca. Tento měsíc byl
pro naše město důležitý z hlediska
zásobování vodou, tehdy byl totiž
zahájen hydrogeologický průzkum
v Brodku u Prostějova.
dubnu 1975 si město připomnělo pětasedmdesáté výročí

V

narození Jiřího Wolkera, byla také
uspořádána vědecká konference
a Hadivadlo na Wolkerovu počest
secvičilo i předvedlo hru „Pramen“,
což byla dramatizace jeho díla
„Hrob“. Smutnou zprávou byla smrt
architekta Antonína Navrátila, který
ve městě vyprojektoval například
budovu OÚNZ na Trávnické, Neherovu vilu, bloky domů naproti hlavnímu nádraží, fotoateliér Ševčík atd.
uben 1985 byl ve znamení
velké slávy, neboť konečně
byla realizována zatím alespoň
první etapa výstavby nového zdravotnického areálu za Plumlovskou
ulicí, která od roku 1979 pohltila
tehdejších sto milionů korun.
uben 1990 se nesl ještě stále
na vlně polistopadové euforie,
svoji činnost začala Konfederace
politických vězňů Československa,
což byla organizace navazující na
činnost Klubu K 231. Začalo se
demonstrovat za to, aby KSČ vrátila majetek státu, byl odhlasován
zákon o soudních rehabilitacích,
nezapomnělo se ovšem také na
oslavy šesti set let města a tak došlo například na koncert v chrámu
Povýšení svatého Kříže. Mimo jiné
proběhla i vědecká konference na
téma „Prostějov a jeho místo v dějinách Moravy“, prostějovské muzeum k této události uspořádalo
speciální výstavu.

D
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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

Elien LACHMAN
28. 3. 2015 47 cm 2,90 kg
Prostějov

Kateřina ŠMÍDOVÁ
28. 3. 2015 50 cm 2,95 kg
Vyškov

Tereza KONŠELOVÁ
30. 3. 2015 47 cm 2,30 kg
Alojzov

Nela ŠUSTROVÁ
30. 3. 2015 48 cm 2,95 kg
Prostějov

Laura ŠIMKOVÁ
31. 3. 2015 49 cm 2,95 kg
Prostějov

Daniel BLANAŘ
29. 3. 2015 52 cm 3,90 kg
Prostějov

Petr POLES
29. 3. 2015 53 cm 4,25 kg
Konice

Filip KIRŠBAUM
30. 3. 2015 54 cm 4,15 kg
Prostějov

Lukáš SYNEK
30. 3. 2015 52 cm 3,25 kg
Prostějov

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

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.

ŽUŽU

je veselá fenka, temperamentní kříženec jezevčíka, věk cca
tři měsíce. Rozdává úsměv na každém kroku. Miluje lidi
a šťastná bude doma na gauči vedle svého pánečka. Snese
se jak s fenkou, tak i s pejskem, na vodítku chodí pěkně, netahá. Vhodná je k dětem.

VEGÁSEK

je krásné štěňátko, křížence jezevčíka, věk něco mezi
čtyřmi až šesti měsíci. Má milou, mazlivou povahu. Rád
u všeho asistuje, bude šťastný doma, kde bude moci být
v úzkém kontaktu se svým pánečkem. Snese obě pohlaví,,
příhodný k dětem.

JACK

je mladý představitel plemene Jack Russell teriér, věk
zhruba jeden až dva roky. Je to velmi milý a vyrovnaný
pejsek, který miluje lidi a kontakt s nimi. Šťastný bude
doma na gauči vedle svého pána. S fenkou se bez pproblému snese, vhodný k dětem.

LORINKA

je kouzelný kříženec středního vzrůstu, věk cca dva až
tři roky, vyrovnané a přátelské povahy. Šťastná bude
v domečku se zahrádkou, kde bude moci volně běhat.
Bez problému se snese s pejskem, na vodítku chodí
pěkně, netahá.

RÁKOSNIČKOVO Sladcí beránci se letos do „Národa“ málem nevešli

hřiště už v pohybu
PROSTĚJOV Není žádným tajemstvím, že Rákosníčkovo dětské hřiště, které vyhráli Prostějované díky
svým hlasům v soutěži obchodního
řetězce Lidl, nebude pro město zase
až tak zadarmo. Jeho vybudování
za půldruhého milionu korun se
totiž neobjede bez finanční injekce
magistrátu.
„Nikdy jsme netvrdili, že na Rákosníčkově dětském hřišti se nebudeme
finančně podílet. Jsme rádi za to, že
díky hlasujícím občanům se povedlo
tuto drahou investici přivést do Prostějova. V radě města jsme již schválili rozpočtové opatření ve výši dvou set tisíc
korun na projektovou dokumentaci
a realizaci cestní sítě ke zmíněnému
hřišti,“ zopakoval známá fakta Miroslav
Pišťák, primátor Statutárního města
Prostějov.
Jak už Večerník informoval v předminulém čísle, Rákosníčkovo hřiště
bude postaveno v parčíku na Husově
náměstí. „V této lokalitě momentálně

probíhá regenerace zeleně. Proto jsme
uložili příslušným odborům magistrátu úkol zajistit součinnost prací na
Husově náměstí, aby realizace Rákosníčkova hřiště neproběhla až po ukončení prací regenerace parku,“ vysvětlil
na čtvrteční tiskové konferenci Pišťák.
„Společnost Lidl se zabývá pouze realizací stavby hřiště a požaduje od nás
připravit podklady pro povolovací
a realizační proces, které zajistí odbor
rozvoje a investic ve spolupráci s dalšími odbory magistrátu. V současné
době je nutné zabezpečit zpracování
projektové dokumentace pro vydání
územního souhlasu na umístění hřiště
a realizaci cestní sítě,“ doplnila náměstkyně primátora Ivana Hemerková.
Jak jsme se ještě dozvěděli, nové dětské
hřiště je navrženo o rozměrech 14x17
metrů a skládá se z osmi herních
prvků. Součástí dodávky je oplocení
a mobiliář, tvořený pěti lavičkami, odpadkovým košem a tabulí s provozním řádem.
(mik)

PROSTĚJOV Uplynulou středu
1. dubna se v Národním domě
konal desátý ročník soutěže
„O nejkrásnějšího velikonočního
beránka“. Na tradiční akci, kterou
pořádá prostějovský Rotary club,
se letos sešlo rekordních 339 beránků. Loni jich přitom byly necelé dvě stovky. Večerník, jakožto
hlavní mediální partner, u toho
nemohl chybět.
Velikonoční beránci, kteří byli na
Apríla k vidění v kavárně prostějovského Národního domu, udělali
radost hned třikrát. Poprvé, když je
děti z mateřinek a učni z prostějovského SOU obchodního a dalších
dvou učilišť v Olomouckém kraji
vyráběli. Podruhé, když je všechny
bylo možné obdivovat a srovnávat
na výstavě. A potřetí, když si je převzali pacienti LDN v prostějovské
nemocnici, klienti domovů pro seniory či děti z dětských domovů. „Za
zvýšeným počtem beránků stojí zejména naše spolupráce s celkem třinácti mateřinkami. Nejvíce beránků

letos udělaly děti z MŠ Květná a ze
školky v Kralicích na Hané,“ prozradila nám Emílie Hnízdilová, členka
pořádajícího Rotary clubu.

kdo vyhrál
velikonoèního
beránka?
Ze tří SOU bylo dodáno 80 beránků, ze kterých byly vybírány
jednotlivé kusy. Ocenění patří
jednotlivým studentům, kteří dodaly beránky pod svým vlastním
jménem.
1. Jana Boháčková (SOU Litovel)
2. Kateřina Navrátilová (SOU Litovel)
3. Irma Kovačevičová (SOU Prostějov)
Mateřské školy byly hodnoceny
jako celek:
1. MŠ Kralice na Hané
2. MŠ Čechovice
3. MŠ Vranovice-Kelčice

Středeční výstavu v Národním domě hojně navštěvovaly také děti z mateřských škol, které tu mohly najít inspiraci do dalších ročníků.
Foto: Martin Zaoral
Vyhlášení výsledků klání „Veli- Rotary club je celosvětová organizakonoční beránek“ proběhlo v ka- ce, jejímž cílem je dávat dohromady
várně Národního domu. Přímo vůdčí osobnosti k poskytování hudo soutěže se zapojily tři střední manitárních služeb. Ve své obnoveSOU - Prostějov, Jeseník, Lito- né podobě funguje v Prostějově od
vel, a čtrnáct mateřských školek roku 1995. Pobočka v současnosti
z Prostějova a okolí. Odevzdáno sdružuje celkem čtyřiadvacet členů,
bylo celkem 274 platných hlasů, každý rok se mění její prezident.
z toho 170 pro velké beránky vyrábě- Letos jím je ředitel ZŠ a RG města
né středními školami a 104 pro malé Prostějova Rostislav Halaš, kterého
beránky. Kdo se nakonec radoval v létě vystřídá majitel reklamní agentury Ladislav Burgr.
z cen, najdete v přiložené tabulce.
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V KONICI BUDOU JEDNAT O ZRUŠENÍ STRÁŽNÍKŮ
Zastupitel Krejčí se ptá: „Slouží městská policie jen k ´buzerování´ občanů?“
PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník
z Konice

Martin ZAORAL

Zajišťují strážníci dodržování vyhlášek města, nebo jim jde jen
o šikanování občanů? Tak o tom se nyní hojně diskutuje mezi
občany v Konici. Oficiální návrh na zrušení městské policie zde
nedávno podal dokonce jeden ze zastupitelů. Věc tak nyní projedná rada města, rozhodnutí pak musí vyřknout červnové zasedání konického zastupitelstva.
Městská policie v Konici byla zřízena v roce 1995 na základě usnesení
zastupitelstva. Původně v ní byli zaměstnaní tři strážníci. Už před několika lety však byl podán návrh na její
úplné zrušení. „Zastupitelstvo tehdy
rozhodlo, že městská policie bude
zachována. Počet strážníků se však

snížil ze tří na dva,“ zavzpomínal pro
Večerník konický starosta František
Novák.
Nyní je možnost konce strážníků
v Konici opět na stole. Jablkem sváru se mimo jiné stalo pokutování za
údajně neoprávněné stání s vozidlem
na náměstí. Většina z jeho prostoru

je totiž ve všední dny pro automobily uzavřena, stát se tu smí pouze na
vyhrazených místech. „Například
když sem někdo přijede nakoupit
do zeleniny, chce si vzít pytel brambor a parkoviště je plné, tak zastaví
přímo u obchodu. A strážníci hned
vyběhnou a napaří mu třeba dva tisíce korun pokuty, nebo mu alespoň
vyhrožují. Vím, že ta značka tam je,
ale městská policie ty občany přímo
buzeruje! Je to dobře pro lidi? Není
to jen kvůli tomu, aby z toho město
mělo peníze?“ prohlásil sugestivně na
veřejném jednání jeden ze zastupitelů
Petr Krejčí.
Starosta města vidí hlavní důvod existence městské policie v něčem jiném.
„Samozřejmě, že není jen na udělování pokut, ale především potřebujeme, aby hlídka dohlédla na pořádek

a dodržovaní vyhlášek města. Co se
týče situace na náměstí, je pravdou, že
přes týden se smí stát pouze na vyhrazeném parkovišti. A také, že bychom
těchto míst potřebovali více. Nicméně pokud jsem dobře informován,
tak v případě, že se někdo dopustí
přestupku a zastaví jinde než mimo
parkoviště, tak mu určitě nikdy nebyla udělena pokuta dva tisíce korun,“
mírnil emoce František Novák.
Přesto Petr Krejčí podal oficiální
návrh na zrušení městské policie.
Argumentoval třeba i tím, že ke stejnému kroku přikročili i v sousedním
Jevíčku. „Navíc u nás funguje i státní
policie. Proto si myslím, že ta městská je
už přebytečná,“ dodal Krejčí.
O jeho návrhu bude jednat rada města, rozhodnout by pak však mělo až
hlasování na příštím jednání zastu-

Pokutování za stání na náměstí v Konici se stalo jedním z důvodů úvah
o možném konci zdejší městské policie.
Foto: archiv PV Večerníku
pitelstva, které jako jediné má pravomoc Městskou policii Konice zrušit.
„Předpokládám, že kolem toho bude
ještě hodně diskusí. Osobně doufám,

Chcete do Ptení?

APRÍLOVÁ
KALAMITA
Pořiďte si vrtulník!

Prostějovsko tolik nezasáhla

S budováním kanalizace ve Ptení se začalo už před několika týdny.
Foto: Martin Zaoral
PTENÍ Tak to bude mazec! Od dnešního dne, tj. úterý 7. dubna se naplno
rozjedou hned tři úplné uzavírky
související s budováním kanalizace
ve Ptení. Dostat se tak do této obce
bude pořádně tvrdým oříškem. A například nejbližší cestou do Suchdolu
budete muset až přes Protivanov!
Řidiči, pokud můžete, tak se Ptení
v dubnu vyhněte. V úterý 7. dubna by
se sice v obci měla úplná uzavírka silnice
k Vícovu změnit v částečnou, jenže právě
dnes bude zcela uzavřena komunikace
ze Ptení do Holubic a silnice z Ptenského
Dvorku na Suchdol. A to nebude vše.
Největší komplikace určitě způsobí uzavření frekventovaného tahu mezi Ptením
a Zdětínem!
Pro všechny tři uzavírky jsou připraveny objížďky, které se řidičům pěkně

protáhnou. Pokud například pojedete
ze Ptení do dva kilometry vzdáleného Zdětína, budete muset jet přes
Vícov, Ohrozim a Lešany. Z Ptení do
Suchdolu pak pojedete dokonce přes
Protivanov a Bukovou! „Kdo vyrazí
z Prostějova do Ptení, bude muset už
v Lešanech odbočit a vydat se ve směru
na Ohrozim, následně pojede do Vícova a odsud se přes částečnou uzavírku
teprve dostane do Ptení. Stejné to bude
i v opačném směru,“ popsal Večerníku
Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu.
Už nyní je jisté, že všechny připravené
objížďky pořádně prověří nervovou
soustavu řidičů. Silnice do Zdětína by
měla být opět průjezdná už 19. dubna,
do Holubic pak ale 24. května a do Suchdolu dokonce až 30. června! (mls)

PROSTĚJOVSKO Pondělí, úterý,
středa. Dny uplynulého týdne,
které vyčerpávajícím způsobem
zaměstnaly složky integrovaného
záchranného systému v celém
Olomouckém kraji. Především
hasiči bojovali s následky nebývalé
vichřice. Popravdě řečeno, samotnému Prostějovsku ale silný vítr
uškodil jen minimálně, ve středu
byly pouze uzavřeny dvě silnice
nižší třídy na Konicku, a to kvůli
popadaným stromům.
Během zmíněných tří dnů hlásili
krajští záchranáři bezmála stovku
vážných zásahů v souvislosti
s vichřicí. Hasiči se ale nejvíce
potili na Olomoucku a v okolí
Šternberku, Litovle a Šumperku.
„V drtivé většině případů se jednalo
o popadané větve na silnici nebo
dokonce vyvrácené stromy. Hodně
škod bylo zaznamenáno na nemovitostech, nejčastěji šlo o části střech
domů, které neodolaly náporu silného větru,“ uvedla Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí Hasičského
záchranného sboru Olomouckého
kraje.
Prostějovsku dlouho trvající vichřice
až na malé výjimky naštěstí příliš
neuškodila. „Ve středu prvního dubna dopoledne se kvůli popadaným

silnice, ale připomíná mi to spíš takovou cyklostezku... Proto mě nadzvedla poznámka v minulém článku,
že pokud řidiči pojedou přiměřeně,
tak v příkopu neskončí. I kdyby měla
na šířku pět metrů, tak vedle sebe
jedoucí autobusy široké dva a půl
metru či kamiony, které jsou ještě
o pět centimetrů širší, se nikdy nemají šanci bez potíží vzájemně vyhnout.

Výsledek měření bylo pouhých 4,55 metru.

Foto: Martin Zaoral

Ta silnice totiž na některých místech
nemá ani těch pět metrů,“ tvrdí ve své
reakci pro Večerník dlouholetý řidič
kamionů Miroslav Vilímek z Vícova,
který nás vyzval, abychom si přijeli
vozovku přeměřit.
To jsme nakonec společně s ním
i učinili. Z měření skutečně vyplynulo, že silnice ohraničená dvěma
bílými čarami je například v zatáčce
před „Pohodlím“ široká pouze 4,55
metru, včetně těchto čar pak má šířku maximálně 4,85 metru.
Investorem opravy komunikace za 56,5
milionů korun byl Olomoucký kraj.
„Silnice mezi Holubicemi a Hrochovem má dle zaměření po provedené rekonstrukci na všech místech minimálně
pět metrů. Pouze v jedné části byl zjištěn
po zimě defekt v šířce přibližně půl metru,“ reagovala na přímý dotaz Večerníku Kamila Navrátilová, tisková mluvčí
Krajského úřadu Olomouckého kraje.

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Krajské peníze
pomùžou hasièùm
Prostějovsko (mls) - Celkem pět
milionů korun hodlá v letošním
roce uvolnit krajské hejtmanství
na podporu Sborů dobrovolných
hasičů. Pokud dotace schválí i zastupitelstvo, tak se na peníze mohou těšit například hasiči v Čelechovicích na Hané či Drahanech.
Peníze by měly sloužit na rekonstrukci, pořízení a opravu požární
techniky.

Postní almužna vynesla
pøes sedmdesát tisíc korun

Výjezdů, kdy hasiči měli práci s popadanými stromy, bylo během vichřice
na Prostějovsku minimálně.
Foto: HZS Olomouckého kraje.
stromům musely uzavřít dvě silnice Silný vítr pak lámal silné větve
na Prostějovsku. Šlo o úsek Luká stromů v prostějovských par- Vojtěchov a Raková - Krakovec,“ cích, které však naštěstí nikomu
informovala Vladimíra Hacsiková. neublížily. Hlášen byl i utržený
Nejvážnější patálii tak prožil řidič plech ze střechy supermarketu Lidl,
na mostě přes rychlostní silnici R 46 ze střechy domu v Rejskově ulici
mezi Výšovicemi a Prostějovem (in- a povaleny byly popelnice i odpadformujeme na straně 11 dnešního kové koše na celém území města.
vydání).
(mik)

Jak ŠIROKÁ je „CYKLOSTEZKA“ do Hrochova?
HOLUBICE, HROCHOV Šířka
nedávno opravené silnice mezi
Holubicemi a Hrochovem nedá některým čtenářům Večerníku spát.
Jeden z nich nás upozornil, že na některých místech komunikace nemá
ani pět metrů. O tomto tvrzení jsme
se vyrazili přesvědčit na vlastní oči.
„Nově opravená komunikace je příliš
úzká. Podle mě to není ani normální

že při nich nakonec zvítězí zdravý
selský rozum,“ poznamenal před
zasedáním, které se má uskutečnit
15. června, František Novák.

Konice (mls) - Tříkrálová sbírka
je sice nejznámějším, nikoliv však
jediným veřejným počinem, který
pořádá Charita Konice. Na květnou neděli skončila sbírka nazvaná Postní almužna, která vynesla
celkem 71 923 Kč. „Jedná se o příspěvky od věřících, které si našetří
během postního období. To začíná
Popeleční středou a končí Velikonocemi,“ objasnil princip sbírky
nový šéf konické charity Marek Navrátil, který všem dárcům upřímně
poděkoval.

Zámek vymìní okna
a opraví vìžièku
Plumlov (mls) - Výměny oken za
přibližně pět milionů korun se letos dočká plumlovský zámek. Kromě toho se dělníci brzy pustí do
opravy věžičky nacházející se hned
nad vchodem na nádvoří zámku.
Na věži by se nově měly objevit
i hodiny.

Obnoví cestu mezi
Plumlovem a Krumsínem?

NAŠE KAUZA

Plumlov (mls) - Plumlovský zastupitel Jiří Nezval navrhl, aby se město Plumlov pokusilo s vedlejším
Krumsínem dohodnout na obnovení bývalé cesty spojující Krumsín
se Žárovicemi. Dle starosty Adolfa
Sušně by bylo vhodné případné
obnovení této cesty řešit v rámci
komplexních pozemkových úprav.
Večerník a bývalý dlouholetý řidič kamionů Miroslav Vilímek společně
přeměřili šířku silnice mezi Holubicemi a Hrochovem. Foto: Martin Zaoral
Na tomto místě je třeba zmínit, že
šířku silnice po celé její délce jsme neměřili, nicméně na místě, kde jsme tak
učinili, žádný „defekt“ patrný nebyl.
Dle předchozího vyjádření zástupců
Olomouckého kraje silnice být širší
nemohla, neboť některé pozemky
v jejím sousedství nejsou v majetku

hejtmanství a jejich případný výkup by
celou stavbu notně prodražil.
Minulý rok byla opravena silnice
mezi Holubicemi a Sečí, oprava zbývajícího úseku k Hrochovu je plánována od letošního dubna. Dosud
se ovšem s rekonstrukcí nezačalo.
(mls)

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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Neplatí výživné

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

KRONIKA

Z trestného činu zanedbání povinné výživy je podezřelý devětatřicetiletý muž z Němčic nad
Hanou, který od ledna 2014 do
současné doby neplatí výživné,
kterému mu bylo určeno Okresním soudem Prostějov, na dvě
děti. Do současné doby k rukám
matky dluží přes devětačtyřicet
tisíc korun.

... a má to zadarmo!

Neznámý pachatel v noci ze středy
1. na čtvrtek 2. dubna v chatové
oblasti Kosíř-Vinohrady na Prostějovsku rozpletl drátěné oplocení a vnikl na pozemek rekreačního objektu. Na místě vypáčil vrata
do kůlny, ze které odcizil travní
sekačku a kultivátor. Celkově majiteli způsobil škodu kolem deseti
a půl tisíce korun. Zloděj je podezřelý z trestných činů krádeže
vloupáním a porušování domovní
svobody.

Vybrakoval
bar v Konici
Trestného činu krádeže vloupáním se dopustil neznámý pachatel, který v noci z pondělí 30. na
úterý 31. března vnikl zadním
vchodem do baru na ulici T. G.
Masaryka v Konici. Z objektu odcizil cigarety různých značek, alkohol, cukrovinky, číšnický flek,
finanční hotovost pět a půl tisíce
korun a peníze ze tří herních terminálů. Celkově způsobil škodu
kolem jedenapadesáti tisíc korun.

U KOČÁRŮ NAUČILI PLÉST KOCARY I NEŠIKY DOČKÁME SE ČISTÉ PŘEHRADY?
Tradice jsou v Čechách pod Kosířem pořád jako doma...
PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Martin ZAORAL
ČECHY POD KOSÍŘEM
Č
ÍŘ Velikonoce jsou pro mnoho lidí nejoblíbenějšími svátky v roce. Oslavují totiž probouzející se přírodu, jejíž rozpuk s sebou nese příliv hřejivého slunce, naděje i lásky. Křesťanům
pak připomínají jejich víru ve vzkříšení Ježíše Krista. Kde jinde tedy
právě Velikonoce jak se patří prožít než v Muzeu kočárů, které si
víru, naději a lásku vepsalo do svého erbu?
Jestli někde dbají o tradice a odkaz dny si zde přišly na své hlavně děti. Už
předků, tak je to v Čechách pod Kosí- před vstupem do depozitáře Muzea
řem. Po oba dva uplynulé víkendové kočárůů jje zaujala kropenatá kvočna

Fotoreportáž

s malými kuřátky. V krásném a stylovém prostředí si pak letos už počtvrté mohly vyzkoušet zdobení
vajíček barvami, slámou či voskem, pletení pomlázky či malování, vystřihování
a lepení nejrůznějších originálních
velikonočních ozdob. Činily tak pod
trpělivým vedením zkušených uměleckých řemeslníků, kteří se do Čech pod
Kosířem pravidelně sjíždí z blízkého
i vzdálenějšího okolí. Zvou je sem organizátoři z občanských sdružení Tajemství života a Historické kočáry Mylord.
Za dobrovolné vstupné zde pro děti
i jejich rodiče byla perfektně připra-

vena spousta výchozího materiálu,
z něhož si všichni mohli vyrobit kocary, kraslice, kuřátka, motýly či květiny,
tedy vše co k veselému jaru patří. Své
výrobky si mohli následně odnést
domů. Ne všechny konečné výtvory
by se zřejmě podařilo prodat na velikonočním jarmarku, nicméně jejich autoři by je stejně nedali za nic
na světě - vždyť si je udělali sami!
„Letos jsem tu podruhé. Jsem velice
rád, že si se synem můžeme uplést
kocar, se kterým společně vyrazíme
na mrskut. Je to určitě lepší, než kdybychom ho třeba koupili v Kauflandu.

jaké
ja
aké byly
byyly velikonoce
vellikon
nocce v čechách
čecchácch p
pod
od
d kosířem...
ko
osířřem...
3x foto: Martin Zaoral

BYLI JSME
U TOHO

Odmítla odběr krve
Předminulou neděli 29. března
po desáté hodině dopolední byla
Němčicích nad Hanou kontrolována třiatřicetiletá žena z Nezamyslic jako řidička osobního vozidla Opel. Provedenou lustrací
bylo zjištěno, že žena má blokaci
řidičského oprávnění v důsledku
dosažení dvanácti bodů. Dále byl
proveden test na drogy, který byl
pozitivní na pervitin. Řidička lékařské vyšetření s odběrem krve
odmítla. Byla jí zakázána další
jízda a je podezřelá z řízení pod
vlivem návykové látky.

Opilý řídil multikáru
Z trestného činu ohrožení pod
vlivem návykové látky je podezřelý sedmačtyřicetiletý muž
z Plumlova, který byl v pondělí
30. března před čtvrtou hodinou
ranní na ulici Nad Pilou v Plumlově kontrolován jako řidič vozidla
Multicar. U muže byla provedena
dechová zkouška, která byla pozitivní s výsledkem 1,41 promile
alkoholu v dechu. Podezřelý byl
na místě zadržen.

ZA DVA ROKY JSME ZÍSKALI AŽ

15 000 ČTENÁŘŮ TÝDNĚ

TEĎ PŘICHÁZÍ ČAS NA ZMĚNU
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ČEKÁ JIŽ BRZY...

FOTO & VIDEO
GALERIE

klikni na
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Při troše vlastní trpělivosti a šikovnosti si děti i dospělí mohli z muzea kočárů
odnést vlastnoručně vyrobené velikonoční ozdoby.
Foto: Martin Zaoral

Uplést kocar v depozitáři muzea kočárů s pomoci Malování vajíček nahřátým voskem si vyzkoušelo Návštěvníkům jejich tvoření po celou dobu zpříjemtrpělivých asistentů zvládl skutečně každý.
nejen mnoho dětí, ale i dospělých.
ňovala živá kapela.
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aneb jsme
s vámi u toho...
Ve Vícově konečně budují kanalizaci

Jezdí se zákazem
Z trestného činu maření úředního
rozhodnutí a vykázání je podezřelý osmatřicetiletý muž ze Svitav,
který byl minulé pondělí 30. března před třiadvacátou hodinou
v obci Ohrozim kontrolován jako
řidič motorového vozidla Ford
Tranzit. Lustrací bylo zjištěno,
že muž má vysloven zákaz řízení
všech motorových vozidel až do
července 2015. Podezřelý byl na
místě zadržen.

Úterý 7. dubna 2015
www.vecernikpv.cz
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Pomlázku jsem si sám pletl jako kluk,
pak jsem měl dlouhou pauzu, kdy jsem
úplně zapomněl, jak se to dělá. Teď se
k tomu díky malému synovi zase vracím. Sám bych to ale asi už nezvládl,
tak jsem to loni zkusil tady. Musím se

přiznat, že mi to tedy moc nešlo, letos
jsem však už s výsledkem mnohem
spokojenější. Ještě tak pět, šest let sem
budeme muset jezdit a bude to úplně
super,“ svěřil se s úsměvem Večerníku
čtyřiatřicetiletý Michal Zajíc.

VÍCOV Bude někdy plumlovská
přehrada čistá? To sice nikdo neví,
přispět by k tomu ovšem mimo jiné
mělo i plánované odkanalizování
Vícova ležícího nad nádrží. Více jak
rok po opětovném napuštění vybagrované nádrže je právě zde budování kanalizace v plném proudu,
skončit by mělo v polovině prázdnin.
Povodí Moravy společně s Olomouckým krajem pozvalo v minulém týdnu
do Plumlova starosty okolních obcí
i zástupce Státního pozemkového úřadu
a vodoprávních úřadů s cílem nastavit další strategii k řešení kvality vody
vodní nádrže Plumlov. Představeny byly
výsledky podrobných analýz celého povodí a opatření, která mají minimálně
o polovinu snížit přísun fosforu do tamní
přehrady. Celému projektu a zavedení
opatření do praxe vyjádřil podporu hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil,
generální ředitel Povodí Moravy Jan
Hodovský a starostové dotčených obcí,
kteří se všichni osobně setkání účastnili.
Povodí Moravy více jak rok podrobně
sledovalo kvalitu vody v povodí nad
přehradou, aby zjistilo, kolik fosforu
odnáší voda z kanalizací, volných výústí
i polí. Vyhodnocení výsledků zadalo
Jindřichu Durasovi z Povodí Vltavy.
Předaná studie analyzuje bilanční zhodnocení látkových toků živin v povodí
vodní nádrže Plumlov. „Nyní víme, že

hlavní přísun fosforu pochází z komunálních odpadních vod, nikoliv ze
zemědělských pozemků. Víme také,
že srážení fosforu by mělo probíhat co
nejblíže zdroji znečištění, nejlépe na
čistírnách. Srážení fosforu zahájené v roce
2013 na přítocích do vodního díla Plumlov, které pak pokračovalo i v sezóně 2014
bude pokračovat i nadále, v průběhu roku
však budeme chystat přesun některých
srážedel k obcím,“ vysvětlil přínos studie
generální ředitel Jan Hodovský.
Kanalizace, vodovod a čistička odpadních vod (ČOV) ve Vícově se začaly budovat už loni v říjnu. Ve výběrovém řízení
zvítězila firma Insta, která by za výstavbu
měla inkasovat celkem čtyřiašedesát
milionů korun. Náklady na budování
kanalizace z většiny pokryje dotace ze
státního rozpočtu, zbývajících pětatřicet
procent by měla doplatit obec. Naštěstí
v průběhu uplynulého týdne bylo rozhodnuto, že Vícovu stejně jako Plumlovu na kanalizaci finančně přispěje také
Olomoucký kraj.
„Rada Olomouckého kraje na svém
čtvrtečním jednání schvalovala poskytnutí dotace na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury.
Mezi projekty, které uspěly, je i obec Vícov a město Plumlov. Odkanalizování
Vícova i Plumlova má přímou návaznost
na provedenou revitalizaci a odstranění
sedimentů na vodní nádrži Plumlov,“

potvrdila Kamila Navrátilová, tisková
mluvčí Krajského úřadu Olomouckého
kraje.„Je třeba řešit příčinu, ne důsledek.
Jsme připraveni spolupracovat s obcemi
na realizaci takových opatření, která
zamezí přísunu fosforu do přehrady.
Opatření spočívají konkrétně v budování
kanalizační sítě a čistíren odpadních vod.
Tyto aktivity budeme i nadále finančně
podporovat,“ přidal hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil.
Přestože je Vícov v těchto dnech
kompletně rozkopaný, řidiči projíždějící
přes obec dál ve směru na Protivanov
se zatím většího zdržení bát nemusí.
Částečná uzavírka hlavního tahu na Boskovice je totiž plánována až na květen.
Práce na budování kanalizace a vodovodu by pak měly ve Vícově skončit už
31. července.
Tímto datem se však přehrada čistější
určitě nestane, lidé se totiž nejprve na
kanalizaci budou muset na vlastní náklady připojit. „Kdo to zvládne do konce
roku, tomu vrátíme peníze za vypracování projektu, který pro vybudování
přípojky bude třeba,“ zmínila se starostka
Vícova Jana Rozsívalová.
Na vybudování kanalizace v této obci
už v tuto chvíli navazují pozemkové
úpravy, které by měly zabránit erozi půdy
a splachům z polí. Tyto úpravy by měly
být v okolí Vícova dokončeny zřejmě
příští rok.
(mls, pk)

U Žešova TEKLA NAFTA!

S živlem se příliš bojovat nedá. Naposledy se o tom přesvědčil řidič převážející na přívěsu motorovou naftu...
Foto: Policie ČR
ŽEŠOV, VÝŠOVICE Silný vítr byl
zřejmě příčinou dopravní nehody, ke
které došlo minulou středu na silnici
mezi Žešovem a Výšovicemi. Vichr
převrátil přívěs za autem a na vozovku
začala vytékat převážená nafta. K ekologické katastrofě ale naštěstí nedošlo.
„Ve středu prvního dubna před šestnáctou hodinou došlo na silnici mezi Prostějovem a Výšovicemi k dopravní nehodě
osobního vozidla s přívěsem. Třiadvacetiletý řidič z Prostějovska uvedl, že vlivem
silného větru a nákladu se jeho vozidlo
stalo neovladatelným, a aby zabránil nárazu do mostní konstrukce, strhl řízení
vlevo. Vozidlo se následně přetočilo do
protisměru a přívěs se převrátil na pravou stranu,“ popsal havárii ovlivněnou

přírodním živlem Josef Bednařík, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Šofér auta ovšem převážel ve velkých barelech motorovou naftu a po převržení
návěsu část této pohonné hmoty vytekla
na vozovku. „Celkem vyteklo na silnici
kolem čtyřiceti litrů nafty, hasiči vozovku
zasypali speciálním sorbentem a zamezili
jejímu dalšímu úniku. Celková škoda byla
odhadnuta na částku kolem dvou set tisíc
korun,“ dodal Josef Bednařík s tím, že na
místo nehody přijel i zástupce odboru
životního prostředí prostějovského magistrátu, který konstatoval, že se nejedná
o ekologickou havárii.
Řidič vozidla zraněn nebyl a jeho dechová zkouška byla negativní.
(mik)

Příběh Marcely Š.: „Zajímalo by vás, co se mnou bude dál? Tak to mě taky...“ Bousínský starosta Petr Ondráček:
➢ztitulnístrany
„Zatím se snažím stát se úředníkem“
PROSTĚJOV Pozoruhodný příběh
a pohnutý životní osud potkal někdejší
hvězdu místní smetánky, která ovšem
poznala i odvrácenou stránku mince.
Dříve si rochnila v luxusu, dnes je ráda,
že je vůbec ráda.. „Je mi jí moc líto,
i když si za vše může dost sama. Byla to
skutečná dáma, teď z ní už zůstala jen
troska,“ mluví všichni, kteří Marcelu
Š. z Kostelce na Hané znají. Čtyřiačtyřicetiletá žena poskytla Večerníku
exkluzivní zpověď, avšak pouze pod
zárukou zcela nezveřejněné identity
včetně fotografie. Sliby držíme a také
plníme. I tak to totiž stojí za to...
Na svůj věk štíhlá a stále celkem pohledná
žena s dlouhými pomalu šedivějícími vlasy nedávno oslavila narozeniny. „Nikdo
by se nedivil, kdyby byly její poslední,“
míní lidé z okruhu Marcely Š. Co na podobné výroky říká ona sama? „Poslední

narozeniny? Tak to by nebylo zas tak
špatný...,“ reaguje svérázně Marcela Š.,
kterou se nám uplynulý čtvrtek podařilo
zkontaktovat.
Už při letmém rozhovoru s ní bylo patrné,
že na jejím uvažování se podepsalo dlouhodobé užívání drog, které poznamenalo
její psychiku. Ona sama si však něco takového stále nepřipouští. „Že bych měla
vyhledat doktora? A jakého máte na mysli?
Doktora práv?“ pokusila se o žert, čímž se
vyhnula odpovědi na naši otázku, zda neuvažuje o tom, že by své problémy svěřila
specialistovi.
Manželka úspìšného podnikatele

Přitom ještě před pár lety bylo vše jinak.
Už někdy v patnácti letech se Marcela Š.
seznámila se svým budoucím manželem, který se vypracoval na majitele jedné
z nejúspěšnějších prostějovských restaurací. Společně s ním a dvěma dětmi obývala
luxusní dům v Domamyslicích. Jelikož
manžel celou rodinu finančně zajistil,

umožnilo to krásné ženy na vrcholu sil žít
zahálčivým životem. Nemusela téměř nic,
jediné, co se po ní chtělo, bylo, aby zůstávala za každých okolností pohledná a žádoucí. Do původně idylického vztahu se však
po letech vloudila oboustranná nedůvěra,
proslýchá se, že s nevěrou si zahrávali oba
manželé...
Dcera pùjde do vìzení

Nebylo tak divu, že před asi deseti lety se
manželé Š. rozvedli a paní Marcela se přestěhovala do vlastního bytu, který vznikl
místo bývalé prodejny potravin v Kostelci na Hané. Ani po rozvodu však strádat
nemusela. „Dostala spoustu peněz. A alimenty na dvě nezletilé děti činily zhruba
dvacet tisíc korun měsíčně,“ zmínil se její
známý. Tento zdroj peněz ovšem po letech vyschl, děti jsou totiž už dospělé.
Byl by ovšem zázrak, pokud by je život s matkou, která dlouhá léta bojuje
se závislostí na drogách a to zejména
pervitinu, nepoznamenal. Zatímco se

STAŘÍKOVI HROZÍ KRIMINÁL
Jako bývalý střelmistr skladoval
ve svém přístavku výbušniny!
PLUMLOV Když předminulou
neděli muž donesl výbušniny, bylo
celé policejní oddělení v Plumlově
na nohou. Zdejší strážci zákona okamžitě zavolali pyrotechniky, kteří je
na poli za městem zneškodnili. Až
pozdějším vyšetřováním se přišlo na
to, že celý arzenál podobných třaskavin skladuje doma bývalý střelmistr!
Tomu teď hrozí až pět let vězení.
„V neděli devětadvacátého března kolem jedenácté hodiny se dostavil na
místní policejní oddělení v Plumlově

starší muž, který policistům odevzdal
trhavinu. Muž uvedl, že uvedený předmět nalezl při vyklízení přístavku domu
v Lesnické ulici v Plumlově. Přivolaný
pyrotechnik zjistil, že se jedná o dvě
náložky výbušniny značky Gelamon
o celkové hmotnosti 668 gramů, načež
následně trhavinu bezpečně zneškodnil na poli mezi Plumlovem a Vícovem.
Ke škodě na majetku nebo ublížení na
zdraví nedošlo,“ uvedl Zdeněk Bednařík, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.

Plumlovské obvodní oddělení však
nebývalý případ prošetřovalo a přišlo
se na to, že munici skladoval dlouhá
léta bývalý střelmistr! „Policisté provedli šetření, na jehož základě zjistili,
že devětaosmdesátiletý muž dříve pracoval jako střelmistr, kdy v uvedeném
přístřešku běžně skladoval výbušniny
a další komponenty. V současné době
je věc šetřena pro výše uvedený trestný
čin, kdy podezřelému hrozí trest odnětí
svobody na šest měsíců až pět let,“ potvrdil Josef Bednařík.
(mik)

synem větší problémy nejsou, její třiadvacetiletá dcera byla za opakované
krádeže nedávno odsouzena na pětadvacet měsíců do vězení!
Marcela Š. se do přímého konfliktu se zákonem nikdy nedostala. Přestože nikdy
nepracovala, tak měla stále z čeho žít.
Svůj příjem se snažila zvýšit příležitostnými brigádami a to hlavně uklízením.
„Volala mi třeba v devět hodin večer, že
mi hned přijde umýt záchod. Ze staré
známosti jsem souhlasil a svolil, že jí za
to dám nějaké peníze. Jenže ten úklid jí
trval strašně dlouho a ani nevíte, co vše u
toho dělala. Takže když volala příště, tak
už jsem ji raději odmítl,” zavzpomínal její
známý.
V chladu ji zahøívají jen koèky

Nelze se divit, že peněz Marcele
Š. kvapem ubývalo. Byt v Kostelci,
který si koupila po rozvodu, musela před pár měsíci prodat. Nyní
v něm zůstává v podnájmu. Už však

nemá peníze na to, aby platila zálohy na energie, a tak odpojený plyn
i elektřina je jasně deklarujícím faktem
o současné životní úrovni. V chladných
a temných nocích tudíž spí doslova
„obalena“ svými sedmnácti kočkami.
Zápach z výkalů ze zvířat, která nejsou
zvyklá chodit ven, je pak cítit po celém
relativně malém bytě.
Právě kočky jsou přitom tím posledním, co paní Marcele v životě zbylo.
Otázkou je, jak dlouho jim vůbec ještě
bude moci poskytovat azyl. Po prodeji
bytu poplatila dluhy a mnoho peněz jí
už nezůstalo. Dokud však bude platit
nájem, tak majitel hodlá trpět. Otázkou tedy však je, jak dlouho to bude
zvládat... „Zajímalo by vás, co se mnou
bude dál? Tak to mě taky!“ uzavřela
Marcela Š., jejímž největším nepřítelem
je její minulost. A to ani ne proto, že
byla tak moc černá, ale paradoxně kvůli
tomu, že byla až příliš dobrá. Budoucnost se tak už určitě nejeví...
(mls)

Ve Skalce vyčmuchán

naftový „upír“

SKALKA Tak dlouho se chodí se
džbánem pro vodu, až se ucho utrhne!
Zloděj, který během celého března
vysával motorovou naftu z nádrží
strojů v okolí Němčic nad Hanou, byl
konečně polapen. Policistům přitom
pomohl služební pes!
„Z trestných činů krádeže vloupáním a
poškození cizí věci je podezřelý osmadvacetiletý muž z Kroměříže. Ten v době
od prvního do šestadvacátého března
tohoto roku v šesti případech vnikl do
různých areálů v Němčicích nad Hanou, kde ze zaparkovaných strojů odcizil
přes devět set litrů motorové nafty. Muž
kradl i různé elektrické nářadí. Celkově
způsobil škodu přes jedenašedesát tisíc
korun,“ shrnul historii nepolepšitelného

chmatáka Josef Bednařík, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Ale jak je to v podobných případech
obvyklé, nakonec spadla klec! Policisté zmíněného zloděje chytili díky
čtyřnohému pomocníkovi přímo při
dalším činu. „Ve čtvrtek šestadvacátého
března kolem třetí hodiny ranní obdrželi
policisté hlášení o vniknutí do nádrže u
bagru, který byl odstavený v katastru obce
Skalka. Na místě byl použit služební pes,
který podezřelého muže v blízkosti místa
krádeže nalezl a ten byl následně zadržen.
Pachateli za tuto trestnou činnosti hrozí
trest odnětí svobody až na dvě léta,“ prozradil zcela jistě dobrou zprávu mluvčí
krajské policie.
(mik)

BOUSÍN Až z daleké Prahy pochází nynější starosta Bousína.
Petr Ondráček se v hlavním
městě České republiky narodil
v první polovině minulého
století, povinnou školní docházku absolvoval v Hradci Králové
a před dvaceti lety se přesunul
na Moravu do Prostějova. Před
dvanácti lety koupil chalupu
v Repechách, do které se po
její rekonstrukci asi před pěti lety
přestěhoval natrvalo. Chemik
pracující celý život ve zdravotnictví
- nejprve v nemocniční laboratoři,
poté u soukromého dodavatele
- získal loni na podzim od voličů
nejvíce hlasů v komunálních volbách a následně jej i nové zastupitelstvo zvolilo do čela obce.

to bude mít víc času,
protože jsme všichni
normálně zaměstnaní.
Já jsem se bránil nejméně.“ (úsměv)

Jiří Možný

Jaké to je vést obec s necelými sto
padesáti obyvateli? A s čím jste vůbec vstupoval do voleb?
„Jsme vlastně obce dvě - Bousín se sto
dvaceti obyvateli a Repechy s dvaceti, kde
ostatní jsou chalupáři. Jinak počtem budov
a rozlohou se obě místa moc neliší. Do
komunálních voleb jsem šel s pocitem určité diskriminace naší menší obce a snahou
získat pro ni větší pozornost. Vzhledem
k tomu, že do voleb byla v Bousíně většinou postavena jednotná kandidátka
KSČM, doufali jsme, že minimálně jeden
nebo dva naši kandidáti se do zastupitelstva dostanou. Samotné výsledky voleb ale
byly pro nás velkým překvapením...“
Kandidoval jste jako číslo dva
uskupení „Nestraníci pro Bousín
a Repechy“. Jak se tedy zrodilo vaše zvolení do čela obce?
„Volba starosty nebyla o počtu získaných
hlasů, rozdíl byl pouze jeden, ale kdo na

“

ka snažil předat všechny potřebné znalosti a kontakty, neboť doposud jsem
nikdy v politice, a to ani v komunální,
nepracoval. Takže se zatím snažím stát
se úředníkem, což jsem také v minulosti nedělal, ani dělat nechtěl a moc mi to
nejde.“ (úsměv)
Jaké pro vás zatím byly úvodní
měsíce ve funkci starosty?
„Pokud se týče administrativních
povinností, kterých se mi zdá
moc, není rozdíl mezi malými a velkými obcemi. Jenom

to dělá míň lidí a mimo svoji pracovní
dobu. Zodpovědnost je ale stejná.“
Do čeho byste se v tomto roce či
dalších letech chtěli v Bousíně
p
pu
stit?
pustit?
„„Prozatím
Prozatím se snažíme průběžně řešit
še, co se na nás 'valí', letos je to v tomto
Foto: archiv P. Ondráčka vvše,

Do komunálních voleb jsem šel
s pocitem určité diskriminace naší menší
obce a snahou získat pro ni větší pozornost.

Těsně v poměru 4:3 jste porazili
kandidátku předešlého starosty
panaPořízky. Jaká panujeatmosférapři
jednáních?
„Připrvnímzasedánínovéhozastupitelstva jsme se snažili všechny přesvědčit
o spolupráci ve prospěch obce a zatím
k žádným zásadním sporům nedošlo.
Musím konstatovat, že se mi pan Poříz-

směru nakládání s odpady, a zlepšovat
vzhled a vyžití v obci. V plánu tak máme
dětské a sportovní hřiště či rozhlednu.
Snažíme se také nastavit jasná pravidla
pro všechny a chceme také více spolupracovat s okolními obcemi. Možná to
je málo, ale z našeho volebního uskupení to nikdo předtím nedělal a spadli jsme
do toho všichni rovnýma nohama.“

15032040291
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rozhovor Večerníku

„Jsem šťastný za každý den! Jsem tady přece dvacet let přesčas...“
O životě a kariéře s králem swingu, blues a světových evergreenů Laďou Kerndlem

V rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptala

Petra
HEŽOVÁ
PROSTĚJOV Majitel nezaměnitelného, podmanivě
zastřeného hlasu Vladimír
Kerndl je stejně charismatický na pódiu i mimo něj.
O tom jsme se mohli na vlastní kůži přesvědčit předminulou středu, kdy v rámci svého
koncertního turné k sedmdesátinám vystoupil také
v prostějovském Městském
divadle. Že jeho popularita
ani s přibývajícím věkem neklesá, o tom svědčila nejen
pozitivní atmosféra během
celého vystoupení, ale především závěrečný potlesk vestoje, při němž se dělala husí kůže
všem... Zpěvák, který toho za
svých sedmdesát let prožil více než hodně, má přesto ještě
spoustu sil k tomu, aby rozdával radost druhým. Po boji
s rakovinou, která jej málem
připravila o hlas, se vrátil na
pódia a pro fanoušky připravil
novinky v podobě CD i knihy,
které ostatně přivezl představitisvýmzdejšímfanouškům.
Nejenotěchtonovinkáchbyla
řeč v exkluzivním rozhovoru
pro Večerník..

15040310356

●● Jak se vám v Prostějově zpívalo?
„Prostějov mám velmi rád a divadlo
u vás je prostě úžasné. Publikum mě
i můj orchestr odměnilo potleskem ve
stoje a tak co víc si můžu přát...? (úsměv)
Mám rád divadelní prostředí, pro mé
zpívání je perfektní. Toto město je spjato
i s naším srubem, který moje žena zdědila po prastrýci, pár kilometrů od Prostějova. Strašně rádi tam jezdíme relaxovat
a nabírat sílu.“
●● V souvislosti s oslavami vaší sedmdesátky dochází na častá bilancování.
Napadlo vás při vašich začátcích, že
budete svým zpěvem těšit fanoušky
i v těchto letech, nebo jste už plánoval
klidný důchod?
„Můj život byl vždy plný zvratů a bylo
těžké si něco plánovat. Pokud bych to

mohl definovat, tak bych řekl, že jsem
si plnil svoje sny a čím se zdály být neuskutečnitelné, tím více jsem se snažil si je
splnit. To, že jsem chtěl zpívat a těšit svým
zpěvem fanoušky, bylo moje velké přání.
Dělám práci, která mě baví a pro ni i žiji.
Po klidném důchodu netoužím a ani
s příchodem sedmdesátky rozhodně
nekončím.“ (smích)
●● Co bylo pro vás ve vaší kariéře vůbec nejtěžší?
„To se tak lehce a jednoznačně říct nedá,
bylo to více věcí.... Když se ohlédnu zpátky, tak už jako mladý kluk jsem vystupoval s Ljubou Hermanovou v muzikálu

dělal pořady Šance, začalo se o mně psát
a pomalu jsem se dostával do povědomí
posluchačů a diváků. Natočil jsem několik dílů pořadu Na kus řeči s Mirkem
Donutilem, kde jsem byl hudební host.
Díky tomu, že jsem zpíval světové evergreeny, jazz a swing, tak se mi to povedlo.
(úsměv) Ale o tom všem píši ve své nové
knize Kariéra na druhý dech a tam se
tedy vše dočtete podrobně...“
●● Co tedy bylo dle vašeho názoru
tím stěžejním mezníkem, kdy vaše
pěvecká hvězda naplno zazářila?
„Je to paradox, ale hlavní mezník v mé
pěvecké kariéře byla moje nemoc před

(smích) Já nevím, co mám dřív dělat.
Vůbec nestíhám.“
●● Co byste závěrem vzkázal vašim prostějovským fanouškům?
„Lidské štěstí je taková tenká šňůrka, na kterou se navlékají malé korálky štěstí a čím více těch korálků
je a čím jsou menší, tím je to lidské

Asi jsem to čekal a jsem rád, že jde touto
cestou.“ (úsměv)
●● Co jste si k sedmdesátinám
nadělil? A prozradíte, z jakého
dárku jste měl největší radost?
„Knihu o mém životě Kariera
na druhý dech a nové bluesové
cédéčko, aby měli radost i moji fanoušci. (úsměv)) Jinak radost mám
z každého dárku, ale ta největší
přijde, když já sám mohu někomu
udělat radost.“
●● To mi nahráváte na další
otázku. Přiblížíte našim
čtenářům, co je obsa-

jí
ékaají
lék
„Lidské štěstí je tenká šňůrka, na kterou se nav
nšíí,,
u meenš
malé korálky štěstí. Čím více jich je a čím jso
i všem
tím je to lidské štěstí větší. Přeji prostějovským
.“
íce.“
ejvvíce
nej
co ne
mým fanouškům, aby těch korálků navlékali
Mít zelený tělo, který uvádělo divadlo
Večerní Brno, působil jsem v Kabaretu
Evropa a točil jsem v Československém
rozhlase. Tehdy jsem dostal pozvání
na konkurz do filmu Starci na chmelu.
Máma mi však dopis zatajila. (úsměv)
Možná, kdybych zůstal zpívat tady, bylo
by vše jinak... Ale to se již nikdo nedozví.
Zvolil jsem cestu hudebníka a zpěváka,
který v sedmdesátých letech vycestoval
do zahraničí s orchestrem Leona Slezáka. Projel jsem na svých angažmá celkem
stoosmapadesát států a ostrovů.“
●● Pak však přišla pauza způsobená
zdravotními potížemi...
„To, že se mi podařilo v padesáti letech
nastartovat kariéru po mé těžké nemoci,
byl takový malý zázrak. V době, kdy jsem
byl velmi těžce nemocen, se za mnou v
nemocnici zastavil Gustav Brom a řekl
posvátnou větu: ´Laďo, konečně jsem
našel amerického zpěváka s českým
pasem!´ (smích) Když jsem se pomalu
uzdravoval, začal jsem s ním koncertovat. Pan kapelník Brom bohužel už v září
1995 odešel do hudebního nebe. Tehdy jsem se potkal s Felixem Slováčkem
a ten mi nabídl spolupráci. Pak jsem na
jazzovém festivalu v Přerově, kde jsem
vystupoval, navázal spolupráci s dalšími kapelníky a Big Bandy, natočil svoje
první cédéčko. Další už jsem nabízel
vydavatelstvím, ale nebyl jsem známý
a tak to bylo velmi těžké... Pak nastal zlom,
kdy mi album začal vydávat Karel Vágner
v jeho vydavatelství Multisonic. Všimli
si mě režiséři, jako byl Karel Polák, který

dvaceti lety. Přestal jsem jezdit na angažmá do zahraničí a začal zpívat zde. Ani
jsem již po zahraničí netoužil. Chtěl jsem
být již doma...“
●● Jste mistrem moha pěveckých
žánrů. Který je vašemu srdci nejbližší?
„Nejvíc mě baví zpívat jazz, swing, evergreeny a filmové melodie.“
●● Když jedete v autě, pustíte si CD
s vlastními písněmi nebo máte připravené své oblíbené interprety? Prozradíte které?
„Pokud budu upřímný, poslouchám svoje cédéčko.. (smích) Hlavně to, co zrovna
připravuji a hledám chyby, co by se mělo
ještě vylepšit a změnit, případně dokonce přezpívat. Jinak poslouchám Tonyho
Bennetta, Ray Charlese, Franka Sinatru a
plno dalších interpretů například Richarda Müllera.“
●● Vaše dcera je také zpěvačka, počítal jste s tím, že půjde ve vašich šlépějích?
„Žila v hudební rodině, hrála na
klavír, veřejně začala zpívat od
osmi let. Vystupovala se mnou i s
Gustavem Bromem, Felixem Slováčkem, chodila do sboru Ivy Bittové, stepovala, dabovala filmy
a seriály... Žila v tom uměleckém světě naplno. Následně zpívala pět let v triu Black
Milk a pak, když odešla, šla vlastní cestou
profesionální zpěvačky. Dosud vydala
čtyři cédéčka, natočila plno krásných
hudebních klipů, koncertuje se svojí kapelou, má k sobě dvě skvělé tanečnice...

hem zmíněných novinek na trhu?
„Je to kniha
o mém životě, druhý díl
o tom jak to bylo, když jsem onemocněl,
taková vlastní zpověď. A také o tom, co
jsem nikdy nezveřejnil, o mé kariéře až
do dnešní doby. Nové cédéčko You,
které právě vychází k mým sedmdesátým narozeninám je zaměřeno na blues.
Pracoval jsem na něm dva roky a natočil
ho se skvělými hudebníky Vladimírem
Šrámkem (kytara), Miroslavem Pešem
(basa), Jakubem Urbanem (klávesy)
a Tomášem Votavou (bicí) v produkci
a ve studiu Daniela Škráška v Hradci Králové. Je to doprovodná kapela mé dcery
Terezy.“
●● Existuje ještě nějaký hudebnický
sen, který jste si ještě nesplnil?
„Snů by bylo ještě hodně... Sny se ale neprozrazují, aby se plnily, tak jsou tajné.“
(úsměv)
●● Co bylo vůbec nejšťastnějším momentem vaší kariéry a života?
„Těch momentů bylo moc. Šťastný
jsem byl na pódiu s Gustavem Bromem a jeho orchestrem po mé těžké
nemoci. Když jsem vydal první cédéčko, když se mi narodil syn Robert,
dcera Tereza i vnuci Robert a Kryštof,
když se moje žena uzdravila z rakoviny... Jsem šťastný, když svítí slunce,
když prší, jsem šťastný za každý den.
Jsem tady přece dvacet let přesčas...“

Foto: archív L. Kerndla

●● Procestoval jste spoustu zemí,
nenudíte se tady doma v České republice?
„No, v žádném případě se nenudím.

štěstí větší. Přeji prostějovským
i všem mým fanouškům, aby těch
korálků štěstí navlékali co nejvíce.“
(úsměv)

vizitka
ˇ

VLA
ADIM
MÍR 'L
LADA' KE
ERNDL
L

✓ narodil se 16. května 1945 v Brně
✓ je ženatý, má syna Roberta a jeho dcera Tereza je
také zpěvačkou
✓ vystudoval Střední průmyslovou školu strojní
a později hudební školu, ve které si zvolil obor klavír
✓ vystupoval jako sólista v orchestru Gustava Broma, účinkuje s Big
Bandem Felixe Slováčka a také se symfonickými orchestry
✓ pamětníci si možná vzpomenou, že založil hudební skupinu Tomahawk. Působil jako zpěvák v orchestru Termiti kapelníka Jaroslava Řehánka. Později odtud přešel do kapely Leona Slezáka, se kterou až do roku
1984 jezdil do Norska. Dále pak putoval na amerických výletních lodích
✓ zpíval například v muzikálu Zpívání v dešti, koncertuje po celé republice i v zahraničí na svých vystoupeních a jazzových festivalech
* je stálým hostem televizních pořadů - účinkoval ve třinácti dílech Na
kus řeči Miroslava Donutila, hrál hlavní roli ve filmu Ostrov sv. Heleny po
boku Pavla Bobka, Bolka Polívky a Táni Vilhelmové
* je spoluautorem knihy Moře, přístavy a lásky a nejnověji knihy Kariéra
na druhý dech.
* natočil dvacítku CD a dvě DVD. Je držitelem několika platinových
a zlatých desek
✓ zajímavost: v roce 2010 obdržel od prezidenta České republiky
vyznamenání, Stříbrnou plaketu

3x foto: archív L. Kerndla
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Prostějov a VELIKONOCE

TRADICE V PROSTĚJOVĚ NA ÚSTUPU?
Počasí se v pondělí umoudřilo,
jakoby chtělo dát všem vyznapro Večerník
vačům velikonočního mrskuz celého Prostějovska
tu šanci na krásné zážitky.
Michal KADLEC
Jenže ouha! Zdá se, že přímo
a Tomáš KALÁB
v Prostějově dávné tradice plné veselí pomalu ustupují. V ulicích města Večerník viděl jen pár
desítek rozjařených mužů nejrůznějšího věku. A lepší to nebylo
ani na většině míst regionu, kam vyrazil další z našich redaktorů.
Více jak stovka najetých kilometrů během celého dopoledne
přinesla povětšinou pohledy na prázdné náměstíčka i ulice...
Před lety jsem chystala až padesát malovaných vajíček, cukroví
a čokolád. Poslední dva roky těch vajec stačí deset a dneska mi V Barákově ulici se rozdávala pomlázka o sto šest. Však si ji malý koledník také
jich ještě sedm zbývá,“ posteskla si za všechny Jana Dvořáková zasloužil!
Foto: Michal Kadlec
z Prostějova. Holt, lidé už asi mají jiné zájmy...
z Husova náměstí. Jako důkazem škodovkou vyzdobenou barevnými
EXKLUZIVNÍ reportáže

Ve městě aby člověk
mrskače lupou hledal...

„Vylez, neschovávej se, stejně ti
to není nic platné,“ zastihl Večerník dvojici rozesmátých mladíků
ve Vrahovicích, jak před domem
vyzývají svoji spolužačku k nastavení pozadí. Slečna dostala namrskáno, pánové si tak vysloužili
odměnu. „Když jsme se minulý
týden bavili se spolužáky ve ško-

le, kdo všechno půjde mrskat, tak
jsme se přihlásili jenom my dva. Je
to smutné, už nikdo nedodržuje
tradice,“ podotkl student prostějovského gymnázia.
A měl pravdu, i v jiných částech Prostějova jsme jen sporadicky potkávali velikonoční mrskače. „To my zase
chodíme každý rok, své syny vodím
po příbuzných a všude tam, kde se
tradice dodržují a kde nás vítají,“
nedal se odradit všeobecným nezájmem zástupce romské komunity

se pochlubil plnou bednou cukroví a dortů, který si s dvěma malými
chlapci po boku vymrskal.
Ovšem tam, kam koledníci dorazili,
bylo pořádně veselo. „Kamarádka
nám nabídla kromě vajíček i štamprli slivovici. Tady kluci si samozřejmě dali, ale já musím zůstat na
suchu, řídím auto. Doženu vše večer,
jsem pozvaný k přítelkyni, kterou
vyplatím nejvíc,“ smál se na celé
kolo Jiří Navrátil, který po Krasické
ulici rozvážel své kamarády mrskače

pentlemi.
Těžko říct, zda malá účast při velikonočním pomlázkovém vyplácení je
otázkou dnešní moderní doby, ale
výpověď postarší ženy z Dolní ulice
hovoří za vše. „Každý rok mě přišli
vymrskat dva vnuci. Letos ale volali,
že dostali od rodičů novou počítačovou hru a tak zůstanou doma...,“ pokrčila rameny paní Marie z Prostějova.
A centrum? To byli vylidněné úplně
a človíčka s pěkným kocarem nevidno!

Na Velikonoční pondělí počasí koledníkům přálo
Přes chladné a větrné počasí posledních dnů se
pondělní ráno probudilo do jasné oblohy, takže
sluníčko vzduch brzy prohřálo. To svědčilo skupinkám koledníků, které brázdily ulice měst, městeček
a vesnic na Prostějovsku už od samého rána. Nutno
však podotknout, že jich bylo zase méně než vloni..
Večerník vyrazil na všechny světové strany regionu už
po osmé hodině vybaven fotoaparátem a pro všechny
případy i videokamerou, kdybychom se ocitli u něčeho výjimečného. Člověk - a novinář tím spíše - nikdy
neví. První cesty vedly na východ a zastávka v Kralicích
na Hané. O půl deváté byly přece jen ještě trochu ospalé, ulicí od náměstí putoval jediný hlouček koledníků.
O nic větší ruch nebyl ani v sousedních Hrubčicích,
dva odrostlejší kluci evidentně před chvílí vyrazili, protože s prázdnými igelitkami si ještě pohrával ranní větřík. Jak jsme si dále zjistili, postupem času se mrskačů
objevilo více, avšak žádné průvody se nekonaly.
Zajímavé velikonoční zákoutí bylo k vidění v Čehovicích, kde obyvatelé dokázali, že zdobit se nemusí pouze

smrček na zahrádce před vánocemi. O kousek dál v Čelčicích se činili dva školáci, z nichž jednomu ještě nějaký
ten pátek potrvá, než doroste výšky svého kocaru.
To parádně nazdobený kocar úctyhodné velikosti nebylo možné přehlédnout hned při příjezdu do Pivína.
Pětice mladíků s ním ochotně zapózovala a já si při focení říkal, že některé věci jsou opravdu jen na dekoraci...
Malé osobní kocárky v rukou mě přesvědčily o tom, že
pánové přece jen nejsou k něžnému pohlaví tak drsní.
Přes Výšovice, kde na vratech jednoho domu zaujal
stylizovaný slaměný zajíček, jsme obkroužili Prostějov z jižního směru a průjezdem Určic dorazili
do Seloutek, kde se malý klučina v doprovodu svého tatínka rád pochlubil plným košíkem pomlázky.
Přes západní okraj Prostějovska jsem zamířil do
Kostelce na Hané, kde jsem si v jednu chvíli nebyl
úplně jistý, zda jsem si náhodou taky něco nevykoledoval - ale za volantem? Ne, byla to opravdu dvojčata! Další z pěkných příkladů kolednické party...
Mládež, tatínci se synky, v jednom nejmenovaném
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Unikátní kocar s sebou vláčela parta mladíků Pivínem..
Foto:Tomáš Kaláb

městě jihovýchodně od Prostějova i skupiny našich
romských spoluobčanů, hýřících v brzkém čase netušenou aktivitou - to byli hlavní aktéři letošního mrskutu, který nikterak nevybočoval z rámce posledních let.
A bohužel nic výjimečného nepřinesl.

Dodržujete velikonoční
tradice?
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Putování Večerníku velikonočním
městem tak skončilo rozpačitě. Ještě
že jsme alespoň při silniční kontrole
v Plumlovské ulici „nenadýchali“
policistům...

Některou z
velikonočních tradic
a zvyků (pomlázka,
zdobení kraslic, půst
na Velký pátek, Zelený
čtvrtek,…) dodržuje
necelá polovina
Prostějovanů.
vzorek: 300 respondentů
starších 15 let
realizace: studenti školy

Náměstí zaplnily stromečky s kraslicemi
Více než pět desítek stromů s malovanými kraslicemi ozdobily prostějovské
Foto: Michal Kadlec
náměstí.

PROSTĚJOV Okrašlovací spolek
s předsedkyní Miladou Sokolovu
ve spolupráci se Zdravým městem
Prostějovem také letos připravil
velikonoční akci přímo na náměstí
T. G. Masaryka. Desítky stromečků
ozdobily děti mateřských a základních škol.
„Stejně jako vloni jsem se obrátila na
Lesy města Prostějova a jsem ráda, že
pan jednatel Vrba vyhověl i letos a pro
děti připravil holé stromečky s označením školy a třídy. Ozdobené stromky
tak krášlí centrum města i nyní a vůbec
nic na tom nezmění fakt, že náměstí je
v rekonstrukci,“ uvedla pro Večerník

Milada Sokolová. „Na myšlenku mě
přivedla paní Jarmila Kocmanová,
která vyfotila stromečky ve Znojmě.
Moc se mi to líbilo a já se vloni obrátila
na první náměstkyni primátora Alenu
Raškovou, zda by něco tak krásného
vytvořily i prostějovské děti. Nesmírně mě těší, že se ze zdobení stává tradice a věřím, že se dočkáme krásných
stromečků opět i v zimě. Nemyslím
si, že zdobení v případě rekonstrukce
náměstí je na škodu, spíše naopak.
Alespoň se máme i v případě stavebního nepořádku na náměstí z čeho těšit
a děti mohou být na své výtvory pyšné,“ dodala Sokolová
Sokolová.
(mik)
á.

POZNÁMKA
KA
TOMÁŠE
KALÁBA

„Z velikonočních tradic nesmí zůstat jen prázdná skořápka
Velikonoce mívaly více rovin
bez obsahu,“ říká určický farář Leszek Rackowiak
URČICE S tříletou přestávkou
působí jako duchovní správce
určické farnosti už od roku 2007.
Dopoledne na Velký pátek se
Leszek Rackowiak právě vrátil
ze služby jednomu ze svých farníků. I přes časovou vytíženost
v klíčovém období nejdůležitějších křesťanských svátků si
našel chvíli času pro Večerník na
exkluzivní rozhovor.
Připomeňme krátce čtenářům,
jaké je hlavní poselství velikonočních svátků?
„Pro křesťany jsou Velikonoce vůbec
nejdůležitější svátky celého roku. Jak
říkal svatý Pavel v jednom ze svých dopisů, jestli Kristus nevstal z mrtvých,
jsme hodni pouze politování. Toto je
základní pravda křesťanské víry. Tím, že
zemřel a vstal z mrtvých, otevřel i nám
lidem cestu k věčnému životu. Z toho
pramení ono radostné poselství, že přes
všechny nemoci, utrpení a strasti, které
si lidé vzájemně působí, Bůh prokazuje
svou milost. Bůh nám dal svobodnou
vůli přijmout nebo odmítnout pravdu

jeho existence. Někdy jsme překvapení,
jak jemně Bůh vstupuje do našeho života hlasem svědomí, hlasem svého slova.
Veškeré velikonoční tradice pak vyjadřují
symboliku nového zrození.“
Proč podle vašeho názoru význam Velikonoc v moderní
době klesá?
„Křesťanství není zastaralá tradice nebo
vzpomínka. Jistě se může stát, že děti
třeba chodí po dědině s hrkačkami, ale
neznají ten obsah, neví, proč to vlastně
dělají. Člověk potřebuje naději, přirozené touhy, co člověk má, po lásce, pravdě
a spravedlnosti, se často nenaplňují.
Mladí lidé mají možnost cestovat po
světě a uvědomit si základní fakt - že
člověk je ze své podstaty věřící. Velikost
člověka přesahuje tento svět a tu přirozenou touhu nemůže nikdo na tomto
světě zcela naplnit. U lidí, kteří nepřijali víru, zůstává vnitřní zjevení Boha
v každém člověku, a tím je hlas našeho
svědomí. Cokoli děláme, chceme z podstaty vlastní vůle dělat ve svůj prospěch, a
právě tento vnitřní hlas nás upozorňuje,
že to není správné.“
Jak bychom tedy měli vychovávat nastupující generaci, aby si

Velikonoce zachovaly svoje původní
poselství?
„Měli bychom předávat dalším pokolením onu základní pravdu, že pokud Kristus nevstal z mrtvých, nic dalšího nemá
smysl. Celá Evropa včetně českého národa stojí na křesťanských tradicích. Ani vědecký pokrok nestojí v příkrém rozporu
s vírou. Ta se naopak snaží lidem poodkrýt tajemství, která věda nemůže objasnit. Každý člověk se může řídit Desaterem přikázání počínaje tím čtvrtým, kdy
rozumově chápe, že to je dobré. Pouze
první tři vyjadřují křesťanské pravdy.
Západní kultura s sebou přináší určitou
laxnost a relativismus: vše na zkoušku.
Člověk ale musí být zodpovědný za své
konání. V relativistickém přístupu se vytrácejí hodnoty.“
Liší se nějak velikonoční tradice
v
naší
republice
a například ve vašem domovském
Polsku?
„Každá země, ba každý region má své
specifické tradice. V Řecku se opéká velikonoční beránek, v Čechách je tradice
hrkání, vycházející z hlídky římských
vojáků, stojících stráž u Kristova hrobu,
aby neukradli jeho tělo. To třeba v Polsku

není. V některých oblastech Polska a Slovenska se místo mrskání děvčat na Velikonoční pondělí polévá vodou. V Polsku
se žehnají velikonoční pokrmy na Bílou
sobotu dopoledne, tady až po večerní
mši svaté.“
Existují rozdíly mezi městem a
vesnicemi?
„Anonymní město svědčí takzvanému
náboženství konzumu, situace na dědinách je určitě lepší. Ale základem je
vždycky rodina, na ní je, jaké tradice zachovává. Jde o to, aby z tradic nezůstala
jen prázdná skořápka bez obsahu.“

Nelze staromilsky tvrdit, že svět býval pestřejší. Naopak, moderní doba s sebou přináší
netušené možnosti. Jak ale na jedné straně rozevírá obzory a lidem věci i zážitky, o nichž jejich předkové neměli tušení, tak na druhé straně o mnohé současníky ochuzuje.
Právě svátky Veliké noci, které jsou čerstvě za námi, jsou skoro typickým příkladem. Za dob našich prarodičů a praprarodičů jednoznačně největší svátky v roce.
Důvod je jednoznačný. Větší vliv náboženství od školních lavic až po sociální
a zdravotnická zařízení podtrhoval jejich křesťanský význam. Duchovní příprava na tyto svátky byla jednou z nosných dimenzí Velikonoc a leckdy pomohla
občerstvit člověka v nesnázích i po psychické stránce.
Zvlášť venkovské oblasti ale udržovaly i lidové tradice spjaté s Velikonocemi.
Úterý a středa předvelikonočního týdne byly zaměřeny především na jarní úklid.
Středě se konečně říkávalo Sazometná nebo Smetná, protože se vymetaly po zimní „topné“ sezóně saze z komínů a smýčily se domy. Ve městech zase Velikonoce,
stejně jako ostatně Vánoce, udávaly módní směr nastávajícímu ročnímu období.
V lepších kruzích byla takřka povinnost vyjít si ve svátky v novém jarním kabátě
s příslušnými vzájemně sladěnými doplňky.
I po gastronomické stránce měly Velikonoce svůj velký význam. Zvlášť vezmeme-li v
úvahu, že postní období od Popeleční středy se, byť v určité symbolické rovině, opravdu dodržovalo. Tabule na Boží hod velikonoční bývala proto honosnější i v méně
majetných rodinách. Tradiční mazanec a vejce se nechávaly žehnat v kostele, každý
z rodiny pak dostal na talíř příslušný kousíček svěceného pokrmu.
A protože lidé se chtěli vždy bavit, bylo Velikonoční pondělí plně vyhrazeno zábavě
v podobě pomlázky, při níž dováděla hlavně mladá generace. V současných městech i tato tradice pomalu upadá, životaschopnější je na vesnicích a především ve
vymezených folklórních oblastech. Každý z koledníků si může sáhnout do svědomí,
nakolik je motorem kolednických pochůzek náprstek řízného moku...
Pokud bychom byli v našem soudu příliš přísní, Velikonoce se pro většinu zúžily
na příležitost se svátečně najíst a napít, ratolestem pak nakoupit všelijaké velikonoční sladkosti. Kdyby bylo zvykem rozdávat dárky, snad by mohly komerčně
konkurovat Vánocům. Takto se ale jejich význam v západní konzumní společnosti nezadržitelně vytrácí.

Úterý 7. dubna 2015
www.vecernikpv.cz

téma Večerníku

13

Prostějov a VELIKONOCE

TRADICE V PROSTĚJOVĚ NA ÚSTUPU?
Počasí se v pondělí umoudřilo,
jakoby chtělo dát všem vyznapro Večerník
vačům velikonočního mrskuz celého Prostějovska
tu šanci na krásné zážitky.
Michal KADLEC
Jenže ouha! Zdá se, že přímo
a Tomáš KALÁB
v Prostějově dávné tradice plné veselí pomalu ustupují. V ulicích města Večerník viděl jen pár
desítek rozjařených mužů nejrůznějšího věku. A lepší to nebylo
ani na většině míst regionu, kam vyrazil další z našich redaktorů.
Více jak stovka najetých kilometrů během celého dopoledne
přinesla povětšinou pohledy na prázdné náměstíčka i ulice...
Před lety jsem chystala až padesát malovaných vajíček, cukroví
a čokolád. Poslední dva roky těch vajec stačí deset a dneska mi V Barákově ulici se rozdávala pomlázka o sto šest. Však si ji malý koledník také
jich ještě sedm zbývá,“ posteskla si za všechny Jana Dvořáková zasloužil!
Foto: Michal Kadlec
z Prostějova. Holt, lidé už asi mají jiné zájmy...
z Husova náměstí. Jako důkazem škodovkou vyzdobenou barevnými
EXKLUZIVNÍ reportáže

Ve městě aby člověk
mrskače lupou hledal...

„Vylez, neschovávej se, stejně ti
to není nic platné,“ zastihl Večerník dvojici rozesmátých mladíků
ve Vrahovicích, jak před domem
vyzývají svoji spolužačku k nastavení pozadí. Slečna dostala namrskáno, pánové si tak vysloužili
odměnu. „Když jsme se minulý
týden bavili se spolužáky ve ško-

le, kdo všechno půjde mrskat, tak
jsme se přihlásili jenom my dva. Je
to smutné, už nikdo nedodržuje
tradice,“ podotkl student prostějovského gymnázia.
A měl pravdu, i v jiných částech Prostějova jsme jen sporadicky potkávali velikonoční mrskače. „To my zase
chodíme každý rok, své syny vodím
po příbuzných a všude tam, kde se
tradice dodržují a kde nás vítají,“
nedal se odradit všeobecným nezájmem zástupce romské komunity

se pochlubil plnou bednou cukroví a dortů, který si s dvěma malými
chlapci po boku vymrskal.
Ovšem tam, kam koledníci dorazili,
bylo pořádně veselo. „Kamarádka
nám nabídla kromě vajíček i štamprli slivovici. Tady kluci si samozřejmě dali, ale já musím zůstat na
suchu, řídím auto. Doženu vše večer,
jsem pozvaný k přítelkyni, kterou
vyplatím nejvíc,“ smál se na celé
kolo Jiří Navrátil, který po Krasické
ulici rozvážel své kamarády mrskače

pentlemi.
Těžko říct, zda malá účast při velikonočním pomlázkovém vyplácení je
otázkou dnešní moderní doby, ale
výpověď postarší ženy z Dolní ulice
hovoří za vše. „Každý rok mě přišli
vymrskat dva vnuci. Letos ale volali,
že dostali od rodičů novou počítačovou hru a tak zůstanou doma...,“ pokrčila rameny paní Marie z Prostějova.
A centrum? To byli vylidněné úplně
a človíčka s pěkným kocarem nevidno!

Na Velikonoční pondělí počasí koledníkům přálo
Přes chladné a větrné počasí posledních dnů se
pondělní ráno probudilo do jasné oblohy, takže
sluníčko vzduch brzy prohřálo. To svědčilo skupinkám koledníků, které brázdily ulice měst, městeček
a vesnic na Prostějovsku už od samého rána. Nutno
však podotknout, že jich bylo zase méně než vloni..
Večerník vyrazil na všechny světové strany regionu už
po osmé hodině vybaven fotoaparátem a pro všechny
případy i videokamerou, kdybychom se ocitli u něčeho výjimečného. Člověk - a novinář tím spíše - nikdy
neví. První cesty vedly na východ a zastávka v Kralicích
na Hané. O půl deváté byly přece jen ještě trochu ospalé, ulicí od náměstí putoval jediný hlouček koledníků.
O nic větší ruch nebyl ani v sousedních Hrubčicích,
dva odrostlejší kluci evidentně před chvílí vyrazili, protože s prázdnými igelitkami si ještě pohrával ranní větřík. Jak jsme si dále zjistili, postupem času se mrskačů
objevilo více, avšak žádné průvody se nekonaly.
Zajímavé velikonoční zákoutí bylo k vidění v Čehovicích, kde obyvatelé dokázali, že zdobit se nemusí pouze

smrček na zahrádce před vánocemi. O kousek dál v Čelčicích se činili dva školáci, z nichž jednomu ještě nějaký
ten pátek potrvá, než doroste výšky svého kocaru.
To parádně nazdobený kocar úctyhodné velikosti nebylo možné přehlédnout hned při příjezdu do Pivína.
Pětice mladíků s ním ochotně zapózovala a já si při focení říkal, že některé věci jsou opravdu jen na dekoraci...
Malé osobní kocárky v rukou mě přesvědčily o tom, že
pánové přece jen nejsou k něžnému pohlaví tak drsní.
Přes Výšovice, kde na vratech jednoho domu zaujal
stylizovaný slaměný zajíček, jsme obkroužili Prostějov z jižního směru a průjezdem Určic dorazili
do Seloutek, kde se malý klučina v doprovodu svého tatínka rád pochlubil plným košíkem pomlázky.
Přes západní okraj Prostějovska jsem zamířil do
Kostelce na Hané, kde jsem si v jednu chvíli nebyl
úplně jistý, zda jsem si náhodou taky něco nevykoledoval - ale za volantem? Ne, byla to opravdu dvojčata! Další z pěkných příkladů kolednické party...
Mládež, tatínci se synky, v jednom nejmenovaném
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Unikátní kocar s sebou vláčela parta mladíků Pivínem..
Foto:Tomáš Kaláb

městě jihovýchodně od Prostějova i skupiny našich
romských spoluobčanů, hýřících v brzkém čase netušenou aktivitou - to byli hlavní aktéři letošního mrskutu, který nikterak nevybočoval z rámce posledních let.
A bohužel nic výjimečného nepřinesl.
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Putování Večerníku velikonočním
městem tak skončilo rozpačitě. Ještě
že jsme alespoň při silniční kontrole
v Plumlovské ulici „nenadýchali“
policistům...

Některou z
velikonočních tradic
a zvyků (pomlázka,
zdobení kraslic, půst
na Velký pátek, Zelený
čtvrtek,…) dodržuje
necelá polovina
Prostějovanů.
vzorek: 300 respondentů
starších 15 let
realizace: studenti školy

Náměstí zaplnily stromečky s kraslicemi
Více než pět desítek stromů s malovanými kraslicemi ozdobily prostějovské
Foto: Michal Kadlec
náměstí.

PROSTĚJOV Okrašlovací spolek
s předsedkyní Miladou Sokolovu
ve spolupráci se Zdravým městem
Prostějovem také letos připravil
velikonoční akci přímo na náměstí
T. G. Masaryka. Desítky stromečků
ozdobily děti mateřských a základních škol.
„Stejně jako vloni jsem se obrátila na
Lesy města Prostějova a jsem ráda, že
pan jednatel Vrba vyhověl i letos a pro
děti připravil holé stromečky s označením školy a třídy. Ozdobené stromky
tak krášlí centrum města i nyní a vůbec
nic na tom nezmění fakt, že náměstí je
v rekonstrukci,“ uvedla pro Večerník

Milada Sokolová. „Na myšlenku mě
přivedla paní Jarmila Kocmanová,
která vyfotila stromečky ve Znojmě.
Moc se mi to líbilo a já se vloni obrátila
na první náměstkyni primátora Alenu
Raškovou, zda by něco tak krásného
vytvořily i prostějovské děti. Nesmírně mě těší, že se ze zdobení stává tradice a věřím, že se dočkáme krásných
stromečků opět i v zimě. Nemyslím
si, že zdobení v případě rekonstrukce
náměstí je na škodu, spíše naopak.
Alespoň se máme i v případě stavebního nepořádku na náměstí z čeho těšit
a děti mohou být na své výtvory pyšné,“ dodala Sokolová.
(mik)

POZNÁMKA
TOMÁŠE
KALÁBA

„Z velikonočních tradic nesmí zůstat jen prázdná skořápka
Velikonoce mívaly více rovin
bez obsahu,“ říká určický farář Leszek Rackowiak
URČICE S tříletou přestávkou
působí jako duchovní správce
určické farnosti už od roku 2007.
Dopoledne na Velký pátek se
Leszek Rackowiak právě vrátil
ze služby jednomu ze svých farníků. I přes časovou vytíženost
v klíčovém období nejdůležitějších křesťanských svátků si
našel chvíli času pro Večerník na
exkluzivní rozhovor.
Připomeňme krátce čtenářům,
jaké je hlavní poselství velikonočních svátků?
„Pro křesťany jsou Velikonoce vůbec
nejdůležitější svátky celého roku. Jak
říkal svatý Pavel v jednom ze svých dopisů, jestli Kristus nevstal z mrtvých,
jsme hodni pouze politování. Toto je
základní pravda křesťanské víry. Tím, že
zemřel a vstal z mrtvých, otevřel i nám
lidem cestu k věčnému životu. Z toho
pramení ono radostné poselství, že přes
všechny nemoci, utrpení a strasti, které
si lidé vzájemně působí, Bůh prokazuje
svou milost. Bůh nám dal svobodnou
vůli přijmout nebo odmítnout pravdu

jeho existence. Někdy jsme překvapení,
jak jemně Bůh vstupuje do našeho života hlasem svědomí, hlasem svého slova.
Veškeré velikonoční tradice pak vyjadřují
symboliku nového zrození.“
Proč podle vašeho názoru význam Velikonoc v moderní
době klesá?
„Křesťanství není zastaralá tradice nebo
vzpomínka. Jistě se může stát, že děti
třeba chodí po dědině s hrkačkami, ale
neznají ten obsah, neví, proč to vlastně
dělají. Člověk potřebuje naději, přirozené touhy, co člověk má, po lásce, pravdě
a spravedlnosti, se často nenaplňují.
Mladí lidé mají možnost cestovat po
světě a uvědomit si základní fakt - že
člověk je ze své podstaty věřící. Velikost
člověka přesahuje tento svět a tu přirozenou touhu nemůže nikdo na tomto
světě zcela naplnit. U lidí, kteří nepřijali víru, zůstává vnitřní zjevení Boha
v každém člověku, a tím je hlas našeho
svědomí. Cokoli děláme, chceme z podstaty vlastní vůle dělat ve svůj prospěch, a
právě tento vnitřní hlas nás upozorňuje,
že to není správné.“
Jak bychom tedy měli vychovávat nastupující generaci, aby si

Velikonoce zachovaly svoje původní
poselství?
„Měli bychom předávat dalším pokolením onu základní pravdu, že pokud Kristus nevstal z mrtvých, nic dalšího nemá
smysl. Celá Evropa včetně českého národa stojí na křesťanských tradicích. Ani vědecký pokrok nestojí v příkrém rozporu
s vírou. Ta se naopak snaží lidem poodkrýt tajemství, která věda nemůže objasnit. Každý člověk se může řídit Desaterem přikázání počínaje tím čtvrtým, kdy
rozumově chápe, že to je dobré. Pouze
první tři vyjadřují křesťanské pravdy.
Západní kultura s sebou přináší určitou
laxnost a relativismus: vše na zkoušku.
Člověk ale musí být zodpovědný za své
konání. V relativistickém přístupu se vytrácejí hodnoty.“
Liší se nějak velikonoční tradice
v
naší
republice
a například ve vašem domovském
Polsku?
„Každá země, ba každý region má své
specifické tradice. V Řecku se opéká velikonoční beránek, v Čechách je tradice
hrkání, vycházející z hlídky římských
vojáků, stojících stráž u Kristova hrobu,
aby neukradli jeho tělo. To třeba v Polsku

není. V některých oblastech Polska a Slovenska se místo mrskání děvčat na Velikonoční pondělí polévá vodou. V Polsku
se žehnají velikonoční pokrmy na Bílou
sobotu dopoledne, tady až po večerní
mši svaté.“
Existují rozdíly mezi městem a
vesnicemi?
„Anonymní město svědčí takzvanému
náboženství konzumu, situace na dědinách je určitě lepší. Ale základem je
vždycky rodina, na ní je, jaké tradice zachovává. Jde o to, aby z tradic nezůstala
jen prázdná skořápka bez obsahu.“

Nelze staromilsky tvrdit, že svět býval pestřejší. Naopak, moderní doba s sebou přináší
netušené možnosti. Jak ale na jedné straně rozevírá obzory a lidem věci i zážitky, o nichž jejich předkové neměli tušení, tak na druhé straně o mnohé současníky ochuzuje.
Právě svátky Veliké noci, které jsou čerstvě za námi, jsou skoro typickým příkladem. Za dob našich prarodičů a praprarodičů jednoznačně největší svátky v roce.
Důvod je jednoznačný. Větší vliv náboženství od školních lavic až po sociální
a zdravotnická zařízení podtrhoval jejich křesťanský význam. Duchovní příprava na tyto svátky byla jednou z nosných dimenzí Velikonoc a leckdy pomohla
občerstvit člověka v nesnázích i po psychické stránce.
Zvlášť venkovské oblasti ale udržovaly i lidové tradice spjaté s Velikonocemi.
Úterý a středa předvelikonočního týdne byly zaměřeny především na jarní úklid.
Středě se konečně říkávalo Sazometná nebo Smetná, protože se vymetaly po zimní „topné“ sezóně saze z komínů a smýčily se domy. Ve městech zase Velikonoce,
stejně jako ostatně Vánoce, udávaly módní směr nastávajícímu ročnímu období.
V lepších kruzích byla takřka povinnost vyjít si ve svátky v novém jarním kabátě
s příslušnými vzájemně sladěnými doplňky.
I po gastronomické stránce měly Velikonoce svůj velký význam. Zvlášť vezmeme-li v
úvahu, že postní období od Popeleční středy se, byť v určité symbolické rovině, opravdu dodržovalo. Tabule na Boží hod velikonoční bývala proto honosnější i v méně
majetných rodinách. Tradiční mazanec a vejce se nechávaly žehnat v kostele, každý
z rodiny pak dostal na talíř příslušný kousíček svěceného pokrmu.
A protože lidé se chtěli vždy bavit, bylo Velikonoční pondělí plně vyhrazeno zábavě
v podobě pomlázky, při níž dováděla hlavně mladá generace. V současných městech i tato tradice pomalu upadá, životaschopnější je na vesnicích a především ve
vymezených folklórních oblastech. Každý z koledníků si může sáhnout do svědomí,
nakolik je motorem kolednických pochůzek náprstek řízného moku...
Pokud bychom byli v našem soudu příliš přísní, Velikonoce se pro většinu zúžily
na příležitost se svátečně najíst a napít, ratolestem pak nakoupit všelijaké velikonoční sladkosti. Kdyby bylo zvykem rozdávat dárky, snad by mohly komerčně
konkurovat Vánocům. Takto se ale jejich význam v západní konzumní společnosti nezadržitelně vytrácí.
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nabídka realit a nemovitostí, řádková inzerce

Koupím byt 2+1 v OV, západní Pronajmu dlouhodobě chatku na
část města. 777 602 873
plumlovské přehradě, studna, elektřina, suché WC. Zahrada 700 m2.
Hledáme ke koupi byt 2-3+1 v Pro- Mob.: 777 862 829
stějově. Spěchá! Tel.: 605 011 310
Hledám ke koupi byt v ProstěHledám k dlouhodobému pro- jově. Pokud možno s balkonem.
nájmu byt vel. 4+1 a větší. Tel. 792 273 285
724 751 229
Pronajmu kancelář v přízemí na
Prodám RD, obec Hrochov, vhod- Masarykově náměstí v Konici. Tel.:
ný na chalupu. Cena 330 000 Kč. 777 888 067
Platba hotově. Spěchá! Tel.:
604 942 261
Pronajmu 1+k na Žeranovské ul.,
5. patro, po rekonstrukci. Cena doAUTOPARK – Francouzská ul. hodou. Tel.: 608 887 633
sídl. Západ, Prostějov nabízí kryté
stání: akce duben 1+1 – 900 Kč/ Hledáme ke koupi RD nebo byt
měs., druhé auto v rodině 600 Kč/ v PV a okolí. I k rekonstrukci. Naměs. Tel.: 604 430 934
bídněte. T.: 605 011 310 i SMS
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REALITNÍ KANCELÁŘ
VNB REALITY
Hlaváčkovo nám.1 (ATRIUM),
Prostějov
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 3+1, Kralice 1.300.000 Kč
* RD 5+1, Určice
900.000 Kč
* RD 2+1, Zdětín
1.570.000 Kč
* 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 2+1, DB/P,62m2 799.000 Kč
* BYT 4+kk, 114 m2 2.800.000 Kč
* RD Laškov
440.000 Kč
* RD Alojzov
640.000 Kč
* RD po rek.Tovačov 2.200.000 Kč.
* Chata Prostějovičky 280.000 Kč
*Stav.pozemek10.532m2 BrodekuPV
PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME:

* BYTY 1+1, 2+kk, 2+1 v Prostějově
* BYT 3+1 do 1.500.000 Kč
* Rodinné domy v PV a okolí
* Chaty, zahrady a pozemky
Více na:WWW.VNB-REALITY.CZ

Koupím RD i s možností úprav. Koupím chatu k odpočinku, nejlépe
773 545 092
u lesa. 792 284 168
15022720227
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Vyplatíme všechny Vaše EXEKUCE Půjčky Prostějov a okolí. Tel:
a poskytneme Vám jednu půjčku. 776 087 428
Pracuji pro více věřitelů Volejte:
Peníze pro všechny ihned při
777 551 492
podpisu! Zvýhodněné podmínky, žádné poplatky. Volejte:
775 02 12 12
Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč.
Pracuji pro více věřitelů. Tel.:
777 551 492
Hotovostní půjčka 5 – 50 tis. Kč.
Vyřízení do 24 hodin. Pouze
seriózní jednání. Tel.: 777 467 046
!PENÍZE PRO KAŽDÉHO! Rychle
a seriozně. Vyplácení z vlast. zdrojů
od 3 věřitelů. Konzultace zdarma
denně na 739 066 462

Pronajmu novou nadstar. pro- Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč, rychle až
dejnu 200m2 s výlohou 3x7m v hotovosti. 774 409 430
do domu, bez poplatku předem. Tel.:
v centru,1patro,nájem 10.000Kč/
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů
měsíc. Info 602 553 222
Pronajmu 1+1. 723 565 897
Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ,
Hledáme ke koupi větší byt 3+1, nej- Prodám byt 4+1, cihlový dům, rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734.
lépe po rekonstrukci, 774 409 430
107m2, centrum města, cena Pracuji pro více věřitelů.
749 000 Kč. Tel.: 773 772 009
Koupíme chatu v okolí PV. Tel.:
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
774 101 818
Pronajmu objekt vhodný k men- ještě dnes. Tel.: 603 218 330
ší výrobě nebo skladování. Tel.:
Od 1.5. pronajmu cihlový byt 606 178 431
Rychlá hotovostní půjčka od 5 do
1+1 v přízemí, blízko centra. Tel.:
50 tis. Kč. Seriozní a rychlé jednání.
602 137 047
AUTO MOTO
774 119 937
Prodám alu kola letní na Felicii, Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000
dohodou. Tel.. 731 412 028
Kč se zástavou nemovitostí. Tel.:
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů.
Prodám 4ks Alu disky 7Jx16,
ET55, rozteč 5x114,3 s pneu Fulda. Cena 4,5tis. Tel. 602 775 607

22
Tolik aktuálních nabídek
vám nabízí dnešní rubrika,
z nichž si můžete vybrat
svůj nový domov.

Koupím Š-Fabii,tel:778 018 269
Prodám 4ks Alu disky 7Jx16,
ET42, rozteč 5x120 s pneu BaNabízíme k prodeji vilu o velikos- rum. Cena 5,5tis. Tel. 602 775 607
ti 5+1 se zahradou 307 m2 na ulici
Krátká v Prostějově. Vila je vhodná Koupím škodu Felicii Combi 1,3
k bydlení i v kombinaci s podnikáním zachovalou levně, po STK (jako
(ordinace, ateliér,služby atd.). Cena: pracovní vůz). Děkuji za solidní
Nabídněte. Tel. 721 204 152
nabídky. Tel.: 731 412 028

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ INZERCE
pro další èíslo je
v PÁTEK 10. dubna v 10.00 hodin

15030670256

e-mail: info@impulsreality.com

15012320038
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řádková inzerce, vzpomínky, pohřby

SLUŽBY

KOUPÍM

PRODÁM

Stěhování, vyklízení.
775 132 134

Tel.: Galerie umění Prostějov (bývalá
G. Bašta) vykupuje a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti.
Stolařství V. Jančík.
Neprodávejte překupníkům, ale odDomamyslická 104, PV.
borníkům za nejvyšší ceny. Školní 49,
www.stolarstvijancik.cz
tel.: 608 805 775, Jindřich Skácel.
Tel.: 604 820 358
Odkoupím a v hotovosti ihned proplaSTĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek, tím starožitnosti umělecké a sběratelské
721 344 771. Práce strojem UNC, předměty, staré knihy, pohlednice, minvýkopové, terénní práce.
ce, medaile, obrazy, zbraně, uniformy,
vyznamenání, hodiny, fotoaparáty, rádia, gramofony, nábytek z chromových
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
trubek i barevného umakartu, lustry,
Prostějov 604 389 367.
lampy, kamna, porcelán, keramiku, sklo,
věci ze stříbra, šperky, staré hračky, veteČištění kanalizací a odpadů
rány a věci na ně a další. Přijedu, rychle
Odvoz fekálií
a solidní jednání. Tel.: 605 138 473
Tel.: 774 368 343
Aukční ceny ihned v hotovosSvatby, narozeniny, oslavy, večírky, ti zaplatíme za kvalitní obrazy
dětské akce, disko, atd.. Muzika od 17.-20. století, zlaté a stříbrné
70. let až po současnost. Nabízím mince, hodiny a hodinky, zbraozvučení, osvětlení vašich akcí. Tel.: ně, stříbrné předměty, šperky
799 502 473
a veškeré starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní a hodnotné
Rekonstrukce koupelen. Tel.: předměty, nejlépe celé sbírky či
605 459 652
pozůstalosti. Info René Simon,
tel.: 736 127 661,
ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
simonrene@seznam.cz
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

Nezemřela. Spí, má-li sen,
je krásný. Zdá se jí o těch,
které milovala a kteří milovali ji.

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
Prodám běžecký a posilující pás
MAG TREADMIL PROTEUS –
skladný a výkonný. P. cena 11. tis.,
nyní 4. tis. Tel.: 731 412 028
Sazenice velkoplodé, skleníkové vinné révy. Možno pěstovat i venku. Tel.:
737 188 898
Prodám zahradní bazén s čističkou, p. 2,5 m, výška 85 cm, 1.500 Kč
Tel.: 731 412 028
Prodej brambor konzumních á 7
Kč/kg, krmných á 2 Kč/ kg. Firma Oldřich Mlčoch, Lešany 36,
Tel.: 721 308 323

Koupíme starožitný nábytek, obrazy, zbraně, vojenské předměty,
hodiny, porcelán, sklo, hračky,
moto věci a jinou veteš. Vykoupíme také celé pozůstalosti a zajišťujeme komplexní vyklízecí práce.
Seriózní jednání a platba hotově.
Tel.: 773 113 303.

Prodejna obuvi IVKA, Plumlovská ul., Pv, nabízí kvalitní, nové
jarní a letní zboží i na velmi problémové nohy. Otevřeno i v sobotu.
Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové
dříví – krácené. Cena 550 Kč/plm.
Doprava zajištěna. Tel.: 582 371 493
nebo 605 405 953
Prodám konzumní brambory
z Vysočiny, odrůda Milva. Cena
6 Kč/kg. Tel. 607 816 893, dovezu.

Dne 8. dubna 2015
uplyne 7. výročí úmrtí
pana Františka SEDLÁKA
z Ohrozimy.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Děkuji ze srdce
všem přátelům a známým,
kteří se přišli rozloučit
s panem Václavem KAŇÁKEM
z Určic.
Děkujeme za květinové dary
a projevy upřímné soustrasti.
Dále děkujeme Sboru
dobrovolných hasičů z Určic
a pracovníkům Obecního
úřadu Určice.
Za truchlící rodinu
manželka.

Dne 6. dubna 2015
by oslavila
paní Marie KORČÁKOVÁ
roz. Burgetová
77. narozeniny
a 13. dubna 2015
vzpomeneme 6. výročí od úmrtí
naší milované maminky a babičky.
S bolestí v srdci vzpomíná dcera
Marie a vnuci Petr a Pavel.
Nezemřela.
Spí, má-li sen, je krásný,
zdá se jí o těch, které milovala
a kteří milovali ji.
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Když zemře tatínek, sluníčko zajde,
v srdci nám zůstane smutek a chlad,
sotva se na světě někdo najde, kdo by
nás jako tatínek měl rád.

Dne 12. dubna 2015
uplyne 45 roků, kdy nás náhle
a navždy opustil náš drahý tatínek
pan Alois HERTL
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 ho znali,
vzpomeňte s námi, děkujeme.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji tímto zdvořile kolektivu
lékařů, sester, ale i paním
uklízečkám, žákyním i žákům
místní SZŠ, jejich paním
učitelkám za všestrannou
péči nadstandardního směru,
milé úsměvy a hřejivá slova
při překonání zákeřného
a závažného onemocnění.
Za to vše děkuji i jejich šéfovi
panu primáři Nemocnice
Prostějov
Mudr. GRYGOVI CsC.
z oddělení chirurgie
a to nejen jménem svým nýbrž
i spolupacientů. Vše nejlepší
v pracovním i osobním životě
všem ze srdce přeje vděčný
expacient Mgr. Zdeněk Šilhán.

vzpomeòte na zesnulé
novì
v barevném
provedení
pouze
za

200 Kè

tel.: 582 333 433 * mob. 608 960 042

e-mail: inzerce@
inzerce@vecernikpv.cz

Dne 6. dubna 2015
jsme vzpomněli 10 let,
co nás navždy opustila
paní Věra CHYTILOVÁ
z Prostějova.
S láskou vzpomíná manžel,
dcera a synové s rodinami.

Dne 6. dubna 2015
uplynulo 6 let,
co nás navždy opustil
pan Drahomír PETRÁSEK
z Kraliček.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, dcera a syn s rodinami.

A světlo plnou náruč
jsem sevřela naposled…..

Dne 8. dubna 2015
vzpomeneme
7. smutné výročí úmrtí
paní Petry VYCHODILOVÉ
roz. Prášilové.
Vzpomíná dcera Terezka
a všichni, co ji měli rádi.

Dne 11. dubna 2015
vzpomeneme
3. smutné výročí úmrtí
paní Blanky GLOZAROVÉ
ze Skalky.
S láskou vzpomíná manžel,
syn Miroslav a dcera
Dagmar s rodinou.

smuteèní oznámení

!!! AKCE TRVÁ UŽ JEN ČTYŘI DNY!!!
Mimořádná nabídka:
za

12měsíců

platí do 10. dubna 2015

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

Pohřební služba Pavel Makový

více info na

Nejsou již mezi námi

STRANĚ 26

15031970286

zaplatíte 780 Kč

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK O DVĚ
KORUNY LEVNĚJŠÍ A AŽ DO DOMU!

Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004

15012920079

15040310352

Pohřební služba Pavel Makový,
Kravařova 11, tel.: 582 332 100

Poslední rozlouèení

František Marek 1937 Protivanov Úterý 7. dubna 2015
Vlastimil Martinek 1939 Tovačov Antonín Janči 1946 Dobrochov 13.00 kostel Brodek u Prostějova
Františka Menšíková 1929
Anděla Lakomá 1943 Vrahovice 14.30 kostel Vrahovice
Otaslavice Středa 8. dubna 2015
Karel Běhal 1925
Prostějov Helga Ondrová 1935 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Františka Vidmuchová 1947 Marie Vařeková 1931 Prostějov 10.15 Obřadní síň Prostějov
Mostkovice Čtvrtek 9. dubna 2015
Ludmila Nadymáčková 1930
Ladislav Synek 1941Prostějovičky 13.00 kaple Prostějovičky
Prostějov Pátek 10. dubna 2015
Renáta Krivčíková 1970 Kobeřice Drahomír Hrubý 1946 Plumlov 10.15 Obřadní síň Prostějov
Josef Pořízka 1944 Otinoves
Václav Vašek 1961 Pěnčín 14.00 kaple Pěnčín
Bohumil Hrubý 1941 Prostějov
Ing. Gustav Sochora 1931
Verona Juhaňáková 1930 Čelčice Jiřina Chudobová 1925 Smržice
Prostějov Věroslav Koudelka 1950 Lipová Libuše Vraštilová 1935 Hablov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Nejsou již mezi námi

15040120349

15020610121

Václav Kaňák 1945
Určice
Věra Horáková 1922
Čechy pod Kosířem
Květoslava Preclíková 1935
Prostějov
Bedřich Breitzetel 1951 Prostějov
Libuše Kalabisová 1920 Prostějov

Poslední rozlouèení

Středa 8. dubna 2015
Andrej Kubalak 1931 Kralice na Hané 13.00 kostel Kralice na Hané
Pátek 10. dubna 2015
Alena Slavotínková 1927 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Jaromír Frelich 1941 Žešov 14.00 kostel Žešov
Sobota 11. dubna 2015
Marie Procházková 1930 Bohuslavice 13.00 kostel Klenovice na Hané

Pohřební stužba A.S.A. TS
Marie Balzerová 1949
Němčice nad Hanou

18

Úterý 7. dubna 2015
www.vecernikpv.cz

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
Řidič – rozvoz a donáška poledního menu (9-13hod), vhodné pro
důchodce. Místo nakládky Kralice
na Hané. Info: 582 342 095
Firma HANAKOV spol. s r.o.
přijme do třísměnného provozu
obsluhu soustruhu. Požadujeme
vzdělání v technickém oboru,
praxe výhodou, samostatnost,
flexibilitu. Nabízíme zázemí stabilní společnosti, dobré platové
podmínky, závodní stravování,
uchazečům s bydlištěm mimo
okres PV nabízíme příspěvek
na ubytování v ubytovně. Tel:
582 302 341. Životopisy zasílejte
na hanakov@hanakov.cz
Karon s.r.o. přijme zedníka, tesaře
- vyučené, řp B podmínkou. Tel.:
605 483 602
Hledáme zedníka-dlaždiče (vedoucí pracovní skupiny) Tel.:
731 487 691
Přijmu pracovníka do pekař. provozovny 3 směnný provoz, info:
582 342 095 9-12 hod
Centrum regenerace v Prostějově.Ihned zapracujeme do různých pozic. Možnost i VČ. Tel.:
602 810 644.

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

Stavební firma hledá stavebního
mistra (parťáka) na práci v okrese Prostějov. ŘP sk.B nutný. Tel.:
608 984 766
Pozice
Plat (Kè)
Provoz
Kvalifikace
Firma
35 000 Kč jednosměnný základní+praktická Dolák Petr
Nabízím brigádu za barem s disko- Řidič/ka MKD
11 200 Kč jednosměnný základní+praktická Progress project s.r.o.
Penzion a restaurace U Koníčka tékou. Noční provoz. Pátek, sobota. Pomocný stavební dělník/-ce
Ošetřovatelé
a
cvičitelé
lam
11 200 Kč jednosměnný střední odborné
Elit Star a.s.
přijme zaměstnance na pozici
Tel.: 777 757 280
Prodavač/-ka v rychlém
11 200 Kč dvousměnný
střední odborné
KAJA s.r.o.(DÉSI)
servírka/číšník. Životopisy
občerstvení
prosím zasílejte na email:
15 500 Kč dvousměnný
střední odborné
AMF Reece CR, s.r.o.
H&D, a.s. přijme – samostatnou Obráběči kovů-soustružníci
restaurantjob@email.cz.
20 000 Kč dvousměnný
střední odborné
Mürdter Dvořák,
Více informací na tel. 777 117 998 provozní účetní s minimálně 4 le- Obsluha vrtačky
nástrojárna, spol. s r.o.
tou praxí v provozní účtárně práv14 000 Kč jednosměnný střední odborné
MG konfekce, s.r.o.
Moderní stavební firma přiního subjektu (i mladodůchod- Šička/-šič
81Kč/hod nepřetržitý
střední odborné
SIGNUM spol. s .r.o.
jme šikovné pracovníky. Tel.:
kyni) pro pracoviště Olomoucká Galvanizéři
jednosměnný střední odborné
Vít Spáčil-prádelny, čistírny
777 943 299
37, Prostějov. – švadleny s praxí Dělník/-ce na provozu prádelny 9 200 Kč
20 000 Kč pružná prac. doba střední odborné
Milan Žvátora
v oděvní pásové výrobě – mla- Řidič Tatry 815
70 Kč/hod jednosměnný střední odborné
PILA MINX, s.r.o.
dodůchodkyně vítány na klíčové Pracovníci pro výrobu palet
Firma HANAKOV spol. s r.o.
12 000Kč jednosměnný střední odborné
PLASTIMEX Pv, spol. s r.o.
operace při výrobě bund a pán- Skladník/-ce – údržbář/ka
přijme do hlavního pracovního
15 000 Kč pružná prac. doba USV
GALA a.s.
ských vlněných plášťů na dobu Správce/-kyně areálu
poměru lakýrníka. Nabízíme
20 000Kč jednosměnný ÚSO s maturitou LINAPLAST s.r.o.
určitou do 30.10.2015 s možností Vedoucí logistiky a skladů
zázemí stabilní společnosti, od40 000Kč jednosměnný ÚSO s maturitou GASL CZ s.r.o.
prodloužení, popř. i na kratší ob- Projektoví inženýři
povídající mzdové podmínky
dobí. Nabídky zasílejte na cent- Asistent/-ka vedoucího provozu 15 000 Kč jednosměnný ÚSO s maturitou MOPS spol. s r.o.
a závodní stravování. Požadu20 000Kč nepřetržitý
ÚSO s maturitou Charita Konice
ral@hdas.cz nebo Olomoucká 37, Zdravotní sestra
jeme vyučení a praxi v oboru,
Učitel/ka
24 000Kč jednosměnný
Vysokoškolské
Základní škola Němčice n/H
796 01 Prostějov.
bezúhonnost. Životopisy posílejte na hanakov@hanakov.cz
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir
Tel: 582 302 341 Brablecová
Hledáme personál do exkluzivní
a na nástěnkách ÚP ČR-Prostějov ulice Plumlovská 36.
herny v Prostějově. Nabízíme zají- Zprostředkování zaměstnání: Plumlovská 458/36, 796 01 Prostějov
Přijmutelefonistkučitelefonistyna mavou práci s možností dalšího rozsjednávání schůzek. 200 Kč/hod. voje. Informace tel.: 602 527 319.
Tel.: 608 025 895
Životopis s fotografií zasílejte na
office@businessline.cz
Hledám pro žáka 7. třídy doučování
AJ, ČJ, matematika. Nejlépe studentku. 100 Kč/hod. Tel.: 608 944 201

Penzion a restaurace U
ka přijme zaměstnance
Přijmu řidiče s ŘP sk C, jízdy zici KUCHAŘ. Nástup
tuzemsko. Tel.: 605 248 001
ihned!!! Více informací
Přijmeme pracovnici na úklid 777 117 998
v odpoledních hodinách – krátký
úvazek. Vhodné pro ČID. Kontakt: 582 345 379
Hledám elektrikáře.774 989 007

Strojírenská firma z Prostějova
hledá zámečníka s praxí a znalostí výkresů. Nástup možný ihned. Tel.: 602 760 099

Koníčna pomožný
na tel.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Připravujeme nové
webové stránky

www.vecernikpv.cz

15040320355

PRÁCI HLEDÁ

15033110343

150123020036

15033110341

15033110344

15032010285

Ing., ekonom s NJ a RJ hledá práci
v admin., marketingu, logist. Tel.:
704 766 469
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soutěže
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ˇ
PRO VOLNOU CHVILICKU
ˇ ˇ
´
aneb luStETe,
bádejte,
hádejte..
správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 13/2015:

První dubnové číslo vám v rámci nového projektu "MILUJEME VEČERNÍK" znovu 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 9. DUBNA 2015,
12:00 hodin, s jedinou výjimkou, kterou je křížovka s o den dřívější uzávěrkou.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

správně:

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
vyhrál/-a

Wolkerova 31
Jaroslava PROCHÁZKOVÁ, Finská 9, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na věštění
od KARTY ZDRAVÍ.
BÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

správně:

vyhrál/-a

Gabriela Jančíková
Marie VAŇKOVÁ, Čechovická 81, Prostějov
Výherce
ýh
získává: DVĚ PŮLMETROVÉ ŠPIZZA PIZZY,
v HODNOTĚ 430 Kč, které věnovalo OBČERSTVENÍ ŠPIZZA.

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

správně:

OSMISMĚRKA

vyhrál/-a

ŠANSONY
Věra PROCHÁZKOVÁ, J.B.Pecky 5, Prostějov
Výherce získává: 3 VSTUPENKY na Chantal Poullan v MK Litovel.
SU
DO
KU

správně:

SUDOKU

vyhrál/-a

7,9,4,3
Jaroslava BENEŠOVÁ, Na Brachlavě 48, Prostějov
Výherce získává: VSTUPENKU v hodnotě 500 Kč
na koncert Richarda Müllera!.

15012860075

správně:

KŘÍŽOVKA

vyhrál/-a

široká nabídka dobrot nejen na e-shopu
Petra POHANKOVÁ, Prostějovská 82, Bedihošť
Výherce získává: POUKAZ V HODNOTĚ 400 KČ NA KONZUMACI
LAHŮDEK OD FIRMY DAREX..

Dnes můžete zápolit o VSTUPENKU na koncert skupiny Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat
v redakci Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.
ČECHOMOR v hodnotě 400 Kč.

SUDOKU

OSMISMĚRKA

15032560314

15030260236

SEKÁČ MOZARTKA NABÍZÍ ..... ........

Partnerem dnešního kola je SEKÁČ
MOZARTKA, který věnoval POUKAZ na
nákup zboží v hodnotě 400 Kč.

BOND, BUKY, CIMRA, DORTY, DYJE, CHAMRAĎ, CHÝŠE, KATR, KLÍŠTĚ,
KORA, MANKO, MÁTY, MOTTO, OCASY, PAVÍ, POUŤ, RÁČE, SNOP, SULC,
SVĚTEC, TĚLA, TĚLO, TCHÝNĚ, TRNY, UKRÝTI, ÚSTAV, VSAKY

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 sportu
a graficky
lehce
poupravili
oporu
prostějovských
basketbalistů.

15021660162

Výherce získá 2 VSTUPENKY na koncert
EWY FARNÉ. Na odpovědi čekáme do
středy 8.4., nezapomeňte uvést tel. kontakt

Prostřednictvím Večerníku obdrží výherce POUKAZ
na občerstvení v hodnotě 500 Kč od firmy BRUTUS.
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zveme vás...

TIPVečerníku

JAKUB SMOLÍK

s doprovodnou skupinou

HÁZENÁ

21. kolo

Sobota 11. dubna 2015:
13.00: TJ Sokol II Prostějov – Sokol
Juliánov (19. kolo 2. ligy mladších dorostenců, tělocvična Reálného gymnázia ve
Studentské ulici).
15.00: TJ Sokol II Prostějov – KH Zbrojovka Vsetín (19. kolo 2. ligy starších dorostenců, tělocvična Reálného gymnázia
ve Studentské ulici).
17.00: TJ Sokol II Prostějov – Sokol
Juliánov (19. kolo 2. ligy mužů, tělocvična
Reálného gy
gymnázia ve Studentské ulici).
)

sobota

KDY: ÈTVRTEK 9. DUBNA, 19:00 hodin
KDE: Spoleèenský dùm, Komenského ul., Prostìjov
Už za dva dny se sálem Společenského domu rozezní líbivé a poetické
písně jednoho z nejpopulárnějších
lidových zpěváků generace dnešních
šedesátníků a především šedesátnic. Do srdcí se však vryl nejen jim,
ale jeho hity jsou oblíbené dodnes
u všech. Velkolepý koncert Jakuba
Smolíka s doprovodnou skupinou
byste si proto rozhodně neměli nechat ujít. Začíná tento čtvrtek od sedmi hodin večer.
Dlouholetá umělecko-interpretační
osobnost, jež svými sladce laděnými
písněmi oslňuje zejména něžnou část
publika zavítá do Prostějova. Při poslechu hitů jako „Až se Ti jednou bude
zdát“ , „Ave Maria“, „Jen blázen žárlí“ či
„Prý chlapi nebrečí“ pookřeje nejedno
ženské srdce.
Jakub Smolík těží ze své image, pěkných
skladatelských kousků Z. Bartáka, Fr.

LEDNÍ HOKEJ
Pátek 10. dubna až neděle 12. dubna 2015:
od 10:00 do 18:00: mezinárodníh turnaj
e dorostenců U16, Víceúčeloá hala-zimní
stadion v Prostějově.

Kasla nebo J. Zmožka, ale i nesmírně
vytříbeného vkusu pro výběr coververzí starších českých šlágrů, které mladší
část publika dnes zná především díky
němu. Na kontě více než dvaadvacet alb
a patří k českým interpretům s největší
fanouškovskou základnou.
Jeho koncerty jsou provázeny doprovodnou skupinou i vokalistkami, navíc
jsou obohaceny nejedním zážitkem,
humorem a jevištní zábavou, čímž
umocňuje celkový divácký zážitek. Tím
vším se potvrzuje skutečnost, že jeho
představení není jen běžný koncert,
avšak i zábavná show.
Jestliže ještě nemáte vstupenku a chcete
zkusit štěstí, nalistujte stranu 24, kde
najdete TELEFONICKÁ SOUTĚŽ
o půltucet lístků zadarmo! Na koho
z vás se štěstěna neusměje, může ještě
využít předprodeje přímo v „Kasku“,
č v síti ticketart.cz.

BASKETBAL
Sobota 11. dubna 2015:
18.00: Ariete Prostějov – Sluneta Ústí nad
Labem (3. čtvrtfinále Kooperativa NBL
mužů, hala Sportcentra DDM Prostějov).

VOLEJBAL
Sobota 11. dubna 2015:
případný 5. zápas , 17:00: VK Agel
Prostějov - TJ Ostrava

FOTBAL
pozvánky na všechny zápasy najdete na
straně 31, vybrané šlágry pak na str.21

KOLOVÁ
Neděle 12. dubna 2015:
10:00: Turnaj v extralize ČR
hala Nezamyslice

FILMOVÉ A DIVADELNÍ
OKÉNKO...

BRUSLENÍ
VEŘEJNOSTI

aneb, co se kde hraje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
úterý 7. dubna
14:00 Úterní Bijásek – Jak jsme hráli čáru
Jen pro držitele karty Bijásek!!
17:30 Druhý báječný hotel Marigold
20:00 Cesta ven
české filmové drama
středa 8. dubna
17:30 Druhý báječný hotel Marigold
20:00 Cesta ven
čtvrtek 9. dubna
17:30 Čarovný les
americký muzikál
20:00 Cesta naděje
austral. výpravný velkofilm
pátek 10. dubna
17:30 Čarovný les
20:00 Cesta naděje
sobota 11. dubna
17:30 Čarovný les
20:00 Cesta naděje
neděle 12. dubna
17:30 Čarovný les
20:00 Cesta naděje

Kulturní klub
b

DUHA

MÌSTSKÉ DIVADLO
ADLO
PROSTÌJOV

www.prostejov.eu/duha
čtvrtek 9. dubna
18:00 Večer francouzského divadla
výstava fotografií a kostýmů francouzského divadla, ochutnávka francouzských specialit a moravských vín.
n.

čtvrtek 9. dubna
19:00 Ceny Olomouckého kraje
za kulturní počin 2014
pořádá TK PLUS
sobota 11. dubna
19:00 Nerušit, prosím

DIVADLO POINT

Kino klub

www.divadlopoint.cz
sobota 11. dubna
18:00 Baskervillská bestie
Kulturní dům Malé Hradisko

Apollo 13
Barákova 12, Prostějov
pátek 10. dubna
20:00 UNDERGROUND FEST
sobota 11. dubna
21:00 Apollo Swing
www.vecernikpv.cz

Mìstská knihovna Prostìjov
Skálovo nám.6, Prostějov
čtvrtek 9. dubna od 13:30 do 14:30 hodin – Pohádky s Marcellou Dostálovou
– knihovna pro děti
čtvrtek 9. dubna v 17:00 hodin – Křest
knihy Petry Polsen – podkrovní sál

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.

RÙZNÉ……..
Pozvánky na semináře OHK v Prostějově:
23. dubna – OBCHODNĚ-PRÁVNÍ
PROBLEMATIKA V NĚMECKU
– Dr. Marcella Pawelka
4. května - AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKAPRACOVNÍCHÚRAZŮANEMOCÍ
Z POVOLÁNÍ - přednáší Robert Křepinský
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17,
nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky,
např. polohovací lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC křesla aj. Služby jsme
rozšířili i o rozvoz pomůcek.
Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo
na tel.č. 588 008 095, 724 706 773

MC Cipísek
Odpolední herny pro rodiče a prarodiče
s dětmi do 5 let – vždy v pondělí od 15:00 do
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
17:00 hodin. Není potřeba se hlásit předem.
A NEDOSLÝCHAVÝCH,
Kurz efektivního rodičovství pro poSvatoplukova 15, Prostějov
kročilé – dle rozpisu pro nahlášené
I v roce 2015 Vám nabízíme možnost
Cyklus programů duben-červen –
využít služeb našeho zařízení. Kromě
probíhá od 7. dubna. Bližší informace odborného sociálního poradenství, Vám
o volných místech v programech na kon- také nabízíme zajištění baterií do sluchadel
taktních adresách nebo přímo v MC.
a drobného příslušenství ke sluchadlům
(hadičky, čistící tablety, či ušní tvarovky
SEMTAMNÍK
různých velikostí). Zároveň vás upočtvrtek 9. dubna od 13:00 do 16:00 zorňujeme na změnu telefonní ho čísla
Pletení z pedigu v klubovně SONS.
poradenského zařízení: 775 549 777

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

DUHA
Školní 4, Prostějov
středa 8. dubna
15:00 Bio Senior – Něžné vlny
sobota 11. dubna
15:00 Krtek a oslava
pásmo pohádek
17:30 Pošťák Pat
americký animovaný rodinný film
20:00 Bony a klid 2
česká krimi komedie

CO, KDY, KDE aneb informace, akce,
události a pøednášky z vašeho okolí…
Ekocentrum IRIS
Husovo náměstí 67, Prostějov
neděle 12. dubna – Protivanovsko s historikem Jánem Kadlecem – sraz v Protivanově v 9:20 u zastávky autobusu
pondělí 13. dubna od 16 do 18:00 hodin
– Keramika – tvořivá dílna

Úterý 7.4.
09.00-10.00
Bruslení pro školy a veřejnost
Středa 8.4.
18.15-19.15
Hodinové bruslení pro veřejnost

Regionální pracoviště TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje
služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
V neděli 19. dubna 2015 v 15:00 hodin
se koná ve Společenském domě představení Pavla Kožíška „Hra kouzel a magie“
Za zdravím do Beskyd!
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, Okresní organizace Prostějov, pořádá i letos rekondiční pobyt, kterého se mohou
zúčastnit i nečlenové SPCCH. Pobyt
se uskuteční v horském hotelu Cherry
v Horní Bečvě ve dnech 21.- 28. června.
Informace a předběžné přihlášky na
mobilu 739 513 405, Mgr.V. Pařízek.
Hanácký auto moto veterán klub
v AČR Prostějov pořádá v sobotu
11. dubna 2015 od 8 do 13 hodin „motoristickou burzu“ před supermarketem
Tesco Prostějov – Držovice.
Půjčovna rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek
LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV,
Hacarova 2, zajišťuje ortopedické vozíky, WC křesla, chodítka – pevná,
pojízdná, podpažní, servírovací stolky a
polohovací lůžka (mechanická, elektrická).
Kontakt po telefonu
pí. V. Zapletalová 776 054 299

www.vecernikpv.cz

akce v regionu...
Cyklisté odstartují sezónu výjezdem do Haček
Tuto sobotu 11. dubna 2015 jako každý rok chystají cyklisté z Olomouce, Prostějova a Uničova symbolické otevírání cyklistické sezóny vyjížďkou do obce Hačky u Konice. Již třináctým rokem se všichni příznivci kola sejdou v
10:00 hodin v Olomouci na Andrově stadionu, prostějovští u velodromu a uničovští u radnice. Společně potom vyrazí do 25 km
vzdáleného cíle, kde je přivítá starosta Haček. Zájemci mohou v Hačkách navštívit historickou památku „větrný mlýn“, kde jim
olomoucký cyklistický trenér Václav Kyba se svou ženou ukáže i další zajímavosti. Akce bude ukončena individuálním návratem
jízdou především z kopce.
Šifry prověří řidiče na Žraloku i v okolí
Šifry, úkoly, rychlost. To vše na vás čeká během čtvrtého ročníku
šifrovacího zábavného závodu v okolí Prostějova GEOdakar. Akce
se bude konat v sobotu 11. dubna od 7.30 hodin v autocampu Žralok u Podhradského rybníka v Plumlově. GEOdakar je automobilový geozávod pro dvoučlenné posádky, kde se snoubí rychlost
luštění všemožných šifer s terénními úkoly, které závodníky čekají
na trati. Trať je přizpůsobena standardním vozům a je vedená výhradně po komunikacích. Posádky po přesunu na dané místo objeví šifru, se kterou si budou muset poradit. V případě bezradnosti
s luštěním je možnost nechat si poslat nápovědu, tak abyste zdárně
dokončili závod. Cílem závodu je dojet do cíle a posbírat co nejméně trestných minut.

TIP
NEBOJSA

k obrazovce

Pohádkové prohlídky
Vsobotu11.dubnaod10.00do18.00hodinvkaždoucelouhodinuse
budou konat Pohádkové prohlídky zámku pro děti a dospělé. Během
letošní prohlídky se podíváte třeba do pohádky Co takhle svatba, princi? Budete svědky toho, jak Kuba Dařbuján léčí lakomce Pandrholu
atakésepotkáteshubatouKáčou,kterousinazádechodnesečert.Další pohádkové prohlídky jsou naplánované na 25. a 26. dubna.
Na vepřové hody do Dětkovic
SDH Dětkovice pořádá v sobotu 11. dubna 2015 od 16 hodin na
sále v Dětkovicích VEPŘOVÉ HODY. Speciality podomácku připravené bude možno jíst přímo na místě nebo si odnést ve vlastních
nádobách domů. Na kvalitní jídlo srdečně zvou širokou veřejnost
hasiči Dětkovice.

NEDĚLE
12.4.2015
20:15 HODIN

Pohádka ČR (1988)
Režie: J. Matula
Hrají: J. Kroner ml., O. Vetchý, Z. Skopalová, V. Knop, B. Čáp
Do cizích krajů a nebo také za humna se
dobří čeští i slovenští venkovští chlapci vydávají v mnoha pohádkách. Jeden si odtamtud
přivede do vsi krásnou princeznu, jiný získá
ve světě pytel dukátů, další se naučí svéráznou „latinu“ sud-kulatý-rys-tu-pije. A Ondru
poslal táta do světa, protože se ničeho nebál.
Ono se zdá, že kvůli takové vlastnosti by si
tatík měl syna raději držet doma, ale Ondrova síla a nebojácnost pomalu začala přinášet
víc škody než užitku. A tak mu táta sbalil
pět švestek a poslal ho co nejdál od rodné vsi.

A dojít co nejdál může znamenat, že půjdete
věčně. To by ale nebyl Ondřej, aby své cestě nedal nějaký cíl. Jeho společníkem se stane zlodějíček Ferko, který je však nejen zbabělý, ale také
líný a prolhaný. Ti dva spolu zažijí strašidelná
dobrodružství v čertově mlýně a v temném lese.
A pak se doslechnou o začarovaném království.
Kdysi tam každé ráno rozkvétaly krásné bílé

růže, které večer dostávaly barvu zapadajícího
slunce. Žila tam ale také krásná princezna se
vzpurnou hlavou, která se odmítla provdat za
zlého čaroděje. A ten zemi zaklel. Než princeznu a Ondru svede osud dohromady, bude muset statečný junák ještě nejednou prokázat, že
má pro strach uděláno. Teprve láska ho naučí,
co to znamená se bát.

MILUJE
M
VEČER E
NÍK

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

VELIKONOCE
V PŘEDZVĚSTÍ

SPORT

KULTURA
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CYKLISTÉ SKC TUFO Prostějov
se představili u STOLETÉ DÁMY

Naleznete
uvnitř

HEREČKA Z POINTU
AŽ DO SERIÁLU ULICE

POŘÁDNÉHO ROCKU

●● Nina Horáková začínala
ve Ptení, teď je na TV Nova
strana 24

DIVIZNÍ URČICE
HRÁLY BEZ BRANEK
●● Navštívili jsme další
klíčový boj o záchranu

strana 28

Foto: Josef Brychta

I TAK POØÁDNÌ
strana
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PROSTĚJOV
V O třicet let
le více než loni prostějovská radnice slaví v tomto
tom roce cyklistický oddíl SKC TUFO Prostějov.
Prostějov A v roce svého jubilea
vstupuje kontinentální tým
tý do celé sezony s velkými ambicemi získat co nejvíce bodů do žebříčku UCI, posunout své čle
členy do silniční i dráhové
reprezentace a zabojovat o nejvyšší příčky v domácím pohárovém seriálu, jehož titulárním sponzorem se stal právě jeden z významných partnerů
prostějovské stáje.
Minulý pátek dopoledne se nová sestava ukázala představitelům statutárního města v čele s primátorem
Miroslavem Pišťákem a jako dárek přivezli závodníci
víno z oddílové vinice. Samotné jezdecké složení se
přes zimu téměř z poloviny obměnilo, novou tváří je

i sportovní manažer Tomáš Konečný, jenž mimo jiné
působí na pozici trenéra českého národního výběru.
Aktuální prostějovský výběr by měl být podle funkcionářů ještě kvalitnější než ty předchozí, ve svém středu má kvalitní vrchaře, časovkáře, spurtery i dráhové
specialisty. Prvním výsledkovým potvrzením těchto
úvah se stalo vystoupení na sobotní domácí klasice
Velká Bíteš - Brno - Velká Bíteš v podobě dvanáctého
místa Petra Lechnera, bronzového medailisty z domácího mistrovství republiky v roce 2013.
VOLEJBALISTKY KROK
Reportáž z předsezónního představení týmu i zpravodajství ze zakončení chorvatské přípravy a úvod- OD FINÁLE EXTRALIGY
ních silničních vystoupení borců SKC TUFO v tomto ●● „Agelky“ zatím drtí
roce naleznete na straně 33, rozhovor s Tomášem ostravské překvapení
Konečným pak přinášíme na straně 2.
(jim)
strany 36 a 37

JEDNOU Lilian Amann vyrazila na LovSlov zveme na šlágr Večerníku - BOX
EXKLUZIVNĚ
Boxeři jdou na Nitru
VĚTOU
●● První náměstkyni prostějovského primátora Alena Rašková
má ojetej zadek! U auta...
Čtěte na straně 25
●● Prostějovan Ladislav Svozil
bude i v nové sezoně hlavním
trenérem extraligových Vítkovic,
jako jeho asistent bude pokračovat Jakub Petr.
●● Konice potřetí v sezoně nasázela čtyři branky a už není
v krajském přeboru předposlední.
Více na straně 29
●● Bývalý Jestřáb Jaroslav Hertl získal polský titul, jeho GKS
Tychy zdolalo i díky krajanům
Žigárdymu, Vítkovi a Ferencovi
ve finále Jastrzebie 3:1 na zápasy.
●● Debutová výstava Simony Vičarové, která si říká Larrisa Herman, přilákala minulý do Galerie
u Hanáka několik desítek zvědavých návštěvníků.
Více čtěte v příštím čísle
●● Libor Žondra se postaral o jedinou branku Znojma v sobotním
utkání 22. kola druhé fotbalové
ligy, ani jeho zásah ale neodvrátil
prohru 1:2 v Pardubicích.

PROSTĚJOV Známé výtvarnici a spisovatelce Lilian Amann
vyšla nová knížka. Jmenuje se
LovSlov a obsahuje rovnou stovku lehce surrealistických básniček. Za vznikem literárního díla
stojí hlavně náhlé prozření a fascinace češtinou.
„Všechno začalo slovem sladkosti. Že jsou v něm kosti, mne tak
šokovalo, že jsem se dala do obezřetného pátrání, jak je tomu u jiných slovních druhů. A najednou
jsem žasla nad tím bohatstvím
nejrůznějších možností,“ vyjádřila
se exkluzivně pro Večerník Lilian Amann, podle níž by básničky
mohly čtenáře jednak pobavit, ale
také inspirovat k vlastnímu bádání.
Křest LovSlovu proběhne 2. června
v Ellie´s Cafe v centru Brna,
Prostějované se s knihou budou
moci seznámit 4. června v Měst-

PROSTĚJOV Poprvé v tomto kalendářním roce dostanou příznivci
kvalitního boxu možnost zhlédnout utkání v prostějovské sokolovně.
Stane se tak v sobotu 11. dubna od 18:00 hodin, kdy se proti sobě
postaví výběry BC DTJ Prostějov a BC Stavbár Nitra, vstupné činí
šedesát korun.
Domácí vstoupí do osmého interligového kola z pozice třetího celku
tabulky tři body za druhou Prahou, která si před týdnem dokázala poradit v poměru 12:4 s mužstvem Gorny Slask Gliwice a tříbodovým
náskokem právě na tohoto polského soupeře.
To hosté ze západního Slovenska jsou zatím jasným králem mezinárodního zápolení, když všech svých pět soubojů přetavili v poměrně
přesvědčivá vítězství, pouze nad Poláky se napoprvé radovali až po
těsném výsledku 10:6.
Při úvodním setkání víkendových protivníků na konci loňského roku
se radovala favorizovaná Nitra v poměru 12:4, nyní jdou domácí do
odvety s velkým optimismem a touhou získat oba nabízené body.
Podporou pro ně je loňské přípravné střetnutí na Hané i poslední ostrý souboj obou celků na Moravě před několika lety, v obou případech
totiž slavil právě Prostějov.
Nyní se domácí výběr bude muset obejít bez Miroslava Šerbana, jenž
přerušil svou aktivní kariéru, kouč Petr Novotný tak chystá při skládání
soupisky úřadujícího vítěze české extraligy nějaká překvapení. (jim)

Lilian Amann doprovodila knížečku
i vlastními ilustracemi, přímo na titulní
straně najdete klisnu složenou z částí,
které obvykle vídáme za docela jiných
okolností.
Repro: PV Večerník

ské knihovně v Kostelci na Hané
a o dva dny později na vernisáži
autorčiny výstavy na plumlovském zámku.

Více čtěte na straně 39

boje na zelených trávnících aneb

KAM ZA F

TBALEM

KRAJSKÝ PØEBOR – 21. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 17. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 17. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 17. KOLO

TJ SOKOL KLENOVICE N. H.

TJ SOKOL ČECHOVICE

TJ SOKOL PLUMLOV

TJ SOKOL VRCHOSLAVICE

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 17. KOLO

TJ SOKOL V PIVÍNĚ

FK MOHELNICE „B“

FK SPARTAK LIPNÍK N/B

1.FC VIKTORIE PŘEROV „B“

FC BRODEK U PŘEROVA

FK SLAVOJ KOJETÍN „B“

SOBOTA 11. 4. 15:30 HODIN

NEDĚLE 12. 4. 16:00 HODIN

SOBOTA 11. 4. 16:00 HODIN

NEDĚLE 12. 4. 16:00 HODIN

NEDĚLE 12. 4. 16:00 HODIN

Fotbalový areál v Klenovicích

Fotbalový areál v Čechovicích

Fotbalový areál v Plumlově

Fotbalový areál ve Vrchoslavicích

Fotbalový areál v Pivíně
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sportovní výsledky

Fotbalový sumáø

20. kolo - Přebor Olomouckého KFS

20. kolo - MSFL

1.FC
Slovácko "B"

2

1.SK
Prostějov

3

Sokol
Konice

Poločas: 1:2
Diváků: 98.

Branky: 9. a 76. Zajíc - 15. Zelenka, 42. Koudelka, 59. Hirsch. Rozhodčí: Dresler Mikeska, Cieslar. Žluté karty: Hlúpik, Jeleček - Sečkář.
Daněk – Prajza, Mezlík, Holek, Civič (67. Jeleček) - Hlúpik,
Havlík, Galuška, Michna (46. Machač) – Sadílek, Zajíc.
Trenér Jan Palinek.

SESTAVA
SLOVÁCKA:

* výsledky * statistiky * tabulky

FC

4 1

Dolany

REPORTÁŽ
ÁŽ
z utkání čtěte
na straně 29

„Jsou to povinné tři body se soupeřem,
který je na naší úrovni.“
konický aasistent
sisten
nt Radek
Rad
dek ŘEHÁK
ŘEHÁ
ÁK
strana 29
20. kolo - Přebor Olomouckého KFS

Kofroň - Krejčíř (90. Müller), Sus, Zatloukal, Rus - Hirsch,
Fládr, Pančochář, Koudelka (78. Sečkář) - Zelenka - Kroupa.
Trenér: František Jura.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

„Prakticky nás bylo akorát, ale jako tým jsme se
semkli a šli do toho!“

FK SAN-JV
Šumperk

TJ Sokol
Klenovice na Hané

Poločas: 0:0

Branka: Šalamoun. Rozhodčí: Silný – Pohajský, Bartůněk. Žluté karty: Reichl, Klemsa,
Lukas – Lakomý, Všianský. Diváci: 50.

Zastupující
Zastup
pující kapitán
n „eskáčk
„eskáčka“
ka“ Ma
Martin
artin H
HIRSCH
IRS
SCH
H
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SESTAVA
ŠUMPERKU:

Kreizl – Hruda, Herynek, Skopal, Valenta - Klemsa (87.
Rýznar), Šalamoun, Reichl, Horák (67. Macek), Demeter
(76. Lukas) – Křepelka.
Trenér: Zdeněk Strouhal.

SESTAVA
KLENOVIC:

Polák – Vitásek, Lakomý, Šlézar, Smékal – R. Cetkovský
(86. Krč), O. Cetkovský, Všianský, Komárek – Borovský,
Přikryl (60. Pytela).
Trenér: Petr Navrátil.

DALŠÍ VÝSLEDKY 20. KOLA
HFK Olomouc - MFK Vyškov 1:1 (1:0). Branky: 31. Kosturek – 66. Holub.
Diváci: 105 * Spartak Hulín - MSK Břeclav 1:1 (1:0). Branky: 24. Číhal – 87.
Tetur. Diváci: 120 * FK Slavia Orlová - SK HS Kroměříž odloženo * Sigma Olomouc B - Hlučín 4:1 (2:0). Branky: 23. A. Ševčík, 35. Hála, 47. P. Ševčík, 77.
Štěrba – 63. Badalyan. Diváci: 65 * Opava B - SK Líšeň 1:3 (1:1). Branky: 14.
Grussmann – 45. Šumbera, 55. Lutonský, 88. Šumbera. Diváci: 100 * Fastav Zlín
B - SK Uničov 6:2 (2:0). Branky: 12. Chmelo, 18. Červenka, 61. Chmelo, 63.
Kurtin, 73. Kraut, 76. Zavadil – 67. Krč, 72. Koutek. Diváci: 108 * Sulko Zábřeh HS Třebíč 2:0 (0:0). Branky: 74. Binar, 84. Kovář. Diváci: 180.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 20. KOLE


Tým

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

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

Z

V

R

P

Skóre

Body

+/-

19
19
19
19
18
19
19
19
19
19
18
19
19
19
19
19

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

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

1
4
5
7
5
6
6
7
8
6
7
10
9
9
10
17

50:16
34:20
37:25
43:36
25:21
33:30
26:26
35:29
35:33
25:31
22:24
20:26
16:26
26:40
23:37
13:43

42
37
34
32
31
29
29
28
27
25
23
23
20
18
17
4

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

KAM NA MSFL - 21. KOLO:
sobota 11.4.
sobota 11.4.
sobota 11.4.
sobota 11.4.
sobota 11.4.
pátek 10.4.
sobota 11.4.
neděle 12. 4.

15:30
15:30
15:30
15:30
15:30
18:00
15:30
10:15

:
:
:
:
:
:
:
:

1.HFK Olomouc - Opava „B“
Vyškov - Sigma Olomouc „B“
Hlučín - 1. FC Slovácko „B“
1.SK Prostějov - Hulín
Břeclav - Orlová
Kroměříž - Zábřeh
Třebíč - Zlín „B“
Uničov – Líšeň

TJ Lokomotiva
Petrovice

0
0

REPORTÁŽ
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„Během sedmi minut jsme dostali tři branky.“
konický aasistent
sisten
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DALŠÍ VÝSLEDKY 20. KOLA DIVIZE E
Mohelnice - Dolní Benešov 3:0 (0:0), Přerov - Rýmařov 0:0, Velké Karlovice Valašské Meziříčí odloženo, Vítkovice - Hranice 5:0 (3:0), Havířov - Lískovec 6:1
(2:0), Brumov - Nový Jičín 1:2 (0:1), Kozlovice - Slavičín odloženo

KAM NA DIVIZI SK.E - 21. KOLO:
sobota 11.4.
sobota 11.4.
sobota 11.4.
sobota 11.4.
neděle 12.4.
sobota 11.4.
sobota 12.4.
sobota 11.4.

15:30
15:30
15:30
15:30
15:30
16:00
10:15
15:30

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

20. kolo - Přebor Olomouckého KFS

FC
Kralice na Hané
TJ
Medlov

1
2

Poločas: 0:1
Diváků: 100.

Branky: 78. Lehký – 37. Kneifel, 57. Večeřa. Rozhodčí: Přikryl – Knoll, Fojtek.
Žluté karty: Martinka, Dostál – Obíral, Svačina.
SESTAVA
KRALIC:

Števula – Répal, Dočkal, Petržela – Dostál, Martinka, Valtr (55. Troneček), Hlačík (70. Němec), Nečas – Kamenov
(46. Neoral), Lehký.
Trenér: Ivo Gottwald.

SESTAVA
MEDLOVA:

Zmund – Klos, Kneifel (84. Rozsypal), Vašíček, Obíral
– Svačina (73. Kasal), Müller, Okrouhlý, Kipritidis (46. Bajger) – J. Večeřa (68. Klabačka), Muzikant.
Trenér: Miroslav Večeřa.

„Jejich gólman nás zázračně vychytal. Věřím
ale, že nás to nijak nepoznamená...“
lodivod Kralic Ivo G
GOTTWALD
OTT
TWA
ALD
D
strana 31

20. kolo - Divize E

TJ Sokol
Určice

„Kdyby to skončilo 0:0, tak by to bylo
spravedlivé.“
kouč Kle
Klenovic
enovic Petr NAVRÁTIL
NAV
VRÁT
TIL
L
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:
:
:
:
:
:
:
:

MS DIVIZE SK.E

PØEBOR OLOMOUCKÉHO KFS

7. kolo: Kozlovice - Slavičín nehráno, V. Karlovice - Val.
Meziříčí nehráno, Mohelnice - Dolní Benešov 3:0 (0:0),
Vítkovice - Hranice 5:0 (3:0), Přerov - Rýmařov 0:0, Havířov
- Lískovec 6:1 (2:0), Určice - Petrovice 0:0, Brumov - Nový
Jičín 1:2 (0:1).
1.MFK Vítkovice 19 13 1 5 42:23 40
2.FC Brumov
19 11 3 5 42:24 36
3.FC TVD Slavičín 18 10 4 4 36:22 34
4.1.FC Přerov
19 9 6 4 34:27 33
5.Lok. Petrovice
19 10 3 6 22:17 33
6.FK Mohelnice
19 9 5 5 32:16 32
7.SK Hranice
19 8 7 4 36:28 31
8.FK Kozlovice
18 8 3 7 34:34 27
9.MFK Havířov
19 6 8 5 32:31 26
10.Jiskra Rýmařov 19 6 5 8 33:34 23
11.FK Nový Jičín 19 6 5 8 26:32 23
12.FC Dolní Benešov 19 6 2 11 25:31 20
13.Valašské Meziříčí 18 6 1 11 25:41 19
14.Sokol Určice 19 4 3 12 21:40 15
15.TJ Sokol Lískovec 19 4 3 12 24:46 15
16.FC V. Karlovice 18 1 7 10 15:33 10

20. kolo: Nové Sady-Mohelnice "B" nehráno, ŠumperkKlenovice 1:0 (0:0), branky: Šalamoun, KojetínKoválovice-Chválkovice 2:0 (1:0), branky: Vaněk,
Řezáč, Hněvotín-Litovel 3:1 (3:1), branky: Kryl, Lošťák,
Pagáč - Dragon, Konice-Dolany 4:1 (1:1), branky: Schön
2, Antl - Bednář, vlastní, Kralice-Medlov 1:2 (0:1), branky:
Lehký - Kneifel, Večeřa, Šternberk-Želatovice nehráno, 1.
HFK "B"-Velké Losiny 0:1 (0:0), branky: Uvízl.
1.Nové Sady
19 15 3 1 61:16 48
2.Šumperk
20 14 4 2 36:14 46
3.Velké Losiny
20 11 5 4 44:25 38
4.Medlov
20 9 4 7 30:29 31
5.Hněvotín
20 9 4 7 28:29 31
6.Želatovice
19 8 3 8 32:33 27
7.Kojetín-Koválovice 20 7 5 8 29:27 26
8.Kralice
20 7 4 9 28:36 25
9.Litovel
20 6 6 8 35:34 24
10.Šternberk
19 7 2 10 27:33 23
11.1.HFK "B"
20 6 4 10 30:35 22
12.Konice
20 6 4 10 27:34 22
13.Dolany
20 6 4 10 27:44 22
14.Mohelnice "B" 19 6 3 10 30:38 21
15.Chválkovice
20 5 5 10 24:32 20
16.Klenovice
20 6 0 14 24:53 18

I.A SK. „B“ MUŽI:

SPORTIKA - II.TØÍDA:

16. kolo: Náměšť-Lipník 2:1 (1:0), branky: Vymětal,
Šoupal - Kovařík, Lipová-Čechovice nehráno, HlubočkyBělotín nehráno, Slatinice-Štěpánov nehráno, Ústí
"A"-Dub nad Mor. nehráno, Mostkovice-Troubky
nehráno, Opatovice-Beňov nehráno.
1.Ústí "A"
15 15 0 0 56:14 45
2.Bělotín
15 11 0 4 43:25 33
3.Náměšť
16 8 3 5 37:37 27
4.Lipová
15 8 1 6 38:34 25
5.Beňov
15 7 3 5 51:36 24
6.Opatovice
15 8 0 7 34:26 24
7.Čechovice
15 7 2 6 27:27 23
8.Mostkovice 15 7 0 8 22:29 21
9.Štěpánov
15 6 1 8 26:32 19
10.Lipník
16 5 2 9 29:34 17
11.Slatinice
15 4 4 7 18:27 16
12.Troubky
15 4 2 9 34:41 14
13.Hlubočky
15 3 2 10 17:50 11
14.Dub nad Mor. 15 2 2 11 25:45 8

16. kolo: Haná Prostějov-Sokol Brodek u PV 3:0
(1:0), branky: Kaprál 2, Čermák, Horní ŠtěpánovSokol Čechovice B nehráno, Sokol Zdětín-Sokol
Přemyslovice 2:3 (1:0), branky: Kalvach, Keluc - Tyl
2, Kučera, Sokol Držovice-FC Kralice B nehráno,
Sokol Určice B-Haná Nezamyslice nehráno, Skalka
2011-Smržice 2:1 (1:1), branky: Mráček, Spisar nehlášeno, Sokol Olšany-Sokol Vrahovice nehráno.
1.Haná Nezamyslice 15 11 2 2 48:11 36
2.Sokol Vrahovice 15 10 4 1 44:18 35
3.Haná Prostějov
16 10 2 4 39:23 34
4.Horní Štěpánov
15 10 0 5 49:24 30
5.Sokol Určice B
15 8 4 3 39:26 30
6.Skalka 2011
16 9 1 6 34:30 29
7.Sokol Brodek u PV 16 7 2 7 27:31 25
8.Sokol Čechovice B 15 7 2 6 34:31 24
9.Sokol Zdětín
16 6 1 9 37:54 19
10.Sokol Přemyslovice 16 5 2 9 29:41 18
11.Sokol Olšany
15 4 3 8 23:34 15
12.Smržice
16 4 2 10 31:58 15
13.FC Kralice B
15 2 2 11 14:33 9
14.Sokol Držovice 15 1 1 13 20:54 5
Kanonýři: 16 - Nakládal Petr (Sokol Čechovice B),
12 - Klimeš Libor (Horní Štěpánov), Tyl Lukáš (Sokol
Přemyslovice), 11 - Šimeček Roman (Sokol Brodek u PV).

I.B SK. „A“ MUŽI:

16. kolo: Vik.Přerov "B"-Kojetín-Koválovice "B"
3:2 (1:1), branky: Bubeník, Chuda, Zaoral - Rybovič
2, Otinoves-Ústí "B" nehráno, Kostelec-Hor. Moštěnice
7:1 (5:1), branky: Preisler 3, Langer, Menšík, Merta, Móri
- Zývala, Brodek u Př.-Čekyně 4:0 (2:0), branky: Mádr
2, Omelka, Složil, Radslavice-Vrchoslavice 0:6 (0:2),
branky: Polášek 2, Šimek 2, Jiříček, Lacina, PlumlovVšechovice nehráno.
1.Plumlov
15 10 3 2 38:20 33
2.Všechovice 15 9 1 5 35:22 28
3.Ústí "B"
15 7 5 3 44:30 26
4.Čekyně
16 7 5 4 39:34 26
5.Kostelec
16 6 4 6 41:31 22
6.Vik.Přerov "B" 16 5 5 6 37:35 20
7.Otinoves
15 6 2 7 41:46 20
8.Hor. Moštěnice 16 6 2 8 31:47 20
9.Kojetín "B"
16 5 4 7 29:31 19
10.Radslavice 16 5 4 7 28:40 19
11.Brodek u Př. 16 5 3 8 27:31 18
12.Vrchoslavice 16 4 5 7 37:38 17
13.Tovačov
15 5 2 8 26:34 17
14.Pivín
15 4 5 6 20:34 17
I.B SK. „B“ MUŽI:

16. kolo: Nové Sady "B"-Protivanov nehráno, JesenecVelký Týnec nehráno, Hvozd-Haňovice nehráno,
Babice-Doloplazy nehráno, Zvole-Slavonín 0:4 (0:4),
branky: Semjon 2, Alka, Vega, Velká Bystřice-Paseka
nehráno, Lutín-Šumvald 3:0 (2:0), branky: Bartl, Chrást,
Skoumal.
1.Zvole
16 9 3 4 25:22 30
2.Nové Sady "B" 15 8 3 4 56:28 27
3.Lutín
16 8 3 5 35:26 27
4.Protivanov 15 8 2 5 36:22 26
5.Babice
15 7 5 3 23:27 26
6.Haňovice
15 7 4 4 36:23 25
7.Jesenec
15 7 3 5 26:20 24
8.Paseka
15 7 3 5 35:30 24
9.Velká Bystřice 15 7 2 6 25:36 23
10.Doloplazy 15 6 1 8 35:29 19
11.Slavonín
16 5 1 10 28:34 16
12.Šumvald
16 4 3 9 16:41 15
13.Hvozd
15 2 4 9 22:37 10
14.Velký Týnec 15 2 3 10 27:50 9

III.TØÍDA:

16. kolo: Sokol Bedihošť-Sokol Protivanov B 3:1 (0:0),
Musil 3 - Kolínský, FK Němčice-Sokol v Pivíně B 2:2, Sokol
Otaslavice-FK Výšovice 1:0 (0:0), Kaláb, FC DobromiliceSokol Vícov 4:0 (2:0), Vozihnoj 2, Bako, Václavík, Sokol
Mostkovice B-Haná Nezamyslice B nehráno, Sokol TištínFC Ptení 3:2 (2:1), Sokol Kladky-Sokol Čechy pod Kosířem
nehráno.
1.FK Němčice
16 12 3 1 38:17 40
2.Sokol Vícov
16 10 4 2 46:14 36
3.Sokol Tištín
16 9 2 5 38:24 29
4.Sokol Otaslavice 16 9 2 5 37:28 29
5.FC Dobromilice
16 8 2 6 43:36 27
6.FC Ptení
16 7 3 6 27:23 27
7.Sokol Kladky
15 8 1 6 42:35 25
8.Sokol Protivanov B 16 7 0 9 33:38 21
9.Sokol Čechy p. K. 15 6 1 8 40:51 19
10.Haná Nezamyslice B 15 5 2 8 28:41 19
11.FK Výšovice
16 4 3 9 19:26 18
12.Sokol Mostkovice B 15 3 3 9 23:38 14
13.Sokol v Pivíně B 16 3 3 10 29:51 13
14.Sokol Bedihošť 16 3 3 10 35:56 12
Kanonýři: 19 - Štěpánek Radomír (Sokol Vicov), 15
- Kaláb Michal (Sokol Otaslavice), 13 - Špaček Jakub
(FC Dobromilice).
IV.TØÍDA:

12. kolo: Pavlovice u Koj.-Biskupice 4:0, Morávia
Doloplazy-Želeč 3:0, Sokol Přemyslovice-Sokol Plumlov
B nehráno, Sokol Tvorovice-Jiskra Brodek u Konice 0:1
(0:0), Sokol Brodek u PV B-FC Kostelec na Hané B 1:5,
Piňos 2, Typner 2, Klobouk, Petlák, Slouka - Buchta, Sokol
Vrahovice B-Sokol Ivaň 4:2.
1.Brodek u Konice 12 11 1 0 61:7 35
2.Sokol Plumlov B 11 9 2 0 48:10 30
3.FC Kostelec n/H B 12 9 1 2 63:21 28
4.Pavlovice u Koj. 12 8 1 3 40:23 25
5.Sokol Vrahovice B 12 7 0 5 32:40 21
6.Sokol Tvorovice 12 5 2 5 32:21 18
7.Sokol Brodek u PV B 12 5 1 6 36:39 17
8.Morávia Doloplazy 12 4 0 8 21:44 12
9.Biskupice
12 3 1 8 15:41 11
10.Sokol Přemyslovice 11 3 0 8 14:25 9
11.Sokol Ivaň
12 2 0 10 12:49 6
12.Želeč
12 0 1 11 9:63 1
Kanonýři: 21 - Žondra Radim (Jiskra Brodek u
Konice), 16 - Merta Petr (FC Kostelec na Hané B), 15
- Trajer David (Sokol Plumlov B).

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz
„Návrat k velkému fotbalu
není jednoduchý,“ přiznal

JAN KOUDELKA
EXKLUZIVNĚ
PROSTĚJOV V horizontální
poloze na lavičce našel Večerník
minulý pátek před odpoledním tréninkem záložníka Jana Koudelku.
Není se co divit, přelet několika
časových pásem a cestování plných osmačtyřicet hodin(!) udělá
s tělem své. Přesto nám stihl krátce
poreferovat o svých pocitech po
návratu z Ameriky, kde reprezentoval Českou republiku na mistrovství světa v halové kopané.
„Měli jsme se vrátit domů v úterý
odpoledne, nakonec se ale vše
protáhlo o celých čtyřiadvacet hodin,“ popsal poněkud krkolomnou
cestu domů „Koudy“. Jejich let
z Amsterdamu do Prahy totiž zrušili
kvůli nepříznivému počasí, další
spoj v jedenadvacet hodin doplatil na silný vítr taktéž. „Tudíž nás
odvezli na hotel, ráno jsme netušili,
jestli se z letiště vůbec pohneme.
Nakonec jsme odletěli ve středu

!!! AKCE TRVÁ UŽ JEN ČTYŘI DNY !!!
Mimořádná nabídka: PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK O DVĚ KORUNY LEVNĚJŠÍ A AŽ DO DOMU!

za

12 měsíců

zaplatíte

780 Kč

v poledne a všechny lety po nás opět
zrušili. Takže v sedm večer jsem byl
konečně doma,“ oddechl si ještě
po dvou dnech viditelně unavený
záložník prostějovského 1.SK
Hned ve čtvrtek odpoledne se opora
třetiligového výběru objevila na tréninku „eskáčka“. „Byl to návrat do
reality jako hrom,“ neskrýval potíže
Koudelka. „Těšil jsem se zase na velký
fotbal, ale přišlo mi to, jako bych ho
nehrál už rok. (úsměv) Je pravda,
že týden od našeho vyřazení ve
čtvrtfinále jsme neměli žádný pohyb,
takže trénink není jen tak. A to bych
kromě noci ještě nejraději spal i ve
dne,“ zívnul Koudelka.
Podle svých slov se však na další
boje připraví stoprocentně a bude
trenéru Jurovi k dispozici. Z Ameriky
si pak Jan Koudelka přivezl zážitky
na celý život, které Večerník přinese
v exkluzivním rozhovoru, jež bude
součástí příštího vydání.
Jak se nejen Koudelkovi, ale
celému prostějovskému týmu vedlo
v Kunovicích v souboji s „béčkem“
prvoligového Slovácka, najdete na
straně 30 dnešního vydání.
(tok)

platí do
10. dubnA

více info na
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MLÁDEŽNICKÉ TABULKY
REGIONÁLNÍCH MUŽSTEV:

Sportovní sumáø
PLAY OFF UNIQA EXTRALIGA - semifinále; 1. ZÁPAS
S

VK AGEL
Prostějov
TJ

Ostrava

3
0

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

skóre min.
min
25:13
19
25:14
22
25:17
21

stav série: 1:0

Rozhodčí: Grabovský a Gall. Čas: 1:02 hodiny. Diváků: 500.
SESTAVA
PROSTĚJOV:

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

SESTAVA
OSTRAVY:

Ondrušková, Zemanová, Kukučová, Kojdová, Nachmilnerová, Součková, libero Spáčilová. Střídaly: Valková,
Čuboňová, Polášková, Kvapilová. Připravena byla: Pinková.
Trenér: Zdeněk Pommer.

* výsledky * statistiky * tabulky

kooperativa nbl - 1. Čtvrtfinále

Ariete

84
72

Prostějov

Sluneta
Ústí nad Labem
Střelba 2b.: 41/25:46/20 Asistence:
Trojky:
8:9 Osobní chyby:
Trestné hody: 11/10:8/5 Získané míče:
Doskoky:
37:29 Ztracené míče:

19:19
13:18
8:8
11:15

čtvrtiny
1.
2.
3.
4.
poločas:

skóre
26:21
14:10
28:17
16:24
40:31

Rozhodčí:
Matějek,
Kučera, Paulík
Diváci: 4

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Švrdlík Kamil 24, Slezák Pavel 14, Marko Roman 13, Tomanec
Jan 12, Šteffel David 5, Mrviš Tomáš 5, Nečas Radek 5, Sehnal
Marek 4, Peterka Ondřej 2, Novák Martin 0, Kouřil Radovan 0,
Talley Dylan 0.
Trenér: Zbyněk Choleva

SESTAVA
ÚSTÍ N/L:

Burnatowski 16, Vette 16, Žampach 10, Čarnecký 9, Pecka 8,
Laroche 7, Jiříček 6, Bejček 0, Pokorný 0, Dvořáček 0.
Trenér: Tomáš Hrubý

„Pokud hrajeme skutečně dobře, nemusíme v „Zpočátku jsme byli trošku nervózní,
české lize moc řešit, kdo je na druhé straně sítě“ pak jsme ale dobře bránili a byli rychlí v
trenér Zbyněk CHOLEVA
kapitánka prostějova Solange Soares útoku.“
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PLAY OFF UNIQA EXTRALIGA - semifinále; 2. ZÁPAS
S

VK AGEL
Prostějov
TJ

Ostrava

3
0

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

skóre min.
min
25:6
17
25:12
20
25:15
20

stav série: 2:0

Rozhodčí: Slezák a Kavala. Čas: 0:58 minut. Diváků: 500.
SESTAVA
PROSTĚJOV:

SESTAVA
OSTRAVA:

Weiss, Markevich, Karg, Simon, Gambová,
Borovinšek, libero Kovářová. Připraveny byly:
Kossányiová, Bogdanovic, Soares, Zatloukalová. Trenér:
Miroslav Čada.
Ondrušková, Kvapilová, Kukučová, Kojdová, Nachmilnerová, Valková, libero Spáčilová. Střídaly: Zemanová,
Polášková, Součková, Čuboňová. Připravena byla:
Pinková. Trenér: Zdeněk Pommer.

„Znovu můžu holky jedině pochválit. Maximální spokojenost!“
trenér VK AGEL Miroslav ČADA
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Další výsledky semifinále Play-off
1. zápas: Olymp Praha - Frýdek - Místek 3:2 (17, -23, -21, 18, 16). Nejvíce bodů:
Mlejnková 29, Trnková 19, Hodanová 18 - Štrbová 21, Jordanská 16, Kubová 12.
Stav série: 1:0.
2. zápas: Olymp Praha - Frýdek - Místek 2:3 (22, 24, -27, -22, -12). Nejvíce
bodů: neuvedeno. Stav série: 1:1.

DALŠÍ VÝSLEDKY ČTVRTFINÁLE KOOPERATIVA NBL
1. zápas: Děčín - Ostrava 79:57 (14:14, 35:31, 57:43). Nejvíce bodů: Stria 18, Bažant 12, Bosák a
Jelínek po 10 - Muirhead 17, Beaumont a Číž po 12. Fauly: 21:16. Trestné hody: 11/8 - 14/7. Trojky:
11:4. Doskoky: 33:30. Stav série: 1:0 * Pardubice - Opava 85:82 (28:30, 44:50, 69:62). Nejvíce
bodů: Příhonský 22, Pandula a Sanders po 16, Kohout 10 - Gniadek 24, Šiřina 23, Blažek a Klečka po
11. Fauly: 17:19. Trestné hody: 16/12 - 6/6. Trojky: 9:10. Doskoky: 30:26. Stav série: 1:0 * Nymburk
- Jindřichův Hradec 87:51 (19:14, 40:30, 63:39). Nejvíce bodů: Burns 14, Simmons 13, Pomikálek
11, Raivio a Welsch po 10 - Autrey a Novák po 12, Robinson 10. Fauly: 16:19. Trestné hody: 7/7 - 8/5.
Trojky: 6:0. Doskoky: 40:25. Stav série: 1:0 .

O víkendu se v Kostelci odehraje
špičkový fotbalový turnaj mládeže
PROSTĚJOV Jak již Večerník informoval, nadcházející víkend proběhne na fotbalovém hřišti v Kostelci na
Hané skvěle obsazený fotbalový turnaj
starších přípravek E.ON Junior Cup
2015. Zúčastní se jej celkem osmačtyřicet týmů hráčů kategorie „U10“,
v případě dívek „U11“, mezi nimiž
budou prvoligové kluby i zástupci ze
Slovenska.
„Vzhledem k velkému počtu přihlášek bylo
nutné uspořádat dva samostatné turnaje
na každý z víkendových dnů. Protože do
finále E.ON Cupu 2015 může postoupit
pouze jeden tým, uskuteční se na závěr nedělního programu superfinále vítězů obou
pořádaných turnajů,“ prozradil Večerníku
Radek Kocourek, jeden z hlavních organizátorů.
Týmy tak byly rozděleny do šestičlenných
skupin, každý víkendový den jsou na programu čtyři skupiny. Základní boje pro-

běhnou od půl deváté ráno do půl druhé
odpoledne, hraje se systémem každý s každým, hrací doba patnáct minut. Od 14:00
hodin je pak na programu play-off, které
bude v neděli uzavřeno tzv. superfinále,
v němž se utkají vítězové obou víkendových dnů.
Připraven bude bohatý doprovodný program, pořadatelé připravili nafukovací
hřiště, skákací hrady, měření rychlosti střel,
fotbalové kuželky a další atrakce. „Celkový vítěz postupuje do celorepublikového
velkého finále, které se uskuteční 3. až 6.
září v Roudném u Českých Budějovic
a pořádá jej sponzor poháru, energetická
společnost E.ON,“ uvedl Jiří Kresta mladší,
druhý z dvojice organizátorů významného
klání. Dlužno poznamenat, že týmy klubů
hrajících v mužském fotbale 1. a 2. ligu budou mít pro finálový turnaj divokou kartu.
V takovém případě by pochopitelně postupoval druhý tým v pořadí.
(tok)

Istanbul, přemožitelky VK AGEL z play off
Eczacibasi mnohem lépe zvládlo koncovky všech tří setů a Bustu již nedovolilo další
nečekaný průlom italské školy volejbalu.
„Sice nás trochu zklamala hladká finálová porážka, ale přesto jsme s druhým
místem velmi spokojeni. Pro celý klub je
stříbro v Lize mistryň historickým okamžikem,“ zářil jinak neustále přísný kouč
Arsizia Carlo Parisi, jehož dobře známe
od ženské reprezentace ČR a v kádru má
Češku Helenu Havelkovou.
„Všichni jsme nesmírně šťastní, vyhrát
Champions League je opravdu nádherný pocit. Celou sezónu jsme tvrdě
pracovali na splnění tohoto snu, který se
teď stal skutečností. Je to krása, něco až
nepopsatelného,“ téměř plakala dojetím
Esra Gümüs Kirici, kapitánka mančaftu
dlouhá léta zůstávajícího ve stínu úspěšnějších istanbulských rivalů Fenerbahce
a Vakifbanku. Nyní se Eczacibasi z tohoto
područí vymanilo a my jen připomínáme,
že na své cestě za vytouženým evropským
zlatem vyřadilo v úvodním kole play off
VK AGEL Prostějov.
(son)

Výsledky Final Four Champions League
ve volejbalu žen 2014/2015 (Štětín, Polsko)
Semifinále: Eczacibasi Istanbul – Vakifbank Istanbul 3:1 (22, -16, 22, 22); Busto
Arsizio – Chemik Police 3:0 (21, 25, 21)
Utkání o 3. Místo: Vakifbank Istanbul – Chemik Police 3:0 (19, 21, 17)
Finále: Eczacibasi Istanbul – Busto Arsizio 3:0 (22, 20, 21)
Konečné pořadí Final Four Champions League:
1. Eczacibasi Istanbul, 2. Busto Arsizio, 3. Vakifbank Istanbul, 4. Chemik Police.

MS DIVIZE DOROSTU SK. E

20. kolo: Hranice - Nový Jičín 7:0 (1:0), Krnov - Havířov
1:1 (1:0), Vsetín - SK Uničov odloženo, Val. Meziříčí - Sulko
Zábřeh 2:0, Jeseník - Vítkovice B 8:1 (5:0), Čechovice Šumperk B 3:2 (2:1), Přerov - Frýdlant n.O. odloženo.
1.SK Hranice
17 14 1 2 51:15 43
2.SK Uničov
15 14 0 1 73:24 42
3.MFK Havířov
17 11 2 4 65:34 35
4.1.FC Viktorie Přerov 16 10 4 2 42:19 34
5.FK Krnov
17 10 1 6 55:34 31
6.FK Jeseník
16 10 0 6 46:39 30
7.Valašské Meziříčí 17 9 1 7 41:37 28
8.FC Vsetín
15 6 3 6 17:30 21
9.Sokol Čechovice 17 6 2 9 24:52 20
10.1.BFK Frýdlant n.O. 14 5 4 5 37:35 19
11.FK Slavia Opava 16 5 0 11 30:35 15
12.FK Šumperk B 17 3 4 10 30:57 13
13.MFK Vítkovice B 17 2 2 13 29:61 8
14.FK Nový Jičín
16 2 1 13 10:41 7
15.SK Sulko-Zábřeh 17 2 1 14 18:55 7
KP STARŠÍ DOROST

16. kolo: Černovír - Velké Losiny odloženo, Určice Konice odloženo, Kostelec - Chválkovice 2:4 (0:3),
branky: Doležel, Hruban - Hrabal, Mór, Němec, Švec,
Mohelnice - Nové Sady 5:2 (1:1), branky: Kolomazník
2, Hodina, Pobucký, Volek - Horák, Repčík, KMK Přerov
- Velký Týnec odloženo, Litovel - Šternberk odloženo,
Opatovice - FK Nemilany odloženo.
1.Zubr Přerov
15 14 1 0 55:15 43
2.Mohelnice
16 13 0 3 58:17 39
3.Určice
15 12 1 2 77:30 37
4.Opatovice
15 10 1 4 56:30 31
5.Černovír
15 9 3 3 43:17 30
6.Velké Losiny
15 7 2 6 43:30 23
7.Chválkovice
16 6 1 9 47:38 19
8.Konice
15 5 1 9 35:41 16
9.Šternberk "A"
15 5 1 9 22:51 16
10.Nové Sady
16 4 3 9 33:32 15
11.Velký Týnec
15 4 3 8 29:36 15
12.Kostelec
16 3 4 9 36:69 13
13.Nemilany
15 3 2 10 26:35 11
14.Litovel
15 0 1 14 7:126 1
KRAJSKÁ SOUTÌŽ SK. “A”- DOROST

16. kolo: Náměšť na H.-Kojetín-Koválovice 5:3 (3:0),
branky: Doležal 2, Havlíček, Kašparovský, Skoupil - Jura,
Langer, Židlík, Němčice nad H.-Lipník 1:5 (0:3), branky:
Porupka - Bureš, Kovařík, Miko, Pospíšil, Pěcha,SlatiniceDoloplazy nehráno, Brodek u Př.-Chomoutov nehráno,
Smržice-Hustopeče nehráno, Protivanov-Želatovice
nehráno.
1.Lipník
16 16 0 0 68:10 48
2.Želatovice
15 11 1 3 60:23 34
3.Chomoutov
15 10 2 3 46:16 32
4.Smržice
15 10 2 3 54:26 32
5.Tovačov
15 9 1 5 39:27 28
6.Slatinice
15 8 1 6 53:28 25
7.Doloplazy
15 6 4 5 56:40 22
8.Hustopeče
15 6 0 9 38:37 18
9.Protivanov
15 5 2 8 36:36 17
10.Němčice nad H. 16 5 2 9 32:44 17
11.Brodek u Př.
15 4 1 10 38:61 13
12.Kojetín-Koválovice 16 1 4 11 33:57 7
13.Šternberk "B"
15 0 0 15 10:148 0
MS LIGA DOROSTU U-19

18. kolo: SK Líšeň - MFK Vyškov 2:5 (2:3), Frýdek-Místek
- Hodonín 3:2 (3:1), Třinec - HS Kroměříž 0:1 (0:0), MSK
Břeclav - 1.SK Prostějov 0:5 (0:1), Šumperk - Sparta Brno
3:2 (0:2), Znojmo - HFK Olomouc 0:0 (0:0), Havlíčkův Brod
- Vítkovice (22. 4., 16:30).
1.SKH Slavia Kroměříž 16 13 3 0 40:11 42
2.FC Havlíčkův Brod 15 11 1 3 42:17 34
3.1.SK Prostějov 16 11 1 4 38:15 34
4.MFK Vyškov
16 10 0 6 38:29 30

5.MFK Frýdek-Místek 16
6.FK SAN-JV Šumperk 16
7.1.SC Znojmo FK 16
8.FK Fotbal Třinec 16
9.RSM Hodonín
16
10.MFK Vítkovice
15
11.SK Líšeň
16
12.1.HFK Olomouc 16
13.FC Sparta Brno 16
14.MSK Břeclav
16

9
8
8
7
6
3
2
2
2
2

2
2
1
3
3
5
4
3
3
3

5
6
7
6
7
7
10
11
11
11

30:18
28:29
35:27
26:22
27:31
19:34
20:45
16:28
10:35
13:41

29
26
25
24
21
14
10
9
9
9

MS LIGA DOROSTU U-17

20. kolo: HS Kroměříž - HFK Olomouc 1:1 (0:0), Baník
Ostrava - Karviná 7:0 (4:0), FC Hlučín - MFK Vyškov 1:0
(1:0), Znojmo - Hodonín 2:0 (1:0), Sigma Olomouc - SFC
Opava 0:3 (0:2), SK Líšeň - Frýdek-Místek 1:1, Fastav
Zlín - 1.FC Slovácko 0:1 (0:0), Vysočina Jihlava - Třinec
3:0 (1:0).
1.FC Zbrojovka Brno 19 18 1 0 86:16 55
2.1.FC Slovácko
21 16 1 4 85:19 49
3.FC Baník Ostrava 19 16 1 2 64:12 49
4.FC Vysočina Jihlava 21 12 4 5 47:25 40
5.FC Fastav Zlín
20 11 6 3 45:12 39
6.SK Sigma Olomouc 19 11 3 5 59:24 36
7.MFK OKD Karviná 20 10 3 7 42:33 33
8.SKH Slavia Kroměříž 20 7 7 6 34:28 28
9.Slezský FC Opava 20 7 5 8 34:34 26
10.FK Fotbal Třinec 20 6 5 9 29:36 23
11.1.SC Znojmo FK 20 7 1 12 22:43 22
12.1.HFK Olomouc 19 6 3 10 27:50 21
13.MFK Frýdek-Místek 19 6 2 11 28:67 20
14.FC Hlučín
20 5 3 12 25:43 18
15.RSM Hodonín
20 5 0 15 24:57 15
16.1.SK Prostějov 19 4 1 14 35:67 13
17.MFK Vyškov
20 3 3 14 20:71 12
18.SK Líšeň
20 3 1 16 19:88 10
KP - STARŠÍ ŽÁCI

16. kolo: Černovír-Lipník nehráno, Zábřeh-Mohelnice
nehráno, Konice-Brodek u Přerova 4:0 (3:0),
branky: Štugel 3, Klemsa, Šternberk-Slavonín 3:8
(1:4), Čechovice-Nové Sady nehráno, Velké LosinyŽelatovice nehráno.
1.Jeseník
13 11 1 1 53:8 34
2.Čechovice
13 10 2 1 59:10 32
3.Konice
14 10 2 2 38:16 32
4.Mohelnice
13 10 1 2 84:12 31
5.Nové Sady
13 7 5 1 45:12 26
6.Černovír
13 8 1 4 54:22 25
7.Kozlovice
13 6 1 6 17:32 19
8.Lipník
13 6 0 7 35:37 18
9.Zábřeh
13 4 2 7 38:25 14
10.Velké Losiny
13 3 2 8 9:54 11
11.Slavonín
14 2 1 11 12:66 7
12.Šternberk
14 2 1 11 22:77 7
13.Želatovice
13 1 3 9 10:72 6
14.Brodek u Přerova 14 1 2 11 7:40 5
KP - MLADŠÍ ŽÁCI

16. kolo: Černovír-Lipník nehráno, Zábřeh-Mohelnice
nehráno, Konice-Brodek u Přerova 1:0 (0:0), branka:
Mostickyj, Šternberk-Slavonín 1:6 (0:2), Čechovice-Nové
Sady nehráno, Velké Losiny-Želatovice nehráno.
1.Zábřeh
13 11 1 1 50:24 34
2.Jeseník
13 10 0 3 78:28 30
3.Čechovice
13 9 2 2 63:27 29
4.Želatovice
13 9 0 4 52:38 27
5.Kozlovice
13 8 2 3 39:31 26
6.Mohelnice
13 7 0 6 55:29 21
7.Černovír
13 6 1 6 58:52 19
8.Šternberk
14 5 2 7 41:44 17
9.Konice
14 4 4 6 28:46 16
10.Lipník
13 4 2 7 44:57 14
11.Slavonín
14 4 2 8 46:62 14
12.Brodek u Přerova 14 4 0 10 30:81 12
13.Nové Sady
13 2 3 8 18:33 9
14. Velké Losiny
13 0 1 12 19:69 1

Rozlosování turnaje E.ON Cup a další fotbalové zprávy
najdete na www.vecernikpv.cz

Ligu mistryň vyhrály volejbalistky Eczacibasi
ŠTĚTÍN, PROSTĚJOV Mnohaletá
touha volejbalového klubu Eczacibasi
VitrA Istanbul po triumfu v ženské
Champions League konečně došla
naplnění. Právě tohle družstvo totiž ovládlo letošní ročník nejvyššího
oddílového poháru Evropy, jehož závěrečný turnaj Final Four proběhl o
uplynulém víkendu v polském Štětíně.
Eczacibasi to mělo nesmírně těžké hned
v sobotním semifinále, kde si muselo
poradit s největším favoritem na zisk trofeje Vakifbankem Istanbul. Což se mu
však poměrem 3:1 povedlo a první dílčí
překvapení z bitvy tureckých titánů bylo
na světě. Druhý šok přišel vzápětí, neboť
domácí Chemik Police vůbec nezvládl
své maximální ambice a před více než pěti
tisícovkami natěšených fanoušků hladce
podlehl týmu Busto Arsizio 0:3.
Nedělní program otevřel duel o bronz,
v němž si Vakifbank napravil reputaci a
smetl psychicky zlomený Chemik suverénně 3:0. Stejným výsledkem pak skončilo i
finále, které sice bylo dost vyrovnané, ale
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sportovní výsledky

Vrbátky stáhly

náskok Laškova

PROSTĚJOV Úvodními turnaji druhé ligy mužů ve Vrbátkách a v Laškově
odstartovala jarní část okresních soutěží
v malé kopané ČSRS Prostějov. Zatímco vrbáteckýý tým
ý v domácím prostředí
p

ani v jednom ze dvou zápasů nezaváhal,
laškovský celek jednou remizoval a jeho
náskok v čele tabulky před největším
rivalem se v boji o postup do první ligy
ztenčil na tři body.
y

2. okresní liga mužù 2014/15
První turnaj jara (sobota 4. dubna) – hřiště Vrbátky: FK Vrbátky – MK Medvědi Prostějov 3:1, FC Juniors Hluchov – Medvědi PV 2:6, Vrbátky – FC Zavadilka Prostějov
10:0, J. Hluchov – Zavadilka PV 6:3. Rozhodčí Lízna. Hřiště Laškov: KMK Katastrofa
Prostějov – Béci 1:2, Katastrofa PV – TTCE Graphic Prostějov 2:0, Béci – 1.FC Laškov
0:6, Laškov – Graphic PV 2:2. Rozhodčí Krátký.
PRÙBÌŽNÁ TABULKA

1. Laškov
7
2
0
2. Vrbátky
6
2
1
3. Medvědi PV
5
0
4
4. Béci
5
0
4
5. Katastrofa PV
3
1
5
6. Zavadilka PV
3
1
5
7. J. Hluchov
2
1
6
8. Graphic PV
1
1
7
Město Prostějov finančně podporuje malou kopanou.

38:15
45:19
27:19
18:24
12:16
20:33
17:29
11:33
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20
15
15
10
10
7
4
(kopa,son)

zprávy od zeleného stolu...
Sportovnì-technická komise OFS Prostìjov na svém
zasedání dne 1. dubna 2015 rozhodla:
1. Odehráno:
II. třída dohrávky 14. kola TJ Sokol Držovice – TJ Sokol Čechovice „B“ 1:3, TJ
Sokol Určice „B“ – TJ Sokol Přemyslovice 1:1, pokutové kopy 3:4. III. třída dohrávka 14. kola TJ Sokol Mostkovice „B“ – FC Výšovice 2:1.
2. Soupisku předložily:
Sokol Vrahovice, Haná Nezamyslice, Sokol Mostkovice. Sokol Plumlov bere STK
na vědomí.
3. Sokol Přemyslovice – nečinnost hráčů:
Růžička Kamil 81100481 – STK od pokuty upouští, předložené potvrzení od lékaře akceptuje. Mucha Miroslav 8111022 – předložené lékařské potvrzení je až od
1.10.2014, kdy do té doby mohl hráč nastoupit v sedmi kolech, nebo oddíl mohl udělat
změnu v soupisce. Proto STK v tomto případě na udělené pokutě dle čl. 8.1 RS trvá.
4. Různé:
STK nařizuje oddílům a rozhodčím, aby před každým utkáním úvodního kola drželi minutu ticha za zesnulého pana Ladislava Dvořáčka.
Zapsal Karel Kubalák, sekretář OFS,
odsouhlasil Roman Minx, garant STK
Sportovnì-technická komise OFS Prostìjov na svém
zasedání dne 2. dubna 2015 rozhodla:
1. Nepodmíněně:
Josef Kadlec (TJ Sokol Určice) – 1 SU od 30.3.2015, DŘ čl. 19/1.
2. Žádost o prominutí zbytku trestu:
Vladimír Bednář (Sokol Bedihošť) – žádosti se vyhovuje, trest se mění na podmíněný na 1 SU od 3.4.2015 do 2.6.2015, DŘ čl. 57/1.
Zapsal Karel Kubalák, sekretář OFS,
souhlasil Jaroslav Čížek, předseda DK

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

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!
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netové stránky www.vecernikpv.cz

Úterý 7. dubna 2015
www.vecernikpv.cz

kultura v Prostějově a okolí...

klikni na

www.vecernikpv.cz

PH]t

duelu série ve středu

původní reportáž

pro Večerník

Marek SONNEVEND

VK PV
TJ OV

3:0

stav série: 1:0

PROSTĚJOV Pravověrní
rockoví fanoušci přišli svátky
jara oslavit do Společenského
pro Večerník
domu již potřetí. Netypicky
Pavla
studené velikonoční počasí
VAŠKOVÁ
jich z tepla domácího krbu sice
vylákalo míň, než by si akce takového formátu zasloužila, ale o to víc to uplynulou sobotu na
parketu rozjeli. Velikonoční rock III. totiž nabídl i letos hvězdný program. A Večerník, jakožto exkluzivní mediální partner,
u toho nemohl chybět!

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

Když to po osmé hodině na pódiu
rozjeli Red Hot Chili Peppers revival,
parket se okamžitě začal zaplňovat. Muzikanti z Konice předali publiku úplně
stejnou energii a radost ze hry jako slavná kalifornská kapela. „Jsou to bezvadní
borci, šlape jim to jako originál,“ bylo

možné zaslechnout z hloučku spokojených fanoušků. A celý večer už pokračoval ve stejném uvolněném duchu.
Vystoupení kapely Smokie plný slavných hitů jako Living Next Door to Alice nebo Don’t Play Your Rock’n’Roll
To Me vyvrcholilo ve chvíli, kdy na

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj - první set: 2:0, 2:2,
4:2, 7:5, 7:7, 9:7, 12:8, 14:9, 14:11,
15:12, 24:12, 25:13. Druhý set: 1:1,
1:4, 3:6, 8:6, 10:9, 13:9, 15:10, 15:12,
18:12, 19:14, 25:14. Třetí set: 0:2,
3:3, 5:4, 7:6, 7:8, 15:8, 17:9, 18:11,
21:11, 24:14, 25:17.

BYLI JSME
U TOHO
Kapele Quercus to uplynulou soboru večer ve Společenském domě skvěle šlapalo. Jednoznačně tak byla ozdobou Velikonočního rocku.
Foto: Pavla Vašková

jo, ale ti mladí jdou prostě raději do da, že návštěvníků nepřišlo víc. Možná dřív,“ neskrýval velkou spokojenost
baru...,“ povzdechla si nad slabší ná- za to může počasí, ale hlavně i to, že je a optimismus směrem k dalšímu ročnívštěvností Jana.
velikonoční víkend, který dost lidí tráví ku Velikonočního rocku hlavní organi„Myslím, že se akce tentokrát velice na chalupě nebo úklidem a příprava- zátor Petr Zlámal, majitel agentury HIT
pódium nastoupila hlavní hvězda Suzi vydařila. Všichni muzikanti si dobře za- mi. S největší pravděpodobností příští TRADE. Příští rok se tedy máme opět
Quatro a zazněl oblíbený duet Stumb- hráli, spokojené bylo i publikum. Ško- rok posuneme termín konání o týden na co těšit.
lin in. V závěru série vystoupení revivalových kapel pořádně přitvrdili AC DC
a předvedli i show plnou dynamiky
jaké bylyy rocckerrské velikkonoce....
a pohybu. Zbytek večera už patřil le2x foto: Pavla Vašková
gendárním prostějovským kapelám
Quercu a Plus, které se až do brzkých
ranních hodin po sériích střídaly
a publikum zahřívaly pořádnou palbou českých i zahraničních hitů. Všichni přítomní si tak nejen pořádně „zapařili“, ale i zazpívali.
„Chodím vždycky hlavně na Quercus. Líbí se mi jejich repertoár
a hrají i zpívají skvěle. Šla bych klidně
i na jejich samotný koncert,“ pochvalovala si Aneta. „Nechápu, kde ti lidi
Publikum to na parketu pořádně rozjelo...
Hlavní hvězdou večera byla zpěvačka Suzi Quatro.
jsou?! Kam jinam už by měli v sobotu
jít, než na takovou parádní akci. No

Fotoreportáž

RCNWDQXEGPGFQM¾\CN[XÚTC\P÷RTQUCFKV
Foto: Josef Popelka
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byl ve vedení projekt webového portálu
Furtovnik, věnující se Prostějovsku,
pak mu ale došel dech,“ přiblížil průběh
hlasování náměstek hejtmana Radovan
Rašťák.
Novinkou letošního slavnostního večera bude udílení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje“.
Titul „Mistr“ letos získá Jarmila Vítoslavská (výroba hanáckého lidového textilu), Miloslava Zatloukalová (za práci
s lýkem a slámou) a Alfred Stawaritsch
(tradiční kovářství). Do Dvorany slávy
bude uvedený uznávaný sochař Ivan
Theimer. Olomoucký rodák žijící ve
Francii bude rovněž přítomen v prostějovském Národním domě. „Všechno je
zařízeno. Ivan Theimer bude devátého
dubna v Prostějově,“ potvrdil umělcovu
přítomnost Rozbořil.
Ceny budou na prostějovském večeru předávat čelní představitelé Olomouckého kraje a významné osobnosti
politického, společenského a kulturního života.
Přehled všech oceněných najdete již
(lv)
teď na www.vecernikpv.cz!

VYHRÁLI JSTE LÍSTEK NA...
VESELOU TROJKU?

chtějí historický
juniorky medaili

gy juniorek opět v Praze (25. a 26. dubna)
a rozhodující druhý finálový turnaj extraligy kadetek v Prostějově (1. a 2. května).
Letošní novinkou je, že první Final Four
je pokaždé jen rozřazovací a určí pořadí
na 1. až 4. místě pro stanovení semifinálových dvojic v rámci druhého Final Four.
Každopádně oba výběry prostějovského
volejbalového oddílu mají medailové ambice, byť poněkud rozdílného charakteru.
„My jsme už dvakrát za sebou skončili druzí a brali stříbro, proto bychom
teď konečně rádi dosáhli na vytoužené
a z klubového hlediska historické zlato.
Máme k tomu dostatečně silný tým, po
nadstavbě jsme skončili první a já věřím,
že holky jsou na zisk mistrovského titulu
po všech stránkách připraveny.
>>> pokračování na straně 39
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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 už TENTO PÁTEK 10. DUBNA 2015 ve
Společenském domě v Prostějově. A vzhledem k tomu, že „Kasko“ bude zcela jistě praskat ve švech, měli jste
díky Večerníku šanci být u toho, a ještě navíc ZADARMO!
SOUTĚŽ probíhala od pondělí 30. března do pátku 3. dubna, přičemž štěstěna se usmála hned na PĚTICI Z VÁS.
Co bylo potřeba vykonat?
Nic složitého. Stačilo znát správnou odpověď na položenou otázku a zaslat ji jakýmkoliv způsobem do redakce
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Do slosování pak byli zařazení ti, kteří věděli, že HLAVNÍM PŘEDSTAVITELEM VESELÉ TROJKY JE PAVEL
KRŠKA. Jsme rádi, že vás „boj“ o vstupenky na koncert natolik zaujal a v losovacím osudí se sešlo hned 189 správných
odpovědí. Děkujeme!
Z nich jsme vylosovali následující šťastný kvintet: Martin VÍTEK, Jaselská 1613, Prostějov * Ladislav ZAŤKO,
Myslejovice 59 * Eva SMIČKOVÁ, Fanderlíkova 61, Prostějov * Jarmila NĚMCOVÁ, B. Martinů 4, Prostějov * Jan
VYSLOUŽIL, Studenec 17, Čelechovice na Hané
Vstupenky si můžete vyzvednout od dnešního dne přímo v redakci Večerníku.

(-23, -22, -15): Pavla Meidlová 9 bodů
sti 43%, úspěšnost přihrávky 43%), Sarah
y při úspěšnosti 50%, 1 blok, 2 esa), Vend (1 útok při úspěšnosti 33%, úspěšnost
kupiny
skóre 15:4), 2. Belgie 11 (13:7), 3. Polsko
(9:11), 5. Nizozemsko 3 (6:14), 6. Bulísto
0, -23, -16, -18): Pavla Meidlová 14 bodů
sti 38%, 1 blok, 1 eso, úspěšnost přihrávky
odů (6 útoků při úspěšnosti 67%), Vendu-

15032810338

Gott a Karel Šíp. „Už jména účinkujících potvrzují, že jde o výjimečnou
akci. Krajské kulturní ceny mají velkou
vážnost. Je to noblesní večer a věřím,
že příští jubilejní ročník bude ještě slavnostnější,“ nechal se slyšet na středeční
tiskové konferenci hejtman Rozbořil.
„Jsme rádi, že spolupracujeme s tak
významnou institucí jako je vedení kraje. Z našeho pohledu se jedná
o prestižní projekt,“ prohlásil šéf
TK PLUS Miroslav Černošek, jehož agentura spolupořádala rovněž
oceněné koncerty Eliny Garanči
a Josepha Calleji. „Musím přiznat, že
mě napadl náš podíl na oceněních,“
usmál se Černošek.
Zajímavé bylo hlasování občanů,
kteří rozhodovali o ceně veřejnosti. Kulturní přívrženci si mohli letos
vybrat z deseti nominovaných kulturních počinů a rozhodnout tak
o konečném pořadí svého favorita.
V anketě, do které se zapojilo celkem
2 606 občanů, vyhrál hudební film ´Litovelsko/Hanácké ráj/Vydejte se za příběhy´, a to rovnými 903 hlasy. „Dlouho
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povzbudilo směrem k přípravě na sérii
Znovu tady byl nesmírně důležitý vstup
o bronz,“ řekla Petra Polášková.
Středeční mač nedaleko polských hranic v bouřlivé atmosféře Haly míčových
sportů ve Varenské ulici každopádně
bude zajímavý. A Večerník bude u toho!

Krajské ceny budou rozdány v Prostějově
PROSTĚJOV Již podeváté v historii
budou uděleny ceny v oblasti kultury za rok 2014. Akci tradičně pořádá Olomoucký kraj ve spolupráci
s prostějovskou marketingovou společností TK PLUS. Zastupitelé rozhodovali o nominovaných v devíti
kategoriích, ocenění veřejnosti bylo
vyhlášeno na základě internetového
hlasování občanů. Novinkou posledních tří ročníků je Cena hejtmana,
kterou letos dostane statutární město Olomouc za zajištění koncertu
Eliny Garanči a statutární město Prostějov za přípravu koncertu Josepha
Calleji. „V obou případech se jednalo o akce, které přesáhly hranice regionu a udělaly celému kraji velkou
reklamu. Byla to skvělá prezentace,“
prohlásil hejtman Olomouckého
kraje Jiří Rozbořil.
Letošní předávání cen proběhne ve
čtvrtek 9. dubna od 19:00 hodin
v Národním domě v Prostějově. Večerem již tradičně provede moderátor
Marek Eben, o kulturní vystoupení se
postarají hvězdy z největších - Karel
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ROCKEŘI SLAVILI
VELIKONOCE V „KASKU“

Úterý 7. dubna 2015
www.vecernikpv.cz

(18, 17, 22): Pavla Meidlová 11 bodů (9
82%, 2 esa, úspěšnost přihrávky 71%), Saútoků při úspěšnosti 60%, 4 bloky, 2 esa),
nastoupila.

do nové série. Svěřenkyně trenéra Čady
měly díky hladkému postupu ze čtvrtfinále spoustu času na důkladnou přípravu, zatímco protivnice nastoupily jen
pět dnů po náročné pětizápasové řežbě
s Brnem. Možná i proto jim chyběla
zdravotně indisponovaná univerzálka
Zedníková a hostující kouč navíc do základu nepostavil ani kapitánku Poláškovou. Naopak domácí kolektiv byl kompletní, do boje šla očekávaná sestava.

OBRAZ HRY

držel a následně zcela odpadl. Takový
průběh nabídly úvodní část (2:2, 7:7,
15:12, 24:12), druhé dějství (1:4, 3:6,
8:6, 10:9, 18:12) i třetí díl (0:2, 5:4, 7:8,
15:8). Trochu překvapivého semifinalistu elitní české soutěže doslova ničily
dlouhé šňůry inkasovaných bodů, přičemž úřadující mistryně republiky právě tyhle drtivé série pevně usazovaly do
sedla. O vítězkách střetnutí tudíž nebylo žádných pochyb.

OSOBNOST DUELU

=$=1÷/21$7,6.29&(
Miroslav ÈADA - trenér VK AGEL Prostìjov:
„S průběhem utkáním jsme spokojeni. Dali jsme naprostou většinu bodů, protože i spousta
soupeřových pramenila z naší nepozornosti. Celkově jsme však hráli velmi dobře a Ostravě
nedali prakticky žádnou šanci. Jen začátky setů byly vyrovnané kvůli naší menší koncentraci
v obraně, ale jakmile holky přestaly chybovat, projevil se značný výkonnostní rozdíl hlavně
v útoku. Nás výrazněji netrápila žádná protihráčka, zatímco my jsme úspěšně zakončovali
úplně všemi hráčkami.“

Solange SOARES - kapitánka VK AGEL Prostìjov:
„Ve všech setech byl vyrovnaný jen úvod, potom jsme zvýšily tempo a průběh celého zápasu měly jasně pod kontrolou. Přesně takhle to má být, stejně budeme chtít zvládnout nejen
druhé střetnutí této série. Překvapená z jednoznačnosti dnešního utkání nejsem. Naopak se
potvrdilo, že pokud hrajeme skutečně dobře, nemusíme v české lize moc řešit, kdo je na druhé
straně sítě. Podstatné je maximálně se soustředit na náš kvalitní výkon.“

Malá velká žena opět řádila. Pouhých 171
centimetrů vysoká nahrávačka „vékáčka“
Zdenìk POMMER - hlavní trenér TJ Ostrava:
Kathleen Weiss během úvodního mače „My jsme nehráli dobře, Prostějov nás jasně předčil. Doplatili jsme na vysoký počet nevynumedailové série zase naplno prodala cených chyb z vlastní nepozornosti, čehož se musíme vyvarovat. Soupeř to pak trestá dlouhývšechny své volejbalové přednosti: per- mi sériemi bodů, které nás hodně sráží dolů, a dostáváme se pod velký tlak. V tomto ohledu je
fektně nabíjela do palebných pozic všem nutné zohlednit kvality domácích, ale tak moc prohrávat určitě nemusíme.“
Petra POLÁŠKOVÁ - kapitánka TJ Ostrava:
prostějovským útočnicím, velice rychlým
pohybem přitom oběhala i včas dostihla „Začátky setů byly z naší strany dobré, držely jsme se soupeřem krok. Potom nám ale ve středveškeré horší přihrávky, byla nebezpečná ní části vždycky ujel a druhou polovinu sady jsme pokaždé moc nezvládly. Je pravda, že po
dlouhém čtvrtfinále s Brnem jsme dost unavené a hlavně se potřebujeme dát fyzicky dohrona servisu, několikrát výtečně zasáhla mady,
což asi nějakou dobu potrvá...“
v poli a tradičně vynikala při přetlačování
balónů nad sítí s mnohem vyššími proti- s vyrovnanějším vývojem. Místo toho Nejenže do hlediště zavítalo o poznáhráčkami. Rovněž díky tomu zazname- energií nabité favorizované družstvo ní víc příznivců (půl tisícovky), ale
nala celkem pět bodů.
koncertovalo, zatímco outsider viditelně navíc byli patřičně hluční. V úvodu se
bez fyzických i morálních sil absolutně bouřlivěji prezentovala skupinka asi
nestačil. A duel trval pouhou hodinku patnácti hostujících fanoušků, leč jeZAJÍMAVOST UTKÁNÍ
jich nadšení logicky upadalo společně
čistého času.
Poté, co se VK AGEL počátkem března
s tím, jakou dardu mančaft TJ dostáZLOMOVÉ MOMENTY
přes dvě hodiny lopotil v Ostravě při
val. A tak se do většího varu postupně
ATMOSFÉRA ZÁPASU
problematicky těsném vítězství 3:2 a zadostávali domácí fandové, kteří mohli
Divácká
kulisa
byla
na
rozdíl
od
nedlouho
měl
se
soupeřem
od
polských
dát naplno průchod své spokojenosti
Všechny sety se podobaly jako vejce vejci. Výběr TJ vždy slibně začal, po obratu hranic nemalé potíže i na domácím hřiš- podobně jasného čtvrtfinále proti ze skvělé herní produkce prostějovské
skóre se ještě nějakou dobu vyrovnaně ti, očekával se ve čtvrtek spíše delší zápas Šternberku tentokrát mnohem lepší. družiny.
Agelky se naprosto vyvarovaly větších
výpadků a jak zásluhou vlastního kvalitního výkonu, tak i díky menšímu tlaku
z druhé strany sítě produkovaly svou typickou, komplexně výbornou hru bez
jakýchkoliv slabin. Pouze obrana na síti
občas zahaprovala, ovšem jen málokdy.
Neporovnatelně víc chyb nasekaly ostravské plejerky, které po vydařenějších
pasážích zkraje všech tří sad pokaždé
spadly do herního podprůměru. Pod
tlakem VK vyráběly vynucené hrubky, navrch přidávaly nemálo laciných
minel vlastní vinou zejména v útoku.
Převaha obhájkyň titulu byla tím pádem enormní.

Agelky napodruhé smetly TJ ještě výrazněji
VK PV
TJ OV

3:0

stav série: 2:0
jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj - první set: 3:0, 4:2,
6:2, 8:3, 12:4, 16:5, 25:6. Druhý set:
1:2, 3:2, 5:3, 7:4, 8:6, 10:6, 12:7, 13:9,
15:9, 18:10, 19:12, 25:12. Třetí set:
1:1, 3:1, 4:3, 6:3, 6:5, 9:5, 12:6, 13:9,
14:11, 16:13, 23:13, 25:15
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= IDPy]QtKR YêNRQX $JHON\ VOH
YLO\ Då ]NUDMH GUXKp þiVWL NG\ QČ
NROLNUiW ]DFK\ERYDO\ D GRYROLO\
VRXSHĜLQDEUDWGHFK ]QD 
2VWUDYVNp SOHMHUN\ VH FK\WLO\ QČ
NWHUêPL SRYHGHQêPL YêPČQDPL

SOUBOJE PROSTĚJOVA
S OSTRAVOU V ČÍSLECH
PROSTĚJOV Suverénní dominance favorita. Tak by se daly
stručně shrnout úvodní dva zápasy extraligového semifinále
mezi prostějovskými a ostravskými volejbalistkami, jež pronikavým rozdílem ovládly jasně lepší Agelky. My oba mače rekapitulujeme ve statistických ukazatelích.

7ÙPRYÅVWDWLVWLN\3URVWÈMRY2VWUDYD

Ui]HP VH WDN E\OR QDþ GtYDW L ]H
GUXKp VWUDQ\ VtWČ 1iERM ]iSDVX
DMHKRFHONRYi~URYHĖVWRXSO\QLF
PpQČLWDNIDYRULWNURN]DNURNHP
SUDFRYDO QD XSHYĖRYiQt UR]GtOX
YH VNyUH 6WHMQČ MDNR GHQ SĜHG
WtP E\OD RSČW NOtþRYi VWĜHGQt SD
Viå VHWX YH NWHUp RVPLILQDOLVWN\
Miroslav ÈADA - trenér VK AGEL Prostìjov:
OHWRãQt &KDPSLRQV /HDJXH XWHN „Znovu můžu holky jedině pochválit, protože i druhý zápas série odehrály skvěle. Náš výkon byl
O\ ]  QD  .RQFRYND VH dokonce ještě lepší než včera díky kvalitnější obraně, v níž mančaft přidal přesně tak, jak jsem si přál.
WtP ]QRYX ]PČQLOD YH IRUPDOLWX Tím pádem soupeř neměl žádný nárok, v útoku se skoro vůbec neprosazoval, a proto jsme zvítězili
V GUWLYêP Y\]QČQtP YH SURVSČFK tak velkým rozdílem. Maximální spokojenost!“
Solange SOARES - kapitánka VK AGEL Prostìjov:
ÄYpNiþND³D
äHQ\RVWUDYVNp7-VHYãDNGRNi]DO\ „Bylo to další utkání, které jsme měly od začátku až do konce jasně pod kontrolou. Ostravě jsme
téměř nic nedovolily a opět ukázaly, jak se má plnit role favorita. Naše výkonnost jde od slabšího
]GDOãtKRKHUQtKRSURSDGX]DVH]YHG konce nadstavby každým střetnutím nahoru.“
QRXW WXGtå YVWXS GR WĜHWtKR GČMVWYt
Zdenìk POMMER - hlavní trenér TJ Ostrava:
RSČWRYQČ QDODGLO\ QD Y\URYQDQRX „Tentokrát to byl trochu jiný zápas. Prostějov nás hodně tlačil výborným servisem, na který jsme v
QRWX -HQåH FR QDSODW RG VWDYX  prvních dvou setech nenašli recept. Aspoň trochu se nám povedlo vzdorovat ve třetí sadě, nicméně
SĜHGYHGO\YRKURPQpSRKRGČPDND abychom víc čelili kvalitnímu výkonu soupeře, na to jsme ani tentokrát neměli. Jen zopakuji, že
MtFt$JHON\QRYêQiSRUDEČKHPNUiW musíme jít dál a že doma zkusíme s favoritem svést mnohem vyrovnanější boj.“
Petra POLÁŠKOVÁ - kapitánka TJ Ostrava:
NpFKYLON\RGVNRþLO\QD7DG\
„Utkání bylo podobné tomu včerejšímu. V úvodních dvou setech měl Prostějov jasně navrch,
VHSDN]URGLOQHMYČWãtSiWHþQtY]GRU teprve ve třetím se nám podařilo držet trochu vyrovnaně. Jenže domácí tým dnes hrál ještě lepší
KRVWXMtFtKR VRXERUX MHQå VH PRåQi volejbal a podle toho vypadá konečný výsledek.“
MLåQHþHNDQČY\PDQLO]SRGUXþtGR
PiFt GRPLQDQFH 1iKOp Y]HSČWt GR   OHþ ]iSOHWND Y\SUFKDOD SR YtWČ]NiP GORXKRGREp þiVWL VRXWČåH
WpGRE\QHãNRGQpKRRXWVLGHUDYHGOR GREQČ EOHVNRYČ MDN Y]QLNOD =iYČU NWHUpSRĜiGQČãOiSO\QDSO\QDGXHO
N GtOþtPX GRWDåHQt PDQND  Xå MHGQR]QDþQČ SDWĜLO VXYHUpQQtP Ui]QČ]DYĜHO\±D VRQ

=$=1÷/2
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Individuální statistiky Prostìjov - Ostrava
PRVNÍ UTKÁNÍ
Nejvíc bodů: Liannes Simon 19, Andrea Kossányiová, Sonja Borovinšek a Tatsiana Markevich 9 – Zuzana Ondrušková 7, Iva Nachmilnerová, Markéta Kukučová a Helena Kojdová 5.
Nejvíc bodových útoků: Liannes Simon 15, Andrea Kossányiová 8, Sonja Borovinšek a Tatsiana Markevich 6 – Zuzana Ondrušková 6, Markéta Kukučová 5, Iva Nachmilnerová 4.
Nejvyšší úspěšnost útoku: Sonja Borovinšek 100%, Kathleen Weiss 80%, Liannes Simon 52% - Markéta Kukučová
38%, Iva Nachmilnerová 33%, Zuzana Ondrušková 26%.
Nejvíc bodových bloků: Sonja Borovinšek, Liannes Simon a Tatsiana Markevich 3 – Kamila Součková a Helena
Kojdová 2, Iva Nachmilnerová 1.
Nejvíc es: Kathleen Weiss, Solange Soares a Liannes Simon 1 – Kateřina Kvapilová 2, Zuzana Ondrušková 1.
Nejvyšší úspěšnost přihrávky: Julie Kovářová 78%, Tatsiana Markevich 70%, Andrea Kossányiová 58% - Helena
Kojdová 75%, Kamila Spáčilová 61%, Zuzana Ondrušková 44%.
Největší užitečnost: Liannes Simon +12, Sonja Borovinšek +6, Tatsiana Markevich +5 – Kateřina Kvapilová a Kamila Součková +2, Zuzana Ondrušková +1.

DRUHÉ UTKÁNÍ

PRVNÍ UTKÁNÍ
Úspěšnost útoku: Prostějov 50% - Ostrava 24%.
Úspěšnost přihrávky: Prostějov 68% - Ostrava 52%.
Esa: Prostějov 3 – Ostrava 3.
Bodové bloky: Prostějov 12 – Ostrava 5.
Celková užitečnost: Prostějov +29 – Ostrava –10.

DRUHÉ UTKÁNÍ
Úspěšnost útoku: Prostějov 56% - Ostrava 18%.
Úspěšnost přihrávky: Prostějov 65% - Ostrava 46%.
Esa: Prostějov 6 – Ostrava 2.
Bodové bloky: Prostějov 5 – Ostrava 2.
Celková užitečnost: Prostějov +43 – Ostrava –18.

Nejvíc bodů: Liannes Simon a Tatsiana Markevich 15, Barbora Gambová 11 – Iva Nachmilnerová 6, Markéta Kukučová a Helena Kojdová 3.
Nejvíc bodových útoků: Liannes Simon 15, Tatsiana Markevich 11, Barbora Gambová 9 – Iva Nachmilnerová 5,
Helena Kojdová 3.
Nejvyšší úspěšnost útoku: Sonja Borovinšek 100%, Stefanie Karg 70%, Liannes Simon 58% - Iva Nachmilnerová
50%, Zuzana Ondrušková 29%, Helena Kojdová 17%.
Nejvíc bodových bloků: Kathleen Weiss 2, Barbora Gambová, Sonja Borovinšek a Tatsiana Markevich 1 – Iva Nachmilnerová a Kamila Součková 1.
Nejvíc es: Tatsiana Markevich 3, Kathleen Weiss 2, Barbora Gambová 1 – Kamila Součková a Markéta Kukučová 1.
Nejvyšší úspěšnost přihrávky: Julie Kovářová 67%, Barbora Gambová 64%, Tatsiana Markevich 62% - Helena
Kojdová 59%, Petra Polášková 47%, Kamila Spáčilová 44%.
Největší užitečnost: Tatsiana Markevich +13, Liannes Simon +10, Barbora Gambová +8 – Iva Nachmilnerová +5,
Kamila Součková +1, Kateřina Kvapilová –1.
(son)
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AGELKA PODLE

VEČERNÍKU
LIANNES SIMON
Většinu uplynulého ročníku evropské Champions
League doslova řádila a mezi soupeři
zpravidla nadělala pěknou paseku, o českých soutěžích ani nemluvě. Potom však
kubánskou univerzálku potkal nepříjemný výron v kotníku, což ničivou ofenzivní sílu osmadvacetileté bomberky přece jen přibrzdilo.
Teď už je ale evidentně
zpět v plné formě.
Ostravu v úvodních
dvou zápasech extraligového semifinále
nemilosrdně ničila,
když
dohromady
zaznamenala 34 bodů, z toho hned tři
desítky drtivými útoky při úspěšnosti 54%. K tomu přidala tři vítězné bloky
a jedno eso, protivnice ji dokázaly zastavit jen
zcela výjimečně.

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Kouè Gonzalez v Brnì skonèil

Brno, Prostějov (son) - Na dvou
letech se zastavila délka trenérského angažmá Andre Christophera
Gonzaleze u volejbalového týmu
žen Královo Pole Brno. Vedení jihomoravského klubu se po vyřazení ve
čtvrtfinále UNIQA extraligy od Ostravy rozhodlo americkému excentrikovi nenabídnout novou smlouvu a vzájemnou spolupráci uzavřít.
Třiačtyřicetiletý lodivod přišel do
tradiční volejbalové bašty v létě 2013
s jasným úkolem vrátit KP na medailové pozice elitní české soutěže.
V minulé sezóně však se svými svěřenkami po semifinálovém setnutí
Prostějovem nesmírně těsně ztratil
sérii o bronz proti Olomouci a jeho
družstvo obsadilo čtvrté místo. Nyní
místo posunu nahoru přišel propad
ještě o jednu příčku níže na konečný
pátý post, když brněnský celek v prvním kole play off ztratil vedení 2:0 na
zápasy nad TJ. A to stálo zámořského
odborníka místo...
Challenge Cup zná finalistky

Prostějov (son) - O trofej ve třetím
nejvyšším klubovém poháru Evropy
se utkají volejbalové týmy žen z Ruska
a Turecka. Rozhodly o tom odvetné
semifinálové zápasy, přičemž jedna
soupeřící dvojice byla jednoznačná
a druhá dramatická. Jekatěrinburg po
domácím skolení Chimiku Južnyj 3:0
nijak neváhal ani v Bělorusku, kde svého protivníka přehrál stejným poměrem. Naopak německému Schwerinu
nepomohlo k postupu ani vítězství
3:1 na vlastním hřišti, neboť Bursa odvetu ovládla 3:0 a získala i dodatečný
zlatý set.
Challenge Cup ve volejbalu žen
2014/2015 - výsledky semifinále: SC Schwerin – BBSK Bursa 3:1
(19, -16, 24, 19) a BBSK Bursa - SC
Schwerin 3:0 (21, 18, 22), zlatý set
15:10. Uraločka Jekatěrinburg – Chimik Južnyj 3:0 (21, 22, 24) a Chimik
Južnyj – Uraločka Jekatěrinburg 0:3
(-22, -23, -17). Program finále:
8. dubna Uraločka Jekatěrinburg –
BBSK Bursa a 12. dubna BBSK Bursa
– Uraločka Jekatěrinburg.
0ODGvÉz½N\QÈ9.
pøebornicemi kraje

Prostějov (son) - Volejbalová mládež
VK AGEL Prostějov se může pyšnit
ziskem dalšího úspěchu do své sbírky.
Tentokrát jde o titul přebornic Olomouckého kraje 2014-2015, který
vybojovaly mladší žákyně hanáckého
oddílu. V čerstvě skončené soutěži
KP dané věkové kategorie sice Agelky
skončily až třetí, jenže před nimi zůstaly pouze dva kolektivy z jiného kraje
hrající na Olomoucku mimo svůj region. Tím pádem se pomyslný bronz
přeměnil ve skutečné zlaté medaile.
Další dva výběry vékáčka pak obsadily
jedenácté a dvanácté místo.

KAM NA UNIQA
EXTRALIGU:
SEMIFINÁLE:
3. utkání, středa 8. dubna 2015, 17.00:
Ostrava – Prostějov (18.00), Frýdek
-Místek – Olymp.
Případné 4. utkání, čtvrtek 9. dubna
2015, 17.00:
Ostrava – Prostějov (18.00), Frýdek
-Místek – Olymp.
Případné 5. utkání, sobota 11. dubna
2015, 17.00:
Prostějov – Ostrava, Olymp – Frýdek
-Místek.
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$*(/.<67É/(1(32/(9,/<9 „OJEL MI ZADEK,“ NINA HORÁKOVÁ V ULICI!
Začínala ve Ptení, teď válí Na Fidlovačce
2VWUDYX]DWtPY\Ni]DO\GRSDWŐLÿQëFK
Po dvou drsných nakládačkách doma chtějí ženy VK Prostějov vládnout i třetímu
Původní zpravodajství
pro Večerník

Marek SONNEVEND
PROSTĚJOV Dva vyrovnané
vzájemné duely v závěru ligové
nadstavby a rozjetí ostravského týmu z vítězného čtvrtfinále
s Brnem varovaly, že to volejbalistky VK AGEL Prostějov nemusejí mít v semifinálové sérii UNIQA
extraligy žen ČR 2014/2015 vůbec jednoduché. Opak je však
pravdou, svěřenky kouče Čady
totiž protivníka za severu Moravy
zatím doslova ničí.
Už výsledek prvního utkání ve čtvrtek
s poměrem míčů 75:44 názorně ukázal,
že pokud úřadující mistryně republiky
hrají v dobré formě, nemá ostravská TJ
jednoduše šanci. Tohle rozložení sil pak
ještě zvýraznilo druhé střetnutí o den
později, kterému „vékáčko“ dominovalo až brutálním způsobem celkovým
součtem balónů 75:33! Rozdíl několika výkonnostních tříd byl patrný úplně
ve všem.„Nechtěli jsme nic podcenit,
a proto jsme se na Ostravu po veškerých stránkách důkladně připravili.
Holky vydržely být oba zápasy plně

koncentrované, předvedly velmi kvalitní výkony bez větších výpadků, dělaly
minimum zbytečných chyb a tím pádem nedaly soupeřkám žádnou šanci.
Přesně takhle jsme si domácí semifinálové souboje představovali, jsem tedy
maximálně spokojen,“ chválil své družstvo za předvelikonoční představení
Miroslav Čada, hlavní trenér Agelek.
Je logické, že za takového stavu věcí
bude chtít favorit využít hned úvodní postupový mečbol a zápasové vedení 2:0 změnit v potvrzení finálové
účasti triumfem ve třetím dílu série. Ten je na programu tuto středu
8. dubna od 18.00 hodin na půdě TJ.
„V domácím prostředí si Ostrava bude
víc věřit, dá se z její strany očekávat lepší servis i celkově kvalitnější výkon za
podpory tamních diváků. Z toho důvodu si musíme dát větší pozor a být od
začátku až do konce naprosto soustředění,“ nabádal Čada.
Podobně jako on vidí situaci kapitánka VK Agel. „Dosavadní vývoj play off
jasně ukazuje, že všechno je především
o našich vlastních výkonech. Letos
totiž máme tak silný tým, že když hrajeme dobře podle svých možností, tak
jakéhokoliv českého soupeře jednoznačně přehráváme. Problémy, které
nám Ostrava dělala ve dvou vzájemných utkáních na konci nadstavby,

pramenily právě z poklesu naší formy.
Teď už se vracíme ke skvělým výkonům z Champions League a proto
čtvrtfinále bylo a semifinále je takhle
jasné,“ uvažovala Solange Soares. „Je
zřejmé, že doma budou chtít ostravské
holky s námi svést mnohem vyrovnanější bitvu a před svými fanoušky do
toho půjdou naplno. My se však na to
připravíme a věřím, že i třetí duel série
zvládneme bez problémů,“ nepochybovala Soli.
Na opačné straně barikády samozřejmě
doufají v opak. „Prostějov je hodně silný mančaft a hrát proti němu je opravdu
těžké, což první dva zápasy na jeho hřišti ukázaly. My jsme je ale odehráli dost
špatně, hlavní proto je, abychom doma
odvedli mnohem lepší výkon. Jestli
dokážeme být favoritovi vyrovnaným
soupeřem jako v závěru nadstavby?
O tom nechci spekulovat. Z naší strany
je podstatné zlepšit se ve všech ohledech, a dál se uvidí,“ byl spíš opatrný
kouč TJ Zdeněk Pommer.
O něco odvážnější slova volila kapitánka Severomoravanek. „Myslím si, že
naše výkony tady v Prostějově hodně
ovlivnila únava z prvního kola play off.
Pět náročných utkání s Brnem nás stálo
spoustu sil a ani v jednom semifinálovém zápasu jsme se zatím nedostaly
pořádně do hry. Přes víkend se určitě

1UVTCXUMÆJT¾éM[UGPCRTQUV÷LQXUMÆ
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dáme dohromady, ve středu doma podáme mnohem lepší výkon a snad se
dostaneme aspoň do jedné nebo dvou
vyrovnaných koncovek. S vítězstvím
moc nepočítáme, ovšem potrápit favorita rozhodně můžeme, což by nás

dvě infarktové bitvy se zatím remízovým vyzněním zisk českého titulu,
li jsme se celý týden a něco se nám dařilo
více, něco méně. Začali jsme dobře, ale ve
druhém i třetím setu se projevila kvalita
soupeře v mezihře, zatímco my jsme dělali chyby. Vyzdvihuji však naši touhu po
vítězství a bojovnost. Velmi dobrý výkon
podala Míša Mlejnková, dost pomohla
také druhá nahrávačka Marie Kurková,“
hodnotil čtvrteční bitvu s úlevou trenér
PVK Stanislav Mitáč. Jeho protějšek od
Sokolek měl náladu po těsně ztraceném
tiebreaku 16:18 logicky mnohem horší.
„Úroveň zápasu odpovídala play off, výměny měly vysokou kvalitu. Vždycky ale
musí vyhrát pouze jeden. Co rozhodlo?
Olymp byl agresivnější na servisu, zatímco naše podání bylo alibistické,“ litoval
Pavel Kožuch.

V pátek se role zrcadlově obrátily. Druhé střetnutí měly tentokrát lépe rozjeté hostitelky, vedly dokonce 2:0. Leč
výběr TJ předvedl mohutné povstání,
průběh totálně otočil a po rezultátu 2:3
(22, 24, -27, -22, -12) slavil vyrovnání
série. Mač přitom trval skoro dvě a půl
hodiny! „Gratuluji Pavlovi a hráčkám
Frýdku-Místku k dnešní výhře. Byli
jsme blízko k vítězství 3:0, chybělo
nám strašně málo, ale udělali jsme v klíčový okamžik dvě drobné chyby. Frýdek se tím dostal do pohody a my od
třetího setu tahali za kratší konec. Jsme
mladý tým, rozdíl byl v nahrávačkách
a soupeři dobře zahrály obě střeďačky,
univerzálka Kubová i smečařka Michalíková. Našim smečařkám naopak

ubývaly síly, museli jsme proto hrát jednodušší volejbal. Teď je to 1:1, jdeme
dál a ukáže se ve Frýdku,“ shrnul Mitáč,
který dokázal sympaticky překousnout
zklamání. „Budu se opakovat, ale stejně jako včera jsme viděli zápas hodný
semifinále. Oba dva týmy se poučily z
úvodního vzájemného střetnutí, a byť
jsme první dva sety prohráli, byly vyrovnané. Podobně jako další tři těsně
vybojované v náš prospěch. Včera měl
štěstí Olymp, dneska jsme byli šťastnější my,“ neztratil Kožuch nadhled ani
po druhém vypjatém thrilleru ve dvou
dnech.
Pokračování na severu Moravy přijde
ve středu 8. i ve čtvrtek 9. dubna shodně od 17.00 hodin.
(son)

PROSTĚJOV Velice dlouho na to čekaly, teď se konečně dočkaly. Mladé
volejbalistky věkových kategorií ´U19
a´U17mělypozávěrunadstavbovéčásti svých elitních soutěží České republiky půldruhého měsíce zápasové pauzy,
která nyní uplynula. Na řadu tak přichází třaskavé vyvrcholení celé sezóny
2014/2015. Bude mít podobu čtyř rozhodujících turnajů Final Four, po dvou
v každé kategorii. A hrát se bude po
čtyři nejbližší víkendy, tedy v průběhu
celého nadcházejícího měsíce dubna
a ještě první květnový víkend!
Vše odstartuje prvním Final Four extraligy juniorek od 10. do 12. dubna v Brně.
Poté následuje úvodní Final Four extraligy kadetek v Praze (17. až 19. dubna),
rozhodující druhý finálový turnaj extrali-

Kadetky ČR skončily na Mistrovství Evropy sedmé, Pavla Meidlová byla nejvíce bodující
Turecku 1:3, ale následně přemohly
Nizozemsko 3:2 a v klíčovém duelu
o semifinálovou účast proti Belgii vedly
už 2:0 na sety. Bohužel ztratily dramatickou koncovku třetí sady, pak celé
střetnutí a po hladké prohře s Polskem
0:3 na závěr grupy obsadily v jejím pořadí čtvrtý post. Tím pádem měly stále
šanci proniknout na výše zmíněné MS,
jenže přišel druhý stěžejní mač opět
končící nešťastnou porážkou. V utkání o
5. až 8. místo totiž mančaft ČR vedl nad
Itálií 1:0, načež těsně podlehl na sklonku druhé části a tím se vývoj zlomil na
stranu soupeře v poměru 1:3. Poslední
vystoupení na ME poté dopadlo v duelu
o 7. pozici suverénním triumfem 3:0
nad Polskem, čímž došlo k odplatě za tři
dny starou porážku ze skupiny.

JaksivBulharskuvedlyAgelky? Smečařka Pavla Meidlová se stala nejvíce bodující
volejbalistkou z celého českého týmu na
kontinentálním šampionátu, blokařka Sarah Cruz také nastoupila do všech střetnutí
v základní sestavě a pravidelně bodovala,
smečařka Vendula Valášková naskočila do
tří soubojů z lavičky jako střídající plejerka.
„Konečnou sedmou příčkou jsme splnili
cíl daný Českým volejbalovým svazem. Já
osobně jsem si přál umístění do šestého
postu a tím postup na mistrovství světa,
což těsně nevyšlo. Ale i sedmé místo v Evropě určitě není špatné, navíc nám zajistilo
start na Turnaji olympijských nadějí a to
je také velmi prestižní mezinárodní akce.
Takže nakonec spokojenost,“ celkově
zhodnotil bulharské vystoupení kadetského mančaftu ČR kouč Aleš Novák. (son)

SMĚJE SE A. RAŠKOVÁ

PROSTĚJOV Je to holt pro každého... První
tějovského primátora Alena
náměstkyně prostějovského
u ráno haRašková ve středu
mo před
varovala! A to přímo
ozidlem.
radnicí, kdy se při couvání srazila s jiným vozidlem.
hřímala
„Je to k vzteku, auto mám teprve pár dnů,“ zahřímala
politička.
tor před
Kvůli rekonstrukci náměstí je parkovací prostor
bná
radnicí omezen a leckdy zde není potřebná
přehlednost. „Vyjížděla jsem proto velmi opatrněě
a pomalu. Musela jsem couvat, protože
předkem bych porazila stromeček s vajíčky.
No a v tom do mě narazil řidič auta, který
jel okolo. Prostě mi ojel zadek,“ začala se Alena
Rašková ve chvíli, kdy tuto dopravní trampotu
popisovala Večerníku,
bezprostředně smát. Jak
dodala, naštěstí nedošlo
k žádnému zranění ani
větší újmě na vozidlech.
„Mám ale tu zadnici
fakt poškrábanou,“ rozesmála se podruhé
první náměstkyně pri- Při nehodě první náměstkyně primátora utrpěl „zadek“
mátora Statutárního jejího nového auta. Naštěstí se jednalo pouze o škrába2x foto: Michal Kadlec a archiv Večerníku
města Prostějov. (mik) nec.

EXKLUZIVNĚ

Utkání kadetek ÈR na ME 2015
Základní skupina II (Plovdiv)
Bulharsko – Česko 0:3 (-12, -12, -21): Pavla Meidlová 8
bodů (8 útoků při úspěšnosti 44%, úspěšnost přihrávky 29%),
Sarah Cruz 9 bodů (6 útoků při úspěšnosti 67%, 2 bloky, 1
eso), Vendula Valášková nenastoupila.
Turecko – Česko 3:1 (-16, 15, 22, 15): Pavla Meidlová 7
bodů (5 útoků při úspěšnosti 31%, 2 esa, úspěšnost přihrávky
34%), Sarah Cruz 2 body (2 útoky při úspěšnosti 40%), Vendula Valášková 1 bod (1 útok při úspěšnosti 20%, úspěšnost
přihrávky 43%).
Česko – Nizozemsko 3:2 (12, -20, -15, 12, 11): Pavla
Meidlová 18 bodů (16 útoků při úspěšnosti 44%, 1 blok, 1
eso, úspěšnost přihrávky 48%), Sarah Cruz 7 bodů (4 útoky při úspěšnosti 80%, 2 bloky, 1 eso), Vendula Valášková
nenastoupila.
Česko – Belgie 2:3 (19, 23, -23, -19, -8): Pavla Meidlová 19
bodů (16 útoků při úspěšnosti 37%, 2 bloky, 1 eso, úspěšnost
přihrávky 54%), Sarah Cruz 7 bodů (5 útoků při úspěšnosti
33%, 1 blok, 1 eso), Vendula Valášková nenastoupila.

Česko – Polsko 0:3
(9 útoků při úspěšnos
Cruz 6 bodů (3 útoky
dula Valášková 1 bod
přihrávky 0%).
Konečné pořadí sk
1. Turecko 14 bodů (s
10 (12:8), 4. Česko 6
harsko 1 (4:15).
Utkání o 5. až 8. m
Česko – Itálie 1:3 (20
(12 útoků při úspěšno
35%), Sarah Cruz 6 bo
la Valášková 0 bodů.
Utkání o 7. místo
Česko – Polsko 3:0 (
útoků při úspěšnosti 8
rah Cruz 12 bodů (6
Vendula Valášková ne

PRAHA, PROSTĚJOV Jako tanečnici Ivu můžete momentálně
v „nekonečném seriálu“ Ulice
na programu televize Nova vidět
také Ninu Horákovou. Rodačka
z Olomouce přičichla k divadlu už v šesti letech, kdy
v první třídě základní školy začala účinkovat v Ptenském dětském divadle. Nyní je nejčastěji
k vidění na prknech pražského
divadla Na Fidlovačce.

Absolventka DAMU dostala
nedávno vedlejší roli v seriálu
Ulice, kde hraje tanečnici Ivu.
2x foto: www.fidlovacka.cz
a www.fanclub-ulice.cz

„Smích, zpěv, nerozhodnost.“ Těmito
třemi slovy sebe samu charakterizuje půvabná šestadvacetiletá herečka
Nina Horáková, kterou lidé z Prostějova znají zejména díky jejímu dlouholetému působení ve studentském
divadle Point působícím při Gymnáziu Jiřího Wolkera. Vidět ji zde mohli
například v inscenaci Studna světců,
která v režii Aleše Procházky měla
premiéru v květnu 2005.
Nina Horáková v roce 2012 ukončila studium na DAMU v Praze obor
činoherní herectví. V současné době
je členkou Originálního pohybového divadla Veselé skoky a účinkuje
v Divadle Na Fidlovačce ve hrách
Šumař na střeše, My fair lady a Babička. V dalším pražském divadle
Kalich ji můžete vidět v muzikálu
Pomáda, kde hraje Frenchy, působí také na mladoboleslavské scéně
konkrétně v inscenacích Zkrocení
zlé ženy a Osiřelý západ. Kromě
toho se věnuje tanci, zpěvu a dabingu. „Kdybych nehrála divadlo, byla
bych asi cukrářkou. Taky jsem chtěla

být patoložkou, ale nešla mi chemie,“
prozradila na sebe Nina Horáková,
s níž vám Večerník přinese již brzy
exkluzivní rozhovor.
Ještě předtím nás zajímalo, jak na
mladou herečku vzpomínají právě v prostějovském Pointu? „Nina
kromě talentu vždy vynikala hlavně
svojí nezměrnou hyperaktivitou.
V tomto směru je v podstatě nezničitelná,“ smál se Aleš Procházka.
„Ještě než vznikl Point, pořádali
jsme filmový tábor v Městečku Trnávka. Nině tehdy bylo kolem deseti let a stále chtěla vymýšlet další
a další aktivity. S Mirou Ondrou
jsme z ní už byli zoufalí a tak jsme
navrhli, že jestli nemá co dělat, tak
by nám všem mohla ještě vyčistit
boty. A ona se do toho s nadšením
vrhla a u toho se ještě učila roli,“
zavzpomínal s úsměvem principál
divadla Point, který si na ní vždy cenil její univerzálnosti. „Uměla vždy
zpívat, tančit i hrát. Mohli jsme ji
obsadit v podstatě do čehokoliv,“
dodal Procházka.

Pedagogy Evu Suchánkovou a Michala Šmucra
vyznamenal v Praze ministr školství Chládek
zjistili jsme

Druhé semifinále mezi Olympem a Frýdkem nabídlo KADETKY VK

PROSTĚJOV Tři mladé volejbalistky VK AGEL Prostějov startovaly
s výběrem České republiky na Mistrovství Evropy kadetek 2015 v Bulharsku. A Pavla Meidlová, Sarah Cruz
i Vendula Valášková pomohly národní reprezentaci naší země ke konečnému sedmému místu.
Základním cílem svěřenek trenéra Aleše
Nováka byl postup ze základní skupiny
do vyřazovacích bojů, to znamená buď
přímo do semifinále mezi elitní čtyřku,
nebo alespoň do zápasů o 5. až 8. příčku,
neboť nejlepších šest celků šampionátu
postupovalo na podzimní mistrovství
světa U18.
Češky svou pouť na Balkáně zahájily
skvěle, když smetly domácí Bulharsko
3:0. Pak sice podlehly favorizovanému

společnost

První náměstkyně bourala!
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PRAHA, PROSTĚJOV Zatímco Ostrava je nekompromisně válcována velkou prostějovskou kvalitou, ve druhé
semifinálové dvojici letošní UNIQA
extraligy žen jsou nervy pražských i severomoravských fanoušků napínány
až k prasknutí. Úvodní dva duely série
Olymp versus Frýdek-Místek totiž v
české metropoli přinesly nervydrásající pětisetové řežby, po nichž je zápasový stav nerozhodný 1:1.
První mač urval domácí kolektiv, když
dokázal zvrátit nepříznivý vývoj 1:2 na
sady v konečný triumf 3:2 (17, -23, -21,
18, 16). „Jsem nesmírně šťastný, že jsme
vyhráli. Utkání mělo náboj, bylo dramatické a vyrovnané do posledního míče,
skutečně důstojné semifinále. Připravova-
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PRAHA, PROSTĚJOV Vysoké
pocty se dostalo dvěma dlouholetým prostějovským pedagogům.
Současné předsedkyni Divadelního spolku Historia Evě
Suchánkové a řediteli Gymnázia Jiřího Wolkera Michalu
Šmucrovi totiž udělil v pátek
27. března ministr školství,
mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek Medaile za vynikající
pedagogickou činnost.
Medaile Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy je oceněním
významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké
práce, dlouhodobého a vynikajícího působení v resortu školství
nebo mimořádně záslužného činu
při zajišťování a zlepšování pod-

mínek pro výchovu a vzdělávání
v České republice. Je přitom vůbec
nejvyšším resortním oceněním
a uděluje se od roku 1997.
Eva Suchánková je významnou osobností speciálního a uměleckého
školství a ochotnického divadelnictví. Její pedagogická činnost
byla oceňována během celého profesního života. Od roku 1964 pracovala jako učitelka tělesné a výtvarné
výchovy na Zvláštní škole internátní
v
Čechách
pod
Kosířem.
„Celoživotní láskou Evy Suchánkové
je divadlo, které hrála vždy a dá
se říci, že všude. Jako ochotnická
herečka odehrála v Divadle Hanácké
obce Prostějov stosedmatřicet
představení. Své bohaté zkušenosti
nezištně předávala svým žákům
i mladším kolegům a vedla je
k pokoře a lásce k divadlu. Do
povědomí široké veřejnosti se dostala nejvíce jako šéfka Divadelního

spolku Historia, který založila
v roce 1990 společně s Annou Zachovalovou. Nedílnou součástí tohoto
spolku je od roku 2008 Kloboukový
klub, který vznikl rovněž z její iniciativy. Paní Eva působí na estetické
vnímání a projev nejen jeho členů,
ale i jejich návštěvníků. Můžeme říci,
že tak svým způsobem pokračuje
v pedagogické činnosti,“ uvedl mimo
jiného prostějovský radní Josef Augustin, který Evu Suchánkovou na
toto významné ministerské ocenění
navrhl.
Druhým prostějovským pedagogem, kterému se dostalo tak významné pocty, je ředitel Gymnázia
Jiřího Wolkera Michal Šmucr.
„Nesmírně si tohoto ocenění
vážím. Jedním dechem ale musím
poděkovat všem svým kolegům,
bez jejichž spolupráce není možné
něčeho takového dosáhnout. Proto
jsem přesvědčen, že ta medaile patří

Evě Suchánkové a Michalu Šmucrovi (na druhém snímku vpravo) se v Praze dostalo významného ocenění od ministra školství a kultury Martina Chládka.
2x foto: Josef Augustin

i jim,“ svěřil se Večerníku Michal
Šmucr. Ten se do školství vrátil
po listopadu 1989. „V roce 1990
jsem nastoupil na současnou
Švehlovu střední polytechnickou
školu, kam jsem přešel z běžných

provozních podmínek v družstvu.
V roce 1998 jsem se tady stal
ředitelem a v roce 2003 jsem byl
jmenován ředitelem Gymnázia
Jiřího Wolkera. Vyučuji biologii a vedu biologické semináře,“

nechal krátce nahlédnout do své
pedagogické praxe Michal Šmucr.
Ředitel GJW v Prostějově je
současně od roku 2002 i předsedou
Krajské asociace středních škol.
(mik)

OŽIVLÉ MRTVOLY „Trénoval jsem víc jak hodinu denně,“
SE DO MĚSTA VRÁTÍ přiznal soutěžící barman M. Kovařík
UŽ V KVĚTNU

PROSTĚJOV Koncem loňského
ho října se
v Prostějově konal historickyy první
ou akci
ZOMBIE WALK. Na úspěšnou
chtějí organizátoři navázat už letos na
diálním
jaře. A Večerník bude opět mediálním
partnerem této mimořádné události,
sta...
která á za cíl oživit centrum města...
o „ZomDruhý ročník prostějovského
bie walku“ by se měl konat v pátek 22.
května. Sraz je naplánovaný na 17.00
hodin do Kolářových sadů. „Ačkoliv
existuje mnoho stvoření, za které se dá
by se každý
převléci, bylo by skvělé, kdyby
ko zombie.
účastník pokusil vypadat jako
ni a smrtky
Upíři, vlkodlaci, čerti, démoni
dy masek.
jsou ideální na tradiční průvody
ypadat co
V každém případě se snažte vypadat
dna z ornejmrtvolněji,“ doporučuje jedna
vá.
ganizátorek Veronika Juračková.
ěl smát,
Při průvodu by se nikdo neměl
ujte temmluvit a jít „normálně“. „Udržujte
munikaci
po šourajících se zombií a pro komunikaci
s okolím používejte chrčivé zvuky, které zombie vydávají, nebo
využívejte slova: ´MOZKYYYY´,“ vzkazuje všem účastníkům
Juračková.
(mls)

PROSTĚJOV Mezi pětačtyřiPROS
ceti b
barmany se na letošním
Amun
Amundsen
cupu, který se konal
předm
předminulý
čtvrtek a podrobre
nou reportáž
jste mohli najít v minulém vydání na této straně,
př
představil
i devatenáctiletý
M
Miroslav
Kovařík (na snímk z Dřevnovic. A právě
ku)
st
studenta
SOU obchodní
Pro
v Prostějově
Večerník krátce
po jeh
jeho soutěžním vystoupení
vyzpov
vyzpovídal.

Martin Zaoral
●● Jak jste celé klání prožíval na
pódiu?
„Na po
podobné soutěži jsem poprvé.
Byl jsem strašně nervózní, úplně se
klep ruce. (úsměv) Přiznám
mi klepaly
js skoro nevěděl, jestli dose, že jsem
držuji správnou míru. Jsem moc
rád, že jsem to zvládl.“
●● Co jste připravoval?
„Jednalo se o Fancy drink Walking man, jehož základem je skotská whiskey Johnnie Walker. Je to

lehký a svěží alkoholický drink,
který se hodí na teplý letní podvečer.“
●● Jak vás hodnotila porota?
„Porotce byl celkem spokojený,
pouze mi vytkl, že mi vypadl jeden
led a na poslední ze čtyř porcí jsem
neměl dost limetové šťávy.“
●● Jak dlouho jste na soutěž trénoval?
„Připravuji se delší čas, poslední
dva týdny jsem tomu každý den věnoval tak hodinu a půl.“
●● Co rozhodlo o tom, že byste
chtěl být barmanem?
„Už jsem vystudoval jednu prostějovskou střední školu. O prázdninách jsem za barem pracoval v krásném prostředí campingu v Baldovci. Chytlo mě to
a chtěl bych se v tomto oboru zlepšit.“
●● Šel byste do toho zas?
„Určitě! Ačkoliv je mi už devatenáct
let, jsem teprve v prváku. Věřím
tedy, že ještě dostanu příležitost se
na podobné soutěži ukázat. Věřím,
že mé vystoupení bude ještě lepší.“
(úsměv)

Devatenáctiletý Miroslav Kovařík je student prvního ročníku
SOU obchodního. Svoji premiéru v soutěži barmanů zvládl
výtečně.
Foto: Martin Zaoral

!!! DOPORUÈUJEME !!!
Název drinku: Walking man
Složení: 2 cl Monin – Lemon grass, 3 cl Johnnie Walker, limetová šťava – fresh, Ginger beer John Crabbie, 1 cl Fernet
Stock, zástřik citronovou kůrou
Ozdoba: Limetová kůra, rozmarýn, koktejlová třešeň
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Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

INFORMUJE
Operační program Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost 2014 - 2020
Ministerstvo průmyslu a obchodu
představuje v rámci Operačního
programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost pro období
2014 - 2020 celkem čtyřiadvacet
programů podpory. Finanční prostředky z nich budou moci žadatelé
využít na spolufinancování podni-

katelských projektů ve zpracova- webových stránkách agentury
telském průmyslu a souvisejících pro podporu podnikání a investic
službách. Podpora bude vyplácena CzechInvest:
http://www.czechinvest.org/
formou dotací a finančních nástroop-podnikani-a-inovacejů. Šanci mají projekty realizované
pro-konkurenceschopnost
na území celé České republiky vyHelena Chalánková
jma hlavního města Prahy.
ředitelka OHK v Prostějově
Přehled programů naleznete na

n?

Konstelace hvězd Prostějova
J

Také vás v uplynulých dnech zaskočilo neskutečné aprílové počasí?
Tak teď můžete být všichni už v klidu, sníh uvidíte jedině tak v televizi.
V Prostějově bude nyní za jarního sluníčka dostatek příležitostí k romantickým jarním procházkám.

BERANI - 20.3. až 18.4. Měli byste v
sobě najít více odvahy a snažit se prosadit v tvrdé konkurenci. Pokud neustále
budete vystrašeně stát v koutě, nikdy se
nedočkáte výraznějšího úspěchu. Teď
se vám naskytne jedinečná příležitost
k prosazení.
BÝCI - 19.4.až 19.5. Existuje velký
předpoklad, že konečně vyřešíte své
finanční závazky, které vás tíží už řadu
měsíců. Nečekaný přísun peněz očekávejte uprostřed týdne. Samozřejmě
to ale nebude zadarmo, musíte hodně
věcí dořešit.
BLÍŽENCI - 20.5. až 19.6. Budete
natolik ponořeni do vlastních myšlenek, že si ani nevšimnete láskyplných
pohledů kolegy či kolegyně. Měli byste
si více všímat svého okolí, konečně by
se vám mohl změnit soukromý život k
lepšímu.
RACI - 20.6. až 21.7. Rozhodně si
tuto středu vsaďte Sportku! Vycházejte
ze šťastných čísel 6, 10 a 15. Dočkáte se
výhry, která naprosto změní váš dosavadní ustaraný život. Ale pozor, peníze
neinvestujte do žádných pochybných
obchodů.

LVI - 22.7. až 21.8. Nebudete si vědět
rady ani s těmi základními povinnostmi. Váš pracovní výkon bude hodně
ovlivněn domácími starostmi, zejména partner vás bude trápit. Jediným
lékem na vaši depresi bude částečná
nevěra s kolegou.
PANNY - 22.8. až 21.9. Vrhnete se do
utrácení, což nelibě ponese váš partner.
Bohužel vás nikdo nezadrží, takže vaše
peněženka bude brzy úplně prázdná.
Z věcí, které si pořídíte, budete mít obrovskou radost. Jenomže záhy vám vše
zhořkne.
VÁHY - 22.9. až 21.10. Dostanete
pracovní nabídku, která se rozhodně
neodmítá. Po letech tak změníte zaměstnání, ale nepůjde to ihned. Váš
dosavadní šéf bude totiž vzteky bez
sebe, takže vám hodí pár klacků pod
nohy. Ale vydržte!
ŠTÍŘI - 22.10. až 20.11. Tento týden
se dají očekávat spory se sourozenci.
A kvůli čemu jinému, než majetku!
Hádky vás natolik otráví, že nebudete
schopni plnit své úkoly v zaměstnání.
Ale nic není tak horké, určitě se doma
dohodnete.

STŘELCI - 21.11. až 20.12. Potkáte
dávnou lásku, se kterou jste prožili romantické mládí. Problém bude v tom,
že občasné schůzky naruší váš současný vztah. Dají se tak očekávat žárlivé
scény a zřejmě i dočasné odloučení.
Stojí vám to za to?
KOZOROHOVÉ - 21.12. až 19.1.
Nebuďte tak namyšlení, nemáte ostatně na co! Vaše povýšené chování ale
zkazí léta budované vztahy na pracovišti, které ovšem nesmíte ztratit. Začněte se rychle chovat vstřícněji, abyste
nakonec nezůstali sami.
VODNÁŘI - 20.1. až 18.2. Počkejte
si až na to pravé jaro, teď rozhodně ven
v šortkách a tričku nechoďte. Dočkáte
se již brzy, ale zatím to ještě vydržte ve
svetru, pár dní se bude hodit i zimní
bunda. Nebo copak hodláte strávit
příští týden v posteli?
RYBY - 19.2. až 19.3. Právě na vás
spadne jarní únava nejvíce. Nebude
se vám chtít vyjít ani ven, natož abyste
neustále poslouchali náročného šéfa
a plnili jeho nařízení. Vezměte si každopádně dovolenou, v práci budete
naprosto nepoužitelní.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: MLÉČNÉ VÝROBKY...

Florián jahoda 150 g

12,90

-

12,90

9,90

12,90

12,90

Jogobella 150 g

6,90

-

11,90

11,90

11,90

11,90

Termix banán 90 g

8,90

-

-

-

8,90

6,90

Olma Klasik bílý 150 g

8,90

-

8,90

8,90

8,90

6,90

Tvaroháček
vanilka 90g

12,90

-

12,90

12,90

9,90

12,90

Pribiňáček
vanilka 80 g

12,90

15,90

15,90

19,90

15,90

15,90

Naše RESUMÉ

Jsou chutné, výživné i zdravé. A tak každý z nás by si měl minimálně jednou denně
dát dobrý jogurt či některý z dalších mléčných výrobků. Pro oblíbený Florián s příchutí jahod si zajeďte do Kauflandu, neméně populární Jogobellu koupíte nejlevněji
v Albertu a když už tam budete, vemte si i vanilkového Pribináčka. Klasický bílý
jogurt od Olmy nabízí nejvýhodněji Penny market, v němž sáhněte i po banánovém
Termixu. Vanilkový tvaroháček si kupte v Tesku.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum proveden ve středu 1. dubna 2015

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ - LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 7. DO 12. 4. 2015
Velikonoční pondělí je státní svátek, hvězdárna bude zavřená.
POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná ve čtvrtek a v pátek od 15:00 hodin. Přestože aktivita Slunce zvolna klesá, lze
pozorovat množství zajímavých útvarů ve fotosféře i chromosféře. Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná ve čtvrtek a v pátek od 20:30 hodin. Lze si prohlédnout planety
Venuši a Jupiter. Měsíc couvá, je vidět až ve druhé polovině noci a proto z večera neruší pozorování vzdálených
vesmírných objektů. 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.

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

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

Blokové čištění

v Prostějově

úterý 7. dubna: Zlechovská, Na Okraji, Kosířská, Na Vyhlídce, Legionářská, Wichterlova, Gen. Sachera, Gen. Dudy, Gen. Dudy a Gen. Sachera – spojka, Hloučelní, J. Lady (Plumlovská – Mathonova), Plumlovská
(kruh.objezd J. Lady-supermarket).
středa 8. dubna: K. Svolinského (Kpt. O. Jaroše – V. Špály), K. Svolinského – parkoviště (Kpt. O. Jaroše – V. Špály), V. Špály, J. Zrzavého,
K. Svolinského (V. Špály – Billa), Kpt. O. Jaroše (K. Svolinského – průchod), A. Slavíčka, K. Svolinského – parkoviště (V. Špály – Billa)
čtvrtek 9. dubna: Kpt. O. Jaroše (K. Svolinského – průchod), A. Fišárka, B. Dvorského, C. Boudy, St. Suchardy, Kpt. O. Jaroše – parkoviště,
C. Boudy - parkoviště.

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.

Jarní úklid

2015

úterý 7. dubna: Česká-Máchova,
Riegrova, Drozdovice – u trafiky,
Vícovská – V.Škracha.
středa 8. dubna: Fanderlíkova
– u Sezaka, Fanderlíkova - školka,
Kpt. O. Jaroše, Za veledromem naproti č.8.
čtvrtek 9. dubna: Šárka – Spitznerova, Dolní – parkoviště u věžáků
č. 26, Jezdecká – Puškinova, Husovo nám. – u školy.
pátek 10. dubna: Arbesovo nám.,
sídl. E. Beneše – za obchodem,
sídl. E. Beneše – Květná –Sportovní, V. Nezvala.
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Tuto službu garantuje Česká pošta a.s.
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SI OSLAĎTE
S VEČERNÍKEM!!!

STAČÍ VYPLNIT PŘILOŽENÝ
Ý KUPÓN,
Ó PŘÍPADNĚ NÁS KONTAKTOVAT NA E-MAILU:

predplatne@vecernikpv.cz či ZAVOLAT NA TEL.: 582 333 433, 608 723 860

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

.

BONUS
US
NAVÍC!
C!
Na každého
nového
předplatitele
čeká malý
bě
dárek v podobě
ho
čokoládového
ho
velikonočního
zajíčka!

Úterý 7. dubna 2015
www.vecernikpv.cz
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Za kamarádkami se přijela podívat Katie Carter!
EXKLUZIVNĚ
PROSTĚJOV
P
R O S T Ě JOV S
Samotné
é
duely extraligového sepro Večerník
mifinále mezi prostěMarek
jovským VK AGEL a TJ
SONNEVEND
Ostrava moc vzrušení při
své jednoznačnosti nenabídly. Menší pozdvižení v hledišti však během druhého zápasu série způsobila úplně jiná událost. Na nečekanou
návštěvu totiž dorazila bývalá prostějovská
hráčka z minulé sezóny Katie Carter!
EXKLUZIVNÍ
STVÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

A
Americká
ex-Agelka se v hale Sportcentra
D
DDM objevila v průběhu třetího setu páttečního mače, hned mávala svým někdejším
pparťačkám a ty ji na dálku s úsměvem zdravily.
K
Kapitánka Solange Soares dokonce zasalutovalla přesně jako kdysi Jarda Jágr při slavení svých
ggólů.
Zajímavá až úsměvná situace pak nastala těsně
před koncem utkání, kdy míč po neúspěšném
zákroku v poli zaletěl vysokým obloukem do
obecenstva a shodou okolností si to namířil přímo na místo, kde seděla zámořská univerzálka.
Katie balón chytila do rukou a hodila zpátky, za
což si o chvíli později vysloužila právě od Soli
vtipnou poznámku.
„Tos mohla hrát, ne? Rozhodčí by určitě nic
nepoznal,“ dobírala si Carter hráčská vůdkyně
vékáčka. Vřelé objetí si urostlá usměvavá blon- Bývalá prostějovská hráčka Katie Carter (druhá zprava) navštívila v uplynulém týdnu
dýnka užila také s dalšími kámoškami z loňské- své někdejší spoluhráčky, se kterými se ochotně vyfotila.
Foto: Marek Sonnevend
ho kolektivu stejně jako s hlavním trenérem
Miroslavem Čadou, dalšími členy realizačního týmu i některými fanoušky. A s těmi, jež Katie dosud neznala, se hned srdečně seznámila.
Byla to sice jen krátká, ale tím příjemnější epizodka v životě hanáckého volejbalového klubu
Tradiční volejbalové zpravodajství včetně dvou reportáží ze semifinálových duelů najdete opět na stranách 36 a 37.

Kvitová se vrátila do tréninku,

chystá se na FED CUP
PROSTĚJOV Čtvrtá nejlepší tenistka světa Petra Kvitová je zpátky.
Nejlepší česká hráčka kvůli únavě vynechala velké turnaje v Indian Wells
a Miami, po pauze se už ale vrátila do
tréninku. Není vyloučeno, že návrat
do soutěžního rytmu uvidí Ostrava, kde se bude hrát semifinále Fed
Cupu proti Francii. „Potřebuji dobít
energii,“ prohlásila před americkými
turnaji Kvitová a několik týdnů odpočívala. S fanoušky komunikovala
pouze prostřednictvím sociálních
sítí. Ve druhé polovině března si
byla zacvičit, pak se chystala na grilovací sezonu a zveřejnila fotografii,
kde skládala gril. Posledního března
vydala další obrázek z posilovny.
„S úsměvem zpátky do práce,“ komentovala zvedání činek Kvitová.
Tenisové příznivce pozdraví také
během mediálního setkání s novináři, které proběhne v úterý 7. dubna
a bude spojené i s návštěvou tréninku. Na následující tiskové konferenci
bude i trenér David Kotyza.

SONDA
JIŘÍHO

MOŽNÉHO

Nezamysličtí zahájili
rubriky
novou extraligu v kolové Večerníku
PLZEŇ, PROSTĚJOV Prvním
kolem začala na konci března
letošní extraligová sezona v kolové. Nováčky nejvyšší domácí
soutěže jsou vedle Startu Plzeň
i hráči Primy Nezamyslice, kteří
se tak vrátili zpět mezi elitu.
V úvodním turnaji se nejlépe vedlo Favoritu Brno 1, druhá skončila
Svitávka, třetí Zlín–Prštné 1, čtvrtá
Plzeň, páté právě Nezamyslice. Ty za
sebou nechaly šestý Zlín–Prštné 2 i
sedmý Favorit Brno 2.
Druhý turnaj se ve stejném obsazení
uskuteční již tuto neděli od 10 hodin
v nezamyslické sportovní hale, na programu bude hned jednadvacet duelů
hraných na dvakrát sedm minut.
Program utkání: Favorit Brno 2 Favorit Brno 1, Sokol Zlín-Prštné

2 - Sokol Zlín-Prštné 1, Prima Nezamyslice 1 - SC Svitávka 1, Favorit
Brno 2 - Start Plzeň 1, Favorit Brno
1 - Sokol Zlín-Prštné 2, Sokol ZlínPrštné 1 - Prima Nezamyslice 1, SC
Svitávka 1 - Start Plzeň 1, Favorit
Brno 2 - Sokol Zlín-Prštné 2, Favorit Brno 1 - Prima Nezamyslice
1, Sokol Zlín-Prštné - Start Plzeň 1,
Favorit Brno 2 - SC Svitávka 1, Sokol
Zlín-Prštné 2 - Prima Nezamyslice 1,
Favorit Brno 1 - Start Plzeň 1, Sokol
Zlín-Prštné 1 - SC Svitávka 1, Favorit
Brno 2 - Prima Nezamyslice 1, Sokol
Zlín-Prštné 2 - Start Plzeň 1, Favorit
Brno 1 - SC Svitávka 1, Favorit Brno
2 - Sokol Zlín-Prštné 1, Prima Nezamyslice 1 - Start Plzeň 1, Sokol ZlínPrštné 2 - SC Svitávka 1, Favorit
Brno 1 - Sokol Zlín-Prštné 1. (jim)

ZA DVA ROKY JSME ZÍSKALI AŽ

TEĎ PŘICHÁZÍ ČAS NA ZMĚNU

15 000

ČTENÁŘŮ TÝDNĚ

DÍKY VAŠÍ PŘÍZNI VYLEPŠUJEME INTERNETOVÉ STRÁNKY
Petra Kvitová započala tréninkovou proceduru s úsměvem.
Foto: www.Facebook.com

WWW.VECERNIKPV.CZ

PLNO NOVINEK VÁS ČEKÁ JIŽ BRZY...

ÚSTUP FOTBALOVÝCH MECENÁŠŮ

I FOTBALISTÉ SE DOČKALI PRÁZDNIN

TAKOVÝCH TURNAJŮ PRO DĚTI JEN VÍC

Konický příklad dokládá, jak postupně mizí
z nejvyšších pater amatérských soutěží kluby
závislé pouze na jednom člověku. Přitom
zázemí je v Konici perfektní, družstva mají
k dispozici moderní umělou trávu i hřiště
s přírodním trávníkem a bohaté doprovodné
služby, jenže financí ubývá. A důsledkem tak je,
že se kluby nacházející se mimo větší města či
výrazněji nespolupracující s nimi musí spokojit s propadem a skromnějšími ambicemi.
V případě Konice se sice jedná o malé město,
odkud se spíše za prací odjíždí jinam, ale
s potenciálem stát se střediskem pro celé okolí.
Pravdou je, že o největší talenty se přetahují takoví dravci jako prvoligová Sigma a třetiligové
„eskáčko“, nicméně v případě kvalitní spolupráce klubů hrajících krajské i okresní soutěže
může prosperovat celý region a diváci se budou moci těšit z toho, že uvidí místní odchovance. Tak to platí ještě v krajském přeboru,
od divize výš už je ale potřeba mít i hráče, kteří
zažili ještě větší kvalitu.

Házená je sice velice tvrdým sportem, kdy si
hráči z každého zápasu odnášejí spoustu vzpomínek na protihráče. Jednou výhodou nižších
soutěží, v nichž startují i oba regionální zástupci,
je naopak volnější program a minimálně jeden
volný víkend za půlsezonu. Koncem uplynulého
kalendářního roku vyšla přestávka na období
Dušiček, první ze dvou jarních oddechů si hráči
vybrali nyní na Velikonoce.
To zástupci jiných sportů odpočívat o víkendu nemohli, pokud už tedy pro ně sezona
neskončila. Nejhůře na tom měli být fotbalisté,
neboť právě na Velikonoce hlásil rozpis start
jarní části nižších krajských a všech okresních
soutěží. Jenže na pomoc jim přispěchalo počasí,
a byť to občas z okna vypadalo na krásnou jarní
idylku se sluníčkem, přišly také vydatné sněhové
či deštivé přeháňky.
Celky s umělou trávou či z vyšších soutěží hrály podle plánu, ostatní družstva naopak často měla volno.
A to uvítaly zejména jejich rodiny, zcela volného
víkendu se totiž až do půlky června nedočkají.

Skvělou možností pro mladé hokejisty, jak
poměřit síly nejen s domácími soupeři, ale
i zahraničními účastníky, je již po celou řadu let
žákovský turnaj Sida Cup. Každoročně pořádané
klání vždy na několik dní zaplní zdejší zimní stadion a díky úsilí pořadatelů i obětavosti rodičů se
pravidelně jedná o velice dobře zvládnutý turnaj
po sportovní i organizační stránce.
Je skvělé sledovat nadšení dětí, které se v tomto
věku musí hokejem hlavně bavit. Právě taková
klání jim umožňují nejen odkoukat něco nového
a ověřit si, jak na tom jsou, ale také utužují
vazby mezi spoluhráči a nabízejí jim možnost,
st,
poznávat se napříč kluby a vlastně i napříč státy.
ty.
Kromě sportovního hlediska to tak může mladé
dé
hokejisty obohatit i po stránce civilního života
ta
a navázání nových kamarádství či utužení již
iž
těch současných.
Hlavní pozornost na sebe budou vždy poutatt
souboje dospělých kolektivů, ale nebýt kvalitní práce s mládeží, nebyli by ani kvalitní muži.
Proto jen více podobných turnajů.

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

MAJSTRŠTYK
Skvěle vstoupili do nové sezony
prostějovští nohejbalisté. Dorostenci na úvod extraligy potvrdili
roli favorita a muži dokázali při
premiéře v první lize remizovat
s nedávno extraligovou Zručí.
DEBAKL
Větru, dešti ani sněžení se poručit zatím nedá, byť pokusy tu už byly, a tak
musela být na Prostějovsku většina
zápasů prvního jarního kola nižších
fotbalových soutěží odložena.
ČÍSLO VEČERNÍKU

32

Po více než třiceti týdnech opustili fotbalisté „A“-týmu Sokola
Určice poslední dvě pozice v divizní „E“ skupině, díky remíze
s Petrovicemi se posunuli na aktuální čtrnácté místo.
VÝROK VEČERNÍKU

„TROCHU JSEM
ZNEJISTĚL, KDYŽ
JSEM VIDĚL TA
KRÁSNÁ KOLA“
Prostějovský primátor Miroslav
Pišťák se obával, že po návštěvě
cyklistů SKC TUFO bude muset
také osedlat bicykl.
KOMETA VEČERNÍKU

JAN KOUDELKA
Hráč
prostějovského
„eskáčka“ letí stále vzhů„eskáč
ru a vzhůru. Po návvratu z mistrovství
světa v halovém
fotbale byl jedním
z tahounů třetiligového týmu za vítězstvím na půdě
rezervy Slovácka.
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URČICE
VYDOLOVALY
DALŠÍ
CENNÝ
BOD
„Proti Petrovicím jsme ale doufali ve vítězství,“ posteskl si kouč Gottwald
EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
URČICE Po nepovedeném
zápase s blízko postaveným
sousedem Novým Jičínem
tentokrát zavítal do Určic pátý
tým aktuální tabulky divize E,
Petrovice. Celek od polských
hranic přijel s vyzrálým týmem, který nepřipustil vážnější tlak domácích, sám své
šance proměnit nedokázal.
Navíc značně hrbolatý terén
nějakým kombinačním hrátkám zrovna nesvědčil. Zrodila
se tak bezbranková remíza,
která má ovšem z bodového
hlediska pro Určické velkou cenu – umožnila jim dotáhnout
se na Lískovec a poznenáhlu
opouštět sestupové pásmo.
Stav pøed výkopem

Hráči Určic Pekař (3), Svozil (10) a Skopalík (vpravo) přihlížejí vzdušnému souboji jejich spoluhráče, který skončil
stejně jako celý zápas remízou.
Foto: Tomáš Kaláb
zily až po téměř půlhodině hry, kdy
se hra vyrovnala. Na kontě domácích
ovšem začaly přibývat pouze rohové
kopy, ze standardních situací, které
mohly být vzhledem ke stavu terénu
nejlepším klíčem k soupeřově brance,
ale nic nevytěžili. Méně zkušený soupeř než Petrovice by domácí zřejmě
dostali pod výraznější tlak, takto byla
bitva o střed hřiště v podstatě vyrovnaná, stejně jako konečný výsledek.

ten opět včasným výběhem střelu
Atmosféra støetnutí
kryl. Přesně o deset minut později se
vedlo stejně neúspěšně na druhé straně Losovi. Těsně předtím pálil nad Přestože se vlády nad kalendářem
ujal duben, chladné a větrné počasí
břevno střídající Kopečný.
přilákalo na utkání jen o čtyřicet diOsobnost utkání
váků víc, než v úvodním jarním kole.
Dlužno říci, že i při této návštěvnosti,
Největší postavu tohoto duelu jsme na- která by se v průběhu jarních bojů
šli mezi třemi tyčemi. Jestliže byl i sa- měla zvětšovat, bylo získání teplého
motný bod pro Určice přínosný, pak lví či studeného nápoje náplní celé přepodíl na udržení čistého konta neměl stávky. Diváci, kteří nechtějí odchánikdo jiný, než Miroslav Nejezchleb. Při zet na pověstnou klobásku nebo pro
zaskřípání obrany právě on vychytal nápoje pět minut před přestávkou
dvakrát brejkovou situaci hostí, když a záleží jim na každém okamžiku
skvěle přečetl hru a včasným vyběhnu- hrací doby, mají co dělat, aby občertím neumožnil ani Lemchimu, ani stvení během pauzy vůbec stihli zaPtáčkovi zakončit. Jeho zásluhu koneč- koupit, natož zkonzumovat.
ně ocenil po zápase i trenér Gottwald.

Zásadní okamžiky

Určický trenér Petr Gottwald měl
v tomto zápase k dispozici zkušeného obránce Koláčka, kterého postavil
na levý kraj obrany. „Je to zkušený jedenatřicetiletý hráč, který si defenzívu
umí se Zbožínkem udirigovat. Bude
pro nás určitě přínosem,“ slibuje si od
něj určický kormidelník. Do zálohy se
vrátil Svozil, který ale podle slov kouče
potřebuje ještě víc potrénovat. „Do jarních zápasů budeme potřebovat silové,
rychlostní typy, Svozil dokáže uklidnit
hru ve středu hřiště a podržet balón,
ale budu od něj vyžadovat ještě trochu
něco jiného,“ naznačil Gottwald.

První vážnější střelu na Nejezchleba
vyslal po čtvrthodině hry hostující
Ptáček, míč ovšem minul vzdálenější
tyč domácí branky. Lemchiho hlavička se ve 22. minutě po centru zprava
opět nevešla mezi tři tyče, tentýž hráč
po zaváhání domácí obrany šel sám na
Nejezchleba, ten však včasným vyběhnutím zmenšil střelecký úhel. Vzápětí byl blízko míči po centru zprava
Halouzka, v dobré pozici na vzdálenější tyči ale na kulatý nesmysl nedosáhl. Do přestávky ještě hlavičkoval
těsně vedle po rohu Gill, stejně se vedVývoj zápasu
lo balónu, který na druhé straně vyslal
na branku z přímého kopu Pekař.
Začátek patřil hostům, kteří měli optic- Ve druhém poločase měli oba soupeři
ky více ze hry a vypracovali si také první po jedné velké šanci, nejprve po hodivýznamnější příležitosti. Určice zahro- ně hry šel sám na Nejezchleba Ptáček,

Zajímavost duelu
Diváka z lokality uprostřed Moravy
mohl docela zaujmout pohled na soupisku hostí. Velmi pěkně se v ní totiž zrcadlila poloha Petrovic na samé hranici
České republiky a Polska, před válkou
pak Německa. V základní sestavě byla
k vidění pouze dvě ryze česká jména.
Kromě hráče tmavé pleti Lemchiho se
dala rozšifrovat tři jména polského původu, tři německého, jedno snad anglického a jedno slovensko-maďarského...

„V Určicích se učím za pochodu,“
říká dorostenec Marek HLOCH
URČICE Výrazná osobnost
zadních řad týmu U19 prostějovského „eskáčka“ Marek
Hloch (na snímku) se na jaře
v Určicích přesunula z postu
stopera na pravý kraj obrany.
Jeho zřetelné dirigování obranyapovzbuzováníspoluhráčů
tentokrát absentovalo. Vedle
zkušených Zbožínka (37)
a Koláčka (31) je sotva devatenáctiletý plejer benjamínkem, který se má ještě hodně
co učit.

●● Absolvoval jste už tři zápasy
v divizi, jaké z nich máte pocity?
„Adaptovat se do nového kolektivu
pro mě problém nebyl, máme tady
výbornou partu a jsem spokojen.
Musel jsem si samozřejmě zvykat i
na přístup nového trenéra, který má
jiný styl vedení, než jsme celkem logicky měli zažitý v dorostu. Jinak se
stále za pochodu učím.“
●● V dorostu jste hrával na stoperu, teď na pravém kraji obrany,
cítíte v tom nějaký rozdíl?
„Přiznám se, že žádný podstatný rozdíl v tom nevidím. Já jsem především

Foto: Tomáš Kaláb

vděčný, že můžu hrát a že mi trenér
dává důvěru v základní sestavě. Konkrétní post pak není rozhodující.“
●● Jsou čtyři body ze tří úvodních
utkání dobrým základem pro další boje?
„Musíme sbírat body hlavně na domácím hřišti. Každý bod z venku má
pak ohromnou hodnotu, bohužel
v Novém Jičíně se to teď nepovedlo.
Je třeba jít zápas od zápasu a pořád
poctivě pracovat. Nikdo nám nic
zadarmo nedá. Nejbližší příležitost
máme za týden v Dolním Benešově.“

VEÈERNÍK V NOVÉM I SE SPORTEM
●● celobarevné vydání
●● více sportu

●● více informací
●● více fotografií

Pozápasové hodnocení trenérù
Petr GOTTWALD - TJ Sokol Urèice:
„Každopádně šlo o spravedlivou plichtu, i když obě mužstva mohla vyhrát. Náš gólman vychytal v prvním poločase dva nájezdy soupeře, i v našem případě se mohl prosadit Los, byť celkově jsme si moc příležitostí nevytvořili.
Na tomto terénu, který nesvědčil ani jednomu ze soupeřů, šlo spíše o bojovné utkání. Bylo patrné, že oba týmy se
trápí v koncovce, my navíc v první půli propadali ve středu
hřiště, což jsme po přestávce přece jen zlepšili.“

0 :0

TJ Sokol Určice

přímé reportyy
zpravodajstvíí
hlasy
pozápasové ohlasy

Miroslav ÈOPJAK - TJ LOK. Petrovice:
„Opět mrzí nejvíce neproměněné šance, jinak jsme mohli
v Určicích naplno bodovat. Není to bohužel výjimka, v každém zápase teď na jaře si vytvoříme šest, i osm šancí a nejsme schopni je proměnit. Přitom máme dostatek zkušených
hráčů, od nichž čekáme větší efektivitu, zatím se ale nedaří.
Herně se vzhledem k těmto problémům trápíme. Neřekl
bych, že nám práci výrazně ztížil terén, protože v poslední
čtvrthodince jsme se zlepšili, je to všechno v psychice.“

TJ Lokomotiva Petrovice

20. kolo Moravskoslezské divize sk. E
Pekař

Bokůvka

Reichl
Chwastek

Petr
GOTTWALD

Miroslav
ČOPJAK

Koláček
Los

Gill

Lemchi

Nejezchleb

Dittrich
Mrozek

Svozil
Zbožínek

Ptáček
Škuta

Skopalík

Nowinski

Hloch

Hoffmann

Machynek

Branky: Střely na branku:
Rohové kopy:

URČICE

2
2

Střely mimo branku:

Bajzáth

Halouzka

0 :0

PETROVICE

Branky: -

( 0 :0)

4

Střely na branku:
Rozhodčí: Nejedlý – Nejezchleb, Šula

Diváků: 165

Rohové kopy:

Žluté karty: 72. Hloch, 81. Koláček

Žluté karty: 39. Bajzáth

Střídání: 63. Kopečný za Halouzku, 63. T. Zapletal za Svozila, 82. Trajer za Pekaře

Střídání: 67. Miko za Lemchiho, 83. Hanusek za Reichla

3
3

Střely mimo branku:

5
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„Do Konice
KONICE SE DOČKALA PRVNÍ JARNÍ VÝHRY JanseBednář:
už vrátit nechci“
Domácí inkasovali jako první, proti Dolanům rozhodli na přelomu obou dějství

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

klikni na

pro Večerník

Jiří
MOŽNÝ
KONICE I vinou dlouhé zimní
přestávky čekali koničtí fotbalisté
na soutěžní výhru více než pět
a půl měsíce. Dočkali se až v neděli 5. dubna, když na vlastní půdě zdolali v dalším klání krajského přeboru do té doby dvanácté
Dolany 4:1. Díky tomuto výsledku se na soka z Olomoucka bodově dotáhli a lepší skóre i vzájemný zápas je posunul právě
před víkendového soupeře. Ve
vyrovnané tabulce mohou pomýšlet ještě výš, na osmé Kralice
ztrácejí pouze tři body. Hostům
nebyla platná ani stoprocentní
efektivita, nejprve v závěru první půle o nečekaně získaný jednobrankový náskok přišli, pak
si dali málo vídaného vlastence
a vzápětí přidali Koničtí jistící třetí
branku a náskok si už hlídali.
Stav pøed výkopem
„Pod Kučerákem“ si daly dostaveníčko
dva výběry, jimž se v posledních kolech
vůbec nedařilo. Konice získala na jaře
jen jeden bod za remízu 1:1 s Chválkovicemi a poslední čtyři podzimní
stejně jako týden starý souboj s Litovlí
prohrála. Hráči Dolan vstupovali do
střetnutí s vědomím pěti porážek za
sebou. Tomu odpovídalo i umístění
v tabulce, hosté se nacházeli těsně nad
sestupovým pásmem a domácí se dokonce propadli až na předposlední pozici jen bod od Klenovic, které tabulku
uzavíraly. Oba týmy se trápily v útoku,
což u Konice značí tři branky v předešlých šesti kolech, u Dolan tři branky
v pěti kolech.

KONICE Hráči Dolan vyslali
za celé utkání jedinou přímou střelu na konickou bránu
a právě tato rána znamenala
změnu skóre na 0:1. Postaral se
o ni dvaadvacetiletý záložník či
útočník Jan Bednář (na snímku),
jenž v celku z Olomoucka hostuje právě z Konice! Nebylo
divu, že nálada tohoto talentu
byla po utkání velmi dobrá...

FOTO & VIDEO
GALERIE

Vývoj zápasu

www.vecernikpv.cz

Aktéry přivítala krátká sněhová přeháňka, díky umělé trávě se ale hrálo na rovném a pro technický fotbal ideálním terénu. Ten od počátku vyhovoval domácím,
kteří podnikali jeden útok za druhým.
Zpočátku se z obou stran spíše jednalo
o nákopy doprovázené spoustou nepřesností, postupně se ale Konici podařilo
dostat míč na zem, rozehrávat do křídel
Foto: Jiří Možný
a zejména po pravé straně se probíjet až
●● Vedli jste, co poté způsobilo tak ●● Jste hráčem Konice, chtěl jste se
do šestnáctky. Následné centry či přihrávvelký obrat domácích?
trochu více ukázat?
ky po zemi ale povětšinou hostující obra„Prohráli jsme zaslouženě. Prvních dva- „Ne, hrál jsem normálně. Nehecovali
na odvracela, aby se Dolany po ojedinělé
akci dokonce dostaly do vedení. Domácí Jan Bednář (s číslem 14) sice právě posílá Dolany do vedení, všechny cet minut jsme hráli hodně dobře, pak jsme se, já se už do Konice vrátit nechci.“
Foto: Jiří Možný jsme ale úplně přestali. To byl zlomový ●● Proč jste zvolil právě Dolany?
převaha nepolevovala a odměnou byly body ale nakonec zůstaly v Konici.
zisku míče a rychlém přesunu hry netrefil moment. Báli jsme se hrát odzadu, jen „Trenér Petr Máčala mě hodně chtěl
tři branky v rychlém sledu, teprve pak se
Osobnost utkání
míče nakopávali nahoru na útočníky, kde a oddíl mi vyhovuje už jen tím, že to
prázdnou bránu.
stáhli, přestali hrát a iniciativu nechali na
mám blíž do Olomouce do práce, nabíjsme to neuhráli.“
soupeři, jenž se ale dostal jen k několika
Atmosféra støetnutí ●● Pak jste se do hry dostali až od dl mi také lepší podmínky. V začátku seNejaktivnějším hráčem domácích byl
náznakům.
zhruba šedesáté minuty, kdy se Koni- zony jsme hráli dobrý fotbal. Přišli hráči
v první půli Ladislav Blaha, jenž nevyZásadní okamžiky pustil žádný souboj a poctivě podstupo- Ještě deset minut před zápasem plnil ce zatáhla...
ze Sigmy a utvořila se dobrá parta, po
val sprinty i za zdánlivě ztracenými míči. hlediště pouze kameraman s dcerou, „To tak bývá, že najednou začneme hrát, pár kolech jsme byli první, pak čtvrtí, baKolem patnácté minuty zahrávali domá- Dostal se i do dvou gólovek, ale nejprve nakonec si ale přes poměrně chladné až už musíme... (pokrčí rameny) Když vilo mě to víc než v Konici. Teď se to ale
cí tři rohy, největším nebezpečím byl ale při nájezdu z pravé strany pouze napálil počasí přece jen našlo do ochozů cestu jsme ve vedení, tak přestaneme hrát, než v zimě zlomilo, někteří kluci odešli,
brejk hostí po podobně nepovedené ro- gólmana, v závěru poločasu po akci alespoň několik desítek diváků. A za- abychom přidali druhý gól.“
žádní nepřišli. Očekávám tuhý boj
zehrávce jako v nedávném reprezentač- Drešra na levé lajně vypálil z náběhu tímco teplota stále klesala a z původních ●● O jediný gól Dolan jste se postaral o záchranu.“
ním duelu České republiky s Lotyš- vedle první tyče. Hodně vidět byl i Ře- dvou a půl stupně svítila během dru- trefou z přímého kopu. Sedlo vám ●● Chvíli jste hostoval i v Určicích, co
vám divizní angažmá dalo?
skem. A po úvodním varování přišla hák, jenž však někdy prováhal moment hého poločasu jen hodnota 0,6 stupně rána podle přestav?
i branka, když přímý kop z ideální pozice pro přihrávku a o míč přišel, útok střída- Celsia, zahřívat mohl přítomné pohled „Já to tak poslední dobou trefuju stá- „Zkušenosti. Zažil jsem tam perfektní
těsně za vápnem zakroutil Bednář pod vě z pravé a levé strany výrazně podporo- na skóre i předváděnou hru. Žádné po- le. (smích) Bylo to trochu tečované půlrok, akorát jsem chtěl hrát víc. Na mé
břevno. O vyrovnání se dvě minuty před val Schön, jenž sice občas působil hodně vzbuzování sice slyšet nebylo a hrálo se obráncem ve zdi a gólman už míč ne- pozici byl jeden starší a zkušenější, kterékoncem půle postaral Antl, jehož krásný otráveně, nakonec ale skóroval hned za tichého pozorování publika, domácí chytil. Bohužel žádná taková možnost ho trenér stavěl. Odehrál jsem toho dost,
ale chtěl jsem víc.“
technický pokus levačkou od pravé lajny dvakrát.
příznivci ale odcházeli domů spokojeni. již nepřišla.“
zapadl po zhruba třicetimetrovém letu
Zajímavost duelu
do vzdálenější šibenice. Hned po přestávce pronikal do šestnáctky Tomáš
Řehák, byl sice odzbrojen, ale bek při- Proti svému kmenovému oddílu nahrával po zemi naslepo na gólmana, jenž stoupil na pozici útočníka hráč Dolan
si mezitím vyběhl pro míč. A výsledkem Jan Bednář a hned se připomněl branbyl vlastní gól, kdy se míč došoural za kou ze standardky. Navíc se jednalo
Radek ØEHÁK - asistent Sokol Konice:
Dan MATUŠKA - FC Dolany:
čáru. Jen o minutu později pronikl obra- o jedinou skutečnou střelu hostí na brá- „Mysleli jsme si, že do zápasu vstoupíme líp. Pak jsme „Zpočátku utkání jsme byli lepší a šikovnější. Dali jsme
nou Kořenovský a z levé strany předložil nu, zbylé pokusy buď mířily vedle, nebo přebrali iniciativu a věřili, že skóre srovnáme, už v prv- gól a vypadalo to, že se dostaneme do hry. Bohužel dopad
nabíhajícímu Schönovi před prázdnou je dokázala včas zblokovat poctivě pracu- ním poločase tam bylo dost šancí. Od pětadvacáté mi- byl takový, že jsme vše pokazili vlastními jednoduchými
bránu. Tečku za výsledkem udělal pět jící defenziva. Aby toho nebylo málo, k nuty jsme se dostali do tempa a začali plnit, co jsme si chybami, kdy jsme nevyřešili jasné situace. Tak zkušené
minut před koncem opět Schön, jenž prvnímu rohu se poražení propracovali řekli. Začali hrát po stranách a chodit přes hráče, centro- mužstvo, jako jsme my, by to už nemělo prohrát, byly to
zakončil brejk dva na jednoho střelou až v pětašedesáté minutě. To domácí byli vat balony, to nám vycházelo. Jsou to povinné tři body se hrozné omyly. Je to pro mě záhadnou, nevím, jak si to
zpoza obránce přesně k levé tyči, bran- odměněni a potřetí v sezoně nasázeli čty- soupeřem, který je na naší úrovni. Jsme rádi, že jsme je mám vysvětlit. Přitom jsme byli kompletní a nikdo nám
získali, ale bohužel ještě není nic vyhráno.“
nescházel. Měli jsme to všechno lépe vyřešit...“
ři branky, navíc Řehák ještě po Růžičkově
kář byl hodně daleko.

Pozápasové hodnocení trenérù

4 :1

Sokol Konice

FC Dolany

20. kolo Mia reality krajského přeboru Olomouckého kraje
Schön

Drešr

Grossmann
Valenta

Roman
JEDLIČKA

Dan
MATUŠKA

Růžička
Škoda

Volf
T. Řehák

Rec

Bergmann
Benčík

Kořenovský
Bílý

Bednář
T. Sedláček

Antl

Holásek

Antl

Branky: 44. Antl, 51. vlastní Jašek, 53. a 86. Schön

Rohové kopy:

5
4

Střely mimo branku:

Procházka
Liška

Rus

Střely na branku:

Penc

KONICE

7

4 :1

DOLANY

Branky: 25. Bednář

( 1 :1)

Střely na branku:
Rozhodčí: Polanský – Svozil, Kopecký

Diváků: 60

Rohové kopy:

1
5

Střely mimo branku:

3

Žluté karty: -

Žluté karty: 58. Penc

Střídání: 80. P. Sedláček za Blahu, 84. Burget za Antla

Střídání: 46. Hradil za Škodu, 72. Čapek za Valentu, 72. Jašek za Grossmanna, 86. Šimek za Volfa
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Fotbal

HRÁČ

Kralice
poprvé
inkasovali
a
padli
BYLA TO LEKCE ZODPOVĚDNOSTI A EFEKTIVITY

VEČERNÍKU
LUKÁ
LUKÁŠ ZELENKA
Špílma
Špílmachr
týmu a talentem obdařený
hráč opět dokázal, jak platným
členem týmu stále je. Nejenže je
člene
jednou z „duší“ mužstva, ale v Kujedn
novicích byl u všech třech gólů, které
novi
rozhodly o úspěchu Prostějova. A to
rozh
nejzásadnější - vstřelil vyrovnávací
nejzá
branku, která byla pro další vývoj utkání
Mužstvo se uklidnilo
enormně důležitá.
d
a začalo si věřit. Při druhé brance našel
Hirsche, kterého slalom do šestnáctky
gól Koudelkovi, při třetí
umožnil snadný
s
(a vítězné)
vítězn vybídl po výkopu ke sprintu
na levém křídle Koudelku. Volba hráče
byla opravdu jasná.
utkání by

KUNOVICE, PROSTĚJOV Soubojem s domácí rezervou Slovácka se
završil obtížný vstup prostějovského „eskáčka“ do jarní sezóny MSFL,
v němž mu los nebyl nikterak příznivý. Jestliže doma proti Sigmě„B“ mu
bod doslova protekl mezi prsty několika neproměněnými šancemi, na
venkovních hřištích se svěřencům trenéra Františka Jury daří. Oproti
úvodnímu kolu v Holici přidali Jurovi svěřenci na takticky vyspělém
výkonu, který byl korunován zaslouženým tříbodovým ziskem.
A to všechno přesto, nebo možná právě
díky tomu, že potíže se zraněními decimovaným kádrem neustávají, naopak
se den ode dne prohlubují. Jediné
pozitivum, které si Jura mohl připsat
na plusovou stranu při rozhodování
o sestavě, byl návrat Jana Koudelky, byť
i ten se neobešel bez komplikací, o nichž
referujeme na straně 27 dnešního vydání.
Zapojení do tréninkové zátěže v klasické kopané bylo tedy pro „Koudyho“

velmi náročné, navíc o víkendu se začal
plně projevovat průlet časovými pásmy.
„V půl dvanácté jsem šel spát, ale
převaloval jsem se a ne a ne zabrat. Zato ve
dne bych spal okamžitě,“ popsal typické
problémy reprezentant v malé kopané.
Během uplynulého týdne se ovšem objevily zdravotní problémy u dalších tří
hráčů dosavadní základní sestavy. Asi
nejméně příjemné byly potíže s ramenem
brankářské jedničky Tomáše Bureše, které

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

FOTO & VIDEO
GALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

Hráči prostějovského "eskáčka" (v černo-červeném) napadali hned ve dvojbloku a eliminovali tak šance domácích.
Foto: Josef Popelka
ho jednoznačně diskvalifikovaly z herní
činnosti. Koleno nedovolovalo naplno trénovat Tomáši Langerovi, zatímco Michal
Sečkář si stěžoval na bolesti zad.
Za této situace bylo nezbytné připravit se
na nedělní utkání především po psychické
stránce. Trenérská dvojice Jura - Popelka
na tom pracovala intenzivně. „Podařilo se
nám vnést do šatny dobrou náladu tak,
aby to hráči nezneužívali,“ pochvaloval
si a zároveň nechtěl zakřiknout pozitivní
alchymii v týmu Jura. „Ano, legrace či
vtípky jsou jedna věc, ale práce na tréninku
a vysoce zodpovědný přístup k utkání věc
druhá. Když se obojí skloubí, je to ideální
konstelace. Teď nám funguje obojí a musíme si jen přát, aby to co nejdéle vydrželo,“
přeje si prostějovský lodivod.

Jestli kdy ve fotbale platilo vousaté
heslo „jeden za všechny, všichni za
jednoho“, byl to právě příklad utkání
v Kunovicích. Mužstvo u vědomí
potíží, se kterými se musí potýkat,
šlapalo jako jeden muž. „Pokud se
nám tento organizovaný herní projev podaří uplatnit v dalších zápasech,
máme na každého soupeře,“ věří asistent
Roman Popelka.
Přestože není možné někoho speciálně
vyzdvihovat, přesto je nutné zmínit
zásadní vliv zkušených borců Zelenky
a Kroupy, kteří bez ustání bušili
na domácí branku. A byl to prvně
jmenovaný, kdo rozehrál a zakončil akci
vedoucí k vyrovnávacímu gólu. Kdyby
nepadnul tak rychle, kdo ví...
(tok)

Rezerva Slovácka neodolala Prostějovu ani podruhé
●● více informací
●● více ohlasů
●● více fotografií, videí

www.vecernikpv.cz

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Starší dorostenci se drží
v elitní trojici MSDL

Prostějov (tok) - Po předchozí
smolné domácí porážce vezou
starší dorostenci 1.SK Prostějov
další tři body zvenčí. Tentokrát
byly takříkajíc povinné, soupeřem
byla totiž aktuálně poslední Břeclav.
Jak ale dobře víme, vítězství nad
papírovým outsiderem se nerodívá
lehce a poločasový výsledek 1:0
tomu nasvědčoval. Druhý poločas
se už ale hrálo jen na jednu branku
a výsledek 5:0 mladíkům notně
vylepšil
y p skóre.

OKÉNKO
KAPITÁNA
aneb
pohledem
tomáše
bureše
„Takto si pøedstavuji náš
výkon v každém utkání“

„Z tribuny jsem viděl kvalitní, takticky
zvládnuté utkání. Bylo to jednoznačně
zasloužené vítězství, protože soupeř
neměl z mého pohledu jedinou gólovou šanci. Naopak my měli v prvním
poločase další dvě vyložené příležitosti,
což podtrhuje naši převahu. Je pravda,
že skoro celý druhý poločas jsme
podle obrazu hru hráli pasivně, ale
velmi kvalitně jsme bránili. Slovácko
chtělo pořád hrát fotbal, což pro nás
bylo dobře. Musím kluky pochválit
za vyzrálý výkon, přesně tímto stylem
můžeme porazit každého soupeře.“
Tomáš BUREŠ,
kapitán 1.SK Prostějov

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník
z Kunovic

Tomáš

KALÁB

1.FC SL B
1.SK PV
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Fotbalisté Prostějova vyhráli na jaře i druhé utkání na půdě soupeře

PODLE

pro vás pøipravuje:

Úterý 7. dubna 2015
www.vecernikpv.cz

2
3

Stejný soupeř, stejný průběh, dalo by
se skoro říci o dvou letošních utkáních
nedělních soků s tím rozdílem, že na
své půdě rezerva Slovácka závěr zápasu
přece jen více zdramatizovala. Domácí
šli totiž opět do vedení, které jim ovšem
vydrželo jen něco přes pět minut
a Prostějov si stejně jako na podzim
vypracoval dvoubrankový náskok.
Ten sice neudržel, ale prestižní tři body
proti silnému soupeři, který měl sestavu posílenou o borce z „A“ týmu, si
z Kunovic přece jen přivezl.
Trenér František Jura musel sestavu pro

duel dvacátého kola třetiligové soutěže
značně pozměnit. Do branky se postavil Kofroň, na levý kraj obrany nastoupil
Rus, z druhé strany hrál tentokrát Krejčíř.
Hirsch, který při absenci Bureše hrál
s kapitánskou páskou, putoval po drahné
době do zálohy, kvůli čemuž Koudelka
nastoupil na opačném, levém kraji
zálohy. Uprostřed operovali Pančochář
s Fládrem, Zelenka a Kroupa své pozice
jako jedni z mála nezměnili. To kouč
domácích Jan Palinek si mohl vybírat
optimální sestavu ze širokého kádru.
Do branky se postavil zkušený Daněk,
v obraně se objevili první ligou protřelí
Prajza s Mezlíkem, v záloze Hlúpik s Havlíkem a v útoku další člen prvoligového
kádru Zajíc.
Hosté se před Daňka dostali díky Koudelkovi hned po výkopu. Úvodní tlak
domácích se zúročil v závěru první desetiminutovky, kdy právě Hlúpik si pohrál na
levé straně s hostující obranou, odcentroval a ve vápně se nejlépe orientoval Zajíc, který usměrnil míč na bližší tyč - 1:0.
Prostějovem to naštěstí příliš viditelně
neotřáslo a brzy vyrovnal hru. Skóre mohl
srovnat už po čtyřech minutách Kroupa,
ten ale po Pančochářově centru ani nad-
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PLNO NOVINEK VÁS ČEKÁ JIŽ BRZY...

V sobotu dorazí ROZJETÝ HULÍN
PROSTĚJOV Jestliže trenér 1.SK
Prostějov František Jura před začátkem jarní sezóny hovořil o těžkém
rozlosování prvních tří kol, může
k tomu směle přidat ještě kolo následující. Domácí utkání s Hulínem
nemělo být žádným šlágrem, to by
ovšem nesměl nastávající soupeř
vstoupit do sezóny skvělými výsledky.
Sedm bodů z devíti zápasů je na tým
pohybující se v polovině tabulky slušná bilance. Je tedy pravda, že Hulín
mívá vstupy do sezóny výborné, brzy
mu ale dochází dech. Na podzim měl
po třech kolech devět bodů, zlom nastal v derby se sousední Kroměříží.
Právě tomuto ambicióznímu týmu
ale podzimní porážku 1:3 z domácího
hřiště dokonale vrátil a stejným poměrem venku zvítězil. A to ještě trenéru
Lehkoživovi chyběl zraněný brankář
Vogl, kterého mezi tyčemi nahradil
dorostenec Chytil. A ten udělal čest
svému jménu.

Spartak výrazně omladil kádr, v průběhu zimní přestávky odešli zkušený
Paciorek a střelec Kopečný, dále gólman Neoral, kterého na postu druhého brankáře nahradil právě Chytil.
Zadní řady posílil zkušený Kroča ze
Zlína a slovenský mladík Labuda. Jeho
krajané se objevili i v záloze (Kováč)
a útoku (Mjuller). Na hostování ze
Zlína přišel také zkušený Elšík.
V zatím posledním kole tedy Hulín nastoupil v sestavě Chytil – Krhut (88. Kováč), Číhal, Kroča, Vyskočil – Dvořáček,
Červenka, Laciga, Šrom – Zlámal (68.
Labuda), Elšík (84. Mjuller).
„Hulín nad námi ještě nikdy nevyhrál,
takže o motivaci tohoto soupeře nepochybuji,“ je si vědom trenér Jura. „Hulínu
šly vždycky standardní situace, jejich nebezpečnost prokázal při derby v Kroměříži,“ naznačil Jura, na co se bude zaměřovat při trénincích v tomto týdnu. Do jaké
míry se zlepší neutěšená marodka „eskáčka“, je předčasné spekulovat, více jasno
bude ve druhé polovině týdne.
(tok)

vakrát zblízka nepřekonal Daňka. To líp
se vedlo o chvíli později Zelenkovi, který
ještě na vlastní polovině rozběhl protiútok, po pěkné kombinaci se k němu balón
dostal na levý kraj „šestnáctky“, odkud
přesně prostřelil domácího gólmana - 1:1.
Za brankovou čarou ještě vše jistil dobíhající Kroupa. Hosté byli aktivní i nadále
a koncem druhé desetiminutovky se
po Koudelkově centru opět dostal před
Daňka Kroupa, i tentokrát vyšel ze souboje
vítězně strážce domácí svatyně. Hra poté
plynula bez vyložených šancí, snad jen
prostějovský roh pro sebe „ztopil“ Sadílek
a založil rychlý protiútok, který ovšem
skončil jen ve stadiu pokusu. A tak kromě
několika střel mimo tři tyče na obou
stranách vše směřovalo k závěru první půle.
Chvíli před přestávkou vhazoval Krejčíř,
přes Zelenku se míč dostal k Hirschovi,
který prošel do šestnáctky, posunul doleva
na nabíhajícího Koudelku, před nímž už
byla prázdná síť - 1:2!
Druhý poločas začali domácí logicky
aktivně a byli to oni, kdo měl v prvních
deseti minutách víc ze hry. Vyloženou
příležitost si ale nevytvořili, takže bylo
na „eskáčku“, aby předvedlo efektivní
fotbal. Po jednom z Kofroňových

výkopů rozehrál Zelenka míč doleva
na sprintujícího Koudelku, ten ideálně
předložil míč Hirschovi, kterému ve
skórování nezabránil ani dobíhající obránce - 1:3!
Hosté se poté ještě víc stáhli do bloku
a domácí se snažili přijít této kompaktní obraně na kobylku. Necelou

čtvrthodinku před koncem se jim
to podařilo, když Hlúpikův centr
zleva dotlačil po přiklepnutí Sadílka za brankovou čáru opět Zajíc - 2:3.
A když Havlík v nastaveném čase trefil
z přímého kopu na hranici šestnáctky
pouze zeď, o vítězství prostějovských
barev bylo rozhodnuto.

Pozápasové
hodnocení trenérù
Jan PALINEK - 1.FC Slovácko „B“:
„Pravá strana nám nehrála v první půli směrem dozadu, měli jsme problémy i ve
středu hřiště, což jsme se snažili po přestávce zlepšit. Za druhý poločas jsme si aspoň
vyrovnat zasloužili. Vypracovali jsme si několik střeleckých příležitostí, bohužel
nebyly přesně zakončeny, ani ze standardních situací se nám nedařilo a soupeř nás
trestal. Naši mladí kluci se musejí ještě hodně učit třeba od zkušených matadorů
Kroupy a Zelenky v dresu soupeře, kteří byli miskou na vahách.“

staral se o to hostující TJ Medlov, jenž
si díky tomu udržel čtvrté místo. Naopak domácí o jednu pozici poklesli.
Stále si však drží pět bodů na předposlední Chválkovice.
„Byl to vyrovnaný zápas, který rozhodli
KRALICE NA HANÉ, PROSTĚJOV brankáři. Ten jejich chytil tři nemožné
Po remíze a výhře si Kralice vyzkou- věci. Byl to vyloženě remízový zápas.
šely i to, jaké to je na jaře prohrát. Po- Oni sice byli fotbalovější, měli spoustu

1
2

FC KRNH
TJ MED

šikovných a obratných kluků, na balonu byli lepší a dostupovali, my jsme ale
měli o trošku více šancí,“ hodnotil trenér poražených Ivo Gottwald.
Hodně podstatný moment nastal
v závěru první půle, kdy se k fair play
jednání odhodlal domácí gólman Petr
Števula a přiznal se k lehké teči. Následoval rohový kop, po němž Kralice

poprvé inkasovaly. „Gesto musím ocenit, mám rád, když se přiznají. Bohužel
to mělo smutný dopad, když si zařval
mám a neměl...,“ popisoval osudový
moment Gottwald. Vyrovnat mohl
z nájezdu Lehký, ale nedal. Po změně
stran se hostům podařilo zvýšit na 2:0
a kralická snaha už vedla jen ke korekci z pera Lehkého. „Jejich gólman nás

poté zázračně vychytal, tam se to lámalo. Věřím ale, že nás to nijak nepoznamená,“ je přesvědčen.
Dalším soupeřem Kralických budou
Želatovice, u nichž se představí v neděli
od 16. hodiny. „Od soupeře očekávám
dobré výkony, vždy to byly vyrovnané
zápasy. Mají slušné mužstvo a musíme
se na ně dobře připravit,“ velí. (jim)

Klenovice bojovaly, ale v Šumperku padly
1
0

FK ŠUM
S KLNH

ŠUMPERK, PROSTĚJOV Stále
ještě bez bodu v tomto kalendářním
roce zůstávají i po třetím jarním pokračování fotbalisté Klenovic na
Hané. Po prohrách s Hněvotínem

a Kojetínem zajížděli do Šumperku
a na půdě druhého celku tabulky
sehráli vyrovnané střetnutí. Leč
s negativním výsledkem.
„Jeli jsme tam neudělat ostudu, venku
se nám totiž vůbec nedaří a dostáváme spoustu gólů. Chtěli jsme držet
míč na kopačkách a chodit z poctivé
obrany, otevřít hru by byla sebevražda,“ uvědomoval si kouč Petr Navrátil.
Výsledkem tak v první půli byly jen

dvě šance domácích, s nimiž si však
Polák i s pomocí břevna poradil. To
na opačné straně se k hlavičce z malého vápna dostal Otakar Cetkovský,
ale jen do rukou brankáře. Zbytek se
hrálo mimo šestnáctky. „Věděli jsme,
že domácí to budou muset trochu otevřít, aby se poprali o postup. My jsme
dobře pokrývali hráče, zdvojovali je,
ale v osmasedmdesáté minutě zbytečně fauloval na polovině Pytela a ze

standardky jsme dostali gól,“ smutnil
klenovický lodivod.
Nic platná už pak nebyla hostující snaha o vyrovnání, Šumperští se
ubránili. „Zatlačili jsme je a domácí
se strachovali o výsledek, zdržovali.
Neměli jsme co ztratit a dostali jsme
se do tří loženek, neprotlačili jsme to
ale,“ přibližoval s tím, že jeho mužstvu pomohlo menší hřiště s umělou
trávou, na velkém place by měli větší

problémy. „Zhušťovali jsme to, a kdyby zápas skončil 0:0, tak by to bylo
spravedlivé,“ dodal Navrátil. I přes
porážku měl nicméně pro své hráče
slova uznání. „Musím je pochválit za
bojovnost, konečně to odjezdili, to mi
dříve chybělo. Výkonnostně ale jdeme
nahoru a věřím, že se nám Mohelnici
'B' podaří porazit,“ těší se na sobotní
domácí duel, k němuž by už mohl využít také Lišku s Rozehnalem. (jim)

Tomáš Kaláb

●● Jaké máte pocity z utkání,
v němž jste se s kapitánskou páskou
podílel na dvou brankách?
„Jen ty nejlepší, a tím myslím z celého
kolektivu. Jako tým jsme se semkli a
šli do toho. Už v šatně jsme si říkali, že
je nás akorát do základní sestavy, na
střídání jsme neměli téměř nikoho.

´ˇ
menicko

MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:

21. kolo: 1.SK Prostějov - Hulín (sobota 11.4., 15.30, rozhodčí: Tomanec
- Ondráš, Kubica).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DIVIZE, SKUPINA „E“:

21. kolo: Dolní Benešov - Určice (sobota 11.4., 15.30, Gasnárek - Možíš,
Dohnálek).
MIA REALITY
KRAJSKÝ PØEBOR:

21. kolo, neděle 12. dubna, 16.00:
Želatovice - Kralice na Hané (Koláček
- Štětka, Grečmal), Medlov - Konice
(Křepský - Vojáček, Kološ), Klenovice
na Hané - Mohelnice „B“ (sobota 11.4.,
16.00, Slota - Svozil ,Zavřel).
SMOOS I.A TØÍDA, SKUPINA „B“:

17. kolo, neděle 12. dubna, 16.00:
Beňov - Mostkovice (Kučera - Zaoral,
Balún), Bělotín - Lipová (sobota 11.4.,
16.00, Grečmal - Štětka, P. Pospíšil),
Čechovice - Lipník (Lepka - Habich,
Straka).
I.B TØÍDA, SKUPINA „A“:

Lipová, Čechovice ani Mostkovice nehrály
II.A třída skupina B

Lipová
Mostkovice

PROSTĚJOVSKO Velice prořídlý počet
zápasů nabídlo v řádném termínu víkend
dové šestnácté kolo I.A třídy, skupiny „B“
Olomouckého KFS. První jarní představení bylo odloženo hned v pěti případech
a diváci tak mimo jiné přišli o derby Lipové s Čechovicemi i souboj
Mostkovic proti Troubkám. A ještě hůře dopadla severní skupina„A“,
tam se dokonce hrálo jen střetnutí Bělkovic s Bludovem, zbývajících
šest duelů přijde ke slovu až v závěru dubna či na počátku května.
Čechovice

SK Lipová
TJ Sokol Èechovice

odloženo na pátek 1. května,
15.30 hodin
Sníh, sníh a sníh. Hřiště v jedné
z nejvýše položených obcí regionu za-

sypala během uplynulého týdne opakovaně hustá bílá peřina a už dopředu
bylo jasné, že se v Lipové nebude moci
hrát. Úvodní domácí utkání tak sehrají členové tamějšího SK až v neděli
19. dubna proti Štěpánovu.

„V úterý napadlo deset centimetrů
sněhu a další pak připadával, celý týden jsme netrénovali. Lepší je sehrát
to až v květnu na krásném hřišti, než
si kvůli jednomu utkání ničit trávník,“
poukázal hrající kouč Lipové Pavel
Růžička. Hráči tak mohli odpočívat,
vyléčit se i vložit individuální přípravu, první ostrý zápas na ně čeká až
v sobotu proti druhému Bělotínu. „Je
to těžký soupeř, pokusíme se ale uhrát
co nejlepší výsledek,“ těší se na potenciální překvapení.
To Čechovičtí využili odloženého
střetnutí k tomu, aby přece jen sehráli ještě jeden přátelský duel. Na umělé trávě se utkali se Slatinicemi, které
taktéž hrají „B“ skupinu I.A třídy
a podařilo se jim navázat na deklasování Plumlova 11:2. O výhru 6:1 se
dvěma zásahy zasloužil Jansa, jednou

se trefili Richard Klimeš, Drmola, Ján,
Jano. „Odložení utkání s Lipovou komplikací je, vyřešili jsme to aspoň takto.
Před týdnem byl přátelák o ničem a byl
jsem zklamaný, teď jsme to proti soupeři hrajícímu o záchranu pojali jako klasický mistrák. K absolutní spokojenosti
to mělo daleko, ale potěšil mě výsledek
i dobré úseky,“ přemítal trenér Čechovic Jaroslav Klimeš s tím, že stále se nedaří vyvarovat slabší čtvrthodince, kdy
zavládne uspokojení.
Základní sestava měla podobu: Zelinka - Zacpal, Jano, Vinklárek, Ján Jansa, R. Klimeš, M. Klimeš, Drmola
- Nejedlý, Jahl. Během utkání střídali
Kolečkář, Vlach a Chmelík.
Opravdovou jarní premiérou tak
pro čechovické „áčko“ bude až nedělní domácí souboj proti desátému
Lipníku nad Bečvou.

TJ Sokol Mostkovice
FK Troubky

odloženo na pátek 1. května,
16.30 hodin
Marně by příznivci Mostkovic v neděli
vážili svou cestu do fotbalového areálu
poblíž říčky Hloučely. Plánovaný souboj
s Troubkami byl totiž dopředu kvůli stavu
hrací plochy odložen.
„Bylo to hodně podmáčené. Teď to sice
vítr vyfoukal, ale tráva teprve začíná růst,
je slaboučká. Brzy se trénovalo a povrch
se narušoval, snad tomu teď počasí trochu
pomůže,“ informoval Večerník trenér Jiří
Kamenov.
Uplynulý víkend tak pojal celý kádr svátečně. „Měli jsme možnost sehrát přátelák
na umělé trávě, nechtěli jsme ale klukům
komplikovat program a dopřáli jsme hráčům volno. Snad se nám to nevymstí,“
doufá lodivod Mostkovic.
(jim)

Kostelec i Vrchoslavice nadělovaly, ostatní nehráli

podzim jsme u něj zvítězili 4:2, my stále ně zvítězili. Dlouho to nebyl odevzda- abychom byli kompletní. Počasí nám teď
na něčem pracujeme a snažíme se to pl- ný tým, až po čtvrté brance to domácí trochu pomohlo, protože v přípravě jsme
nit. Potýkáme se také s úzkým kádrem.“ vzdali, my jsme se dostávali do nájezdů nepodávali dobré výkony,“ přiznal Pešek.
Roman POPELKA - 1.SK Prostìjov:
a spoustu dalších šancí jsme nepromě„Jsme rádi, že jsme navázali na výkon z minulého týdne a přidali k němu ještě
Kostelec na Hané
TJ Sokol Radslavice
TJ Otinoves
potřebné góly. Bylo to o to těžší, že jsme dostali brzký gól, přestože hra byla
nili. Musíme teď výhru potvrdit doma
TJ Sokol Vrchoslavice 1946
TJ Sokol Ústí „B“
PROSTĚJOVSKO Pouze dva z pěti regiPlumlov
víceméně vyrovnaná. Naštěstí jsme se s tím vypořádali, velmi důležitý gól přišel
s Brodkem, získat tři body je povinnost.“
0:6 (0:2)
před poločasem, po přestávce jsme možná i kvůli větru pustili soupeře více do hry.
onálních zástupců zasáhli do úvodního
Otinoves
odloženo na pátek 24. dubna,
Pivín
Paradoxně jsme z toho vytěžili třetí gól, což soupeře zaskočilo. Závěr byl trochu
TJ Sokol Plumlov
jarního kola „A“ skupiny I.B třídy. Ale o to Branky: Polášek 2, Šimek 2, Lacina, Ji17.30 hodin
Tatran Všechovice
napínavější, ale zápas už zvládli. Hrajeme kompaktně, jsme schopni soupeře přinutit
Vrchoslavice
Celý týden bez tréninku byli vinou zasnělépe si vedli. Fotbalisté Kostelce navázali říček. Rozhodčí: Šteier – P. Pospíšil, M.
k chybám a využít brejky.“
odloženo na středu 29. dubna, ženého a posléze podmáčeného hřiště
na snový závěr podzimu, kdy zdolali Pivín Pospíšil.
16.30 hodin fotbalisté Otinovsi. Vyústilo to ve včasnou
Sestava
Vrchoslavic:
Loučka
–
P.
Horák
7:2 a Ústí „B“ 6:1, tentokrát si výsledkem 7:1 poradili s Horními
Očekávaný
šlágr
vedoucího
dua „A“ sku- dohodu na odložení utkání o přibližně tři
ml.,
Šmíd,
Hradil,
Spiller,
Zatloukal
–
HoMoštěnicemi. A gólostroj zprovoznily také Vrchoslavice, do té
lub, Polášek, Lacina (75. P. Horák st.), piny I.B třídy se uskuteční o tři a půl týdne týdny. „Počasí neporučíme. Nechali jsme
doby nejhorší tým soutěže deklasoval Radslavice na jejich hřišti
Konupka (55. Jiříček) – Šimek. Trenér: později, než bylo původně v plánu. Na tomu volný průběh a nakonec odpočívali.
v poměru 6:0 a posunul se na dvanácté místo dva body za svého Roman Šmíd.
vině jsou sněhové přeháňky, které učinily Na víkend hlásili mráz a přeháňky, tak jsme
nedělního soupeře. Naopak Otinoves, Pivín i Plumlov si musí na
hrací plochu nezpůsobilou.
duel v pátek odložili, nakonec mi volali, že
svou premiéru počkat až do nejbližšího víkendu.
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
„Máme hřiště u lesa a sníh se tam držel. se možná hrát dalo. Ale to nikdo nemohl
V takové situaci se teprve ukáže charakter
Romana Šmída:
Byla tam spousta vody a bahna, tak jsme vědět,“ pokrčil rameny otinoveský kormitýmu. Potvrdili jsme, že máme silný tým,
Hodnocení trenéra Kostelce na Hané „Od první minuty jsme domácí zatlačili, se dohodli na náhradním termínu. Hráči delník Tomáš Hrdlovič.
TJ FC Kostelec na Hané
TJ Sokol Horní Moštìnice
vítězství jsme si určitě zasloužili.“
bál jsem se ale brejků, když budeme hrát dostali volno a někteří hráli za 'béčko',“
Ivo Vykopala:
7:1 (5:1)
TJ Sokol Tovaèov
●● Jak moc vás zaskočil úvodní gól
„Hráči si zaslouží pochvalu. S výsled- do plných. Tomu jsem také přizpůsobil prozradil Večerníku kouč Plumlova Jan
TJ Sokol v Pivínì
Branky Kostelce na Hané: Preisler kem jsem nadstandardně spokojen obranu, byla mladá a běhavá. Všichni Pešek, jenž po pěti přátelácích během
Slovácka?
odloženo na pátek 1. května,
3. T. Menšík, Móri, Merta, Langr. a raději bych si i nějaký gól schoval na jsme se na zápas zodpovědně připravili zimní přestávky o dalším vloženém mači
„Byť to možná nebylo úplně vidět, zaskočil
16.30 hodin
Rozhodčí: Šafařík – Januš, Vrána.
nás hodně. Moc nám pomohlo, že Lukáš
příští zápas. S herním projevem to bylo a chtěli jsme vyhrát, hodně nám pomo- neuvažoval. A protože Plumlovští hrávaSestava Kostelce na Hané: L. trošku horší a představoval jsem si vy- hl Poláškův gól z trestňáku přes zeď do jí své domácí zápasy tradičně v sobotu, Na zeleném pažitu se nepředstavili ani
Zelenka brzy vyrovnal. Kdyby nám totiž
Menšík – Baláš, Chocholáč, Jurač- stoupení jinak, ale soutěžní zápas o tři šibenice v patnácté minutě, dvě minuty tento duel šestnáctého kola se dohraje fotbalisté Pivína, které měl čekat duel
soupeř odskočil na rozdíl dvou gólů, myslím si, že bychom zápas jenom dohrávali.
Foto: Josef Popelka ka (70. Barták) – Móri, T. Menšík, body je diametrálně odlišný oproti přá- před přestávkou zvýšil Lacina. Soupeř uprostřed posledního dubnového týd- v Tovačově. I toto střetnutí bylo odLangr (46. Chytil), Vařeka – Pre- telákům. A navíc terény nebývají hned trefil břevno, ale my byli lepší a do akcí ne. „Dohodli jsme se tak s Všechovicemi loženo předem po vzájemné dohody
Výsledek se lámal v prvním poločase, kdy
jsme se ještě v závěru dokázali dostat do střel na branku a tady jsme využili prak- isler, Merta (55. Lužný). Trenér: po zimě ideální. Soupeř pravděpodob- jsme je téměř nepouštěli. Předváděli a bude to klasický anglický týden, snad obou oddílů. Pivinští využili volného
ticky všechno, i když něco jsme přetavit Ivo Vykopal.
(jim)
vedení.“
ně prošel několika změnami, i když na jsme svou kombinační hru a zaslouže- si budou moci všichni přehodit služby, víkendu k odpočinku.
●● Po třetím gólu jste začali být pa- v úspěch taky nedokázali. Prostě nám
sivní, nekoledovali jsme si přímo to sedlo a nelze než doufat, že se nás
o kontaktní branku?
štěstíčko bude držet i nadále.“ (úsměv)
„Udělali jsme chybu, že jsme se ●● Příště vás čeká doma Hulín, to pozbytečně moc zatáhli. Domácí byli dle současné výkonnosti také nebude PROSTĚJOVSKO Pouze čtyři ze čtr- „Poslali nám to na poslední chvíli a půdě Nových Sadů „B“ zatím dohoda mu hřišti si však hráči Jesence zahráli onemocněli brankář Tomáš Kýr
nácti mužstev zasáhly o víkendu do respektovali jsme to. Měli jsme nabíd- nepanuje.
dobře rychlostně vybavení a my je na- lehký soupeř?
alespoň přátelák proti Kladkám a po i záložníci David Čížek a Pepa Kojednou nestačili chytat. Rezultovaly „Hulín je opravdu docela ´rozjetý´. úvodního jarního kola „B“ skupiny I.B ku sehrát přátelák, ale nevyužili jsme
dvou brankách Jiřího Tichého a jed- nečný,“ přiznal trenér Jesence Petr
SK Jesenec
z toho jejich šance a naštěstí pro nás jen Vyhráli šňůru několika zápasů, mají třídy. A nebyl mezi nimi ani jeden regi- ji a víkend byl k odpočinku. Jeli jsme
nom zásahu Petra Tichého mladšího Tichý starší.
TJ Sokol Velký Týnec
ohromné sebevědomí. Nemají co ztratit, onální zástupce, Protivanov, Jesenec i fandit 'béčku' do Bedihoště,“ zmínil
jediný gól.“
a Martina Laštůvky vyhráli 4:2.
FC Hvozd
odloženo na pátek 8. května, „Byl to typický přáteláček, nechali
●● Dá se říci, že jste na rozdíl od mi- takže budou velmi nepříjemní. Snad Hvozd musely svůj zápas odložit.
protivanovský kouč Josef Pospíšil,
Haòovice
15.00 hodin jsme některé hráče odpočívat a opět
nulého zápasu dali soupeři lekci z efek- už někteří kluci začnou zase trénovat,
jenž věří, že díky zlepšenému počasí se
FK Nové Sady „B“
odloženo na pátek 8. května,
tivity?
již o tomto víkendu bude hrát a duel Spodní hřiště ve Dzbelu bylo tak sil- jsme si něco nového vyzkoušeli. Bylo
protože hrát pouze v jedenácti lidech,
SK Protivanov
16.30 hodin
„Na tom je krásně vidět, jak je každý zá- kdy navíc ne všichni byli stoprocentně
s Velkým Týncem se v neděli uskuteč- ně podmáčené, že se na něm hrát ne- to odpočinkové střetnutí a odložení
odloženo
(jim)
pas jiný. Někdy nedáme gól z patnácti fit, se dlouho vydržet nedá.“
ní. Naopak o náhradním termínu na dalo, díky nezkolaudovanému horní- nám i trochu pasovalo, protože nám

II.B Třída skupina A

„Právě v krizových situacích se ukazuje
charakter týmu,“ říká MARTIN HIRSCH
KUNOVICE Není-li k dispozici
Tomáš Bureš, je volba kapitána
jasná. Pásku na rukáv si nasazuje Martin Hirsch (na snímku),
který se v nedělním klání po
delší době objevil místo na kraji
obrany na ofenzivnějším postu
pravého záložníka. A dlužno
říci, že mu to svědčilo, protože
byl po celý zápas „vidět“. Ve dvojici s Koudelkou zařídili dva góly,
které v konečném účtování znamenaly tříbodový zisk. Jak se
vítězství rodilo a jaká je nálada
v týmu, povyprávěl Večerníku
bezprostředně po utkání.

´
´
zapasove

Hvozd, Jesenec i Protivanov svá utkání odkládaly

17. kolo, neděle 12. dubna, 16.00:
Plumlov - Přerov „B“ (sobota 11.4.,
16.00, Krpec - Kučera, Žvátora),
Vrchoslavice - Brodek u Přerova (Fojtek
-Lasovský,Millar), Čekyně - Kostelec na
Hané (sobota 11.4., 16.00, Sigmund - M.
Navrátil, Menšík), Horní Moštěnice Otinoves (sobota 11.4., 16.00, Kopecký
- Dokoupil, Majer), Pivín - Kojetín „B“
(Valouch - Sedláček, Šafařík).
FGP STUDIO I.B TØÍDA, SK. „B“:

17. kolo, neděle 12. dubna, 16.00:
Doloplazy - Hvozd (Hubený - Vičar,
Vrána), Haňovice - Jesenec (Grygar Žvátora, OFS), Velký Týnec - Protivanov
(Šebesta - Langhammer, Halenka).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U19:

19.kolo:1.SKProstějov-Frýdek-Místek
(sobota 11.4., 10.15, Páral - Lasovský,
Halenka).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE, SKUPINA
„E“ – starší:

21. kolo: Čechovice - Přerov (sobota
11.4., 10.00, Gloser - Hubený, Millar).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE, SKUPINA
„E“ – mladší:

21. kolo: Čechovice - Přerov (sobota
11.4., 12.15, Hubený - Gloser, Millar).
RELAX CENTRUM KRAJSKÝ
PØEBOR – dorost:

17. kolo: Konice - Kostelec na Hané
(neděle 12.4., 10.00, Knoll), Nové Sady
- Určice (čtvrtek 9.4., 16.30).
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:

17. kolo, neděle 12. dubna, 16.00 hodin: Olšany - Haná Prostějov, Vrahovice
- Skalka (sobota 11.4., 16.00), Smržice
- Určice „B“, Nezamyslice - Držovice (sobota 11.4., 16.00), Kralice na Hané „B“
- Zdětín, Přemyslovice - Horní Štěpánov,
Čechovice „B“ - Brodek u Prostějova (sobota 11.4., 16.00).
III. TØÍDA

17. kolo, neděle 12. dubna, 16.00
hodin: Kladky - Bedihošť, Čechy pod
Kosířem - Tištín, Ptení - Mostkovice „B“,
Nezamyslice „B“ - Dobromilice, Vícov
- Otaslavice, Výšovice - Němčice nad
Hanou, Pivín „B“ - Protivanov „B“ (sobota 11.4., 16.00).
IV. TØÍDA

13. kolo, neděle 12. dubna, 16.00
hodin: Vrahovice „B“ - Pavlovice u
Kojetína, Ivaň - Brodek u Prostějova
„B“ (sobota 11.4., 16.00), Kostelec
na Hané „B“ - Tvorovice, Brodek u
Konice - Přemyslovice „B“, Plumlov „B“
- Doloplazy (hřiště Krumsín), Želeč Biskupice.
!zvýrazněné zápasy jsou tipem
redakce na vaši návštěvu!
-jim
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rozhovor Večerníku

TOMÁŠ KONEČNÝ: „K PROSTĚJOVU MÁM BLÍZKO...“
Cyklistická legenda a reprezentační trenér v jedné osobě věří, že SKC pomůže
●● Jak se vůbec rodila vaše
spolupráce s SKC Prostějov?
„Neřekl bych, že mám daleko
k Prostějovu, spíše blízko. Jsem
rodákem z Olomouce, s cyklistikou jsem začínal v Lošticích
a mohl bych tady všude kolem jezdit se zavřenýma očima. (smích)
Celý Olomoucký kraj mám rád,
mám k němu blízko, navíc SKC je
domácí stáj. Spolupráce se rodila
tak, že byl tým posílen o závodníky, od nichž budeme očekávat
určité výsledky i na reprezentační

PROSTĚJOV Nejen jezdecký tým cyklistické stáje
SKC TUFO Prostějov doznal během posezónní přestávky změn. Kontinentální
Jiří
výběr posílil rovněž na maMOŽNÝ
nažerské pozici. Novým
sportovním ředitelem se stal Tomáš Konečný (na snímku),
známý vynikající reprezentant. Jedenačtyřicetiletý rodák
z Olomouce tak doplnil v realizačním týmu trenéra Michala
Mráčka. Pro někdejšího mistra České republiky, devátého
muže ze závodu jednotlivců na mistrovství světa 2000 a soueprezentačního trenéra se tak jedná o návrat zpět na
časného reprezentačního
o páteční tiskové konferenci, na níž proběhlo předHanou. Po
dru SKC TUFO pro nadcházející sezónu, poskystavení kádru
tl Tomáš Konečný médiím obsáhlý rozhovor.
V rámci původního
interview pro Večerník
se ptal

spoustu
zkušeností, které člověk během aktivní kariéry
získal, u spousty
jezdců se podílím
na bázi tréninku. S Tomášem
Koudelou
jsme
spolupracovali již
v loňském roce
a dotáhli jsme to
k republikovému
titulu, což je pro
mě tím nejpříjemnějším potěšením, že
když je člověk úspěšným závodníkem, tak
na tom mám podíl. Toto
jsou věci, které mohu
nabídnout. Jak taktické
zkušenosti, tak i ty trenérské.“ (úsměv)

Prostě, když člověk stojí na lajně,
tak se snaží závod vyhrát. Prostějov sleduji už nějakou dobu, co je
tady mužský tým. V letošní sezoně je zdejší tým určitě nejsilnější,
jaký kdy zde byl. Všech devět
lidí je docela dobrých. Jsou tam
někteří dráhaři, ale když se budeme bavit o silničářích, tak Tomáš
Koudela je úřadujícím mistrem
republiky do třiadvaceti let, excelentní vrchař. Měl by se ukázat
v těch těžkých závodech, kdy se
bude rozhodovat v kopcích. Petr

mady, aby se mu odlehčilo. Ono totiž zorganizovat jednotlivý závod
i papírově není úplně jednoduché. Je toho spousta, a protože tým je větší a silnější, takže
i následná očekávání jsou větší.
Když na to budeme dva, tak to
bude jen lepší.“
●● S jakými ambicemi vstupuje SKC TUFO do nové sezony?
„Naše cíle jsou vždy nejvyšší.
(úsměv) Sportovci by tak na to
měli vždy nahlížet, snažit se být vždy co
nejúspěšnější.

Lechner je typem závodníka do
dojezdu, takže máme i tam želízko v ohni, pokud závod bude po
rovině. Radovan Doležel je excelentní tempař, výborný časovkář,
také by měl být v popředí.“
●● Když jste narazil na konkrétní jména, a co další členové
sestavy?
„Zbytek jsou už mladí závodníci, kteří by měli sbírat především
zkušenosti. Marek Šipoš je prvním rokem mezi muži, v Chorvatsku na mě zapůsobil hodně
dobře. Přeskočil od juniorů do
mužů, kde najednou jel místo
devadesáti sto šedesát kilometrů. Popasoval se s tím výborně
a bylo vidět, že i na něj se člověk
může spolehnout. I tam prokazoval, že bude platným členem
týmu. Adam Kožušník má teď
trochu zdravotní problémy, ale
také on se na chorvatském kempu projevoval jako jeden z těch,
kteří do týmu určitě zapadnou.
I v těžkých kopcích se neztratil.
Zbytek už jsou víceméně dráhaři. Luděk Lichnovský je také
super sprinterem, dokáže pomoci Petru Lechnerovi a případně
ho může v dojezdech zastoupit.
Družstvo není založeno na jednom závodníkovi, ale můžeme
pokrývat všechny závody a bojovat v nich o špičku.“
●● Jaké závody pro vás letos
budou prioritní?
„Tou prvotní je Český pohár
a vyvrcholením by mělo být mistrovství republiky. Úspěch týmu
se vždy odvíjí od mistráku. To
je něco víc, pokud se člověk stane mistrem republiky, nosí dres.
Vždy to pro mě byl jeden z nejvýznamnějších závodů, i když
jsem jel Tour de France. K tomu
se bude určitě vše směřovat. Pak
jsou tu mladí závodníci, kteří se
mnou budou v rámci reprezentace absolvovat různé závody.
Chtěli bychom sestavit kvalitní
tým a myslím si, že třeba dva
lidi odsud by tam mohli startovat
a prosadit se.“

●● Domácím vrcholem silniční sezony bude Czech Cycling
Tour. Co od ní jako reprezentační kouč očekáváte?
„Pojedeme tam pod hlavičkou národního týmu. Leo König projevil
zájem o start, ale pravděpodobně bude absolvovat Giro a Tour,
takže se uvidí, jak na tom bude.
K němu potřebujeme poskládat
šest lidí, z Prostějova minimálně
Tomáš Koudela a Radovan Doležel
by se do týmu hodili. (úsměv) Uvidíme, jaká bude výkonnost všech

„Prostějov sleduji už něja
kou dobu
a v letošní sezoně je zdej
ší tým určitě
nejsilnější, jaký kdy zde vů
bec byl.
Všech devět lidí je docela
dobr ých.“

Foto: Jan Brychta

závodníků, Czech Cycling Tour je
významnou akcí pro celou Českou republiku. Budou tam silnější
týmy, daleko více zahraničních
stájí než v minulosti, protože se
celý seriál opět posunul o kategorii
výš. Nebude to už tak jednoduché
absolvovat, neboť konkurence i závodní nasazení budou zase o krok
dál než v minulé sezoně. Je potřeba
tým poskládat tak, aby to kluci bez
problémů zvládli a byli schopní
rvát se o první příčky.“
●● A co místní dráhový vrchol
v podobě Memoriálu Otmara
Malečka?
„Dráha je spíše Michalovou
(Mráček) záležitostí, ale je to
velká akce, kde jsou přislíbená
velká jména. Dnes už silničáři,
ale dřívější dráhaři. Bude to i letos opravdu významná akce pro
celou českou dráhovou cyklistiku
a dostat sem velké hvězdy je profitem cyklistiky.“
●● Teď trochu osobně. Vaše
postava se příliš nezměnila,
jezdíte stále na kole?
„Abych pravdu řekl, tak se změnila celkem dost a významně.
(smích) Nebylo moc času jezdit
na kole, teď doufám, že toho času
bude víc a třeba mezi závody se
dostanu na kolo. Byl jsem s klukama na pár trénincích v Chorvatsku, což nebylo pro mě úplně
jednoduché. Nedokážu však jen
sedět u televize a koukat na ni,
ale musím být aktivní. V tom
sportovci to asi zůstane natrvalo.“
●● Můžeme upřímně říct, že jste
nepřibral moc. Jak se udržujete?
„Díky za lichotku (smích) Jsou
typy lidí, kteří si dokáží udržet
postavu bez problémů, já kdybych jedl vše, co mě napadne a co
mi chutná, tak by to nevypadalo
moc dobře. Člověk se musí nějak
hlídat a pro vlastní pocit je rozdíl,
jestli máte sto, nebo sedmdesát
kilo. Stejně strava u mě zůstala,
jako když jsem ještě závodil. Je
to otázka omezení sladkých věcí,
hlavně večer, aby to zůstalo v pohodě.“ (smích)

vizitka
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●● Jaký dojem
ojem na vás zatím
ký klub po zimní příprostějovský
al?
pravě udělal?
„Zapůsobilo to na mě jen dobře.
imní příprava včetProběhla zimní
edění na běžkách
ně soustředění
a horskýchh kolech, někteří
duálně na Mallorce
byli individuálně
sku dřív, pak jsme tam
a v Chorvatsku
byli týmověě a absolvovali tam
dy. V tomto nevidím
i první závody.
rozdíl mezi World Tour týmem
skými podmínkami.
a prostějovskými
Samozřejměě je vše o penězích, že
dí, víc závodníků, ale
tam je víc lidí,
přístupem mě jezdci přesvědčili,
htějí se posunout dál
že chtějí. Chtějí
a něčeho ve sportu dosáhnout.
tenciální lídři týmu
Hlavně potenciální
ladí závodníci a mají
jsou stále mladí
anci dostat se do něobrovskou šanci
ího oddílu. Snažit se
jakého lepšího
být lepší a třeba pak podepsat
smlouvu s nějakým velkým týelká meta současnosti.
mem, to je velká
A to je pak i pro mě odměna. Když
se člověku podaří posunout záodmínkách, ktevodníka v podmínkách,
ské republice
ré jsou v České
někam dál, jde vždy
mořádnéo něco mimořádného.“
●● Co vy osobně
tedy můžetee proyklististějovské cyklistiut?
ce nabídnout?
„Já osobně věřím
tomu, že mám

úrovni a tak jsme se domluvili na
užší kooperaci. Čas budu věnovat
jak práci u národního týmu, tak
tady v SKC TUFO.“
●● Půjde vše časově skloubit?
„Myslím si, že ano. Co se týče nároďáku, máme vytipovaných asi
pět etapových závodů, které pojedeme. Jelikož jsou jeho součástí
i kluci odsud, český tým by měl
materiálně zabezpečovat i Prostějov. A zbytek sezony věnuji tady
klubu. S Michalem Mráčkem
si povinnosti a úkoly rozdělíme
s tím, že jednou pojede na závod
on, jednou já, občas
pojedeme dohro-

✓ narozen 11. října 1973 v Olomouci
✓ bývalý český profesionální cyklista, nyní sportovní ředitel SKC TUFO Prostějov a trenér české silniční reprezentace
✓ kariéra: Slavoj Loštice (1985-1987), RH Bruntál (1988-1990), Uničov
(1991-1993), Favorit Brno (1994-1995), Husqvarna-ZVVZ/ZVVZ/
Wüstenrot ZVVZ (1995-2000), Domo Farm Frites (2001-2002), eD System ZVVZ (2002-2003), Telekom (2003-2007)
✓ největší úspěchy: mistr republiky (1999), 9. na mistrovství světa (2000),
vítěz etapy a celkově 16. na Vueltě (2001), 65. místo na Tour de France
(2002), 2. místo v závodě Kolem Saska (2004).
✓ zajímavost: kariéru ukončil cyklokrosovou exhibicí O pohár vesnice
Střeň, kde porazil Pavla Boudného a Romana Kreuzigera na třetím místě.
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Prostějovská cyklistika slaví 130 let, SKC TUFO představil tým stylově - na radnici

PRIMÁTOR SE BÁL, ŽE BUDE MUSET NA KOLO...
PROSTĚJOV Z poloviny nová sestava bude v letošním
kalendářním roce 2015 reprezentovat prostějovskou cyklistiku mezi kontinentálními
Jiří
týmy. Zatímco pětice Jakub
Filip, Luděk Lichnovský, Matěj
MOŽNÝ
Zahálka, Adam Kožušník
a Wojciech Pszczolarski na Hané pokračuje, kvarteto Petr Lechner,
Tomáš Koudela, Radovan Doležel a Marek Šipoš doplněné o
sportovního ředitele Tomáše Konečného je ve stáji SKC TUFO
Prostějov ryzím nováčkem. K inaugurační tiskové konferenci došlo v pátek dopoledne netradičně v prostorách prostějovské radnice za účasti nejvyššího vedení magistrátu. A Večerník byl u toho!
původní zpravodajství
pro Večerník

Prostějovská cyklistika slaví letos 130.
výročí svého založení a slavnostní
prezentace obměněného týmu SKC
TUFO u příležitosti zahájení nové sezony se uskutečnila v budově, která pro
změnu slavila kulatiny loni. Na radnici
všechny zúčastněné přivítal jak primátor Statutárního města Prostějov Miroslav Pišťák, tak i jeho náměstci Ivana
Hemerková, Zdeněk Fišer, Jiří Pospíšil
a předseda sportovní komise Pavel
Smetana. „Jsme rádi, že v Prostějově
je dostatek těch, kteří se tomuto krásnému a náročnému sportu věnují. Jen
jsem trochu znejistěl, když jsem viděl ta
krásná kola. Ptal jsem se pana náměstka Pospíšila, jestli to jsou dary pro vedení města. Okamžitě jsem byl ujištěn,
že nikoliv...,“ rozesmál přítomné první
muž magistrátu.

Právě město Prostějov se společně s
Olomouckým krajem vedle dalších
partnerů výrazně podílí na financování oddílu, za což poděkoval předseda
klubu Petr Šrámek. „Jsem rád, že jsme
se v roce, kdy slavíme jako jeden ze tří
nejstarších českých cyklistických klubů stotřicet let, mohli sejít právě tady, s
představiteli města na radnici, která je
symbolem Prostějova. Je to pro nás veliká čest. Prvním vedoucím oddílu byl
v roce 1885 otec Jiřího Wolkera Ferdinand a jsem rád, že se nám podařilo dosáhnout jedněch z nejúspěšnějších let,
moc mě to jako patriota těší,“ radoval se
Šrámek a potěšitelně konstatoval, že se
oddíl každým rokem posouvá stále výš.
Po veškerých slavnostních projevech
přišlo na řadu stručné představení jednotlivých jezdců, na které navázal pohled

Tomáš
KONEÈNÝ
Sports director

ZÁVODNÍCI:
Radovan
DOLEŽEL
Ročník: 1994
Specializace:
silnice - univerzální závodník

Prostory prostějovské radnice hostily slavnostní představení nové cyklistické sestavy pro sezonu 2015.
Foto: Jan Brychta
realizačního týmu. Z loňské sestavy zůstali na soupisce prostějovského SKC
Jakub Filip, Luděk Lichnovský, Matěj
Zahálka, Adam Kožušník a Wojciech
Pszczolarski, které pro letošek posílili
Petr Lechner, Tomáš Koudela, Radovan Doležel a Marek Šipoš. Role
týmového lídra bude ležet především
na Petrovi Lechnerovi. „Petr je zkušený
závodník, vynikající sprinter, očekává
se od něj vysoká výkonnost zejména v
rovinatějších závodech. Pro kopcovitější
podniky máme v týmu Tomáše Koudelu, je to výborný vrchař, stejně tak bude v
kopcích silný i Adam Kožušník. Pro rovinatější klání a časovku je zase vhodným
typem závodníka Radovan Doležel, výborný tempař i časovkář,“ uvedl na adresu svých svěřenců Tomáš Konečný, vítěz
jedné etapy na slavné Vueltě.

Z výsledků v minulých sezonách stojí za zmínku, že se Petr Lechner stal
předloni bronzovým medailistou na
mistrovství republiky ve slovenské
Dubnici, Polák Wojciech Pszczolarski
je někdejším mistrem Evropy do 23
let v bodovačce, Adam Kožušník je
součástí české reprezentace do 23 let,
Tomáš Koudela se stal loni mistrem
republiky mezi „třiadvacítkáři“.
A jaké jsou konkrétní cíle prostějovských jezdců? „Chtěli bychom se zaměřit na Český pohár, který jsme v minulosti
šidili a dávali přednost zahraničním závodům. Jeden z našich top partnerů se totiž
stal jeho titulárním partnerem a chceme
se v rámci prezentace klubu ukázat tady,
tudíž se pohybovat mezi nejlepší trojicí,“
prozradil ambice Michal Mráček, jeden
z hlavních trenérů SKC TUFO. Vedle

toho je v kalendáři i spoustu závodů
série Europe Tour. „Jde o klání v Polsku, Itálii i dalších zemích. Kalendář je
víceméně shodný jako v předešlých letech. Nechtěl bych zapomenout ani na
dráhové závody, kde se pokusíme získat
nějaké medaile z mistrovství republiky
a kvalifikovat závodníka na některou
z velkých soutěží. Získávání bodů do
rankingu UCI pomůže nám i České
republice pro nominace na mistrovství
světa. Bohužel v závodech, které jezdíme, v etapě bodují jen první tři, v jednorázovém je to osm,“ prozradil Mráček.
Celou páteční inauguraci zakončil
přípitek a společné foto, a už den
poté se celá prostějovská stáj představila na premiérovém startu letošní domácí sezony, Ale o tom už na
jiném místě této strany...

Jakub
FILIP
Ročník: 1992
Specializace:
silnice - časovka,
jednorázové záv.
dráha - vytrvalostní disciplíny

Tomáš
KOUDELA
Ročník: 1992
Specializace:
silnice - kopce

Adam
KOŽUŠNÍK

TUFO zářilo
Lechner dokončil Bíteš jako dvanáctý SKC
ve slovenském Hlohovci
VELKÁ BÍTEŠ Chladné a větrné, oproti minulým dnům však
alespoň slunné počasí přivítalo
celkem sto devadesát devět závodníků na Masarykově náměstí ve
Velké Bíteši před startem prvního
závodu Českého poháru FORCE
Cup, české primavery „Bíteše“.
Letos netradičně z Velké Bíteše
do Brna a zpět do Velké Bíteše, ale
také celkově 166 kilometrů, to čekalo na rekordní počet závodníků.
Startovní pole bylo jako vždy pestré,
nechyběli bikeři v čele s Jaroslavem
Kulhavým, silná ukrajinská formace
Kolss-BDC, týmy z Polska, Rakouska, ale také izraelský VÝBĚR Cycling
academy. Samozřejmě nechyběla
kompletní sestava domácích celků.
Začalo se pěkně zostra, na nic se
nečekalo, nicméně možná i přemíra aktivity přispěla k hromadnému
pádu, který již několik kilometrů po
startu postihl téměř třetinu pelotonu, naštěstí ale nikoho z prostějovských závodníků. Ještě před Brnem
odjela skupina dvanácti závodníků,
která byla ještě před vrchařskou
v Kohoutovicích zlikvidována především díky úsilí jezdců SKC TUFO
Prostějov.
Před prvním příjezdem do Bíteše nastoupil Matěj Zahálka
a zvítězil v rychlostní prémii, jeho
útok však neměl delšího trvání.
Mnohem nebezpečněji vypadala
skupina uprchlíků, ve které byli
Daniel Turek (cycling Academy), Stachowiak a Janiaczyk (oba
Kolss – BDC team), Pavel Boudný (Česká spořitelna – Accolade),
Michael Kukrle (Favorit Brno)

Žluto-modré barvy SKC byly na Bíteši hodně vidět.
a Jiří Polnický (Whirlpool – Author).
I tento únik byl zlikvidován především díky práci žluto-modré ekipy.
To už byli závodníci na závěrečných
osmnáctikilometrových okruzích,
které vedly z Velké Bíteše do Osové Bítýšky. Opět nastoupil aktivní
Turek a tentokrát pojal únik sólově. Postupně jej dojeli Polnický se
Stachowiakem a o prvních třech v
závodě bylo prakticky rozhodnuto.
V závěrečném finiši pak byl šťastnější Polnický, kterému zbylo více sil.
Z první skupiny ještě poodskočili tři závodníci, ti prostějovští již
neměli sílu, a tak se v této skupině
spurtovalo až o sedmé místo. Nejvíce sil z hanácké sestavy posbíral
Petr Lechner a cílem projel na dvanáctém místě, následován Radovanem Doleželem na dvacátém místě

Foto: Jan Brychta

a Matějem Zahálkou na třiadvacáté
pozici. V dalších skupinkách do cíle
dorazili jednatřicátý Tomáš Koudela, Luděk Lichnovský a Marek Šipoš
si dojeli pro osmačtyřicátou a šestapadesátou příčku. Jakubu Filipovi
a Wojciechovi Pszczolarskému byl
„dán limit“ a nefigurují v celkovém
pořadí, avšak i oni odvedli mnoho
práce během celého závodu.
„Kluci podali velice dobrý výkon,
odvedli hodně práce na špici pelotonu, za to je musíme pochválit. Bohužel dvakrát nezachytili únik, což
je stálo síly navíc, které pak v závěru
chyběly. Výsledné dvanácté místo
úplně neodpovídá předvedené aktivitě, ale v týmech jsme byli druzí za
Whirlpoolem. A to se také počítá,“
shodli se oba trenéři SKC Michal
Mráček i Tomáš Konečný. (oš, jim)

HLOHOVEC, PROSTĚJOV Od
roku 2011 otevírá domácí silničářskou sezónu Trofeo Cinelli – Velká
cena Hlohovce. Velice příjemné „intro“ obvykle přiláká zástupy cyklistů
všech věkových kategorií letos jich
ve spojené kategorii ELITE, U23 a
junioři bylo více než čtvrt tisíce. A to
už je pořádný peloton! A dařilo se i
prostějovským zástupcům, hned dva
z nich skončili v elitní desítce.
„Ve velmi dobrém světle se ukázali především Koudela s Doleželem, v podstatě tvořili závod a chybělo málo a Koudela si dojel pro druhé či dokonce první
místo. V Hlohovci se sešla velká konkurence, přesto jsme byli hodně silní,,“
hodnotil spokojený sportovní ředitel
prostějovského týmu Michal Mráček.
Zajímavá letos nebyla jen kvantita, ale i
kvalita, neboť z domácí scény nechyběl
nikdo. Pouze Duklu Praha zastupoval
jen ostřílený matador Bláha. Peloton
obohatily i silné týmy z okolních zemí,
na startu diváci mohli vidět i závodníky
„Saganova“ izraelského týmu s hlavičkou Cycling Academy či Bakalův tým
AWT – Greenway. Samozřejmě nechyběli ani závodníci SKC TUFO Prostějov, kteří se na start postavili v téměř
kompletní sestavě vyjma stále nemoc-

ného Kožušníka. Nechyběl ani po pádu
v Chorvatsku již zotavený Lechner.
Po dopoledním programu, kdy závodili
mládežníci, ženy a „hobíci“ se na start
postavili nejprve junioři, poté „třiadvacítkáři“, za další minutu následováni
pelotonem „eliťáků“.
Na všechny čekalo celkem třináct
okruhů. Z prostějovských borců si
nejaktivněji počínali Doležel s Koudelou. Byli na špici, pokoušeli se o úniky,
byli hodně vidět. Dlouho se vepředu
držel i Lechner, Už dva okruhy před
koncem se první skupinu pokusil
roztrhat aktivní Koudela, úspěšný
byl však až v posledním okruhu společně s hradeckým Polnickým. Jejich
iniciativa se však úspěšného konce
nedočkala, asi tak tři sta metrů před
cílem byli dostiženi první skupinou
a v závěrečném spurtu se z vítězství
radoval Malovec z Cycling Academy,
následován Čaneckým z rakouského
Amplatzu a Kaňkovským nyní již v barvách Whirlpool-Author.
Koudela po výborném výkonu cílem
projel na devátém místě, ještě lepšího
výsledku dosáhl celkově sedmý Doležel. Solidní výkon i výsledek zaznamenal rovněž Šipoš, který obsadil jednadvacátou pozici.
(oš, jim)

Ročník: 1993
Specializace:
silnice - univerzální závodník

Petr
LECHNER
Ročník: 1984
Specializace:
silnice - spurter
dráha - bodovací

Ludìk
LICHNOVSKÝ
Ročník: 1995
Specializace:
silnice - spurt
dráha - bodovací disciplíny

Wojciech
PSZCZOLARSKI
Ročník: 1991
Specializace:
silnice - univerzální závodník
dráha - vytrvalostní disciplíny

Marek
ŠIPOŠ
Ročník: 1996
Spcializace:
silnice - jednorázové závody
dráha - vytrvalostní disciplíny

Koneèné výsledky kategorie ELITE, U23 a junioøi:
1. Luboš Malovec (Slovensko, Cycling academy) 2:21:28,9 s, 2. Marek
Čanecký (Slovensko, Team Amplatz – BMC) +1,2 s, 3. Alois Kaňkovský (ČR,
Whirlpool – Author) +2,3 s,... 7. Radovan Doležel +3,5 s, 9. Tomáš Koudela
+14,5 s, 21. Marek Šipoš +38,3 s, 37. Matěj Zahálka +2:17,9 s, 40. Petr Lechner
(všichni ČŘ, SKC TUFO Prostějov) +2:19,2 s,88. Wojciech Pszczolarski (Polsko, SKC TUFO Prostějov) +10:32,5 s, 102. Jakub Filip +10:44,9 s, 107. Matyáš Strupek (oba ČR, SKC TUFO Prostějov) +20:21,7 s. Luděk Lichnovský je ve
výsledcích veden jako nestartující, nicméně závod absolvoval a dokončil.

Matìj
ZAHÁLKA
Ročník: 1993
Specializace:
silnice - univerzální závodník

CYKLISTÉ ZAKONČILI PŘÍPRAVU V CHORVATSKU
ISTRIE, PROSTĚJOV Od čtvrtka
12. do neděle 15. března završila
chorvatskou část přípravy prostějovské ekipy SKC TUFO Istrian
spring trophy. Po dvou týdnech
strávených na Istrii se celý tým
mužů vrátil do České republiky, kde
odstartovala domácí sezóna.
Příprava v Chorvatsku byla letos zpestřena třemi jednorázovými a jedním
etapovým závodem. Do velice kvalitně
obsazeného podniku, kde v národních

barvách startovali jezdci týmů ITERA
Katusha, CCC Sprandi Polkowice
nebo závodníci kontinentálních stájí
ITERA Katusha, Rabobank development a dalších předních rakouských či
slovinských družstev, nastoupila žluto-modrá sestava ve složení Luděk Lichnovský, Matěj Zahálka, Marek Šipoš,
Radovan Doležel, Tomáš Koudela
a Wojciech Pszczolarski.
Po úvodním velmi krátkém prologu
na vzdálenost pouhých dvou kilome-

trů se rozhodovalo až ve druhé a třetí
etapě. V Labinu stejně jako v prologu se
z prostějovských závodníků nejlépe
vedlo Doleželovi, který do cíle dorazil
na šestapadesátém místě, těsně ho následoval Koudela na osmapadesáté pozici.
V Motovunu byl z hanácké ekipy pro
změnu první Koudela, a to na padesáté
příčce se ztrátou minuty a pěti sekund
na vítězného Eibeggera z týmu Synergy Baku cycling project. „V etapě jsme
měli i trochu smůly, přibližně sedm ki-

lometrů před cílem etapy postihl pád
Doležela. Za vydatné pomoci Zahálky
pak dorazili do cíle se ztrátou minuty a
dvaapadesáti sekund na vítěze na čtyřiasedmdesátém a sedmasedmdesátém
místě. Velký kus práce odvedli i další
prostějovští závodníci, v závěrečných
kilometrech zejména Pszczolarski,“
poznamenal k etapě trenér Michal Mráček.
Závěrečnou a velmi rychlou etapu
s průměrem 46,6 kilometrů v hodině

dokončili všichni prostějovští závodníci vyjma Pszczolarského, kterého
poslední den trápily zdravotní potíže,
a závod nedokončil.
V Umagu do cíle spurtoval balík pohromadě a nejlépe reprezentoval SKC
TUFO Prostějov třicátý Luděk Lichnovský. Z etapového vítězství se radoval
Slovinec Marko Kump z Adria Mobil, v
celkové klasifikaci si první místo pohlídal Rakušan Markus Eibegger z týmu
Synergy Baku cycling project.

Z Prostějováků se v celkovém hodnocení nejvýše umístil Tomáš Koudela
na jednapadesátém místě, přičemž se
do čtyřdenního klání pustilo na dvě
stovky cyklistů z pětatřiceti týmů. Ať
už kontinentálních, nebo reprezentačních výběrů.
„Výsledky z absolvovaných závodů nebyly nejdůležitější, jako pozitivní hodnotím přístup všech našich závodníků, “
zhodnotil závěr přípravy trenér Michal
Mráček.
(oš, jim)
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Radní našli jednotu a chtějí MIMOŘÁDNĚ podpořit hokej

Dalších PĚT MILIONŮ pro prvoligové Jestřáby!
PROSTĚJOV Generální manažer prvoligového mužstva HK
Jestřábi Prostějov se s tím nemazlí. Jaroslav Luňák požaduje nově
po městu další finanční injekci na podporu seniorského hokeje.
A jak se zdá podle reakcí radních, pětimilionová suma k jeho prvoligovému týmu z radnice zřejmě skutečně přiteče!
„Rada města vzala na vědomí žádost
majitele hokejového klubu pana
Luňáka o určitou finanční podporu,
například formou smlouvy o reklamě. Podotýkám ale, že jednání o této
pomoci prvoligovému mužstvu jsou
na samém začátku,“ prozradil na středeční tiskové konferenci po radním
zasedání Miroslav Pišťák, primátor
Statutárního města Prostějov. Na přímou otázku Večerníku, o jakou sumu
jde, jsme dostali konkrétní odpověď.
„Není to nic tajného, obzvláště když
tento návrh předložíme ke schválení
zastupitelstvu. Pan Luňák požádal
o podporu ve výši pěti milionů korun.
A to nad rámec již udělené veřejné finanční podpory. Pokud tuto novou
žádost podpoříme, ještě předtím
budou muset spoustu práce udělat

pracovníci magistrátu, zejména právníci,“ podotkl první muž magistrátu.
Náměstek primátora Jiří Pospíšil naznačil, že poslat na konto Jestřábů
pět milionů korun zřejmě nebude
problém. „Předběžně mezi námi radními existuje všeobecná shoda v tom,
že Prostějov jako hokejové město má
zájem na fungování tohoto sportu.
Určitě je tu vůle, například prostřednictvím mimořádného jednání rady
města, prozkoumat předložené materiály včetně připravované smlouvy.
Je tu snaha hokej v Prostějově znovu
podpořit,“ řekl Jiří Pospíšil.
Prostějovští radní novou žádost
Jaroslava Luňáka podle svých vlastních slov neberou jako náznak určitého vydírání. Jak totiž Večerník
informoval na začátku března, boss

prostějovského seniorského hokeje si postěžoval na malou finanční
podporu ze strany města a naznačil,
že pokud se to nezmění, je možný
i prodej prvoligové licence!
„Já osobně to neberu jako nějaký
nátlak ze strany pana Luňáka ve
smyslu - dejte peníze a já tady zůstanu, nebo půjdu pryč. Kromě toho,
Jaroslav Luňák přišel osobně na jednání rady města a garantoval nám, že
v Prostějově chce zůstat,“ zareagoval
rozhodně Jiří Pospíšil. „Aby bylo
jasno, k Prostějovu hokej vždycky
patřil a měl by k němu patřit i nadále.
A pokud pětimilionová pomoc bude
zastupitelstvem schválena, dohlédneme na to, aby peníze směřovaly přesně tam, co současný hokejový klub
potřebuje,“ podotkl poměrně rázně
primátor Pišťák.
Připomeňme, že LHK Jestřábi Prostějov už letos v únoru od města získal významnou finanční podporu.
Přímo mládeži zastupitelstvo schválilo částku ve výši dvou milionů

Pohl pøeèkal první zúžení

Vloni Jaroslav Luňák přesvědčil zastupitele, že to s prostějovským hokejem myslí
dobře. Slíbil dokonce boj o extraligu a dostal dva miliony korun navíc. Co slíbí zastupitelům v pondělí?
Foto: Michal Kadlec

a osmi set tisíc korun, prvoligovému
mužstvu pak jeden milion na pronájem ledové plochy a dopravu, dodatečně pak ještě pět set tisíc na výstroj
a výzbroj.
Pochopitelně jsme se po celý závěr
uplynulého týdne pokoušeli získat reakci Jaroslava Luňáka. Ten
však tentokrát ani na jednu žádost

o rozhovor nereflektoval. Rozhovor s generálním manažerem Jestřábů se budeme snažit získat do
příštího vydání, které vyjde přesně v den zasedání zastupitelstva.
O mimořádné finanční podpoře
prostějovskému hokeji se totiž bude
s největší pravděpodobností jednat
(mik, pk)
v pondělí 13. dubna.

Trenér Čech věří, že se do dvou týdnů rozhodne Vsetín vyvrací spekulace o licenci
PROSTĚJOV Relaxací a přípravou
na novou sezonu aktuálně tráví
svůj čas Zdeněk Čech, jenž
v
závěru
sezony
dovedl
prostějovské Jestřáby k záchraně
první ligy. Zatím sám neví, jestli
bude na Hané pokračovat, nebo
ne, mělo by podle něj rozhodnout
nejbližších čtrnáct dní.
„Hovořil jsem s panem Luňákem
a záleží na postoji města. Jsme spolu
v kontaktu, ale zatím z toho nic nevyplynulo. Až bude vědět konkrétní
závěry, tak se mi ozve a sdělí své sta-

novisko,“ prozradil zkušený lodivod.
Čtyřiašedesátiletý někdejší asistent extraligového Zlína či české
reprezentační osmnáctky si tak dělá
některé věci dopředu a hlavu si tím
příliš neláme. „Buď bude zájem, abych
pokračoval, nebo ne. O konkrétních
hráčích jsem zatím moc nepřemýšlel,
ale představu mám. Vše závisí na tom,
jakou koncepci zvolí klub,“ sdělil.
A jaké typy hokejistů by si tak
v mužstvu nově představoval?
Musí přijít minimálně jeden dobrý
centr, dva tvořivější beci a aspoň

dva hráči ročníků 1983 až 1987, ti
nám chyběli. Mužstvo bylo mladé a trochu nezkušené, druhým
nejstarším byl Vašek Meidl narozený
v roce 1986,“ poukázal na zajímavou
skutečnost.
Letní přípravu by chtěl zahájit
v pondělí 27. dubna, tedy za necelé
tři týdny. „Hrubší příprava by trvala osm devět týdnů, pak by nastala přestávka. Záleží ale na klubu,
je potřeba mít aspoň patnáct hráčů
s perspektivou na první ligu,“ má
jasno Zdeněk Čech.
(jim)

RYCHLÝ
VEČERNÍK

VSETÍN, PROSTĚJOV Již při závěrečných kolech skupiny o udržení
první ligy se v zákulisí živě spekulovalo o tom, že je vedení vsetínského
hokeje domluveno s Havlíčkovým
Brodem na odkoupení licence v případě jeho záchrany, a že by případně
stálo i o přesun z Prostějova. Nic takového však podle jednatele VHK
Vsetín Daniela Toboly nehrozí.
„Na toto téma jsem také něco zaslechl, ale nic oficiálního. Věřili jsme, že
si to vybojujeme čistě sportovní cestou a nejsme v tuto chvíli ekonomicky připraveni na to, abychom něco

odkupovali. S nikým jsme to neřešili,“
poukázal.
Nejaktuálnější možností, jak se dostat
o patro výš, je tak podle něj možnost
rozdělení druhé nejvyšší domácí soutěže geograficky na západní a východní
skupinu. „Asi to nevyjde hned pro příští
sezonu, chceme ale rozvířit debatu. Přispělo by to k zatraktivnění. Bavíme se
o tom i s Porubou, Opavou, Havířovem, je to na širší debatu,“ sdělil.
Zatím ale platí, že Vsetín došel jen do
druholigového finále proti Přerovu.
A pokud se nic nestane, tak bude hrát druhou ligu i v ročníku 2015/2016. (jim)

Praha (jim) – Trio Lev, Zámorský
a Novák opustilo kádr hokejové
reprezentace po dvojzápase Euro
Hockey Challenge proti Norsku.
Znamená to tak, že prostějovský
rodák Petr Pohl zůstává i nadále
členem kádru a bude tak k dispozici
i pro jihlavské dvojutkání se Slovenskem, které se uskuteční ve čtvrtek
9. a v pátek 10. dubna. Osmadvacetiletý útočník německého Eisbärenu Berlín, který ovládl v základní části oddílovou produktivitu,
byl na ledě přítomen výhrám 4:0
a 1:0 nad skandinávským soupeřem,
do statistik se však více nezapsal.
Alespoň tak rozšířil svou bilanci na
osm duelů v národním mužstvu.
Po pùli vede baráž Pøerov

Přerov (jim) – Po úspěšně zvládnuté pětizápasové finálové bitvě
proti Vsetínu se daří přerovským
hokejistům i v baráži o první ligu.
Tým, jehož součástí jsou i Radek
Procházka, David Šebek a Jiří Polák
zatím zvládá nahuštěný program,
když v pondělí obrátil se Vsetínem
stav 0:2 až na konečné vítězství
4:3, aby o tři dny později doma
zdolal finalistu západní skupiny
druhé ligy Tábor 2:0. V sobotu
je pak poslal na ledě Sokolova do
vedení přesilovkovou ranou David Šebek, Západočeši však skóre
v závěrečné třetině otočili a zvítězili
2:1. Nicméně v pondělí večer si
doma poradil Tábor se Sokolovem
a v polovině bitvy platí, že celá
trojice má na kontě jednu výhru,
jednu porážku a tři body. Nejlepším
skóre disponují Zubři, jež tak jsou
na první pozici. Tu budou hájit ve
středu na půdě Tábora a pak v pátek
doma proti Sokolovu.

Sedmý ročník SIDA Cupu ovládl Přerov
PROSTĚJOV Šťastné číslo sedm
se stalo příznačné pro letošní
SIDA Cup, tedy mezinárodní žákovský turnaj určený pro hráče
ročníku 2002 a mladší, který se
od pátku do neděle uskutečnil na
prostějovském zimním stadionu.
Jednalo se právě o sedmý ročník,
jehož se nakonec zúčastnilo přesně sedm celků. Pro celkový triumf
si dokráčeli přerovští Zubři, druhé místo připadlo Kometě Brno
a třetí Žďáru nad Sázavou. Domácí Jestřábi skončili pátí.
„Jsem hodně spokojen, měli jsme
v týmu hned deset hráčů ročníku
2003 a kluci hráli až nad své možnosti,“ neskrýval nadšení trenér prostějovského výběru Martin Puček.
Jeho hráčům se podařilo při systému turnaje každý s každým dvakrát
zvítězit, mladí Jestřábi nestačili jen
na nejlepší kvarteto. „Proti elitním
týmům se těžko srovnává, odvedli
jsme ale penzum práce. Je potřeba

mít co nejširší základnu a zatímco
naši soupeři to měli složeno z jednoho ročníku, my bychom to takto
nedali dohromady,“ přiznal.
Osobně ale věří, že se začíná blýskat
na lepší časy. „Je to na dobré cestě. Vedení dělá maximum pro to,
aby naše základna byla co nejširší.
V přípravce a první třídě je to dobré, teď je důležité se jim věnovat
i nadále, aby u toho zůstali a stále je
to bavilo,“ přeje si Martin Puček.
Pro jeho svěřence se jednalo o poslední turnaj aktuální sezony, nyní
mají kluci na programu ještě dva
týdny tréninku a pak krátkou přestávku. Letní příprava začne zhruba
v polovině května.
Jen v pozitivech se za letošním kláním ohlížel také Jiří Netušil, jehož
agentura SIDA je hlavním partnerem celého turnaje. „Probíhalo to
velice dobře po sportovní a organizační stránce, každým rokem se to
stále posouvá o trochu víc nahoru.

Děkuji Jestřábům, patronovi turnaje panu Mačákovi, rodičům mladých hráčů i všem ostatním, kteří se
na tom podíleli,“ lebedil si.
Třídenní program byl pro všechny
poměrně namáhavý, proto přišlo
vhod, že to letos vyšlo právě na období Velikonoc, kdy po náročném
prodlouženém víkendu následovalo volné pondělí. „Je to jen dobře,
hráči i rodiče si tak mohli odpočinout. Nakonec se ale zúčastnily jen
české a slovenské kluby, rakouský
Klagenfurt se na poslední chvíli
omluvil a museli jsme předělat termíny. Sešla se ale slušná kvalita,“
pochvaloval si Netušil.
A osobně již s předstihem ujistil,
že se za rok uskuteční i osmý ročník Sida Cupu. „Určitě bude, opět
kolem jarních prázdnin. Možná
trochu pozměníme formát, osm
družstev se nám ale jeví jako nejvýhodnější. Cílem je získat i někoho
z Rakouska, Německa či Polska,“

nastínil představy jednatel agentury
SIDA.
Jen v superlativech se za turnajem ohlížel rovněž první náměstek hejtmana Olomouckého kraje
a prostějovský radní Alois Mačák,
tradiční patron turnaje. „Předčilo to
mé očekávání, po sportovní i organizační stránce. Vycházím ze zpětné
vazby od trenérů, rodičů i hráčů. Dosvědčuje to i fakt, že všichni, co tu letos byli, tak už závazně ohlásili svou
účast i pro příští rok,“ poukázal velký
sportovní nadšenec.
Mezinárodní klání tak oznámkoval
jedničkou s hvězdičkou a poděkoval
všem obětavým rodičům, bez nichž
by se to nemohlo podařit. „Jsem
rád, že tímto zviditelňujeme celý
Olomoucký kraj. Laťka se postupně
zvedá, to je jednoznačné. Nepostihlo nás zranění ani žádná jiná nepříjemnost, mám z toho nejlepší pocity.
A už se těším na osmý ročník,“ usmíval se Alois Mačák.
(jim)

Na Žďár nad Sázavou Jestřábi nestačili, přesto obsadili solidní páté místo.
Foto: Jiří Možný

Výsledky prostìjovských hokejistù:
Jestřábi Prostějov – Žďár nad Sázavou 1:6
Jestřábi Prostějov – Lions Slovakia 3:1
Jestřábi Prostějov – Třinec 4:3
Jestřábi Prostějov – Kometa Brno 1:6
Jestřábi Prostějov – Přerov 1:8
Jestřábi Prostějov – Michalovce 0:3
Konečné pořadí turnaje:

1. Přerov, 2. Kometa Brno, 3. Žďár nad Sázavou, 4. Michalovce, 5. Jestřábi
Prostějov, 6. Třinec, 7. Lions Slovakia.

Jestřábi pořádají dorostenecký turnaj Masarykův pohár do Prostějova nezavítá
PROSTĚJOV Od pátku 10. do neděle 12. dubna se na prostějovském zimním stadionu uskuteční mezinárodní turnaj dorostu kategorie U16. Klání se zúčastní celkem deset mužstev, jmenovitě domácí Jestřábi, Přerov, Frýdek-Místek, slovenské celky Martin, Michalovce, Skalica, Bulldogs Prievidza, rakouský
Klagenfurt a hlavní atrakce Riverside Rangers a Okanagan Hockey z Kanady. Záštitu nad několikadenní
akcí převzal náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil.
(jim)

Program:
Pátek 10. dubna:
8.45-9.45: Přerov – Frýdek-Místek, 10.00-11.00:
Martin – Klagenfurt, 11.15-12.15: Skalica – Přerov,
12.30-13.30: Klagenfurt – Bulldogs, 13.45-14.45:
Okanagan – Frýdek-Místek, 15.00-16.00: Martin –
Rangers, 16.15-17.15: Skalica – Michalovce, 17.3018.30: Rangers – Prostějov, 18.45-19.45: Okanagan
– Michalovce, 20.00-21.00: Prostějov – Bulldogs.
Sobota 11. dubna:
8.15-9.15: Frýdek-Místek – Skalica, 9.30-10.30: Přerov – Okanagan, 10.415-11.45: Rangers – Bulldogs,
12.00-13.00: Prostějov – Martin, 13.15-14.15: Pře-

rov – Michalovce, 14.30-15.30: Martin – Bulldogs,
15.45-16.45: Prostějov – Klagenfurt, 17.00-18.00:
Frýdek-Místek – Michalovce, 18.15-19.15: Skalica – Okanagan, 19.30-20.30: Klagenfurt – Rangers,
20.45-21.45: V4A – V4B.
Neděle 12. dubna:
7.30-8.30: V5A – V5B, 8.45-9.45: V3A – V3B,
10.00-11.00: V2A – V2B, 11.15-12.15: V4A – V3B,
12.30-13.30: V5B – V5A, 13.45-14.45: V1B – V2A,
15.00-16.00: V1A – V2B, 16.15-17.15: V3A – V4B,
17.30-18.30: V1A – V1B, 18.30-19.30: slavnostní
zakončení.

PROSTĚJOV Poslední dva zástupci prostějovského hokeje zůstali
těsně před branami extraligového
finále. Již v pátek večer skončila
cesta Antonína Honejska a jeho brněnské Komety, kterou v semifinále
zastavila Verva Litvínov, o tři dny
později se s ročníkem 2014/2015
rozloučili i hokejisté pražské Sparty
včetně Petra Kumstáta.
Jedinému zástupci Moravy se podařilo proti „Chemikům“ zvítězit v pouze
jednom z pěti střetnutí a stav 0:3 tak
jako první domácí celek neobrátil.
Černo-žlutí totiž po dvou domácích
výhrách uspěli minulé pondělí i na
brněnském ledě a přivezli si vytoužené jedno vítězství.
O den později už mohla slavit Kometa a o výhru 4:1 se zasloužil i třiadva-

cetiletý útočník, jenž nejprve přihrál
na úvodní gól Zohornovi, poté i na
druhou branku Malcovi. V obou případech se jednalo o početní výhodu.
A Honejsek úspěšně načal i závěrečný
duel sezony, na půdě Litvínova hned
v polovině čtvrté minuty využil Hruškovy přihrávky před prázdnou bránu
a uklidil kotouč za dezorientovaného
Francouze. Na ledě strávil téměř dvacet minut, nakonec ale musel skousnout těsnou porážku 2:3 v prodloužení, když předtím jeho spoluhráči
nevyužili velkých šancí.
Sparta sice vyzrála na Třinec hned
dvakrát, na postup přes vítěze základní části to ale nestačilo. Za stavu
0:2 zvládli Pražané oba domácí duely, když při první výhře 4:1 získal
Kumstát šest trestných minut a o den

později zaznamenal při vítězství 2:1
v prodloužení jeden mínusový bod.
V pátém souboji se sice Kumstátovi
a spol. podařilo srovnat stav z 0:2 na
2:2 a dovést utkání až do nájezdů, na
čemž měl velký podíl právě třiatřicetiletý „Kumi“, jenž zaznamenal bilanci
1+1.
Dovednostní soutěž ale vyšla lépe
Ocelářům, kteří pak využili hned
prvního mečbolu. V Praze sice opět
ztratili náskok 2:0, tři a čtvrt minuty
před koncem utkání ale celou sérii
rozhodli. Své třetí finále v kariéře si
tak Kumstát letos nezahraje. (jim)
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Boreèek zvítìzil
v Dubnici
Dubnica nad Váhom (jim) - Mladý
prostějovský boxer Erik Boreček se
pod vedením trenéra Gašparíka jako
jediný český závodník zúčastnil turnaje slovenské juniorské ligy, který probíhal ve dvou dnech 21. a 22. března
2015 v Dubnici nad Váhom turnajovým způsobem. Zde dosáhl sedmnáctiletý člen BC Moravan Prostějov
značného úspěchu, když ve dvou
dnech vybojoval dvě cenná vítězství
nad předními slovenskými borci
a byl hodnocen jako jeden z nejtechničtějších závodníků. V sobotním semifinále porazil jasně na body Gažiho
a v nedělním finále zdolal technickým
K.O. již v prvním kole Mikulu.

RYCHLÝ
Judisté pobrali tucet medailí za jeden víkend VEČERNÍK
PROSTĚJOV O posledním březnovém víkendu hájili judisté Sokola I
barvy Prostějova hned na třech turnajích. V sobotu na Velikonočním
turnaji v Karviné osmičlenná výprava vybojovala sedm medailí, ve stejný den na opačném konci Moravy
zabojovali v Tvrdonicích tři benjamínci, o den později se pak kvarteto
mladíků představilo na Vysočině.
Ve Slezsku ve svých váhových kategoriích zvítězili mladší žák Matyáš
Roubík a benjamínek Jakub Vejmola,
druhá místa obsadili Pavel Burget a dorostenka Simona Jeřábková a bronzové medaile dovezli dorostenci Ondřej
Němec a Martin Kubeš a benjamínek
Alex Srpek. Ve velmi konkurenčním
a tradičně silně obsazeném turnaji
v Karviné je to velký úspěch Prostějova.
Ve stejný den v Tvrdonicích na tamní

Velké ceně zabojovala tříčlenná výprava benjamínků. David Zaoral ve své
váhové kategorii obsadil třetí místo,
stejně tak si vedl i mladičký předškolák
Robert Kryštof. Jeho bratr Matyáš pak
obsadil po velkém boji nepopulární
čtvrté místo.
V neděli pak čtyřčlenná výprava navštívila tatami ve Žďáru nad Sázavou,
kde proběhl také Velikonoční turnaj.
Mladší žák Matyáš Roubík nedal
soupeřům ve své váhové kategorii
nejmenší šanci a zvítězil ve svých duelech vždy před časovým limitem. Na
finálového protivníka nestačil Denis
a obsadil tak druhé místo.
Benjamínek David Zaoral po zby- V Karviné se představilo celkem osm prostějovských judistů, kteří získali sedm
Foto: Sokol I Prostějov
tečném zaváhání v prvním souboji cenných kovů.
zbylé vyhrál před časovým limitem váze dokonce šestnáct soupeřů, po lo deset judistů Sokola I Prostějov za
a získal tak rovněž druhé místo. Mladší sympatickém výkonu s trochou smůly vzpomínaný víkend dvanáct medailí.
žák Stanislav Macák, který měl ve své skončil bez hodnocení. Celkem získa(zg, jim)

Pět medailí prostějovských zápasníků z Hodonína
HODONÍN, PROSTĚJOV Koncem března se mladí zápasníci
TJ Sokol I Prostějov zúčastnili mezinárodního turnaje Velká cena
Hodonína v zápase řecko-římském.
Hanácká výprava čítala šest závodníků, kteří dovezli pět medailí.
Do hodonínské sportovní haly TEZA
se sjel opravdu mimořádný počet
talentovaných nadějí, jež na čtyřech
žíněnkách bojovaly ve věkových kategoriích přípravek A, B, C a mladších
žáků. Celkem se zúčastnilo 252 borců
ze sedmadvaceti oddílů a osmi států.
Hojná zahraniční účast dorazila zejména z Maďarska, Ukrajiny, Slovenska
a Polska. V silné konkurenci se zástupci Sokola I neztratili a téměř všichni
získali cenný kov.
Začněme těmi nejmladšími. V kategorii přípravky „C“ ve váhové kategorii
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Pět cenných kovů z Hodonína přivezly mladé naděje prostějovského zápasu, což
při šestičlenné výpravě znamenalo téměř stoprocentní medailovou úspěšnost.
Foto: Marek Vychodil

do 20 kg nastoupila Ema Pelikánová
proti šesti chlapcům a obsadila druhé
místo. Oproti jiným turnajům měla již
na začátku jistou nevýhodu, neboť nebyl povolen volný styl a proto musela
- na dívku netradičně - bojovat pouze
řecko-římsky. I tak první dva soupeře dokázala porazit a zastavil ji až ve
finále protivník z Budapešti. Nejlepší
výsledek se povedl v přípravce „C“ do
30 kg Davidu Kyselákovi. Dokázal
položit oba své soky na lopatky a získal
tak zlato za prvenství!
Nejtěžší úděl potkal Lukáše Bujnocha.
V jeho kategorii přípravky „B“ do 27 kg
se totiž sešlo šestnáct zápasníků. S tímto těžkým losem se popral statečně, ale
na stupně vítězů to nestačilo.
Nejvíce zápasů vybojoval v kategorii
„B“ ve váze do 29 kg Adam Lajčík.
V konkurenci devíti chlapců dokázal

čtyřikrát zvítězit a ve finále pak narazil
na člena domácího klubu, který už byl
nad jeho síly. Adam tak skončil druhý.
V kategorii přípravky „B“, váhové kategorie do 45 kg nastoupil Michal
Vychodil a v česko-slovensko-maďarském souboji získal bronz za třetí
příčku.
Posledním vyslancem prostějovského oddílu byl v Hodoníně Mikoláš
Výmola. V kategorii přípravky „B“ do
52 kg se umístil na druhé pozici a získal
tak pro náš tým třetí stříbro.
Jak vidno, prostějovská výprava se na
této velké mezinárodní akci ukázala ve
výborném světle. Se ziskem jedné zlaté,
tří stříbrných a jedné bronzové medaile
obsadil TJ Sokol v konečném součtu jedenácté místo, ryze z českých klubů pak
vybojoval výborný pátý post.
(vych, son)

Mladí korfbalisté
SK RG Prostìjov
vládnou extralize
Kolín, Prostějov (jim)- Předposlední březnovou neděli
zavítali korfbaloví dorostenci
SK RG Prostějov do Kolína,
aby dohráli odložené lednové
kolo. Jejich sestavu opět obohatili starší žáci, kteří nabírali
cenné zkušenosti a zastoupili
chybějící dorostenecké hráče.
Bez větších problémů dvakrát
zvítězili a udrželi si stoprocentní bilanci.
VKC Kolín - SK RG Prostějov
3:29 (0:19) a 4:27 (4:9)
„V obou utkáních se nám podařilo odehrát jeden poločas bez
obdrženého koše. V obraně jsme
byli pozorní a nepříjemní, bránili
jsme velmi těsně a nutili soupeře
k chybným přihrávkám a uspěchaným střelám,“ popisoval střetnutí
trenér Martin Uherka.
V útoku menší hřiště umožnilo
střílet odkudkoliv a do zakončení se zapojili všichni. „Domácí
však měli v sestavě atleticky velmi
dobře vybavené chlapce, kteří své
dovednosti několikrát předvedli
a podařilo se jim zblokovat několik našich střel,“ vypíchl.
Na výsledky obou utkání to nemělo vliv, i když to přihlížejícím divákům udělalo radost. „Každopádně
jsme potvrdili naši kvalitu a opět
našli pár drobností, na kterých
musíme dál pracovat,“ podělil se
o poznatky Martin Uherka.
Aktuální tabulka extraligy dorostu: 1. SK RG Prostějov 28
bodů, 2. Modří Sloni Znojmo 28,
3. KK Brno 11, 4. VKC Kolín 4, 5.
SK Plhov Náchod 3, 6. KCC Sokol České Budějovice 2.
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basketbal

Cesta do semifinále

OREL
PODLE
DLE
LE

VEČERNÍKU
KAMIL Š
ŠVRDLÍK
Í
S velkou chutí odehrál první čtvrtfinále podkošovýý hráč prostějovských Orlů Kamil
Švrdlík. Vzhledem k rotaci pivotů strávil na
Švrdlík
palubovce jen něco málo přes dvacet minut,
palubov
pobyt na hřišti ovšem patřičně využil.
svůj p
Celkově zaznamenal čtyřiadvacet bodů,
Celko
když proměnil jedenáct ze čtrnácti střel.
Kromě toho ve dvou případech zablokoKro
val střelecké pokusy ústeckého soupeře
va
a rozdal i dvě asistence. „Kamil pod
košem kraloval. Prosadil se především
ko
Dokázal se uvolnit a využít přiv útoku.
ú
hrávky spoluhráčů. Byl to nejlepší hráč
hr
zzápasu,“ ocenil příspěvek svého pivota
trenér Zbyněk Choleva.

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Mládežníci bojují
o postupy v play off
Prostějov (lv) - O účast v semifinále nejvyšších soutěžích usilují
také mládežnické týmy Prostějova.
V juniorské extralize do 19 let prošli Orli do play off z osmého místa
a díky tomu narazili na pardubickou
Synthesii. V obou zápasech na východě Čech se z úspěchu radovali
domácí basketbalisté. První duel
vyhráli 82:63, v odvetě však Hanáci
dlouho bojovali o vyrovnání a podlehli až po dramatické koncovce
77:83. Třetí duel se hraje 11. dubna
v Prostějově, případné čtvrté utkání
se hraje opět na Hané 12. dubna.
Kadeti postoupili do play – off
z druhé pozice a v sérii proti USK
Praha měli v prvních zápasech
výhodu domácího prostředí. Ten
první vyhráli 73:66, ve druhém
ale klopýtli a prohráli 52:55. Stav
série je vyrovnaný 1:1. Další duely se hrají v hale Na Folimance
18. a 19. dubna.
Pandula mìl
hematom na ledvinì
Pardubice, Prostějov (lv) - Devět zápasů musela kvůli zdravotním komplikacím vynechat bývalá
opora Prostějova Dušan Pandula.
Slovenský hráč letos bojuje v dresu Pardubic a jeho pauzu si vynutil
nepříjemný hematom na ledvinách.
Chvíli se dokonce zdálo, že basketbalista přijde o zbytek sezony,
nakonec ale naskočil do play off.
„Kvůli hematomu jsem nemohl jít
do kontaktu, aby se neprotrhl. Teď
už by mě to nemělo ohrožovat,“ řekl
po návratu na hřiště Pandula.
Nejlepší Orel?
Neèas, tvrdí Èarnecký
Ústí nad Labem, Prostějov (lv) - Na
začátku čtvrtfinále hodnotili vybraní
hráči tým soupeře. Orly přiblížil zkušený Michal Čarnecký, podle něhož je
nejlepším hráčem Prostějova Radek
Nečas. „Je to velice důležitý a platný
hráč. Především je to výborný obránce, který umí vypomoct, odstoupit,
v útoku zase rozdělovat míče, kdy
i jako dlouhý mívá hodně asistencí,“
ocenil přínos kapitána Orlů pro tým
Čarnecký, podle něhož je nejlepším trojkařem Hanáků Pavel Slezák.
„Nemá žádnou extra fintu, umí si
prostě dobře vyběhnout zpoza clony
nebo to zvednout po driblingu. Perfektní střelec z jakékoli pozice.“ Klíčovým hráčem do koncovky je pak podle
Čarneckého Roman Marko. „Je to
klíčový rozehrávač. Má dostatek zkušeností, umí vzít koncovku na sebe.“
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

.

KAM NA
ČTVRTFINÁLE::
2. utkání, středa 8. dubna 2015,
18.00: BK Opava – BK JIP Pardubice (pondělí 6.4., 16.00),
Lions Jindřichův Hradec – ČEZ
Basketball Nymburk (úterý 7.4.,
16.00), NH Ostrava – BK Děčín
(17.30), Sluneta Ústí nad Labem – Ariete Prostějov.
3. utkání, sobota 11. dubna
2015, 18.00: BK JIP Pardubice
– BK Opava (pátek 10.4., 18.00),
ČEZ Basketball Nymburk – Lions Jindřichův Hradec (pátek
10.4., 18.00), BK Děčín – NH Ostrava, Ariete Prostějov – Sluneta
Ústí nad Labem.

PRVNÍ BOD JE DOMA ale bude ještě náročná
původní zpravodajství

pro Večerník

Ladislav VALNÝ
PROSTĚJOV Do očekávaného vedení
1:0 na zápasy se po úvodním čtvrtfinálovém duelu dostali basketbalisté
Prostějova, kteří ve čtvrtfinále play off
bojují proti Ústí nad Labem. Šestý celek základní části se ale především na
domácí palubovce prezentuje kvalitními výkony a na hráče Ariete ještě
čeká těžká práce. Vítězství v zahajovacím střetnutí série je přesto příjemným
povzbuzením.
„Vstup do čtvrtfinále nám docela vyšel.
Doma chce každý bodovat a nám se to podařilo. Musíme ale udělat další dva kroky
a ty nebudou snadné. Především na domácí palubovce je Ústí těžkým soupeřem. Ve
vlastní hale jsou hráči silnější, s tím musíme
počítat,“ varuje před podceněním soupeře
v dalším pokračování série trenér prostějovského Ariete Zbyněk Choleva.
Sluneta se opírá především o bodové příspěvky amerických basketbalistů.
V prvním zápase ale bodovali pouze Vette

a Burnatowski, Laroche neměl svůj den
a to Orlům cestu za úspěchem usnadnilo. „To nás nemůže ukolébat. V Ústí se
bude hrát úplně jiný zápas. Navíc se musíme vyrovnat s dlouhou cestou. Nic snadného nás nečeká,“ poznamenal Choleva.
Severočechům v úvodním utkání scházel
zkušený Admir Alič, Orli opět postrádali svého nejlepšího střelce Dylana Talleyho. „Jeho stav se lepší, do následujícího
střetnutí snad už naskočí,“ přeje si Choleva.
Stejná víra drží také ústeckého kouče
Martina Stavěla. „V základní části sme
zdravotní problémy neměli. Přišly až
v poslední době. Musíme se s tím vyrovnat.
Alič má virózu, snad se dá rychle do pořádku,“ poznamenal po sobotním utkání trenér
Ústí.
Čtvrtfinálová série se hraje na tři
výhry. Orli doufají, že jim k postupu bude stačit nejmenší možný počet odehraných zápasů. Druhý bod
se pokusí přidat ve střetu na severu
Čech. Třetí utkání se hraje tuto sobotu
11. dubna v hale prostějovského Sportcentra DDM od 18:00 hodin. „Moc bychom si přáli, aby šlo o poslední zápas série.
Pokusíme se to zvládnout. Snad se do podaří,“ doufá kouč Ariete Prostějov.

Foto: www.orliprostejov.cz

Nápor ve třetí čtvrtině přinesl vedení v play off
BK PV
S ÚNL

84
72

PROSTĚJOV Očekávaným výsledkem skončilo první čtvrtfinálové střetnutí mezi basketbalisty
Ariete Prostějov a Slunety Ústí
nad Labem. Z dvanáctibodového
vítězství 84:72 se radovali domácí
Orli, především ve druhé čtvrtině
se ale přesvědčili, že k vítězství
nad houževnatým protivníkem
musí dát do utkání odpovídající sílu a energii. Střetnutí přesto
zvládli a v sérii na tři vítězství získali první bod.

Samotný start vyšel lépe domácímu
výběru, který získal náskok pěti bodů.
Stačilo ale malé zaváhání a Severočeši
ve 4. minutě skóre otočili - 9:11. Pak
ovšem zaúřadoval Slezák a po jeho
bodech to bylo 16:11. v závěr desetiminutovky si sestava Ariete na chvíli
vybojovala náskok devíti bodů. O ten
sice v posledních sekundách přišla,
přesto domácí po první čtvrtině vedli
26:21.
V dalším průběhu poločasu se střelci
obou týmů na dlouhou dobu odmlčeli. Úsek mezi 11 a 16. minutou skončil
4:4. Domácí neproměnili několik otevřených střel z dálky a Severočeši se po
trojce Žampacha v 19. minutě přiblížili
na rozdíl tří bodů - 34:31. Až v samotném závěru druhé čtvrtiny

Hanáci svému soupeři opět mírně
odskočili a v poločase měli k dobru
vedení 40:31.
O vítězi zahajovacího čtvrtfinálového
NA TISKOVCE...
duelu se rozhodlo po přestávce. StřelZbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
ci Prostějova si v kabině během pauzy
„Zpočátku
jsme
byli
trošku nervózní a to se podepsalo na horší střelbě ve druhé desrovnali mířidla a to se projevilo hned po
setiminutovce. Po přestávce už to bylo lepší. Velmi dobře jsme bránili a byli rychlí
návratu na palubovku. Ve 22. minutě už v útoku. Po změně stran se nám podařilo proměnit několik trojek a hned to bylo
Orli vedli 50:33 a dostačující náskok udr- pro nás veselejší. Současně to byl poučný zápas. Závěrečné polevení soupeř využil ke
žovali také v dalších minutách, kdy trenér snížení. Tým si uvědomil, že musí hrát naplno.“
Zbyněk Choleva protočil sestavu. I v širší
Martin STAVĚL - Sluneta Ústí nad Labem:
rotaci domácí měli průběh střetnutí ve „Měli jsme velmi špatný návrat do obrany, v obraně i útoku nám chyběla agresivita,
své moci a do poslední periody vstupo- jen osm střílených šestek to dokazuje. Doplatili jsme na ztrátu koncentrace. Někteří
hráči vůbec nebyli v zápase. Chyběl nám i zkušený Admir Alič, to také nepomohlo.
vali za příznivého stavu 68:48.
Potvrdilo se, že pokud někdo z obvyklých tří střelců vypadne, nemáme ho jak nahraO vítězi bylo rozhodnuto, Sluneta dit. Výsledkově to nebylo tak špatné, ale výkon nebyl dobrý.“
ovšem nechtěla odjíždět z Prostějova
s vysokou porážkou a v poslední deseti- o dvaadvacet bodů, pak ale proměnila ném pokusu Čarneckého pouze 79:67.
minutovce pomalu stahovala své man- několik svých pokusů a čtyři minuty Víc už soupeři nedovolili a dvouciferné
ko. Po trojce Tomance sice prohrávala před koncem Orli vedli po dalekonos- vedení si v koncovce pohlídali.
(lv)

CO ZAZNĚLO

Pohled Večerníku: čtvrtfinále bez překvapení. Zatím...

PROSTĚJOV Až do 18. dubna se
může natáhnout program čtvrtfinále Kooperativa NBL. Zajímavé
budou především série, ve kterých
Pardubice hrají proti Opavě a Děčín vyzývá Ostrava. V dalších dvou
sériích Nymburk s Jindřichových
Hradcem a Prostějov v duelu s Ústí
nad Labem, nejen podle názoru
Večerníku, favorité potvrdí hladce
svoji roli.

„Třeba v minulé sezoně jsme v Ústí
dvakrát prohráli, takže hlavně na jeho
palubovce to bude těžký zápas a doufám, že tam bude jen jeden,“ přiznává
roli vysokého favorita prostějovský
rozehrávač Roman Marko. „Nesmíme
nic podcenit. Ústí nemá do ztratit, proto musíme být koncentrovaní a navázat na zápasy se základní části. Pak bychom měli postoupit,“ dodal Marko.
Jednoznačný průběh budou mít

také zápasy nymburských šampionů
proti Lvům z Jindřichova Hradce.
Jihočeský tým poprvé v historii postoupil do vyřazovací fáze soutěže,
což je velký úspěch. Nymburk však
bude velkým soustem. „Narazili
jsme na největšího ligového favorita. Budeme bojovat. To je všechno,
co můžeme slíbit,“ vystihl náladu ve
svém týmu trenér Lvů Karel Forejt.
Ostravě v závěru sezony chybí pod

košem dva pivoti základní sestavy,
poslední zápasy základní části ale naznačily, že Nová huť může děčínské
„Válečníky“ potrápit. „Uvidíme, jak se
vyrovnáme s absencí opor. Ale rozhodně se nevzdáváme. Pokusíme se
Děčín potrápit. A věřím, že se nám to
může podařit,“ tvrdí rozehrávač Ostravy Adam Číž.
Nejvyrovnanější bude souboj Pardued začát
bic a Opavy. Východočeši před
začát-

kem sezony chtěli do finále, v základní
části ale skončili až čtvrtí a díky tomu
už v prvním klání play off dostali těžkého soupeře. „Oba týmy spoléhají
na domácí prostředí a to rozhodne.
Bude to vyrovnaná a dlouhá série. Ani
jeden tým před vlastními fanoušky neprohraje a postupujícího určí až pátý
zápas,“ shodují se basketbaloví odborníci při odhadování výsledku tohoto
duelu.

„V ÚSTÍ SI MUSÍME POHLÍDAT DOMÁCÍ STŘELCE,“ ŘÍKÁ ŠVRDLÍK
PROSTĚJOV Jediným králem v podkošovém území byl
pro Večerník
v úvodním zápase čtvrtfináloLadislav VALNÝ
vé série proti Ústí nad Labem
prostějovský pivot Kamil Švrdlík. Jeho body pomohly týmu
Ariete k zisku prvního bodu a přiblížilo obhájce stříbrných medailí k postupu do semifinále. Švrdlík nastřádal čtyřiadvacet bodů. Mohlo jich být ale víc, kdyby nestrávil na palubovce pouze
dvacet minut. „O takové statistiky vůbec nejde. Počítá se jedině
týmové vítězství,“ řekl důrazně v exkluzivním rozhovoru pro
Večerník prostějovský pivot.
exkluzivní rozhovor

●● Nelákalo vás překonat osobní
hranici třiceti bodů?
„Tohle vážně není důležité. Spíš to,
že si zahráli všichni a podařilo se
nám rozložit síly. Utkání jsme ode-

lo to být už v poločase o dvacet. Ale
byly tam minuty, kdy jsme minuli
snad sedm střel z dálky. To si musíme příště pohlídat.“
●● Připadal jste si v tu chvíli pod
košem zbytečný?
„Říkal jsem si to. (úsměv) Šlo vesměs
o otevřené střely, ale když pár neskončilo v obroučce, mohl se míč
posunout pod koš. Příště...“
●● S Ústím jste odehráli pátý
zápas v sezoně. Můžete se ještě navzájem něčím překvapit?
„Překvapit snad ani ne. Musíme si
hráli docela v klidu.“
●● Až na druhou čtvrtinu, kdy pohlídat jejich střelce. Hlavně doma
jste několik minut marně ostřelo- si soupeř docela věří. Nesmíme jeho
vali koš z dálky...
hráče nechat rozstřílet, to bychom
„To byla jedna hluchá chvilka, moh- pak mohli mít problémy.“

●● Nesvazuje vás role favorita
v této sérii?
„V prvním kole play off jee to tak
vždy. Lépe postavený tým je favorit, s tím nic nenaděláme. Chceme
devším v
odevzdat dobrý výkon především
obraně. Jestli to dokážeme, bude to
dobré.“
●● Takže ve středu se pokusíte
u?
udělat další krok k postupu?
„(smích) Cestovat skoro do Německa nikoho moc nebaví.í. Takže
ma celou
chceme vyhrát a pak doma
sérii dorazit. Nečekáme, že to bude
lehké, ale je to náš plán na nejbližší
dva zápasy série.“
www.vecernikpv.cz

Foto: Internet

Úterý 7. dubna 2015
www.vecernikpv.cz
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Nohejbalistům se vydařil vstup do první ligy Boxeři hostí stoprocentní Nitru
PROSTĚJOV Nohejbalisté prostějovské TJ Sokol I odehráli uplynulou sobotu 4. dubna svůj premiérový zápas v první lize, když
na domácí půdě přivítali předloňského účastníka extraligy AC
Zruč Senec. Vzhledem k nepříznivému počasí se utkání odehrálo
v hale na ZŠ Palackého, což nebyla
pro domácí celek žádná výhoda.
Domácí Sokol ale nastoupil k zápasu s výjimkou pracovně nepřítomného nahrávače Botla
v kompletním složení a podal výborný výkon. Odměnou jim byla
remíza 5:5.
„Kdyby mi před utkáním někdo řekl,
že získáme bod, myslel bych si, že si
dělá legraci. AC Zruč Senec působil ještě před dvěma léty v extralize
a i přes oslabení a odchod jednoho
hráče disponuje pořád velmi kvalitním a velezkušeným kádrem,“ přiznal domácí trenér Richard Beneš.
Hned první dvojice Prostějova ve
složení Klaudy-Šlézar si však se
svým soupeřem dokázala k překvapení všech přítomných diváků
poradit ve dvou setech a Sokol I se
tak ujal vedení v utkání 1:0. I další
dvojka domácího výběru podala
skutečně mimořádný výkon a svého

zkušenějšího a kvalitnějšího soupeře dokázala porazit ve třech setech
a zvýšila tak vedení již na 2:0. Bohužel silná stránka celku domácích
- trojice - tentokrát vyšly naprázdno,
když nejprve sestava Valenta, Šlézar,
Klaudy a Wiesner prohrála ve dvou
setech a posléze trio Roba, Procházka a Husařík podlehla ve třech
setech naprosto smolně až úplně posledním míčem. Hosté tak srovnali
průběžný stav utkání na 2:2.
Také střední část prvoligového duelu
byla v uplynulé sezoně velkou zbraní
prostějovských hráčů. A to se naštěstí
tentokrát potvrdilo. Nejprve sehraná
dorostenecká dvojka Ftačník-Roba
jasně porazila ve vložené třetí dvojce svého soupeře ve dvou setech
a v dalším zápase prostějovský singlista Tomáš Roba doslova sestřelil
z kurtu zkušeného prvoligového borce Smolu, když dovolil svému protivníkovi uhrát jen jedenáct míčů. Prostějov vedl nad favoritem 4:2 a zdálo
se, že senzace kola je na spadnutí. Bohužel hned další obrácená trojka byla
pro tým Sokola I opět velmi smolná,
když domácí vedli v rozhodujícím
setu 8:7, ale nakonec jej opět ztratili.
Další trojka se hrála opět na tři sety
a tentokrát sestava Roba, Husařík,

Procházka, Ftačník nezaváhala. Vedení Prostějova tak bylo opět dvoubodové - 5:3. V závěrečných dvojicích se
prostějovští hráči opět trochu hledali
a tentokrát neuhráli v žádném zápase
ani jeden set. AC Zruč-Senec srovnal
stav utkání na 5:5 a oba soupeři si tak
připsali do tabulky první ligy po jednom bodu.
Kouč Richard Beneš byl i s nerozhodným výsledkem spokojen. A to
i přesto, že v utkání sahalo jeho družstvo po vítězství. „Výborně zahrál
Kamil Husařík, určitě na nezvyklém
postu nahrávače nezklamal univerzál
mladý Tomáš Roba, své si odehrál
na síti střídající Lukáš Wiesner, ale
i všichni ostatní kluci hráli na hranici
svých sil a odvedli výbornou práci.
Ještě mě potěšila návštěva, a pokud
v dalších utkáních přibude nějaká ta
desítka dalších příznivců, budu jen
rád,“ pousmál se lodivod TJ Sokol I.
Další utkání sehraje Prostějov již
tento víkend na půdě loni extraligového Žatce s reprezentanty České republiky bratry Vítovými. A v sobotu
18. dubna hostí od deseti hodin na
kurtu u sokolovny další vynikající
celek Start Praha. „Přijďte povzbudit
náš celek, kluci to budou určitě potřebovat,“ zve Richard Beneš.
(jim)

PROSTĚJOV Sobotní osmnáctou hodinou odstartuje v prostějovské sokolovně na Skálově
náměstí osmé kolo mezinárodní
boxerské interligy mezi domácím
BC DTJ a největším favoritem
celé soutěže BC Stavbár Nitra.
„Nebudu zbytečně skromný, věřím
ve vítězství. Utká se slovenská reprezentace s mistry České republiky.
Oni jsou sice neporaženi, snad se
nám je ale podaří překvapit podobně jako před dvěma lety. S podporou
diváků a při dobré konstelaci hvězd
by se to mohlo podařit,“ je před nadcházejícím šlágrem optimistou domácí kouč Petr Novotný.
Nejbližšímu soupeři se zatím podařilo zdolat 16:0 kontumačně Dub-

Obchodní partneři BC DTJ Prostějov:

Sezóna mládežnických extralig vrcholí čtyřmi Final Four

Dorostenci začali extraligu vítězstvím

➢ ze strany 36

trojice, kterou za Prostějov odehrála
sestava Roba, Ftačník a mladý Ondra Pospíšil. Celek Sokola I se tak ujal
již vedení 3:0. V singlu dal trenér domácích Matkulčík příležitost Kubovi
Ftačníkovi, který po velkém boji svého
soupeře ve třech setech udolal, a Sokol
I Prostějov tak již vedl 4:0. Další pokračování utkání bylo opět pod jasnou
kontrolou mnohem zkušenějšího domácího týmu. Trojice v sestavě Roba,
Příhoda, A. Pospíšil a Ftačník připsala
na konto Prostějova pátý bod a před
závěrečnými zápasy tak již bylo jasné
o zisku domácích bodů. Závěrečné
dvě dvojice pouze potvrdily jasnou
převahu Sokola I, když nejprve dvojice Ftačník, A. Pospíšil vyhrála ve dvou

Bude záležet na momentální formě,
dodržování taktických pokynů i psychické odolnosti. Papírově bychom
se o prvenství měli porvat hlavně
s Olympem Praha, podcenit však
v žádném případě nelze ani Španielku s Budějovicemi,“ řekl před atraktivním vrcholem tohoto soutěžního
ročníku Jaroslav Matěj, kouč kadetek
a zároveň šéftrenér mládeže VK Agel
Prostějov.
„My jdeme do dvou rozhodujících
turnajů v pozici toho čtvrtého vzadu, který může překvapit favority
a urvat nějakou medaili. Papírově jsou sice naši soupeři výš, ale
my také dokážeme hrát výborný
volejbal a porazit kohokoliv. Jen
je potřeba, aby holky odvedly ve
správný okamžik přímo na hřišti
své maximum. V řadě zápasů během sezóny to dokázaly, proto není
důvod již předem skládat zbraně. Se
čtvrtou pozicí se určitě nespokojíme, chceme víc,“ ujistil mladý lodivod juniorských „Agelek“ Lukáš
Miček.
Jak vlastně strávily talentované
hráčky Prostějova dlouhou přestávku? Tři reprezentantky Pavla
Meidlová, Sarah Cruz a Vendula
Valášková startovaly s národním celkem České republiky na Mistrovství
Evropy kadetek (plus Adéla Stavinohová absolvovala většinu přípravy
před šampionátem), všechny ostatní
plejerky se šest týdnů chystaly v domácím prostředí. „Na rovinu řeknu,

Na

setech a vzápětí stejným způsobem vyhrála i dvojka Příhoda, Roba. Celkově
tedy Sokol I Prostějov – Sokol Zbečník
7:0 a zisk důležitých tří bodů, neboť
podle nového modelu dorostenecké
extraligy za vítězství větším rozdílem
než pěti bodů si vítěz připisuje do tabulky tři body.
„K utkání nemám moc co dodat,
kluci předvedli zkušený výkon a dle
mého očekávání zůstaly všechny body
doma,“ radoval se trenér domácích
Petr Matkulčík.
V dalším kole zajíždějí dorostenci do
Chabařovic, kde se utkají v neděli.
A doma se představí opět v neděli
19. dubna, to přivítají Karlovy Vary.
(rb, jim)

si

Berdych zahrál semifinále
MIAMI, PROSTĚJOV Kvalitní
formu v první čtvrtině nové sezony
opět potvrdil Tomáš Berdych. Na
hvězdně obsazeném turnaji v americkém Miami postoupil mezi čtyři
nejlepší. Blízko stejnému úspěchu
byla i další mistryně s TK Agrofert
Karolína Plíšková..
V průběhu „malého grandslamu“
v americkém teple se až do semifinále probil Tomáš Berdych, v němž se
však musel smířit s porážkou. Stejně
jako na Australian Open se jeho přemožitelem stal Brit Andy Murray.
„Bylo to podobné jako v Austrálii.
Andy nedělal žádné lehké chyby.
Hrál agresivně, přitom dokázal mě-

nit tempo hry. Nepodařilo se mi na
jeho hru najít recept,“ uznal Berdych.
Nejlepší český tenista musel na Floridě na kurtech předvést maximální
výkony. Hodně se nadřel už ve třetím
kole, kdy s Australanem Tomicem
musel ve druhém setu odvracet čtyři
mečboly. Pak mu sice v dalším kole
vzdal Francouz Monfils, ve čtvrtfinále s Mónacem už ale opět musel
vytáhnout parádní výkon, aby slavil
další vítězství. „Byl to velice těžký
a vyrovnaný zápas. On hrál velice rychle
a tlačil každý míčem. Bylo tam několik opravdu dlouhých výměn, které
jsem naštěstí zvládnul,“ poznamenal
člen prostějovského tenisového klubu.

jiné prostřednictvím sparingů. „Vše
dopadlo dobře a už zbývá jen trochu dotvořit sestavu, aby nám vyšel
i zápas. Měli bychom být kompletní
a zřejmě nastanou nějaké změny, to
je ale překvapení. Musíme to tajit do
poslední chvíle, nepřítel číhá všude,“ usmíval se někdejší vládce těžké
váhy Petr Novotný.
V posledním soutěžním střetnutí
nastoupili za Prostějov Filip Barák,
Hamo Aperjan, Ondřej Schilder,
Robert Bilík, Vladimír Lengál,
Tomáš Bezvoda, Tomáš Ivachov
a Ištván Bernáth. Naopak Nitra
nasadila osmičku Viliam Tanko,
Michal Zátorský, Zsolt Osaďan, Tomáš Zöld, Matúš Strnisko, Rostislav
Hruška a Michal Gavaj.
(jim)

Mladé volejbalistky Prostějova
mocně touží po cenných kovech

obchodní partneři nohejbalového oddílu TJ Sokol I Prostějov

PROSTĚJOV Mladí nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov odehráli
v neděli 5. dubna svůj letošní první
zápas dorostenecké extraligy. Na
domácí půdě popasovali síly s nováčkem této soutěže Sokolem Zbečník a nutno konstatovat, že v utkání
byli vysokým favoritem. A svou roli
také naplno potvrdili.
Za domácí celek nastoupil Jakub
Ftačník, Tomáš Roba, Marian Příhoda, Adam Pospíšil a Ondra Pospíšil.
Hned první dvojice Prostějova ve
složení Ftačník - A. Pospíšil si připsala
výhru 2:1 a na tento první získaný bod
navázala i druhá dvojka Prostějova
ve složení Roba - Příhoda. Podobný
a ještě jasnější průběh měla hra první

nici, 14:2 Big Board Praha, 10:6
a 16:0 polský Gorny Slask, v úvodním vzájemném souboji si poradili
12:4 s hanáckým celkem. I proto je
slovenský výběr suverénně první
s plným počtem bodů. Naopak Prostějov je zatím díky dvěma výhrám,
jedné remíze a dvěma porážkám třetí. „Mají ve svém středu medailisty
z mistrovství Evropské unie. Ve váze
do 60 kilogramů je to Michal Zátorský, v hmotnosti do 81 kilogramů
Matúš Strnisko. Mají docela vyrovnaný a silný tým, to nejlepší ze Slovenska,“ sdělil Večerníku Novotný
s tím, že se projevují jednotné vedení
a pravidelné kvalitní tréninky.
Ani Prostějov ale nezahálel a v uplynulých dnech se připravoval mimo

Po turnaji v Miami se kolotoč stěhuje zpět do Evropy, kde na hráče čeká
série velkých antukových turnajů.
Berdycha čeká zajímavá část sezony.
„Před rokem jsem na antuce neměl nějaké velké výsledky, nadcházející turnaje
beru jako velkou výzvu. Bude to náročné, ale těším se,“ prohlásil Berdych.
V ženské části turnaje se mezi nejlepších
osm probila z hráček TK Agrofert pouze Karolína Plíšková. Nasazená čtrnáctka prohrála až s Němkou Petkovicovou,
přesto pokračuje její tažení za postupem mezi nejlepší světovou desítku. „Ve
čtvrtfinále jsem nepodala úplně nejlepší
výkon, ale postup se počítá. Jsem na
dobré cestě,“ uvedla Plíšková.
(lv)

Extraliga juniorek
PRVNÍ TURNAJ FINAL FOUR (BRNO)
Pátek 10. dubna: 16.00 hodin SG LD Brno – VK AGEL Prostějov, 18.00
hodin PVK Olymp Praha – VK České Budějovice (oba zápasy ve sportovní hale v Kounicově ulici).
Sobota 11. dubna: 15.00 hodin Brno – České Budějovice, 17.00 hodin Prostějov – Olymp Praha (oba zápasy
v tělocvičně SG L. Daňka v Botanické ulici).
Neděle 12. dubna: 10.00 hodin České Budějovice – Prostějov, 12.00 hodin
Brno – Olymp Praha (oba zápasy v tělocvičně SG L. Daňka v Botanické ulici).
DRUHÝ TURNAJ FINAL FOUR (PRAHA)
Sobota 25. dubna: 16.00 hodin první semifinále, 18.00 hodin druhé semifinále.
Neděle 26. dubna: 10.00 hodin utkání o 3. místo, 12.00 hodin finále.
Všechny zápasy v hale PVK Olymp v Přípotoční ulici.

Extraliga kadetek
PRVNÍ TURNAJ FINAL FOUR (PRAHA)
Pátek 17. dubna: 16.00 hodin PVK Olymp Praha – VK České Budějovice, 18.00 hodin SK Španielka Řepy – VK AGEL Prostějov.
Sobota 18. dubna: 15.00 hodin České Budějovice – Prostějov, 17.00 hodin Olymp Praha – Řepy.
Neděle 19. dubna: 10.00 hodin Řepy – České Budějovice, 12.00 hodin
Olymp Praha – Prostějov.
Všechny zápasy v hale PVK Olymp v Přípotoční ulici.
DRUHÝ TURNAJ FINAL FOUR (PROSTĚJOV)
Pátek 1. května: 12.00 hodin první semifinále, 14.30 hodin druhé semifinále.
Sobota 2. května: 10.00 hodin utkání o 3. místo, 12.30 hodin finále.
Všechny zápasy v hale Sportcentra DDM v Olympijské ulici.
že příprava neproběhla zrovna ideálně jak vinou absence členek nároďáku, tak kvůli početnější marodce při
množství onemocnění. Jediné dva
přátelské duely jsme sehráli v Přerově s domácím kolektivem a béčkem
Brna, jiné soupeře jsme ani moc nesháněli. Stejně bychom neměli do
takových utkání moc koho postavit a
hrát víckrát v dost improvizovaných
sestavách by postrádalo větší smysl.
Spíš jsme se snažili v rámci možností

co nejlépe trénovat a ve zbývajícím
čase zkusíme dát mančafty maximálně dohromady tak, aby děvčatům nechyběla potřebná motivace
ani aspoň základní herní pohoda,“
shrnul Matěj. A co zmíněný zdravotní stav? „Nemocné holky se snad
všechny vyléčí a budeme tudíž postrádat jedinou Terezu Strnadlovou
se zraněným kolenem. Alespoň v to
doufám,“ doplnil šéftrenér mládeže
v prostějovském „vékáčku“. (son)
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si tradičně užívali volných Velikonoc
KOSTELEC
NA
HANÉ,
PROSTĚJOV Každým rokem
připadá ve druhé házenkářské lize
tradičně na období Velikonoc zápasová přestávka. A nejinak tomu
bylo i letos, další střetnutí tak na
prostějovské i kostelecké hráče
čeká až o tomto víkendu. Volna
využily oba výběry k tréninkům,
regeneraci i času na rodinu.

„Přes týden to byla klasika, absolvovali jsme tréninkové jednotky
v pondělí, středu a pátek. Cílem
bylo obnovit fyzickou kondici, dostat se do správné nálady a připravit
se na závěr sezony. Teď nás totiž
čeká dost důležité utkání v Bohunicích,“ předeslal kostelecký kouč
Jiří Grepl. Střetnutí s nováčkem
soutěže a přes zlepšení opět po-

sledním celkem soutěže se mělo
původně uskutečnit v neděli
12. dubna od 15:00 hodin, domácí
však nakonec přeložili termín už
na sobotní devatenáctou hodinu.
„Je to hodně netradiční čas.
Předpokládám, že nasadí několik
hráčů z 'áčka' a že to pro nás bude
hodně náročné, potřebujeme ale
v nejlepším případě bodovat tam

i následně doma s Brnem 'B',“ upozornil zkušený stratég. Osobně
svého nejbližšího soupeře na jaře
neviděl, přesto je přesvědčen, že
by se jeho svěřencům mělo podařit
uspět. „Snad to až tak velký problém nebude. Měli bychom být
kompletní, snad naskočí i Pavel
Přikryl, jehož Zubří vypadlo
v extralize s Karvinou. To by bylo

velké plus,“ zmínil Večerníku Jiří
Grepl s tím, že zbytek kádru je fit.
Týdenní pauza přišla vhod
i druhému regionálnímu zástupci
v soutěži, aktuálně osmému Sokolu II Prostějov. Jeho lodivod
Alois Jurík se v uplynulých dnech
mohl zaměřit na obnovu rychlosti
a vytrvalosti, navíc se mohl léčit
Kosina, jenž musel vynechat po-

slední duel. A nyní nastává čas na
finální přípravu proti vedoucímu
Juliánovu, který získal více než
dvojnásobek bodů co Prostějov.
Souboj týmů, které dělí sedm
pozic a hned šestnáct bodů startuje v tělocvičně Reálného gymnázia ve Studentské ulici v tradičním
čase, tedy v sobotu o sedmnácté
hodině.
(jim)
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

Fotbalová Konice byla na špici divize,
nyní paběrkuje v kraji. A může být hůř...

„Prý jsme byli naverbované
legie,“ poukázal Petr Voral

Kapitánskou pásku nosil tehdy na
ruce Petr Voral a na úspěšnou éru
si stále dobře pamatuje. „Podařilo
se nám sestavit dobrý mix starších
hráčů doplněný o kvalitní mladé
kluky. Každý si plnil své povinnosti
a mužstvo všeobecně klapalo. To se
odrazilo i na výsledcích, kdy jsme
po osmi zápasech byli první,“ oživoval si příjemné vzpomínky. Problém nastal v zimní přestávce, kdy
odešla řada kvalitních hráčů. Nejcitelnější byla ztráta obránce Lukáše
Valy, středního záložníka Petra Rajnohy a rychlého křídla Jonáše Navrátila. A velký zájem výš byl o gólmana Petra Kmecika i samotného
kapitána Vorala. „Je to těžké sehrát
se, když se tolik změní kádr. Trenéři zkoušeli vše, ale přestalo se nám
dařit a doplatili jsme na příliš omlazený tým. Nebyl mentálně tak silný
a deka dopadla na celou kabinu.
Každý měl v hlavě červíka, že když
dostaneme gól, tak prohrajeme,“
zavzpomínal dále někdejší obránce
či záložník, který se po odchodu
z Konice vrátil do Vyškova. Vinou
zranění však už v roce 2013 musel
s velkým fotbalem skončit. Také
Voral souhlasí s všeobecným míněním, že zázemí měla Konice
velmi dobré a na severu Prostějovska se mohla klidně hrát třetí
liga. Realita je ale jiná... „Potenciál
tam byl, ale plány byly vyšší, než se
daly splnit. Dobré je, že teď tam hrají převážně místní kluci. My jsme se
setkávali i s názory, že jsme jen naverbované legie,“ zavzpomínal Voral exkluzivně pro Večerník na další
podstatný moment.

Rajnoha vzpomíná
na kouèe Machálka

Vůbec nejvýše z řad členů konického
kádru, kteří v polovině poslední divizní sezony - tedy ročníku 2010/2011
- odešli, se prosadil Petr Rajnoha.
Nyní pětadvacetiletý hráč se přeškolil ze středopolaře na krajního beka
a Zábřeh i díky němu bojuje na úplné
špici Moravskoslezské fotbalové ligy.
„Konická štace mě posunula výš, naučila mě mužskému fotbalu. Byl jsem
tam asi půldruhé sezóny, z toho mě
rok trénoval pan Machálek. Ten svou
osobností a zarputilostí dokázal mě
i ostatní kluky nahecovat, čímž jsme
se dopracovali k lepším výkonům
a ke zdokonalení,“ připomněl Rajnoha. Dobře poskládaný tým tvořil partu, která dělala vše na sto procent. Výsledkem byly nabídky z jiných oddílů.
„Rozutíkali jsme se, někteří skončili
z pracovních důvodů, další skrz zranění. Pak došlo k menším finančním problémům, Konice si nemohla dovolit
dále půjčovat hráče ze Sigmy a došlo
k postupnému pádu tamního fotbalu.
A samozřejmě každého fotbal baví,
hlavně když se daří,“ pokračoval Rajnoha. Osobně ale Konici sledovat
nepřestal a stále si udržuje povědomí.

Klobáska si volá
nejvíc s doktorem

Již zmíněný Ondřej Klobáska setrval
v Konici i po sestupu a stal se nositelem
kapitánské pásky. V současnosti už ale
delší čas hostuje v 1.HFK Olomouc.
„Sešli jsme se tam opravdu parádní
parta, nikdo si na nic nehrál a fungovalo
to skvěle. Všechno jsme hráli týmově
a celkově byla v kabině pohoda. Starší
hráči nás mladé brali jak lidsky, tak i fotbalově. My je respektovali, a tím jsme si
byli všichni rovni. Postupem času starší
a zkušenější hráči odcházeli a vedení se
nepovedlo je dostatečně nahradit. Mrzí
mě, jak to tam teď je a kde se Konice nachází,“ podělil se o své dojmy s Večerníkem Klobáska.
Hned v devatenácti letech přišel
z dorostu Sigmy Martin Hlouš. Nebezpečný útočník se sice potýkal se
zraněními, přesto dokázal zatížit konto soupeřů mnoha brankami. „Tehdy
byla Konice nejlepším mužstvem
Prostějovska. Vrcholem byla asi penaltová výhra nad Sigmou v poháru,
oslavy byly veliké,“ usmíval se někdejší forvard Žďáru nad Sázavou, který
nyní hraje za Hlinsko. Důvodů pádu
je podle něj víc, jedním možná i častá
výměna trenérů. „Někdy si zavolám
s doktorem Pavlem Křečkem nebo

‚Kobylem‘, s jinými si napíšu občas na
Facebooku. Na Konici vzpomínám
rád a všechny tam zdravím. Stále ji
sleduji, doufám, že se bude klukům
na jaře dařit. Pomohla mi tehdy moc,
naučil jsem se tam hrát mužský fotbal,
získal spoustu zkušeností a vzpomínek. Viděl jsem, jak tam roste obrovský
areál s umělou trávou, poznal spoustu
lidí a získal nové kamarády,“ vzkázal
Hlouš.
Øehák: „Potenciál
tu je poøád...“

Jedním z mála pamětníků, kteří v
Konici zůstali až do dnešních dnů,
je zkušený obránce Radek Řehák
plnící roli hrajícího asistenta. „Přišel
jsem v době, když se hrálo o záchranu
divize, což se podařilo. Pak jsme mužstvo vytáhli až na páté místo, podařilo
se nám dojít v poháru do třetího kola
proti Holici. Tehdy tu ještě byly nadstandardní finance a trénovalo se čtyřikrát týdně. Předváděli jsme ofenzivní
systém a vycházelo nám to,“ ohlížel se
za minulostí Řehák. Když do Konice
přicházel, pokoušel se o restart kariéry po těžkém zranění kolena, kdy musel opustit třetí ligu. To se mu úspěšně
podařilo. „Konice byla první, kdo se
mi ozval a nikdy jsem nebyl hráčem,
který by hodně měnil kluby. Případně jen když byl zájem z vyšší soutěže. Už tehdy jsem měl přes třicet let
a třikrát operované koleno, nevěděl
jsem, jak dlouho u fotbalu ještě vydržím. Manželka mi říká, že už přetahuju, ta si má zranění protrpěla víc
než já,“ přiznal s tím, že až nebude
stačit na krajský přebor, chtěl by ještě naskočit do nižší soutěže v okolí
Olomouce. A jako jeden z mála je
Řehák optimistou, že by se mohlo
blýskat i na lepší časy. „Potenciál tu
je. Kluci jsou mladí, jen mužstvo
trochu doplnit a zvyknout si na sebe.
Dělá se to tu v hodně úsporném režimu, ale jsou zde jen Koničáci, navíc
i ostatní celky mají problémy,“ poukázal závěrem Radek Řehák.
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Umístìní Konice v posledních sezonách:

6. místo, 42 bodů 2006/2007

Ve stejném období Konici opustil
i Jonáš Navrátil. Vážné zranění kolena
mu ale nakonec v aktivní kariéře přes
snahu o návrat pokračovat nedovolilo. I on má ale na Sokol jen ty nejlepší
vzpomínky. „Byla to moje první zkušenost s dospělým fotbalem, z něhož
jsem měl ze začátku strach. Naštěstí
už v týmu byli spoluhráči, které jsem
znal ze Sigmy, a ostatní starší matadoři
nás rychle vzali mezi sebe. Vytvořila se
parta, která se navzájem doplňovala
a byla vyvážená jak staršími hráči, tak
námi mladými. Lepší atmosféru v kabině jsem už potom nezažil,“ rozplýval
se Navrátil. Právě rozpad tohoto jádra
způsobil dle něj ten největší úpadek.
„Každý půlrok se řešilo, kdo odejde,
kdo přijde, a to není pro náladu v kabině dobré. Pořád přicházeli kvalitní
mladí fotbalisté, ale ta parta v kabině
už nebyla stejná. Já jsem odešel do
Uničova, a když jsem se vrátil po půl
roce, byl u týmu nový trenér a kádr
úplně obměněný...,“ poukázal někdejší
velký talent. Z tehdejší sestavy je nejvíce v kontaktu s Ondrou Klobáskou,
Petrem „Skálou“ Voralem a Peterem
Kmecikem, s nímž se poté ještě setkal
ve Valašském Meziříčí. „Celé to komplikuje pouze fakt, že už tři roky žiju
v Praze, a tak se scházíme párkrát do
roka, když mám cestu do Olomouce. Celkově jsem kvůli škole odsunul
fotbal na vedlejší kolej a kromě Liverpoolu, už ho skoro nesleduji,“ svěřil se
s úsměvem jonáš Navrátil.

Na podzim 2010 vládl Sokol Konice na chvíli celé jihomoravské divizní skupině „D“.
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I přes spoustu zažitých útrap si
ponechal v paměti jen to hezké někdejší trenér Karel Procházka, jenž
v pozici asistenta a následně hlavního kouče zažil v Konici mnohé...
„Domnívám se, že za ústupem stála
snaha dostat ‚B‘-tým do I.A třídy
Olomouckého KFS, kam jezdili
hráči z ‚áčka‘ vypomáhat. Nebylo to
správné rozhodnutí... ,“ míní s odstupem času Procházka. „Zázemí je ale
stále ideální, chce to však více změn.
Třeba spolupráci regionu, aby si kluby mezi sebou neházely klacky pod
nohy. Navíc obecně upadá zájem
o fotbal a třeba elektronizace přichází v nevhodnou dobu. Nelíbí se způsob řízení ze svazu, základem jsou
totiž vesnické kluby. Důležité je vybudovat třeba v Konici, Protivanově,
Němčicích něco jako vrcholová střediska mládeže, kam by se soustředila
podpora,“ důrazně upozornil patriot
Konicka. Z jeho tehdejšího kádru se nejvýše propracoval Pavel
Hloch, někdejší levý bek Konice,
jenž svou výbornou prací dozadu
i dopředu přispěl k pátému místu
v sezoně 2009/2010 se nyní prosadil až do druholigového Třince.
„Hráče stále sleduji, mám o nich přehled a jsem s nimi v kontaktu. Několik z nich si zahrálo třetí ligu.“

nezapomnìl Jonáš Navrátil

4. místo, 52 bodů

Procházka: „Dùležité
je vybudovat støediska!“

„Párkrát do roka se scházíme,“
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„Na tehdejší období budou všichni
vzpomínat dobře. Za účast na zápase dostávali hráči tisíc korun, za
výhru další tisícovku. Zaměstnával
jsem skoro všechny hráče, snažil jsem
se vytvářet co nejlepší podmínky. Vše
jsem ale platil sám a pak už jsme tolik peněz neměli. Dneska dostávají
hráči jen ‚cesťáky‘ a teplou večeři,“
porovnal obě období jednatel a mecenáš oddílu Jiří Kučera.
I proto se domnívá, že takto úspěšné
období se již nikdy nevrátí, aktuální
krajská soutěž je nejvyšší dostupná
za současných podmínek. „Máme tu
pěkné prostředí a pracujeme na nízkých nákladech, kdy já uklízím šatny
a jsem údržbář, trenér Roman Jedlička seče trávu a děvčata nám zdarma
perou dresy. Ale výš už hráči zadarmo
nepůjdou, protože musí třikrát týdně
trénovat a hrozí jim zranění,“ uvědomuje si.

„Když projíždím výsledky, hned se
dívám, jak hrála Konice a přečtu si
sestavu. S některými kluky, nejvíc asi
s Martinem Schönem, jsem v kontaktu pořád, i když mě mrzí, že tak dobrá parta se už nesejde nikde. A člověk,
který mě učil a dával rady, byl Peťa
Voral. Na toho vzpomínám jedině
v dobrém, hodně mi toho předal. Děkuji natisíckrát konickému fotbalu, že
mi dal tu možnost u nich hrát a něco
dokázat,“ dodal Petr Rajnoha.

1. místo, 53 bodů

Není tomu až tak dávno, co se v
Konici hrál nejkvalitnější fotbal v
pro Večerník
regionu. Tamní Sokol se pohyz Prostějovska
boval na špici divize a v ročníku
Jiří MOŽNÝ
2010/2011 se dokonce prokousal až na první místo celé „D“
skupiny! Jenže slibně rozehraný podzim se změnil v katastrofální
jarní část, kdy Koničtí prohráli všech sedm domácích střetnutí,
a následoval sestup do krajského přeboru. V něm mužstvo působí až do dnešních dnů. Po úvodních dvou sezonách strávených
mezi nejlepšími ale následoval před rokem útěk ze sestupového
pásma a stejný úkol leží před stávajícím výběrem i nyní. Jak na
tehdejší„zlatou“ éru vzpomínají samotní aktéři, zjišťoval Večerník
ve svém pravidelném seriálu.
EXKLUZIVNÍ zpravodajství

