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MICHAL DAVID UŽ SE BALÍ DO PROSTĚJOVA. MÁME EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR!

čtěte na straně 16
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ŠOK: prázdné pozemky
chce koupit město!

Prostějov/mls, mik

Prach jsi, a v prach se obrátíš! Přesně toto rčení platí o dřívějším největším oděvním kolosu na světě. Ostravská společnost Arcelor Mittal si totiž v průběhu uplynulého týdne podala žádost o povolení k trhacím pracím u celkem šesti objektů areálu Oděvního podniku Prostějov ve Vrahovicích. Firma podle informací Večerníku napěchuje „vykuchané“ skelety výrobních budov DYNAMITEM a už během léta je vyhodí do vzduchu! A kdo myslíte, že projevil zájem o uvolněných
osmnáct hektarů? „Umím si představit, že bychom je koupili pro rozšíření průmyslové zóny. I kdybychom si na to měli půjčit,“ šokoval Večerník zájmem
více čtěte na straně 6
o pozemky Miroslav Pišťák, primátor Statutárního města Prostějov.
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
S železem neutekli
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ZLOSTÍ ROZKOPAL STRÁŽNÍKŮM AUTO!

Opilci se nelíbil převoz na záchytku...
Strážníci městské policie v Prostějově museli nedávno zpacifikovat nepříčetného opilce, který řádil
v Krasické ulici. Neurvalec, který nadýchal přes
dvě promile alkoholu, projevil svoji agresivitu i při
převozu na záchytku. „Měšťákům“ pak dokonce
málem rozkopal auto!
Prostějov/mik

Předminulou sobotu 10.
května dopoledne bylo přij na linku 156 sdělení od
jato
pracovníka Českých drah
z místního nádraží o podezřelém chování dvou mužů.
Oznamovatel totiž uslyšel
podivné zvuky a šel se podívat co se děje. Spatřil dvojici
osob, jak nakládají na vozík
plechové dílce. Strážníci oba
sběrače zastihli v Květné ulici. Pánové uvedli, že železo
vzali v budově naproti nádraží. Nepoškozené kovové
dílce v hodnotě dvou tisíc
korun vrátili zpět na místo.
Pro podezření z přestupku
proti majetku byla událost
postoupena správnímu orgánu k dořešení.

Ničili auta na sídlišti
Předminulý pátek 9. května
ve dvě hodiny v noci tropila pětice mužů ve věku od
třiadvaceti do šestadvaceti
let hluk na sídlišti Hloučela.
Jedna osoba ze skupiny se
pokusila strážníkům utéci,
což se jí nepovedlo a skončila
v poutech. Za neuposlechnutí výzvy úřední osoby hrozí
šestadvacetiletému
muži
u správního řízení pokuta až
pět tisíc korun. Další třiadvacetiletý muž měl podle svědků na svědomí poničení zrcátek u zaparkovaných vozů.
U jednoho z automobilů bylo
zrcátko zcela uraženo a u druhého vylomeno z kloubu. Za
přestupek mu hrozí pokuta
do výše dvaceti tisíc korun.

Zuby ho zachránily!
Po dvaadvacáté hodině předminulý pátek 9. května byl
nahlášen pohyb muže a ženy
po Krasické ulici, kdy oba
byli ve značně opilém stavu a neustále padali na zem.
Jakmile se hlídka přiblížila
k muži, začal se chovat arogantně. Vykřikoval, nadával,
vyhrožoval a hlídku zaháněl.
Ve vzteku i rozbil skleněnou
láhev o zem. Slečna se snažila jeho chování ospravedlnit.
Sdělila, že si při pádu vyrazil
tři zuby. Situace se ale vzápětí ještě natolik vyhrotila,
že výtečníkovi byla nasazena pouta. Přivolaný lékař
ovšem rozhodl o převezení
muže do nemocnice na ošetření chrupu. Nebýt tohoto
zranění, skončil by muž na
záchytce v Olomouci. Za
znečištění veřejného prostranství mu hrozí pokuta až
do výše dvaceti tisíc korun

Vzali si cizí kola
O půl druhé v noci si předminulou sobotu 10. května
hlídka povšimla dvou mužů,
kteří stáli poblíž restaurace
ve Wolkerově ulici, a jeden
z nich uchopil řídítka jízdního
kola. Jakmile spatřil služební
vůz městské policie, bicykl
pustil a oba odcházeli. Po
zaparkování auta se strážníci
vrátili zpět místo zkontrolovat. V ulici na Spojce zastihli
zmíněné dva podezřelé. Jeli
na neosvětlených kolech. Jednoho se jim podařilo zadržet.
Pětatřicetiletý muž doznal, že
si jízdní kola vzali bez svolení majitele, ale druhého, co
s ním jel, dobře nezná. Jelikož se jednalo o jízdní kolo,
kdy hodnota nepřesáhla pět
tisíc korun, byl případ předán správnímu orgánu pro
podezření z přestupku proti
majetku.

„Na základě telefonického sdělení vyjížděla hlídka v pátek
devátého května před patnáctou
hodinou do lokality v blízkosti prostějovského aquaparku
v Krasické ulici. Na místě strážníci zastihli dva muže, kteří
mezi sebou měli rozepři. Šetřením bylo zjištěno, že se jedná
o svědka, který viděl raubíře
opakovaně udeřit reklamní tabulí do okna přízemního domu.
V jeho jednání se mu snažil
zabránit. Přesto se výtržníkovi

podařilo skleněnou výplň rozbít
a poškodit i parapet domu,“ informovala Večerník Jana Adámková, tisková mluvčí Městské
policie v Prostějově.
Dvaačtyřicetiletý vandal byl
značně opilý, choval se arogantně, všechny přítomné častoval hrubými výrazy a nechyběly ani výhružky. Strážníkům
vzápětí nadýchal 2,17 promile.
„Jeho agresivní jednání se stupňovalo. Přivolaný lékař potvrdil
schopnost převozu na záchytnou
stanici, což dotyčného natolik
rozlítilo, že bylo nutné mu nasadit

Lapálie s opilcem. Strážníci měli plné ruce práce s opilým hulvátem, kterého převáželi na záchytku. Raubíř jim po cestě rozkopal interiér auta!
Ilustrační foto
pouta. Z důvodu vytíženosti přepravní sanitky přistoupili strážníci k převezení opilce služebním
vozidlem. I uvnitř vozu se ale
choval dvaačtyřicetiletý muž
nepříčetně. Dokonce nohama

poškodil interiér vozu,“ popsala
dále neuvěřitelné chování rozvášněného opilce Jana Adámková.
Po půl páté odpoledne byl konečně muž předán do rukou
zdravotnického personálu zá-

ČERNÁ KRONIKA
Straka v nemocnici
Ze spáchání trestného činu
krádeže a neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku
je podezřelý zatím neznámý
pachatel, který v pondělí
12. května dopoledne kradl
v jedné z nemocničních budov v Mathonově ulici v Prostějově. Z jednoho z pokojů
stačil odcizit z neuzamčeného nočního stolku peněženku
s pěti set korunami, osobními doklady, platební kartou
a nepohrdl ani mobilním telefonem. Dvaadvacetiletému
pacientovi vznikla škoda za
pět tisíc šestset korun.

chytné stanice. „Pro podezření
z přestupků proti majetku a občanskému soužití byla událost
postoupena správnímu orgánu,“
dodala na závěr mluvčí Městské
policie v Prostějově.

Opravoval defekt, vykradli mu auto! Hrozí mu jen půlka trestu, je to ještě „dítě“!
STOTISÍCOVÝ ZLODĚJ ve spárech policie

Prostějov/mik - Byla to
náhoda nebo promyšlená
zlodějna? Minulé úterý byl
v Třebízského ulici v Prostějově okraden řidič, který zrovna u vozidla měnil pneumatiku. Tu mu
někdo předtím ale proříznul!
V Prostějově byly už dříve
zaznamenány případy, kdy
podvodník schválně způsobil na autě škodu, aby
vzápětí šoféra přepadl nebo
okradl...
„V úterý třináctého května
v odpoledních hodinách byl
v Třebízského ulici okraden
devětačtyřicetiletý řidič vozidla Volkswagen Golf. Kolem
třetí hodiny odpoledne vyjel
z ulice Svatoplukovy, během
jízdy však zjistil, že má zřejmě
na kole defekt. Zastavil tedy
v ulici Třebízského a spatřil,
že pneumatika je skutečně

poškozená,
pravděpodobně
úmyslným proříznutím. Kolo
začal tedy vyměňovat, vozidlo
si však neuzamkl. Toho využil
zatím neznámý pachatel, který
mu z vnitřních prostor odcizil
aktovku s písemnostmi, notebookem, dioptrickými brýlemi,
peněženkou s osobními doklady a dvěma platebními kartami.
Celková škoda byla vyčíslena
na osmnáct a půl tisíce korun,“
informovala Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Policisté případ prověřují
pro podezření ze spáchání
trestného činu krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku, za který pachateli, v případě jeho zjištění,
hrozí až dvouletý pobyt za
mřížemi.

ze soudní síně...

Prostějov/mik - Opravdu velká
zlodějská ryba uvízla v síti prostějovské policie. Před soud pro
mladistvé půjde čiperný zloděj,
který během uplynulého půlroku spáchal patnáct krádeží
s celkovou škodou přes sto tisíc
korun. Problém spravedlnosti
je pouze v tom, že jako „dítěti“
mu hrozí jen poloviční trestní
sazba...
„Prostějovští kriminalisté zahájili trestní stíhání mladistvého
muže z Prostějovska, kterého
obvinili ze spáchání krádeže,
porušování domovní svobody
a poškození cizí věci. Celkem tří
skutků se měl dopustit nejméně od prosince roku 2013 do
dubna letošního roku na teritoriu města Prostějova nebo jeho
městských částí,“ prozradila
Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje. Podle

ní se dopadený zloděj zaměřoval
na prodejny, sklepní koje a také
vozidla. „Bral všechno, co se
mu hodilo. Několikrát tak vnikl do skladovacích prostor nákupního centra, odkud odcizil
přepravky i s pivními lahvemi,
vloupával se do sklepních kojí
na různých ulicích, kde bral
například uskladněné potraviny,
kuchyňské nářadí, brusle, vrtačky, litá kola nebo lešenářské trubky. Z objektu bývalého zemědělského družstva pak ukradl nářadí
a naftu, z vozidel benzin a autobaterie. V prosinci loňského
roku dokonce se dvěma dalšími,
zatím nezjištěnými pachateli,
poškodil na jedné z ulic odstavené vozidlo Opel Omega. Společně na něm rozbili okna, polámali
boční zrcátka, poškodili vnitřní
interiér a nakonec ho ukradli.
Na svém kontě má tak obviněný
mladík celkem patnáct případů

protiprávního jednání,“ vypočítala všechny prohřešky mladíka
mluvčí krajské policie. Jak dodala, různým majitelům způsobil
celkovou škodu 110 225 korun.
Pro policisty není mladistvý neznámou osobou. Již v nedávné
minulosti byl za obdobnou majetkovou trestnou činnost odsouzen a potrestán Okresním
soudem v Prostějově.
„Jeho jednání bude posuzováno
podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže. V případě prokázání viny a odsouzení se trestní
sazby odnětí svobody stanovené
v trestním zákoníku snižují na
polovinu. V případě výše uvedených trestných činů by se podle
trestního zákoníku jednalo o trest
odnětí svobody až na pět let,
v případě mladistvého o trest poloviční,“ vyjádřila se na adresu
možného potrestání zlodějského
„dítěte“ Irena Urbánková.

Král sběračů kovů ze Slatinek SKONČIL VE VAZBĚ

David Hudec zvládl ukrást jeden vozík hned dvakrát!

Sportoval i se zátěží. Na podobném bicyklu převážel David Hudec ukradené železo.
Foto: internet
Prostějov, Slatinky/mls - Je
mu všechno jedno. Žije v domě s maminkou ve Slatinkách, rád se napije a už
dlouho nemá práci. To mu
však vrásky na čele nedělá.
Horší je, že mu občas chybí
peníze na pivo, bez něhož

si svůj život nedokáže
představit. A tak se David
Hudec dal na krádeže kovů.
Bral doslova vše, co mu padlo
do oka. Tak dlouho však
kradené železo vozil na svém
bicyklu, až se jednoho dne
kolo utrhlo...

Podobných existencí se mezi námi pohybuje spousta, osmatřicetiletý David Hudec však v ledasčem vyniká. Za krádeže
kovů byl prostějovským soudem už odsouzen, když mimo
jiné okradl i jednoho ze svých
sousedů. Byl však nejen v tomto
případě odhalen a vozík, který
policisté objevili ve sběrně, byl
vrácen majiteli. Ovšem o tom,
že by si Hudec z podmíněného
trestu něco dělal, nemůže být
ani řeč. A tak jednoho dne při
svých toulkách Slatinkami ten
samý vozík v jedné ze zahrad
opět objevil, neváhal a ukradl jej
znovu! „Nevzal bych ho, kdyby
nebyl opřený o plot. Pokud na
vesnici někdo něco opře o plot,
znamená to, že to nepotřebujete
a kdokoliv si to může vzít...,“
snažil se Hudec hodně úsměvně

vysvětlit důvody, proč si majetek přivlastnil, přestože byl za
jeho krádež už jednou odsouzen.
Celkově se dá říci, že David
Hudec nechodil pro železo
daleko. S oblibou kradl například
na zahradě svého souseda. „Ty
problémy se sousedem jsou
dlouhodobé. Nejrůznějších drobných krádeží bych se za ty roky
nikdy nedopočítal. Mám z něj
ale trochu strach. Když byl
hodně opilý, vyhrožoval celé mé
rodině. Je to člověk, který nemá
o co přijít a podle toho se také
chová,“ charakterizoval Hudce
jeho soused.
Kromě samotných Slatinek
vyrazil Hudec občas za lupem i do blízkého okolí. Kradl
například v Čelechovicích
na Hané. Do žádných větších
akcí se však obvykle nepouštěl.

Ostatně ani nemohl Kovy totiž do sběrny převážel na svém
bicyklu. A to až do chvíle, kdy
ho při jednom cyklovýletu se železnou traverzou zastavil všímavý policista. Následně se Hudec
na služebně policistům přiznal
hned k několika krádežím. Po
několika dnech se mu to však
rozleželo a začal tvrdit, že z něj
policisté přiznání vymámili
ve chvíli, kdy byl hodně opilý
a oni mu slíbili, že ho po přiznání odvezou autem domů.
Při vazebním zasedání pak
ještě přitvrdil a kriminalisty
dokonce osočil z fyzického
napadení! Kvůli tomu museli
příslušníci Policie ČR u Okresního soudu v Prostějově soudu
osvětlit průběh jeho výslechu.
Jednání bylo odročeno a rozsudek dosud nepadl.

po kvartetu hledaných
Prostějov/mik

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

JAN FORAL

PETR KALÁB

MONIKA BURGHARDOVÁ

ANTONÍN PROCHÁZKA

se narodil 26. září 1992 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 4. března 2014. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 20
do 25 let a měří mezi 170 až 180
centimetry. Bližší údaje k popisu
hledaného nejsou známy.

se narodil 16. prosince 1970 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 14. května 2014. Jeho
zdánlivé stáří je 44 let a měří mezi
170 až 180 centimetry. Bližší
údaje k popisu hledaného nejsou
známy.

se narodila 19. prosince 1977 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledanou vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 10. května 2014. Její
zdánlivé stáří je v rozmezí od 35
do 37 let a měří mezi 160 až 170
centimetry. Bližší údaje nejsou
známy.

se narodil 10. července 1986 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 10. května 2014. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 28
do 30 let a měří mezi 170 až 175
centimetry. Bližší údaje nejsou
známy.

Kdo vzal peníze?
V neděli 11. května přijali
policisté oznámení o krádeži vloupáním do jednoho
z rodinných domů v Zahradní ulici v Prostějově. Zatím
neznámý pachatel vnikl pootevřeným oknem do domu
a z jedné z místností odcizil
čtyři tisíce korun a dvěstě
euro. Majiteli tak způsobil
škodu odcizením za deset
tisíc korun.

Stačilo pár minut
Pouhých deset minut stačilo zloději k tomu, aby se
vloupal do vozidla a odcizil
ledvinku s nejméně sedmadvaceti tisíci korunami. Ke
krádeži došlo v pondělí 12.
května kolem jedenácté hodiny dopoledne v ulici Pod Kosířem. Vozidlo Fiat Ducato
zaparkoval řidič na odstavné
ploše před jednou z prodejen
a uzamkl ho. Když se k němu
za deset minut vrátil, zjistil,
že na něm někdo rozbil jedno z oken a z police kabiny
zmizela ledvinka, ve které
byla výše uvedená částka.
Celková škoda odcizením
a poškozením byla vyčíslena
na jednatřicet tisíc korun.

Přišla o šrajtofli
Minulou středu 14. května
přišla o svoji peněženku
s celým obsahem osmačtyřicetiletá žena. V pozdních
odpoledních hodinách si při
nakupování
p
v jedné
j
z prodep
jen na ulici Újezd v Prostějově odložila kabelku s celým obsahem do nákupního
vozíku. Zřejmě chvilkové
nepozornosti využil neznámý pachatel a z kabelky
jí odcizil peněženku. Paní
v ní měla nejen jedenáct stovek, ale také osobní doklady
a platební kartu.

Batoh bez hotovosti
O batoh a mobilní telefon přišel ve středu 14. května také
pětapadesátiletý řidič vozidla
Mercedes Benz. Auto zaparkoval kolem deváté hodiny
ráno na ulici Jano Köhlera ve
Vrahovicích, ale zřejmě ho
nezamkl. Když se k němu za
deset minut vrátil, zjistil, že
z vnitřních prostor mu někdo
odcizil mobilní telefon a látkový batoh, ve kterém byla
peněženka s více jak devíti
tisíci korunami a osobními
doklady. Krátce poté, co
řidič krádež zjistil, ho oslovila poctivá nálezkyně, která
jeho batoh našla pohozený ve
vedlejší ulici Hrázky a předala mu ho. Neznámý pachatel
z něj vzal jen peníze...

KRIMI ZPRÁVY
hledejte také na webu

www.vecernikpv.cz
ik
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BOLEST A PLÁČ ZA MOTORKÁŘEM...
Miroslava Chytila vyprovodil do nebe zvuk jeho Yamahy

Společenský dům

KONČÍ

Prostějov/mik - Jak bylo řečeno při smuteční projevu - každý se bojíme mluvit o smrti a nikdy nevíme, kdy budeme muset tento svět opustit. Miroslav
Chytil ze Stařechovic rozhodně na smrt nemyslel, miloval svoji ženu a dvě
děti. A právě jel za nimi domů. Jenomže chybující řidič osobního vozidla,
který se mu v sobotu 10. května na křižovatce za Senicí na Hané postavil do cesty, způsobil osudový zlom v životě celé Miroslavovy rodiny.
Čtyřiačtyřicetiletého milovníka motorek vyprovodil uplynulý pátek na jeho
poslední cestě neuvěřitelný počet tří stovek přátel a kamarádů...

BYLI JSME
U TOHO!

Nečekaná tragédie. Předčasně odešel z tohoto světa Miroslav Chytil, se kterým se
v pátek rozloučili i jeho kolegové motorkáři.
1x foto: facebook.
2x foto: Michal Kadlec

Velká změna. Od července tohoto roku převezme žezlo nad Společenským domem prostějovská Domovní správa. Bude líp?
Foto: archiv Večerníku
Prostějov/mik - Společenský
dům v Prostějově končí dřív,
než dojde k jeho demolici.
V provozu sice zůstane ještě
nějakou chvíli, ale pod vedením zcela jiné městské organizace. Vedení magistrátu je
totiž rozhodnuto předat dirigentskou taktovku nad „kaskem“ Domovní správě!
Prostějovské radní totiž zřejmě dohřála další roční ekonomická ztráta Společenského
domu, tentokrát ve výši dvou
milionů korun. A také požadavek dosavadního jednatele Romana Vejmoly týkající
se navýšení jmění městem
o další tři miliony korun na zá-

kladní opravy potřebného provozního zařízení.Atak první muž
magistrátu bouchnul do stolu!
„Domovní správa má vlastní
energetické revizory, opraváře,
techniky i spoustu zkušeností s
vedením podobných prospěšných zařízení. Ušetří se tím
mnoho finančních prostředků,
nebudou se muset najímat cizí
specialisté,“ nastínil nejpodstatnější důvod revoluční změny
Miroslav Pišťák, primátor Statutárního města Prostějov.

více se dočtete
na straně 6

V Prostějově stále PŘIBÝVÁ SRAŽENÝCH CHODCŮ NA PŘECHODECH
PARADOXNÍ STAV: bílé zebry vyvolávají falešný pocit bezpečí

Přestože je v Prostějově bezpočet přechodů pro chodce a pro pěší se i nadále budují další bezpečnostní prvky
na silnicích, havárií mezi vozidly a chodci neubývá. Ba
právě naopak. Podle dopravního inženýra Dopravního
inspektorátu Policie ČR Michaela Vafka k tomu vedou
především dva hlavní důvody. Jednak si chodci mylně
myslí, že na bílé zebře mají absolutní přednost, a jednak
trpí falešnou představou bezpečí na tomto prostoru...
Prostějov/mik
Přechody pro chodce jsou na
silnicích z toho důvodu, aby
zajistily naprosto bezpečný
přesun z jedné strany ulice
na druhou bez rizika, že by se
chodci měli obávat střetu s vozidlem. Tak proč i v Prostějově
dochází k nehodám, při nichž
jsou chodci sráženi na bílých zebrách jako hrušky? „Ze strany
médií došlo před časem k nepřesnému výkladu, kdy bylo konstato-

váno, že chodec má na přechodu
prakticky absolutní přednost, což
ale není pravda. Celostátně se tak
počet nehod po zavedení těchto
pravidel z důvodu nedání přednosti chodci na přechodu zdvojnásobil a počet usmrcených osob
dokonce ztrojnásobil! Tento trend
trvá dodnes, přičemž v letech
2012 a 2013 je dokonce zaznamenán další mírný nárůst dopravních
nehod na přechodech. Konkrétně
na Prostějovsku se za období let
2008 až 2013 stalo ročně od pěti

do osmi dopravních nehod na
přechodech pro chodce z důvodu
nedání přednosti. Naštěstí jsme
nezaznamenali žádnou nehodu
se smrtelným zraněním,“ konstatoval Michael Vafek, dopravní
inženýr Dopravního inspektorátu
Policie ČR v Prostějově.
Jak je ale možné, že došlo ke
zvýšení počtu nehod a proč se ani
v Prostějově nedaří tento trend
zastavit? „Je třeba konstatovat, že
v letošním roce už bylo na Prostějovsku sraženo sedm chodců,
z toho čtyři na přechodech pro
chodce. Z těchto osob byla jedna
těžce zraněna a tři utrpěly lehká
zranění. Často se setkávám s
názorem, že vyznačení přechodu pro chodce zajistí bezpečné
přejití silnice. Falešný pocit bezpečí měl například 24. září 2012
v Prostějově na Vápenici za následek střet s osobním vozidlem.
Podle zkoumaného videozázna-

JEDNIČKOU ČSSD bude
Prostějov/mik - Den D nastává
pro Českou stranu sociální demokracie v Prostějově. Právě
dnes, tj. v pondělí 19. května
v podvečer totiž zasedá členská schůze místní organizace,
která bude schvalovat kandidátku do podzimních komunálních voleb.
A jak už počátkem tohoto roku
Večerníku přiznal Miroslav Pišťák, tak se i stane a současný primátor Statutárního města Prostějov si svoji předlouhou politickou
dráhu ještě o čtyři roky prodlouží.
Exkluzivně jsme totiž zjistili, že je
to právě on, kdo sociální demokraty opětovně povede ve volbách do
zastupitelstva, které se uskuteční

Miroslav Pišťák

v listopadu tohoto roku. „Městský výbor ČSSD skutečně navrhl
pana Pišťáka na pozici číslo jedna
v rámci kandidátní listiny naší
strany,“ uvedl pro Večerník zdroj
blízký sociálním demokratům.
Podle našich zpráv by i další čelní
pozice měli obsadit stávající čelní
představitelé současné koaliace
na magistrátu. „Horní příčky budou patřit náměstkům primátora
Aleně Raškové, Zdeňku Fišerovi
a vícehejtmanovi Olomouckého
kraje Aloisi Mačákovi. Naopak
například poslanec Pavel Holík

Kdo dřív? Na přechodech pro chodce dochází často k nebezpečným situacím, kdy pěší až příliš, a leckdy i neoprávněně, spoléhají
na přednost ve svůj prospěch.
Foto: Michal Kadlec
mu bylo zjevné, že dva chodci
vidí přijíždějící vozidlo a dívají se
na něj po celou dobu až do momentu střetu. Zjevně se spoléhali
na přednost na přechodu a nepřipouštěli si nebezpečí. Po střetu
obě ženy utrpěly vážná zranění,“
uvádí jednu z příčin podobných
nehod Michael Vafek.
Co tedy dělat pro to, aby se
přinejmenším snížil počet ne-

hod chodců? Podle policejního odborníka na dopravu ze
zahraničních zkušeností vyplývá, že výrazným omezením
přechodů pro chodce dochází
i k výraznému snížení počtu
dopravních nehod mezi chodci
a projíždějícími vozidly.
„V současné době se preferuje
budování míst pro přecházení
bez jakéhokoliv dopravního

PŘEHLED NEHOD NA PŘECHODECH
V RÁMCI PROSTĚJOVSKA
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Zdroj: Dopravní inspektorát Policie ČR v Prostějově
značení, kde jsou chodci výraz- pro chodce, které jsou mnohdy
ně ostražitější. Nejedná se o ne- i bezdůvodně umístěny. Velký
bezpečná místa z pohledu pěší počet přechodů s malým zatídopravy. Zřízení přechodů pro žením chodců pak vede i řidiče
chodce může dopravně bezpeč- k malé obezřetnosti,“ poukazuje
nostní situaci paradoxně zhoršit. na zajímavou skutečnost MichaNavíc pracovníci Centra doprav- el Vafek z Dopravního inspektoního výzkumu v Brně na svých rátu Policie ČR v Prostějově.
přednáškách poukazují na sku- Jestli se ovšem někdy bude tento
tečnost, že i u nás v Prostějově stav na patřičných místech řešit,
je celkově velký počet přechodů je v tuto chvíli ve hvězdách...

RYBNÍK v Krasicích změnil majitele

CO S NÍM BUDE?

čtyřpatrový objekt,“ reagoval na dotaz Večerníku jednatel této společnosti Marek
Jedlička, který je taktéž majitelem Domu zdraví ve Vodní ulici v Prostějově.
Rybník mají přitom v dlouhodobém pronájmu prostějovští
rybáři. „Poslední výlov tu
byl loni na podzim, od té
doby jsme ho nenapouštěli.
Důvod je ten, že rybník by
potřeboval opravit a tak
čekáme, jak se vyvine jednání
s novým majitelem,“ vyjádřil

moc vysoko nebude,“ prozradil
dále člověk, který je s „oranžovou“ stranou spojen doslova pupeční šňůrou.
Přestože se tak příval nových tváří na kandidátku ČSSD nechystá,
jistá překvapení nelze v politice
nikdy vyloučit. Takže uvidíme,
jak to nakonec „socani“ sestaví...
Kompletní kandidátní listinu
České strany sociální demokracie najdete na internetových stránkách www.vecernikpv.cz a v příštím tištěném
vydání!

se jednatel prostějovských
rybářů Pavel Müller, který
si rovněž postěžoval na vandalismus některých lidí. „Na
dno vypuštěného rybníka
hází nejrůznější odpadky
od pet lahví až po televize,“
upozornil.
Zda skutečně dojde k opravě
rybníku v Krasicích, bude
záležet na výsledku schůzky
mezi zástupci rybářů a novým majitelem. Ta by měla
proběhnout již zítra, tj. v úterý 20. května.

INZERCE

INZERCE
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Svěží jarní
zpravodajství
z Prostějovska
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vecernikpv
.cz

Zeje prázdnotou. Rybník v Krasicích je již od loňského podzimu
vypuštěný. Na jeho dno hází někteří občané nejrůznější odpadky,
objevit jste tu mohli třeba i televizi...
Foto: Martin Zaoral
Prostějov/mls - Městem se
šíří spekulace ohledně budoucího využití krasického
rybníka. Nádrž, která je již
další čas vypuštěná, totiž
nedávno změnila majitele.
„Slyšela jsem, že prý se tam
má něco stavět,“ zmínila se jedna ze čtenářek
Večerníku, která nás na zajímavou situaci upozornila.
Vlastníkem rybníku v Kra-

sicích byl dlouhá léta člen vedení prostějovské Starorežné
Leopold Binko. Jeho novým
majitelem se letos na jaře
stala společnost ECO finance
Group, která se zabývá výstavbou slunečních i větrných elektráren a mimo jiné vlastní
například bioplynovou elektrárnu ve Smržicích. „Využití
rybníka zůstane takové, jaké
je. Určitě tam nevyroste žádný
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Barometr

Číslo týdne

+

100

P í na Ol
Peníze
Olomouckou.
k
To
T bbyl fofr! Zastupitelé při úterním mimořádném jedStraka
nání schválili rozpočtové opatření ve výši
v nemocnici.
9,2 milionu korun jako podíl města na
Že někteří Prosblížící se rekonstrukci křižovattějované nejsou žádní
ky u železničního přejezdu
svatoušci, na to jsme si už
v Olomoucké ulici. Tadávno zvykli, ale že někdo dokákový balík a odhlaže okrádat i pacienty hospitalizované
sován byl za
v nemocnici, to už je opravdu síla! Policie
minutu!
teď pátrá po chmatákovi, který „šlohnul“
pacientovi pětistovku a mobilní telefon.

Finanční audit, který následuje po odhalení více než dvoumilionového manka v účetnictví Základní školy Dr. Horáka,
stále ještě pokračuje. Nicméně
už minulý týden prostějovský primátor Pišťák obdržel
zprávu, že závěrečná zpráva
o výsledcích kontroly bude mít
sto stran. No, pane jo!

Osobnost týdne
PROF. RNDR.

JAN LASOVSKÝ, CSC.
gogické, vědecké a publikační a za šíření dobrého

Výrok týdne
„DĚLAT V MUZEU
SE STARÝMI
VYKOPÁVKAMI
A KOSTRAMI,
TO BYCH
CHLASTAL TAKY!“
Štamgast prostějovského baru

PÁR POZNÁMEK K EUROVOLBÁM...

Položím vám na úvod tři otázky. Víte,
že můžete jít teď o víkendu k volbám do
Evropského parlamentu? Víte, že Českou
republiku zastupuje v této instituci jednadvacet poslanců? Víte, že jsme právě letos
let členy Evropské unie? Kdo odpoAAnalýza
nalýza deset
věděl na všechny tři otázky ano, tak před
ním smekám onen pomyslný klobouček, neboť je jedním
z mála spoluobčanů, kteří něco takového nejen ví, ale vůbec něco takového řeší. Většina obyvatel totiž vše, co se
týká EU, buď ignoruje, nebo haní. Upřímně zas až tak divit
se tomu nemůžeme...
Martin Mokroš
Chodívám naším statutárním
městem velmi často pěšky a pohybuji se především v jeho centru,
a tak bych tedy očekával všude
okolo sebe zuřící předvolební
kampaň všech politických stran
k eurovolbám. Realita je tedy spíše taková, že tu a tam zahlédnu
nějaký ten předvolební plakát (lidovci byli první), a občas zakopnu
o nějakou skupinku se stánkem, na
kterém až po velmi dlouhém pátrání zjistím, ke které straně vlast-

fejeton
Petra Hežová
Neposkytnutí
první pomoci je
trestný čin, a to i
když najisto víte,
že jediná pomoc,
kterou zvládnete poskytnout je
současně pomoc poslední...
Taky jste v průběhu školní
docházky a pozdějších let absolvovali bezpočet povinných
školení na téma první pomoc,
a jak ji s úspěchem poskytnout? Z těch několika situací
pro zdravotníky-amatéry, kterých jsem byla svědkem, vím,
že jakmile jde do tuhého, nevzpomenete si na vlastní jméno, natož pak kolikrát stlačit

ně patří. Jedná se totiž většinou
o seskupení, která jsou ve volebních preferencích daleko vzadu,
a z vládních stran jsem v době,
kdy je do voleb už jen několik
dnů, zahlédl pouze zástupce strany, která při volební kampani
využívá především pečivo, neboť
její šéf tyto pekárny vlastní a zároveň dělá ministra financí, a následně rychlou akci „oranžových“
s balonky a hudbou. Ano, strany
eurovolby, řekl bych, spíše podceňují, a místo aby byly vzorem
pro své voliče, tak svojí spíše

pasivitou dávají najevo, že je to
také až tak moc nebere a jejich
prioritou jsou hlavně i především podzimní volby komunální. Divit se nemůžeme, jelikož
do Bruselu se opravdu hned tak
někdo nedostane, takže zase není
důvod si zrovna kvůli nějakým
eurovolbám trhat žíly, že?
Zásadním problémem, který od
voleb a vůbec od Evropské unie
odrazuje, vidím ovšem v její
činnosti jako takové. Ignoruji
teď přehršle servilních článků,
které se objevují v celostátních
médiích a které tepou do nás
barbarů, že si EU nevážíme.
Prý nebýt jí, tak si sami snad ani
zadek neutřem a nedostaneme
se dál, než ke státní hranici...
Když se podívám, kdo je píše,
tak tvrdím, že část autorů jsou
unijní vlezdoprdelkové, kteří jsou
zřejmě financováni samotným
Bruselem, a snaží se alespoň nějak
namalovat na růžovo současný
tristní stav této instituce. V horším
případě pak evidentní neznalci
historických faktů, neboť napří-

První pomoc

hrudník postiženého při srdeční masáži. Jako naposledy,
kdy jsem při projížďce na
kole po krásách Prostějovska
narazila na zraněného cyklistu, kterému při jízdě upadlo
uvolněné kolo. Ještě než jsem
zjistila závažnost a rozsah zranění, kamarád, který se mnou
cyklovýlet absolvoval, se svalil
k zemi jako pytel štěrku a já
jsem tak nečekaně měla pohotovost. Vybavená nejčerstvějšími znalostmi získanými sledováním seriálů jsem vyhodnotila
zranění neznámého cyklisty
jako závažnější než to kamarádovo, a s lékárničkou vyrazila
k němu. Ten mě ujistil, že kromě několika krvavých šrámů,
které jsem mu s pomocí čtyř

roliček náplastí a několika papírových kapesníčků odborně
ošetřila, je zcela v pořádku
a naopak mi pomohl vzkřísit
kamaráda, který si zřejmě tu
první pomoc vysvětlil po svém,
a než aby se se mnou dohadoval, jak správně ošetřit to které
zranění, raději natvrdo omdlel!
Nakonec nám přišlo k smíchu, že kolemjedoucí ani
nenapadlo zastavit a přesvědčit se, jestli někdo není
zraněn. Měli zřejmě za to, že
v příkopu u silnice trávíme příjemnou kratochvíli, a nejeden
z nich si přibrzdil, aby si natočil
krátké video nebo udělal akční
momentku, díky níž alespoň
budeme slavní na některé sociální síti...

Konstelace
hvězd Prostějova
Všichni Prostějované by si měli tento týden dávat úzkostlivý pozor na do-

držování pracovních povinností. Nedávejte nikomu sebemenší záminku k tomu, aby vás finančně potrestal nebo snad dokonce vyhodil ze
zaměstnání. Maximálně se proto soustřeďte, pak bude vše v pořádku.

Berani - 20.3. až 18.4. Nemusíte si nic vyčítat, pro
úspěch svůj i členů rodiny jste udělali úplné maximum. Problém je v tom, že stejně aktivní jako vy
nebyli i ostatní. V tomto týdnu se proto starejte jen
sami o sebe a výhradně o vlastní prospěch.
Býci - 19.4. až 19.5. V těchto dnech si popularity
moc neužijete, pro svoji zasmušilou tvář a uštěpačné poznámky moc přátel nenajdete. Vaši velmi
špatnou náladu nevylepší ani návrat ke starým pořádkům v partnerském soužití.
Blíženci - 20.5. až 19.6. Dobrý nápad se vždycky
cení, takže koukejte rychle něco vymyslet, abyste
nadřízeným dokázali, že za něco stojíte. Vaše pozice v zaměstnání není neotřesitelná, takže jakákoliv
aktivita vám může pomoci.
Raci - 20.6. až 21.7. Nedejte na pomluvy, vypadáte
celkem obstojně. Chtělo by to ovšem trochu vylepšit tělesnou schránku, měli byste začít více běhat
nebo pár týdnů vydržet drastickou dietu. Uprostřed
týdne se těšte na atraktivní návštěvu.
Lvi - 22.7. až 21.8. Nenechte se napálit někým,
komu jde vyloženě jen o peníze. Dejte si velký pozor na své úspory a v žádném případě je nevybírejte
z banky. Opatrnost se vyplatí, zvláště když se o víkendu chystáte na obrovský nákup.
Panny - 22.8. až 21.9. Výrazně se rozšíří okruh vašich přátel. Přemýšlejte ale, proč tomu tak je, a zda
se k vám každý nehlásí výhradně ze zištných důvodů. Jste totiž vzhledem ke svému postavení velmi
zajímavými osobami.
...ještě
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Váhy - 22.9. až 21.10. Očekávejte menší patálie
v rodině, která po dlouhém období harmonie se začíná rozpadat. Nesnažte se za každou cenu udržet
pohodu, to by se vám mohlo vymstít. Nechte událostem naprosto volný průběh.
Štíři - 22.10. až 20.11. Nepřekonávejte zbytečně
bolest a urychleně navštivte zubaře. Pokud to došlo
tak daleko, že pusu máte nateklou od ucha k uchu,
neváhejte už ani minutu a mazejte do nemocnice.
To už jste ostatně měli udělat dávno...
Střelci - 21.11. až 20.12. Rádi si z lidí okolo sebe
střílíte, jenomže tento týden to budete právě vy, kdo
se stane terčem kanadského žertíku. Ten budete
hodně dlouho rozdýchávat, ovšem při vaší fantazii
nenechá odveta na sebe dlouho čekat.
Kozorohové - 21.12. až 19.1. Nečekaně vám vyzná
lásku ten, koho jste si zrovna moc neoblíbili. Dejte
mu ale každopádně šanci, je docela možné, že se
z toho všeho vyklube pevný a vášnivý vztah. A právě ten byste náramně potřebovali.
Vodnáři - 20.1.až 18.2. Budete donuceni změnit
své plány a přes víkend zůstat doma. Nebude za to
moci náhlá změna počasí, nýbrž partner, který na
poslední chvíli odmítne s vámi odjet na plánovaný
výlet. Hodně vám to pokazí náladu.
Ryby - 19.2. až 19.3. Stane se chyba, zaspíte velmi
důležitou schůzku, která pro vás měla znamenat zásadní životní změnu. Únava vás ale přemůže, takže
setkání budete nuceni odložit. Na druhé straně se na
něj budete moci lépe připravit.

byl s hodnocením výpovědi dnes
už bývalého ředitele muzea

Miroslava Chytila hned hotov

klad volně cestovat můžeme díky
listopadu 1989 a určitě ne díky Evropské unii... Jen pár autorů je neservilních, ochotno psát opravdu
kriticky a podívat se na současnou
opravdu děsivou neaktivitu EU
v mezinárodních problémech.
Evropská unie aktuálně v podstatě pouze nečinně přihlíží
tomu, jak si ruský mědvěd uzobává části území jejího potencionálního nového člena Ukrajiny, nenažranost evropských
bank způsobila společně s tradiční regionální leností totální
krach jižní Evropy a finanční
krizi v celém evropském regionu. Jen blázen věří tomu, že ve
státech tradiční patnáctky neexistuje ochranářská politika vůči pracovním silám a zboží „nových“
členů. I ten vychvalovaný volný
pohyb v Evropské unii můžeme
vidět při drsných až šikanózních
příhraničních kontrolách německé
policie. Díky chytře vymyšleným
EU kvótám se naopak přebytky
tradičních členů vesele hrnou
k nám, což například v zeměděl-

ství znamená omezení českých
vinařů, aby nemohli konkurovat
Francouzům, všude zcela nesmyslně pěstujeme řepku pod záminkou ekologie, a pak dovážíme obilí a brambory nesmyslně ví Bůh
odkud. Začíná nám být vnucována drahá solární energie z Německa, ač naše atomová je o desítky
procent levnější, a ještě je nám vyčítáno, že špatně čerpáme dotace
v projektech. Mimochodem, kdo
někdy na nějakém EU projektu
pracoval, tak mi potvrdí, že nesmyslnost nařízení a podmínek
ho buď odradí, nebo tu chybu
prostě udělat musí i kdyby nechtěl! Případně zjistí, že peníze
byly někde nahoře rozkradeny,
a k němu se stejně dostane jen
pár drobků. Pokud jsem na něco
zapomněl, tak mi to můžete ve
vzkazech připomenout.
Ateď mi tedy řekněte, jak přesvědčit voliče, aby k volbám přišli?!
Pokud si ovšem myslíte, že je to
v jiných členských státech lepší,
tak vězte, že není. Suma sumárum
k volbám chodí tak třetina Evropa-

nů, takže chyba asi není v Češích,
jak se nám snaží tvrdit oni servilové
z celostátních médií, ale asi v oné
instituci, do které bychom mohli jít
volit své zástupce. Takže jít a volit
či dokonce věřit tomu, že když to
udělají všichni v Evropě, tak se
konečně něco změní, anebo nejít
volit a věřit tomu, že když to tak
udělají všichni Evropané, tak se euroúředníci chytnou za nos a začnou
EU reformovat? No, otázka je to
zapeklitá, ale vidím několik pokusů
o celoevropské společenství a to
dokonce ze strany našich panovníků. Tyto pokusy ovšem vždy
krachly a já se obávám, že jsme
před dalším z těchto krachů! Slepenec různých povah, charakterů,
mentalit, zákulisních snah, ekonomické síly a podobně, prostě asi
fungovat nemůže. Je to smutné
konstatování na závěr, ale historicky podložené, takže nechám na
vás, zda k volbám půjdete, demokracii ve volebním rozhodování
nám totiž EU ještě žádnými kvótami neomezila. Já osobně velmi
rozmýšlím...

PROČ MÁME NEJLEPŠÍ MAJÁLES?

Martin Zaoral
V Olomouci se králem Majálesu stávají výrazné osobnosti
kulturního života, v Brně pod
hlavičkou studentského svátku vystupují ty největší hvězdy
české hudební scény, ale nejlepší Majáles už nějaký ten
rok máme stejně v Prostějově!
Jsem o tom přesvědčen stejně,
jako si myslím, že pro člověka
je mnohem lepší s nadšením

hrát okresní přebor než pasivně sledovat zápas Ligy mistrů.
Nikdy pro nás totiž nebude mít
větší cenu to, co nám někdo
dá, než to, do čeho jsme sami
museli vložit vlastní energii.
Teprve věci, do nichž jsme
dali kus sebe samotných, nás
nejen náležitě baví, ale také
nás někam posouvají. A jedinečné kouzlo prostějovského
Majálesu vězí právě v kreativitě a činorodosti studentů, kteří
se ho nejen pasivně účastní,
ale především jej přímo aktivně vytvářejí.
Nejedná se tedy o svátek schopných organizátorů, kteří svým
„ovečkám“ jako na zlatém
podnose připraví dobré kapely, spoustu jídla a alkoholu.
Úspěch či neúspěch akce je
skutečně závislý na jeho aktérech. Pořadatelé Majálesu

glosa týdne

pouze vytvoří podmínky, a pak
se moudře stáhnou do ústraní.
Obrazně řečeno, posekají trávník a hodí mičudu. Dál už to
nechají na studentech samotných, aby si hráli tak, jak sami
chtějí a umějí. A oni svým neobyčejně dlouhým průvodem
v maskách stejně jako důkladně připravenými scénkami
před volbou krále už několik
let dokazují, že si prostě umí
hrát s větší vervou i nasazením
než studenti v jiných městech.
Zkrátka: nejlepší Majáles
máme v Prostějově. Můžeme
o tom diskutovat, můžeme
o tom vést spory, můžeme
s tím i nesouhlasit, ale to je tak
všechno, co se proti tomu dá
dělat...

Agentura
Našli jsme Bakalárovy miliony!

Brutální loupež z loňského
února v Přemyslovicích se už
pomalu rozuzluje. Vůdce ozbrojené bandy Ján Bakalár už
jen čeká, až se soudci ještě desetkrát vyspí a pošlou ho zřejmě
na doživotí do šatlavy. Do minulého týdne ale ještě zůstávalo
záhadou, kam se podělo třiatřicet milionů korun, které Bakalár s jeho doposud neznámými
kovboji šlohnuli z auta bezpečnostní agentury. Po penězích
se už ale shánět nemusíte, od
pátku jsou v držení Agentury
Hóser!
Jak k tomu došlo, že slovutná
zpravodajská agentura najednou tak zbohatla? Tlusté svazky
bankovek jsme totiž zcela náhodně našli! Minulý pátek se naši
redaktoři totiž dohodli se společností Přetechnizované služby
v Prostějově na reportáži o čištění
kanálů a následného hubení krys
v Kostelci na Hané. Když pracovníci z S.O.S. otevřeli první poklop
kanálu na okraji obce a odešli,
členové Agentury Hóser zatím

začali střílet vylézající hlodavce.
A pak jsme to spatřili! Kanál byl
skoro až po okraj naplněn hromadou pětitisícovek, přičemž některé z nich byly znehodnoceny
hlodáky potkanů. Co teď?
„Ty prachy do kanálu zcela určitě schoval Bakalár, jak prchal
z Přemyslovic před policajtama.
Když jsme je našli, museli jsme
se zbavit svědků. Nejdřív jsme
zastřelili jednoho z dělníků přetechnizovaných služeb, další
dva pak utekli. Prachy jsme pak
z kanalizace posbírali, naložili do
kufru auta a odvezli do redakce,“
popsal jeden z členů Agentury
Hóser Juraj Nemožný. Dělení
peněz z přemyslovické loupeže
pak proběhlo rovným dílem.
„Konečně se můžu vdávat,“ byla
nejšťastnější z přidělených milionů manažerka Hósera slečna
Karolína Kofolová.
Agentura Hóser pochopitelně
nezapomněla ani na charitu
a povinný desetiprocentní odvod městu. „Částku tří milionů
a tří set tisíc korun investujeme

do rekonstrukce kanalizační
sítě v Prostějově. Třeba pak
v nějakém kanále taky najdu takový balík prachů,“ povzdechl
si primátor Prostějova Miroslav
Nakaseseděl.
Peníze z loupežného přepadení
v Přemyslovicích jsou tedy rozděleny a z větší části už utraceny.
Problém ale nastal už o víkendu,
kdy nás kontaktovala policie.
„Ty Bakalárovy miliony vraťte,
pocházejí přece z trestné činnosti! Nemůžete si je nechat, patří
spořitelně,“ hulákal na členy redakce šéf prostějovských strážců
zákona Pavel Skoronový. „Nebo
odevzdejte aspoň to, co zbylo,“
dodal už smířlivěji šéf policie. Poslechli jsme! Na služebnu policie
na Újezdě jsme poctivě odevzdali
sedmdesát korun. Víc už fakt nezbylo...
Za Agenturu Hóser Majkl
Text v této rubrice je
smyšlený, nikterak pravdivý
a redakce Večerníku se od
něj distancuje.
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aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

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

Na „koupáku“
zmokneme

Nechápu, proč chce město
otevírat aquapark už 24. května, když hlásí deštivé počasí
a teploty jen okolo deseti stupňů. Otevřít by samozřejmě
mohli, ale to by museli vodu
v bazénu ohřívat, jak nám kdysi
před léty slibovali. Za celých
šest roků jsem se ale teplé vody
na tomto koupališti, jak bylo
kdysi prezentováno i v tisku,
nedočkala...
Petra Novotná, Prostějov

Stačí se postavit
k hospodě

Pořád čtu, jak policie chytá jednoho opilého cyklistu za druhým. Kolik se ale podobných
případů oficiálně stane? Jeden,
dva denně? Asi tak. Kdyby si
ale policisté dali tu práci a chtěli skutečně potrestat každého,
kdo v opilosti sedne na kolo
a motá se po silnici i při dvou
a více promilích, stačilo by si
každý den v deset hodin večer
stoupnout před všechny prostějovské hospody a kasírovat
jednoho cyklistu za druhým.
Anebo jim brát ventilky a vypouštět duše! Není totiž výjimkou, že po zavírací době
z každé hospody odjíždí tak pět
až deset „namletých“ cyklistů.
J. P. Prostějov

Žádná pěší zóna

Když se před lety na prostějovském náměstí T. G. Masaryka
zřídila pěší zóna, byla jsem tomu
ráda. Jenomže tento výmysl
platí pouze na papíře! Podívejte
se dneska, na okrajích je zaparkované jedno auto za druhým
a navíc, když se procházíte okolo nich, sráží vás zase cyklisté.
Kontroluje vůbec někdo ty, kteří
na náměstí vjíždí a zda k tomu
mají nějaké oprávnění či povolení? A nedá se posvítit taky na
cyklisty, kteří v centru vůbec neberou ohledy na chodce?
Jana Maráková, Prostějov

Kdo chce,
tak tam vleze

Přečetl jsem si ve Večerníku
o tom, jaká opatření učinilo
město proti vniknutí do opuštěného areálu bývalých Jezdeckých kasáren. Prosím vás,
vždyť tato opatření jsou naprosto směšná! Zezadu se do
areálu dostane naprosto každý,
kdo chce, vždyť oplocení je tu
samá díra a pár ostnatých drátů
nic nevyřeší. Nejde ale jenom
o bezdomovce, kteří v kasárnách přespávají a dělají binec,
ale do polorozpadlého objektu si
bohužel chodí hrávat i malé děti,
zejména pro chlapce je to velice
atraktivní zábava. Takže prosím,
raději kasárna co nejdřív zbourat
a na jejich místě postavit něco
smysluplného. Něco, co nebude
pro lidi nebezpečné.
Jiří Kovář, Prostějov

PIŠTE NÁM SVÉ
NÁMĚTY!

Myslíte si své, o tom co
se děje na Prostějovsku?
Můžete na adresu
redakce,či na e-mail:
VECERNIK@PV.CZ!
...ještě
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Již tento pátek a sobotu se budou konat volby do Evropského
parlamentu, v jehož historii se tak stane již poosmé. V České
republice půjdeme své zástupce do nejvyšší instituce v Evropě
volit teprve potřetí. A co vy? Zúčastníte se voleb do Evropského
parlamentu? Máte již vybraného svého kandidáta? Na to jsme
se ptali v prostějovských ulicích během uplynulého týdne…

... a vy už taky,
páni policajti?

PŮJDETE VOLIT DO
EVROPSKÉHO PARLAMENTU?
Marta BÍLÁ
Prostějov

Magdalena NOVÁ
Prostějov

ANO

ANO

„K volbám do Evropského parlamentu určitě půjdu.
Chodím pravidelně ke všem
volbám, které jsou. Zatím sice
ještě nemám vybraného kandidáta, ale zkusím někoho schopného najít. Snad někdo takový
bude... K volbám chodím hlavně z toho důvodu, že pokaždé
doufám, že se konečně něco
změní. Ačkoli doposud žádné
větší změny ještě neproběhly.
Tak uvidíme... (úsměv)“

COPAK SE
TAKHLE
PARKUJE?

„„Nevím. Mojí dva oblíbení
kandidáti tentokrát nekandidují, takže nevím, koho bych
volila. Možná něco ještě vymyslím. Kandidáti, které jsem
chtěla volit, jsou stejně jako
já, silně proti Evropské unii
a nikoho podobného jsem
zatím nenašla, takže opravdu
nevím, zda k volbám vůbec
půjdu. Za každou cenu rozhodně volit nemusím, většinou to
stejně postrádá smysl!“

I mistři tesaři se
utnou… Policisté v závěru ledna tohoto roku
v Havlíčkově ulici vůbec nedbali dopravních
předpisů!
Foto: J. Š., Prostějov

Ani zamračená obloha nezastaví magický vliv úplňku. Pokud podlehnete chuti na sex, počítejte s následky! Vědci
dokázali, že kvalita spánku se mění s měsíčními cykly. Na
základě kontroly mozkové činnosti, pohybů očí a hormonální sekrece u dobrovolníků došli k závěru, že úplněk má
na spánek neblahý dopad. Zato však roste potřeba sexu.
Úplněk Měsíce má za následek časté změny nálad, metabolismus pracuje pomaleji, organismus je více oslabený.
Ženy bývají víc emotivní, muži pozorní a vstřícní. Neklid
a celkové podráždění pak vede k nabuzení v sexuální
oblasti. Rozum ustupuje do pozadí, lidské chování mnohem víc a silněji ovládají pudy. Díky zvýšenému množství
slunečních paprsků odrážených Měsícem za úplňku se
v lidském těle aktivují hormony včetně pohlavních. Úplněk
tak například napomáhá tvorbě ženského hormonu estrogenu. S úplňkem roste také plodnost. Říká se, že v přírodních národech ženy menstruovaly všechny najednou
o novoluní - to znamená, že ovulace, tedy jejich nejplodnější dny, byly o úplňku. U opic údajně dochází k ovulaci
právě při úplňku. I při dnešním úplňku se tak zvyšuje pravděpodobnost otěhotnění...

Prostějov/mik - Odezva na článek a fotografii Večerníku v této rubrice z předminulého vydání nenechala na sebe dlouho čekat. Reportáž o naprosto nevhodně
parkujícím řidiči zelené „škodovky“ v Havlíčkově ulici přispěla k tomu, že čtenář
nám poslal i svůj velmi zajímavý fotopostřeh. On sám nachytal při špatném parkování strážce zákona! Policisté před sídlem Dopravního
inspektorátu paradoxně na zákon vůbec nedbali!

Foto: Internet

Návrat ke

INZERCE

„starým” případům

DEMOLICE dalších cikánských

domů ve Vrbátkách SE BLÍŽÍ

jak šel čas Prostějovem ...

Prostějov/mls

PONDĚLÍ 20. KVĚTNA 2013

Netušilova ulice

Romské ghetto ve Vrbátkách je už dlouhá léta postrachem pro občany této jinak malebné obce, policisté zde takřka denně jezdí řešit
různé problémy. K tomu připočítejme neuvěřitelný zápach linoucí
se z polorozbořených domů. Problémy s Romy se tak vedení „komunálu“ rozhodli řešit se vší razancí. Místní zastupitelstvo využilo
toho, že romské rodiny jsou tu zadluženy až po uši a exekutoři jim
zabavili jejich už tak zchátralé domy. „Už před rokem jsme rodiny
upozornili na skutečnost, že po vyplacení jejich exekucí tyto domy
zbouráme a oni se budou muset vystěhovat,“ vysvětlil starosta Vrbátek Ivo Zatloukal. Minulý týden se už začala bourat první zřícenina,
ve které donedávna bydlela osmičlenná rodina.
Jmenuje se podle člena akademie SSSR. Netušilova ulice byla
původně až do roku 1946 součástí dnešní Komenského ulice. Od roku
1881 tedy nesla pojmenování Školní třída (Schul-Ring), od roku 1893
Komenského a v letech 1940 až 1945 Comenius-Strasse. Následně
byla v 1946 přejmenována na ulici Československých legií a od dubna
1962 se z ní stala ulice I. V. Netušila. Inspirací pro pojmenování byla osoba prostějovského rodáka Jana (Ivana Vjačeslavoviče) Netušila (18501928), rektora charkovské univerzity a člena Akademie věd SSSR. Západní strana ulice byla zastavěna až po roce 1870 na místě zrušených
městských hradeb. Na východní straně stály původně přízemní domky
předměstské zástavby. V domě č. 7 sídlil první český obchod se šicími
stroji Ferdinanda Filipa. V novodové historii zde sídlí dlouholeté firmy
ČEDOK A SWISS CENTRUM
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Hlaváčkovo náměstí
INZERCE

www.vecernikpv.cz
Pestré zpravodajství z Prostějovska

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

BONBONIÉRY...

Modré z nebe
- fantazie Orion
370 g

Maraska
Orion
137 g

Tatiana Figaro
172 g

Merci
250 g

Toffifee
400 g

Raffaello
150 g

209,00

65,90

93,90

103,90

158,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77,90

99,90

46,50 (125g)

99,90

-

-

59,90 (140g)

-

-

-

159,90

62,90

66,90

99,90

149,90

84,90

199,90

62,90

89,90

89,90

174,90

74,90

Naše RESUMÉ
Kdo z nás by ji neměl rád?
Vždyť je přece tak úžasná, lahodná a tak neopakovatelně
chutná. Ano, řeč je o bonboniéře. Velmi oblíbené ´Modré z nebe´, Tatianu i Tofifee
koupíte nejlevněji v Tesku,
kde rovnou můžete vzít do
košíku i Marasku od Orionu,
kterou za stejný peníz nabízí
také Interspar. Ten má navíc
nejlevnější bonboniéru Merci i lahodné Raffaello. Tak
co, myslíte, že se dá odolat?!
Přejeme krásné prožitky...
Průzkum proveden
ve středu 14. května 2014

KVĚTEN 2014
Jak vypadá situace ve Vrbátkách po roce? „Pořád je zbouraný pouze jeden dům, na ty ostatní zatím bohužel nebyla vypsána dražba,“
konstatoval pro Večerník Ivo Zatloukal, první muž Vrbátek. „Vše
také zkomplikovalo nedávné dědictví. Pokud vím, tak dražba na
další domy by měla být vypsaná poměrně brzy. Hned jak se tak stane, nemovitosti odkoupíme. Někdy to budou jen jejich části, zbytek
snad získáme od vlastníků, s nimiž jsme se už předběžně dohodli. Ve
chvíli, kdy nám budou tyto ruiny patřit, pustíme se do jejich demolice. Věřím, že se tak stane v řádech nadcházejících měsíců,“ sdělil
nám dále starosta Vrbátek.
Na demolici cikánského ghetta čeká celá vesnice, nejtoužebněji ji
vyhlížejí obyvatelé přilehlých domů. „Mimo jiné se bojí, že brzy
vyhoří. Přitom jsme se s romskými obyvateli snažili domluvit, aby si
svá stavení opravili. To však dodnes neučinili, naopak situace je čím
dál horší..., vyjádřil se v uplynulém týdnu Ivo Zatloukal.
napsáno
před
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VRAŽDA na Vápenici
Udusil ho polštářem!

Dva roky vykazovaly policejní statistiky v kolonce vraždy
prostou nulu. Až do středy minulého týdne. Přitom však chybělo málo, aby smrt sedmatřicetiletého muže v bytě domu
na Vápenici v Prostějově byla
kvalifikována jako náhlé úmrtí
ze zdravotních důvodů. Po čtyřiadvaceti hodinách ale policie
oznamuje veřejnosti hroznou
zprávu - byla to vražda!
Vše začalo nenápadně, když dva
kamarádi obývající společný byt
na Vápenici navštívili hostinec v
Olomoucké ulici. Když se pod
vlivem alkoholu vrátili domů,
došlo k ostré výměně názorů. Ta
měla nakonec za následek vraždu
jednoho z nich. „Mohu pouze potvrdit, že v úterý 11. května 2004
došlo v bytě domu na Vápenici
ke spáchání trestného činu vraždy
sedmatřicetiletého muže. Lékař

nejprve na místě stanovil smrt
s tím, že poškozený zemřel v důsledku udušení při epileptickém
záchvatu. Teprve až ve středu
z dalšího vyšetřování policie přišla
na to, že se jednalo o vraždu,“ sdělila Miroslava Trundová, zastupující tisková mluvčí Policie ČR
v Prostějově.
Jak se Večerník záhy dozvěděl,
kriminalisté přišli na to, že k náhodné smrti v žádném případě
nedošlo. Po návratu z restaurace
si sedmatřicetiletý muž lehl doma
na postel, přičemž mu jeho starší
spolubydlící klekl na záda a držel
mu polštář na hlavě tak dlouho,
až nešťastník přestal jevit známky
života. „Jednalo se o jasné udušení
s náznaky epilepsie. Tělo ohledával zkušený lékař, který určité
podezření pojal hned od začátku
a nařídil pitvu,“ zareagoval Pavel
Holík, šéf prostějovské záchranky.

Zpravodajství

EXPRESS
z rady města

Tajemný investor ODHALEN: místo Amazonu Mubea!
Firma postupně zaměstná až tisíc Prostějovanů
Večerník už v předminulém čísle informoval
o částečně utajovaných přípravách prodeje pozemků v průmyslové zóně. Radní avšak byli v tu
chvíli ještě poněkud tajemní s tím, že nechtějí nic
zakřiknout. Sdělili pouze, že o parcelu s rozměrem více než sedmi hektarů má eminentní zájem
významný investor, který hodlá nabídnout práci až tisícovce Prostějovanů. Teď už je ale vše
hotovo! Představitelé města prozradili jméno
firmy uplynulý čtvrtek na tiskové konferenci po
jednání rady. Zklamání nad marným vyjednáváním s americkou společností Amazon vystřídalo
nadšení nad zájmem firmy Mubea!
Prostějov/mik
Primátor Statutárního města Prostějov Miroslav Pišťák v minulých dnech chodil kolem celé záležitosti velmi opatrně, jen velmi
stručně naznačil, že o pozemky
v průmyslové zóně má zájem
společnost s globálním projektem, který přinese stovky
pracovních míst. Ve čtvrtek

15. května už jeho první náměstek Jiří Pospíšil pustil zprávu do
celého světa.
„Jedná se o firmu Mubea-HZP,
což je jeden z nejvýznamnějších
celosvětových výrobců dílů pro
automobilový průmysl. Společnost plánuje výstavbou nového
výrobního areálu v Prostějově
vytvořit jen v první fázi pracovní místa pro pětistovku zaměst-

HASIČSKÁ STAŘENKA NA PRODEJ!

Prostějov/mik – Letos v dubnu
přispěl prostějovský magistrát žešovským dobrovolným hasičům
na nákup nového zásahového
vozidla s cisternou. Nyní jsou ale
zdejší záchranáři na rozpacích,
co udělat s hasičskou stařenkou,
která jim věrně sloužila bezmála
pět desítek let? Slavná škodovka
„ertéčko“ je totiž na prodej!
„Můžeme potvrdit, že nabízíme
k odprodeji cisternový automobil legendární značky Škoda 706 RTHP,
který takřka půl století sloužil jednotce Sboru dobrovolných hasičů
v Žešově.
Vysloužilá cisternová stříkačka zařazená v kategorii nepotřebného majetku je nyní nabídnuta zájemcům
k odprodeji,“ konstatoval Jiří Pospíšil, první náměstek primátora Statutárního města Prostějov.
Stařičké hasičské vozidlo se
vzhledem k roku výroby 1966
může stát součástí kolekce ve-

6

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 19. května 2014

Stěrače stírají, no nekupte to!

Nabídněte cenu, a je vaše! Osmačtyřicet let stará hasičská škodovka je
na prodej. Koupí ji sběratel veteránů?
Foto: Magistrát města Prostějova
teránského sběratele, ovšem na
druhou stranu se jedná o zcela
funkční stroj. Město od zájemců
očekává výši nabídkové ceny.
„Vzhledem k tomu, že tato veteránská škodovka má najeto
pouze dvaatřicet tisíc kilometrů,
a vzhledem k přednímu náhonu,
ještě může sloužit jako vhodný
záchranný prostředek například do

obcí v hornatých oblastech,“nabídl
možné využití Jiří Pospíšil.
Co se týká technických předností
Škody 706, v prodloužené kabině
jsou vedle řidiče místa pro dalších
sedm členů osádky, cisterna pojme
3.500 litrů vody, osvědčení vozidla
o státní technické kontrole má
platnost do června letošního roku.
Takže, nekupte to!

nanců, další Prostějovany chce
přijmout postupným rozvojem
výroby,“ prozradil Jiří Pospíšil.
Jak dodal, investor projevil zájem o pozemky v průmyslové
zóně o celkové rozloze bezmála
7,3 hektaru, které se vrátily do
vlastnictví města odstoupením
od kupní smlouvy se společností Modřany Power v Kojetínské
ulici.
Otázkou teď pouze je, za jakou
cenu město „pustí“ pozemky světovému výrobci autodílů.
„Vypsali jsme záměr prodeje
pozemků společnosti Mubea,
a to podle podmínek stanovených
znaleckým posudkem. Již při potenciálním projednávání výstavby areálu společnosti Amazon
v Prostějově jsme se setkali s tím,
že mezi jednotlivými průmyslovými zónami v České republice
panuje ostrý konkurenční boj.
Vím o tom, že Mubea má nabídky na výstavbu nového výrobního areálu z různých lokalit naší

Ing. Hana
Naiclerová, MBA
odpovídá na
vaše dotazy
aneb vše co potřebujete vědět
z oblasti daní po novelách
od 1.1.2014
V naší daňové poradně vám
budeme odpovídat na vše,
co vás zajímá v oblasti daní.
Vzhledem k tomu, že už od
1. 1. 2014 neexistuje zákon
o dani dědické, darovací
a z převodu nemovitostí, změnila se i pravidla výhodnosti
prodeje či darování nemovitostí.

Dotaz číslo 2
do naší poradny:
Vyjde to? Společnost Mubea, která už několik let v Prostějově působí, má zájem o dalších 7,3 hektaru pozemků v průmyslové zóně.
Foto: Magistrát města Prostějova
země, které se předhánějí ve výhodnosti podmínek prodeje pozemků, proto Prostějov nemůže
stát stranou,“ nechtěl blíže zatím
konkretizovat nabídku města první náměstek primátora Jiří Pospíšil. „Všechna jednání povedeme
k tomu, aby sídlo této prosperující firmy v České republice zůstalo
v Prostějově. Nechceme dopustit,

aby Mubea, která nabízí až tisícovku nových pracovních míst,
z Prostějova utekla,“ dodal razantně primátor Miroslav Pišťák.
Mubea hodlá zahájit výstavbu
nového areálu již v příštím roce,
aby v polovině roku 2016 otevřela výrobu ve zkušebním provozu.
Od 1. ledna 2017 naběhne plný
provoz nové továrny.

BILLA ve Wolkerově ulici

DEFINITIVNÍ KONČÍ

Prostějov/mls - A je to potvrzeno! nákupního prostoru. Rozhodli jsme ně zmizí koncem června. Nic
Osud nejstaršího prostějovského se ji z tohoto důvodu uzavřít. V Pro- na tom nezmění ani případná
supermarketu je skutečně zpe- stějově jsme ale loni zrekonstruo- oprava objektu. „O rekonstrukci
četěn a Bille ve Wolkerově ulici
s námi Billa vůbec nejednala. Své
už nic nepomůže. V průběhu
důvody, proč nebude pokračovat
uplynulého týdne nám jako
Zavře v červnu, žádná v nájmu ostatně ani nijak zvlášť
neodvratný fakt tuto infornevysvětlovala,“ prohlásil exmaci potvrdilo jak vedení rekonstrukce ji nezach
kluzivně pro Večerník Marcel
rání Hájek,
Billy, tak i majitel objektu.
jednatel společnosti PoO tom, co bude s bývalým „dělver, která objekt vlastní.
ňákem“ dál, však zatím rozhodV souvislosti s dalším využitím
vali prodejnu v Dukelské bráně, bývalého Dělnického domu se
nuto není...
Na dotaz Večerníku ohledně dů- která je prostornější a modernější. spekulovalo o herně či bowlingu.
vodů ukončení prodeje nám po Od Wolkerovy ulice je vzdálena „Co tu bude? To v tuto chvíli neněkolika urgencích odpovědělo pouze několik minut chůze,“ objas- vím. Rádi bychom, kdyby se zde
vedení řetězce Billa až v pátek od- nila strategii Simona Breen, tisková objevil obchod jiné sítě potravipoledne. „Prodejna ve Wolkerově mluvčí společnosti Billa.
nářských prodejen,“ nastínil své
ulici v Prostějově již nesplňovala Červenožluté logo tak z obcho- záměry Hájek.
naše požadavky na moderní vzhled du ve Wolkerově ulici definitiv- Situaci budeme nadále sledovat!

Dobrý den, jsem ženatý, mám
3 děti, je mi nařízena přednostní exekuce ve výši 66 770
Kč s datem doručení 15. 5.
2014 a nepřednostní exekuce
z roku 2010 ve výši 15 000 Kč,
ve prospěch, které mi doposud
pro malé příjmy nebyly prováděny žádné srážky. Kolik mi
zaměstnavatel srazí a kolik mi
tedy zůstane? Moje čistá mzda
je v současnosti 23 895 Kč.
Nezabavitelná částka pro rok
2014 činí 6 188,67 + (4 x
1 547,17 na vyživované osoby)
= 12 377,35 Kč, po zaokrouhlení 12 378 Kč. Čistá mzda snížená o nezabavitelnou částku
… 23 895 - 12 378 = 11 517 Kč.
Část mzdy zabavitelná bez
omezení … 11 517 - 9 283 =
2 234 Kč. Snížení na dělitelnost
třemi … 9 283 – 1 = 9 282 Kč.
Výše třetin… 9 282:3 = 3 094 Kč.
Z první třetiny bude uhrazena
část nepřednostní pohledávky
ve výši 3 094 Kč, protože má
dřívější pořadí, nežli přednostní pohledávka. V dalších měsících se uhradí zbytek.
Ke druhé třetině se přičte část
mzdy zabavitelné bez omezení
… 3 094+ 2 234 = 5 328 Kč
a uhradí se přednostní pohledávka ve výši 5 328Kč.
Zaměstnanci se vyplatí:
3 094 (třetí třetina) + 1 (snížení na dělitelnost třemi)
+12378(nezabavitelnáčástka)=
15 473 Kč
Více zde: http://www.naiclerova.cz/news/zmeny-ve-vypoctu-exekucnich-srazek-od-1-1-2014/

křižovatky U Rodenů
Společenský dům přejde pod taktovku Domovní správy Do
se zakously hladové bagry
„Provoz ale zůstane zachován,“ upozorňuje primátor Pišťák

Prostějov/mik - V řízení Společenského domu dochází
nadneseně řečeno k převratu.
Prostějovští radní totiž z různých důvodů rozhodli o tom,
že nechají zaniknout současnou
společnost starající se o chod
„kaska“ a převedou ho pod režim Domovní správy.
„Za hospodaření příspěvkových
organizací města, jakou je také
Společenský dům, zodpovídáme.
Všichni dobře víme, že toto zařízení se dlouhodobě provozuje
s ekonomickými ztrátami a pokud
by mělo fungovat plnohodnotně,
potřebovalo by desítky milionů
korun. A s přihlédnutím k tomu,

že město je vázáno smlouvou
o smlouvě budoucí se společností Manthellan, tak diskutujeme
i o ekonomice Společenského
domu. A přitom máme jednu
společnost stoprocentně vlastněnou městem, která umí řešit
i technické problémy a má k tomu
dostatečný aparát. Tím budeme
doporučovat zastupitelstvu, aby
obchodní společnost Společenský
dům zanikla a byla převedena pod
Domovní správu v Prostějově.
Včetně všech pracovníků, tedy
i vedení,“ potvrdil záměr celé rady
města Miroslav Pišťák, primátor Statutárního města Prostějov
s tím, že „kulturák“ by tím pádem „spadl“ pod režim Domovní správy až do doby, než by se
začal uskutečňovat investiční

záměr společnosti Manthellan
spojený s demolicí budovy současného Společenského domu.
Magistrát k tomuto kroku vedou
tedy hlavně ekonomické záležitosti, ale i technické. „Řízení
provozu Společenského domu
pod taktovkou Domovní správy
bude mnohem jednodušší. Dnes
musí jednatel tohoto zařízení
najímat různé cizí revizní techniky, objednávat řemeslníky
a firmy, které provádějí buď běžnou údržbu, nebo i nákladnější
rekonstrukce. Domovní správa
má takové zázemí, že je schopna
spoustu těchto záležitostí udělat
sama. Dojde tak jednoznačně
k finančním úsporám,“ přidal další významný důvod pro
změnu režimu první náměstek

primátora Jiří Pospíšil. „Provoz
Společenského domu ovšem
bude zachován, na něm se vůbec
nic nezmění,“ odmítl velmi důležitou větou všechny případné
pochybnosti primátor Pišťák.
Současný jednatel Společenského domu Roman Vejmola,
kterého následně Večerník
oslovil, ale změnou příliš nadšený není. Přesto bude rozhodnutí respektovat. „Neviděl
jsem žádný analytický rozbor,
podle kterého se rada města
takto rozhodla. Nevím, ale Domovní správa si bude muset
také najímat cizí firmy k tomu,
aby rekonstruovala technické
zázemí, takže bude žádat město
o stejné peníze jako my... Už
před třemi lety jsem zpracovával

studii toho, co ´kulturák´ potřebuje za opravy a předběžně vyčíslil všechny náklady. Snad tedy
město s péčí řádného hospodáře
ví, co dělá,“ neskrýval rozpaky
z plánů radních Roman Vejmola.
Na převzetí Společenského
domu už je naopak připraven
i jednatel Domovní správy Vladimír Průša. „O tomto záměru
jsem se sice dozvěděl až na
úterním zastupitelstvu, ale nepřekvapuje mě. Pokud tak zastupitelstvo rozhodne, budeme
to respektovat a ujmeme se tohoto úkolu,“ reagoval na žádost
Večerníku šéf Domovní správy
v Prostějově.
Podle dostupných informací by
k připravované změně mělo dojít už k 1. červenci tohoto roku.

Foto: Michal Kadlec
Prostějov/mik - Uzavírku kvůli
výstavbě rondelu v blízkosti
motorestu U Rodenů v Dolní
ulici zvládají řidiči překvapivě
dobře. Stavbaři se činí, bagry
se hladově zakously do asfaltu
a práce jde dělníkům od ruky.
„Sama jsem překvapena tím, že
v Prostějově v souvislosti s touto investicí nedochází vůbec
k žádným dopravním komplikacím.
Pouze snad minulé pondělí někteří
řidiči v Dolní ulici a také při

sjezdu z rychlostní komunikace
zmatkovali, protože zřejmě nesledovali prostějovská média, která
o uzavírce informovala,“ shrnula
Alena Rašková, náměstkyně
primátora zodpovědná za dopravu
v Prostějově.
Už příští týden by se měla uzavírka v Dolní ulici posunout
zhruba ještě o dvě stě metrů blíže
k centru. Stavbaři se totiž pustí
i do budování odbočovacího pruhu
z Dolní ulice do Šárky.

Areál Oděvního podniku Prostějov vyletí zřejmě už brzy do vzduchu, objevil se zájemce o pozemky

BUDE SE ODSTŘELOVAT! Vysoký komín
kotelny zůstane ale kupodivu stát...
Prostějov/mls - A je to tady!
Ostravská společnost Arcelor
Mittal si v průběhu uplynulého
týdne podala žádost o povolení
k trhacím pracím u celkem šesti
objektů někdejšího gigantu OP
Prostějov ve Vrahovicích. V praxi to znamená, že podstatná část
areálu zřejmě ještě letos v létě vyletí do vzduchu...
Jak Večerník exkluzivně zjistil, žádost na úřad doputovala před pár
dny. „Mohu potvrdit, že zhruba
před týdnem byla na Český báňský
úřad podána žádost o povolení trhacích prací vybraných objektů v areálu Oděvního podniku Prostějov.
Na pondělí šestadvacátého května
je připravena schůzka zástupců úřadu a ohledání místa přímo v Prostějově. Následně úřad rozhodne, zda
trhací práce povolí. Mělo by se tak
stát nejpozději do poloviny června,“ potvrdil Bohuslav Machek,
tiskový mluvčí Českého báňského
úřadu.

Jak jsme se dále dozvěděli, odstřel bude dosti rozsáhlý. Komín
bývalé kotelny ale přesto zůstane
stát na svém místě. „Žádost se vztahuje na celkem šest objektů, komín
mezi ně však nepatří. I pro nás je to
překvapení, obvykle se střílí v první
řadě právě komín a něco k němu.
Vtomtopřípadětomutaknení,“informoval Večerník Bohuslav Machek.
V současnosti se na demolici činí
zejména stroje společnosti PV
Recykling, která je provázána s novými vlastníky areálu ze společnosti
Astria group. Ani jedna z těchto
firem však nemá oprávnění provádět trhací práce. Žádost na úřad tak
poslala ostravská společnost Mittal,
která odstřel rovněž provede. Samotnou žádost ovšem museli její
zástupci konzultovat se skutečným
vlastníkem areálu. Z tohoto důvodu je překvapivé, že šéf společnosti
ještě v pátek o odstřelu nic nevěděl.
„Přiznám se, že je to pro mě nová
informace, kterou tak nemohu nikterak komentovat,“ reagoval Ondřej Batta, předseda představenstva
Astria Group.

Vývoj situace bude Večerník nadále sledovat. Již brzy přineseme
také názory zasvěcených i pamětníků. Pokud se vám zjevila nějaká
nostalgická vzpomínka, neváhejte
a pište do redakce na e-mail: vecernik@pv.cz!

Uvolněné pozemky po Oděvním podniku chce město!
již velice záhy uvolní odstřelem výrobních budov v areálu
Oděvního podniku!

Prostějov/mik - Informace, která přinejmenším překvapuje.
Večerník si uprostřed minulého
týdne ověřil, že Statutární město Prostějov má eminentní zájem o pozemky, které se zřejmě

„Nevylučuji, že si na
ně půjčíme,“ šokuje
primátor Pišťák

Už je vykucháno! Postupem doby těžká technika „odstrojila“ výrobní budovy Oděvního podniku, které
jsou nyní připraveny k odstřelu.
Foto: Michal Kadlec

„Byl jsem osloven majiteli areálu,
zda by město nemělo zájem o odkup pozemků. A jelikož zájem by
byl, hodláme vstoupit do jednání.
Vše je pak otázkou ceny,“ připustil
zprvu velmi opatrně Jiří Pospíšil,
první náměstek primátora Statutárního města Prostějov.
Společnost PV Recykling koupila před časem areál za osmapadesát milionů korun. Otázkou
je, za kolik peněz by parcely prodala magistrátu poté, co provede
demolici všech zbývajících budov.
„Odhadovat cenu v této fázi jednání není taktické, to jistě chápete. Každá z jednajících stran má
o její výši svou představu. Pokud
se představy obou stran budou
shodovat, či se alespoň maximálně přiblíží, dá se hovořit o odkupu
pozemku,“ nechtěl příliš spekulovat o ceně Jiří Pospíšil.
V každém případě pokud dojde ke
schválení, tak po demolici všech
výrobních objektů Oděvního podniku se uvolní zhruba osmnáct
hektarů prázdných pozemků.
První muž radnice Miroslav
Pišťák následně Večerníku v pátek minulého týdne potvrdil, že

o možné koupi pozemků se horečně diskutuje. „Pokud by cena
za tyto pozemky po Oděvním
podniku nebyla přehnaná, mohla
by to být pro město strategická
investice. Ta plocha je téměř připravena pro okamžitou výstavbu.
To znamená, že by se nám tak
významně rozšířila průmyslová
zóna a následným prodejem dalším zájemcům z řad investorů by
se nám vynaložené peníze zase
postupně vrátily zpět. Hlavní roli
ale samozřejmě bude hrát cena,
za kterou nám současný majitel
pozemky po Oděvním podniku
nabídne. A jestli se rozhodneme je koupit, připadá do úvahy
i možný úvěr od banky,“ připustil
primátor Miroslav Pišťák.
Určitě ale každého napadne
otázka, proč město nekoupilo
areál Oděvního podniku hned
a zda by tato okamžitá investice nebyla výhodnější!? „Město
nemělo zájem o areál a budovy,
pro které nemělo žádné využití.
Nyní ovšem přichází nabídka,
o níž lze uvažovat,“ snažil se objasnit změnu postoje Jiří Pospíšil,
primátorův první náměstek.

Témata Večerníku

Milí čtenáři,
vítejte na speciální straně Večerníku,
která tentokrát zacílila na majitele zvířecích
miláčků. A že jich máme v Prostějově požehnaně! Není se co divit, když jedno psí
zavrtění ocáskem nebo kočičí zavrnění působí na lidský organismus blahodárněji než
platíčko tabletek na bolení hlavy. Na to, aby
se vaši chlupatí mazlíci u vás cítili jako doma, toho moc nepotřebují, a přesto vám budou celý život plně oddaní. Plná miska jídla, čerstvá voda, tu a tam menší nebo delší
procházka, něco na hraní a hlavně milující
páníček, který na svého psa, kočku, fretku,
morče nebo andulku nedá dopustit. S pomocí naší speciální strany navíc zjistíte, co
ještě potřebujete k plné spokojenosti vaší
i vašeho chlupatého miláčka...
Text: Petra Hežová

Pohodové léto i pro chlupaté miláčky

Léto se blíží mílovými kroky
a s ním snad i dostatek teplého
a slunného počasí, které si přímo
žádá o nějaký ten výlet, procházku
a spoustu povalování se u vody
nebo na opalovacím lehátku.
Tak jako jistě nezapomínáte
chránit před účinky slunečních
paprsků sebe, nezapomeňte
ochránit i své čtyřnohé přátele.
Především psi, kteří se rádi
a ochotně zúčastní každé procházky a venkovního pobytu, se díky
svému kožichu snadno a rychle
přehřejí...
Chundelatý kabát, který se našim
psím miláčkům tolik hodí v zimních mrazech, se v létě totiž
bohužel nedá sundat, a protože
se psi nepotí, možná si někteří
páníčci ani neuvědomí, že zvířata
jsou na teplo stejně citliví jako lidé.

Proto...

bazénkem s vodou nebo třeba
Nikdy nenechávejte psa (a po- procházkou kolem mělké říčky.
chopitelně ani jiné zvíře)
INZERCE
zavřené v autě bez větrání
ani na přímém slunci!
Na delší cesty s sebou
vezměte vodu a misku
i pro vašeho psího miláčka.
I ten se čas od času potřebuje
osvěžit.
Venčete psa raději v brzkých dopoledních a pozdních
odpoledních hodinách, kdy
sluneční žár není tolik výrazný.
V létě psa nikdy nepřivazujte
venku bez vody a toho, aby
se mohl před slunečním žárem
skrýt do stínu.
Psi se na rozdíl od koček rádi
ovlaží v horkých letních dnech
ve vodě. Zkuste odměnit svého
čtyřnohého mazlíčka malým

INZERCE

Téma: volby do Evropského parlamentu už tento víkend

Mezi kandidáty je naprosté

minimum Prostějovanů...

Ve dnech 23. a 24. května proběhnou volby do Evropského
parlamentu. Během pátku od 14.00 do 22.00 hodin a soboty
od 8.00 do 14.00 hodin tak mohou i v Prostějově přijít k volebním urnám všichni, komu leží na srdci vývoj Evropské unie. Ale
co si budeme povídat, tyto volby jsou hluboko pod průměrným
zájmem voličů, načež průzkumy očekávají účast mezi dvaceti
až pětadvaceti procenty oprávněných voličů. A to jsou ještě
optimistické vize! Prostějov není v tomto ohledu výjimkou...
Prostějov/mik
Volby v Evropské unii se konají každých
pět let na základě všeobecného hlasovacího práva. Poslanci jsou takto přímo
voleni od roku 1979. Evropské politické
strany mají za tímto účelem právo pořádat kampaň v rámci celé Evropské unie.
V současné době má Evropský parlament
736 poslanců, ale s letošními evropskými
volbami se jejich počet zvýší na 751.
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V České republice si během pátku nebo
soboty budou moci voliči vybírat z kandidátů 94 politických stran a 76 politických
hnutí. Bohužel pro nás, mezi více než
čtyřmi tisícovkami kandidátů najdeme na volebních lístcích jen naprostou
hrstku politicky činných osob z Prostějovska. Konkrétně jich je rovný tucet...
Mezi dvanáctkou kandidátů navíc není
ani žádná výrazná osobnost známá
z veřejného života. Těm, kdo podrobně

VOLEBNÍ MODEL PRO VOLBY DO EP Zdroj: www.novinky.cz

PŘEHLED KANDIDÁTŮ DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Z PROSTĚJOVSKA
jméno
strana nebo hnutí
pozice na kandidátce
Petr Vysloužil
KDU-ČSL
9.
Petr Michek
LEV 21 - Národní socialisté
9.
Jakub Snížek
LEV 21 - Národní socialisté
23.
Oldřich Vrcha
Republikánská strana
6.
Petr Poláček
Republikánská strana
15.
Jan Smitka
ANO 2011
10.
Jaroslav Špaček
ANO 2011
24.
Martin Pekáček
Moravané
17.
Tomáš Doležel
Moravané
27.
Jiří Luska
Úsvit přímé demokracie
4.
Jaroslav Končák
Aktiv nezávislých občanů
12.
Martin Dostál
Věci veřejné
22.

sledují dění v Prostějově a okolí řekne
snad jen něco jméno Oldřich Vrcha,
a to ještě v hodně kontroverzním pohledu. Proč tomu tak je? A kde hledat důvod nezájmu populárních tváří?
O komentář k volbám do Evropského
parlamentu Večerník požádal prostějovského politologa Petra Sokola.
„O Evropském parlamentu se u nás moc
nemluví, ale jeho možnosti zasahovat do
našich životů s posilováním Evropské
unie stále narůstají, proto má určitě smysl do něj jít volit. Kdo by nevěřil, musí si
uvědomit, že bez souhlasu Evropského
parlamentu by například nemohl projít
zákaz žárovek nebo pomazánkového
másla,“ objasnil Petr Sokol, proč vůbec
o tomto víkendu jít k volbám.
Jak již bylo uvedeno, na kandidátkách
170 politických stran a hnutí je pouhých
dvanáct osob z Prostějovska. Proč tak
málo? „Je to podle mého názoru dané
tím, že se volí v celostátním obvodu
a o kandidátkách se vlastně rozhoduje
v Praze. I u velkých stran má navíc šanci
na zvolení jen tři až pět lidí, takže zbytek
kandidátky se většinou doplní bez velkého zohledňování některých regionů.
Minule bylo na kandidátkách více lidí
z Prostějovska, letos se mi zdá, že mají
navrch jiné části kraje,“ našel odpověď
na nepříliš lichotivé číslo zájemců o post
v Bruselu či Štrasburku politolog.
Také při těchto eurovolbách se dá v Česku očekávat nízká účast voličů. Podle
Petra Sokola ale nejsme v tomto ohledu
nijak výjimečnou zemí. „V nízké účasti
nejsme opravdu výjimkou v rámci Evropské unie. Hodně lidí chodí do Evropského parlamentu volit jenom tam,
kde lidem hrozí pokuta, když nejdou
k volební urně - třeba v Belgii. Očekávám, že u nás tentokrát přijde asi čtvrtina
voličů. Roli bude hrát nejenom to, že lidé
moc nerozumí tomu, co se v Unii děje,
ale také to, že národní parlamentní volby u nás byly celkem nedávno,“ myslí
si závěrem Petr Sokol.
Co vy, přijdete? Přejeme šťastnou ruku!

INZERCE

DċTI A DOMÁCÍ MAZLÍýCI
Jaké zvířátko byste si přáli?

VČtšina oslovených
dČtí by si nejvíc pĜála
pejska nebo koþiþku.
Z dalších zvíĜátek to
byly napĜíklad
králíþek, kĜeþek,
had nebo kĤĖ.
StĜední odborná škola
podnikání a obchodu, spol. s r.o.
Rejskova 4, 796 01 ProstČjov

vzorek: 150 dČtí
ve vČku 5 - 10 let
realizace: studenti školy

Region
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INZERCE

KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

Mladý řidič u Dzbelu roztřískal BMW

PLUMLOVSKO

PROTIVANOVSKO V AUTĚ SEDĚL I DVANÁCTILETÝ CHLAPEC!

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
Ve S
Skalce
kalc
ka
lcee
požehnají prameny
Skalka/mls - Slavnostní zahájení
lázeňské sezony a žehnání pramenů proběhne v lázních Skalka tuto
sobotu 24. května 2014 od 14.30
hodin. Po žehnání pramenu v ekumenickém pojetí se můžete těšit
na promenádní koncert v podání
Dechového orchestru mladých z
Němčic nad Hanou, vystoupení
taneční školy Pirouette a také na
divadelní společnost Větřák. Připraven bude i jarmark regionálních
výrobků a ukázka produktů z dílny
Domova Na Zámku v Nezamyslicích.

Na Stražisku
změří síly hasiči
Stražisko/mls - První kolo Velké
ceny Prostějovska - PÁTER CUPu
2014 se bude konat v sobotu 24.
května na koupališti ve Stražisku.
Hasičská družstva mužů se utkají
již v jednadvacátém ročníku soutěže „O putovní pohár starosty obce“
a ženy v sedmém ročníku klání „O
putovní pohár senátorky B. Sekaninové“. Zahájení soutěží je plánováno na 13.00 hodin.

V Němčicích si budou
povídat o lněném oleji
Němčice nad Hanou/mls - Městská knihovna Němčice nad Hanou
srdečně zve na „Povídání o lněném
oleji“, které se bude konat tuto středu 21. května od 17.00 hodin. Přednáška bude spojená s ochutnávkou
pomazánek se lněným olejem a
čajů z citronové trávy.

V Protivanově
vystavují ubrousky
Protivanov/mls - Výstava ubrousků, která potrvá až do 22. května, se
uskuteční v prostorách knihovny.
Na výstavě budete moci zhlédnout papírové ubrousky s různými
motivy a k různým příležitostem,
ubrousky staré i novější, české i
zahraniční a také se můžete naučit
několik technik skládání ubrousků
na váš sváteční stůl. Výstavu můžete navštívit denně od 7:00 do 15:00
hodin, kromě středy a pondělí.

Prostějovský region hostil prestižní akci, při které se místy až tajil dech

RALLYE HAMRY 2014: ZÁCHRANÁŘI SE POŘÁDNĚ ZAPOTILI
„Museli zvládnout i křik zraněných či topících se figurantů,“ podotkl mluvčí hasičů

Nechvalné předpovědi počasí nevěštily na sobotní den
nic dobrého a pořadatelé i účastníci jedenáctého ročníku
závodu pro dobrovolné hasiče RALLYE HAMRY 2011
tak měli čela plné vrásek. Atraktivní akce, která každý rok
skrývá řadu nástrah, překvapení a nutnosti vydat ze sebe
maximum znalostí, fyzické námahy, ale především odbornost pro pomoc lidem v nouzi, nakonec potrápila čtrnáct přihlášených družstev nejen z Olomouckého kraje.
Hošák, tiskový mluvčí Hasičského
záchranného sboru Olomouckého
„Počasí jakoby se chtělo umoudřit kraje.
a dopřálo závodníkům, až tedy na Dobrovolní hasiči ze čtrnácti družposledních pár hodin, sice zamrače- stev se v sobotu i v chladném počasí
né, ale přijatelné počasí s podmín- pořádně zapotili. Dopravní nehoda
kami, zvládnout náročnou etapu s nutným vyproštěním více zaklísedmi zastávek letošního ročníku. něných osob s různým zraněním,
Organizátoři letošního klání tak zkomplikovaná prudkým srázem
jako již tradičně vybrali zajímavá a nebezpečím zřícení vozidla do
místa a na nich připravili úkoly vodního toku, tonoucí se osoby v
pro prověření nejen odborné při- plumlovské přehradě či záchrana
pravenosti dobrovolných hasičů,“ osoby z výšky s náročným transpoznamenal s úsměvem Zdeněk portem pro předání lékařské po-

Hamry/mik

moci.To všechno čekalo záchranáře
v Hamrech, aby si s tím poradili.
„Na provedení jednotlivých úkolů dohlížely nekompromisní odborné komise a za provedené úkony přidělovaly body, ze kterých následně sestavily
pořadí. Těm nejlepším přinesly přední
příčky radost z tak náročném závodu,
jakým Rallye Hamry rozhodně je.
Samozřejmostí po skončení jednotlivých částí závodu bylo zhodnocení,
diskuze nad chybami či poukázání na
přednosti a kvality činnosti při pomoci lidem v nepříjemných situacích,“
přidal k průběhu mluvčí krajských
hasičů Zdeněk Hošák.
Neodmyslitelnou součástí i letošního
ročníku Rallye Hamry byla spousta
pomocníků.
„Figuranti se i letos postarali o různá
úskalí. Křik z vozidla a precizně připravená imitující zranění vháněla
husí kůži nejen závodním družstvům. A to někteří netušili, jaké drama prožijí při záchraně osob z vody,

a
1.Hlučín
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2.Bělkovice – Kaštany
ecern
3.Ostrava – Radvance
ww.v
w
4.Prostějov – Vrahovice
5.Ostrava – Muglinov
6.Protivanov
7.Plumlov
8.Prostějovičky
9.Držovice
10.Osek nad Bečvou
11.Nová Hradečná
12.Olomouc – Chomoutov
13.Tršice
14.Lutín - Třebčín
kdy již zachráněné osoby nedbají
pokynů zasahujících hasičů a vrhají
se zpět do vody s naivní představou,
že oni sami pomůžou svým kamaráRychle a kvalitně. Záchrana lidského života je i pro dobrovolné
dům,“ podotkl s úsměvem Zdeněk
hasiče samozřejmostí. V Hamrách to ale záchranáři museli při
Hošák.
soutěži zvládnout i na čas.
Foto: HZS Olomouckého kraje
A kdo vyhrál? Nakonec se podařilo
obhájit loňské prvenství dobrovol- místě skončilo družstvo Bělkovice- Radvance. „Bramborová“ příčka pak
ným hasičům z Hlučína. Na druhém -Kaštany a třetí byl výběr z Ostravy- patřila hasičům z Vrahovic.

Stromky u Výšovic Do boje o vesnici roku jdou čtyři obce z Prostějovska
napadly housenky

Výšovice/mls - Nedávno vysázené stromy mezi Prostějovem a Němčicemi
nad Hanou museli silničáři postříkat.
Alej mladých stromů rostoucích kolem
silnice u Výšovic museli silničáři v
polovině května postříkat.
„Stromy napadly škodlivé housenky
Bekyně mnišky, za což my opravdu
nemůžeme. Abychom je zachránili,
provedli jsme postřik z plošiny. Dříve by
se to udělalo z letadla, ale to už nyní není
možné. Každopádně věřím, že se stromy
se škůdci úspěšně vypořádají,“ vysvětlil
Večerníku Jaromír Foltýnek, vedoucí
prostějovské Správy silnic Olomouckého
kraje.

Prostějovsko/mls - Letos by to mohlo
vyjít! V prestižním klání Vesnice roku
2014 bude mít Prostějovsko hned kvarteto zástupců. Do tradiční soutěže se
zapojilo i město Němčice nad Hanou.
Zhruba dvoutisícové Němčice nad Hanou mají status města. Nicméně letos
využily toho, že tradičního klání o vesnici roku se mohou zúčastnit všechny obce
do sedmi tisíc obyvatel. „Do soutěže
jsme se zapojili, protože si myslíme, že
máme co nabídnout. Obzvláště jsem
hrdá na náš čilý kulturní a společenský

Rostou tu pár měsíců. V úseku mezi
Výšovicemi a křižovatkou se silnicí spojující
Pivín a Dobromilice nahradily loni nemocnou zeleň desítky mladých stromků.
Foto: archiv Večerníku

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

www.facebook.com/vecernikpv.cz

Mořický Revival festival vypukne již tento víkend

Mořice/mls - Máte rádi rock?
Tak o víkendu vyrazte do Mořic!
Prostějovský revival kalifornských
Red Hot Chili Peppers odstartuje
v pátek 23. května od 18.00 hodin
další ročník oblíbeného Revival
festu v Mořicích.
Jedna z největších přehlídek revivalových kapel v České republice

inzerce

Celkové pořadí Rallye Hamry 2014

nabídne v pátek pět a v sobotu dokonce hned osm skupin hrajících metalovou či rockovou muziku. Kromě
písní od „ostrých papriček“ budou
areálem místního koupaliště postupně
znít skladby známé v podání kapel
Iron Maiden, James Dio, AC/DC, Metallica a Scorpion. V sobotu se pak od
13.00 hodin mohou posluchači těšit

na Iné kafe, Scorpion, Status Q, Led
Zepellin, Bon Jovi, Rolling Stones,
Judas Pries a Kabát.
Festival se v Mořicích bude konat již
počtrnácté a návštěvníci všech generací se na něj pravidelně rádi vracejí.
Oceňují na něm zejména pohodovou
atmosféru, která na větších festivalech
často chybí.

život. Vždyť u nás působí hned devatenáct neziskových organizací, ve
kterých obětavě pracuje spousta lidí a
to často bez nároku na honorář. Přitom
výsledky jejich práce jsou na stále lepší
úrovni. Proto by případné ocenění mělo
směřovat hlavně k nim,“ vyjádřila se pro
Večerník starostka Němčic nad Hanou
Ivana Dvořáková.
S oprávněnými ambicemi do soutěže
míří i další obce. Velmi čilý společenský
život panuje nepochybně i v Tištíně,
kterému při poslední účasti před třemi

roky titul unikl skutečně jen o prsa.
Zkušeným a též úspěšným účastníkem
klání jsou i nedaleké Mořice, které se
pyšní zejména péčí o zeleň a životní
prostředí. Po výrazně delším čase se pak
o titul Vesnice roku uchází i Čelechovice
na Hané, jejichž rozvoj je dlouhodobě
všestranný.
Takže určitě máme komu držet palce.
Kromě čtveřice kandidátů z Prostějovska
se do boje o vesnice roku 2014 zapojilo
dalších dvaadvacet obcí z celého Olomouckého kraje.

776 159 120

region@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

Dzbel, Chornice/mik - Naštěstí jen
lehkým zraněním skončila havárie,
ke které došlo předminulou neděli
11. května kolem osmnácté hodiny
mezi obcemi Dzbel a Chornice.
Závažnější je ovšem fakt, že ve
zdemolovaném bavoráku seděl i
dvanáctiletý chlapec!
„Z prvotního šetření vyplývá,
že jednadvacetiletý řidič vozidla
BMW zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povaze vozovky,
kdy na mokrém povrchu dostal s

vozidlem smyk. Sjel mimo silnici
do travnatého příkopu, kde přední
částí vozu narazil do betonového
propustku, s autem se převrátil, a
narazil do dalšího betonového propustku. Při střetu došlo, podle prvotních informací, k lehkému zranění
celé osádky, tedy řidiče a jeho dvou
spolujezdců ve věku dvanáct a
dvaadvaceti let,“ popsala Večerníku
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.

Běžci poprvé zdolali Čehovskou desetitisícovku
Organizátoři byli nadšeni hojnou účastí sportovců všech výkonnostních kategorií

Čehovice/mls - V regionu máme
zase o jednu výzvu pro amatérské
sportovce více. Uplynulou sobotu
se jí stala Čehovská desetitisícovka. Nejedná se ovšem o obří
horský masiv vyrostlý uprostřed
žírné Hané, jak by mohl název
napovídat, ale o běh v okolí obce
známé oblíbeným rybníkem. Na
rozdíl od výstupu do nadmořských výšek, kde se „i led bojí tát“
je Čehovská desetitisícovka skutečně výzvou pro každého. PROSTĚJOVSKÝ Večerník nemohl
u této premiéry chybět.
Čím dál víc lidí tráví život v poklusu. Dokázal to i víkendový závod
v okolí Čehovic. Běh na deset kilometrů vedoucí mírně zvlněnou
hanáckou krajinou byl zařazen do
seriálu Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje. Na jeho start se
tak postavilo skutečně pestré spektrum sportovců lišících se věkem i
výkonností. K vidění tu tedy byly
skvělé atletické výkony zkušených
běžců, ale i těch, kteří s pravidelným

sportováním teprve začínají. Na své
si přišly také děti, pro které organizátoři připravili doplňkové běhy na
místním hřišti.
Jednoznačně nejstarší účastník do
Čehovic dorazil až z Jeseníku. „Vstával jsem ve tři hodiny ráno a jel vlakem,“ prozradil Večerníku Jaroslav
Merta, který v lednu příštího roku
oslaví osmdesátku. Téměř osm křížků by mu však určitě nikdo nehádal,
svojí pohyblivostí by strčil do kapsy
i leckterého třicátníka. „Mám obrovské štěstí na manželku. S ženou jsme
začali běhat, když mi bylo pětačtyřicet let. Od té doby jsem naběhal asi
třiasedmdesát tisíc kilometrů. Na závodech jsem prakticky každý týden
a třeba ještě před třemi roky jsem
jich absolvoval pětasedmdesát ročně,“ konstatoval s úsměvem Merta
s tím, že v oblibě má zejména běhy
do vrchu, v nichž nás reprezentoval
i na mistrovství světa. „Žena byla
na šampionátu opakovaně druhá, já
byl nejlépe šestý,“ dodal nadšenec,
který byl s akcí v Čehovicích velice

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

Všichni tři zranění byli převezeni
do nemocnice na ošetření a
vzápětí propuštěni do domácího
léčení. „Celková hmotná škoda
byla vyčíslena na sto jedna tisíc

korun. Přesné příčiny nehody a
její okolnosti nadále šetří policisté Dopravního inspektorátu
v Prostějově,“ dodala mluvčí krajské policie.

Plumlov/mik - Ne vždy, kdy se
zloděj vloupá do domu, něco
ukradne. To ale neznamená, že
není schopen majiteli způsobit
obrovskou škodu. Svědčí o tom
případ z páteční noci minulého
týdne v Plumlově.
„Během noci ze čtvrtka patnáctého
května na pátek šestnáctého května
Nejstarší účastník. Jaroslav Merta oslaví v lednu osmdesáté narozeniny. Zkušený běžec desetikilometrovou přestříhal zloděj plot u jednoho
trasu zvládl za hodinu a jednu minutu a svým výkonem u přítomných budil neskrývaný obdiv. Foto: Martin Zaoral domu v Plumlově, a vnikl na pozespokojený. „Trať vedla pěknou kraji- Spokojení nakonec byli i pořadate- si jeden ze dvou ředitelů závodu mek. Dále vypáčil okno rodinného
nou a byla dobře značená. Lidé jsou lé. „Akce se vydařila lépe, než jsme Luděk Coufal z TJ Haná Prostě- domu, a vnikl dovnitř. Celou nemotu příjemní. Co si přát víc?“ vyjádřil čekali. Počet běžců nás velice pří- jov, která akci za pomoci místních
se muž, jehož výkony si vysloužily jemně překvapil a dal nám motivaci sokolů a řady dalších dobrovolníků
do dalších ročníků,“ pochvaloval zorganizovala.
obdiv ostatních běžců.

vitost prošel a prohledal. Asi se mu
nic nehodilo, nic neodcizil, tak zase
stejnou cestou odešel,“ popsala
čin zatím nedopadeného zlodějenezloděje Marta Vlachová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje. Jak dodala, chmaták udělal v domě i tak obrovskou škodu. „Po jeho návštěvě
zůstaly majiteli zničené věci a
poškozené zařízení za jednatřicet
tisíc korun,“ dodala mluvčí krajské
policie.

Zloděj v Plumlově zničil
majiteli vybavení domu

U Krumsína havaroval cyklista

jak jela regionem kolona vítězství...

Na startu v Obědkovicích. PVysoká účast. Na start premiérového ročníku běžeckého závodu v Čehovicích se postavilo třiasedmdesát závodníků všech věkových i výkonnostních kategorií.

Měli štěstí. Zánovní BMW je pomalu zralé do šrotu. Tříčlenná osádka
vyvázla z nehody pouze s lehkým zraněním.
Foto: Policie ČR

Ředitel v cíli. V solidním čase domácí trať zvládl i šéf závodu Aleš Odehnal, kterému s organizací pomohla TJ Haná a
místní sokolové.

3x foto. Martin Zaoral

Trojice nejrychlejších. V elitní kategorii Muži „A“ zvítěžil Tomáš
Blaha z Kroměříže před prostějovským Pavlem Dvořákem (vlevo)
a Jiřím Matouškem z Drnovic.

Další hazardér, byl
OPILÝ JAKO SLÍVA!
Krumsín, Soběsuky/mik - V minulém čísle Večerník informoval
o nehodě silně podnapilého cyklisty v Bohuslavicích, který narazil do zrcadla na místní křižovatce. Pomalu jako přes kopírák
se udála podobná havárie minulý
týden na silnici mezi Krumsínem
a Soběsuky.
„Ve čtvrtek patnáctého května krátce před šestou hodinou večer došlo
na silnici ve směru z Krumsína na
Soběsuky k havárii dvaatřicetiletého cyklisty. Podle prvotních informací muž zřejmě nezvládl řízení a
s kolem spadl na zem. Při nehodě

utrpěl zranění, s nímž byl sanitkou
převezen do nemocnice na ošetření.
Podle lékařské zprávy utrpěl lehké zranění,“ informovala o dalším
karambolu cyklisty Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje. A jak se Večerník vzápětí dozvěděl, znovu šlo o totálně opilého
cyklistu! „U muže provedli policisté
dechovou zkoušku, která byla pozitivní, a naměřili mu 2,39 promile
alkoholu v dechu. Policisté mu další jízdu zakázali. Přesné okolnosti
havárie policisté zjišťují,“ potvrdila
Urbánková.

VE SLATINÍCÍCH POŽEHNALI PRAMENY Turisté na Smržické vandr vyrazí už podesáté Hrubčice: podcenil
Návštěvníci se v sobotu mohli nechat léčit vodou i hudbou

Slatinice/mls - Uvědomit
si jedinečnost lázeňských
pramenů, vychutnat si vystoupení Hanáků i malých
Hanaček, nechat se obklopit
tóny léčivé hudby a na závěr
si zatančit na večerní akci. To
vše a ještě něco navíc si mohli
užít sobotní návštěvníci
Lázní Slatinice. Nechyběl
u toho ani PROSTĚJOVSKÝ
Večerník.
Tradičnímu Žehnání pramenů
ve Slatinících předcházela Mše
svatá v místním kostele Nanebevzetí Panny Marie. Následně
se slavnostní průvod přesunul
k pítku na nádvoří lázeňského
domu Morava, kde také
proběhlo samotné slavnostní
žehnání. Při této příležitosti se
o program postaraly Hudba

Litovel a Sbor Pramen stejně
jako Hanáci a malé Hanačky ze
Slatinic.
Asi po hodinové přestávce
mohli návštěvníci zamířit na
netradiční prožitkový koncert.
Ten jim nabídl pro našince velmi
nezvyklé zvuky tibetských mís
a rituálních gongů či exotických
bubnů, které jsou typické pro africké i australské kmeny, eskymáky, severoamerické indiány
či sibiřské národy. Na desítky
těchto nevšedních nástrojů hrál
jediný člověk. „Snad vás koncert dobře naladil a inspiroval.
Všechny tyto nástroje fungují
na principu rytmu a vibrací.
Jsou ve své podstatě jednoduché, ale mají velkou sílu uzdravovat,“ rozloučil se se svými
posluchači Jaroslav Galáš, který
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Léčil zvukem. Na samotný závěr svého koncertu se Jaroslav
Galáš se svými posluchači rozloučil zvukem trojice zvonečků.
Foto: Martin Zaoral
svůj koncert věnoval svatému
Peregrínovi uctívanému jako
patron rodiček. Nevšední tóny
exotických nástrojů pak večer
vystřídala hudba vhodná k tanci.
Sobotní akcí květnový pro-

Představujeme regionální podnikatele...

držitelem prestižní národní značky kvalitních
potravin „KLASA“ a stejně tak obdržely pro
několik svých výrobků regionální ocenění
„Výrobek Olomouckého kraje“. Hlavními
kritérii při hodnocení jsou vždy vedle chuti,
vzhledu a vůně výrobku, zejména použité
suroviny, způsob výroby, využití místních
surovin, design výrobku a jeho vliv na zdraví
konzumenta.
Lešany preferují v masné výrobě kvalitu a
trvale ji garantují stálou jakostí surovin i výrobků. Pojmy jako drůbeží separát, sója nebo
mouka v souvislosti s uzenářskou výrobou
neznají, stejně jako maso z dovozu nebo
zamražené maso. „Zaručená kvalita uzenářských výrobků je zde samozřejmostí. Protože
lešanské výrobky neobsahují žádné náhražky
masa, jsou vhodné i pro bezlepkovou dietu,
což je i testováno. Maso je přirozeně bezlepkové, a pokud výrobek neobsahuje žádné
náhražky masa, tato vlastnost mu zůstává,“
potvrzuje Josef Toman, předseda Zemědělského družstva Vícov.

chází pěší trasy právě dokončovanou Naučnou stezkou na Stráž. Na tomto nejvyšším
bodě smržického katastru bude také první
kontrolní stanoviště s občerstvením zdarma.
Další z kontrolních stanovišť bude na vrcholu Velkého Kosíře, takže si účastníci mohou
užít krásných výhledů z nové rozhledny.
Trasy pro horská kola povedou tentokrát na
opačnou stranu než trasy pěší, do oblasti Drahanské vrchoviny. Na výběr budou okruhy
10, 27, 46 a 60 kilometrů. Připraveny budou
také čtyři silniční cyklotrasy ve směru na
Náměšť na Hané a Bouzov. O silniční trasy
je každoročně největší zájem a účastníci mo-

hou zvolit mezi 20, 34, 53 a 110 kilometrů
dlouhými okruhy. Popis všech tras najdete
na webových stránkách pořadatele www.
kctsmrzice.cz.
Na startu všech tras dostane každý účastník program akce s plánkem a popisem trasy a startovní
kartu na kontrolní razítka. Na kontrolních stanovištích potom kromě razítka minerálku zdarma
a na některých také malou svačinku s oblíbenou
škvarkovou pomazánkou. Cíl akce je ve smržickém sportovním areálu do 19.00 hodin. Pro
všechny, kdo úspěšně absolvují vybranou trasu,
bude připraven diplom a také medaile, která se
mění podle počtu účastí na této akci.

Trvale je v nabídce lešanské výrobny více než
sedmdesát masných výrobků, od drobných
uzenin přes salámy, uzená masa, uzené speciality až po vařené, pečené a další výrobky,
mezi kterými nechybí zabíjačkové speciality
jako jitrnice, jelita, ovar a samozřejmě denně
čerstvé škvarky. „V nadcházející sezoně jsme
připraveni nabízet zákazníkům na grilování,
opékání nebo přeuzení mnoho druhů klobás,
přičemž mezi oblíbené patří klobása lešanská
a grilovací, dále ručně vázané špekáčky, několik druhů kabanosu, čertovské a trampské
cigáro, uzená žebírka, uzené žebro speciál,
uzené koleno bez kosti, ale třeba i salám
Sedlák vhodný k přeuzení v udírně,“ vyčetl
z nabídky Toman..
Zájemcům o čerstvé maso, pocházející ze
zvířat odchovaných v tomto regionu a o
kvalitní masné výrobky vyráběné podle tradičních receptur, lze jen doporučit návštěvu
některé lešanské prodejny a osobně se tak
přesvědčit o kvalitě nabízeného masa a uzenin.

Novinkou pro sběratele bude také zbrusu nová
turistická vizitka Smržické vandr. Relaxace po
zdolání trasy bude po celý den doplněna bohatým občerstvením s velkým výběrem nápojů
a specialit z grilu a udírny.
Jak Večerníku pořadatelé potvrdili, domluveno je také krásné počasí... Věřme tedy, že
se ke spokojenosti všech účastníků jejich
přání naplní a jubilejní Smržické vandr bude
z dosavadních deseti tím nejhezčím. My u
toho, stejně jako v předchozích devíti ročnících pochopitelně budeme a přineseme
reportáž včetně rozsáhlé fotogalerie i videozáznamu.

Exkluzivní rozhovor se zastupitelem Vranovic-Kelčic Milanem Ošťádalem

„Bez dotací by se větší akce nedaly uskutečňovat,“ tvrdí

gram v areálu Lázní Slatinice
zdaleka nekončí. Na 31. května
zde plánují Dětský den, v rámci
něhož bude připraven bohatý
til obecní úřad, vybudovali jsme
program pro děti každého věku Vranovice-Kelčice - Ze druhé pozice Sdružení nezávislých nové byty, parkoviště před obeckandidátů zvolili občané Vranovic-Kelčic do obecního zastu- ním úřadem a mateřskou školplný soutěží a dalších aktivit.
pitelstva Milana Ošťádala. Místní rodák,, vlastnící p
projekční
j
kou, obecní motorest jsme ve

Široká nabídka masa a uzenin z Lešan

Vícov/pr - Provoz Zemědělského družstva
Vícov Jatky a masná výroba v Lešanech
vznikl v roce 1994, následně prošel náročnou rekonstrukcí a modernizací. V dnešní
podobě zahrnuje hovězí a vepřovou porážku, bourárnu, výrobnu, chladírenské
i expediční kapacity, vše plně vyhovující
také pro obchodování v rámci Evropské
unie. Celá potravinářská výroba je zde
pod stálým veterinárním dohledem.
V současné době nabízí své výrobky spotřebitelům ve dvaceti prodejnách masa a uzenin.
V regionu Prostějovska je to vedle podnikové
provozovny v Lešanech také nově otevřený
obchod ve Svatoplukově ulici v Prostějově a
dále prodejny masa a uzenin v Mostkovicích,
v Čechách pod Kosířem a v Protivanově. V
nich nabízí ZD Lešany zákazníkům ucelený
sortiment vepřového a hovězího masa včetně
drobů i velké množství uzených, vařených,
pečených a jiných masných výrobků a specialit, vždy včetně doplňkového sortimentu.
U několika výrobků jsou Lešany opakovaně

Smržice/bal - Na tuto sobotu 24. května
připravují organizátoři z Klubu českých
turistů Smržice jubilejní desátý ročník největší turistické akce v našem regionu. Pro
všechny zájemce z řad pěších turistů a cykloturistů bude nachystán velký výběr tras.
Start je tradičně od sedmi do deseti hodin
ve smržickém sportovním areálu, kde bude
hned od rána také zajišťovat občerstvení
oblíbená Restaurace U hřiště.
Pěší turisté si mohou podle své kondice vybrat mezi trasami 11, 21, 25, 37 a 50 kilometrů, které směřují do oblasti lázní Slatinice a
Velkého Kosíře. Hned ve svém úvodu pro-

kancelář zabývající se projektováním
váním pozemních staveb, je
oru dobrovolných hasičů a jesoučasně členem jednotky sboru
jich hospodářem, v obecním zastupitelstvu
stupitelstvu dokončuje druhé
čtyřleté volební období. Upozorňuje,
ňuje, že ve Vranovicích se na
žádnou vládu a opozici nehraje,
e, v obci se podle jeho slov
za uplynulé roky podařila spousta
sta věcí. „Přesto je stále na
čem pracovat,“ říká Milan Ošťádal
dal v exkluzivním rozhovoru
pro Večerník.
Jiří Možný
Vranovické zastupitelstvo
obce je tvořeno dvěma
kandidátkami s poměrem křesel
tři ku čtyřem. Projevuje se tato
skutečnost při praktickém fungování obce?
„Dvě kandidátky v naší obci neznamenají jako ve velké politice
vládnoucí a opoziční zastupitele. V
sedmičlenném zastupitelstvu panuje spolupráce bez ohledu na to, za
kterou kandidátku byl kdo zvolen,
a během celého funkčního období
si snad už ani nikdo neuvědomuje,
kdo byl za koho vůbec nominován...
(úsměv)“

Co se vám tedy společně
za uplynulé tři roky
podařilo?
„Toho bylo opravdu
hodně. Do nových prostor
se přemís-

spolupráci s novým nájemcem
opravili, získali jsme nový prapor
i znak, ve spolupráci se sborem
dobrovolných hasičů se uskutečuskuteč
nilo svěcení nového hasičského
praporu. Dále jsme obnovili památník obětem první světové války s bustou Masaryka a probíhá
revitalizace obou návsí, pravidelně před Vánocemi se koná setkání
občanů obcí kolem kopce Předina
na jejím vrcholu, je toho ještě i dál
plno.“
p
Pozorujete i přesto, že by
něco naopak mohlo fungovat lépe?
„Nechci tvrdit, že vše funguje na
sto procent, asi bych v této souvislosti zmínil lepší informova-

„Práce starosty je odpovědná a časově náročná
činnost na plný úvazek, což je vzhledem k mé
profesi otázkou buď pracovat pro obec,
nebo pro svou firmu. Obojí nelze.“

Foto: archív Milana Ošťádala

zastupitel Vranovic-Kelčic MILAN OŠŤÁDAL
o svém případném přesunu do čela obce

nost. Ale i to se již v letošním roce
podařilo zlepšit. Do každé domácnosti vždy na počátku roku doručíme soupis všech plánovaných
akcí na celý rok, takže si může
každý naplánovat svůj čas a podle
zájmu
j se zúčastnit.“
Hodláte kandidovat i v
blížících se komunálních
volbách?
„Pokud opět budu kandidovat, důvěra v hlasu od občanů mě potěší
stejně jako v předchozích dvou obdobích. O šancích bych ale dopředu nehovořil.“
Uvítal byste možnost stát
se starostou?
„Práce starosty je odpovědná a
časově náročná činnost na plný
úvazek, což je vzhledem k mé
profesi otázkou buď pracovat pro
obec, nebo pro svou firmu. Obojí
nelze.“
Na čem je potřeba v příštím období nejvíce zapracovat?
„Asi je to větší zapojení všech
zastupitelů do práce pro obec a
rovněž využívání všech dostupných možností pro čerpání dotací,
protože bez dotací by se větší akce
při napjatém rozpočtu obcí nedaly
uskutečňovat.“

zbytkový alkohol!

Hrubčice/mik - Večerní holdování alkoholu zřejmě přehnal.
Minulé pondělí ráno totiž
čtyřiačtyřicetiletého muže přistihli
policisté za volantem opilého. Sice
ne moc, ale jednalo se o zbytkový
alkohol.
„Třiačtyřicetiletého řidiče osobního vozidla policisté kontrolovali
v pondělí 12. května krátce po půl

osmé ráno v Hrubčicích. Provedenou dechovou zkouškou mu
naměřili 0,44 promile alkoholu. Po
poučení se muž podrobil lékařskému
vyšetření spojenému s odběrem
biologického materiálu v nemocnici.
Policisté mu další jízdu zakázali,“
uvedla Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.

Svěží jarní
zpravodajství
z Prostějovska

www.vecernikpv.cz
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„Cigaretář“ vybral
obchod ve Stražisku
Stražisko/mik - Zálibu v cigaretovém opojení bude mít asi
zatím neznámý pachatel, který
se někdy v době od pondělního
večera 12. května do úterního
rána vloupal do prodejny
smíšeného zboží ve Stražisku.
„Do prodejny vnikl po rozbití
výlohy a odcizil z ní stojan s
několika kusy krabiček cigaret
různých značek. Škoda odcizením byla předběžně vyčíslena

na osm tisíc korun, poškozením
ovšem až na sedmadvacet tisíc
korun. Policisté případ šetří pro
podezření ze spáchání trestných
činů krádeže a poškození cizí
věci, za které pachateli, v případě
jeho zjištění, hrozí až dvouletý
pobyt za mřížemi,“ informovala Večerník Irena Urbánková,
tisková
mluvčí
Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
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ZAHRANIČNÍ PŘÍVAL
plný kvalitní muziky
Jarní koncert prostějovských pěveckých sborů Vlastimila a Orlice
ozvláštnila návštěva
kolegů zpěváků z rakouského MännerXang
z Loosdorfu. Hudební
program byl bohatý
a účast návštěvníků hojná.

Prostějov/peh - I Prostějov se
letos přidal k městům po celém
světě, kde se pravidelně pořádají akce zvané Restaurant Days,
tedy festival amatérských restaurací, při nichž se prakticky
kdokoliv může pochlubit svým
kulinářským umem. A i přes
nepřízeň počasí a změnu dějiště
akce se vše povedlo na jedničku.

Prostějovská premiéra

Prostějov/peh
Přednáškový sál prostějovského
ND se stal místem setkání pěveckých kolegů z prostějovských
sborů Vlastimila a Orlice a mužského pěveckého spolku MännerXang z Loosdorfu. Toho využilo několik desítek milovníků
hudby, kteří si k příležitosti konání hudebního festivalu Prostějovské dny hudby vyslechli písně
duchovní, klasické i lidové. „Na
vystoupení se moc těším, sám
jsem členem zdejšího smíšeného
pěveckého sboru Exaudi, a tak si
rád poslechnu kolegy zpěváky,“
usmíval se před začátkem muž,
který se nám představil jako To-

RESTAURANT DAY zpříjemnil den a potěšil břicha

Návštěva z ciziny. Utužit přátelské vztahy, oslavit padesáté výročí a zpříjemnit deštivé odpoledne zdejším milovníkům hudby, to vše bylo důvodem
návštěvy rakouských pěvců z MännerXang.
Foto: Petra Hežová
Prostějovské koncertní vystoupení rakouských pěvců souboru MännerXang bylo současně
oslavou padesátého výročí od
založení jejich souboru. Jak
se Večerníku podařilo zjistit,
jejich prostějovští kolegové ze
souborů Vlastimila a Orlice jim
vbrzku hodlají milou návštěvu
oplatit.

máš. „Snažím se účastnit všech
hudebních vystoupení v rámci
Prostějovských dnů hudby, ale
někdy mi to nevychází,“ přiznala Eliška Čeplová.
V hledišti zasedl i primátor Statutárního města Prostějov Miroslav Pišťák. „Kdybych se netěšil, ani bych nepřišel,“ usmál
se první muž magistrátur.

V průběhu minulých čtyř let proběhl Restaurant Day v Praze, Brně
i Jeseníku, ale uplynulá sobota
patřila Prostějovu! „Obrátily se na
mě dvě účastnice kurzu Okresní
hospodářské komory ´Od kočárku k podnikání´ a pod záštitou
Zdravého města Prostějov jsme
společnými silami umožnili komukoliv z obyvatel předvést svého podnikatelského ducha, stát
se na jeden den kavárníkem či
restauratérem a pochlubit se svým
kulinářským uměním,“ přiblížila
Večerníku detaily akce Milada Sokolová, předsedkyně pořadatelské
organizace Okrašlovacího spolku
města Prostějova. Protože počasí
nepřálo, byla akce přesunuta do
prostor nedaleké ZŠ Jana Železného, což se na návštěvnosti
zřejmě projevilo jen okrajově,
neboť přes všechny strasti bylo
plno. Krátce po druhé hodině se

tělocvična základní školy zaplnila
návštěvníky, kteří se bez váhání
jali ochutnávat připravené dobroty. A že bylo co ochutnávat!

Sobotní menu
Restauratéři amatéři si pro své
hosty připravili dorty, toasty, koláče, buchty, zákusky, bezlepkové
pečivo, slané pohankové palačinky a další. „Dala jsem si medovník a byl výborný,“ libovala si
Martina Vaculová spolu s Petrou
Bezdomnikovou, která ochutnala
vynikající pařížský dort. „Líbí se
nám tu opravdu moc. Ochutnala
jsem několik sladkostí a teď si
dáme pivo na spláchnutí a dáme
si druhé kolo,“ neskrývala spokojenost sympatická paní Švedová, která s sebou na akci vzala
i devětaosmdesátiletého dědečka.
Velké pozornosti se těšil stánek
s bezlepkovými dobrotami. Jestliže byste ale čekali beztvaré placičky neurčité barvy, byli byste velmi
překvapeni, protože na dobroty,
které připravily členky Sdružení
Sedmikráska by se vám zaručeně sbíhaly sliny i pokud netrpíte
celiakií, pro níž jsou primárně
bezlepkové potraviny určeny. Recept na speciální pohankové palačinky si z francouzské Bretaně
přivezli manželé Texlovi. „Založit
si Velkoprostějovskou crepés re-

Pro povzbuzení těla i duše. Šálek čaje byl přesně to pravé, co si
toužíte dát při tak deštivém dni, jakým sobota byla. Foto: Petra Hežová
stauraci by se mi líbilo, ale uživit
se jen výrobou palačinek by bylo
asi obtížné,“ mínil Marek Texl,
podobně jako další návštěvníci
Richard Zbořil a Leona Hartlová,
kteří si v prostorách ZŠ J. Železného otevřeli stánek s vynikajícím
čajem s příchutí švestek, rozinek
a skořicí, který se dvojici osvědčil
i na čajovém festivalu v Praze.

Příjemná atmosféra
Ale nejen dobré jídlo a pití bylo
stěžejním tématem akce. Cílem
bylo mimo jiné vyměnit si recepty,
utužit přátelské vztahy a pobavit
se. K tomu všemu hrála po celou
dobu trvání akce country kape-

la Hloučeláci a svým tanečním
umem se pochlubili dívky a chlapci z Free Dance Jany Bálešové
a Mánes. „Jsem velmi příjemně
překvapena návštěvností. Doufám, že se akce všem líbila a společně se tak sejdeme snad v ještě
větším počtu na dalším Restaurant
dnu, který plánujeme na srpen,“
zvala již s předstihem organizátorka akce Milada Sokolová s tím, že
je v letních měsících počasí snad
nezklame.
No, PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
jakožto mediální partner sobotní
i srpnové akce, si takovou lahůdkovou akci rozhodně nenechá
ujít.

jaká
ja
aká bbyla
ylaa ppremiéra
reemiérra rrestaurant
esstaaurant dday...
ayy....
2x foto: Petra Hežová

Prostějovské dny hudby
přinesly KOMORNÍ KONCERT
V přednáškovém sále zazněla opereta i moderna

Prostějov/pav - Dvaadvacátý
ročník festivalu Prostějovské dny
hudby se pomalu blíží ke konci.
Minulý čtvrtek 15. května nabídl další ze zajímavých koncertních vystoupení. Na Komorním
koncertě v přednáškovém sále
se představily pedagožky ZUŠ
Vladimíra Ambrose zpěvačka
Pavlína Přikrylová a klarinetistka Edita Müllerová se svými
hosty violoncellistkou Bohdanou
Onderkovou a klavíristkou Danou Drápelovou.
Stejně jako celý letošní ročník festivalu, i Komorní koncert nabídl výběr skladeb různých období i žánrů.
Návštěvníci mohli slyšet například
Bachovo Preludium ze Suity G dur
pro sólové violoncello či Beethovenovo Trio pro klavír, klarinet
a violoncello. Zájem posluchačů
vyvolalo také několik operetních a
muzikálových árií ve vynikajícím
podání Pavlíny Přikrylové, která se
už od roku 1993 věnovala koncertní činnosti a v současné době vyučuje na ZUŠ Vladimíra Ambrose
zpěv. Hosty koncertu byly Bohdana Onderková, členka orchestru
opery a baletu Moravského divadla
v Olomouci a Dana Drápelová, jež
působí na JAMU v Brně a je členkou několika hudebních souborů.

Lahůdky bez lepku. Celiakové si nemohou dopřát čokoládu, pečivo Bohatý program. Na denním menu nebylo pouze vynikající jídlo
ani obyčejný špekáček. Na tyto dobroty bez lepku se ale sbíhaly sliny. a pití. Své umění předvedli i tanečníci Free Dance taneční školy.

Krásná Helena. Romanci Heleny z operety od Jacquese Offenbacha zazpívala Pavlína Přikrylová a na klavír ji doprovodila Dana
Drápelová.
Foto: Pavla Vašková
Největší třešničkou na dortu celého komorního vystoupení byly
ovšem tři písně současného hudebního skladatele žijícího v Mnichově Karla Řičánka. Ty mají
zásadní spojitost s Prostějovem,
protože vznikly na poetické texty
z cyklu Obyčejné písně bývalého
ředitele Městské knihovny Miloše
Kvapila.
„ Přestože se mi líbí trošku jiný druh
hudby, koncert mě zaujal. Jsem odchovankyně prostějovské ZUŠ, tak
jsem byla zvědavá na vystoupení
jejích pedagogů. A rozhodně jsem

Svěží jarní zpravodajství z Prostějovska

nebyla zklamaná. Nejvíc mě zaujala hudební báseň od Karla Řičánka
a Miloše Kvapila s názvem Červen.
Byla velmi expresivní,“ přispěla
svými dojmy devětadvacetiletá posluchačka Petra.
V rámci letošních Dnů hudby mají
posluchači možnost navštívit ještě
dva koncerty, a to Koncert komorního dua USA - Karen Bentley
Polock (housle), Ivana Sokolova
(klavír), který je na programu právě dnes, tj. 19. května a Koncert
učitelů ZUŠ, jež se uskuteční ve
čtvrtek 22. května.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

VYHRAJTE LÍSTEK NA... MICHALA DAVIDA!
PROSTĚJOVSKÝ
Ě
Ý Večerník, jakožto mediální partner, pro vás ve spolupráci s pořádající agenturou HIT TRADE, připravil SOUTĚŽ O VSTUPENKY na koncert legendárního hitmakera
MICHALA DAVIDA, který vystoupí ve Bíceúčelové hale-ZS v Prostějově již v ČTVRTEK 5.
ČERVNA 2014. A vzhledem k tomu, že koncert bude zcela jistě VYPRODÁN, dá se předpokládat,
že „zimák“ bude praskat ve švech. Díky Večerníku ale máte tradičně šanci být u toho, a ještě navíc
ZADARMO! Během probíhajících tří týdnů totiž mezi vás rozdělujeme HNED PLNÝ TUCET
VSTUPENEK!
Soutěž probíhá od pondělí 12. do čtvrtku 29. května ve třech dějstvích, přičemž v každém z nich vyhraje
čtveřice z vás, Ti pak budou moct do Víceúčelové haly-zimního stadionu v Prostějově ZDARMA právě
ve chvíli, kdy se budou hrát ty největší hity jako Nonstop, Děti ráje, Nenapovídej, Discopříběh, Ruská
Máša a desítky dalších.
Co je potřeba pro výhru vykonat?
Nic složitého. Stačí znát správnou odpověď na níže položenou otázku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem do redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a pak jen čekat, zda-li se právě na vás usměje
štěstí při losování z osudí...
V prvním dílu soutěže uspěli ti, kteří věděli, že MICHAL DAVID SE NARODIL RODNÝM JMÉNEM JAKO VLADIMÍR ŠTANCL. Jsme rádi, že vás „boj“ o vstupenky na koncert natolik zaujal a v
losovacím osudí se sešlo hned 333 správných odpovědí. Děkujeme!
Z nich jsme vylosovali první šťastnou trojici: Jana RIEGEROVÁ, V.Špály 18, Prostějov * Miloslava
RŮŽIČKOVÁ, B. Němcové 18, Prostějov * František HORÁK, Za Branou 337, Kostelec na Hané *
Miloš KRATOCHVÍL, Seloutky 33, Určice * Stanislav FACEK, Březinova 14, Prostějov
Vstupenky si budete moci vyzvednout přímo v redakci Večerníku a to od čtvrtku 22. května.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 2. KOLO ZNÍ:
KTERÝ ZE SVÝCH HITŮ OZNAČIL SÁM MICHAL DAVID JAKO NEJLEPŠÍ?
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „Michal David“. Můžete nám ale ovšem také volat na známé telefonní číslo 582 333 433, zasílat SMS
zprávu na mobil 608 960 042, případně se dostavit osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici.
Na odpovědi čekáme v redakci do ČTVRTKU 22. KVĚTNA, 12.00 hodin. Jména druhé PĚTICE
výherců zveřejníme v příštím vydání, které vychází v pondělí 26. května a najdete v něm i pořadovou
otázku s číslem TŘI. Vstupenky pak budou následně připraveny k vyzvednutí v redakci Večerníku.

Prostějov/peh - Sherlock Holmes a doktor Watson na straně
dobra proti Baskervillské bestii
v režii Divadla Point. Komediálně laděná předělávka slavného románu A. C. Doyla představila hlavní hrdiny v trochu
jiném světle a rozesmála početné publikum.
Páteční deštivý večer byl jako
stvořený k tomu, sednout si někam s dobrou knihou nebo zajít
do Divadla Point, kde právě řádila obávaná Baskervillská bestie.
Tu před čtenáře vypustil už v roce
1901 anglický spisovatel Arthur
Conan Doyle, autor geniálního
detektiva Sherlocka Holmese.
Uplynulý pátek večer ale Baskervillská bestie řádila v režii Aleše
Procházky a hereckého ansámblu
Divadla Point. V hledišti se sešly
desítky diváků, kteří s napětím
sledovali osudy Sherlocka Holmese a jeho věrného společníka
doktora Watsona, kteří se tentokrát představili velice netradičně
v komediální verzi slavného pří-

běhu. „Byla jsem zvědavá, jak se
dá z Psa baskervillského udělat
komedie,“ pousmála se divačka Martina, která přiznala, že je
pravidelnou návštěvnicí Divadla
Point. První návštěva to nebyla
ani pro slečnu Martinu Musilovou, která na páteční představení
dorazila spolu s kamarádem.
Herecké výkony hlavních protagonistů se klasicky mohly směle
rovnat profesionálům, a tak bylo
těžké posoudit, jestli se v této
komediální předělávce klasického detektivního příběhu více
smát lehce potrhlému doktoru
Mortimerovi (V. Lužný), podivínskému Stapletonovi (L. Kameníček) nebo nadměrně dobře
živené dvojici manželů Barrymoreových (K. Vejmělková a J.
M. Krejčí), kteří vyšetřovatele
neúmyslně mátli dokonalou
hanáčtinou. Šarmantní Henry
Baskerville (D. Krchňavý) se
ale o svůj život nemusel obávat,
když měl na blízku geniálního
detektiva Sherlocka Holmese (L.

Cesta do sídla Baskervillů. Ani byste nevěřili, jak může taková
cesta drožkou být zábavná. Speciálně, když řídí pan L. Kameníček.
Foto: Petra Hežová
Kadlčík). Ten k vyřešení případu
využil nejeden ze svých povedených převleků a pochopitelně
i svou pověstnou metodu dedukční, kterou několikrát vyrazil
dech nejen doktoru Watsonovi

(J. Šprynar), ale i přítomným
divákům.
Pokud vám Baskervillská bestie
unikla, vyzkoušejte už ve středu
Toma Sawyera nebo o týden později oceňovaný Testosteron!

Tradiční sjezd veteránů znovu zaplnil náměstí

Prostějov/peh - Už podevatenácté se na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově sjeli majitelé
historických vozidel, aby se se
svými dvou a čtyřkolovými miláčky pochlubili kolegům veteránistům i široké veřejnosti.
Náměstí T. G. Masaryka prostoupila vůně benzinu, leštěnky na kožené potahy a především řev motorů, což bylo
neklamným znamením toho,
že se do Prostějova opět po
roce sjeli majitelé historických
vozidel z blízkého i širokého
okolí. Jedinou obavou pořadatelského Hanáckého auto moto
klubu Prostějov bylo počasí, to
nakonec akci vzalo na milost, a
tak si návštěvníci mohli naplno
vychutnat přehlídku krásy a elegance plechových fešáků, kteří
brázdili silnice v letech dávno
minulých. „Strach jsme opravdu
měli hlavně z počasí, ale i tak je
účast více než slušná. K vidění
je stovka historických vozidel,
bohužel majitelé těch nejstarších tentokrát se vzhledem k
proměnlivému počasí. „Nejstaršími automobily letošního

srazu jsou Zbrojovka 24 z roku
1934 a American Buick z roku
1936. Nejstarší motocykl je letos
Indian z roku 1929,“ pochlubil
se několika nejstaršími účastníky
jednatel pořadatelské organizace
a ředitel akce Josef Jakeš. Kromě překrásně naleštěných automobilových a motocyklových
pradědečků se na náměstí těšila
velké pozornosti početná skvadra velorexů a své si na akci užil
i maskot akce, voskový model
Teodor, kterého vlastnoručně
vystyloval pan Petr Studený,
předseda Hanáckého auto moto
klubu.
Ještě před odjezdem na parádní
promenádu městem došlo na
vyhlášení vítězů divácké soutěže
elegance. V kategorii motocyklů
to byli: 1. Praga 350 Miroslava
Pospíšila, 2. Norton 500 Milana
Mrákavy, 3. Jawa 250 Dalibora
Kellnera. V kategorii automobilů: 1. Tatra 613 Jaromíra Janíčka,
2. Mercedes 110 Ivana Začala, 3.
Triumph Tomáše Malána.
Letošní devatenáctý sraz se konal v rámci oslav stého výročí
prostějovské radnice, současně

na
video rnikpv.cz
.vece
www

Pořádek musí být. Na bezproblémový průběh akce dohlížel i
příslušník Veřejné bezpečnosti, který policejní houkačkou odstartoval parádní jízdu městem.
Foto: Petra Hežová
se vzpomínkou na jednoho ze
zakladatelů prostějovského Hanáckého auto moto klubu, zesnulého pana Zdeňka Pittnera.
Pokud vám devatenácté setkání
veteránů bylo málo, přijďte se

podívat na výstavu historických
vozidel a Pohár krále Ječmínka
už 31. května do Chropyně nebo
vyčkejte na podzimní burzu na
parkovišti před supermarketem
Tesco.

Ze života města

ÚČETNÍ UZÁVĚRKU MĚSTA ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI, ALE...
Většina dala na slovo auditorky, majetkem ovšem ručí politici!

Hlavním důvodem, proč primátor Miroslav Pišťák
svolal na minulé úterý mimořádné jednání zastupitelstva, bylo schválení řádné účetní uzávěrky
města a jím zřízených organizací za rok 2013.
A nejednalo se o nic jednoduchého! Jak Večerník
už v polovině března informoval, zastupitelé se
vzhledem k novele občanského zákoníku velmi
zdráhali přijmout odpovědnost za uzávěrku. Za
správnost účetnictví města totiž nově ručí každý
ze zastupitelů vlastním majetkem! Však se kvůli
tomu také v úterý odpoledne strhla na půdě radnice ostrá diskuze...
Prostějov/mik
„Finanční
výbor
zasedal
v pondělí dvanáctého května
za účasti auditorky, která nám
některé sporné body vysvětlila.
Na základě toho náš výbor
doporučil zastupitelům schválit
účetní uzávěrku města za rok
2013,“ řekl hned na začátku diskuze Radek Zacpal, předseda
finančního výboru města. Vzápětí
jak ostravská auditorka Marie Ptáčková, tak členové rady
města, byli zasypáni dotazy ostatních zastupitelů. Probíraly se
jednotlivé položky účetnictví,
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ale většina otázek směřovala
k
nedávno
odhalenému
finančnímu průšvihu na Základní škole Dr. Horáka. „Jak po
mně může někdo chtít, abych
zvedl ruku pro tuto účetní
uzávěrku, když na zmíněné
škole je více jak dvoumilionové
manko? A je toto manko vůbec
nějakým způsobem vykázáno
v účetní uzávěrce města? Já jsem
ho v materiálech nikde nenašel
a za účetnictví města ručím
podle občanského zákoníku
svým majetkem,“ rozdurdil se
jeden z opozičních zastupitelů.
„Přiznejme si otevřeně, že to, co

se stalo na Základní škole Dr.
Horáka, je obrovský problém.
Nicméně z hlediska účetnictví
se zmíněné manko v uzávěrce
města za rok 2013 neobjevilo,
tato operace bude vykázána až za
letošní rok. Účetní uzávěrka, kterou budeme nyní schvalovat, není
nijak touto událostí ovlivněna,“
ujistil své kolegy zastupitele Miroslav Pišťák, primátor Statutárního
města Prostějov.
Druhý zásadní dotaz většiny
zastupitelů mířil na nezávislou auditorku, kterou si najalo
město k detailnímu prozkoumání
účetní uzávěrky. „Můžeme se

Perličky
ze zastupitelstva

spolehnout na to, že jste všechny
účetní údaje prozkoumala a jsou
správné? Hlavně mě zajímá,
zda za účetnictví města za rok
2013 dáte lidově řečeno krk,
a my pro něj můžeme hlasovat,“
zeptal se na rovinu Josef Augustin (KSČM). „Za sestavení účetní
uzávěrky je odpovědné město.
Uzávěrka má podat věrný a poctivý obraz v souladu s českými
účetními předpisy a za takový
kontrolní systém, který považuje
za nezbytný pro sestavení konečné
Přinesla klid. Ostravská auditorka Marie Ptáčková ujistila zastuuzávěrky tak, aby neobsahovala
pitele, že účetní uzávěrka podává věrný obraz hospodaření města
významné materiální nesprávnosti
a jeho organizací.
Foto: Michal Kadlec
způsobené podvodem nebo chybou. Mojí odpovědností je vyjádřit
ÚČETNÍ UZÁVĚRKA MĚSTA PROSTĚJOVA
na základě našeho auditu konečný
výrok k této uzávěrce,“ řekla Ma- položka
rok 2013 (v Kč)
rok 2012 (v Kč)
rie Ptáčková z ostravské auditorNáklady
z
činnosti
701
807
262
692
955 608
ské společnosti FIN-PARTNER.
Vzápětí ale prostějovské zastup- Spotřeba materiálu
9 300 437
7 234 947
itele přece jen jakž takž uklidniSpotřeba
energie
32 635 806
28 135 391
la. „Podle našeho názoru účetní
uzávěrka města Prostějova Opravy a udržování 58 127 252
55 667 168
podává ve všech významných
121 134 006
120 038 434
ohledech věrný a poctivý ob- Mzdové náklady
raz aktiv i pasiv včetně nákladů
Zdroj: Magistrát města Prostějov (pouze vybrané údaje)
a výnosů jeho hospodaření.
Jsme přesvědčeni, že důkazní základ pro vyjádření našeho Na její slova nakonec většina zainformace, které jsme získali, výroku,“ konstatovala Marie stupitelů dala. Účetní uzávěrka
města za rok 2013 byla schválena.
poskytují dostatečný a vhodný Ptáčková.

Parkoviště u fotbalového areálu SCM se i přes odpor
některých lidí začne stavět už o prázdninách

Prostějov/mik - A je to
tady! Město konečně získalo ministerskou dotaci na
výstavbu parkoviště v jižní
části sídliště E. Beneše
u fotbalového hřiště. V této
lokalitě tak nově vznikne
šestačtyřicet parkovacích
míst. Přestože tato investice byla terčem kritiky
některých místních občanů,

stavět by se mělo už o letních prázdninách!
Ve výběrovém řízení na
zhotovitele stavby byla vybrána firma STRABAG.
„Předložila
nejvýhodnější
nabídku ve výši 3,675
milionů korun včetně DPH,“
prozradil Zdeněk Fišer,
náměstek primátora Statutárního města Prostějov pro

stavební investice s tím, že
státní dotace činí dva a půl
milionu korun.
„Dotaci na výstavbu tohoto
parkoviště jsme obdrželi
už vloni, a to dokonce
ve dvojnásobné výši. Ale
jelikož se někteří občané
proti tomuto záměru odvolali ke krajskému úřadu,
o státní peníze jsme přišli,

lépe řečeno, museli jsme je
převést jinam,“ zavzpomínal
Fišer na loňský rok. „Pokud
vše dobře půjde, začít stavět
by se mělo během letních
prázdnin. V rámci akce bude
vedle výstavby parkoviště
provedena také rekonstrukce
komunikace a veřejného
osvětlení,“ doplnil Zdeněk
Fišer.

Radní pod palbou

Nový dům pro seniory v Čechovicích?
„Soukromému investorovi jsme řekli ano,“
potvrdila náměstkyně primátor Alena Rašková

Prostějov - V současné době žije v Prostějově bezmála tři
stovky důchodců, kteří marně žádají o bydlení v domech pro
seniory nebo v zařízeních s pečovatelskou službou. Trn z paty
by mohl městu vytrhnout soukromý investor, který hodlá vedle
Intersparu v Čechovicích postavit právě toto potřebné sociální
zařízení. Magistrát rozhodně není proti. A jak Večerníku v rámci
exkluzivního rozhovoru potvrdila Alena Rašková (na snímku),
výhodnější je právě zájem a investice soukromníků... „O byznys
se přitom v žádném případě nejedná,“ konstatovala náměstkyně
primátora Statutárního města Prostějov.
jednat o dvě přízemní bezbariérové budovy s malometrážními byty
O jaký záměr vůbec a zajištěnou pečovatelskou službou.
jde a kde by nový Jde o bydlení, které je u nás pořád
dům pro seniory měl vyrůst?
zapotřebí.“
Opravdu tato sociální
„Mimoprostějovská
společnost
zařízení v Prostějově
Balher požádala město o vyjádření k
jejich investičnímu záměru postavit chybí?
na pozemku v Čechovicích vedle In- „Demografický průzkum jednotersparu dům pro seniory. Mělo by se značně prokázal, že v Prostějově
seni
bude seniorů
neustále přibývat
po
a budou potřebovat
jednak takzvané
bydle a v druhé řadě i pečomalé bydlení,
vatelskou sslužbu. V současné době
Pro
máme v Prostějově
zhruba dvěstěsežá
dmdesát žádostí
o bydlení v domech
pečovate
s pečovatelskou
službou. Přitom
podo
město podobných
bytů vlastní zhrustov ale jak je patrné, není
ba tři stovky,
do
to dostačující.
Přibližně stejný
po seniorů musíme totiž
počet
o
odmítat.“
Z toho vyplývá, že
pro město je zřejmě
výhodnější přenechat
tuto službu zájemcům
z řad soukromých investorů, že?
„Nevím, jestli výhodnější, ale každopádně rychlejší. Víte, při
výstavbě podobných
zařízení musí město
i soukromník žádat stát
Foto: archív Večerníku o dotaci, na kterou je
Michal Kadlec

v podobných záležitostech nárok.
Ovšem další náklady se vracejí hodně dlouho, někdy až za dvacet let.
Nejde tedy o žádný byznys, jak si
někdo myslí.“
Opravdu nejde o výhodný kšeft? Vždyť
v poslední době o stavbu domů
pro seniory v Prostějově projevilo
zájem hned několik firem...
„To je pravda, jen za poslední měsíce jsme registrovali hned tři žadatele. Dva z nich ale chtěli stavět
nadstandardní bydlení, které by bylo
spíše pro movitější seniory, kteří by
si vše pochopitelně zaplatili. A to už
je možné považovat za výhodné pro
investora. Otázkou je, kolik movitých seniorů mezi námi ale je...(lehký
úsměv) Ovšem klasický dům s pečovatelskou službou rozhodně žádným
kšeftem pro kohokoliv není.“
Takže v podstatě je
jedno, zda domy pro
seniory buduje v Prostějově město
nebo soukromník?
„Ano, v podstatě je to tak. Vybudování nových bytů v domech
s pečovatelskou službou je v ´Programovém prohlášení Rady města
Prostějova´. Chceme neustále rozšiřovat a zkvalitňovat sociální služby
pro občany, v této oblasti zejména
pro seniory, osoby zdravotně a tělesné postižené. Proto město dává zelenou i komerčnímu projektu domu
s pečovatelskými službami. Jak jsem
již naznačila, podle demografických
údajů vyvstává do budoucna daleko
větší potřeba ubytování pro seniory
z důvodu postupného stárnutí populace. Domy s pečovatelskou službou
navíc představují sociální službu,
která je velice vyhledávaná i z toho
důvodu, že obyvatelé mají zabezpečenou také lékařskou péči. Ze strany
našich klientů je tato sociální služba
dlouhodobě velmi pozitivně hodnocena.“

INZERCE

Rozhodnuto. Mezi fotbalovým areál SCM Za místním nádražím
a panelovými domy sídliště E. Beneše vyroste brzy parkoviště pro
šestačtyřicet vozidel.
Foto: archiv Večerníku

www.
vecernikpv.cz

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

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

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

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

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

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

01. Stavaři hledí vpřed. Buď se z nich stanou úspěšní architekti,
projektanti či stavbyvedoucí, nebo skončí pod mostem či ve škarpě.
O tom, že budoucnost je nejistá, svědčí tablo z firemní prodejky Těšínských jatek na Žižkově náměstí.
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Vedení magistrátu předalo prestižní Golfa mu poškrábali i vymlátili. BYLA TO POMSTA?

CENY MĚSTA PROSTĚJOVA

Držitelé ocenění pohromadě. Cenu města Prostějova získali za rok 2013 dva jednotlivci a čtyři
prostějovské organizace.
Foto: Magistrát města Prostějova

Minulé úterý dopoledne se v obřadní síni prostějovské radnice uskutečnilo slavnostní předání Cen města Prostějova
za rok 2013. Výběr šestice vyvolených byl letos doslova
průlomový. Prestižní ocenění obdržely totiž pouze dvě jednotlivé osobnosti, zbytek držitelů se rekrutoval s organizací
prospěšných pro město... Večerník byl u toho.
Prostějov/mik
Cenu města Prostějova za rok
2013 obdrželi vědec a pedagog Jan
Lasovský a učitel a turista Karel
Kotyza. Rada města pak ze široké
škály navrhovaných osobností vybrala pro udělení ceny Ekocentrum
Iris, Mateřské centrum Cipísek,

Dechový orchestr ZUŠ Vladimíra
Ambrose a Svaz skautů a skautek
ČR – Děti přírody v Prostějově. „Je
to skutečně novinka, ale musíme si
uvědomit, že nejenom jednotlivci se
zasluhují o dobré jméno Prostějova.
Máme ve městě plno občanských
sdružení,
zájmových
skupin,
uměleckých sborů a sportovních

oddílů. Tyto organizace ochraňují
naši přírodu, dělají slávu Prostějovu
i v zahraničí nebo bez myšlenek
na zisk se starají o naše děti
a mládež. A toto rozhodně nelze
přehlédnout,“ řekl Miroslav Pišťák,
primátor města.
Předávání prestižních ocenění
v obřadní síni bylo přítomno několik
desítek dalších významných osobností ze společenského, kultur-ního
i sportovního života města Prostějova.
MEDAILONKY držitelů Cen
města Prostějova za rok 2013 najdete na www.vecernikpv.cz, rozhovor s Karlem Kotyzou pak v
příštím tištěném vydání Večerníku

Policisté letos zaznamenali celkem pět útoků proti vozům

Prostějov/mls - Brali ho všichni
čerti. A nelze se mu vůbec divit. Předminulý čtvrtek večer
odstavil nejmenovaný řidič
svůj modrý golf před domem
na sídlišti v Dolní ulici, aby jej
následné ráno našel pořádně
poničený... Neznámý vandal
mu auto kompletně poškrábal,
a navíc mu vytloukl přední sklo.
Nad jeho motivací zůstává rozum
stát. Neleze přitom vyloučit, že se
jednalo o pomstu zloděje, kterého
majitel vozu nedávno dopadl...
U vozu Volkswagen Golf někdo
poškrábal oba boky, na kufr
načmáral nápis „Umyj si to“
a přední nárazník „ozdobil“ pozdravem „Zdar”. Kromě toho
potrhal černou fólii na přední kapotě
a rozmlátil přední sklo. „Auto
sice není nejnovější, ale bylo tak
trochu ´vymazlené´. Škoda je tak
kolem šedesáti tisíc korun. Tady
v Prostějově jsem jej opravoval pro
jeho majitele,“ vyjádřil se dočasný
řidič vozidla s pražskou poznávací
značkou.
Důvod, proč by si někdo vybral
právě jeho auto, zůstává pro
muže neznámou. Není přitom
vyloučeno, že by se mohlo jednat o pomstu! Mladíkovi se totiž
počátkem roku podařilo chytit
zloděje, který okradl starou paní.
A právě v později poničeném autě
jej vezl na policii. „Ten borec pocházel z Nezamyslic. Ale nemyslím,
že by to udělal právě on,“ reagoval
na tuto spekulaci řidič poničeného

„Umyj si to!“ Neznámý vandal poškrábal tento Volskwagen Golf ze všech stran. Do zadních dveřích
vyryl svůj těžko pochopitelný vzkaz...
3x foto: Martin Zaoral

vozu. Předmětem nepochopitelného
útoku mohla být třeba také „pouze“
pražská poznávací značka, která se
neznámému pachateli jednoduše
nelíbila.
V každém případě za trestný
čin poškození cizí věci nyní neznámému výtržníkovi hrozí až
jeden rok vězení. Podobných
událostí se přitom do roka stane
několik desítek. „Za první čtyři
měsíce letošního roku policisté

VÝBORNÁ ZPRÁVA: Olomouckou uzavřou jen na čtrnáct dnů
Rekonstrukce křižovatky má proběhnout
bez vážných následků na dopravu

Prostějov/mik - Rekonstrukce
důležité křižovatky, ze které
řidičům mrazilo v zádech, má
být provedena rychleji, než
se původně předpokládalo.
Jak Večerník zjistil, generální
oprava silniční komunikace
u
železničního
přejezdu
v Olomoucké ulici se obejde
bez vážnějších komplikací
v dopravě. Olomoucký kraj
totiž vybral firmu, která hlavní silniční tah dokáže obnovit
během pouhých čtrnácti dnů!

Muž našel
v Moravské svoji
„vysátou“ škodovku

Prostějov/mik - Nepříjemné
překvapení čekalo uplynulý pátek ráno na majitele škodovky,
který ji v Moravské ulici našel
s děravou nádrží a bez benzínu.
„V pátek šestnáctého května
ráno přišel majitel ke svému
autu, které si ve středu večer
zaparkoval v Moravské ulici v
Prostějově. Našel poškozené víčko u nádrže své Škody Fabie a
prázdnou nádrž. Jen pod autem
byla malá skvrna od benzínu a
v nádrži díra, kterou zloděj odčerpal zhruba 25 litrů benzínu,“
informovala Večerník Marta
Vlachová, tisková mluvčí krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje s tím, že
majitel škodu vyčíslil na patnáct
tisíc korun.

Rekonstrukce křižovatky ulic
Olomoucká - Barákova - Sladkovského v místě křížení se
železniční tratí je společnou
investicí tří investorů, a to Olomouckého kraje, Statutárního
města Prostějov a Správy železniční dopravní cesty. „Předpokládáme, že práce budou zahájeny počátkem července tohoto
roku při částečném omezení provozu. Využiji i této možnosti
a opět si dovolím požádat občany a účastníky silničního provozu, aby při samotné realizaci
této významné investiční akce
byly vstřícní a shovívaví,“ ape-

luje nejen na řidiče Alois Mačák, první náměstek hejtmana
Olomouckého kraje a současně
prostějovský radní.
Původně se předpokládalo,
že uzavírka této lokality potrvá dlouhé dva měsíce, z čehož panovaly oprávněné obavy vzhledem k tomu, že jde
o jednu z nejfrekventovanějších komunikací v Prostějově. „Rekonstrukce železničního přejezdu bude prováděna
v následném termínu také
za úplné uzavírky ulice Olomoucké. Přesný termín těchto
úplných uzavírek není v sou-

Kristus majitele ještě nenašel

Prostějov/mik - V minulém čís- policie nebo zavolal na linku
le Večerníku jsme na základě 156,“ sdělil Jan Nagy, velitel
žádosti Městské policie v Pro- Městské policie v Prostějově.
stějově zveřejnili informace
o neobvyklém nálezu sošky
Ježíše Krista, která byla odebrána hledanému zloději. Majitel se ale neozval a dodnes
se tedy nenašel! Proto výzvu
opakujeme...
Svatá relikvie může pocházet ze
hřbitovního náhrobku, ale mohla
být také součástí výbavy některého z kostelů na Prostějovsku.
„Pachatel trestné činnosti bohužel nepřiznal, odkud ji odcizil,
respektive stále tvrdí, že ji pouze našel. Veřejná pátrací relace
prostřednictvím Večerníku zatím
ovoce nepřinesla, stejně tak jako
naše vlastní vyšetřování. Opětovně tak vyzývám majitele půl Tajemný Kristus. Majitel této
metru vysoké sošky Krista, aby zřejmě odcizené sošky stále není
Foto: archiv Večerníku
se přihlásil na služebně městské znám.

... a vy už taky, páni policajti?
Prostějov/mik - „Přečetl jsem
si ve Večerníku váš článek
s názvem ´Copak takhle se
parkuje?´ a nestačil jsem se
divit, jak někteří řidiči nedovedou respektovat značení
a parkovat tak, jak se jim
chce. Ono když se podíváte
ve městě, tak takových je tam
celkem dost a na parkovištích
je to ještě horší.
Tam vůbec nerespektují vyhrazené parkování a klidně se postaví úplně našikmo, takže zaberou místa minimálně pro další
dvě auta. To ale nebylo mým
záměrem. Chci vás jen upozornit, že špatné parkování není jen
výsadou nás normálních řidičů,
ale i strážci zákona parkují, kde
se jim zachce, ale na rozdíl od
nás smrtelníků jim za to nikdo

nedává pokuty a nebo trestné
body,“ napsal na redakční
e-mail J. Š. Z Prostějova. Jako
důkaz poslal fotografii, kde se
páni policisté klidně postavili
pod značku zákazu zastavení.
A co je horší, přímo před Dopravním inspektorátem Policie ČR v Havlíčkově ulici!
„Všiml jsem si toho, jak jsem šel
do města na nákup. Když jsem
se asi po dvou hodinách vracel,
policejní ´oktávka´ stála v zákazu pořád! Teprve po přečtení
vašeho článku jsem si řekl, že
když dávají pokuty policajti, tak
ať lidi vidí, co si oni mohou dovolit, aniž by jim někdo dal pokutu a nebo sebral body. Měl by
to vidět alespoň jejich nadřízený,
aby jim pořádně vynadal, když
už nic jiného. Já si myslím, že by
nám policisté měli jít příkladem
a nikoliv naopak,“ doplnil svůj
názor J. Š. z Prostějova.

O reakci požádal Večerník
tiskového mluvčího Krajského
ředitelství
Policie
ČR Olomouckého kraje Josefa
Bednaříka,
kterému
jsme samozřejmě poslali
i zmíněnou fotografii. „Jedná se
každopádně o fatální dopravní
přestupek, kdy služební vozidlo prostějovského obvodního
oddělení Policie ČR parkuje na
místě zákazu zastavení. Více
vám v tuto chvíli nejsem schopen sdělit, potřebovali bychom
vědět přesné datum a hodinu
pořízení snímku, abychom
dokázali ustanovit přestupce,“
odpověděl na dotaz Večerníku
Josef Bednařík.
V tom je ale trošku potíž. Autor snímku si totiž vzpomíná
jen na to, že policejní vozidlo
vyfotografoval v Havlíčkově
ulici v zákazu zastavení někdy
na konci ledna tohoto roku.

časné době znám. Úplná uzavírka silnice v Olomoucké ulici
v rámci stavebních činností na
komunikaci bude trvat přibližně dva týdny,“ rozptýlil částečně obavy Mačák.
Rapidní zkrácení uzavírky se
podařilo díky zdárnému výběrovému řízení. „Jedná se
o návrh vybraného zhotovitele podaný v nabídce do výběrového řízení. Bylo to jedno
z velmi důležitých kritérií celého konkurzu. Firma STRABAG to odůvodnila rychlou
organizací stavební činnosti,“
vysvětlil vicehejtman Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Kompletní rekonstrukce křižovatky v Olomoucké ulici
bude stát dohromady čtyřicet
milionů korun.

Miliony
do Olomoucké

Prostějov/mik - Doslova a do
písmene bleskově byly na
úterním mimořádném jednání zastupitelstva města
schváleny peníze potřebné na
rekonstrukci tolik očekávané
rekonstrukce křižovatky u železničního přejezdu v Olomoucké ulici. „Částka ve výši
9,2 milionu korun je podíl
města na generální opravě
této křižovatky. Spolupodílíme se na této investici s Olomouckým krajem a Českými
drahami,“ vysvětlil primátor
Miroslav Pišťák.

řešili třiadvacet případů týkajících
se poškození cizí věci. Sem se
nepočítají pouze útoky proti vozům,
ale třeba poničení domů či prodejen. Loni za stejné období jsme evidovali šestnáct případů, za uplynulý
rok jich bylo celkem šestapadesát,“
nakoukla do policejních statistik
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje. Přímo na auta
vandalové letos zaútočili zatím

pouze pětkrát. „Jedno oznámení
se týká poškození celkem jedenácti
vozidel v Hrdibořicích, k němuž
došlo koncem dubna. Škoda zde
byla předběžně vyčíslena na sto
devadesát tisíc korun,“ připomněla
Urbánková.
VÝZVA!
Jestliže se stali svědkem této,
nebo podobné události,
kontaktujte redakci Večerníku!
Případná anonymita zaručena.

Zloděj, který boural
a utekl, je VYPÁTRÁN

Prostějov/mik - V prvním
dubnovém čísle Večerník informoval o dopravní nehodě,
ke které došlo 3. dubna ve
Winklerově ulici. Tehdy neznámý řidič kradeného vozidla Opel Vectra narazil do
zaparkovaného Mercedesu.
Přestože z místa havárie utekl, policie ho minulý týden
vypátrala!
„Prostějovští policisté podle
zjištěných informací a poznatků
zjistili, kdo vozidlo řídil. Jednalo se o mladistvého muže z Prostějovska, který osmnáctiletému

muži v nestřeženém okamžiku
vzal klíče od vozidla, odcizil ho
a vydal se na projížďku. Následně způsobil dopravní nehodu.
Vzhledem k tomu, že se jedná
o mladistvou osobu, její jednání
bude posuzováno podle zákona
o soudnictví ve věcech mládeže.
Podle tohoto zákona se dopustil
provinění neoprávněného užívání cizí věci, za které mu hrozí až roční pobyt za mřížemi,“
konstatovala Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.

Motorkáři se rozloučili s kamarádem
Prostějov/mik - Miroslav Chytil
přišel o život předminulou sobotu
10. května v podvečer, kdy jel na
své motorce po silnici mezi Uničovem a Senicí na Hané. U odbočky
na Dubčany mu naprosto nečekaně vjel do cesty sedmapadesátiletý
řidič Peugeotu, který mu trestuhodně nedal přednost. Následnou
devastující srážku neměl ani jeden z nich šanci přežít, oba muži
tak na místě zemřeli.
Minulý pátek po poledni měl mezi
kamarády velmi oblíbený otec

dvou dětí pohřeb. Do motorkářského nebe ho kromě viditelně
zoufalých členů rodiny přišly vyprovodit tři stovky lidí. Mezi nimi
samozřejmě i početná komunita
motorkářů. „Nechtějte po nás žádný komentář. Jednak jsme domluveni s rodinou, která si to nepřeje,
a jednak to každého z nás strašně
bolí. Těžko hledat slova,“ zareagoval omluvně na žádost Večerníku
o poslední slova pro Miroslava
Chytila jeden z jeho kamarádů
a uznávaný šéf motorkářské skupiny. Právě nejbližší přátelé přijeli
na pohřeb ve velmi hojném počtu,
zhruba padesátka z nich pak s čer-

ným praporem na silných strojích roslava Chytila otřásla nejenom
absolvovala smuteční jízdu až rodnými Stařechovicemi.
k místu tragédie.
Při samotném smutečním obřadu
došlo k velmi málo vídané situaci,
která jen dokladovala nezměrný
zármutek nad naprosto nečekanou
ztrátou manžela, syna a otce dvou
dětí. Rodina požádala prostřednictvím smuteční řečnice, aby pohřební
hosté s ohledem na žalem zlomené
pozůstalé upustili od projevů soustrasti. Rakev s Miroslavem Chytilem opouštěla obřadní síň za zvuku
jeho oblíbené Yamahy...
Naprosto zbytečná a vlastním
Foto: Michal Kadlec
přičiněním nezaviněná smrt Mi-

Význam Evropského parlamentu stále roste
Prostějov/jim - Evropský parlament (EP) je jediným přímo
voleným orgánem Evropské
unie a za svou existenci prošel
nejbujnějším vývojem ze všech
institucí. Stále sídlí ve Štrasburku, pracuje rovněž v Bruselu
a sekretariát má v Lucemburku,
s každou revizí primárního práva
(zejména Jednotný evropský akt,
Maastrichtská smlouva, Amsterdamská smlouva, Smlouva z Nice
a Lisabonská smlouva) ale přibývají jeho pravomoci a už zdaleka
tak není jen prostorem pro konzultace a tvorbu revolučních myšlenek bez praktického dopadu,
ale právě vlivným místem, kde se
o mnohém rozhoduje.
Vznik tehdejšího Shromáždění je
spojen se samotným zrodem Evropských společenství, ale teprve
první přímé volby v roce 1979
znamenaly přelom, neboť od této
doby se europoslanci stali nezávislými na národních parlamentech
a z EP se stalo výrazně aktivistické
těleso prosazující prohlubování evropské integrace.

A brzy se dočkalo i nárůstu moci.
Od padesátých let platilo, že návrhy směrnic či nařízení podávala
Evropské komise a schvalovala je
Rada ministrů, přičemž Parlament
byl pouze konzultován a nemohl
návrh odmítnout ani přepracovat.
Prvním faktickým zapojením do
schvalování legislativy tak byla až
procedura spolupráce, kdy Parlament mohl návrh Komise odmítnout či pozměnit, poslední slovo
ale stále měla Rada ministrů.
To hlavní ale přišlo až se Smlouvou o EU (Maastrichtská smlouva) v roce 1992, kdy byla do
primárního práva zavedena
procedura spolurozhodování.
Oblasti jejího využití se stále rozšiřují a rozšiřují, nově se týkají
i zemědělství, bezpečnosti, spravedlnosti nebo služeb, takže i tady
de facto vznikla obdoba národního
parlamentního systému. To znamená, že Komise představuje vládu a
Parlament s Radou ministrů jednotlivé parlamentní komory. Evropský
parlament totiž díky této pravomoci návrhy schvaluje i odmítá a při
nesouhlasu nadpoloviční většiny
všech členů nic nezmůže ani naprostá jednota vlád členských států.

Evropský parlament dále mimo jiné
schvaluje rozšiřování Unie a musí
souhlasit se všemi mezinárodními dohodami, které Unie uzavře,
schvaluje každoroční evropský rozpočet, schvaluje složení Evropské
komise a může ji rovněž odvolat.
Lisabonská smlouva také zavedla
právo sekundární legislativní iniciativy, kdy Parlament může Komisi
požádat, aby předložila příslušný
návrh zákona, a nově mohou jednotlivá parlamentní uskupení navrhovat svého kandidáta na post
předsedy Komise.
Přesto všechno volby do Evropského parlamentu zdaleka
nelákají tolik občanů jako komunální volby či volby do domácích parlamentů a volební účast
vytrvale klesá. Hovoří se o nich
proto jako o volbách druhého
řádu. To také mimo jiné znamená,
že spíše než o evropských tématech
jsou referendem o spokojenosti
s vládní politikou a naznačují změny v příštích národních parlamentních volbách, takže se volební kampaň točí zejména kolem domácích a
ne celoevropských témat.
To ale příliš nekoresponduje s praxí uvnitř EP. Ten totiž na rozdíl od

Rady ministrů neslouží k hájení
národních zájmů, ale k hájení zájmů
evropských občanů. Tomu odpovídá nejen rozdělení národních kvót
podle počtu obyvatel, kdy jasně
nejvíce poslanců má Německo
a nejméně Malta, ale i fakt, že se
v něm neshlukují poslanci podle své
národnosti, ale podle politických
preferencí.
Historicky nejstarší jsou politické
skupiny zastupující křesťansko-demokratické a konzervativní
strany, socialistické a sociálnědemokratické strany, liberální strany.
Teprve později vznikly skupiny
shromažďující komunistické a postkomunistické poslance, Zelené,
euroskeptické strany.
Od nastávajících eurovoleb bude
v Evropském parlamentu místo 736
poslanců zasedat hned 750 poslanců a předseda, Česká republika ale
i vzhledem k rozšíření o Chorvatsko o jedno křeslo přijde a bude
mít pouze jednadvacet zástupců.
I to ale nemusí znamenat, že by
se žádný český zástupce nedostal
do nejvyšší ho vedení této instituce, jako dokázali Miroslav Ouzký
a Oldřich Vlasák (oba ODS), kteří
se postupně stali místopředsedy EP.

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

A GRATULUJEME!!!

Rosalie Tichý
22. 4. 2014 50 cm 3,09 kg
Prostějov

Adéla Šurkalová
7. 5. 2014 48 cm 3,55 kg
Prostějov

Vanesa Kropogová
10. 5. 2014 51 cm 3,70 kg
Prostějov

Jana Poláková
13. 5. 2014 50 cm 3,20 kg
Konice

Beáta Smékalová
12. 5. 2014 51 cm 4,15 kg
Prostějov

Nikola Šustrová
10. 5. 2014 46 cm 3,00 kg
Skřípov

Adam Langer
9. 5. 2014 51 cm 4,05 kg
Prostějov

Lukáš Marci
10. 5. 2014 50 cm 3,50 kg
Kralice na Hané

Lukáš Pavelka
10. 5. 2014 50 cm 3,50 kg
Zlín

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!

V „Národě“ se žilo zdravě
Šimon Vysloužil
10. 5. 2014 53 cm 3,85 kg
Konice

Vojtěch Dopita
12. 5. 2014 52 cm 4,00 kg
Pěnčín

Vojtěch Marek
12. 5. 2014 53 cm 4,00 kg
Vřesovice

Po roce se Prostějov opět zažlutil
Prostějov/mm - Čtrnáctého května, tedy minulou středu, proběhl po celé republice stejně jako v letech minulých Český den proti
rakovině, známý jako takzvaně „Květinový
den“. V Prostějově se do prodeje žlutých
kvítků v ceně dvaceti korun zapojila i desítka
studentů Střední zdravotnické školy, která
spolupracuje s klubem DIANA-ONKO.
Jak uvedla letošní koordinátorka akce ve škole
Anežka Vítková, největším nepřítelem bývá počasí a i letos prodávající dvojice trápil silný vítr,
který zaháněl potencionální kupující do tepla
domovů. A tak se prodávalo velmi ztuha.
O tom, že kdo chce, cestu ke žlutému kvítku si
vždy najde, přesvědčila například náměstkyně
primátora Alena Rašková, politička projektu
Zdravé město Prostějov, která nakoupila žlutý
kvítek jak od členek sdružení DIANA ONKO,
tak i od budoucích sestřiček ze „zdravky“. Následně se pak nechala slyšet, že prodej podporuje a chápe snažení těchto konkrétních prodejců, kteří buď mají se zlou nemocí rakovinou

F o t o r e p o r tá
Fotoreportáž
áž

Zajímavé okamžiky. Měření body mass indexu trochu připomíná řízení letadla. Foto: Martin Mokroš

„Sestřičky“. Katka Elsnerová, Andrea Pospišová a Andrea Černá měřily krevní tlak a body
mass index snad i svýma pronikavýma očima.
Foto: Martin Mokroš
osobní zkušenosti, anebo se připravují na po- nou na dobrou věc, je v něm asi někde chyba
volání, které by mělo právě těmto pacientům a měl by se v některých případech zamyslet,
ulehčit jejich těžký osud, a proto spravedlivě zda si vybral správné povolání...
Na závěr dodejme, že letošní výtěžek z Květirozdělila svůj příspěvek.
Zamyslet by se měli nad sebou ti, kteří nepři- nového dne putuje na boj proti rakovině plic a
spěli a chovali se k prodejcům arogantně až ze „zdravky“ můžeme potvrdit příspěvek přes
neurvale! Ano, i tyto zážitky mají letos dvo- osmnáct a půl tisíce korun, neboť se prodalo
jice ve žlutých tričkách za sebou a my dodá- 930 kvítků, a někteří dárci přidali více jak onu
váme, pokud někdo truchlí nad dvacetikoru- „dvacku“.

jjak
ak ssee ppřispívalo
řisspívvallo nnaa ddobrou
obbroou vvěc...
ěc...
3x foto: Martin Mokroš

První muž. Prímátor Miroslav Pišťák šel v ná- Vybíralo se všude. Zahanbit se ale nedali ani Nezůstala pozadu. Náměstkyně primátora
kupu květinek příkladem svým kolegům.
drobní podnikatelé a též pomohli.
Alena Rašková podělila všechny prodávající.

Prostějov/mm - Desítky lidí proudily v uplynulém týdnu do restaurace Národního domu
v Prostějově. Jejich zájmem tentokrát nebyl
jen oběd, případně rezervování stolů na první
červnový týden, kdy se bude podávat speciální
menu ke sto letům radnice, ale také již tradiční
akce pod názvem „JARNÍ DNY ZDRAVÍ“.
Od 12. do 14. května jste si mohli v rámci těchto „Dnů“ nechat změřit krevní tlak,
body mass index, cholesterol, nechat
si poradit od výživových poradců a také „okoštovat“, tentokrát zcela vzácně,
v kombinaci zdravé a přitom chutné výrobky, o které se postarala prodejna Náš grunt.
Dny zdraví jsou součástí projektu Zdravé
město Prostějov, a tak se na akci podíleli
i tradiční partneři Střední zdravotnická škola
Prostějov, Krajská hygienická stanice Olomouc

- územní pracoviště Prostějov, Mgr. Lenka
Sehnalová a dále Česká průmyslová zdravotní
pojišťovna, SOU Husserla, Jeřabina a další.
Zájemci mohli v pozdním odpoledni vyslechnout
i přednášky a to na téma Diabetes v běžném životě od MUDr. Pavla Holíka, Nordic Walking
od Mgr. Lenky Sehnalové a Kritické stravovací
body ve stravovacích službách aneb na co si dát
pozor od MVDr. Zuzany Bartošové.
Pochopitelně největší zájem vzbudilo měření
a pro některé klienty byly jejich výsledky milým,
bohužel někdy i nemilým, překvapením, ale takový je už život. „V každém případě udělat něco pro
své zdraví by mělo být povinností každého z nás,
neboť zdraví máme jen jedno, a tak za rok vážení opět v květnu do Národního domu,“ vzkázala
politička projektu Zdravé město Prostějov Alena
Rašková.

Zájem byl... Při některých měřeních to občas trošinku píchne, aby se získala kapička krve.
Foto: Martin Mokroš

Co, kdy, kde, kam ...?
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Svaz tělesně postižených v ČR,
o. s. v Prostějově, Kostelecká 17,
nabízí k zapůjčení kompenzační
pomůcky, např. polohovací lůžka,
ortopedické vozíky, chodítka, WC
křesla aj. Služby jsme rozšířili
i o rozvoz pomůcek. Bližší
informace v kanceláři č. 106 nebo
na tel. č. 588 000 167
Půjčovna rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek
LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV, Hacarova 2, zajišťuje
ortopedické vozíky, WC křesla,
chodítka – pevná, pojízdná,
podpažní, servírovací stolky
a polohovací lůžka (mechanická,
elektrická). Kontakt po telefonu
pí. V. Zapletalová 776 054 299
MĚSTSKÁ
KNIHOVNA PROSTĚJOV
pondělí 19. května od 17:00
hodin – KEŇA – mapování
v srdci Afriky – povídání
a projekce fotografií Lenky
Kohlové
čtvrtek 22. května v 17:00 hodin
– Jan Burian: Ekologie duše
ICM Prostějov
Ve dnech 19. května až 22.
května bude ICM Prostějov
z provozních důvodů zavřeno.
Regionální pracoviště
TyfloCentra Olomouc
v Prostějově nadále poskytuje
služby nevidomým
a slabozrakým občanům
na adrese: Kostelecká 17,
Prostějov.

Lazariánský servis vás zve
opět na ozdravný pobyt do
Chorvatska v měsíci srpnu
2014. Pobyt je vhodný pro
rodiny s dětmi, seniory
i handicapované. Přihlášky
a bližší informace na tel. čísle
776 054 299 pí Zapletalová
Základní organizace
SPCCH v Prostějově
poskytuje i na-dále své
poradenské služby každé
úterý od 9 do 11 hodin
v kanceláři na Kostelecké
17 v Prostějově, přízemí
dveře číslo 109. Také v tomto
roce pořádá ZO SPCCH
v ČR Prostějov zájezdy:
18. června 2014 - Pštrosí farma
Doubravice nad Svitavou,
3. září 2014 – Zahradní galerie
Děda Praděda v Jiříkově,
1. října 2014 - zájezd do
Polského Těšína. Přihlášky
a další informace získáte
na shora uvedené adrese
v úřední dny.
Pěvecké sbory Vlastimila,
Orlice a Exaudi vás zvou
na jarní koncert, který
se uskuteční 28. května
2014 v 19:00 hodin
v přednáškovém sále ND
v Prostějově.
Na sobotu 24. května 2014 se
připravuje 10. Smržické vandr.
Startuje se tradičně v 7:00 hodin ve smržickém sportovním
areálu. Popis všech tras na
www.kctsmrzice.cz

MC Cipísek
Hurá do školky! – beseda pro
rodiče ve středu 21. května
v 18:00 hodin
První pomoc pro maminky
s miminky a spánek a výživa
miminek – besedy s v rámci
Mimiklubu
Odpolední herny pro rodiče
a prarodiče s dětmi do 5 let –
vždy v pondělí od 15:00 do
17:00 hodin – na tyto herny
není potřeba se předem hlásit.
Pohádkové týdny s Cipískem
–letní programy pro rodiče
s dětmi – probíhá zápis
na prázdninové programy,
bližší informace pro zájemce
v MC.
SEMTAMTNÍK
pondělí 19. května od 13:00
hodin - Koncert nevidomé
operní zpěvačky Moniky
Maškové, Mervartova síň,
Horní náměstí Přerov. Vstupné
dobrovolné. Pořádá Oblastní
odbočka SONS Přerov v rámci
Dnů umění nevidomých na
Moravě. Odjezd z Pv vlakem
v 10.00 hodin, odjezd z Přerova
do Pv busem ve 14.50 hodin ze
stan.č.13, nebo vlakem v 15.06
hodin.
středa 21. května od 14:00
hodin - Přátelské posezení
v Kavárně Anreto (bývalá
Kavárna u Kocourka)
čtvrtek 22. května od 13.00
hodin do 16.00 hodin - Pletení
z pedigu v klubovně SONS
v rámci „Tvořivé dílny pro
nevidomé“

Oznámení o vypnutí elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Prostějov
Dne: 3 .6. 2014 od 7:30 do
11:30 hod. Vypnutá oblast:
Brněnská 9-23, Wolkerova 18
- 28a, Libušinka celá, Tetín č.1
a 3, Tylova 5, 7, 9, 2 -16, 1828. 43-55.
Dne: 3. 6. 2014 od 12:00 do
15:00 hod. Vypnutá oblast: ul.
Brněnská č.29 - 55, ul. Dobrovského, celé, ul. Tetín mimo
č.1 a 3, Okružní od ul. Brněnské po ul. Pešinova, Tylova
oboustranně od ul.Okružní po
č.57 a ul. Tetín.
Obec: Prostějov
Dne: 4. 6. 2014 od 7:30 do
16:30 hod. Vypnutá oblast: ul.
Kostelecká a Za Kosteleckou č.
3742, 252/6, 5024, 5006, 5122,
5123, 100, 910A, 901A, 900A
Kynologický svaz, 912/55
Správa silnic Ol. kraje, Česká
myslivecká jednota, č.3742,
ul. Hloučelní – pan Zajíček,
odběratelská trafostanice Pv
Qualite (č. 300628), odběratelská trafostanice Pv Veterina (č.

300631), odběratelská trafostanice Pv STS (č. 300624)
Obec: Prostějov
Dne: 5. 6. 2014 od 7:30 do
11:30 hod. Vypnutá oblast:
ul. Demelova 2, 3, 4, 6, ul.
Hradební č. 25/72 (restaurace
Burda),ul. Komenského č.2
a č.6 Kas Centrum, ul. Kostelní
č.6, ul. Křížkovského 12 -18,
Domovní správa, ul. Netušilova č.6, ul. Úprkova č. 20.
Dne: 5. 6. 2014 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
Svatoplukova č.2, 4, 6, 8,
Újezd 2, 2a, E. Huserla č.11.
Dne: 5. 6. 2014 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
Sádky č.5 a č.3.
Obec: Němčice
Dne: 5 .6. 2014 od 7:30 do
13:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Němčice s celými
ulicemi: Sokolská, Čsl. armády, Žabák, Fučíkova, Příkopy
144,192, 145 Trávnická od
ul. Čsla oboustranně, dále jen
stodoly, Masarykova sm. Vrchoslavice (mimo areál Stav.
strojů).včetně podnikatelských
subjektů ve vypnuté oblasti. odběratelská trafostanice
Němčice Sebranka (č. 300717)
E.ON Česká republika, s.r.o.

Prostějovský
Večerník
také na
Facebooku!

TIP Večerníku
NOC KOSTELŮ
KDY: pátek 23. května 2014
KDE: prostějovské svatostánky

Letos už popáté se prostějovské svatostánky zapojí do
celosvětové akce s názvem
Noc kostelů. Tentokrát otevře
v regionu své brány celkem
osm modliteben, které si pro
návštěvníky tradičně připravily zajímavý program.
V rámci Noci kostelů můžete
v pátek 23. května zavítat do kostela Povýšení sv. kříže, Husova
sboru, kostela sv. Petra a Pavla,
kaple sv. Anny v Drozdovicích,
modlitebny Českobratrské církve evangelické a Církve bratrské, kostela sv. Bartoloměje ve
Vrahovicích či sborového domu
Apoštolské církve i dalších
kostelů v jednotlivých obcích
na Prostějovsku, kde si lze prohlédnout skrytá zákoutí zdejších
chrámů, kam se jen tak někdo
nedostane. Dozvědět se něco víc
o historii toho či onoho kostela
můžete v rámci komponovaného
programu, který si připravil každý z kostelů pro své návštěvníky
zvlášť.
Co vás tedy čeká? Tradiční pozdrav primátora města

proběhne jako už každoročně
v hlavním prostějovském svatostánku - v kostele Povýšení sv.
kříže v 18:00 hodin, v prostorách
Husova sboru se bude líbit zvlášť
dětem, které přijde v 18:15 hodin
opět po roce pozdravit nefalšovaný klaun, v modlitebně Církve
bratrské budou moci naši nejmenší zhlédnout v 17:00 hodin
maňáskové divadlo Kde hledat
poklad. Zúčastnit se mše svaté
a májové pobožnosti budete
moci od 18:30 hodin v kostele sv.
Petra a Pavla, Sbor českých bratří
připravil ve spolupráci s pěveckým sborem Exaudi na dvacátou
hodinu zpěv spirituálů. Ve vrahovickém kostele sv. Bartoloměje
se zaměří na historii kostela,
který letos slaví šestisté padesáté
čtvrté narozeniny. Komentovaná
prohlídka kostela v 19:00 hodin
bude obsahovat prohlídku věže
kostela a varhan, od 20:00 hodin
pak dojde na četbu zajímavostí
z farní kroniky.
Schválně, kolik razítek zdejších
kostelů se vám letos sejde ve vašem poutnickém pasu?

TRIO pejsků
hledá páníčky!

Majitelé, poznáte si své miláčky?

Prostějov/mik - Strážníci Městské policie v Prostějově ročně ve městě odchytí desítky zatoulaných psů.
V drtivé většině se jim podaří najít jejich majitele. Ovšem v některých případech se tak nestane a pejsci
skončí v kotci na služebně městské policie a po čase dokonce v útulku. Nově jsou bezprizorní další tři
čtyřnozí krasavci. Přihlásí se na základě této „pátrací“ relace jejich páníčci? Pokud poznáte čtyřnohého
miláčka, který se vám zatoulal, volejte na telefonní číslo 582 329 405 nebo pište na e-mailovou adresu:
michal.pojezny@prostejov.eu.

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

Nejsou již mezi námi...
Mária Martinková 1942
Jindřichův Hradec
Jana Sedláčková 1965 Prostějov
Anežka Vrbová 1944
Zdětín
Miloslav Bartoš 1958 Vranovice
Ing. Zdenek Kubíček 1932
Prostějov
Eva Kvapilová 1933
Držovice
Jiří Melka 1938
Čelčice
Ladislav Kvapil 1926
Pěnčín

Bohuslava Vychodilová 1928
Tvorovice
Marie Jančálková 1926
Ivaň
Pavel Svátek 1944
Prostějov
Antonín Kužela 1920 Prostějov
Jiří Petřík 1948
Hrubčice
Miroslav Chytil 1970 Stařechovice
Milan Stančík 1951
Vrahovice
Josef Vybíral 1946
Niva
Miroslava Krejčiříková 1948 Smržice

Rozloučíme se...
Pondělí 19. května 2014
Miroslav Kalousek 1933 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Pátek 23. května 2014
MJaroslav Výmola 1935 Smržice 11.45 Obřadní síň Prostějov

KINO METRO 70
pondělí 19. května
16:30 Avatar 3D
20:00 Avatar 3D
úterý 20. května
17:30 Valčík pro Monicu
švédské filmové drama
20:00 Avatar 3D
středa 21. května
17:30 Valčík pro Monicu
20:00 Avatar 3D
čtvrtek 22. května
17:30 X Men: Budoucí
minulost
americký dobrodružný film
20:00 Bony a klid 2
česká krimi komedie
pátek 23. května
17:30 X Men: Budoucí
minulost 3D
20:00 Bony a klid 2
sobota 24. května
17:30 X Men: Budoucí
minulost 3D
20:00 Bony a klid 2
neděle 25. května
17:30 Bony a klid 2
20:00 X Men: Budoucí
minulost

MĚSTSKÉ DIVADLO
PROSTĚJOV
čtvrtek 22. května
19:00 Netopýr
sobota 24. května
10:30 Tarzan – král džungle
neděle 25. května
19:00 Bláznivý Petříček

KULTURNÍ KLUB DUHA
středa 21. května
15:00 Bio Senior – Druhá
šance
sobota 24. května
15:00 Za kamarády z televize
pásmo pohádek
17:30 Dobrodružství
Hucka Finna
německý rodinný film
20:00 Dobrodružství
Hucka Finna

APOLLO 13
pátek 23. května
22:00 MOVE THAT BASS
sobota 24. května
19:00 The Gogets &Strike
out & Man is:Astronaut

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 19. DO
O
O 25. 5. 2014

TELEFON
O 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek
a v pátek od 15:00 hodin. Aktivita Slunce je poměrně vysoká
a proto je možné pozorovat zajímavé útvary ve fotosféře i chromosféře. Jedná se o sluneční skvrny, protuberance, erupce, apod.
Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve
čtvrtek a v pátek ve 21:30 hodin. Večerní obloha je bohatá na
planety, lze si prohlédnout Jupiter, Mars i Saturn. Měsíc je kolem poslední čtvrti a tak neruší pozorování objektů vzdáleného
vesmíru. V případě špatného počasí nabízíme náhradní program.
Vstupné 20 Kč.
POHÁDKOVÁ STŘEDA - pro děti bude uvedena v 15:30 hodin pohádka Kometa Babeta. Vstupné 20 Kč.
Výstavy KRÁSY NOČNÍ OBLOHY a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE a dále expozici OPTIKA si můžete
prohlédnout na začátku všech výše uvedených pozorování.

Blokové čištění
v Prostějově
Prostějov/red - Na tomto místě budeme po zimním odloučení opětovně přinášet pravidelný týdenní harmonogram ulic,
kde čistící práce společnosti .A.S.A. Technické služby budou
probíhat:
Úterý 20. května 2014: Sídl. E. Beneše - vnitroblok * Sídl. E.
Beneše - vnitroblok - parkoviště 1 za El. Spáčil * Sladkovského
- E. Valenty - chodník * Olomoucká (Barákova II - Vrlova) * Za
Místním nádražím (Havlíčkova - sportovní hala) * Olomoucká –
Havlíčkova, (Za Místním nádražím) * Olomoucká - Havlíčkova
parkoviště, (Za Místním nádražím) * Barákova II (Olomoucká Kotkova) * Kotkova * Tovačovského * V. Outraty (Olomoucká
– Kotkova) * Sladkovského parkoviště, výkupny ovoce, u pošty
a budovy nádraží
Středa 21. května 2014: Nám. Odboje * Hybešova * J. Kuchaře * Neumanovo nám. * Vrlova * Kotěrova * Kotěrova - parkoviště * Vencovského * Barákova II (Kotkova - nám. Odboje) *
V. Outraty (Kotkova - Arbesovo nám.) * Arbesovo nám. * Zborov
* Olomoucká pravá strana (Vrlova – Říční)
Čtvrtek 22. května 2014: křiž. 0462 - směr palírna k mostu 1/46
* křiž. 0462 - směr přes obec křiž. II/433 * odbočka v centru obce
(nespokojenost) * točna

NEZAMĚSTNANOST klesá, začaly sezónní práce

Olomoucký kraj/mik - Vesměs
samé dobré zprávy. Lidí bez
práce v celém Olomouckém
kraji je méně, stejně tak je
tomu i v samotném Prostějově.
Podle odborníků je hlavním
důvodem pozitivních statistik zahájení sezónních prací.
Tudíž i v následujících
měsících se můžeme dočkat
ještě dalších optimistických
zpráv na pracovním trhu.
„V dubnu celkový počet
uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji oproti minulému
měsíci klesl o 7,3 procenta na
41 402 osob, počet hlášených
volných pracovních míst se
přitom zvýšil o 15 procent na
2 092 míst,“ seznámil média
s nejzákladnějšími údaji Jaroslav Mikšaník z referátu trhu
práce Krajského úřadu práce
v Olomouci.
K poslednímu dubnovému dni
tohoto roku evidovala krajská
pobočka Úřadu práce v Olo-

mouci celkem 41 402 uchazečů
o zaměstnání, což je nejvyšší
dubnový počet od vzniku
krajského uspořádání. „Podle
očekávání došlo k sezónnímu
poklesu nezaměstnanosti, počet
lidí bez práce se meziměsíčně
snížil o 3 243 osob. Tento pokles
je výraznější než ve stejném období v předchozích třech letech.
Například v roce 2013 činil
pokles 2 578 osob a je srovnatelný s rokem 2010. Ve srovnání se
stejným obdobím minulého roku
je nynější počet nezaměstnaných
ovšem vyšší o 171 osob,“ pustil
se do řeči čísel Jaroslav Mikšaník.
V průběhu dubna bylo v Olomouckém kraji nově zaevidováno 3 134 uchazečů
o zaměstnání, z toho 171 osob,
které přišly do evidence úřadu
z důvodu ukončení svého
samostatného podnikání na
živnostenský list. Z evidence
krajského úřadu práce během
dubna odešlo celkem 6 377

Zdroj: Olomoucký kraj
uchazečů. Bylo to o 1 393 osob
více než v předchozím měsíci
a o 698 osob více než ve stejném měsíci minulého roku.

„Co se týká Prostějova, k 30.
dubnu bylo na zdejším Úřadu
práce evidováno 6 076 lidí bez
zaměstnání, co je o 473 klientů

méně než v předchozím měsíci.
V Prostějově evidujeme pak
452 volných pracovních míst,“
uvedl Jaroslav Mikšaník.

Rozhovor Večerníku

16

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 19. května 2014

Exkluzivní interview s populárním českým hitmakerem, zpěvákem a skladatelem

„V IVETIN NÁVRAT NA SCÉNU JSEM MOC NEVĚŘIL, PŘESTO JSEM DOUFAL...“
Michal David se již chystá do Prostějova, jeho koncert se nezadržitelně blíží!

„Doufám, že si diváci v Prostějově
přijdou na své. Bude to Bláznivá
noc a pojedeme Nonstop! Také
věřím, že přijde Pár přátel a dorazí
i nějaká ta Láska z pasáže...“

Praha, Prostějov - Do Prostějova má namířeno jedna z nejzářivějších hvězd české
ské hudeblého století.
ní scény, která se na nebi leskne už od osmdesátých a devadesátých let minulého
gy si hledají
Jelikož ani v současnosti popularita Michala Davida neklesá, ba naopak jeho songy
stále nové a nové posluchače napříč všemi generacemi, jen stěží byste tak našli někoho, kdo
by si nevzpomněl na hity jako Céčka, Pijeme kolu, Nenapovídej nebo Nonstop a řada
ada dalších.
Tudíž nejen příznivci jeho nestárnoucích hitů jistě vědí, že Michal David rozjede svůj Super
Mejdan v Prostějově už ve čtvrtek 5. června ve Víceúčelové hale-ZS, ale vězte, že Večerník
vám exkluzivní rozhovor s touto osobností nabízí jako předkrm už teď! Jak se legendární
hitmaker těší na své prostějovské fanoušky a samotný koncert? Je jeho špičkování
ní s Majkem
j
mné nevraSpiritem v televizní soutěži „Hlas Česko Slovenska“ založené na skutečné vzájemné
tošové? Na
živosti? A jak vůbec vnímá kauzu nešťastného úmrtí pěvecké kolegyně Ivety Bartošové?
tyto a další otázky najdete odpovědi právě v tomto exkluzivním rozhovoru, který Michal David
poskytl jen a pouze čtenářům PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku!
Petra Hežová
Petr Kozák
V Prostějově nebudete koncertovat poprvé, jak se k nám opětovně těšíte?
„Určitě se těším moc. Mám v Prostějově
spoustu přátel, přijdou lidi od tenisu jako
Jarda Navrátil, Mirek Černošek a další,
takže to bude taková pohodová přátelská
akce.. (smích). Navíc manželka je kousek
odtud z Přerova, kde máme zbytek rodiny.“
V současnosti se alespoň okrajově nemohu nedotknout kauzy Ivety Bartošové. Měl jste za to, že
zvládne návrat na hudební scénu a vše
dobře dopadne?
„Popravdě jsem v její návrat na velká jeviště už moc nevěřil, ale přesto jsem nějaký comeback Ivetě moc přál. Je mi velmi
líto, kam to až došlo a jak to skončilo...“
Jak vy sám vnímáte tlak médií
na svou osobu? Byl jste někdy
vystaven podobnému stresu?
„Jistě že ano. Ale člověk se s tím musí
srovnat. Je to vždy zásah do soukromí,
ale showbyznys bez médií nejde dělat.
Musíte se rozhodnout, zda jste ochoten
to podstoupit.“
Dá se proti takovému nátlaku
bojovat? Prozradíte, jak se
bráníte vy?
„Nejlépe je nechat to takzvaně vyšumět.
(úsměv) Za týden bude snad jiná kauza a na
tu vaši se brzy zapomene. Časem si už na
tyhle události, které obrazně řečeno hýbou
celou republikou, nikdo ani nevzpomene...“

V současnosti vás vídáme na televizní obrazovce díky talentové
show „Hlas Česko Slovenska“. Bylo těžké vás opět přesvědčit k účasti na tomto
projektu?
„Vlastně ani nebylo (úsměv). Byli jsme
s Novou de facto již domluveni po první
sérii, že pokud bude další, budeme pokračovat.“
Na obrazovce působíte se slovenským rapperem Mikem
Spiritem jako téměř nepřátelé na život a na smrt. Opravdu jste si názorově nesedli nebo jde o součást scénáře?
„Nee (smích). Je to jen show. Majk je
skvělej chlapík. Dokonce mi hostuje na
jednom koncertě v Třebíči. Televize je
zábava a musí se tam něco dít. Jinak je to
nuda... (smích)“
Myslíte si, že podobné soutěže
opravdu mohou objevit hvězdu
pěvecké velikosti Lucie Bílé, Václava
Neckáře, Heleny Vondráčkové a dalších? A jaký je vůbec váš názor na talentové soutěže?
„Jistě. Podobné soutěže v zemích celého světa objevily dnešní hvězdy jako
Leonu Lewis, nebo Shon Worda. Je to
jen o tom, zda jsou pak rádia ochotna hrát jejich debutové singly. I dřív
existovaly podobné talentové soutěže
a festivaly jako například Intertalent,
Bratislavská lyra, Děčínská kotva
a další. I tyto brala televize v přímém
přenosu, takže to moc velký rozdíl
oproti minulosti nevidím. Je moderní
doba a dělá se to jen trochu jinak, vše
je víc , ale podstata zůstává stejná.“

kdo je
michal david

Známý český
č ký zpěvák,
ě ák skladatel
kl d l a h
hudební
d b í podnikatel Michal David se narodil 14. července 1960 v Praze
jjako Vladimír Štancl. Je rodově spřízněn
p
se známou
cirkusovou rodinou Kludských (matka Edita Štanclová
rozená Kludská je bývalá mimka, teta Dagmar Kludská je spisovatelka a kartářka). Už při studiu na pražské konzervatoři založil jazzové kvarteto a láska k jazzu mu vydržela až do teď. Výrazného talentu si cení
nejenom fanoušci, ale také kolegové z branže. Jeho písně zpívají mimo jiné
také Lucie Bílá, Karel Gott, Bára Basiková, Ilona Csáková, Hana Zagorová
a řada dalších českých a slovenských interpretů. Hudba z jeho dílny zní v divácky velmi úspěšných filmech Vítr v kapse, Láska z pasáže, a Discopříběh
1. a 2 a řadě dalších. V posledních deseti letech se věnuje převážně muzikálové
tvorbě. V roce 2002 představil první muzikál Kleopatra, následovaly další úspěšné
muzikály Tři mušketýři, Angelika, Kat Mydlář a Mata Hari. Michal David je
ženatý s bývalou tenistkou Marcelou Skuherskou, se kterou měl dvě dcery, starší
Kláru a mladší Michaelu, která ovšem zemřela v roce 2000 na leukemii. Má ještě
nemanželského syna Petra. Michal David prodal za svou dosavadní kariéru více než
tři a půl milionu nosičů, napsal přes šest set písní a přes i mnohdy nepříznivé ohlasy
za svou tvorbu získal bezpočet prestižních ocenění.

www.vecernikpv.cz
INZERCE

Jste autorem více než desítky
úspěšných muzikálů,
ikálů, naposledy
to byla Mata Hari. Máte
te už rozmyšlený
další hudební projekt?
„Ježíš, dejte mi teď od muzikálů pokoj
(smích). Za posledních deset let
jsem jich napsal už osm, tak
si dám na chvilku nejspíš
pauzu. (úsměv).“
Chystáte v dohledné době
pro své příznivce
překvapení v podobě nového CD?
„Fanoušky musím
v tomto směru bohužel zklamat, ale
momentálně nové
´cédéčko´ neplánuji.
Mám ještě spoustu koncertů a projekt
Hlas Česko Slovenska poběží až do konce června. V létě si pak chci užít trochu
toho snad zaslouženého klidu, tak budu
víc odpočívat.“
Co byste označil za svůj největší hit, pokud byste měl vybrat
skutečně jen jeden?
„Není to jednoduché, volím však Nonstop!“
Existuje naopak některá píseň
z vaší produkce, kterou nerad
zpíváte?
„I taková je... A možná leckoho překvapím, ale jsou to Poupata. Je to taková dechovka, kterou osobně moc nemusím. Jak
je o mně známo, jsem zastánce jazzu a to je
z muzikantského pohledu o něčem jiném.“
Máte nějaký hudební vzor?
„Určitě. Patří k nim hudební

Hvězdný MICHAL DAVID zve
na svůj koncert pátého června

velikáni jako Elton John, Phil Collins
a další, nerad bych na někoho zapomněl.“
Váš vnouček Sebastian má čtyři
roky, projevují se u něj už hudební sklony? Vedete jej s manželkou
k hudbě? Dovedete si představit, že by
se stal vašim hudebním nástupcem?
„Na to je ještě moc malý, jak jste zmínila,
bude mít teprve čtyři roky, a to za pár dnů.
V létě to s ním zkusím u klavíru a uvidíme, jak se chytne (úsměv). Každopádně je
velice šikovný také na sport. A muziku má
moc rád.“
České písně vytlačují z rádií zahraniční songy. Myslíte si, že se
situace obrátí a stál byste o takový obrat
v zálibách posluchačů?
„Je to jen na programových ředitelích
v rádiích. Oni musí vědět, že za pár let tu
nebudou žádné idoly pro mladé a děti.

INZERCE

harmonie někdy obtížřekli, jak jsou mé harmo
né. To ale neslyší laik a v tom je to kouzlo. Lidé, kteří mě pomlouvají,
o tom
po
nic neví. A je to jejich
jejic věc. Mám dost
příznivců, kteří mají
m moji muziku
rádi (úsměv).“
Nedávno jste se veřejNedávn
nosti představil
i jako
p
jazzman. Proč
Pro si myslíte, že
písně tohoto druhu se v našich končinách
končiná netěší až tak
veliké přízni
příz posluchačů?
Co vás osobně
osob na jazzu přitahuje?
„Jsme prostě dechovFoto: www.michaldavid.cz
kářskýý národ (smích).
I když
kd ž se říká, co Čech,
to muzikant, přeci jen
Momentálně preferují pop-rockové kapely.
Pop jako takový nezařazují, přitom je u nás jazzofilů je tu bohužel jen hrstka.“
Pouštíte si v soukromí, třeba při
tolik dobrých zpěváků a zpěvaček soudobé
jízdě autem CD s vlastními sonpopmusic. Aby se za pár let nedivili...“
Jak si vysvětlujete vyšší populari- gy nebo máte speciální oblíbence?
tu zahraničních písní? Co chybí „V autě poslouchám většinou rádia, abych
trošku sledoval, kudy se momentálně ubísoučasným českým zpěvákům?
„Myslím si, že našim současným zpěvá- rají, a když mě to přestane bavit, pustím si
kům nechybí nic. Jsou stejně dobří a ani ve právě jazz...“
Jak se těšíte na svůj návrat do
zvukové technice nejsme nijak pozadu za
Prostějova? Máte připravené
světovými hudebníky. Je to jen o vůli rádií,
pro diváky nějaké překvapení?
co za písničky pustí do éteru...“
Co vám nejčastěji vytýkají rádo- „Doufám, že si diváci v Prostějově přijdou
by odborníci na kvalitní hudbu, na své. Zazní určitě největší mé hity v nokteří kritizují vaše písně? Nejsou pro vás vých úpravách podkreslené DJ groovami
následně tak trochu zadostiučiněním a samozřejmě vše bude provázeno skvělou
plné sály fanoušků při vašich koncer- světelnou show, podpořenou projekcemi na
led stěně. Bude to Bláznivá noc a pojedeme
tech?
„Já vím, jak mám své písně postavené. Hu- Nonstop! Také věřím, že přijde Pár přátel
debníci, kteří u mě hrají v kapele, by vám a dorazí i nějaká ta Láska z pasáže...(úsměv)“

Prostějovský
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Číslo

sportovní menu

19. května 2014

FOTBAL
PŘIJEDE SPARTA PRAHA!

Turnaj v Bedihošti
okoření i nejslavnější
tuzemský klub...
čtěte
na straně

22

volejbal

TRHÁK TÝDNE

OPĚT MEZI ELITOU

Prostějovský VK AGEL
bude znovu startovat
v Lize mistryň!
čtěte
na stranách

30

HOKEJISTY POSÍLÍ VÍTĚZ EXTRALIGY SE ZLÍNEM

rozhovor

Prostějov/jim

"OSOBNÍ STŘETY MÁM RÁD"

KÁDR PROSTĚJOVSKÝCH HOKEJISTŮ JE OPĚT O NĚKOLIK JMEN BOHATŠÍ. HNED NA POČÁTKU TÝDNE SE VEDENÍ
JESTŘÁBŮ PODAŘILO ZMĚNIT HOSTOVÁNÍ VLADIMÍRA STEJSKALA V PŘESTUP, V JEHO ZÁVĚRU SE PODAŘILO
DOLADIT I DOPLNĚNÍ ZADNÍCH ŘAD. NA ROČNÍ HOSTOVÁNÍ S OPCÍ PŘICHÁZÍ Z BEROUNA ROBIN MALÝ, JENŽ STRÁVIL
V PROSTĚJOVĚ JIŽ UPLYNULOU SEZONU. VELKOU POSILOU PAK JE DALŠÍ „PRAVÁK“ - ŠESTATŘICETILETÝ LUBOMÍR
VOSÁTKO!
MISTR LIGY SE ZLÍNEM ZE SEZONY 2003/2004 DISPONUJE ZKUŠENOSTMI ROVNĚŽ ZE SLOVENSKÉ EXTRALIGY
A MEZINÁRODNÍ RAKOUSKÉ SOUTĚŽE EBEL, NAPOSLEDY HÁJIL BARVY PRVOLIGOVÉHO HAVÍŘOVA. PRAVDĚPODOBNÉ
JE I SETRVÁNÍ ONDŘEJE KOCIÁNA A ZBÝVAJÍCÍCH SPARŤANŮ, NAOPAK U MARKA INDRY A JIŘÍHO POLÁKA JE ZATÍM
DOHODA DALEKO.
KOMPLETNÍ HOKEJOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ NAJDETE TRADIČNĚ NA STRANÁCH 26 A 27

Vyzpovídali jsme
útočníka Pardubic
Jiřího Cetkovského
čtěte
na straně

32

www.vecernikpv.cz
.cz
ORLY ČEKÁ FINÁLE! Pokusí se potrápit Nymburk Berdych se vrací Vitásek se posunul
Prostějov/lv - V předcházejících dvou sezonách basketbalisté Prostějova ve finále proti
Nymburku nevyhráli ani jeden
zápas. Letos se pokusí tuto sérii
ukončit. Hráči i vedení klubu
věří, že obhájce titulu můžou
potrápit. „Jsme zdraví a to je
základ. Hlavně doma budeme
rozhodně nepříjemní,“ tvrdí
trenér Ariete Zbyněk Choleva.
Nymburk k postupu do finále
potřeboval pouze šest zápa-

sů, Orli odehráli o dvě utkání
více. Po posledním semifinále,
kdy deklasovali Pardubice, ale
měli dostatečnou pauzu na odpočinek. „S fyzičkou nebudou
problémy. Je závěr sezony, na
nic už se šetřit nepotřebujeme.
Dáme do zápasů všechny síly
a uděláme vše pro co nejlepší
výsledek,“ říká Choleva, který
poprvé svůj tým povede do boje
ve středu na půdě soupeře. Před
svými příznivci se Orli předsta-

ví tuto sobotu od 18.00 hodin.
A celý tým věří, že návštěva
bude minimálně taková, jako
v úterý proti Pardubicím, kdy do
Městské haly Sportcentra zavítalo dvanáct stovek fanoušků, kteří vytvořili parádní atmosféru.
„Bylo to úžasné. Snad se to bude
opakovat,“ zní unisono z kabiny.
Více basketbalových informací najdete tentokrát hned na
dvou stranách dnešního vydání 28 a 29!

do Davis Cupu!

Řím, Prostějov/lv - V plné
síle nastoupí česká daviscupová
reprezentace do semifinále proti
Francii. Na centrálním
dvorci Philippa Chatriera v areálu Roland
Garros se tak představí i
prostějovská hvězda TK
Agrofert a česká jednička Tomáš Berdych (na
snímku). Šestý hráč světového žebříčku ATP
potvrdil návrat do národního týmu během antukového turnaje v Římě.
„Vždy jsem rád reprezentoval a hrál za
naši vlast! Rád bych vám oznámil, že budu
v dalším kole Davis Cupu bojovat o další postup
do finále! Díky, Berďa,“ vzkázal fanouškům
prostřednictvím svého facebookového profilu
a zprávu doprovodil fotografií státní vlajky.
Není žádným překvapením, že za comebackem Berdycha po jednozápasové pauze
v Japonsku stojí manažer České sportovní
a spolumajitel marketingové společnosti TK
PLUS Miroslav Černošek.
Podrobnosti k horké tenisové novince, společně
s aktuálním zpravodajstvím, najdete na straně
31 dnešního vydání.

INZERCE

VYBARVĚTE SE!

Akční nabídka ŠKODA Rapid Fresh Active 1,2 TSI
v odstínu Fun Orange a v mnoha dalších*

23. 5. 2014 od 10.00 hodin
v Obchodní galerii Arkáda v Prostějově
Očekávejte pořádný příval barev. Je tu akční nabídka
ŠKODA Rapid Fresh Active 1,2 TSI/63 kW v odstínu
Fun Orange a v mnoha dalších. Již od 288 900 Kč
a s 5letou zárukou se ŠKODA Finance od ŠkoFINu.
Přijďte si vybrat 23. 5. 2014 od 10.00
hodin do Obchodní galerie Arkáda
v Prostějově!
* Fleetové barvy jsou dostupné za příplatek 17 900 Kč.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu Rapid: 3,8–5,8 l/100 km, 99–134 g/km

boje na zelených trávnících aneb
KRAJSKÝ PŘEBOR – 27. KOLO
FC KRALICE NA HANÉ
SOKOL KONICE
SOBOTA 24. 5. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích na Hané

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 23. KOLO
TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
FK SPARTAK LIPNÍK NAD BEČVOU
SOBOTA 24. 5. 2014 16:30 HODIN
Fotb. areál v Klenovicích na Hané

PV - AUTO spol. s r.o.
Brněnská 108
796 01 Prostějov
www.pvauto.cz

Šlágr MSFL
fotbalisté
Prostějova
prohráli gólem
z penalty
strana 21
Basketbalistky
Prostějova
stvrdily výhrou
nad Táborem
postup do
druhé ligy
strana 30

do první obrany!

Minsk (Bělorusko), Prostějov/jim
- Prostějovský odchovanec Ondřej
Vitásek zatím zasáhl do pěti ze šesti
českých utkání na letošním světovém šampionátu. Mimo hru zůstal
jen při středeční výhře nad Itálií,
kdy ho na led nepustila bolavá záda,
takže k duelům proti Slovensku
a Švédsku přidal i zápasy proti Kanadě, Dánsku a Norsku.
V pěti startech v běloruském Minsku
zaznamenal téměř dvoumetrový obránce jednu asistenci, jeden plusový bod
a šest trestných minut, na bránu soupeře
vyslal celkem šest střel. Byl tak osobně
účasten premiérové dánské výhře nad
českými hokejisty a neúspěšné stíhací
jízdě proti Kanadě, s největší pravděpodobností si ale i tak zahraje čtvrtfinále.
Blízko postupu mezi nejlepších osm
posunula český tým těsná výhra 1:0

nad Norskem,
rozdílové brance, jež padla
hned po devětatřiceti sekundách hry, byl
přítomen jako
člen první formace.
Český
realizační tým totiž opět pozměnil
složení obranných řad a „prostějovská
kometa“ letošní sezónyse posunula po
bok Ondřeje Němce! Často tak Vitásek kryl záda útočné trojici Jágr, Hertl,
Sobotka.
Vitásek a spol. mají blízko ke třetímu
místu ve skupině „A“, jistotu jim ale
dá až úterní utkání s Francií. Čtvrtfinále je na programu ve čtvrtek, semifinále v sobotu a zápasy o medaile
v neděli.

Pětice z Určic a kouč Trnečka

zabojují o EVROPSKÝ TITUL

Nové Sady, Prostějov/jim - Ve středu 21. května od 17.00 hodin se na hřišti
v Nových Sadech uskuteční souboj nejlepších amatérských fotbalistů Olomouckého a Zlínského kraje. Půjde o první díl domácí kvalifikace o účast
na UEFA Regions' Cupu, tedy mistrovství Evropy amatérských regionálních výběrů, jehož finálový turnaj se od roku 1999 koná každý lichý rok.
Sestavením mužstva reprezentujícího Olomoucký kraj byl pověřen někdejší kouč LeRKu Prostějov a v současnosti právě trenér FK Nové Sady
Karel Trnečka. V roli asistenta s ním na lavičku usedne současný lodivod
Určic Evžen Kučera. A právě zejména tyto dva týmy zazásobily výběr Olomouckého kraje...
více čtěte na straně 25

KAM ZA F TBALEM
I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 23. KOLO
TJ SOKOL PLUMLOV
TJ SOKOL HORNÍ MOŠTĚNICE
SOBOTA 24. 5. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Plumlově

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 23. KOLO
TJ SOKOL V PIVÍNĚ
FK BÝŠKOVICE/HORNÍ ÚJEZD
NEDĚLE 25. 5. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Pivíně

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 23. KOLO
TJ SOKOL MOSTKOVICE
TATRAN VŠECHOVICE
NEDĚLE 25. 5. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 23. KOLO
TJ SOKOL VRCHOSLAVICE
FK SLAVOJ KOJETÍN „B“
NEDĚLE 25. 5. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál ve Vrchoslavicích

I.B TŘÍDA, SK. „B“ – 23. KOLO
FC HVOZD
TJ SOKOL LESNICE
SOBOTA 24. 5. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál ve Hvozdu

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

Poznáte, kdo je na fotografii?
I třetí číslo měsíce května vám
v rámci zaběhnutého projektu
„PV Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“
nabízí veskrze populární klání,
které najdete jedině a právě na
stránkách nejčtenějšího regionálního periodika. Také dnes se
tudíž znovu setkáváte s fotografií jisté známé osobnosti veřejného života, jež je graficky mírně
„poupravena“. Vaším úkolem je

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

Správná odpověď z č. 19: na snímku byl dům v ulici Nerudova
č.p. 60 v Prostějově. Vylosovaným výhercem, který získává
POUKÁZKU V HODNOTĚ 400 Kč NA OBČERSTVENÍ
V BISTRO U ČÁPA v Mostkovicích. se stal František
JANĚK, Olomoucká 23, Prostějov.
Naše dnešní otázka již tradičně zní:
Kde v Prostějově najdete objekt na snímku?
Své odpovědi pište na e-mail: SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
posílejte do redakce nebo telefonujte 582 333 433 A TO
TRADIČNĚ DO ČTVRTKU 22. KVĚTNA, 12.00 hodin.
Jméno výherce zveřejníme v PONDĚLÍ 26. KVĚTNA. Dnes
se zápolí o LOŽNÍ SOUPRAVU od firmy PROFITEX, Wolkerova ulice v Prostějově.



Profitex
Profitex Prostějov
Prostějov

579,-

softshell bunda

439,-

softshell boty

199,-

country kalhoty

VELKÁ JARNÍ AKCE
www.profitexprostejov.cz

VYDEJTE SE CESTOU ZDRAVÍ ...
Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova
si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe a dostanete tajenku.

PREVENCE ZDRAVÍ
PŘÍRODNÍMI .... A VÝŽIVOU

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

TIP
k obrazovce

VÍTR V KAPSE
KOMEDIE,FILM
ČR (1982)

NEDĚLE 25. 5. 2014

17:45 HODIN

ACHARD, AKÁT, DLUH, ESEJ, FRAK, HOKEJKA, HROB,
CHASY, JOJO, KLAD, KMOTR, KOKOSY, KRÁL, KROJ, OÁZA,
ORAT, OSMINA, SHÍH, ŠÁLA, TROL, ÚKLONA, VÁLY, VISA,
VODOMET, VSYP, VÝVRTKA, ZÁLOM, ZDĚŘ

Řešení tajenky nám zašlete na e-mail:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ či na známou adresu
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10, Prostějov. Můžete také telefonovat do redakce na číslo 582 333 433, a to do
ČTVRTKU 22. KVĚTNA 2014, 12.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„BARVIČEK“. Vylosovanou výherkyní se stala Miluše KAVÁLKOVÁ, Lešany 126, která se tak může těšit na poukaz
v celkové hodnotě 400 Kč od partnera soutěže. Tím byla
v minulém dějství olomoucká prodejna PONOŽKY OD
MARUŠKY - FINKOVÁ. Poukaz na vás bude čekat přímo
v redakci Večerníku.
Ti, kdo tentokrát nevyhráli, však nemusí smutnit. Ba právě naopak, nejšťastnější z vás se může v případě úspěchu těšit na
další zajímavou cenu, která tentokrát potěší zejména ty, co trápí
bolavá záda...
Partnerem dnešního kola je totiž studio CESTA ZDRAVÍ
- Mgr. Hana PETERKOVÁ, jenž do soutěže věnovala poukaz v hodnotě 400 Kč na služby spojené s tímto studiem
sídlícím na Hlaváčkově náměstí 3 v Prostějově.
Jméno šťastného výherce či výherkyně zveřejníme i v příštím vydání PV Večerníku, které vyjde V PONDĚLÍ 26. KVĚTNA 2014.
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 19. května 2014

Režie: Ondřej Soukup
Hrají: Lukáš Vaculík, Sagvan
Tofi, Ivana Andrlová, Jiří Kalužný, Jiří Vala, Hana Talpová,
Ilona Svobodová, Ladislav Trojan, Bronislav Poloczek, Zdeněk
Ornest, Karel Augusta
Hlavními hrdiny filmu inspirovaného vlastními zážitky
režiséra Soukupa z plzeňské
Škodovky, jsou dva nerozluční
kamarádi. Ondřej a Cyril, přezdívaný Cinda, prožívají první
rok po úspěšné maturitě na průmyslové škole. Ondřej touží po
práci na lodi, Cinda chce navštívit Paříž, kam jej pozvala teta.
Oba se však musí vypořádat
nejen s praxí, tolik odlišnou od
školních představ... Po absolvování průmyslovky nastupují do

BRUTUS na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč!
V minulém, celkovém součtu
již jubilejním stošedesátém
pokračování tohoto originálního klání uspěli všichni ti,
kteří správně poznali, že se
jedná o Lukáše Hejlíka. Ten
je znám mimo jiné jako herec
populárního seriálu Ordinace
v růžové zahradě, ale také jako
častý návštěvník Prostějova
v rámci projektu LiStOVáNí,
jehož je autorem i duchovním
otcem. I proto jej poznala velmi
slušná porce čtenářů...
Z 315 správných odpovědí, jenž
jsme zařadili do osudí, se usmálo štěstí na výherkyni, kterou se
stala Markéta Kohoutová, Ptení
129. Prostřednictvím Večerníku
obdrží chutnou a lahodnou cenu
v podobě DVOU PŮLMETROVÝCH ŠPIZZA PIZZ,
které si poskládáte sami z těch
nejrůznějších kousků! Cenu
v HODNOTĚ 430 Kč věnovalo
OBČERSTVENÍ ŠPIZZA.
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do sportovních vod
a graficky mírně poupravili
úspěšného lodivoda prostějovských basketbalistů, který místní Orly dovedl podruhé v řadě
do souboje o ligové zlato...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z stojedenašedesátého kola čekáme v redakci znovu DO ČTVRTKU
22. KVĚTNA 2014, 12.00 hodin - volejte 582 333 433, pište
SMS na 608 960 042 či pošlete
e-mail na adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ!
Jméno výherce, který od nás
obdrží výše zmíněnou cenu od
občerstvení BRUTUS, zveřejníme v příštím čísle, které vychází tradičně V PONDĚLÍ,
a to 26. KVĚTNA 2014.
Hodně štěstí při bádání!

LUŠTI O VOŇAVÉ KOŘENÍ

Také třetí květnové vydání
vám v rámci projektu nejčtenějšího regionálního periodika „JEŠTĚ VĚTŠÍ“ přináší
zápolení o zbrusu zajímavou
výhru. Ani tentokrát jsme totiž
neopomněli na bádání s čísly
a díky již stabilnímu partnerovi tohoto klání máte možnost
získat skutečně atraktivní výhru. U v současnosti tolik populární hry, která si již dávno
získala své věrné a početné publikum, se také dnes opětovně
zápolí o cenu z obchůdku paní
Vašíčkové, která nabízí nejen
skvělou kávu, čaje, koření, čokolády...
A jelikož pravidla zcela jistě
všichni znáte, můžete se bez
zbytečného ostychu pustit do
bádání a současně začít usilovat
o motivační prémii, kterou je
POUKÁZKA S CELKOVOU
HODNOTOU 400 Kč PRÁVĚ DO PROSTĚJOVSKÉHO OBCHŮDKU V KRAVAŘOVĚ ULICI!
Řešení v podobě 4 označených čísel nám můžete posílat
na známý e-mail:

SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ
či na adresu PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, Olomoucká 10, Prostějov. Lze také telefonovat do
redakce na číslo 582 333 433,
a to opět tradičně DO ČTVRTKU 22. KVĚTNA 2014, 12.00
hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 9 - 8 - 3 - 6, načež
v pořadí celé historie tohoto
klání se už celkově stodevětačtyřicátou výherkyní v řadě
stala Jaroslava PROCHÁZKOVÁ, Finská 9, Prostějov.
I ona si tak přímo v sídle redakce může vyzvednout POUKÁZKU V CELKOVÉ
HODNOTĚ 400 Kč, kterou
věnoval právě obchůdek RENATY VAŠÍČKOVÉ, jež byl
znovu partnerem uplynulého
kola soutěže.
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle,
které VYCHÁZÍ V PONDĚLÍ
26. KVĚTNA 2014.
Nezbývá tedy, než abyste se
opět vrhli na nějakou tu zábavu, soutěžit s námi je ta
správná šance!

velkého strojírenského závodu.
Tady prožívají první pomaturitní rok života, tady se jejich
neujasněné představy a ideály
střetávají s naprosto odlišnou
žvotní praxí. Kromě rozporuplných zkušeností z práce se Ondřej s Cyrilem musí potýkat i se
svými soukromými problémy.
Do budoucna mají velké plány,
ale jejich sny nečekaně přetrhne
tragická událost...

VÍCE NEJEN O TOMTO JIŽ LEGENDÁRNÍM SNÍMKU
NAJDETE V MAGAZÍNU TV POHODA!
Vylosovanou výherkyní z minulého čísla je Miroslava PLACHÁ, Moravská 15, Prostějov
Poukaz od firmy GATTA si vyzvedněte v redakci Večerníku.
Správné řešení z minulého čísla: VELKÝ VÝBĚR ŠPERKŮ A KAMENŮ V OC ZLATÁ BRÁNA
Dnešní tajenku zašlete nebo zatelefonujte do čtvrtku 22. 5. 2014, 12.00 hodin.

Nabídka realit a nemovitostí

REALITY
Kvalitní
služby
od roku
1992

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

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

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

Prostějov, ul. Drozdovice. Prodej RD 4+1, 2 místnosti
k podnikání do ulice, garáž. Zast. plocha 412 m2, zahrada 452
m2.
Cena: Kč 1.850.000,-

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

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

Stražisko – Maleny, okr. Prostějov. Prodej chaty 2+kk, chem.
WC, kamna, studna. Zast. plocha 46 m2, zahrada 752 m2.
Cena: Kč 380.000,-

Prostějov, Mozartova ul. Prodej dr. bytu 3+1, 71 m , 5. patro,
lodžie.
Cena: Kč 1.049.000,2

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

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

Koupíme pěkný byt 3+1.Tel.:
774 858 723

REALITNÍ KANCELÁŘ
VNB REALITY
Hlaváčkovo nám.1 (ATRIUM), Prostějov
Ing. Marie Vymazalová, 774 421 818
aktuálně NABÍZÍ:
* RD 3+1, Přemyslovice 560.000 Kč
* RD Konice
1.260.000 Kč
* RD po rekon. Konice 1.500.000 Kč
* RD Cholina
1.660.000 Kč
* RD Čelechovice n/H 1.880.000 Kč
* RD Kralice na Hané 2.600.000 Kč
* Pronájem 1+1,PV 6.500 Kč vč.ink
* Pronájem novost. 2+kk, bezbarier.
zahrada, stání, Niva 7.500 Kč +el
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 2+kk, V.Ambrose 1.090.000 Kč
* BYT 3+1, A.Slavíčka 1.400.000 Kč
* BYT 3+1, Okružní
1.250.000 Kč
* RD 4+1, Česká
2.890.000 Kč
* RD 6+1, Držovice
3.700.000 Kč
* RD 3+1, Doloplazy
540.000 Kč
* CHATA - Březský vrch 430.000 Kč
* PRONÁJEM kancelář 5.700/měs
* Pronájem bytu 1+1 5000+inkaso
Uvedené ceny jsou včetně provize RK
Pro naše klienty HLEDÁME:
* Byty po rek. i pův.stav, v Prostějově
* Rodinné domy v PV a okolí
* Chaty a zahrady Plumlov, Seč
* Pozemky Prostějov-Západ, Smržice
Více na: WWW.VNB-REALITY.CZ

Koupíme byt 2+1 v okolí nemocnice i sídl.Svobody. 774 101 818

Hledáme ke koupi byt v Prostějově,
spěchá. Tel.: 605 011 310 i SMS
Koupím byt v Prostějově na sídlišti u nemocnice. RK nevolat. Tel.:
732 741 922

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

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

Kč 1.990.000,Kč 1.349.000,Kč 2.575.000,Kč 3.890.000,Kč 1.049.000,Kč 2.149.000,Kč 2.995.000,-

Pv, sídl. Hloučela (novostavba)

Kč 239.000,-

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

GARÁŽ – PRODEJ:

BYTY – PRONÁJEM:

1+kk, Pv, ul. Sádky
Kč 3.000,-/měsíc + inkaso (2.370)
1+1, Pv, nám. Spojenců Kč 5.000,-/měsíc + inkaso (2.800)
2+1, Určice
Kč 5.000,-/měsíc + inkaso (4.000)
3+1, Pv, nám. Spojenců Kč 9.500,-/měsíc + inkaso (3.000)
3+kk – zařízený, Olomouc, ul. Hanáckého pluku
Kč 12.000,-/měsíc + inkaso (3.500)
GARÁŽE – PRONÁJEM:

Pv, sídl. Hloučela
Pv, Olomoucká ul.

Kč 1.000,-/měsíc
Kč 1.000,-/měsíc

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

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

REALITY
POHODA
- pohodové vyřízení realitních služeb

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

tel.: 607 915 184

Poděbradovo náměstí 11-12
(budova Komerční banky, III. patro)
796 01 Prostějov, tel.: 582 393 176
e-mail: redomino@seznam.cz

Tel.: 606 922 838
PROSTĚJOV RD, 3+1, dům je
po rekonstrukci,
podsklepený, zast.
plocha 138m2, zahrada 100m2, klidné
místo nedaleko centra města.
CENA: 2.890.000Kč.
HOLUBICE - RD,
4+1, hrubá stavba,
zast. plocha 115m2,
zahrada 568m2,
plynu u domu, elektřina a příp. vody v
domě, studna, kanalizace povrchová.
CENA: 1.090.000Kč.
PIVÍN - RD, 3+1,
centrum obce,
všechny ing. sítě, k
celkové rekonstrukci, zast. plocha 257m2, zahrada
260m2.
CENA: 390.000Kč.
PROSTĚJOVIČKY
- RD, s byty 2+1 a
4+kk, po celkové
profesionální rekonstrukci, fitko, sauna, zast. plocha 280m2,
zahrada 580m2. CENA: 2.980.000Kč.
PLUMLOV - stavební pozemek, výměra 1450m2, jižní
orientace, kompletně zasíťovaný, je možné zde ihned zahájit
výstavbu RD. CENA: 1.690.000Kč.
PLUMLOV - stavební pozemek,
oplocený, výměra
981m2, jižní orientace, JEDINEČNÝ VÝHLED NA
PLUMLOVSKOU PŘEHRADU.
CENA: 1.070.000Kč..

www.reality-domino.cz

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

SUPERNOVINKA:
1) Stav.pozemek - Kostelec n/H, 1371 m2
510 Kč/m2
2) RD Záříčí (okres KM) - 2 byt.jedn.3+1, zahrada, 2 garáže 340 tis. Kč
2
3)1+1 OV Šárka, 50 m , po kompl.rek.
600 tis.Kč
4) RD 3+1 Pv - Čechovice, po kompl.rek.
1.650 tis.Kč
PRONÁJMY:
1+kk Fügnerova - centrum, po rekonstr.
5.350,- Kč + ink.
1+1 Dvořákova - 2.P.
4,5 tis.+ ink.
2+1 Vrchlického - 2.P., 80 m2, balkon 8 tis.Kč/měs. včetně ink.
2+1 Drozdovice v RD
7,5 tis.Kč/měs.včetně ink.
BYTY:
2+1 OV, 51 m2 - Jeseník
550 tis.Kč
2
2+1 DR Šárka, 69 m
850 tis.Kč
2
3+1 OV Západní, 70 m , po rekonstr.
1.150 tis.Kč + prov.
3+1 OV Sladkovského, 71 m2
1.200 tis.Kč + garáž
3+1 OV, Okružní, krásný byt, 82 m2, 2 lodžie
1.299 tis.Kč
3+1 OV, cihla, na Sídl.E.Beneše
1.350 tis.Kč
RODINNÉ DOMY:
RD 2+1 Kostelecká ul. - k rek.
430 tis.Kč
RD 2+1 Buková - 323 m2, zahr., i jako chalupa
480 tis.Kč
2
RD Okál Přemyslovice - 2 byty, zahr. 80 m
550 tis.Kč
RD 4+1 Hvozd - i jako chalupa
500 tis.Kč
RD 3+1 Chválkovice n/H, zahr.
680 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.
620 tis.Kč
2
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m , před rekonstr.
750 tis.Kč
RD Okál Pěnčín - 2 byty 3+1, garáž, zahr., po část.rek. 790 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín
880 tis.Kč
RD 2+1 Bousín - i jako chalupa
890 tis.Kč
RD 2+1 Otaslavice, po kompl.rekonstr.
1.100 tis.Kč
RD 2+1 se zahradou - Pv, Krasice
1.290 tis.Kč
RD 5+1 Jesenec - velká zahr.
1.290 tis.Kč
RD 5+1 Plumlov - s garáží
1.450 tis.Kč
RD 3+1 Mojmírova, 193 m2
1.500 tis.Kč
Zem.usedlost 7+1 v Rozstání - velký pozem.
1.390 tis.Kč
2
RD 5+1 v Obědkovicích-2 tis.m pozemek
1.300 tis.Kč
RD Plumlov - 2byt.jedn.
1.450 tis.Kč
RD 3+kk Myslejovice, zahr.
1.490 tis. + provize RK
RD 3+kk Smržice, zahr., pozem.
2.390 tis.Kč
RD 5+1 Kobeřice - po rek., 783 m2
2.350 tis.Kč
RD Krumsín - se 3 byt.jedn. - zahr., garáž, 734 m2
2,9 mil.
RD 5+1 Krasice - 300 m2, bazén
3.600 tis.Kč
RD - 2 byt.jedn.,hospoda, 2 garáže, stodola, zahr. - Ptení 3.600 tis.Kč
RD Čelechovice - 4 byty, zahr., garáž
3.590 tis.Kč
RD 4+kk Nový Malín - novostavba
3.990 tis.Kč
Prodej RD 8+2 Slatinky - dvougen., 280 m2
5.490 tis.Kč
Nájemní dům blízko centra - 3 byty, sauna, zahr., rekonstr.5.700 tis.Kč
Chaty a chalupy:
Ochoz u Konice 330 tis.Kč, Ochoz - lux. 1 mil.Kč, Seč 50 tis.Kč
Pozemky:
Hrubčice, Žešov - orná půda - 14.700 m2
40 Kč/m2
Mostkovice - 649 m2, s chatkou, stav.par.
799 tis.Kč,
Kostelec - 1160 m2, zasíť.
1.320 tis.Kč
Mostkovice - 1600 m2
1750 tis.Kč,
2
Pozemek - 790 m , Bělecký mlýn
180 tis. + provize
Komerční prostory:
Obchodní prost. - Plumlovská, 350 m2, 4 uzav.prost., + byt 2+1 s
koupelnou - náj.
35 tis.Kč/měs. + ink.
Kancel.prost. - centrum, 30 m2, 2 místn., kuchyňka, sam.WC, klima
- nájem
7 tis.Kč + energie
6,5 tis.Kč + ener.
Obchodní prost. - Kostelecká - 60 m2
Garáže:
Pronájmy - Plumlovská - plechová
600,- Kč/měs.,
Lidická
1 tis.Kč/měs., u Cílu
Garážové stání - Západní = auto - 800,- Kč/měs, motorka = 400,- Kč/měs.
Disponujeme nabídkou chat, chalup, garáží
a komerčních prostor dle web. stránek RK Pohoda,
popř. zodpovíme tel.nebo osobně v kanceláři RK
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Horní Štěpánov, prodej RD 3+1,
zahrada, hosp. budova, celý podsklepený. Zastavěná plocha 168 m2, zahrada
452m2. Ideální pro bydlení i jako chalupa. Cena 690 000 Kč. Tel.: 602 519 098
Pronájem bytu 2+1 v Pv, Poděbradovo nám. po rekonstrukci.Pronájem garáže tamtéž. Info
777 862 900 nebo 775 368 478
Koupím zahradu v okolí PV. Nejlépe přímo od majitele. RK nevolat!
Cenu respektuji. Tel.: 734 481 013
Hledám dům nebo chatu v Prostějově a okolí max. 15 km bez RK.
Tel.: 732 755 910
Prodám RD 4+1 se zahradou,
5km od Pv, tel.: 776 682 118
Koupím byt 1+1 nebo 2+1, 2+kk,
platba ihned. Tel.: 776 460 300
Prodám novou garáž u Galy, dálkové
ovládání vrat. Cena dohodou. Tel.:
776 178 025
Hledáme větší byt 3+1, po rekonstrukci, 774 409 430
Nabízím k pronájmu garáž v ul.
Krasická, Prostějov. Elektřina, voda.
Tel.: 732 215 683
Prodám chatu na Stražisku. Cena dohodou. Nabídněte. Tel.: 736 180 204
Pronajmu byt 1+1 v RD v Pv. Nájem
4 500 Kč + el., dvouměsíční kauce.
T.: 604 833 195
Pronajmu nadstandard. byt 3+1, po
rekonstrukci, 130 m2, poblíž centra
v Pv. Nájem 9 500 Kč + ink. Volný
ihned. Tel.: 603 503 366
Pronajmu byt 3+1 blízko centra Pv. Nájem 7 000 Kč+ink. Tel.:
739 097 097
Prodám v Pv cihlový, zateplený byt 2+1, dobrá lokalita. Tel.:
731 110 232 nebo 605 335 761
Pronajmu 2+1,1+1. 723 565 897
Pronajmu dlouhodobě garáž na ul.
Moravská za Sandrou, 18 m2, elektřina. Spěchá! Tel.: 734 751 741
Hledáme ke koupi novostavbu RD
se zahradou. Tel. 774 421 818
Pronajmu byt 2+kk, podsklepený, se zahradou v Určicích. Tel.:
603 832 796
Prodám stavební pozemek ve Vrahovicích, ing. sítě na hranici poz.,
levně. Tel.: 603 278 688

Nabízím pronájem v Prostějově,
nebytové prostory pro 3 kanceláře,
70m2 i jednotlivě. Cena dohodou.
Tel.: 777 942 039
Nabízím pronájem garáže ul.
J.Lady (u nové nem.). Ihned volná.
Tel.: 733 327 915
Levné garážování motorky či auta
v PV- západ. T:602775607
Pronájem byt 1+1 v ul. Šárka.byt
je zařízen + tv sat. intern. Cena
5 700 Kč/měsíc včetně inkasa. Tel.:
739 622 720
Hledáme ke koupi RD v Prostějově,
spěchá. Za nabídky děkujeme. Tel.:
605 011 310 i SMS

SLUŽBY

FINANCE

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

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

Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367.

Peníze pro všechny ihned při podpisu!
Zvýhodněné podmínky, žádné poplatky.
Volejte: 775 021 212
Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000
Kč se zástavou nemovitostí. Tel.:
774 965 734. Pracuji pro více věřitelů.

Odvodnění domů, pozemků. Tel.: Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč, rychle
723 522 369
až do domu, bez poplatku předem. Tel.:
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů
MAČKALSTAV S.R.O.
provádíme stavební práce, obklady Osobní bankrot – oddlužení.
a dlažby, rekonstrukce, zateplení bu- Máme mnoho spokojených kliendov a RD. 774 655 459, 608 538 035 tů. Konzultace zdarma.TOBAGI
www.mackalstav.cz
BIANCO s.r.o. Volejte777 551 492
Opravy a úpravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Vedle knihkupectví u radnice
608 331 141
Provádíme také opravy plavek,
spodního prádla a zcelování

Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ,
rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734.
Pracuji pro více věřitelů.
Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE
a poskytneme vám jednu půjčku. Pracujeme pro více věřitelů.
Volejte: 777 551 492

Provedu zednické práce, zateplení,
omítky, bet. potěry, zdění, dlažby Nabízím
hotovostní
půjčky
apod. rychle, kvalitně a za rozumnou 5 až 50 tisíc. Vyřízení do 24 hodin.
cenu. Tel.: 776 036 750
Pouze seriózní jednání. Tel.:
777 467 046
Kompletní pokládka zámkové
dlažby, s materiálem i bez, skvě- Mála půjčka 10 000 až 80 000 Kč. Pralé ceny, vysoká kvalita, nacenění cuji pro více věřitelů. Tel.: 608 911 761
zdarma. Tel.: 723 522 369
Nabízím rychlou hotovostní
Zednické a obkladačské práce, ná- půjčku od 5 do 50 tis. Seriozní
těry, nástřiky fasád, antigrafity. Tel.: a rychlé jednání. 774 119 937
723 522 369
Hotovostní půjčka do 10.tis z vlastČištění hrobů z terasa, přebrou- ního kapitálu. Stačí pouze OP. Tel.:
šení přímo na místě. Tel.: 773 996 600
721 817 009
SMART půjčka 5 až 50 tisíc rychAntény-Satelity Jiříček prová- le a diskrétně až do domu! Tel.:
dí prodej, montáž antén, satelitů, 737 423 433
el. zabezpečení objektů. Více na
www.anteny.kvalitne.cz Tel.: 776 340 848 PŮJČKA bez poplatků: 734601906
Stavba zídek, plotů, oplocení. Rych- Půjčka od 4 000 Kč do 50 000 Kč.
Rychlé a férové jednání. On-line
le a kvalitně. Tel.: 723 522 369
přehled nad svým účtem. V případě
Montáž a opravy žaluzií a sítí proti zájmu volejte 777 100 528
hmyzu, 602 76 47 13
Půjčky do 24 hodin. Rychlé vypláProvádíme dokonalé strojové čiš- cení exekucí na vaši nemovitosti.
tění čal. sedacích souprav a kober- Tel.: 721 702 948 nebo 720 221 458
ců. M. Revay tel.: 604 439 302,
582 382 325 www.revay.cz
0'8;i.#8/8º2.#6#"
Provádím opravy a údržbu čištění
hrobů. Tel.: 602 756 428
Provádíme kompletní rekonstrukce bytových jader od A do Z, poklad kamínkových podlah. Tel.: 774 06 22 53
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Provádím kompletní zednické a obkladačské práce, byt. jádra, demolice,
stěhování, vyklízení, zám. dlažby. Malování bytů. Tel.: 727 831 278

2Č,è-;24121&0+-#6'.'
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Provádím opravy a montáže elektroinstalace a el. spotřebičů. Tel.:
608 730 983
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Stříhání a úprava psů. Prostějov. Tel.:
606 166 853
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Řádková, sloupcová inzerce a vzpomínky
PRÁCI NABÍZÍ

KOUPÍM

Centrum regenerace
v Prostějově.
Ihned zapracujeme do různých
pozic. Možnost i VČ.
Tel.: 602 810 644.

Galerie umění Prostějov (bývalá
G. Bašta) vykupuje a zdarma oceňuje
veškeré obrazy a starožitnosti. Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší ceny. Školní 49, tel.:
608 805 775, Jindřich Skácel.

Přijmeme pracovníka pro montáž
strojů, kooperaci a skladové hospodářství. Místo výkonu práce: Kostelec
na Hané. Info na tel.: 602 747 080
Bezpečnostní a úklidová agentura přijme do HPP ženy
v invalidním důchodu. Místo
výkonu Kralický Háj, pracovní doba 16:00 – 22:00 hodin.
Informace na tel.č.: 602 786 692

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

Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme za kvalitní obrazy
17.-20. století, zlaté a stříbrné minCUKRÁŘKA.
ce, hodiny a hodinky, zbraně, stříPřijmeme vedoucí cukrářské vý- brné předměty, šperky a veškeré
robny v Prostějově. Nutná praxe starožitnosti. Prosíme pouze kvav oboru. Požadujeme schopnost vést litní a hodnotné předměty, nejlépe
a organizovat práci v kolektivu, sa- celé sbírky či pozůstalosti. Info
mostatné jednání a časová flexibilita. René Simon, tel.: 736 127 661,
Kontaktujte nás na: smithy@atlas.cz simonrene@seznam.cz

VZPOMÍNÁME

Kdo s Tebou žil, ten ví,
co ztratil.Už nikdy
nezavoláš, nepohladíš,
nepomůžeš, neporadíš.

Dne 21. května 2014
uplyne 1. smutný rok
od úmrtí naší maminky
paní
Blaženy KVASNIČKOVÉ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery a syn s rodinami.

Kdo v srdci žije,
nezemřel…

Hledáme obchodního zástupce na HPP Koupím Haki lešení nebo trubkové.
pro nabídku a rozvoz bižuterie pro ČR Cena dle dohody. Tel.: 734 481 013
a SR. Tel. 777 577 340
Koupím ledničku, vařič na PB+lahev,
Restaurace Pod kopcem Mostkovice WC, dveře, plast. okna, malé umyvadlo.
přijme obsluhu do udírny a grilu s pra- Tel.: 608 539 783
xí. 604 930 482
Přijmeme řidiče se skupinou C na vůz
do 12t. Víkendy převážně volné. Tel.:
777 797 263

Výroba oděvů v PV, přijme do
zaměstnání
vyučené
dámské
a pánské krejčové. Praxe v oboru
nutná. Dobré sociální zázemí. Bližší info: 602 790 377, 730 186 675,
582 800 837

Restaurace Jadran přijme kuchaře/- Prodej palivového dříví. Tvrdé, měkké.
Doprava zajištěna. Prostějov, Olomouc,
-ku, pizzaře/-ku. Tel.: 604 890 305
Přerov. Tel.: 734 481 013

Dne 23. května 2014
vzpomeneme 4. smutné
výročí úmrtí
pana Karola PUDILA
z Prostějova.
Stále vzpomíná manželka
Lidka, syn a dcera s rodinou.

Hledáme fenečku, stáří asi 10 let,
čipovanou, plemeno kříženec. Špičku dlouhého ocásku má bílou, v srsti
nepravidelně bílé chlupy. Je malá
a váží kolem 6 kg. Informace, které
povedou k nalezení, budou odměněny. Tel.: 605 479 313

Děkujeme všem přátelům,
kamarádům a známým za
květinové dary a účast při
posledním rozloučení
s naším milovaným
manželem a tatínkem
panem
Miroslavem CHYTILEM

Dne 23. května 2014
si připomeneme
2. výročí od úmrtí
pana Josefa TREJTNARA
z Kostelce na Hané.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a dcery s rodinou.

PRODÁM

Bezpečnostní a úklidová agentura
přijme do HPP na plný pracovní úvazek invalidního důchodce/důchodZD Moravan Domamyslice
kyni na pracovní pozici vrátný. Jedná
Sad Mostkovice
se o pracovní místo na recepci, místo Prodej jablek i do kvasu (pro malovýkonu Kralický Háj. Informace na odběratele i velkoodběratele). Po až pá:
7.00 - 15.00 hod. Tel.: 602 510 465
tel. č.: 602 786 692

GRATULACE

Oči se slzami zarosily,
zaplakaly bolem,
když jsme Ti naposled
dávali sbohem.
Pro Tebe přestaly hvězdy
svítit a slunce hřát,
ale kdo Tebe miloval,
nepřestane vzpomínat.

OZNÁMENÍ

Přijmeme pracovníky/ce pro chod
nové pobočky v Prostějově. Výdělek
18-35 000 Kč.m. dle prac. zařazení.
Nehledáme prodejce. Info na tel.
704 041 464
Přijmu osobu k pravidelné údržbě
větší zahrady. Tel.: 602 522 700

Dne 24. května 2014
uplynou 2 smutné roky,
co nás navždy opustil náš
manžel, tatínek, bratr
a dědeček
pan Miroslav PÍCHAL
z Prostějova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Za tichou vzpomínku
děkuje manželka Oldřiška,
synové Mirek, Tomáš,
Aleš a sestra Libuše
s rodinou.

Smutno je žít, bez drahého
člověka, stále se ohlížíš,
zda někde nečeká. Osud
nám nevrátí, co nám vzal,
vrací jen krásné vzpomínky
a s nimi žal.

Jsou lidé, kteří pro nás v životě
znamenají víc než ostatní. O to
těžší je naučit se žít bez nich.

Dne 18. května 2014
jsme vzpomenuli smutné
8. výročí, kdy nás navždy opustil
pan Václav BÁŠA
z Plumlova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Dcery Jindra
a Vlasta s rodinami.
Dík za to, čím jsi nám v životě
byl, za každý den, který jsi s námi
žil. Tvůj odchod stále bolí, na
Tebe zapomenout nedovolí.

Roky utekly jak voda,zdá se to
být jako dnes. V uších zní ta
bolestivá slova, že jsi odešla
srdcích jsisezůstal.
l
avnevracíš
zpět.
Dne 24. května 2014
by se dožil 60. let
pan Zdeněk VEČERKA
z Prostějova.
Zemřel neočekávaně
21. května 2009 po 12. dnech
hospitalizace na interním oddělení v nemocnici Prostějov, na
nepoznaný žaludeční vřed.
Vzpomíná maminka s rodinou.

Na nadcházející letní sezónu přijmu
uzenáře do stánku. Praxe nutná.
Tel.: 775 780 045
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ze Stařechovic.
Manželka Lucie,
syn Lukáš, dcera Nicola
a celá zarmoucená rodina.
Poděkování též všem
kamarádům a motorkářům
za finanční podporu
a za velkou psychickou pomoc
v těchto těžkých chvílích.
Děkujeme i Pohřební
službě Makový
za květinovou výzdobu
a paní řečnici
Elišce Komárkové
za citlivá slova útěchy.

Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, chviličku
postát a tiše vzpomínat…..

Dne 23. května 2014
by se dožila 64. let naše
milovaná maminka, babička,
teta, tchýně a švagrová
paní Františka MARTÍNKOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Eva s rodinou.

Dne 21. května 2014
vzpomeneme 3. výročí od úmrtí
paní Taťány OKLEŠŤKOVÉ
z Výšovic.
S láskou vzpomínají manžel
s dcerou, rodiče a celá rodina.

Prodám stavební vrátek na 300 kg
a míchačku 150 l. Tel.: 603 832 796

AUTO - MOTO
Koupím jakoukoli Š - Felicii. Tel.:
778 018 269
Koupím Fabii nebo Octavii nejlépe
1. majitel. Tel.: 604 118 269
Dne 21. května 2014
oslaví své 70. narozeniny
paní Marie SALAYOVÁ
z Určic.
Za celou rodinu všechno
nejlepší, hodně zdraví a
spokojenosti do dalších let
přejí manžel, dcera a syn
s rodinami.

Dne 13. května 2014
oslavila své krásné 40. narozeniny
paní Iveta HANÁKOVÁ
a dne 12. května 2014
46. narozeniny její manžel,
pan Zdeněk HANÁK
z Prostějova.
Chtěli bychom jim touto cestou
popřát hodně štěstí a zdraví do
dalších let. Rodiče František
a Danuška a sourozenci Dana,
Pavla, Petr a Zdeněk.

SEZNÁMENÍ

Dne 22. května 2014
vzpomeneme 10. smutné
výročí, kdy nás navždy opustil
pan Vladimír ŠACHA
z Němčic nad Hanou.
Za tichou vzpomínku
děkují manželka
a děti s rodinami.

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

Karolína a Natálie.

Právě dnes,
tj. 19. května 2014
vzpomeneme 20. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan
Jindřich EFFENBERGER
z Mostkovic.
Za tichou vzpomínku
děkují manželka, syn
a dcery s rodinami.

UZÁVĚRKA
www.facebook.com/
vecernikpv.cz

Dne 18. května 2014
uplynuly 2. smutné roky
od úmrtí milovaného
manžela, tatínka a dědečka
pana
Jana KOŽUŠKANIČE
z Prostějova.
S láskou vzpomínají manželka

ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro další číslo je
v PÁTEK 23. května v 10.00 hodin

Ruku už Ti nepodáme,
abychom Ti mohli přát,
jen kytičku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.

Dne 22. května 2014
vzpomeneme 1. smutné
výročí úmrtí, co nás
navždy opustil milovaný
manžel, tatínek, dědeček
pan Jiří INDRÁK
z Prostějova.
S úctou a láskou vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.

Čas všechno mění
i pláč časem ustane,
vzpomínka v našich srdcích
na Tebe však zůstane.

Dne 23. května 2014
vzpomeneme 4. smutné
výročí úmrtí mého manžela,
pana Ladislava VÍTKA
z Ohrozimi.
S úctou a láskou stále
vzpomíná manželka Růžena
s rodinou. Děkuji všem,
kdo vzpomenou s námi.

Dne 25. května 2014
vzpomeneme 4. smutné
výročí úmrtí
paní Evy KOŘÍNKOVÉ
z Čechovic.
S láskou vzpomínají
dcera a syn s rodinami.
Za tichou vzpomínku všem,
kdo ji měl rád, děkujeme.

Fotbal
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

Šlágr jarní části MSFL přinesl i v deštivém počasí kvalitní fotbal hodný vedoucích týmů. Šťastnější byli Slezané

O VÍTĚZSTVÍ OPAVY ROZHODLA PENALTA, PROSTĚJOV NASTŘELIL JEN TYČE...
„Vracíme se bez bodu, ale se vztyčenou hlavou,“ konstatoval trenér Jura

Sobotní deštivé květnové odpoledne se podepsalo na návštěvě opavských fandů, kteří
i v počtu něco přes tisícovku vytvořili správnou
fotbalovou atmosféru. Odměnou viděli špičkový třetiligový fotbal, okořeněný solidními šancemi rovnoměrně na obou stranách. Vítězství
nakonec strhla na svoji stranu díky pokutovému
kopu přetavenému v gól domácí Opava, která
si tak pojistila první místo v průběžné tabulce
MSFL. Prostějovští fotbalisté se však i přes porážku nemají za co stydět. V nepříznivém počasí podali kvalitní a zejména obětavý výkon,
který snesl přísná měřítka. Na zisk alespoň jednoho bodu to ale bohužel nestačilo...
Opava/tok

T

ým 1.SK Prostějov nastoupil do utkání šestadvacátého kola v avizované
sestavě, která se lišila pouze
na jediném postu od té domácí proti Hlučínu - ve středové řadě nastoupil zkušený
Mazouch, Hirsch se posunul
na krajního beka. Domácí
kouč Jan Baránek nasadil do
hry hned několik zkušených
plejmakerů z vyšších soutěží,
jakými jsou například Vavřík,
Metelka, Dvorník a především Tomáš Polách. A byl
to právě odchovanec Sparty
a exzlínský špílmachr, který
utkání rozhodl....
oupeři
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a pustili se zhurta
urta do
o sebe.
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potáhl dvakrát balón zleaždé
va Schaffartzik a poka
pokaždé
ebezpeččí pro
to znamenalo nebezpečí
prostějovskou branku. DruP
hou nabídku přijal Polách,
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i Vavříkova další střela před
přestávkou směřovala mimo
tři tyče, šlo se do kabin za
bezbrankového stavu.
vod druhé půle patřil
jednoznačně Prostějovu a před opavskou brankou to pořádně „hořelo“.
Nejprve Machálkovu střelu
zprava tečoval Hrabina pod
vlastní břevno, Květona ale
nezaskočil. Vzápětí Zelenka vybídl ke zteči Krče, ten
ale zakončoval dosti slabým
pokusem, zato Fládrovu pu-

Ú

Jan BARÁNEK - SFC Opava:

video na pv.cz
ernik
www.vec

„Nebyl jsem spokojen s první poločasem, byla to z naší strany jakási pseudobojovnost, předávání odpovědnosti někomu druhému.
Hru bohužel vůbec nepodpořili krajní beci, jak jsme si představovali, měli jsme štěstí, že jsme nedostali branku z prostějovských
dlouhých autů, pak by byl zápas o mnoho těžší. Druhý poločas
jsme zvládli o něco lépe, tři body z tak těžkého utkání jsou pro nás
velice důležité. Jelikož moc gólů nedostáváme, ale také nedáváme,
což je problém, nasvědčovalo vše tomu, že rozhodovat bude jediná
branka. Uznávám, že Prostějov hrál velice dobře.“

K
P

František JURA - 1.SK Prostějov:

Ze hry nepadl. Prostějovský obránce Pavel Krejčíř (ve výskoku) si dokázal poradit se všemi soupeřovými protiútoky. Domácí dosáhli vítězství
jen díky penaltové trefě Polácha.
Foto: Tomáš Kaláb

T

střídání: 55. Jurečka za Grussmanna, 89. Komenda za Mrázka,
90. Wirth za Polácha
trenér:
JAN BARÁNEK
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Branka:
Střely
branku:
S
St
třely na bra
Střely
S řely mimo branku:
St
b
Rohové
R hové kopy:
Ro
kopy
Schaffartzik

7:10
5:1
9:4

Dvorník
Metelka

Rozhodčí:
R zhodčí: Boček
Ro
Bo - Julínek, Hanáková
ŽK:
Ž : 21. Vavřík,
ŽK
Vavř 58. Dvorník,
86.
8 . Nekuda, 90. Polách
86
- 36. Machálek,
Machá 42. Zatloukal,
lo
64. Mazouch
Ma

Vavřík
Polách
Nekuda
Grussmann
Mrázek
Horka

diváků:
d váků: 1259
di
125

Ma
Machálek
Mac
acch
há
hál
álek
ál
ek
Krč
Zelenka
Jirouš

Hirsch
Pavlík
P
Pa
a

melici z hranice
šestnáctky Květon s obtížemi vyFládr
razil na roh.
o počátečním náporu hostů se naopak zvyšoval tlak domácích, vyjádřený sólem
m
Nekudy, jehož dobrou střelu

P

1
1. Machálkova
hállk střela
ř l míří
ířří přímo
ří na b
ří
brankáře
kář
á O
Opavy Květoně
ě ě
 7. opavský Schaffartzik nachází Polácha, jeho střelu vyráží Bureš nad
břevno
 10. velká šance Prostějova, Jiroušova hlavička ovšem trefila tyč
 13. na rychlý výlet se vydává Hirsch, posunul Krčovi a jeho střelu
ovšem blokuje obránce Vavřík na břevno vlastní branky
 16. z hranice velkého vápna zkouší střelecké štěstí Mazouch
 17. po rozehraném volném kopu střílí z dálky domácí Vavřík, Nekudovu dorážku Bureš kryje
 33. rohový kop končí na hlavě Horky, zblokovaný míč ještě stejný hráč
doráží, v obou případech se mu staví do cesty prostějovští hráči Pavlík,
resp. Zatloukal
 44. v závěru první půle táhne míč Polách, šikovně jej prostrčil na Vavříka, ten ovšem pálí nad Burešovu svatyni
 48. Machálkovu střelu po teči Hrabiny likviduje Květon
 50. Fládrova tvrdá rána, opavský brankář se štěstím vyráží na roh
 63. Nekudovo sólo přes půl hřiště zakončené střelou Bureše nezaskočilo
 71. po Pančochářově centru se v šanci na hranici malého vápna zjevuje
Zatloukal, leč branka z toho není
 75. VÍTĚZNÝ GÓL. na hranici velkého vápna spadl opavský forvard
Mrázek při kontaktu se Zelenkou a přísně nařízenou penaltu proměnil Polách, třebaže Bureš uhodl stranu – 1:0.
 85. domácí mohou pojistit svůj náskok, ale nejprve nezužitkovali přečíslení tři na dva, poté pálí z dobré pozice Schaffartzik
zaznamenal Tomáš Kaláb

Mazouch

Zatloukal
Bureš

1. SK Prostějov:
Krejčíř

střídání: 66. Pančochář za Fládra, 82. Šteigl
za Krče
trenér: FRANTIŠEK JURA

DOKONALÝ POČIN
FFRANTIŠEK JURA
A

1.SK PROSTĚJOV
Zhruba za měsíc uplyne třetí sezóna trenéra Jury
u prostějovského „eskáčka“. Byly to roky tvrdé práce,
kterou si málokdo ze sportovních fanoušků v Prostějově patřičně uvědomuje. Nejde jen o postup z divize
do Moravskoslezské ligy a výsledky udržující mužský tým na předních příčkách třetiligové tabulky, ale
hlavně o koncepční práci dovolující zařadit do týmu
vlastní odchovance typu Fládra, Ruse, Šteigla nebo
Petržely. Herní projev na jaře graduje a dá se říci, že
výkon týmu v Opavě dosáhl po těch třech letech pomyslného vrcholu. Přejme si, aby v nastoupeném kurzu
směřoval prostějovský fotbal k dalším výšinám.

„Šlágr jarní části, který jsme očekávali, to opravdu byl. Utkání mělo
náboj a šance byly rozdělené rovnoměrně na obou stranách. Nám to
dvakrát spadlo na břevno, dali jsme tyčku po hlavičce a samozřejmě
nemohu zapomenout na největší příležitost po střele Fládra v druhé půli.
Jsem přesvědčen, že takto vyrovnanému zápasu by více slušela remíza,
bohužel jsme jeden gól dostali. Penaltu nemůžu zodpovědně hodnotit,
z lavičky těžko posuzovat, jestli byl Zelenkův zákrok přes balón. Pětibodový náskok v čele si tak zkušený tým, jako Opava, pohlídá, my ale stále chceme dosáhnout umístění na prvních příčkách. Musím před kluky
smeknout za vynikající výkon, za ty tři roky u týmu je to asi to nejlepší,
co jsme schopni na trávníku vyprodukovat...(úsměv)“

LUKÁŠ ZELENKA:
„Zavzpomínal jsem

na staré dobré časy...“

MSFL - 26. KOLO

SFC Opava:

N

N

vyrazil na roh Bureš. Dvacet
minut před koncem se po
Pančochářově centru dostal
do dobré šance Zatloukal,
hráz těl před sebou ale neprostřelil. Pak už přišla ona rozhodující 74. minuta,
dy sudí za faul na hranici
šestnáctky nařídil pokutový kop, který bezpečně proměnil Polách.
rostějovský trenér Jura
zkusil oživit útočnou snahu rychlonohým Šteiglem,
avšak domácím se tímto
otevřel prostor k rychlým
kontrům, jednu rodící se příležitost ale nevyužili. Naopak
si zkušeně pohlídali náskok
a s velkou pravděpodobností
mohou slavit návrat do druhé
ligy.
ým 1.SK sice v tabulce
při výhře „béčka“ olomoucké Sigmy poklesl na
třetí příčku, ale již získaných osmačtyřicet bodů je
počinem, který by měl na
udržení medailových pozic
stačit. Pojištění může přijít již tuto sobotu od 16.30
hodin, kdy do areálu SCM
Za Místním nádražím přijedou Mikulovice.

Opava - Když jste pozorovali
Lukáše Zelenku (na archivním
snímku)
na
provinčních
trávnících a teď na reprezentativním stadionu s umělým
osvětlením, nemohli jsme se
zbavit dojmu, že právě toto
je Lukášovo prostředí, kam
přirozeně patří. První otázka
Večerníku tedy nemohla Opava je ve třetí lize snad omylem,
směřovat jinam, než do mi- spíš by jí slušela špice druhé ligy.“
Přesto se Opava dostala
nulosti... „Vzpomínky byly,“
do většího tlaku až během
přiznal v exkluzivním interview
někdejší sparťanský špílmachr. druhého poločasu...
„Začala nám totiž trochu vypadáTomáš Kaláb
vat přechodová fáze, nakopávali
Předpokládám, že jste jsme dopředu dlouhé balóny, které
před dnešním utkáním většinou na nikoho nesměřovaly,
zavzpomínal na staré časy?
a tím jsme soupeři lehce odevz„Na Opavu mám opravdu pěkné dali míč. Škoda, že nám nevyšla
ligové vzpomínky. Se Spartou některá z vypracovaných šancí.
jsme tady za mého působení Doma jsme měli potřebné štěstí,
dvakrát vyhráli, takže se mi sem tady bohužel ne.“
vracelo víc než dobře...(úsměv)“
Byl jste u penaltové situace, šlo opravdu o faul?
Je to přece jen rozdíl
oproti
ostatním „Trochu jsme si za to mohli sami,
zbytečně jsme vyváželi míč na
třetiligovým stadionům...
„Tu klubovou infrastrukturu, hranici velkého vápna, balón už
kvalitní zázemí i skutečnou fotba- jsem měl skoro na kopačce, takže
lovou atmosféru v hledišti, která je ten zákrok byl do určité míry
pro nás hráče neskutečně důležitá, zbytečný. Řekl bych tedy, že faul
nelze přehlédnout. Říkám si, že to byl...“

„Atmosféra byla parádní, škoda
té šance,“ litoval Zdeněk Fládr
Opava - Na opačném pólu
prostějovského kádru než
Lukáš Zelenka se nachází ještě
loni starší dorostenec Zdeněk
Fládr, (na archivním snímku)
který
atmosféru
podobných utkání teprve nasává
a ukládá do paměti pro svou
další fotbalovou kariéru. Razantní střelec ze střední vzdálenosti byl v sobotním utkání
blízko snad životnímu úspěchu,
ovšem jeho ráně nakonec
přáno nebylo... „Opava nás
ničím nepřekvapila,“ posteskl
si v exkluzivním interview pro
Večerník prostějovský odchovanec.
Tomáš Kaláb
Zápas na půdě Opavy jste
si asi užil, není-liž pravda?
„Bezesporu to byl jeden
z největších fotbalových zážitků
mojí dosavadní kariéry. Atmosféra
výborná, snad jen škoda počasí,
které nepřálo nám ani divákům.
Terén byl poměrně těžký.“

Přesto jste byl blízko
úvodního gólu...
„Dát gól mi prostě asi není přáno..
(úsměv) V každém utkání se
k nějaké slušné střele dostanu,
ale tady mě to samozřejmě mrzí
nejvíc. Kdybychom šli do vedení, asi bychom se nevraceli bez
bodů.“
Překvapila něčím Opava?
„Byli jsme na ni dobře připraveni,
takže bych ani neřekl. Spíš jsem
očekával, že bude nebezpečnější
ve vápně, její tlak končil před
hranicí šestnáctky. Hrozila taky
ze standardek, příležitostí se jí
naskýtalo hodně.“
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BEDIHOŠŤ CUP mění herní systém. A BUDE SE HRÁT O PRACHY! Radoslav Látal vyhrál
Hrubčice, Prostějov/jim - Až
šestatřicet družstev se může zúčastnit Bedihošť Cupu 2014. Šestý ročník oblíbeného turnaje v malé kopané tak nejenže mění svůj termín,
ale poprvé ve své historii nabídne
věcné ceny a poháry i finanční

odměny! Navíc se na hrubčickém
trávníku může představit více
týmů než v minulosti. Exkluzivním
mediálním partnerem dvoudenního klání, které se uskuteční 28.
a 29. června je PROSTĚJOVSKÝ
Večerník.

„Zásadním průlomem je rozdělení
sobotních základních skupin na dopolední a odpolední, dále se zvyšuje
délka utkání ze dvanácti na dvakrát
deset minut a nebude se hrát na třech,
ale rovnou na čtyřech hřištích. Díky
tomu můžeme nabídnout delší herní čas
a stejně zápasů při méně času stráveném
na turnaji,“ představil inovace Radek
Kocourek, jenž se pořádání letošního
ročníku ujal společně s Jiřím Krestou.
Aktuálně je přihlášeno prvních
deset mužstev, konkrétně král dosavadních ročníků FC Anděl „A“
a dále FC Anděl „B“, AC Roma
„A“, Sokol Bedihošť, TJ Biskupice, Clewer, Tým Hokejistů, ZŠ
Palacká, FC Ladzimil Čehovice
a Mačkalstav. Organizátoři počítají,
že při naplnění kapacity rozdělí družstva do šesti šestičlenných skupin,
z nichž dále projdou rovné dvě třetiny, tedy vždy čtyři nejlepší.
„I ti nejslabší tak mají jistotu minimálně pěti odehraných utkání. Ná-

sledně vznikne šest osmifinálových
skupin po čtyřech, které přijdou na
řadu v neděli. Z nich postoupí vítězové a dva nejlepší ze druhých míst do
čtvrtfinále. Ti nejlepší tak sehrají jedenáct zápasů,“ představil postupový
klíč Kresta.
První čtyři týmy nově obdrží i finanční ohodnocení v celkové částce
patnáct tisíc korun. Navýšení odměn
ovšem neznamená změnu startovného. To zůstává stejně jako v loňském
roce na částce 1 100 korun za družstvo, uzávěrka přihlášek je v neděli
22. června.
Případní zájemci se dvojici Kresta,
Kocourek mohou hlásit na telefonních číslech 606 850 147 a 777 301
936, případně na e-mailech kresta@
fotbaloveturnaje-kk.cz a kocourek@
fotbaloveturnaje-kk.cz. Pořadatelé
také spustili nové internetové stránky www.fotbaloveturnaje-kk.cz a dolaďují doprovodný program včetně
sobotního hudebního večera.

SLOVENSKÝ POHÁR

Myjava (Slovensko), Prostějov/jim Své první trofeje v trenérské kariéře
se dočkal rodák z Němčic nad Hanou
Radoslav Látal (na snímku). Vicemistr
Evropy a vítěz Poháru UEFA převzal
loni na podzim tým Košic a východoslovenský tým dovedl až k triumfu ve
slovenské pohárové soutěži.
Po semifinálovém postupu přes Ružomberok vedený dalším českým trenérem
Josefem Chovancem si Látalův výběr ve
finále poradil rovněž s obhájcem vítězství Slovanem Bratislava. Ten sice v Myjavě vedl hned od šesté minuty po brance
Roberta Vitteka.
Čerstvý vítěz Corgoň ligy si ale pro
trofej nedokráčel. Košice svádějící boj
o čtvrtou pozici totiž dokázaly vyrovnat

a také výsledek otočit, takže čtyřiačtyřicetiletý někdejší kouč fotbalistů Frýdku-Místku, Opavy, Sokolova a Baníku Ostrava přidal k hráčským pohárům i první
v roli trenéra.

Do Bedihošti přijede i Sparta Praha!

Bedihošť, Prostějov/jim – Předkrm
letošnímu ročníku Bedihošť Cupu
mužů obstará o dva týdny dříve
první ročník turnaje přípravek Junior Bedihošť Cup 2014. V sobotu
14. června přijdou na řadu ročníky
2006 a 2008, o den později ročník
2007. Obě akce se na rozdíl od
soutěže dospělých uskuteční přímo
v Bedihošti a záštitu nad nimi
převzal první náměstek Olomouckého kraje Alois Mačák.
„Sobotního turnaje se zúčastní dvanáct
a dvanáct družstev, nedělního zápolení dětí narozených v roce 2007
a mladších hned čtyřiadvacet týmů.
A registrujeme přihlášky i od Sparty
Praha a Sigmy Olomouc,“ pochlubil se

jeden z organizátorů Radek Kocourek.
Pro všechna tři klání benjamínků platí,
že přihlášená družstva mohou mít na
soupisce dvanáct hráčů a dvoučlenný
doprovod. Bude se hrát na čtyřech
hřištích o rozměrech 40x20 metrů systémem 4+1, střídat se může hokejově.
Každé utkání potrvá patnáct minut,
ve vyřazovací části při nerozhodném
stavu následují pokutové kopy. Startovné činí 1 500 korun a zahrnuje oběd
i nápoje.
Zájemci se Jiřímu Krestovi či Radku
Kocourkovi mohou hlásit do neděle
1. června na čísla 606 850 147
a 777 301 936, případně na e-maily
kresta@fotbaloveturnaje-kk.cz
a kocourek@fotbaloveturnaje-kk.cz.

Prohru Slatinic odnesly klenovické dveře
Klenovice na Hané, Prostějov/jim - Po domácí výhře 3:2 nad Slatinicemi mohli fotbalisté
Klenovic na Hané chystat šampaňské k oslavě postupu do krajského přeboru, současně
se ale před nimi objevila i jedna nová starost.
Hosté se totiž jen těžce smiřovali s porážkou
a cestou ze hřiště prokopli dveře od své šatny.
„Takto ubrečené mužstvo jsem již dlouho neviděl. Po poločase mohli prohrávat nula tři,

ale místo toho chvíli vedli po brance z ofsajdu. Asi těžce nesli góly ze hry, žádný zářez
se nekonal a nekopali jsme penaltu, ani jsme
nedali gól z ofsajdu,“ vyjádřil se manažer
klenovického mužstva Jan Kubalák, jenž tak
odmítl, že by hosté měli důvod stěžovat si na
řízení zápasu.
Slatinický trenér Přemysl Bilík si je incidentu
vědom a jeho klub škodu po odeslání faktury

Přihlaste fotbalové talenty
do 1.SK Prostějov

Prostějov/red
těj
- V květnu probíhá
po celé České republice „Měsíc
náborů“ mladých fotbalistů ve
spolupráci s Fotbalovou asociací
ČR, ČT, kluby Gambrinus ligy
a Fotbalové národní ligy. Právě
v tomto období mají rodiče jedinečnou šanci přihlásit své dítě do
jakéhokoli fotbalového klubu ve
svém okolí a zaregistrovat ho jako
člena FAČR.
Tato akce pod záštitou FAČR se ve
fotbalovém prostředí objevila poprvé v září 2013 ještě jako Týden
náborů a měla velmi pozitivní ohlasy. I díky této akci, ale samozřejmě
i mnoha dalším souběžně pořádaným, se členy FAČR stalo během
tří měsíců 15 155 nových fotbalistů.
I díky vám, rodičům, můžeme najít
nové hvězdičky českého fotbalu. Jste
rozhodnuti přivést svého malého fotbalistu? A potřebujete vědět, jak na to?
Vezměte svého malého fotbalistu na stadion 1.SK Prostějov Za
Místním nádražím 4536 a zúčastněte se náboru každý pátek do

konce měsíce května, tj. 16., 23.
a 30. května od 16:00 hod. Ve spolupráci s klubem poté vyřídíte registrační průkaz a členství ve FAČR.
Na stránkách clenstvi.fotbal.
cz pak lze kdykoli zkontrolovat, zda je členství aktivní.
Po úspěšném vyřízení bude už jen
na rodičích, aby svého malého fot-

balistu podporovali v jeho dalším
fotbalovém růstu.
A navíc na vás bude čekat malé překvapení – ve výše uvedenou dobu
vás a vaše ratolesti uvítají známí hráči A týmu s bohatými zkušenostmi
z vrcholového fotbalu - Lukáš ZELENKA, Petr PAVLÍK, Tomáš
BUREŠ!

proplatí, vše ale považuje spíše za nešťastnou náhodu. „Náš první hráč chtěl kopnout
do dveří, ty ale byly tak tenké a papírové, že
tam vznikla asi deseticentimetrová díra a měl
kopačku skrz. Je ale potřeba říct, že za poločas jsme kopali jen jeden ´přímák´faul, a to u
nás v šestnáctce, na konci zápasu to bylo pětadvacet ku šesti,“ napočítal lodivod Slatinic
výrazný nepoměr.

zprávy od zeleného stolu...
Sportovně-technická komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 14. května 2014 rozhodla:
1. Odehráno:
II. třída 19. i 25. kolo bez závad. III. třída 19. i 25. kolo bez závad. IV. třída
17. kolo bez závad.
Dorost 1. kolo nadstavby bez závad. Starší žáci 26. kolo bez závad, pouze Sokol Určice – Sokol Plumlov bude sehráno 21.5.2014 od 17.00, dohoda oddílů. Starší žáci 19.
kolo bez závad, pouze Sokol Plumlov – Haná Nezamyslice bude sehráno 16.5.2014 od
17.00, dohoda oddílů. Starší žáci 17.kolo bez závad, Haná Prostějov – FC Hvozd 6:0.
Mladší žáci 17. kolo bez závad, pouze Sokol Otaslavice – TJ Jiskra Brodek u Konice
bude sehráno 16.5.2014od 16.30, dohoda oddílů. Starší přípravka turnaj 8.5. Konice
bez závad, nedostavil se hlavní rozhodčí Slabý, turnaj 10.5. Klenovice bez závad, turnaj
11.5. Brodek u Konice bez závad, turnaj 10.5. Mostkovice bez závad. Mladší přípravka
turnaj 8.5. 1. SK Prostějov bez závad.
2. Změna termínu utkání:
II. třída 30. kolo Sokol Zdětín – Sokol Olšany. Původní termín 15.6.2014, domácí oddíl žádá předehrání utkání 4.6.2014 v 18.00. Není dohoda, STK požaduje souhlas mužstva Olšan z důvodu, že se jedná o pracovní den.
III. třída 30. kolo TJ Sokol Zdětín „B“ – FC Ptení. Původní termín 14.6.2014
v 16.30, bude sehráno 14.6.2014 v 14.00.
Dorost 6. kolo TJ Sokol Přemyslovice – Sokol Držovice. Původní termín

14.6.2014, bude sehráno 15.6.2014 v 10.00.
Dorost 4. kolo Sokol Držovice – FC Dobromilice. Původní termín 1.6.2014,
Sokol Držovice žádá o sehrání utkání 31.5.2014 v 11.00. Chybí dohoda, STK
požaduje souhlas mužstva FC Dobromilice.
3. Různé:
Na zasedání komise STK se dostavili zástupci klubů TJ Pavlovice u Kojetína
ohledně neoprávněného startu hráčů, kteří nebyli členy FAČR v soutěžních
utkáních 18., 20., 21., 22., 23. a 24. kola. Zástupci doložili doklad o zaplacení
členství ve FAČR s vygenerovaným seznamem hráčů k datu 6.3.2014. Požadované potvrzení od FAČR, že hráči mužstva byli k 31.3.2014 členy FAČR
nebylo doloženo. STK na zasedání 21.5.2014 rozhodne s konečnou platností
o neoprávněném startu hráčů TJ Pavlovice u Kojetína ve výše uvedených
soutěžních utkáních.
Losovací aktiv OFS Prostějov pro SR 2014/2015 se uskuteční ve středu
2.7.2014 v 16.00 hod. Přihlášky do okresních soutěží pro SR 2014/2015 lze
zaslat na sekretariát OFS PV do 17.6.2014.

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

Sportovně-technická komise OFS Prostějov na svém
zasedání dne 15. května 2014 rozhodla:
1. Nepodmíněně:
Kejnar Bohumil (TJ Pavlovice u Kojetína) – 1 SU od 9.5.2014, DŘ19/1.
Krupička Miloš (TJ Haná Prostějov „B) – 1 SU od 9.5.2014, DŘ 19/1.
Svoboda Pavel (TJ Pavlovice u Kojetína) – 5 SU od 9.5.2014, DŘ11/3b.
Grulich Libor (TJ Sokol Protivanov) – 1 SU od 12.5.2014, DŘ19/1.
Kovařík Marek (FC Dobromilice) – 5 SU od 12.5.2014, DŘ13/1b.
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS, souhlasil Richard Hofman, místopředseda DK

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

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!

Zápasové meníčko
MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA:
27. kolo: 1.SK Prostějov – Mikulovice (sobota 24.5.,
16.30, Drozdy – Mikyska, Batík).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE, SKUPINA „E“:
27. kolo: Nový Jičín – Určice (sobota 24.5., 16.30, Streit –
Galásek, Mojžíš).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
27. kolo: Kralice na Hané – Konice (sobota 24.5., 16.30,
Křepský – P. Dorušák, Kašpar).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
23. kolo: Klenovice na Hané – Lipník nad Bečvou (sobota 24.5., 16.30, Habich – Langhammer, Šebesta), Hranice „B“ – Čechovice (neděle 25.5, 15.00, Kučera – Zelík,
Vyroubal).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
23. kolo, neděle 25. května, 16.30: Mostkovice – Všechovice (P. Jílek – Lepka, Molík), Nezamyslice – Radslavice (sobota 24.5., 16.30, Odstrčil – Menšík, Dokoupil),
Vrchoslavice – Kojetín „B“ (Vojtek – Ženožička,
Valouch), Brodek u Přerova – Lipová (sobota 24.5., 16.30,
Kulička – Oulehla, Sigmund), Plumlov – Horní Moštěnice (sobota 24.5., 16.30, Nezhyba – I. Antoníček, Milar),
Tovačov – Kostelec na Hané (Knoll – Lizna, Vičar), Pivín
– Býškovice (Hampl – Chládek, Lasovský).

I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
23. kolo: Hvozd – Lesnice (sobota 24.5., 16.30, Molík –
Kovalec, Hetmánek).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U19:
25. kolo: 1.SK Prostějov – Líšeň (sobota 24.5., 10.15,
Bartoň – Ol KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U17:
29. kolo: 1.SK Prostějov – Jihlava (neděle 25.5., 10.15,
hřiště Olšany, Mikula – Ol KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U16:
29. kolo: 1.SK Prostějov – Jihlava (neděle 25.5., 12.15,
hřiště Olšany, Ol KFS – Mikula, Ol KFS).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – dorost:
23. kolo: Velký Týnec – Určice (neděle 25.5., 12.30, Křepský), Konice – Šternberk (neděle 25.5., 10.00, Pitner), Kostelec na Hané –
Hlubočky (neděle 25.5., 11.00, Vachutka), Čechovice – Nové Sady
(sobota 24.5., 9.30, Lasovský).
KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu – skupina „B“:
23. kolo: Čechovice „B“ – Náměšť na Hané (sobota 24.5., 11.45,
Lasovský), Protivanov – Chomoutov (neděle 25.5., 11.00, Dokoupil), Lipník – Němčice nad Hanou (sobota 24.5., 16.30, Svačina).

PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – II. TŘÍDA:
27. kolo, neděle 25. května, 16.30: Haná Prostějov
„B“ – Zdětín (sobota 24.5., 10.00), Otaslavice – Brodek
u Prostějova, Držovice – Protivanov (sobota 24.5., 16.30),
Horní Štěpánov – Jesenec, Otinoves – Vrahovice, Smržice – Němčice nad Hanou, Olšany u Prostějova – Určice
„B“ (sobota 24.5., 16.30), Čechovice „B“ – Přemyslovice
(sobota 24.5., 16.30).
III. TŘÍDA:
27. kolo, neděle 25. května, 16.30: Dobromilice – Zdětín
„B“, Vícov – Pavlovice u Kojetína, Nezamyslice „B“ –
Skalka (neděle 25.5., 10.00), Mostkovice „B“ – Vrahovice
„B“ (sobota 24.5., 16.30), Tištín – Kralice na Hané „B“,
Bedihošť – Výšovice (sobota 24.5., 16.30), Ptení – Plumlov
„B“, Pivín „B“ – Brodek u Konice (sobota 24.5., 16.30).
IV. TŘÍDA:
19. kolo, neděle 25. května, 16.30: Doloplazy – Přemyslovice „B“, Biskupice – Čechy pod Kosířem,Tvorovice –
Protivanov „B“ (sobota 24.5., 16.30), Ivaň – Kladky (sobota 24.5., 16.30), Želeč – Otaslavice „B“.
OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN:
17. kolo: Kostelec na Hané „B“ – Lažany (neděle 25.5., 16.30).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu! -jim-
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

Atraktivní souboj mezi okresní elitou nezkazil ani hustý a vytrvalý déšť, domácí potvrdili roli favorita

JESENEC SI PORADIL S OTINOVSÍ A UŽ O VÍKENDU MŮŽE SLAVIT!

Po jedné sezoně strávené v okresních fotbalových soutěžích se blíží návrat týmu SK Jesenec
zpět do krajské kopané. Nedávný účastník I.A
třídy Olomouckého KFS se dokázal oklepat ze
dvou po sobě jdoucích sestupů a v letošním
ročníku se prezentuje nejhrozivějším útokem
i nejpevnější obranou, což prokázal také v sobotním odpoledni, kdy si ve šlágru uplynulého
víkendu poradil na domácím trávníku se čtvrtým celkem tabulky z Otinovse. Přitom právě
hosté dokázali v úvodním vzájemném střetnutí Jesenec porazit a stali se tak jedním z jeho
dvou podzimních přemožitelů... Odveta už ale
překvapení nepřinesla a lídr tabulky se tak znovu přiblížil postupu. Jasno může být již tento
víkend, a to za předpokladu, že Jesenec zvítězí v Horním Štěpánově a Olšany u Prostějova
nevyhrají v Přemyslovicích.
Dzbel/jim

J

eště před úvodním hvizdem sobotního utkání šestadvacátého
kola se na trávník ve Dzbelu začaly
snášet dešťové kapky a počasí se
neumoudřilo ani po celých devadesát minut hry. Na zápas, jenž se
hrál souběžně s hokejovým utkáním
Česka s Dánskem, tak přišlo jen pár
desítek nejvěrnějších fotbalových
příznivců. Kvůli nepříznivému počasí pak oddíl musel zrušit i taneční
zábavu, kterou plánoval na večer po
fotbalovém duelu.
nejhorší pozici se při hustém
a neustávajícím dešti ocitli
gólmani, hráči obou celků je jen čas
od času donutili k zákroku a částečnému zahřátí. Jako
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zranění Martin a Karel Laštůvkové.
Hlavní trenér Petr Tichý starší totiž
nemohl počítat ani s Erikem Tylem
a Martinem Klicperou, kteří jsou
taktéž na marodce.
přibývajícími minutami byla
patrná mírná převaha Jesence,
jenž se i na kluzkém terénu snažil
o kombinaci a preferoval hru po
zemi. Zahrozit pak dokázal i ze
standardních situací, jak doložil
„přímák“ z poloviny hřiště, po
němž Burgetovi chyběl u delší tyče
jen krůček, po jedné z hlaviček mu-
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Vedoucí tým tabulky Přeboru OFS Prostějov dal zapomenout
na předchozí dvě porážky, hosty v závěru oslabil vlastní kapitán

centru z pravé strany si Pavlínský
dal téměř vlastní gól, když odvracel míč kousek nad břevno. Krátce
před přestávkou se za vápnem uvolnil Jiří Tichý, vyslal ale jen slabou
a neumístěnou střelu. Naopak srovnat ještě před odchodem do tepla tak
mohli hosté, když Továrek zastavil
protihráče těsně před šestnáctkou
jen za cenu faulu se žlutou kartou.
Na střelu přes zeď si ale Kýr počíhal
a s mírnými obtížemi ji ukryl pod
sebe a nepřipustil dorážku.
kamžitě po návratu zpět na
trávník se domácí dostali k rohovému kopu, jenž Piňos s přehledem vyboxoval do bezpečí, neujala
se ani Burianova standardka o chvíli
později. K rozehrávce od rohového
praporku se tak dostali i Otinovští,
kteří se následně hlasitě dožadovali
pokutového kopu kvůli nastřelení
ruky domácího kapitána. Rozhodčí
je ale nevyslyšel...
přibývajícími minutami už se do
šancí dostávali prakticky pouze domácí hráči a začala přehlídka
toho, co vše lze neproměnit. Horákovo prosmýknutí se na levé straně
a střela na první tyč do této kategorie
ještě nepatří, brejk dva na jednoho
a vybídnutí Luboše Burgeta už ale
ano. Levý záložník Jesence to udělal
dobře, když v náběhu úspěšně tech-
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minutě vydal i gólman, domácí se
ale ubránili a pak svedli velký sprint
o odražený míč, hostující obránci
k němu měli o kousek blíže. Druhé branky se Jesenečtí ale přece
jen ještě dočkali. Opět zprava šel
sám na gólmana Jiří Tichý, znovu
ale zvolil přihrávku. Zdálo se, že
akce je tím pohřbena, domácím se
ale podařilo zahrozit i z levé strany
a následně se na hranici malého
vápna dostal k míči znovu Jiří Tichý. Nezpanikařil, otočil se k bráně zády a pokryl si míč, do skluzu
jdoucí brankář ho tak zezadu poslal
k zemi, načež o penaltě se nedalo
diskutovat. Na bílý puntík si míč
postavil Petr Tichý a s naprostým
klidem proměnil. Ihned poté totiž
rozhodčí utkání ukončil.
alším soupeřem Jesence
bude tuto neděli 25. května
od 16.30 hodin domácí Horní Štěpánov, Otinoves ve stejném čase
přivítá Vrahovice.

D

II. TŘÍDA, PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – 22. KOLO

SK Jesenec:
střídání: 75. L. Tichý za Z. Tichého
trenér:
PETR TICHÝ starší

Rozhodující okamžik. Rozesmátý Jan Zajíček (zcela vpravo)
právě překonal otinoveského gólmana (v pozadí) a nasměroval Jesenec ke třem bodům.
Foto: Jiří Možný

PETR TICHÝ starší - SK Jesenec:

„Třech bodů si ceníme. Po dvou porážkách venku jsme již museli
zabrat , byť momentálně to ale nemáme jednoduché, každý mančaft totiž před námi zaleze v jedenácti lidech a nám se těžko buší
do plných. Je to takový fotbal nefotbal jako dneska, kdy byl navíc
těžký terén. Říkali jsme si před zápasem, že budeme hrát jednoduše, protože kombinace nám na tomto terénu nejde, a kluci se s tím
porvali a myslím si, že to špatný zápas makonec nebyl. S výkonem
tedy panuje spokojenost, ale nějaká okénka tam stále jsou a kdyby
se nám povedl postup do I.B třídy, tak tam by to při dnešní hře
bylo špatné. Naší největší bolestí je přesto koncovka. V posledních dvou zápasech nás vyloženě zradila, když zavládlo uspokojení po předchozích pěti a šesti brankách doma. Už se dostáváme
do útlumu a není tam taková pohoda, jaká byla. Chybí nám totiž
jen krůček a kluci to v hlavách mají. Nad I.B třídou přemýšlíme,
ale mančaft by se musel posílit. Teď se nám několik hráčů zranilo
a dohráváme to ve dvanácti třinácti lidech, to je málo.“

JOSEF SEKANINA starší - TJ Otinoves:
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nickým pokusem obstřelil brankáře,
jenže o fous minul z opačné strany
i tyčku. Jiří Tichý poté uličkou vyslal do šance Petra Tichého, jenž
byl zleva sám před gólmanem, jeho
střela taktéž na zadní tyč se ale točila
od brány.
esenci se nadále dařilo tlačit do
vápna a k jednomu z míčů se
málem dostal i na správném místě
stojící Jiří Tichý, zastoupil ho Petr
Tichý, jenž z plného běhu těsně minul. Hosty pak ještě oslabil kapitán
Jan Doseděl, jenž neudržel nervy
a udeřil protihráče, za což nemohlo
následovat nic jiného než červená
karta! Přesilovku mohli domácí velice rychle využít. Z pravé strany táhl
přečíslení dva na jednoho Jiří Tichý,
rozhodl se ještě přihrávat na střídajícího Ladislava Tichého a ten vypálil
mimo dosah brankáře. Do cesty se
ale postavila levá Piňosova tyč.
zoufalé snaze o vyrovnání
se na rohový kop v poslední

video na pv.cz
ernik
www.vec
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měnil
zásluhou Jesence, když
centr z pravé strany našel
hlavu Jiřího Tichého a gólmanem nezpacifikovaný míč
následně doklepl do sítě Zajíček.
Tato branka domácí povzbudila
a přes narůstající počet ztrát na obou
stranách dále hrozili. Přímý kop
přes zeď vyrazil gólman na roh, po
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 3. Do první šance se z levé strany prodíral Petr Tichý, došel ale příliš
blízko k brankáři, jenž míč chytil.
 8. Ranou ze střední vzdálenosti zahrozil hostující Doležel, když jen
o centimetry minul bránu.
 22. SNADNÝ ÚKOL. Po centru z pravé strany se k hlavičce dostal
Jiří Tichý a brankář dokázal jeho pokus pouze vyrazit, na dobíhajícího
Jana Zajíčka tak zívala odkrytá brána – 1:0.
 44. Po Továrkově žlutém faulu těsně před šestnáctkou zahrávali hosté
přímý kop a následnou střelu přes zeď s mírnými obtížemi lapil Kýr.
58. Domácí šli do brejku dva na jednoho, Burget obstřelil padajícího
gólmana, z levé strany ale poslal míč těsně vedle vzdálenější tyče.
 61. Jiří Tichý vybídl ke skórování přihrávkou mezi obránce Petra Tichého, ten dal ale míči opačnou rotaci a vystřelil nepřesně.
 64. Jiří Tichý se ve vápně ke střele nedostal, nabíhající Petr Tichý už
ano, ale jeho jedovka si to namířila kousek vedle.
 82. Hostující kapitán Jan Doseděl se neovládl, udeřil protihráče do zátylku a po zásluze viděl červenou kartu. Ze hřiště se mu ale nechtělo, tak
se několik minut nehrálo.
 86. Jiří Tichý šel z boku sám na gólmana, ale místo střely ještě přihrával
Ladislavu Tichému, jenž z běhu napálil levou tyč Piňosovy brány.
 90. POJISTKA. Po gólmanově faulu na Jiřího Tichého odpískal rozhodčí penaltu, – 2:0.
zaznamenal Jiří Možný

Hlavinka
Piňos

TJ Otinoves:
Janeček

střídání: 8. J. Sekanina ml. za Přikryla
trenér: JOSEF SEKANINA starší

DOKONALÝ POČIN
SK JESENEC
Gólově se sice nejlepší střelec nejvyšší okresní fotbalové
soutěže neprosadil, přesto se velkou měrou podílel na
pojištění jeseneckého prvního místa. V koncovce to sice
vůbec nebyl jeho den, když všechny střely jednadvacetigólového kanonýra lapil otinoveský brankář a ke konci
střetnutí místo zakončení raději volil přihrávku na nabíhající spoluhráče. Přesto byl u obou gólů svého týmu.
Nejprve nedokázal gólman zkrotit jeho hlavičku a pohotový Zajíček práci dokonal, poté si v nastaveném čase
tělem pokryl míč a atakující gólman ho zezadu fauloval.
Svůj přínos pro tým také ukázal ve schopnosti podržet balon a přesnou přihrávkou najít volného parťáka.

„Na podzim jsme u nás Jesenec porazili, což nás psychicky posílilo
a nejeli jsme sem prohrát. Chtěli jsme to zkusit, ale bohužel jsme nehráli to, na co máme kádr. První poločas nebyl moc dobrý, sice jsme
zpočátku měli několik střel, pak jsme ale přestali bojovat a bohužel
nás přejeli. Zkazili jsme spoustu balonů a Jesenec byl lepší. Druhý
poločas jsme se dostali do hry, trošku jsme je přitiskli, bohužel jsme
neproměnili nějaké šance a nedalo se s tím už nic dělat. Otevřeli jsme
to, riskovali jsme a z toho vznikla i ta penalta. Máme velkou marodku
a náš kádr není tak široký, abychom měli čtyři hráče na lavičce. Měli
jsme jednoho na střídání a museli jsme hned střídat, takže do druhého
poločasu jsme to nemohli nijak posílit.“

„Je to paráda,“ radoval se
střelec JAN ZAJÍČEK

Dzbel – Z pozice pravého záložníka podporoval celý zápas
jeseneckou útočnou snahu Jan
Zajíček (na snímku J. Možného). Právě díky jeho úspěšné
dorážce se domácí zhruba v
polovině prvního poločasu ujali
vedení a fotbalisté Otinovsi na
tento zásah až do konce utkání
nedokázali odpovědět, takže
třetí branka dvaadvacetiletého
hráče v tomto ročníku okresního přeboru se stala i brankou
vítěznou. Jesenec tak již poosmnácté bral všechny tři body
a velice se přiblížil návratu do
I.B třídy Olomouckého KFS.
Jiří Možný

Ukončili jste sérii dvou porážek. Jak důležitá výhra
to pro vás je?
„Jsou to pro nás velice důležité tři
body. Šlo o vyhrocený zápas a je
dobře, že jsme to zvládli. Bylo to
potřeba, abychom si pojistili naši
první pozici a dostali se do I.B třídy,
jak celou dobu chceme. Je to paráda!“ (úsměv).
Pod výsledek jste se podepsal první brankou, zdálo
se, že jste měl už poměrně snadnou pozici.
„Dá se říci, že to bylo jednoduché,
byl jsem v náběhu a doufal jsem,
že míč projde. Naštěstí se tak stalo. Vypadlo to gólmanovi a dorazil
jsem to tam.“
Hned několikrát jste mohli své vedení navýšit, také
vám přišlo, že jste to chtěli řešit až
příliš exhibičně?
„Ano, zbytečně. Mohli jsme si vyhovět jinak a rozhodnout už dříve,

ale zaplaťpánbůh, že to vyšlo aspoň
tak. Druhý poločas jsme začali hrát,
jako bychom byli pod dekou a nechtělo se nám! Jsem rád, že jsme
se nakonec dostali do tempa, jaké
jsme nastavili v prvním poločase, a
zápas uhráli.“
Jak moc se na hře podepsal déšť?
„No, musíme s tím počítat, počasí je nevyzpytatelné... Bylo to ale
znát, člověk si musí dát větší pozor,
aby mu to nepodklouzlo, neutekl
mu míč, či neskočil, jak nemá. Podařilo se nám ale plnit předzápasové pokyny hrát odzadu a nedostat
žádný laciný gól, jak se nám to stávalo v jiných zápasech. Toho jsme
docílili a de facto jsme je téměř do
ničeho nepustili.“
Vnímáte to tak, že už jste
jednou nohou v I.B třídě?
„Máme velkou naději. Před utkáním jsme vedli o deset bodů, teď
je to o třináct, což je velmi slibné.
Záleží ještě, jak budou hrát Olšany
a Protivanov.“

Fotbal
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Fotbalové zpravodajství


Víkend v číslech
seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS
26. kolo: Ústí - Hněvotín 3:1 (2:0),
branky: Hladík 2x,Sencovici Pat. Kryl p.k.. Troubky - 1. HFK „B“
1:4 (0:1), branky: Vala - Blažkovský
2x,Tošenovský,Krumpolc.
Medlov - Dolany 1:0 (1:0), branky:
Kloss
ČK:Kloss
(Medlov),
branky: Kojetín-Koválovice Velké Losiny 4:4 (3:4), branky:
Peřina,Humpál,Bosák,Kantor
Šinogl 2x,Uvízl,Mičunda. Konice
- Šternberk 2:3 (1:2), branky:
Antl,Růžička p.k. - Frieb T.,Valtr
p.k.,Jurečka. Želatovice - Kralice 3:1
(3:1), branky: Liška,Navrátil,Dlouhý
- Cibulka p.k.. Nové Sady - Kozlovice 3:1 (1:1), branky: Navrátil
p.k.,Andreev,Režný - Petráš.
1. Kozlovice
25 19 4 2 61:18 61
2. Nové Sady
24 15 6 3 65:31 51
3. 1. HFK “B“
24 12 5 7 45:29 41
4. Velké Losiny 24 11 6 7 48:44 39
5. Šternberk
24 10 7 7 44:37 37
6. Želatovice
24 10 4 10 43:43 34
7. Hněvotín
25 9 4 12 45:42 31
8. Kojetín
24 8 7 9 39:38 31
9. Medlov
24 8 6 10 38:45 30
10.Kralice
24 8 5 11 47:50 29
11.Konice
24 8 5 11 37:51 29
12.Litovel
24 8 4 12 33:49 28
13.Troubky
25 8 4 13 42:64 28
14. Ústí
25 4 9 12 34:54 21
15.Dolany
24 4 4 16 34:60 16

Určice, Prostějov/jim – Již pět
utkání v řadě se určickým fotbalistům nepodařilo udržet čisté
konto. A stejně dlouho je rovněž
jejich čekání na tříbodový zisk.
Na výhru 2:0 v Šumperku totiž
navázaly porážky 0:2 s Valašským Meziříčím, 1:3 s Otrokovicemi, 0:1 s Mohelnicí a remízy
2:2 s Hranicemi a naposledy i 1:1
s Petrovicemi.
„Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. V tom prvním jsme hráli v jedenácti a dostali jsme branku, v tom
druhém nás bylo deset a srovnali
jsme,“ přemítal trenér domácích
Evžen Kučera.
Na Hanou přijel prakticky tabulkový soused a tak tomu zůstalo i po

skončení šestadvacátého kola. „Petrovice nejsou špatný mančaft a byly
nebezpečné, po naší hrubé chybě se
také krátce před přestávkou dostaly
do vedení, když šly na brankáře a
po faulu Skopalíka kopaly penaltu,
Michal navíc dostal červenou kartu,“ popisoval významný moment
střetnutí.

DIVIZE, sk. E
Opět tak došlo na často diskutované téma, zda trestat podobné zákroky pokutovým kopem i vyloučením. „Podle mě je to blbost, za
jeden faul přijdou hned dva tresty.

Mělo by se dávat buď jedno, nebo
druhé, rozhoduje to i na úrovni
Ligy mistrů. Penalta je totiž gólová
situace, takže zpravidla inkasujete
a navíc máte o hráče méně,“ podělil se někdejší dlouholetý hráč o
svůj pohled na věc.
Ani tento nepříznivý vývoj ale domácí nepoložil a po přestávce vyrovnal Jan Bednář, jenž poslal do brány
odražený míč po zatažení na křídle a
následném centru. To bylo už v době,
kdy se jako reakce na červenou kartu
přesunul Vaněk ze zálohy do obrany
a právě Bednář z útoku do zálohy.
„Ve druhém poločase jsme hráli třicet minut dobře a zaslouženě se nám
podařilo vyrovnat, pak už nám došly
síly. Hosté se ale do ničeho nedostali,

zatímco my jsme měli pologólovky,“
přibližoval.
Podařilo se tak zlepšit to, co se úplně
nedařilo v prvním dějství, tedy finál(0:1)
ní fázi a nabíhání do vápna. Ani tak
se ale Určice vytoužené výhry nedočkaly. „Je to o koncentrovanosti hráBranky: 72. Bednář – 39. Dittrich z penalty. Rozhodčí: Gasnárek – Dohnálek,
čů, chyby nás stojí úsilí i body. Tady
Bartoň. ŽK: Svozil. Skopalík, Bednář, Hochman, Zapletal – Gill, Anastazovse to hasilo až penaltovým zákrosky, Nielek. ČK: Skopalík (U). Diváků: 126.
kem, navíc se nám nedaří přerušovat
Sestava Určic:
hru,“ sdělil Kučera.
Nejezchleb – Javořík, Škoda (60.Los), Skopalík, Hochman – Bokůvka,
Trenér domácích byl také nezvykle
kritický na adresu rozhodčích. „Byli
Vaněk, Svozil, Pekař (46. Zapletal, 90. Petrásek) – Schön (79. Ján), Bedkatastrofální, a to na obě strany. Kažnář (81. Haluza). Trenér: Evžen Kučera.
dý má právo na omyl, oni nás ale
pískali již potřetí a prostě to neumí.
Stěžoval si na ně i trenér hostí, otáčeli O první a zároveň i poslední květno- od půl páté. Domácí mají stejně bodů
fauly, nedávali karty, nepískali penal- vou výhru se Určičtí pokusí ještě v jako Určice, ale o středeční dohrávku
Novém Jičíně, kde se hraje v sobotu s Valašským Meziříčím méně.
ty,“ vyčetl jim.

nepodařilo a po porážce ve Velkých
Losinách prohráli i se Šternberkem.
„Je to o zkušenostech, řešení
některých situací nebylo optimální.
S hrou ale nejsem nespokojen, ve
druhé půli jsme byli lepší, snažili
jsme se o kombinaci, máme ale
problémy dostat se do šestnáctky,“
povšiml si.
Tyto zápasy už ale mohou Koničtí
hrát uvolněněji, hlavní cíl v podobě
záchrany se totiž podařilo velice rychle splnit. „Myslím si, že
jsme ani nyní nepropadli, a je to
velká škola pro naše kluky. Je to
už jiné než zpočátku, kdy pro nás
byl každý bod důležitý, teď už

I.B sk. „B“ muži:

Prostějovsko/jim - Vstup Klenovic na Hané mezi krajskou fotbalovou elitu se blíží. Tým Petra Navrátila dokázal za nevlídného sobotního počasí urvat další tři body
ve Štěpánově, na což druhé Opatovice o den později
nenavázaly a v divoké přestřelce podlehly Bělotínu 3:6.
Znamená to tak, že náskok regionálního zástupce je již
jedenáctibodový a nejbližší pronásledovatel může získat
maximálně dvanáct bodů. Pokud tedy Klenovice v sobotu porazí Lipník, jsou v krajském přeboru. To druhému
zástupci Prostějovska se v I.A třídě Olomouckého KFS
tolik nedaří. Čechovice utrpěly v Náměšti na Hané již
desátou porážku v sezoně a klesly na osmou pozici. Od
třetího místa jsou však stále jen bod

pršelo, takže míč měl velmi rychlý
TJ Štěpánov
skluz. Herně jsem ale spokojen, v
TJ Sokol Klenovice na Hané
prvním poločase jsme byli o něco
1:3 (1:1)
Branky Klenovic: 20. Všianský lepší a ve druhém už Štěpánovu
z penalty, 62. Klimeš, 90. Odložil. docházely síly. Zápas jsme měli
Rozhodčí: Jar. Šmíd – P. Jílek, Molík. pod kontrolou a navíc v závěru doSestava Klenovic: Polák – Rozehnal, stal jeden z hráčů soupeře po druhé
Lakomý, T. Cetkovský, Liška – Pyte- žluté kartě červenou a už jen bránila (82. Rušil), Hatle, Šlézar, Všianský li. Jeli jsme si tam pro bod a máme
netradičně naskočil na místě pravé- – Borovský (89. Odložil), Klimeš. tři, takže jsem nadmíru spokojen.
První branku jsme dali z penalty
Trenér: Petr Navrátil.
ho obránce.
za ruku, druhou z přímáku a třetí
„S hráčskou kvantitou jsem spokojen. Sice jsme třikrát inkasovali, na Hodnocení trenéra Klenovic Petra dal v samém závěru střídající hráč.
Ve Štěpánově je široké hřiště, tak
Navrátila:
vrub brankáře ale nejde ani jeden
gól a ještě nás třikrát podržel, je „Domácí nejsou nadarmo na tře- jsme hráli do stran a domácí nás
kvalitní a spolehlivý. Petr si to za tím místě, podali velmi kvalitní a těžko pokrývali. Přehrávali jsme
své tréninkové výkony zasloužil, bojovný výkon. Navíc bylo nepří- je a dostávali jsme se i do dalších
při první brance udělal individuální jemné počasí, když po celou dobu šancí. Můj cíl skončit do pátého
chybu, pak patřil k těm lepším. Tito
mladí kluci si ale musí udělat trochu
pořádek v hlavě,“ okomentoval
výkon navrátilců Petr Gottwald.
Zpět do horní poloviny se mohou
dostat Kraličtí v sobotu od půl
páté, to když v domácím prostředí Prostějovsko/jim – O vítězi „A“ skupiny I.B třídy je již
přivítají v derby Konici.

Kralicím se vrátil gólman, i tak prohrály

Konice, Prostějov/jim – Podruhé
v sezoně se konickým hráčům
stalo, aby v zápase dali alespoň
dvě branky a přesto odešli ze
hřiště s prázdnou. Na podzim
museli skousnout prohru 3:4 v
Želatovicích, o právě skončeném
víkendu
Pod
Kučerákem
nestačili 2:3 na Šternberk.
Nevyužili tak šance poprvé v
sezoně přeskočit Kralice a do
derby tak půjdou vinou skóre z
I.B sk. „A“ muži:
22. kolo: Mostkovice - Nezamyslice horší pozice.
2:0 (0:0), branky: Kamenov,vlastní. „Soupeř dal více gólů, a proto
Radslavice - Vrchoslavice 2:1 (0:1), vyhrál,“ popsal hlavní důvod
branky: Zich,Zajíc - Horák P.ml.. Kojetín- porážky hrající asistent domácích
Koválovice „B“ - Brodek u Př. 2:1 (1:1), Radek Řehák.

22. kolo: Doloplazy - Maletín 3:5
(2:3), branky: Tomeček,Vandas,Širáň
- Obšil,Michalčák,Nevrlý,Bittner,Gal
lo. Velká Bystřice - Lutín 3:2 (2:1),
branky: Nguyen,Kališ,Kaczmarczyk
- Rec,Blechta. Dubicko - Hvozd 1:1
(1:1), branky: Kupka - Grulich. Lesnice - Slavonín 3:0 (1:0), branky:
Dvořák,Hrubý R.,Melhuba. Zvole
- Velký Týnec 2:1 (1:0), branky:
Gasparics,Ospálek L. - Danilko.
Kožušany - Babice 0:4 (0.1), branky:
Seyfried,Volek,Dušek R.,Schneider.
Haňovice - Červenka 3:2 (0:0),
branky: Uvízl,Zavadil,Krajc - Coufal
F. 2x.
1.Maletín
22 20 2 0 107:33 62
2.Slavonín
22 14 3 5 64:35 45
3.Doloplazy
22 14 1 7 59:50 43
4.Haňovice
22 11 3 8 61:48 36
5.Velká Bystřice 22 10 3 9 54:52 33
6.Velký Týnec
22 9 3 10 47:59 30

1:1

TJ Sokol Určice
TJ Lokomotiva Petrovice

alespoň několik aspektů zmínil. „V
první řadě je to obrovský chaos a
neplnění taktických pokynů, to
umožnilo soupeři lehké skórování.
Za normální situace bychom tam
totiž měli vyhrát, je to průměrný až
podprůměrný mančaft,“ smiřoval
se s prohrou.

branky: Polách M.,Bělaška - Hradil.
Lipová - Plumlov 3:1 (3:0), branky: Liška
2x,Valtr - Klváček. Kostelec - Pivín 4:1
(1:0), branky: Móri,Grepl,vlastní,Závodský
- Labounek. Hor. Moštěnice - Tovačov
1:2 (1:1), branky: Suchánek - Nemrava
2x. Všechovice - Býškovice 3:2 (1:1),
branky: Rolinc D.,Zdražil,Sehnálek Rakovský,Staněk.
1.Lipová
22 15 2 5 51:24 47
2.Mostkovice
22 11 3 8 44:34 36
3.Všechovice
22 11 3 8 47:41 36
4.Plumlov
22 11 3 8 38:43 36
5.Vrchoslavice 22 11 1 10 59:45 34
6.Radslavice
22 10 4 8 27:29 34
7.Pivín
22 10 3 9 39:36 33
8.Kojetín „B“
22 9 4 9 39:35 31
9.Kostelec
22 8 6 8 35:31 30
10.Hor. Moštěnice 22 9 1 12 27:37 28
11.Tovačov
22 6 9 7 30:30 27
12.Býškovice
22 8 2 12 32:53 26
13.Brodek u Př. 22 7 4 11 40:40 25
14.Nezamyslice 22 4 3 15 30:60 15

sport@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

Určice opět nevyhrály, v oslabení ubojovaly alespoň bod I.A třída: Klenovicím chybí tečka, Čechovice opět prohrály

jen jedna remíza a tři porážky.
Ta poslední z nich se zrodila
v neděli odpoledne na půdě
Želatovic, kde hosté hned třikrát
(2:1)
inkasovali. Znamená to tak, že
se Kraličtí propadli do spodní
poloviny tabulky, aktuálně jsou
Branka Kralic: 9. Cibulka z penalty. Rozhodčí: Přikryl – Knoll, Lizna.
desátí.
I.A sk. „B“ muži:
„Pocity ze hry jsou stejné jako z
Sestava Kralic:
22.
kolo:
Opatovice
výsledku, nic povzbuzujícího. V
Bělotín
3:6
(1:3),
branky:
Krejčí – Dostál, Martinka, O. Petržela, Vitásek (65. Prokop) – Vybíprvním poločase to byla katastrofa,
Hostaša,Janásek,Sigmund - Celnar
hal (70. Z. Petržela), Cetkovský, Nečas, Kopečný – Cibulka, Lehký
pak se to trochu zlepšilo, ale bylo
3x,Cirkl 2x,Novosad. Štěpánov (75. Šín). Trenér: Petr Gottwald.
to pokračování zmaru,“ nechtělo
Klenovice 1:3 (1:1), branky: Rak
se příliš do hodnocení kralickému
- Všianský p.k., Klimeš, Odložil.
Slatinice - Beňov 1:1 (1:1), branky: Želatovice, Prostějov/jim – Je to vítězství, stalo se tak přesně v so- kouči Petru Gottwaldovi.
Vymazal - Nesňal. Náměšť na už měsíc, co se fotbalisté Kralic botu 19. dubna po vysoké výhře Najít přesnou příčinu takového
Hané - Čechovice 3:0 (2:0), branky: na Hané dočkali posledního 4:1 nad Dolany, poté už přišla výkonu je na delší analýzu, přesto

Vmětal,Konečný,Fišara. Hlubočky
- Dub nad Mor. 2:2 (2:2), branky:
Dulin,Ferenčík - Vinkler,Šálek.
1.Klenovice
19 15 1 3 46:22 46
2.Opatovice
18 11 2 5 46:26 35
3.Bělotín
18 8 2 8 36:28 26
4.Štěpánov
18 8 2 8 33:31 26
5.Lipník
18 8 2 8 27:25 26
6.Hranice ‚“B“‘
19 8 2 9 37:46 26
7.Beňov
19 8 1 10 47:50 25
8.Čechovice
19 8 1 10 28:35 25
9.Náměšť na Hané 19 7 3 9 40:44 24
10.Slatinice
18 7 1 10 31:37 22
11.Dub nad Mor. 19 6 4 9 24:31 22
12.Hlubočky
18 6 1 11 37:57 19

608 706 148

a další...

FC Želatovice
FC Kralice na Hané

3:1

do vedení, o pár minut později z
pokutového kopu vyrovnal Josef
Cibulka. „V tento moment jsem
věřil ve zlepšení, ale stále to bylo
chaotické a dostali jsme další dvě
branky,“ popisoval.
Vylepšení projevu přišlo až po
změně stran, na výsledku se to
ale nijak nepromítlo, ba naopak
domácí své vedení pojistili. „Měli
jsme trochu tlak, ale nepodařilo
nám dát vyrovnávací a pak ani
Olomouckého KFS se
kontaktní branku,“ nebyl nadšen.
Kralicím tak nepomohl ani
Skóre se měnilo již v prvních dese- návrat brankáře Davida Krejčího
ti minutách, a to dokonce dvakrát. po dlouhém zranění, ani comeJiž v páté minutě se domácí dostali back mladíka Petra Dostála, jenž

Přebor

Kostelečanky si upevňují
stříbro, včera ale nehrály
Kostelec na Hané, Prostějov/jim
– Už šest bodů k dobru na třetí
Lažany měly fotbalistky Kostelce
na Hané. Stalo se tak o minulém
víkendu, kdy sice po třech čistých
kontech poprvé inkasovaly, ale ani
jedna obdržená branka jim nezabránila v tom, aby počtvrté v řadě
zvítězily. A radost z domácí výhry
proti Kohoutovicím mohla být
dvojnásobná, neboť jejich hlavní
pronásledovatel prohrál doma 0:3
s Ráječkem.
Po včerejšku je náskok Kostelce
opět poloviční, není to však dáno
zaváháním
hanáckého
týmu,
ale prostým faktem, že se kvůli
7.Hvozd
8.Lutín
9.Kožušany
10.Dubicko
11.Babice
12.Lesnice
13.Zvole
14.Červenka

22
22
22
22
22
22
22
22

9
8
7
7
7
7
7
4

3
5
5
5
2
2
2
1

10
9
10
10
13
13
13
17

47:66 30
54:41 29
49:61 26
41:55 26
52:66 23
40:54 23
29:48 23
42:78 13

Krajský přebor starší dorost
22. kolo: Čechovice - Kostelec 7:0
(2:0), branky: Ráček 3x,Wolker
2x,Nejedlý 2x. KMK Zubr
Přerov - Opatovice 3:1 (3:1),
branky: Michálek 2x,Hradil - Rolinc. Šternberk - Velký Týnec 0:0.
Nemilany - Černovír 4:2 (2:0),
branky: Šuba,Herník,Zdařil,Hořava
- Bartošek,Koupil. Nové Sady Určice 3:2 (1:0), branky: Novotný
2x,Repčík - Bureš,Trajer. Hlubočky

podmáčenému hřišti nehrálo. „Zrovna
jsme se chystali odjíždět a volali nám
z Medlánek, že na hřišti stojí voda a
hrát se nebude. O náhradním termínu
jsme se zatím nebavili, možná to
odehrajeme až po sezoně,“ nastínil
trenér Kostelečanek Petr Merta s tím,
že hráčky tak dostaly volno a trojice
Waltrová, Šimková, Zahradníčková
nastoupila za kostelecké žáky.

se hrálo nahoru dolů a otevřeného
fotbalu hosté využili, když po
brejku zvýšili na 1:3. „Poté jsme je
přitlačili, měli jsme závary i střely

Přebor

Olomouckého KFS
z dálky a dvacet minut před koncem jsme po jasné penaltě snížili.
Míč opět vybojoval Antl a Vogl byl
brankářem faulován,“ přibližoval
Řehák situaci předcházející kontaktní brance.
Vyrovnat se už ale domácím

(1:2)

Branky Konice: Antl, Růžička z penalty. Rozhodčí: Boháč – Hodaň, Vojáček.

Sestava Konice:
Rec – Burget, Bílý, Řehák, Růžička – Vogl, T. Sedláček, Kořenovský, F. Drešr – Antl, Vydržel. Trenér: Roman Jedlička.

Konice zaútočí opět v sobotu od
šestnácti třiceti, kdy se v jediném regionálním derby krajského přeboru
představí na hřišti Kralic na Hané.

Ve středu se odehraje zajímavé utkání,

v němž Olomoucký kraje vyzve zlínské soky

Nové Sady, Prostějov/jim - Na
soupisce Trnečkova týmu z Olomouckého kraje pro středeční
utkání v Nových Sadech proti výběru Zlínského kraje je hned osmička hráčů Nových Sadů, kterou
TJ FC Kostelec na Hané
doplňuje kvarteto Dominik BoTJ Tatran Kohoutovice
kůvka, Patrik Hochman, Tomáš
2:1 (1:1)
Los a Martin Svozil z Určic.
Branky: 31. Řezníčková, 85. Waltro- „Jsem rád, že si mě vedení kraje vyvá – 36. Mernyová.
bralo, beru to jako vyznamenání za
více se dočtete na www.vecernikpv.cz práci a velice se těším. Nemám před- Litovel 0:2 (0:1), branky:
Štýbnar,Navrátil. Velké Losiny Konice 7:0 (2:0), branky: Bureš 2x
,Novák,Kobza,Heblák,Klaban,Čech.
1.Čechovice
22 20 0 2 110:30 60
2.Šternberk
22 18 3 1 83:26 57
3.Nemilany
22 13 1 8 75:48 40
4.Černovír
22 12 2 8 66:39 38
5.Určice
22 12 2 8 55:38 38
6.Hlubočky
22 11 2 9 60:57 35
7.Opatovice
22 9 3 10 66:70 30
8.KMK Zubr Přerov 22 8 4 10 42:43 28
9.Kostelec
22 8 3 11 62:67 27
10.Konice
22 7 2 13 47:85 23
11.Velké Losiny 22 6 2 14 36:80 20
12.Velký Týnec 22 5 4 13 39:68 19
13.Nové Sady
22 5 3 14 48:79 18
14.Litovel
22 4 1 17 31:90 13
Krajská soutěž skupina “B”- dorost
21. kolo: Němčice nad H. - Černovír „B“ 7:0 (4:0), branky: Ho-

2:3

Sokol Konice
FK Šternberk

můžeme hrát více dopředu a více
si toho dovolit,“ těší zkušeného
stopera.
Na třicátý bod tak hráči Sokola

rák
J.
2x,Kopřiva,Rudolf,Vejvoda
P.,Bartošek,Tomek
O.
Čechovice
„B“ - Hustopeče 2:2 (0:2), branky:
Weinlich,Hanák - Kolář 2x. Brodek
u Př. - Doloplazy 3:1 (1:1), branky:
Chytil,Bukva,Mazal - Dočkal. Želatovice - Lipník 4:0 (2:0), branky: Jemelka
S. 3x,vlastní. Náměšť na Hané - Chomoutov 2:3 (1:3), branky: Doležal H.
- Pírek,nykl,Ondrejka. Hor. Moštěnice
- Tovačov 0:4 (0:0), branky: Machálek
2x,Chorý,Juřík.
1.Želatovice
22 20 1 1 111:30 61
2.Němčice nad H. 22 20 1 1 76:15 61
3.Chomoutov
22 16 0 6 90:28 48
4.Protivanov
22 13 1 8 78:51 40
5.Doloplazy
22 12 3 7 70:55 39
6.Lipník
22 13 0 9 62:49 39
7.Náměšť na Hané 22 11 2 9 56:46 35
8.Čechovice “B“ 22 9 2 11 69:50 29
9.Brodek u Př.
22 8 2 12 65:69 26

stavu, jaký mezi námi bude rozdíl v
kvalitě, postup by ale byl příjemný,“
věří trenér Trnečka v postup alespoň
do republikového finále, které se
uskuteční v červnu.
Jako příjemné zpestření závěru sezony to vnímá i hlavní kouč divizních Určic Evžen Kučera, jenž se
tentokrát přesune do role asistenta.
„Utkání takovýchto výběrů jsem se
účastnil jen jako dorostenec, jako trenér ještě ne. Mohl by to být zajímavý
fotbal a mohl bych se také něco naučit od pana Trnečky, jenž je mnohem
zkušenější a kvalitnější než já,“ složil
poklonu svému kolegovi.

10.Hustopeče
11.Černovír “B“
12.Hor. Moštěnice
13.Tovačov
14.Šternberk “B“

22
22
22
22
22

6
6
3
3
3

4
3
1
1
1

12
13
18
18
18

51:82
58:67
12:88
29:112
25:110

22
21
10
10
10

Moravskoslezská liga dorostu U-19
24. kolo: Fotbal Třinec - Sparta Brno 0:1 (0:0), Hodonín
- 1.SK Prostějov 1:1 (0:1), Líšeň - 1.SC Znojmo FK 3:4,
Havl. Brod - HS Kroměříž 1:1 (0:0), HFK Olomouc – Hranice
0:0 (0:0), Vyškov - FC Hlučín – nehráno, MFK Vítkovice MSK Břeclav 5:1 (2:1).
1. MFK Vítkovice
16 3 4 60:25 51
2. FC Hlučín
15 2 5 60:18 47
3. SK Slavia Kroměříž 14 5 4 64:32 47
4. SK Hranice
14 4 5 48:31 46
5. 1.SK Prostějov 14 3 6 51:22 45
6. 1.SC Znojmo FK 14 0 9 60:35 42
7. MFK Vyškov
9 3 10 37:49 30
8. FC Havlíčkův Brod 8 4 11 37:47 28

Ve středu absolvoval výběr první
společný trénink a modelové utkání,
realizační tým se ale musel vyrovnat
s tím, že ne všechny oslovené týmy
se rozhodly spolupracovat. „Vybrali
jsme hráče z Nových Sadů, Určic,
Mohelnice, Dolan, Kozlovic, Velkých Losin, Hranic, Přerova a Šternberku, jenže Mohelnice a Kozlovice
hrají o postup a hráče nepustí, Přerov
hraje o divizní záchranu,“ posteskl si
Kučera.
Další komplikací jsou striktní pravidla ze strany UEFA, že žádný
z fotbalistů nemohl nikdy uzavřít
neamatérskou smlouvu. „Z toho-

9. RSM Hodonín
10. MSK Břeclav
11. 1.HFK Olomouc
12. SK Líšeň
13. FC Sparta Brno
14. FK Fotbal Třinec

8
8
7
4
3
2

3
3
5
8
2
3

12
12
11
11
18
18

32:45
34:56
31:37
23:37
17:81
15:54

27
27
26
20
11
9

Moravskoslezská liga dorostu U17
28. kolo: MFK Karviná - Frýdek-Místek 4:1, 1. FC Slovácko
- SFC Opava 1:2 (1:0), Fotbal Třinec - Fastav Zlín 1:4 (1:3),
HS Kroměříž - 1.SK Prostějov 0:4 (0:2), HFK Olomouc FC Hlučín 0:0 (0:0), 1.SC Znojmo FK – Vyškov 1:1 (0:0),
Sigma Olomouc - MSK Břeclav 5:0 (1:0), Vysočina Jihlava
– Hodonín 2:1 (1:1), Zbrojovka Brno - Baník Ostrava –
odloženo.
1. FC Vysočina Jihlava 26 2 1 101:21 80
2. SK Sigma Olomouc 21 3 3 97:34 66
3. FC Fastav Zlín
20 1 8 99:39 61
4. FC Baník Ostrava 19 1 8 99:45 58
5. MFK OKD Karviná 17 5 6 76:46 56

SK Náměšť na Hané
TJ Sokol Čechovice
3:0 (2:0)
Rozhodčí: Vičar – Vachutka, Krpec.
Sestava Čechovic: Piták – Spálovský, Jano, Vlach, Machynek – Fröde
(60. Frys), Zacpal, Mach, Varga –
Otratický, Chmelík. Trenér: Milan
Nekuda.
Hodnocení trenéra Čechovic Milana Nekudy:
„Před zápasem jsem kluky upozorňoval, že domácí mají důrazné standardky, což je jejich největší zbraň, ale nevzali si to k srdci a po dvou rychlých
brankách jsme prohrávali 0:2. Bohužel doplácíme na nezkušenost hráčů,
kteří mají zhruba dvaadvacet let. Stačí
na ně trocha důrazu a nejsou schopni
se ubránit, na tuto soutěž je to málo.
Snažili jsme se o kontaktní branku, ale
po velké chybě jsme potřetí inkasovali a pak už se utkání pouze dohrávalo.
Při pondělním modelovém utkání,
které jsme nad dorostem Prostějova
vyhráli 2:1, kluci makali, dnes to bylo
hodně špatné. Bohužel kluci mají maturity a musí se učit i v době zápasu,
za nás měl člověk ve dvanáct svatbu,
v pět fotbal a pak se vrátil zpět. Teď už
takové srdce není.“

Výsledky DIVIZE sk. E

Předehrávka 30.kolo: HFK Třebíč - Slovácko B 0:1 (0:0). Branky: 6.
Sadílek. Diváci: 130.
26. kolo: MSK Břeclav - HFK Olomouc 1:4 (0:2). Branky: 87. Lysoněk – 4. Stehlík, 5. Šuba, 46. Žondra, 52. Hromek. Diváci: 130 * Žďár
n.Sázavou - Fastav Zlín B 2:0 (1:0). Branky: 14. Bureš, 85. Nedvěd.
Diváci: 120 * Mikulovice - Sulko Zábřeh 1:0 (0:0). Branka: 90. Ficek.
Diváci: 120 * FC Hlučín - Spartak Hulín 2:3 (0:0). Branky: 74. a 84.
Hanus - 52. Zlámal, 59. a 82. Kopečný. Diváci: 168 * SFC Opava 1.SK Prostějov 1:0 (0:0). Branka: 75. Polách (pen.). Diváci: 1259 * SK
Uničov - HS Kroměříž 1:2 (0:0). Branky: 52. Juřátek – 72. Neubert, 81.
Neubert. Diváci: 140 * Sigma Olomouc B - 1. FC Slovácko B 5:0 (1:0).
Branky: 23. Svozil, 59. Chorý, 67. Ševčík P., 71. Chorý, 89. Plšek. Diváci: 83 * Slavia Orlová - HFK Třebíč (odloženo na 28.5.2014 v 17.30).

26. kolo: Dolní Benešov - Viktorie Přerov 5:2 (3:0), V. Otrokovice –
Hranice 1:0 (0:0), Slavičín – Brumov 2:1 (1:0), MFK Havířov – Mohelnice 1:0 (0:0), SFC Opava B - MFK Karviná B 7:1 (3:0), FK Šumperk
– Lískovec 2:1 (1:0), Určice - Loko Petrovice 1:1 (0:1), Val. Meziříčí
- Nový Jičín (hraje se 21.5., 17:00)

průběžná tabulka PO 26. kole

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

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

Z
26
26
26
27
26
26
26
26
26
25
26
26
26
26
26
26

V
15
15
14
11
11
10
11
10
8
7
8
8
7
6
5
5

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

P
3
6
6
7
8
7
10
10
10
8
11
12
12
11
14
16

S
41:19
52:26
47:34
35:33
26:25
36:31
37:31
38:29
31:32
25:25
31:45
26:37
38:35
31:41
20:40
23:54

B
53
50
48
42
40
39
38
36
32
31
31
30
28
27
22
20

kam PŘÍŠTĚ na MSFL?
27.kolo, sobota 24. května 2014, 16:30 hodin: FC Hlučín - Slavia Orlová, Spartak Hulín - SFC Opava, 1.SK Prostějov – Mikulovice, 1.HFK
Olomouc - SK Uničov, HS Kroměříž - HFK Třebíč, 1. FC Slovácko B
- Žďár n.Sázavou (25.5., 10:15), Fastav Zlín B - MSK Břeclav (25.5.,
10:30), Sulko Zábřeh - Sigma Olomouc B (25.5., 14:00).

průběžná tabulka PO 26. kole

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

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

kam PŘÍŠTĚ
na DIVIZI E?
27. kolo, sobota
24. května 2014, 16:30 hodin:
Mohelnice - SFC Opava B,
Karviná B - Slavičín, Viktorie
Přerov - FK Šumperk, Nový
Jičín – Určice, Loko Petrovice
– Hranice, MFK Havířov - V.
Otrokovice (25.5., 10:15),
Brumov - Dolní Benešov
(25.5., 10:15), Lískovec - Val.
Meziříčí (25.5., 16:30).

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

I.B třída: Lipová zdolala i Plumlov, Hvozd hrál celý zápas v deseti

Konice dvakrát skórovala, přesto nebodovala
Konice se sice hned v úvodu dostala
díky Antlově úspěšnému napadání a
proměnění sóla vedení 1:0, hostům
se ale ještě do přestávky podařilo
stav otočit. „Soustředili jsme se zejména na obranu a hosté tak měli
územní převahu a standardky,
přestáli jsme však i pět šest rohů v
rychlém sledu. Pak to ale prošlo na
zadní tyč a bylo 1:1. Za tohoto stavu
mi rozhodčí neuznal regulérní gól, a
Šternberk pak ze spravedlivé penalty
dal druhý gól. Všemu ale předcházel
faul na polovině hřiště,“ líčil průběh
úvodních pětačtyřiceti minut.
Zbytek první půle už žádnou šanci
nepřinesl, naopak po změně stran

místa jsme už splnili, postup ale
nechceme předčasně slavit, zajíci
se počítají až po honu.“

Výsledkový servis msfl

to důvodu nám vypadli například
Skopalík, Papica i Blaha, kteří hráli
v Sigmě, stejně tak i Kuba a Fiala
z Mohelnice. Snažím se domluvit
aspoň s Kozlovicemi a ještě dva tři
hráči mohou přijít po neděli,“ sdělil
Večerníku Trnečka.
Nejlepší z české kvalifikace postoupí
do třetí z osmi čtyřčlenných skupin
a o průnik dál se utká na konci září
proti domácímu Srbsku, Bulharsku
a Švýcarsku. Vítězství z posledního
ročníku obhajuje Benátsko a v roce
2001 se pod vedením Lubomíra
Blahy radovalo i tehdejší družstvo
střední Moravy.

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

17
17
15
15
9
9
9
8
5
5
5
3
4

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

8
10
8
10
12
15
16
18
17
19
21
21
23

79:36
65:36
76:31
75:47
37:54
51:73
37:66
45:81
30:68
27:80
20:99
30:106
22:104

53
53
49
49
34
32
31
27
21
20
18
14
14

Krajský přebor - starší žáci
20. kolo: Čechovice - Velké Losiny 4:1 (1:0),
branky: Liška 2x,Piňos,Růžička - Šabršula.
Želatovice - Jeseník 1:10 (1:3), branky:
Maduda - Janíček 4x,Brumovský 2x,Formánek
2x,Zrník,Hapala. Brodek u Př. - Mohelnice
4:2 (2:1), branky: Černík 2x,Bundil P.,Templík

téměř rozhodnuto. Fotbalisté Lipové totiž zvítězili i nad
Plumlovem a na jaře stále neztratili ani bod, jejich náskok
na druhé místo tak čtyři kola před koncem narostl již na jedenáct bodů. Po zaváhání Plumlova i Vrchoslavic jsou nově druhé Mostkovice, ty si doma poradily s Nezamyslicemi
a prakticky rozhodly o tom, že tento tým skončí poslední.
Ve třetím víkendovém derby si poradil Kostelec s Pivínem
a výrazně si pomohl k záchraně, naopak hosté pokračují v
nevýrazných výsledcích a propadají se do středu tabulky.
Blízko záchraně je i Hvozd v „B“ skupině, jubilejní třicátý
bod znamenající aktuální sedmou pozici získal v Dubicku,
přestože k utkání odcestoval jen s deseti hráči a po celých
devadesát minut tak hrál v oslabení.

SK Lipová
TJ Sokol Plumlov
3:1 (3:0)
Branky: 10. a 39. Liška, 22.
Valtr z penalty – 65. Klváček.
Rozhodčí: J. Dorušák – Sedláček, Machala. Sestava Lipové:
Števula – Barák, Ohlídal, Spáčil,
Žilka – Bross, Růžička (70. P.
Koudelka), Valtr, Burget – Liška
(60. Takáč), Dostál (55. Z. Koudelka). Trenér: Pavel Růžička.
Sestava Plumlova: Simandl –
Bureš, Ullmann (46. Peka), Ševcůj, J. Kiška – Klváček, Zabloudil, Fabiánek, Křupka (80. Ježek)
– Hladký, Frýbort (60. Matula).
Trenér: Pavel Voráč.
Hodnocení hrajícího trenéra
Lipové Pavla Růžičky:
„Byl to těžký zápas, jsem ale rád,
že jsme ho zvládli a vyhráli. Zpočátku to bylo vyrovnané, využili
jsme ale velké chyby hostí, kteří
nám darovali gól, a druhou branku jsme dali z penalty, která byla.
- Karas,Hejtmánek. Lipník - Zábřeh 0:4 (0:0),
branky: Nízký 2x,Janíček,Němec. Černovír
- Náměšť na Hané 7:0 (2:0), branky: Dočkal
2x,Blažek 2x,Frank,Vaněčka,Zatloukal. Slatinice
- Konice 2:1 (1:1), branky: Hladký,Křeček
- Spurný. Nemilany - Nové Sady 0:4 (0:0),
branky: Majer 2x,Pošusta 2x.
Předehrávané 24.kolo: Želatovice Čechovice 0:7 (0:1), branky: Růžička 2x,Liška
,Grulich,Halouzka,Bašný,Batěk.
1.Zábřeh
21 19 1 1 94:10 58
2.Jeseník
22 16 3 3 96:23 51
3.Čechovice
22 16 2 4 86:26 50
4.Černovír
21 15 3 3 74:24 48
5.Mohelnice
21 13 1 7 79:45 40
6.Náměšť na Hané 21 12 3 6 67:35 39
7.Velké Losiny
21 11 1 9 54:54 34
8.Brodek u Př.
22 9 3 10 66:65 30
9.Slatinice
21 5 3 13 21:81 18
10.Nové Sady
21 5 1 15 37:83 16
11.Konice
21 5 1 15 30:84 16

Třetí gól nás uklidnil až moc,
stáhli jsme se a přestali jsme hrát,
byla chyba, že jsme mezi padesátou a pětapadesátou minutou
nepřidali čtvrtý gól. To by ale pro
hosty bylo až moc kruté. Zákrok,
po němž hosté chtěli červenou,
jsem neviděl, jejich vyrovnávací
branka správně neplatila po faulu
Hladkého na Spáčila. Nyní nám
chybí jen bod a je předpoklad, že
ho získáme, fotbal je ale nevyzpytatelný a oslavovat budeme,
až to bude stoprocentní.“
Hodnocení asistenta Plumlova
Petra Kišky:
„Domácí vyhráli zaslouženě,
dopustili jsme se totiž velkého
počtu chyb vzadu. První branka
padla po obrovské hrubce, druhá
z penalty, která byla. Jinak to ale
bylo vyrovnané utkání, které rozhodly detaily, a cítíme se poškozeni dvěma výroky. Dosáhli jsme
regulérní branky na 1:1 a domácí
hráč Liška měl být krátce před
12.Želatovice
13.Lipník
14.Nemilany

22 5 1 16 30:89 16
21 3 2 16 34:78 11
21 2 1 18 34:105 7

Krajský přebor - mladší žáci

20. kolo: Želatovice - Jeseník 1:5 ((0:2),
branky: Boucník - Zrník 3x,Cekuras,Latzel.
Čechovice - Velké Losiny 12:0 (6:0),
branky: Hájek 3x,Grulich 2x,Klimeš 2x,Baroš
F.,Robeš,Valdez,Schuster. Slatinice - Konice
0:3 (0:0), branky: Nemilany - Nové Sady
1:3 (1:2), branky: Adam - Keleti 2x,Zemčák.
Brodek u Př. - Mohelnice 3:4 (0:3), branky:
Jurník 2x,Kocián V. - Kraus 2x,Kamlar,Fiala.
Lipník - Zábřeh 0:4 (0:0), branky: Nízký
2x,Nádeníček,Jílek. Černovír - Náměšť na
Hané 9:2 (5:1), branky: Kuchyňa 3x,Malíš
ek,Hanousek,Lezna,Placek,Dobeš,Janča Vychodil,Jordán.
Předehrávané 24. kolo: Želatovice Čechovice 1:8 (1:5), branky: Zbořil - Vybíral
2x,Flajsar 2x,Grulich 2x,Jahelka,Bakoš.

svým zvýšením na 3:0 vyloučen
poté, co kousek od rozhodčího
kopl našeho hráče po odehrání
míče. Druhý poločas už byl v
naší režii, ale Lipová měla nahráno, navíc chodila do brejků a
nedotáhla čtyři pět tutovek. Jsem
spokojen s nasazením, zkvalitněním hry po přestávce i touhou
porvat se s nepříznivým stavem.“

zpřesnili hru, dávali jsme míče
rychle od nohy a podařilo se nám
hru ovládnout. Gólu jsme se ale
dočkali až patnáct minut před
koncem, kdy si na roh naběhl Jirka Kamenov a placírkou uklidil
míč pod břevno. Tři minuty před
koncem si pak hosté po další
standardce dali vlastní gól.“

TJ Sokol Mostkovice
TJ Haná Nezamyslice
2:0 (0:0)
Branky: J. Kamenov ml., vlastní. Rozhodčí: Balún – Ehrenberger, Kološ. Sestava Mostkovic:
Lukáš – Všetička, P. Zapletal,
Milar, V. Vojtíšek – Šlambor, M.
Vojtíšek, Pořízka (70. Chmelař),
R. Hanák – Dadák (88. Pospíšil),
J. Kamenov ml., (80. Kapounek). Trenér: Jiří Kamenov st.
Sestava Nezamyslic: Buriánek
– Hájek, Král, Michal Lakomý,
Moravec (78. Máj),R. Fialka (60.
Matoušek) – V. Fialka, Návrat,
Mariánek, J. Přidal (82. Frgál)
– Oulehla. Trenér: Drahomír
Crhan.

Hodnocení trenéra Nezamyslic
Drahomíra Crhana:
„Až do sedmasedmdesáté minuty jsme drželi stav 0:0, poté šel
centr našemu obránci na hlavu,
ten ale uhnul a pustil míč za sebe,
v samotném závěru jsme si pak
po rohu hlavou dali vlastní gól.
Zklamaný ale nejsem. Mohli
jsme dát branku a vše by se vyvíjelo jinak, dokud jsme měli síly,
tak jsme bránili dobře. Bohužel
nemáme natrénováno a v závěru
jsme již nestačili dostupovat. V
tomto stavu jsem ale spokojen,
hráči bojovali, dali do toho srdíčko a je potřeba se psychicky
vzpamatovat. Je potřeba vzít v
úvahu, že oni byli čtvrtí a my
jasně poslední, přesto byl první
poločas naprosto vyrovnaný.“

Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„Dopředu jsem avizoval, že půjde o derby, kde se všichni znají
a někteří spolu dělají i v práci.
Byl to nevyzpytatelný soupeř a
překvapil mě výkonem v první
půli, byli důrazní, jezdili po hřišti
a chodili do koncovky, čímž nám
dělali problémy. Jednou dokonce nastřelili tyčku. O přestávce
jsme si to vyříkali, dělali jsme
totiž zbytečné chyby z nervozity
a neklidu. Ve druhém poločasu
se ale vytratili a naopak my jsme

TJ FC Kostelec na Hané
TJ Sokol v Pivíně
4:1 (1:0)
Branky: Móri, Grepl, vlastní,
Závodský – Labounek. Rozhodčí: Ženožička – Valouch,
Vojtek. Sestava Kostelce na
Hané: L. Menšík – Synek, Začal, J. Walter, Chytil – Móri, T.
Menšík, Grepl, Vyhlídal – Hon
(60. Závodský), Vařeka. Trenér: Petr Walter. Sestava Pivína: Novák – Martinec (60.

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

22
22
21
22
21
21
21
21
21
22
21
21
21
21

21
21
16
13
13
12
12
8
7
6
5
4
3
2

0 1 182:21 63
0 1 137:18 63
1 4 108:40 49
2 7 70:61 41
0 8 79:67 39
2 7 116:52 38
2 7 78:53 38
1 12 65:92 25
1 13 45:67 22
0 16 56:11018
0 16 44:94 15
2 15 49:12614
1 17 46:15710
0 19 25:142 6

Okresní přebor žáků
Dohrávané 17. kolo: Haná Prostějov-FC Hvozd 6:0
(3:0), Hangurbadžo 3, Halenka 2, Černý.
20.kolo: FC Dobromilice-Jiskra Brodek u Konice 1:0, FC
Kralice-Sokol Určice nehráno, Sokol Brodek u PV-Sokol

Bedihošť -nehráno, FC Kostelec na Hané-Sokol v Pivíně
2:2 (1:1), Volno-Haná Prostějov, Sokol Protivanov-Sokol
Plumlov 0:2, Haná Nezamyslice-FC Hvozd 14:0 (6:0).
1. Haná Prostějov 20 18 1 1 118:24 55
2. Sokol v Pivíně 20 17 2 1 123:25 53
3. Brodek u PV
19 16 0 3 120:17 48
4. Sokol Určice
18 13 1 4 68:25 40
5. Kostelec na Hané 20 11 2 7 93:32 35
6. Sokol Plumlov 19 11 1 7 60:37 34
7. FC Kralice
19 11 1 7 61:55 34
8. Nezamyslice
20 10 1 9 95:41 31
9. FC Dobromilice 20 5 1 14 26:74 16
10. Sokol Bedihošť 19 3 0 16 30:151 9
11. Sokol Protivanov 21 2 2 17 14:123 8
12. Brodek u Konice 20 2 1 17 19:110 7
13. FC Hvozd
21 1 3 17 27:140 6
Kanonýři: 54 - Hangurbadžo Alexandr (Haná Prostějov),
49 - Hýbl František (Sokol v Pivíně), 41 - Typner Jan
(Sokol Brodek u PV).

Okresní přebor mladších žáků
18. kolo: Sokol Klenovice-FK Němčice 3:6,

Donát), Frýbort, Zbožínek – R.
TJ Sokol Radslavice
Švéda, Svozil, Vrba, Šišma (80.
TJ Sokol Vrchoslavice
Vláčilík) – Tydlačka – Fialka,
2:1 (0:1)
Labounek (80. Filka). Trenér: Branka Vrchoslavic: P. Horák
Jaroslav Svozil st.
st. Rozhodčí: Zaoral – Grečmal,
P. Pospíšil. Sestava VrchoslaHodnocení trenéra Kostelce
vic: Loučka – Šmída, Zatloukal,
na Hané Petra Waltera:
Zdražil, Spiller – Novák, Lacina,
„Z utkání jsme měli obavy, zná- Polášek, P. Horák ml. – P. Home totiž sílu Pivína. Řekli jsme rák st., Holub. Trenér: Roman
si, že rozhodující bude pokrýt Šmíd.
jejich střední záložníky Svozila s Tydlačkou, to se nám až Hodnocení trenéra Vrchoslavic
na jednu inkasovanou branku
Romana Šmída:
podařilo. Byli jsme ale lepší, „Jsem velice zklamaný, podali
více na míči a vytvořili jsme si jsme špatný výkon. Kazili jsme
i další šance, takže je to napros- jednoduché přihrávky a přišel
to zasloužené vítězství. Ještě za trest. Do sedmdesáté minuty
stavu 0:0 jsme šli dvakrát sami jsme vedli 1:0 a měli jsme ještě
na brankáře, ale špatně jsme to dvě gólovky, které jsme nedali,
vyřešili, až před pauzou se trefil pak to domácí otočili a bojovMóri. Utekl nám začátek druhé- ností zaslouženě vyhráli. Neměli
ho poločasu, kdy hosté vyrovna- sice vyložené šance, ale běhali,
li, kluci se ale zvedli a Grepl dal bojovali a proměnili své akce. Je
z trestňáku na 2:1, poté si Pivín to škoda, Radslavice k poražení
dal vlastní branku a čtvrtý gól byly. Už se ale těším, až soutěž
přidal po individuální akci stří- skončí, stále je nás málo.“
dající Závodský. Bojovali jsme
a kluci byli i fotbaloví.“
Dubicko
FC Hvozd
Hodnocení trenéra Pivína
1:1 (1:1)
Jaroslava Svozila:
Branka
Hvozdu:
37. P. Grulich.
„Prohráli jsme si to sami, dali
jsme si tři vlastní góly. První po- Rozhodčí: Žvátora – Kološ, Valočas byl vyrovnaný s pološan- louch. Sestava Hvozdu: Koutný
cemi na obou stranách, domácí – O. Procházka, J. Bílý, J. Poles,
měli o dvě šance víc. Dostali Vyroubal – M. Pírek, Vánský, P.
jsme hloupý gól a po bouřce v Grulich, V. Bílý – Dutszak. Trešatně Labounek vyrovnal, ze nér: Karel Procházka.
standardky na polovině hřiště
Hodnocení trenéra Hvozdu
jsme dostali druhou branku,
Karla Procházky:
když brankář podběhl míč. Třetí
gól byl vlastní a už to bylo roz- „Potýkáme se s obrovskou maklíženo. Řízení zápasu bylo vý- rodkou, kvůli níž nám chyběli
borné až od sedmdesáté minuty, oba Muzikanti, Béňa i Vítek,
asi raději začnu chodit na ryby.“ David Grulich byl navíc v práci a
Zbyněk Poles dal přednost hasičskému cvičení. Celé utkání jsme
FC Kralice-Sokol Čechovice 0:5, Sokol Brodek tak odehráli pouze v deseti hráu PV-Sokol Otaslavice 5:0, Jiskra Brodek u
čích a bylo to velice náročné. Na
Konice-Sokol v Pivíně 2:1, Sokol Určice-FK
Výšovice 9:0 (4:0), Sokol Držovice-Sokol remíze má velkou zásluhu náš
brankář, tím ale nechci snižovat
Přemyslovice 0:17.
výkon ostatních. Odedřeli to neu1. FK Němčice 18 16 0 2 110:19 48
věřitelným způsobem a navázali
2. Sokol v Pivíně 18 14 1 3 107:8 43
na utkání proti Doloplazům, měli
3. Sokol Čechovice 18 14 1 3 87:19 43
jsme také potřebné štěstí, jinak
4. Sokol Brodek u PV18 13 1 4 80:33 40
bychom dostali desítku. Domácí
5. Přemyslovice 18 12 0 6 72:36 36
měli výrazně více šancí, ale na
6. Sokol Klenovice 18 10 1 7 56:43 31
7. FC Kralice
18 6 2 10 46:55 20
branku z pětatřicáté minuty jsme
8. Sokol Určice 18 6 1 11 51:58 19
dokázali bleskově odpovědět
9. Brodek u Konice 17 6 0 11 33:56 18
po ose Michal Pírek, Jiří Ván10. Sokol Otaslavice 17 3 1 13 29:93 10
ský, Vojta Bílý a Petr Grulich.
11. FK Výšovice 18 3 0 15 16:97 9
Nakonec jsme mohli i zvítězit,
12. Sokol Držovice 18 0 0 18 7:177 0
ale Vánského gólman vychytal.
Kanonýři: 35 - Ježek Jan (Sokol v Pivíně),
Máme třicet bodů, v úplném kliKopřiva Adam (FK Němčice), 33 - Rakáš Patrik
(Sokol Brodek u PV), 22 - Klemsa Štěpán (Sokol du ale být nemůžeme, potřebujePřemyslovice), Rakaš Miroslav (Sokol Brodek u PV). me získat ještě aspoň dva.“
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Přebor OFS Prostějov II.třída
26.kolo: Sokol Zdětín-Sokol Přemyslovice 3:1 (1:1),
branky: Kavach, Zdráhal, Řehulka - Tyl, Sokol Určice
B-Sokol Čechovice B 2:3 (0:2), branky: Berčák,
Klišťák - Jareš, Merdita, Vinklárek, FK Němčice-Sokol
Olšany 2:1 (1:1), branky: Klusal 2 - Halouzka, Sokol
Vrahovice-Smržice 4:5 (1:2), branky: Dvořák 2,
Tomeček 2 - Bošek, Doseděl, Filgas, Jiřík, Kotlár, SK
Jesenec-Otinoves 2:0 (1:0), branky: Tichý, Zajíček,
Sokol Protivanov-Horní Štěpánov 4:1 (2:1), branky:
Grmela, Kropáč, Pospíšil M., Pospíšil F. - Žilka, Sokol
Brodek u PV-Sokol Držovice 4:3 (2:2), branky:
Šimeček 2, Krejčí, Zatloukal - Fiferna, Preisler, Šatný,
Haná Prostějov B-Sokol Otaslavice 2:3 (1:0), branky:
Pejhřimovský, Vyskočil - Kaláb 2, Rieger.
1. SK Jesenec
26 18 4 4 72:24 58
2. Sokol Protivanov 26 15 3 8 60:35 48
3. Sokol Olšany 26 14 3 9 48:43 45
4. Otinoves
26 14 2 10 59:45 44
5. Sokol Vrahovice 26 12 5 9 62:46 41
6. Sokol Určice B 26 12 5 9 51:44 41
7. Sokol Brodek u PV 26 12 3 11 44:53 39
8. Sokol Držovice 26 11 4 11 56:37 37
9. Horní Štěpánov 26 10 6 10 42:49 36
10. Sokol Čechovice B 26 10 2 14 39:62 32
11. Přemyslovice 26 9 4 13 54:53 31
12. Sokol Zdětín 26 9 4 13 46:73 31
13. FK Němčice 26 8 5 13 37:40 29
14. Smržice
26 8 4 14 56:82 28
15. Sokol Otaslavice 26 7 5 14 40:61 26
16. Haná Prostějov B 26 6 7 13 37:56 25
Kanonýři: 21 - Tichý Jiří (SK Jesenec), 20 - Tichý Petr
(SK Jesenec), 16 - Preisler David (Sokol Držovice).
III. třída
26.kolo: Sokol Zdětín B-Jiskra Brodek u Konice 2:5,
Sokol Plumlov B-Sokol v Pivíně B 3:3, FK VýšoviceFC Ptení 1:2, FC Kralice B-Sokol Bedihošť 2:1, Sokol
Vrahovice B-Sokol Tištín 2:5, Skalka 2011-Sokol
Mostkovice B 11:1 (6:1), Pavlovice u Koj.-Haná
Nezamyslice B 2:3, FC Dobromilice-Sokol Vicov 6:0
(2:0).
1. Skalka 2011
26 19 6 1 92:23 63
2. FC Kralice B 26 18 1 7 68:30 55
3. Sokol Tištín
26 17 3 6 83:39 54
4. FK Výšovice 26 14 4 8 67:38 46
5. FC Dobromilice 26 13 5 8 72:52 44
6. Nezamyslice B 26 10 10 6 58:52 40
7. Sokol Vicov
26 11 5 10 45:42 38
8. FC Ptení
26 11 4 11 53:49 37
9. Sokol v Pivíně B 26 9 8 9 43:45 35
10. Brodek u Konice 26 9 3 14 57:63 30
11. Mostkovice B 26 8 6 12 45:56 30
12. Pavlovice u Koj. 26 7 6 13 46:59 27
13. Sokol Bedihošť 26 8 2 16 49:91 26
14. Sokol Vrahovice B 26 5 7 14 53:117 22
15. Sokol Plumlov B 26 5 6 15 53:84 21
16. Sokol Zdětín B 26 4 4 18 33:77 16
Kanonýři: 26 - Konupka Lukáš (Sokol Tištín), 18 Vozihnoj Luboš (FC Dobromilice), 17 - Koukal Kristián
(FK Výšovice), Špaček Jakub (FC Dobromilice).
IV. třída
18. kolo: Sokol Přemyslovice-Sokol Otaslavice B
8:4, Sokol Kladky-Želeč 7:0, Volno-Sokol Ivaň, Sokol
Protivanov B-Sokol Brodek u PV B 6:2, Sokol Čechy
pod Kosířem-Sokol Tvorovice 9:2, Morávia DoloplazyBiskupice 2:1.
1. Sokol Kladky 16 13 0 3 80:19 39
2. Sokol Protivanov B 16 12 2 2 55:23 38
3. Brodek u PV B 17 9 5 3 49:37 32
4. Sokol Čechy p. K. 16 10 0 6 58:34 30
5. Morávia Doloplazy 17 8 2 7 59:50 26
6. Biskupice
17 8 1 8 52:39 25
7. Sokol Ivaň
16 6 4 6 33:34 22
8. Sokol Tvorovice 17 7 1 9 48:71 22
9. Přemyslovice 16 3 1 12 28:66 10
10. Sokol Otaslavice B 16 2 3 11 29:69 9
11. Želeč
16 2 1 13 19:68 7
Kanonýři: 21 - Jozek Jakub (Morávia Doloplazy), 16 Křeček David (Sokol Kladky), 15 - Kolečkář Petr (Sokol
Tvorovice).
Okresní přebor dorostu
Nástavba - postup
2.kolo: Sokol Plumlov-Smržice 0:4 (0:4), Sokol v
Pivíně-Haná Nezamyslice 1:0.
1. Sokol v Pivíně 2 2 0 0 41:16 31
2. Smržice
2 2 0 0 40:15 30
3. Haná Nezamyslice2 0 0 2 34:14 24
4. Sokol Plumlov 2 0 0 2 35:18 21

Kanonýři: 2 - Hošek Lukáš (Sokol v Pivíně), 1 - Bajer
Dominik (Smržice), Bartoník Jan (Sokol v Pivíně), Kolařík
Michal (Sokol Plumlov), Nezval Robert (Smržice).

Okresní přebor dorostu
Nástavba - umístění 5. - 7. místo
1.kolo: Sokol Přemyslovice-FC Dobromilice 3:2,
Sokol Držovice - volno.
1. Sokol Přemyslovice1 1 0 0 41:40 17
2. FC Dobromilice 2 1 0 1 55:44 14
3. Sokol Držovice 1 0 0 1 19:118 0

Kanonýři: 2 - Bureš Petr (FC Dobromilice), Otruba
Ladislav (FC Dobromilice), Selucký Dominik (FC
Dobromilice), Witt Lukáš (Sokol Držovice).

Lední hokej
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Exkluzivní rozhovor s bývalým reprezentantem, který je v současnosti sportovním manažerem LHK Jestřábi

„NEBÁL BYCH SE NĚKDY V BUDOUCNU VRÁTIT SE NA LAVIČKU“

Prostějov - Svou premiérovou sezonu v trenérské pozici absolvoval díky angažmá u Jestřábů Jiří
Vykoukal. Třiačtyřicetiletý dvojnásobný mistr světa z
let1996a1999,jenžmáseSpartouPraharovněždva
tituly z československé ligy i české extraligy přišel na
Hanou coby mentální kouč, postupně ale jeho úloha
i celková role v klubu rostla. Nejdříve se stal specialistou na obránce, následně asistentem i sportovním
manažerem,takžebylvrozhodujícífázisezonyosobně přítomen na všech zápasech prostějovského
„A“-týmu. V přípravách pro následující ročník,
v němž se LHK Jestřábi objeví již mezi společností
druhé nejvyšší soutěže, se Vykoukal soustředí ryze
na povinnosti sportovního manažera. Tudíž právě
on má zásadní vliv na složení mužstva, jenž má
mít i v první lize vysoké ambice. Obsáhlé interview,
které bývalý vynikající zadák poskytl exkluzivně
PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku, tak nepostrádá
na zajímavosti i atraktivitě...
Prostějov/jim
Spoustu úspěchů jste
prožil jako hráč, nyní jste
se na tom prostějovském podílel coby člen realizačního týmu.
Lze pocity a oslavy srovnat?
„Pocity jsou krásné, kvůli těm
deseti minutám slávy a oslavě
s fanouškama po posledním zápase to přece hrajete...(úsměv)
Nesmírně jsem si to všechno užil,
i když to byla jen druhá liga a ne
mistrovství světa nebo extraliga.
Ale euforie v Prostějově byla,
nadšení také, tudíž člověk to prožívá prakticky stejně.“
Vnímal jste na trenérské
lavičce větší tlak než v roli
hráče?
„Musím říct, že mě ta práce
s klukama velmi bavila. Když
jako kouč stojíte na střídačce
po vítězném zápase, tak je to
také nádherný pocit. I když to
byla druhá liga, tak celé play off
i baráž mě strašně naplňovaly,
čemuž bych dříve před tím nevěřil. Vždycky jsem totiž byl
zastáncem toho, že trénovat nikdy nebudu. Ale jak už to v životě chodí, nikdy neříkej nikdy...
(smích) Byli tady dobří hráči, s
nimiž se dalo pracovat, to je příjemná role pro trenéra. Užil jsem
si to a nebál bych se někdy v budoucnu vrátit se na lavičku. Teď
na to ale není čas. “
Byla to pro vás trochu
nová role, jaké vám dala
zkušenosti?
„Obrovské. Mimo jiné dělám
mentální koučink s klukama
a tady jsem si ověřil, že v kolektivu, a na to jsem upozorňoval již daleko dřív, je to strašně
těžké. Hromadná psychika se
ovládá úplně jinak než u jednotlivců, takže jsem se toho hodně
naučil. Někoho psychika ovliv-

ňuje víc, někoho míň, někdo se
tím nezaobírá Každý kolektiv je
prostě různorodá směs...“
Zaznamenal jste v tomto
směru znatelné rozdíly
mezi hráči?
„Vždy to tak je, neříkám ale, že
by to pro někoho byla pohodička. Někdo si to vše ale bere víc,
někdo míň. Jeden je schopen
hodit zápas hned za hlavu, druhý to tam má ještě dva tři dny.
Někomu stačí, když vypadne
na dvě tři střídání a už ovlivníte
jeho výkon po zbytek zápasu.
Lze to také rozdělit ještě na dvě
části - kolektiv jako celek a pak
kluci jako součást kolektivu,
s nimiž ale člověk musí pracovat zvlášť. Pokud běžíte čtyřstovku, nikdo vás po dvou stech
metrech nesundá z trati, v tenisu vás nikdo po prvním setu
neposadí. Tady se stanou dvě
tři špatná střídání, hráče můžete
posadit a už ho to může ovlivnit
třeba na další týden dopředu...“
Projeví se tyto vlivy
a zjištěné skutečnosti
i při skládání kádru pro příští
sezonu?
„Ano, snažíme se s každým
klukem osobně mluvit. Je to
ale na druhou stranu strašně
těžké takto jednoznačně něco
říct. Ve finále platí, že když
uspějete, vše fungovalo, když
se neuspěje, říká se, jak to bylo
špatné a jak tým nefungoval.
Ale rozhodnout může jedna
blbá tyčka, jedno hloupé vyhození ze třetiny. Je potřeba
brát vše trochu s nadhledem...
Takže bych nerad říkal, co
z vnitřních záležitostí ovlivňuje
setrvání toho či onoho hráče.“
V průběhu sezony jste
říkal, že hráčům chybí
náročné zápasy. Přišly v play
off a v baráži?

Poradce. Z pozice mentálního kouče a specialisty na beky se
stal asistent a sportovní manažer.
Foto: Jiří Možný

F o t o r e p o r tá
Fotoreportáž
áž

Jiří Vykoukal si užil uplynulou sezonu a rozhovořil se nejen
o skládání týmu pro novou sezonu, ale i svém návratu na led

„Těžké zápasy během sezony
určitě chyběly, první kritická chvíle přišla ve čtvrtfinále
s Frýdkem-Místkem. Ve druhém utkání jsme třikrát vedli
o dva góly, ale totálně jsme
si to prodrbali, vždy jsme
si tam nechali nasázet góly
a soupeři dovolili nejen srovnat, ale ještě jsme dostali gól
i v power play. Potom máme
v domácím duelu snad šedesát střel na bránu, na nás nejde prakticky žádná a zrodí se
z toho prohra. To s týmem zacloumalo. Teď se říká hezky, že
se ukázala síla mužstva, ale spíše se konečně projevily zkušenosti těch starších hráčů, kteří si
ve Frýdku-Místku vzali trochu
slovo po druhé třetině. Vždy
máte v sezoně nějaký moment,
který dokáže mužstvo totálně
nakopnout, nebo totálně rozhodit. Myslím si, že nás Frýdek-Místek totálně nakopl za tím
úspěchem.“
Můžete tedy s odstupem
času prozradit, jak to
vypadalo v kabině po druhé
třetině čtvrtého utkání čtvrtfinálové série ve Frýdku-Místku
za nepříznivého stavu 2:3?
„Nepůsobili jsme špatným dojmem ani v jednom z těch zápasů, ale Frýdek-Místek hrál strašně obětavě, před bránou padal do
střel, byla na nich znát euforie.
Byly tam samozřejmě nervy, ale
jak už jsem říkal, starší kluci si
vzali slovo a tým dobře nabudili.
Síla kolektivu se pozná především zevnitř, ne zvenku, borci si
to vzali za své a ten zápas dokázali vyhrát. Samozřejmě jsme se
pak trápili i pátý zápas, kdy to
nebylo nic jednoduchého. Každý
ví, jak onen duel probíhal, kdy to
dlouho bylo jen dva jedna. Tahle
série ale byla pro náš kolektiv nesmírně důležitá, možná i důležitější, než kdyby se vyhrálo 3:0!“
O přestávce měli tedy slovo zejména hráči, nebo
trenéři?
„My jako trenéři jsme schopni tým
nabudit, aby stále věřil ve vítězství
a měl důvěru ve svou hru, protože
jsme věděli, že máme dobrý tým,
dobré hráče. Na druhou ligu jsme
neměli slabiny, kromě defenzívy,
která nám trochu haprovala. Bylo
to už jen o tom, aby se kluci nabudili vevnitř mezi sebou, něco si
řekli a dokázali to urvat. V takových zápasech jim už toho moc
nedokážete říct, tým jede a jede
sám. Podrobnosti z kabiny ale vytahovat nebudu...(smích)“
Z pozice asistenta trenéra
se přesouváte do jiných
rolí, jak se na ně těšíte?
„Role mentálního kouče mě
velice baví. Nedávno jsem se
byl podívat na Sigmě při utkání
s Baníkem, vedli dva nula, přišel gól v nastavení, další branka
na začátku druhého poločasu
a navrch gól v poslední minutě.
Viděl jsem, jak kluci hráli druhý
poločas, jak s nimi ty kritické momenty zamávaly, prostě psychika
se během zápasu měnila z minuty

na minutu. Tady se dají posouvat
hranice u každého hráče, pokud
je kondičně dobře připraven.
A co se týká druhé role, která mě
teď naplňuje nejvíc, tak být sportovní manažer je taková nevděčná úloha. Musíte klukům říkat,
s kým počítáte, s kým ne, vyjednáváte o penězích, o smlouvách,
vyjednáváte s jinými manažery,
je to taková přetahovaná o peníze, o hráče, takový boj. Celodenně jsem na telefonu, stále řeším
nějaké záležitosti.“
Složení mužstva již doznalo několika změn.
Mohl byste se k některým krokům ještě jednou vrátit?
„Rozhodnutí to byla těžká, ale
pravidla jsou tu nastavena z Českého svazu ledního hokeje, tak
jsme museli udělat takové řešení.
Když jsem já osobně končil na
Spartě, taky se mi nechtělo. Byl
jsem tam dvanáct let a také to nikdo neřešil. Prostě mi řekli, že už
tam místo nebudu mít, a vyrovnej
se s tím, jak chceš...“
Jaký je vůbec vás názor
na toto nutné omlazení
dané svazem?
„Je to absolutní blbost, se kterou
vůbec nesouhlasím! Těch hráčů
je moc, a pokud byste chtěl do
budoucna koncepčně vybudovat
tým, který by mohl mít vrchol
za tři čtyři roky, tak nemůžete, protože

musela všechno vyboxovat a vybojovávali jsme si to v době, kdy
byly zavřené hranice, zatímco teď
jsou otevřené a všichni, co umí
něco navíc, jsou někde po světě.
Uměle se tedy něco vytváří, avšak
spíše by se svaz měl zamyslet nad
koncepční prací v týmech, jestli
není chyba v extralize juniorů. Ta
by se především měla zkvalitnit.“
Ať tak či ona, pro nadcházející soutěžní ročník
s tím nikdo nic neudělá a pravidla jsou dáma. Kdy byste chtěl
mít tým pohromadě?
„Možná se nám to podaří už teď,
možná ale budeme muset v jistých záležitostech počkat do poloviny srpna, než extraligové týmy
začnou selektovat hráče a posílat
je pryč. Byli bychom samozřejmě
rádi, kdybychom měli celý tým už
nyní, nechceme ale nic uspěchat.
Podmínky si musíme vybojovat,
aby kluci byli i za rok dva, kdyby
se posouvali někam dál, za tu cenu
prodejní. Každý hráč má nějakou
svoji hodnotu, u každého jsme
si ji nějak stanovili a zatím je to
v jednání. S extraligovými kluby
jednáme i o tom, že by částečně
hradily výplaty, vše to ještě
musíme zohledňovat.“

Foto: www.lhkjestrabi.cz
musíte mít stále jiné hráče, než
ve skutečnosti chcete, neboť ročníkově se vám to bude posouvat.
Chápal bych jednoho dva a třeba
do mistrovství světa dvacítek, ale
toto pravidlo není správně vyřešeno počtem hráčů. Bylo by proto
lepší, kdyby se v první lize udělaly
dva kluby, jako byla dříve Dukla,
kde by se hráči do dvaadvaceti let
nasáčkovali, aby měli svůj tým.
Zde by se celý rok připravovali a snažili se někam posunout.
Čtrnáct týmů v extralize, čtrnáct
v první lize, to je spousta hráčů.
Pravidlo není správně vyřešeno
a mělo by se s ním urychleně něco
udělat. Příkladem budiž Zlín, který teď hráče musí pouštět.“
Takže vytvořit třeba takový model jako na Slovensku, kde dvacítka hraje extraligu a osmnáctka první ligu?
„Neřekl bych extraligu, to ne,
s tím nesouhlasím. Ale v první lize
by se hráči mohli otřískat, ohrát,
bylo by to řešení. Když se podíváme zpátky, tak naše generace si to

Několik prvoligových klubů spolupracuje s extraligou na bázi polofarmy. Půjdete
i vy touto cestou?
„Nechceme jít podobnou cestou
polofarm, kdy rozhoduje extraligový tým, máme své ambice.
Můžeme spolupracovat s extraligovými týmy a určitě budeme, ale
pro nás je vždy důležité, aby hráč
unásbylminimálněnaročnímhostování, popřípadě na střídavý start
s naším konečným slovem. Další
možností by byl střídavý start hráč
za hráče, kdy by nám museli dát
adekvátní náhradu. Ale je v tom
riziko, protože potřebujeme, aby
hráči měli odehrané potřebné počty
zápasů. Může se totiž stát cokoliv,
nikdy nevíte, jak sezona bude probíhat. My věříme, že bude probíhat
dobře, ale nechceme pak najednou
zjistit, že nemáme s kým hrát...“
Odstrašujícím je asi případ Berouna, za který baráž dochytával hráč z pole, co?
„Beroun je poučením pro všechny!
Tady nejde o to, aby hráči jezdili

jak jestřábi začali s přípravou na první ligu...

Nová role. Právě v Prostějově si Jiří Vykoukal vyzkoušel koučování při zápase.
Foto: Jiří Možný
tam a zpátky, ale měli odehraný
i potřebný počet zápasů. Toto se
musí pohlídat a budeme na tom
usilovně i bez přestání dělat, prioritou ale pro nás je, aby tu hráči byli
celý rok. Může být pár výjimek, ale
jádro by tu mělo být celý rok.“
Je známo, že obranným
řadám chyběly právě
zkušenosti, půjdete tedy při
skládání dvojic tímto směrem?
„Chtěli bychom tu mít aspoň dva
zkušené obránce. Něco máme
rozjednané, něco budeme ještě
oslovovat, něco je nám i nabízeno i od extraligových
klubů, které vědí, že
některé nebudou
potřebovat. Víme,
že nás tam tlačila
bota, budeme se
na tom snažit zapracovat a posílit,

jen mám už nějaký věk. Pro
nás je ale prioritou poskládat to,
abychom měli dobrý tým, dobré
beky a já do toho pak nemusel
nijak zasahovat.“
Takže
plnohodnotnou
přípravu s hráči neabsolvujete?
„Myslím si, že bych ji v současné
době ani nezvládl, protože dva
roky jsem lenošil a není to tak
jednoduché. Kluci nemají natrénováno moc, ale víc než já. Čeká
je tvrdá letní příprava a já bych ji
možná ani nepřežil. Ještě by mě
měl kondiční trenér na svědomí
m
(smích).“
Na podzim jste návrat
absolutně vylučoval, pak
ovšem probleskovaly zprávy, že
jje to aktuální... Tak jak to bylo?
„Nejednalo by se o návrat, spíše
o nějakou výpomoc. Musím ale

„Je to absolutní blbost, vůbec s tím
nesouhlasím. Těch hráčů je moc,
a pokud byste
chtěl do budoucna
koncepčně vybudovat tým,
který by mohl mít vrchol za tři čtyři roky,
tak prostě nemůžete, omezuje vás to...“
Sportovní manažer Jestřábů JIŘÍ VYKOUKAL
o pravidlu nařizujícím start mladých hráčů
ale zpět na začátek nás vrací tabulky hráčů a mladí. Prostějov neprodukuje tolik tak kvalitních hráčů,
že byste je mohli brát odsud,
v tom to máme těžší oproti ostatním týmům.“
Při této příležitosti tak
mírně odbočím. V poslední době se hodně spekulovalo
o vašem návratu na led. Jaká je
aktuální situace?
„Neříkám, že ne, neříkám, že
jo...(šibalský úsměv) Momentálně mám tolik práce, co se týče
sestavení týmu, že to nepřichází
do úvahy. Stalo by se tak snad
jen v případě, že bychom neměli dostatek hráčů, nebo by kluci
byli zranění. Jinak bych už teď
musel jít do přípravy, takže září
určitě ne, možná nějaký listopad
či prosinec by byl teoreticky
schůdný, aby se člověk mohl
trochu připravit, až mladí budou
trochu unavení (smích). Přece

vzít v úvahu svůj věk a pochopitelně výkonnost. Bude mi čtyřiačtyřicet a nevím, jestli jsem až takový
dobrodruh. Uvidím, co tu bude za
hráče, třeba se obleču do výstroje
na tréninky a pokud se nám podaří
sehnat mladé hráče ročníku narození 1992 až 1994, tak bych s nimi
spolupracoval. Já mohu naskočit
kdykoliv, nejsem vázán žádným
počtem startů (smích).“
Prý i v skončené sezoně
jste si to ale zkoušel na
tréninku...
„To bylo ale jen tak a bez výstroje. (smích) Když jsem šel rovinku, tak jsem nemohl najít plíce,
které byly ještě na druhé straně
a potřeboval jsem kyslíkovou
bombu. Prostě zmíněný výpadek
je znát a čím starší jste, tím víc
a líp se potřebujete připravit. To
bych z prvoligových hráčů dělat
úplně blbce, člověk zas musí mít
určitou pokoru.“

4x foto: Jiří Možný

Dril. Hokejisté se už pilně připravují na nový ročník, žádná po- Protahování. Současný rozvoj vytrvalosti je založen na posilo- I s míčem. Fyzické přípravy Jestřábů se ujal kondiční trenér Jan Úleva. Závěr náročného tréninku si Jestřábi zpestřili florbalovým
hodička je na trénincích nečeká.
vání celého těla vlastní vahou.
Rýpar, pod jehož vedením hráči absolvují všechny náročné cviky. utkáním, z čehož měli radost Lukáš Duba i Robert Jedlička.
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JESTŘÁBI UŽ OPĚT TRÉNUJÍ, ZAPOJILI SE I DVA JUNIOŘI Jaroslav Beck povede Kadaň

Pouze dva a půl týdne trvala dovolená prostějovských hokejistů, než se opět zapojili do společného tréninku. Postupová sezona 2013/2014 se
totiž oproti té předešlé díky úspěšné jízdě vyřazovací částí druhé ligy i následnou baráží o půldruhý
měsíc protáhla. Přípravu na již prvoligový ročník
zahájili Jestřábi hned v pondělí 12. května.
Prostějov/jim
Novému trenérskému duu SršeňZachar se hlásilo šestnáct hráčů z
úspěšné sestavy, která si vybojovala návrat na prvoligovou scénu. Kromě kmenových hráčů
Vydržela, Jedličky, Kolibára,
Kaluži, Coufala, Černého,
Duby, Knesla, Venkrbce a na
přestup čerstvě získaného Stejskala se do ní od počátku zapojili i Malý, Švaříček, Belay,
Kučera, Luňák a Sršeň.
Tento výčet doplnila vsetínská

posila René Kajaba a duo vlastních juniorů - obránce Patrik
Liška a útočník Šimon Mašek.
Naopak kromě šestice Antončík,
Juraj Jurík, Kořínek, Nedbálek,
Šebek, Veselý, s níž už realizační
tým nepočítá, chyběli také Kocián, Rozum, Polák, David Jurík,
Indra i Kryl.
„Příprava zatím probíhá podle
plánu, nikdo není zraněný ani
nemocný. V pondělí, úterý a
čtvrtek trénujeme dvoufázově,
ve středu a pátek jednofázově,
víkendy jsou zatím volné.

Všichni se na to velice rychle
adaptovali a dávky budeme
postupně zvyšovat,“ informoval
Večerník na konci prvního týdne
přípravy hlavní trenér Jestřábů
Tomáš Sršeň.
Kondiční přípravy se ujal
zkušený Jan Rýpar, pod jehož
vedením se nyní hráči věnují
rozvoji vytrvalosti rychlým
opakováním.
„Trénujeme
výbušnost a posilování celého
těla vlastní vahou, potřebujeme
do nich dostat co nejvíce fyzické
kondice. Prvoligová mužstva
totiž pracují na extraligové bázi
a již řadu let trénují dvoufázově,
my se jim musíme vyrovnat,“
ozřejmil situaci a cíle letní
Dostávají do těla. Sotva jedna sezona skončila, už jsou Jestřábi
přípravy. Obšírnější rozhovor
zpět v tréninkovém procesu a hráči pociťují, že kondičně musí přivšak odmítnul.
dat.
Foto: Jiří Možný
Prostějovští Jestřábi absolvují krátké sprinty se zátěží, míči dostávají zabrat například budeme trénovat i v sobotu,“
posilování horních i dolních břišní svaly. „Únava se projeví nastínil nejbližší harmonogram
končetin, při různých cvicích na až později, teď už ale možná Tomáš Sršeň.

První posilou prostějovských Jestřábů se stal útočník ze Vsetína

René Kajaba: „Tíha a tlak budou, nejvíce se těším na Havířov“

Prostějov/jim - První potvrzenou
posilou Jestřábů před nadcházející prvoligovou sezonou se krátce
před startem letní přípravy stal
René Kajaba. Pro dvaadvacetiletého útočníka, jenž přichází ze
Vsetína na roční hostování s následnou opcí na přestup, to bude
první štace ve druhé nejvyšší domácí soutěži a na angažmá v Prostějově se velice těší.
„Jsem tady sice poměrně krátce, ale
zvykám si dobře. Kluci mě uvítali
výborně a nemůžu si na nic stěžovat,“ svěřil se Večerníku krátce poté,
co společně se svými novými spoluhráči absolvoval první týden přípravy na suchu. „Je tam docela dost
kliků, ale to se ještě poddá. Není to
špatné pro naši kondici a očekáváme, že tréninky budou těžší a těžší,“
dodal s tím, že právě kliky v oblibě
moc nemá, neboť se vždy zaměřoval především na posilování nohou.
V mužském hokeji je pro něj podobně náročná letní příprava novinkou,
ze svého působení v juniorské extralize si ale něco podobného vybavuje. „Nevím, jestli přímo takovou,

Kynonýr. Dvaadvacetiletý útočník přichází na Hanou s pověstí
střelce v poslední sezoně nastřílel přes třicet branek.
Foto: Jiří
Možný

ale zažil jsem obtížnou přípravu v
juniorce Třince. Tam se také trénovalo ráno a odpoledne, jednotky
byly navíc ještě delší. V Prostějově
to byl ale teprve první týden a uvidíme, jak to bude pokračovat, a jak se
bude zvyšovat obtížnost,“ pokusil se
Kajaba o letmé srovnání.
V loňském druholigovém ročníku
se díky třiceti brankám v základní
části a dalším třem v play off stal
jasně nejlepším střelcem Vsetína,
v týmovém kanadském bodování
zaostal v obou případech o jediný
bod za Danielem Vaňkem. A v bodovém přísunu by rád pokračovat i
na Hané.
„Ambice si dávám ty nejvyšší a
uvidíme, jak to bude v trénincích i
sezoně. Věřím, že šanci dostanu a že
ji chytnu, abych mohl na ledě trávit
spoustu času a dával góly,“ přeje si
vsetínský odchovanec.
Ve valašském klubu prošel dorosteneckou extraligou, baráží o
nejvyšší juniorskou soutěž a naposledy i druhou ligou. Čím jej
zaujala nabídka Prostějova, že se
rozhodl pro změnu a po dvoule-

tém působení v třinecké juniorce podruhé mění dres? „Asi tou
možností hrát první ligu. Je to šance
dostat se v hokeji dál. Očekávám silovější a technicky náročnější hokej,
protože tam budou kvalitnější hráči,
ale také nové zkušenosti a zlepšení
sebe samého,“ nemůže se dočkat
startu sezony. A strach nemá ani z
případného tlaku, kdy se očekává
útok na čelní pozice tabulky. „Za
sebe mohu říci, že se těším. Vím, že
tam bude tíha a tlak, ale věřím, že se
připravíme dobře a tým bude schopný se semknout, vyhrávat důležitá
utkání a bojovat na špici,“ je Kajaba
optimistou.
Ze třinácti prvoligových soupeřů
se nejvíce těší na Havířov, proti němuž ještě před postupem Slezanů
loni na jaře nastupoval. „Mám tam
i kamaráda Petera Bezušku, s nímž
jsem rok a půl bydlel. Je to obránce
a těším se, že si proti němu zahraji a
udělám mu i nějaké starosti. Bude to
i trochu vyhecované, ale kamarádsky,“ prozradil sedmý nejproduktivnější hráč poslední základní části
druholigové skupiny Východ.

PŘICHÁZÍ VOSÁTKO, MALÝ S KOCIÁNEM ZŮSTÁVAJÍ
„S výchovným souhlasím, ale ne s odstupným za starší hráče
na konci kariéry,“ rozohnil se sportovní manažer Jiří Vykoukal

Prostějov/jim – Druhým novým mužem v jestřábí sestavě
se po René Kajabovi stal Lubomír Vosátko. Sedmatřicetiletý mistr se Zlínem, jenž v
minulosti nastupoval i za Olomouc, Opavu, Přerov, Třinec,
Šumperk, Zvolen, Vítkovice,
Znojmo a Havířov přichází na
roční hostování bez střídavých
startů.
„Měl by naši obranu posílit, loni
nám trochu nefungovala a až s
příchodem Jirky Poláka přišel
klid a rozvaha. Má extraligové
zkušenosti a bojuje pro tým, byl
to vždy hráč, který dokázal padnout do střely. To loni dokázal
jen Lukáš Duba, takové ale potřebujeme všechny,“ zdůvodnil
sportovní manažer Jestřábů Jiří
Vykoukal příchod zkušeného
beka.
Někdejší dvojnásobný mistr
světa si předsevzal mít v novém

kádru tři obránce-praváky, to se
mu nyní již ze dvou třetin podařilo. Kromě Vosátka totiž tato
charakteristika platí i na Robina
Malého, jehož angažmá na Hané
bude pokračovat. „Jednání o
penězích jsou vždy obtížná, ale
podařilo se nám to. Třetímu takové obránce máme v hledáčku
a s kluby zatím jednáme, chceme
hostování na celý rok a nejlépe
i opci,“ nechtěl příliš prozradit
dalšího adepta na jestřábí dres.
Naopak zmínil, co zatím brání
tomu, aby se k týmu připojil i Jiří
Polák. „Jsme s ním v kontaktu,
je to ale hráč Karlových Varů a
musí se z nich vyvázat. Tabulková cena je totiž na jeho věk
nesmyslně vysoká. Teprve pak s
ním zahájíme jednání,“ objasnil.
Na vině je totiž pravidlo, že za
každého hráče náleží mateřskému oddílu tabulková cena, i
když s ním tento klub nepočítá

a nemá s ním podepsanou novou smlouvu. „Pravidla by měla
být měřitelná, toto ale není. Za
hráče, o něhož má jeho klub zájem a nabídne mu smlouvu, i za
toho, koho nechce a smlouvu mu
nedá, totiž náleží stejná částka.
Toto funguje snad jen u nás, nikde jinde jsem se s tím nesetkal,“
hořekoval.
A jak to se zmíněným nařízením
vypadá do budoucna? „Mám indicie, že hráčská asociace v čele
s Markem Černoškem se s tím
snaží něco udělat. Loni s jeho
zrušením souhlasila jen Sparta
a jeden klub se zdržel hlasování.
S výchovným souhlasím, ale ne
s odstupným za starší hráče na
konci kariéry,“ svěřil se Vykoukal.
A právě se Spartou ho čekají
jednání v tomto týdnu. Budou
se týkat pokračování Kociána,
Švaříčka, Kučery a Luňáka v

prostějovském dresu. „Je to jediný tým hlásající zrušení tabulkových cen, tak to snad budou
ctít. Na roční hostování zdarma
by tu měl být i Martin Belay z
Mladé Boleslavi, je ale potřeba
říct, že nikdo z nich nemá nic
jistého, protože konkurence tu
bude velká,“ upozornil, že sestava ještě může doznat větších
změn.
Jednání probíhají i o příchodu
dalších mladých hráčů do ročníku 1992, což zatím splňují jen
Kajaba, Kaluža a dvojice místních juniorů. „Chceme takové
mít aspoň čtyři, možná nám ale
nezbude nic jiného, než je vzít
na střídavé starty,“ smutně pokrčil rameny.
Komplikované je i dosažení
dohody o budoucnosti Marka
Indry. „Chomutov si řekl o nesmyslná sta tisíce za hostování i
přestup, touto cestou nepůjdeme.

Svaz si neuvědomuje, že podobně jako pravidlem o mladých
hráčích tímto spousta hokejistů
přichází o práci,“ znovu apeloval
Vykoukal na brzkou změnu.
Jasněji už je alespoň v otázce
brankáře. Ondra Kocián totiž
chce v Prostějově pokračovat,
požádal ale o individuální letní
přípravu. „U gólmanů to lze akceptovat, jsou taková samostatná
jednotka. Právě na letní dřině to
ale máme postavené, je potřeba odstranit nadváhu a nabrat
kondici,“ sdělil s tím, že brzy
bude známé i další jméno muže
s maskou. „U jednoho brankáře jsme docela blízko dohodě a
mohlo by se to vydařit, dokud
to ale nebude definitivní, tak víc
neprozradím, ani nenapovím.
Myslím si, že si každý fanoušek rád zaspekuluje,“ pousmál
se sportovní manažer prostějovských Jestřábů Jiří Vykoukal.

Kadaň, Prostějov/jim - Zpět do
známého prostředí se v příštím
ročníku první ligy podívá zkušený hokejový lodivod Jaroslav
Beck. Prostějovský rodák a
někdejší kouč mládežnických
reprezentačních výběrů se totiž
před pár dny stal novým hlavním trenérem Kadaně, tedy jednoho ze soupeřů Jestřábů!
„Právě na souboje s Prostějovem
se nejvíce těším, bude to taková
pikantnost. Čeká mě ale těžká
práce, protože Kadaň je farmou
pro chomutovské mladíky a první
liga byla loni velice kvalitní,“ svěřil se Večerníku dvaašedesátiletý
kouč. Uznávaný odborník dovedl
v roce 2012 chomutovské juniory
k extraligovému titulu a nastartoval i jejich letošní cestu za zlatý-

mi medailemi, než se na počátku
ledna ujal „áčka“ Pirátů a pokusil
se o udržení nejvyšší hokejové
soutěže.
„Varianty byly různé, mohl jsem
se vrátit k juniorce i zůstat u ‚áčka‘.
Kadaň je napevno svázána s Chomutovem a rozhodl jsem se jít
trénovat mladé kluky, které dobře
znám. Jsou tam tři ročníky, které
pode mnou již hrály, a jedná se o
kluky ochotné tvrdě pracovat,“
zdůvodnil svůj přesun mezi oddíly
ze severozápadních Čech.
Před rokem se Beck coby asistent
podílel na úspěšných extraligových záchranářských bojích Chomutova, jako hlavní trenér dále
vedl v mužském hokeji týmy Přerova, Prostějova, Techniky Brno a
Šumperku.

Krajíček na Pohár

naděje nedosáhl

Minsk, Prostějov/jim – Pro
mužstva Kontinentální hokejové ligy, která si nevybojovala
účast v play off, neskončila ani
letos sezona hned po základní
části. Uskutečnil se totiž druhý
ročník Poháru naděje, jenž
plní roli turnaje útěchy pro ty,
kteří museli zapomenout na
zisk Gagarinova poháru.
Letos se v této soutěži velice
dařilo Dinamu Minsk v sestavě
s Lukášem Krajíčkem. V dlouhodobé soutěži sice skončil
běloruský výběr se třiapadesáti
body ve čtyřiapadesáti utkáních na poslední pozici v
západní konferenci, rozlučka s
ročníkem formou vyřazovacího
systému mu ale vyšla mnohem
lépe.

V osmifinále postoupilo Dinamo přes Slovan Bratislava,
když vyhrálo oba duely – 1:0
a 2:1. Čtvrtfinále nad Atlantem
Mytišči zvládl tým z města, kde
se za pár týdnů uskuteční světový
šampionát, poměrem 3:0, přes
Čerepovec postoupili po stavu
3:1 na zápasy. Nepřekonatelná
překážka přišla až ve finále.
Avangart Omsk vyhrál 2:0, 4:0
a 3:2, což znamenalo, že cesta
Lukáše Krajíčka, jeho krajana
Zbyňka Irgla i zbytku družstva
skončila těsně pod vrcholem.
Jednatřicetiletý prostějovský rodák naskočil celkem do osmi utkání a připsal si jednu asistenci,
tři plusové body a čtyři trestné
minuty. Na ledě v průměru strávil
více než jednadvacet minut.

www.vecernikpv.cz

Stejskal už je
plnohodnotným Jestřábem
Prostějov/jim - Čtyřiadvacetiletý útočník Vladimír Stejskal
se čerstvě stal kmenovým hráčem Jestřábů. Nejproduktivnější ze všech prostějovských
hráčů na cestě vstříc první hokejové lize až dosud na Hané
hostoval z Českých Budějovic,
ve své zdejší premiérové sezoně stihl nastřádat dvaadevadesát bodů. Informaci přinesly internetové stránky klubu.
„Jsem rád, že dlouhá jednání nakonec dopadla úspěšně.
V Prostějově se mi líbí. Českým
Budějovicím jsem patřil několik
let a i přesto, že poslední sezonu
hrál tento klub první ligu, nikdy
mi tam nedali šanci se ukázat v
A týmu. O to více si vážím důvěry, kterou ve mě vkládá vedení
prostějovského hokeje. Budu se
snažit na sobě pracovat, abych
zase patřil mezi nejlepší a nezklamal,“ vzkázal prostřednictvím
klubových internetových stránek
Jestřábů Vladimír Stejskal.
Tento muž přišel do Prostějova
s vizitkou pilného sběratele ka-

nadských bodů a na svůj počin
čítající dvaašedesát bodů v základní části a dalších osm v play
off druhé ligy skupiny Střed navázal i ve východní skupině třetí
nejvyšší domácí soutěže. V pětatřiceti utkáních základní části totiž posbíral čtyřiašedesát bodů a
jen o jeden zaostal za svým spoluhráčem Lukášem Luňákem, v
play off i baráži už byl nejlepší
on, když své konto rozšířil nejprve o šestnáct a posléze o dalších
dvanáct bodů.
V nedávno skončeném ročníku
prožil celkem pět střetnutí s minimálně čtyřmi body. Nejprve
v polovině prosince podpořil
vítězství 9:2 nad Frýdkem-Místkem hattrickem a dvěma
přihrávkami, na konci ledna se
podílel na výhře v Novém Jičíně
bilancí 2+2. Ve čtvrtém čtvrtfinále proti Frýdku nastřádal tři
góly a jednu nahrávku, při své
zápasové rozlučce se sezonou
podpořil drtivou výhru 11:1
dvěma brankami a třemi asistencemi.

prvního náměstka získala
Fotbalisté Prostějova hostí Mikulovice, Pohár
v Čechovicích přípravka „eskáčka“

kterým se v jarní části MSFL daří

Prostějov/tok - Týmu z malé
obce u polských hranic se v
podzimní části příliš nevedlo.
I vzájemné měření sil koncem října ovlivnil spíše výkon Prostějova než domácích
- nekoncentrovanost v úvodu
totiž znamenala dvougólovou ztrátu, a i přes rychlý
Pavlíkův kontaktní gól pak
slavil antifotbal domácích
úspěch.
Mikulovice přezimovaly v sestupem ohroženém pásmu - na
předposlední Kroměříž měly
náskok pouhých dvou bodů.
Mezi hlavní faktory patřila
střelecká nemohoucnost, spolu
s Břeclaví vstřelily Mikulovice pouhých čtrnáct branek,
nejméně v MSFL.
S jarem ale přišlo jakoby máv-

nutí kouzelným proutkem.
Z dosavadních deseti utkání
ztratily Mikulovice pouhé
dva v Olomouci s rezervou
Sigmy a na Slovácku, jinak
zaznamenaly čtyři vítězství
a čtyři remízy. A co je podstatné, významně víc se začalo
dařit střelecky: o tři góly už byl
překonán smutný podzimní rekord.
Kde hledat příčiny? Především
ve značné obměně kádru směřující k jeho omlazení. Nejstarší hráč má nyní 31 let - je jím
zkušený forvard Aleš Besta,
který prošel mládežnickými
reprezentacemi a prvoligovým Baníkem, Brnem a Slávií.
Druhým třicátníkem je v Prostějově dobře známý Tomáš
Kazár, který ještě na podzim

oblékal dres „eskáčka“ a na
jaře tvoří pilíř zálohy. Další
významnou posilou je talentovaný Lukáš Woitek, který do
Mikulovic zamířil z divizního
Šumperka. Z Frýdku-Místku
do Mikulovic přišel Brazilec
Thiago Silveira, v ofenzivě
navíc zůstal produktivní Lokša. Vůbec největší obměnou
prošla obrana, což se přece jen
podepsalo vzhledem k menším
zkušenostem na výrazných porážkách s rezervami prvoligových celků.
V sobotu si Mikulovice připsaly cenný skalp dalšího kvalitního týmu ze Zábřehu, byť vítězný gól vstřelily až v 90. minutě.
Trenér Mura vyslal do boje
sestavu Karabina – Dohnálek,
Pomp, Švancer, Švrček – Er-

šil, Krčmařík, Kuděla, Ficek
– Šustr, Besta (86. Vaclík). Kazár má podle informací z klubu
problémy s třísly a ani v Prostějově se zřejmě nepředstaví.
„Při repríze posledních výkonů a zejména toho opavského bychom neměli mít doma
s Mikulovicemi vážné problémy,“ věří trenér František Jura.
„Každopádně chceme dát v závěru sezóny více příležitostí
méně vytěžovaným hráčům, ať
už jde o post brankáře, v obraně či záloze,“ naznačil sobotní
sestavu. Dá se tedy předpokládat, že se mezi tyčemi objeví
Kofroň, na levém beku Rus a
v záloze Soušek.
Utkání 27. kola ?SFL začíná
v sobotu 24. května od 16.30
hodin.

Čechovice/jim - Za nádherného počasí se o prvním májovém dni na fotbalovém hřišti
v Čechovicích uskutečnil již
třetí ročník velkého turnaje
přípravek „O pohár prvního
náměstka primátora Statutárního města Prostějov Jiřího
Pospíšila“ pro hráče narozené
v roce 2004 a mladší. Klání se
zúčastnilo celkem devět týmů z
celé Moravy.
Vedle domácího družstva a dvou
výběrů 1.SK Prostějov, dorazily
rovněž FK Blansko, ročník 2005
Sigmy Olomouc, FC Svratka
Brno, MFK Vyškov, FK Němčice
nad Hanou i sto padesát kilometrů vzdálená SK Přibyslav.
„Hrálo se systémem každý
s každým, takže se uskutečnilo
celkem šestatřicet střetnutí. Po
této porci zápasů bylo jasné, že
vítězem celého klání se stal s
devatenácti body tým 1.SK Prostějov „B“, který byl o dva body
lepší než 1.SK Prostějov „A“ a

Foto: TJ Sokol Čechovice
o tři než FK Blansko,“ představil
nejlepší trojici předseda fotbalového oddílu TJ Sokol Čechovice
Jiří Jančík.
Na čtvrtém místě vinou prohry ve
vzájemném zápase skončila Sigma Olomouc, následoval Vyškov.
Šesté místo připadlo Přibyslavi,
sedmá pozice Svratce Brno, na
osmém místě skončili domácí
fotbalisté z Čechovic a devátí byli

hráči Němčic.
„Jménem fotbalového výboru
TJ Sokol Čechovice děkuji panu
Mgr. Jiřímu Pospíšilovi za podporu a umožnění uspořádat tento
turnaj. Dále bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na přípravě
tohoto turnaje podíleli, a pevně
věříme, že se příští rok při podobné akci zase na čechovickém
hřišti uvidíme,“ sdělil Jiří Jančík.

Basketbal
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Basketbalisté Prostějova zvládli rozhodující duel proti Pardubicím a mají jistou medaili

103ARIETE PROSTĚJOV
69 BK JIP PARDUBICE
stav série 3:2
poločas: 62:40
čtvrtiny: 36:21, 26:19, 21:15, 20:14
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

46/29:36/17
12:5
14/9:40/20
29:25

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

22:11
26:21
12:14
15:21

Rozhodčí: Dolinek, Vyklický, Vondráček
Diváci: 1200.

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

Sestava a body BK JIP Pardubice:
Muirhead 12, Peterka 12, Kotas 11, Pospíšil 8, Nelson 8, Čarnecký 5,
Příhonský 5, Půlpán 4, Boháčík P. 2, Šoula 2, Faifr 0

PLAY OFF - SEMIFINÁLE

3

0

3
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Výsledky:
86:60, 86:67
86:60
Výsledky:
71:49, 57:75
59:73, 76:66
103:69

OPĚT FINÁLE! TENTOKRÁT ALE V KOMPLETNÍ SESTAVĚ
„Bylo příjemné cítit takovou podporu,“ chválí Choleva
fanoušky za podporu v a věří, že v sobotu přijdou zase

Stejné obsazení jako před rokem a vůbec v posledních pěti sezónách bude mít basketbalové finále
Mattoni NBL. Přesto bude série mezi Prostějovem
a Nymburkem jiná. A změna bude patrná hned při
pohledu do zápisu o utkání. Zatímco do posledního loňského zápasu Orli mohli kvůli zraněním nasadit pouze sedm hráčů, letos půjdou hráči Ariete
do soubojů o mistrovský titul v plné síle. Navíc s
vírou, že obhájce mistrovského titulu pořádně potrápí... První utkání je na programu už ve středu,
prostějovský mač s pořadovým číslem dvě přijde
na řadu tuto sobotu v osmnáct hodin.
Prostějov/lv
„Před začátkem finálové série
probíhá krátká pauza, ve které
dáme menší zdravotní potíže
dohromady. Budeme kompletní
a věřím, že nás čeká důstojné vyvrcholení celé sezóny,“ konstatoval pro Večerník Zbyněk Chole-

va, kouč Ariete Prostějov. „O síle
Nymburku nemá smysl mluvit,
je to dlouholetý ligový suverén.
V průběhu sezony jsme ale s tímto soupeřem neodehráli špatné
zápasy. Rozhodně zkusíme být
prvním týmem, který Nymburk
v letošním ročníku porazí,“ dodává s optimismem lodivod Orlů.

Na vrchol sezony se těší celá
prostějovská kabina. Hráči
jsou připraveni podat výkony na
hranici možností a na start série
se pečlivě chystají. „Jsme naprosto koncentrovaní na finále,
které bylo naším jednoznačným
cílem. O možnost hrát o titul
jsme usilovali celou sezonu. Teď
je před námi a my předvedeme
to nejlepší, co umíme,“ přiblížil
atmosféru v týmu Jaromír Bohačík.
Poslední utkání Orlů sledovala nejlepší návštěva v sezoně
a fanoušci v hledišti byli hodně slyšet. Také atmosféra v hale
pomohla týmu k postupu a Orli
věří, že podobnou kulisu bude
mít také finále. „Bylo příjemné
cítit takovou podporu. Diváci
hráčům dodávali energii a i díky
tomu hráli naplno až do konce.
Chtěli se zkrátka odměnit za povzbuzování. Něco podobného

Společná radost. Prostějovští basketbalisté oslavili postup i s věrnými fanoušky, kterých tentokrát přišlo na dvanáct stovek.
Foto: www.orliprostejov.cz
by nám proti Nymburku hodně
pomohlo,“ zve diváky na tribuny kouč Ariete Zbyněk Choleva.
Finálová série se letos hraje na
tři vítězství. Startuje tuto středu 21. května od 18.00 hodin v
nymburské hale, druhý zápas
hostí ve stejném čase hala

Sportcentra DDM v sobotu
24. května. Následně se série
opět stěhuje a třetí střetnutí
je na programu příští středu
28. května od 20.00 hodin.
Případný čtvrtý a pátý zápas
by se hrál v sobotu 31. května,
resp. opět ve středu 4. června.

5. zápas: Prostějov - Pardubice 103:69 (36:21, 31:38, 45:57). Nejvíce
bodů: Pandula 24, Bohačík 21, Slezák 17, Švrdlík 16 - Muirhead 12, Peterka 12, Kotas 11, Pospíšil 8. Trestné hody: 46/29: 36/17. Fauly: 26:21.
Trojky: 12:5.

Nymburk se před třemi lety strachoval o ligový trůn. CO LETOS?

Prostějov/lv - V posledních čtyřech
letech se stalo tradicí, že o ligový titul bojují výhradně basketbalisté Nymburku
a Prostějova. Orli v předcházejících
sezonách dokázali vyhrát tři zápasy,
v dalších dvanácti se radoval jejich
soupeř, který pokaždé zvedl nad hlavu
mistrovský pohár...

PLAY OFF - O BRONZ

jak se bude hrát o medaile...

1. zápas, úterý 20. května,
18:15 hodin:
BK JIP Pardubice - BK Opava
2. kolo, pátek 23.května, 18:00
BK Opava - BK JIP Pardubice
3. kolo, úterý 27.května, 18:00
BK Opava - BK JIP Pardubice

Individuální statistiky: Body na utkání
1.
2.
3.
4.
5.
11.
22.
29.

Kamain Mitchell (Ústí nad Labem)
Terrell Deremy Geiger (Brno)
Nikola Cvetinović (Brno)
Vincent Brian Tracey (Jindřichův Hradec)
Ashton Mitchell (Kolín)
Slezák Pavel (Prostějov)
Pandula Dušan (Prostějov)
Bohačík Jaromír (Prostějov)

45
27
16
36
31
47
48
48

1017
512
292
632
526
676
615
570

22.60
18.96
18.25
17.56
16.97
14.38
12.81
11.88

Individuální statistiky: Užitečnost
1.
2.
3.
4.
5.
17.
25.
29.

Kwamain Mitchell (Ústí nad Labem)
Daquise Anthony McClain (Brno)
Nikola Cvetinović (Brno)
Terrell Deremy Geiger (Brno)
Jakub Blažek (Opava)
Slezák Pavel (Prostějov)
Pandula Dušan (Prostějov)
Nečas Radek (Prostějov)

45
24
16
27
48
47
48
48

1138
539
330
550
927
750
661
638

25.29
22.46
20.62
20.37
19.31
15.96
13.77
13.29

Individuální statistiky: Trojky
1.
2.
3.
4.
5.
18.
26.
45.

Houška Pavel (Nymburk)
Page Dylan G. (Nymburk)
Jurečka Luděk (NH ostrava)
Simmons Tre (Nymburk)
Rančík Radoslav (Nymburk)
Slezák Pavel (Prostějov)
Bohačík Jaromír (Prostějov)
Bratčenkov Vojtěch

27
17
45
20
15
47
48
43

15
61
154
80
43
220
182
124

9
32
80
41
21
89
68
43

0.33
1.88
1.78
2.05
1.40
1.89
1.42
1.00

Sezona 2012/2013
0:4 na zápasy

Sezona 2009/2010
1:4 na zápasy

1. zápas, středa 21. května,
3. zápas, středa 38. května,
18:00 hodin:
20:00 hodin:
ČEZ Basketball Nymburk ČEZ Basketball Nymburk Ariete Prostějov
Ariete Prostějov
2. zápas, středa 24. května,
případný 4. zápas,
18:00 hodin:
středa 31. května, 15:30 hodin:
Ariete Prostějov - ČEZ Basket- Ariete Prostějov - ČEZ Basketball Nymburk
ball Nymburk
případný 5. zápas, středa 4.
června, 18:00 hodin:
ČEZ Basketball Nymburk Ariete Prostějov
průběžné výsledky sledujte
na www.vecernikpv.cz

další utkání ale ztratil rozdílem třídy (58:88)
a bylo jasné, že na výrazné potrápení Nymburku nemají hráči dostatek sil. Potvrdilo
se to také v dalších dvou zápasech, kdy se
drželi ve hře v první čtvrtině, pak už ale
marně doháněli bodové manko a prohráli
66:84 a 67:84.

Do finále Prostějov postoupil po třech
letech a poslední sérii sezony si chtěl užít.
Vstup se ale týmu nevydařil. Český suverén posledních let získal vedení 2:0
(85:70, 81:65). Orli se pak vrátili do série
výhrou 86:74, další domácí zápas ale ztratili v poměru 60:90 a na palubovce soupeře
pak po porážce 67:75 asistovali při nymburských oslavách.

Sezona 2010/2011
2:4 na zápasy
V této sezoně byli Orli kousek od velkého
překvapení. Doma Nymburk vyhrál 89:64
a 102:83. Pak se situace otočila a Prostějovští
srovnali krok po výsledcích 73:70 a 83:72.
Série se lámala v pátém utkání, kdy o vítězi
rozhodovalo až prodloužení. Těsnou výhru
84:82 získal Nymburk a přes veškerou snahu Prostějova dotáhl finále k úspěchu, když
šestý duel ovládl v poměru 82:65.

Sezona 2011/2012
0:4 na zápasy
V prvním utkání Prostějov na půdě soupeře
prohrál o přijatelných devět bodů 66:75,

Exkluzivní rozhovor s pivotmanem prostějovských Orlů

„Když to bude padat, Nymburk můžeme potrápit...,“ věří Kamil Švrdlík
Prostějov - Po zdrcujícím vítězství nad
Pardubicemi se pivot Orlů Kamil Švrdlík
(na snímku) radoval v klubku spoluhráčů
z postupu do ligového finále. V rozhodujícím zápase k úspěchu přispěl patnácti body a v celé
semifinálové sérii pokaždé překonal dvouciferná čísla. „Jsme tam,“ jásal po zasloužené výhře
v úterním utkání reprezentant v dresu Ariete.
Ladislav Valný
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Pohled zpátky. Zajímavých momentů z posledních čtyř sérií finále Mattoni NBL bylo
bezpočet. Letos k nim určitě přibudou další...
Foto: www.orliprostejov.cz

Nejtěžší sezona v ligové historii. Klub
svíraly finanční problémy, kádr během sezony opustilo několik hráčů. Zbytek týmu
ale podal v play off heroický výkon, ve
finále už ale zraněními zdecimovaná sestava nestačila se silami. Na půdě soupeře
Orli prohráli 51:108 a 49:73, před domácím
publikem 70:95. Čtvrté utkání se již nehrálo, stříbrná medaile ale v tomto případě
měla téměř zlatý lesk...

Otočili jste sérii ze stavu
1:2 na zápasy. Cítíte
úlevu?
„Taky. Ale hlavně jsme spokojení, že se nám podařilo splnit
cíl a zahrajeme si o titul. V semifinále se podařilo překonat
těžkou chvilku. V Pardubicích

jsme vydřeli vyrovnání a doma
sérii dorazili.“
Klíčový duel měl naprosto
jednoznačný
průběh. Proč se Pardubicím
tak nedařilo?
„Rychlé vedení nás uklidnilo,
a pak se konečně začalo dařit
střelcům z dálky. Hráli jsme
s velkou chutí. K vysokému ve-

dení hodně přispěla dobrá obrana. Z naší strany to byl opravdu
kvalitní výkon, soupeři jsme
toho moc nedovolili.“
Již ve dvanácté minutě
jste měl, společně s Ondrou Kohoutem a Radkem Nečasem, tři osobní chyby. Byla
to velká komplikace?
„Chvíli jsem měl obavy, že to
může pomoci Pardubicím na
nohy. Především pod naším košem ale pivotům pomohli další
hráči a díky tomu jsme neměli
větší problémy. Nakonec jsme
až na Ondru zápas dohráli.“
Jak hodnotíte dosavadní průběh play off?
„Loni to byla velká jízda, byli
jsme v euforii. Nedalo se čekat,
že to bude letos podobné. Hlavně

semifinále bylo hodně těžké. I tak
jsme ale uspěli, což se o to více
ni
cení. Cíl je splněný a všichni
máme velkou radost.“
V boji o titul opět
ět
vyzvete Nymburk.
rk.
Můžete velkého favorita potrápit?
ichni
„Oproti loňsku jsme všichni
blézdraví, nebudou tak problétamy dát dohromady sestavu. Hlavně doma chcemee
Nymburk porazit!“
Máte na to vyhrátt
titul?
ědět.
„Na to je těžké odpovědět.
Každý ví, že Nymburk je velký
favorit. Když se nám ale bude
sledstřelecky dařit jako v posledobléním zápase, může mít problémy...(úsměv)“

Foto: www.orliprostejov.cz

Sport

V. SEMIFINÁLE

Prostějov/lv - Na podtrženou
jedničku zvládli prostějovští basketbalisté rozhodující
semifinálové utkání s číslem
pět. Pardubice ani jednou v
zápase nepustili do vedení a
velkým nasazením totálně rozebrali hostující obranu. Před
bouřícím publikem a ve velmi
energické stejně jako i agresivní první polovině jsme šli do
jasného vedení 62:40 po dvaceti
minutách. Nápor Orlů nezastavila ve druhé půli ani změna
obranného systému soupeře,
domácí navíc úplně vymazali hvězdu soupeře Sanderse,
který ani jednou nevystřelil na
koš a s pěti fauly ukončil zápas
předčasně. Nakonec vyhráli
naprosto jednoznačně 103:69
a zcela zaslouženě si zahrají o
domácí titul.
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Střelci se probudili a Pardubice to odnesly STOVKOU
Orli v úterním střetnutí svého soupeře na začátku dokonale zaskočili. Po dvou minutách vedli 10:0,
o minutu později měla na svém
kontě úspěšný pokus celá základní
sestava a na konci úvodní čtvrtiny už hosté prohrávali o patnáct
bodů. Pardubický trenér Dušan
Bohunický hru dvakrát přerušil
oddechovým časem, jeho týmu
to ale příliš nepomohlo. Z těžkého
úderu se Východočeši na chvilku
zvedli po trojce Čarneckého. O
další nápor připravil „Beksu“ nesportovní chybou kapitán Pospíšil.
Faul na Švrdlíka potrestal sám
postižený čtyřmi body, následně
přidal trojku Marko a prostějovské
vedení se v tu chvíli navýšilo až na
36:21 po deseti minutách.
Přes výrazný náskok trápil Ariete
vysoký počet faulů, když hned tři
podkošoví hráči měli již během
druhé čtvrtiny tři osobní chyby. I
s touto komplikací si však domácí
borci poradili. Rychlým přechodem do útoku nadále rozebírali
obranu protivníka, a ten si musel
pomáhat nedovolenými zákroky.
A tak i pardubičtí Nelson a Sanders dostali nesportovní chyby. I
díky tomu Prostějov odskočilo na

49:28 a v poločase už měli obhájci
stříbrných medailí v zádech vedení 62:40.
Tým Prostějova pokračoval v
demolici Pardubic také po přestávce. Dokázal nejenže udržet
koncentraci a hráčům se po delší
době dařilo při střelbě z dálky. Navíc už ve 23. minutě musel svoje
působení kvůli pěti faulům ukončit hlavní tahoun hostů Sanders a
Orli tak pokračovali v budování
náskoku až na 83:55 ke konci
třetí periody. Celkových dvanáct
trojek pomohlo k průběžnému
navyšování náskoku, který se
vyšplhal na třicet bodů. Na konci
37. minuty po bodech Slezáka
Orli pokořili hranici sta bodů a
v samotném závěru zápasu už začali slavit postup do finálové série.
Nejlepším střelcem zápasu se stal
Dušan Pandula se čtyřiadvaceti
body, o tři body zpět zůstal Jaromír Bohačík, sedmnáct jich zaznamenal Pavel Slezák, šestnáct
Kamil Švrdlík a přes dvoucifernou hranici se vyšplhal ještě dvanáctibodový Radek Nečas. Právě
pouze tímto stejným počinem
dokázalo za hosty kontrovat duo
Muirhead a Peterka.

Očima trenérů
Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov::

„Rozhodl začátek, kdy jsme získali rychlé
vedení a začalo to připomínat první utkání.
Sešlo se nám několik věcí. Chodili jsme rychle do útoku, dařila se střelba, v obraně byli
hráči silnější. Byla jen otázka, zda vydržíme s
koncentrací. To se podařilo, hráli jsme chytře.
Bylo to příjemné, jsme opravdu šťastní z
postupu do finále. Byli jsme pod tlakem, ale
hráči všechno zvládli. Semifinále se nám podařilo sérii otočit a z
toho mám opravdu radost. Ještě to ale není konec, Nymburk se
okusíme potrápit.“

Dušan Bohunický - BK JIP Pardubice:
„Už na začátku jsme dostali lehké koše a právě
ty dostaly Prostějov do pohody, z které jsme už
ho nevyvedli.... Domácí měli obrovskou chuť
do hry, my byli u všeho pozdě. V první půli
jsme prohráli snad každou situaci při hře jeden
na jednoho. Nechali jsme se snadno přehrát.
Výpomoc vůbec nefungovala. Do druhého
poločasu šla nižší sestava, ani to nás nedostalo
do zápasu a tomu nakonec odpovídal i konečný
výsledek. Gratuluji Prostějovu k postupu do finále. Výkony, které
předváděli v celé sezoně, se v semifinále potvrdily.“

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Předfinálový rozhovor trenéra prostějovských basketbalistů exkluzivně pro Večerník

„Vrací se nám forma, snad ještě chvíli vydrží...,“ přeje si před finále Zbyněk Choleva
Prostějov - Basketbalová sezona ještě není u konce, přesto má prostějovský trenér Zbyněk Choleva po postupu do finále Mattoni NBL řadu důvodů ke spokojenosti. Týmu se během dlouhých měsíců vyhnuly herní krize. Až v semifinálové sérii hráči prohráli dva zápasy v řadě, což je ovšem
naštěstí nakonec nemuselo mrzet. Přes Pardubice totiž i tak postoupili.
Lodivoda Orlů těší i zlepšená obrana nebo kvalitní přechod na útočnou
polovinu. „Opravdu je na hřišti vidět posun dopředu. Ten je evidentní a
pochopitelně z něj máme radost,“ oceňuje Zbyněk Choleva v exkluzivním
rozhovoru pro Večerník celý tým Ariete Prostějov.
Ladislav Valný
Postupem do finále jste
potvrdili své postavení
z loňské sezony a současně
splnili vlastní výkonnostní cíl.
Můžete pojmenovat důvody
tohoto úspěchu?
„Jedním z důležitých faktorů je
zlepšená obrana. Tady je vidět
velký přínos Radka Nečase.
Jeho zkušenosti celému týmu
hodně pomohly. Byl ostatně
vyhlášený nejlepším obráncem
celé soutěže. Sice jsem dali
o něco méně bodů, ale snížil
se i počet inkasovaných košů.
Obrana nám přinesla řadu výher.“
Prostějov se již delší
dobu snaží hrát rychle
dopředu. Zlepšili se hráči i v
tomto směru?
„Jsem o tom přesvědčený. I
útok vychází z obrany. Když
chcete jít do brejku, musíte
nejdřív získat míč a to se nám
docela dařilo. Máme výhodu,
protože v sestavě jsou samí
inteligentní hráči, kteří nejsou
sobci a spolupracují. Pak je
všechno snadnější.“
V závěru základní části
jste své soupeře až na

Nymburk válcovali, od začátku
čtvrtfinále se ale tým začal trochu trápit a zvedl se až v závěru
semifinále. V čem byl problém?
„Nepodařilo se nám úplně ideálně načasovat formu... Vrchol
přišel o něco dříve. Už proti Kolínu se nám, přes postup ve třech
zápasech, úplně nedařilo. S Pardubicemi pak přišly problémy.
Prohráli jsme dva zápasy v řadě,
něco takového se během sezony
stalo poprvé. Celý tým přesto

nepřestával věřit, že se to zlomí. Basketbal se nedá za týden
zapomenout. Čtvrté utkání jsme
otočili silou, v tom pátém se už
hráči chytili i střelecky. Třeba se
forma vrací v pravý čas a ještě
tě
nám chvíli vydrží...(úsměv)“
Pro trenéra to musely
ly
být velké nervy. Jak by
se vám ale líbila série s Parduubicemi z pohledu fanouška?
„Pro diváky musela být hodně
ně
zajímavá, měla zápletku. Parar-

dubice si chtěly zahrát finále
snad po třiceti letech, postup
byl ale i naším cílem. Semifinále tak přineslo hned několik
zvratů. Po snadném vítězství
jsme dvakrát prohráli a soupeř
měl mečbol. Především poslední dva zápasy se hrály ve výborné atmosféře. Zápasy se musely
líbit a jsem pochopitelně rád,
že pro nás všechno dobře dopadlo.“
p
Rozhodující duel sledovalo hodně zaplněné
hlediště prostějovské haly.
Všiml jjste si většího počtu
p
fanoušků?
„Bylo jich docela hodně a byli slyšet, což
všechny
potěšilo.
Snad jsme je přesvědčili, že máme v týmu
špičkové hráče, kteří jim
mají co nabídnout. Budeme jedině rádi, když přijdou i na finále.“

Blíží se vrchol sezony. Poprvé v play off nebudete
v roli favorita. Může to nějak
proti Nymburku pomoci?
„Tak se na sérii nedíváme.
Chceme ze sebe dostat to nejlepší. Každý zápas proti Nymburku je pro hráče výzva. Chtějí
ukázat, že mají svoji kvalitu.
Rozhodně finále nebereme tak,
že máme splněno a jen si ho zahrajeme.“
j
Váš finálový soupeř v
lize ještě neprohrál.
Změní Orli tuto statistiku?
„To se teprve
uvidí. Ale ppokud
p
bychom si do těchto zápasů
přenesli energii z posledního semifinále a také
úspěšnost naší střelby, myslím si, že
se Nymburk bude
bát o výsledek...
(úsměv)“

„Bylo jich docela hodně a byli slyšet,
což nás potěšilo. Snad jsme je přesvědčili,
že máme v týmu opravdu špičkové hráče,
kteří jim mají co nabídnout. Budeme tak
jedině rádi, když přijdou i na finále...“
Kormidelník Orlů Zbyněk Choleva kvitoval
přízeň fanoušků v pátém semifinálovém duelu

Foto: archiv Večerníku

„Nejedu na výlet, ale

porazit Nymburk!“
Radek Nečas se vrací na známé místo

Prostějov - Pro Radka Nečase to bude již jedenácté finále Mattoni NBL a v tomto
ohledu se stane bezesporu
nejzkušenějším hráčem na
palubovce. První duel o titul
si zahrál ještě za Mlékárnu
Kunín v sezoně 2001/2002,
druhou svou účast ve finále
v dresu Nymburku korunoval ziskem zlaté medaile.
V následujících letech získal
s Nymburkem dalších sedm
titulů Mistra ČR. Zlatou žeň
přerušilo jeho dvouleté angažmá v Prostějově v letech
2005 až 2007 s jednou finálovou účastí a získaným stříbrem. Nyní se, znovu v dresu
prostěovských Orlů, pustí do
další bitvy s tuzemským gigantem...
Radku, jak dlouho jste
oslavovali postup do finále?
„Zatím nemáme důvod k oslavám, jsme ´jen´ ve finále. Pravda, splnili jsme si předsezónní
cíl, ale teď se ještě těšíme na
finále.“
Zvyšuje vaši motivaci,
že jste posledním týmem, který může pošpinit
Nymburku zatím čistý průchod letošním ročníkem Mattoni NBL?
„To je spíše otázka pro statistiky. My hledíme jen na to, že se
hraje finále, že chceme být více
než důstojným soupeřem a třeba překvapit. Myslím, že hodně
napoví už první zápas. Pro oba
týmy to bude utkání po dlouhé
pauze, což není ideální. Pokud
budeme hrát ve finále, jako
jsme hráli poslední dva zápasy, tak můžeme hodně kousat...
(úsměv)“
Kde budete nejkousavější?
„Tak to vím naprosto přesně,
ale neřeknu to. Jedině až po
finále (smích). Oproti loňsku
jsme letos více mentálně připraveni, abychom vzdorovali.
Myslím, že poslední zápasy
hrajeme hodně soudržně a to
chceme předvést i ve finále.“
V Nymburku je mimo
hru Rado Rančík, nejistý je i start Petra Bendy. Věříte si teď pod košem více?
„Je to ztráta pro rotaci, ale místo Rada bude Houši (Houška pozn.red.). Nymburk bude mít
stále k dispozici tři pivoty jako
po celou sezonu a tato rotace je
dostačující.“
Takže se nic nemění?
„Trochu mění. Rančík
byl bodový lídr týmu a teď to
musí na sebe brát více jiní hráči.
Z tohoto pohledu to je změna,
ale pod košem je Houška ade-

Foto: www.orliprostejov.cz
kvátní náhrada a popasuje se s
tím.“
V minulém roce hrál
Prostějov v podobném
počtu hráčů jako letos a jak
vypadalo finále, to si všichni
pamatují. Může dojít i letos k
něčemu takovému?
„Letos je situace jiná, vloni byli
jen v osmi. Navíc Dušan Pandula chodil pouze za zápasy a
netrénoval, sezonu dokončil jen
silou vůle a hned šel na operaci
kolena. Ruda Polášek vloni neměl moc minut, takže vlastně
byli v šesti. Pro systém dvou
zápasů ve dvou dnech, je to vražedný počet. Navíc ještě hráli na
pět zápasů čtvrtfinále i semifinále a to je fakt hodně. Pokud se
letos nic nezmění, budeme kompletní a konkurenceschopní.“
Je příprava na finále
nebo vůbec na zápas
play-off stejná jako na jiný ligový zápas?
„I v play-off se jde zápas od zápasu, je to to samé jak v sezoně.
Ve vlastním zápase je to jiné. V
play-off může přijít slabší chvilka a každé zaváhání může nakopnout protivníka. To se pak
jen těžko vrací do série.“
Finálová série se po delší době hraje opět na tři
vítězné zápasy. Mění se něco v
taktice?
„Jen to, že se musí jít naplno
už do prvního duelu. Čas na
nějakou změnu je minimálně o
zápas kratší.“
Těšíte se do Nymburka,
s nímž jste vybojoval
tolik titulů?
„Postup do finále byl náš cíl, asi
celou dobu bylo jasné, že pojedeme do Nymburka. Já osobně se vrátím rád. Potkám se s
fanklubem, určitě prohodíme
pár vět, ale nejedu na výlet, ale
porazit Nymburk!“
převzato z www.basket-nymburk.cz , redakčně upraveno

volejbalová liga 2013/14 jde do finále
Junioři i juniorky se utkají Hanácká
Ceny za soutěž, kterou podporují město Prostějov
i Olomoucký kraj, předá náměstek primátora Jiří Pospíšil
o basketbalovou extraligu
Prostějov/jim – Už jen dvě utkání dělí basketbalisty i basketbalistky Prostějova od postupu
do extraligy juniorů a juniorek.
Oba týmy za sebou mají velice
úspěšnou prvoligovou sezonu,
kdy umístění v základní části
potvrdily i v následném play off,
nyní si od pátku do neděle zahrají
v prostějovské hale Sportcentra
DDM vždy jen o jedno volné
místo v nejvyšší soutěži.
Juniorští Orli Prostějov v dlouhodobé soutěži obsadili díky sedmnácti
výhrám a pěti porážkám druhé místo o bod za Kroměříží, nejlepší obrana ligy dvěma vysokými domácími vítězstvími a přesvědčujícím
venkovním výsledkem vyřadili
Brandýs nad Labem. Nyní před sebou mají páteční souboj s Plzní a po
sobotní přestávce nedělní duel proti
Ostravě.
„Máme postupové ambice, vše
k tomu směřujeme již od začátku
sezony. Bohužel máme těžký
los, Plzeň je silnější než Vyšehrad
a stejně tak i Ostrava než Kroměříž.
Druhá skupina je tak mnohem
jednodušší, ale snad se nám to povede,“ věří ve vítězství v tříčlenné
skupině a průnik mezi domácí elitu
trenér prostějovských juniorů Peter

Program baráže prostějovské skupiny
o basketbalovou extraligu:

Junioři: Orli Prostějov – BK Loko Plzeň (pátek 23.5., 17.30), BK
Loko Plzeň – NH Ostrava (sobota 24.5., 12.00), NH Ostrava – Orli
Prostějov (neděle 25.5., 10.00).
Juniorky: TJ OP Prostějov – Studánka Pardubice (pátek 23.5., 19.30),
Studánka Pardubice – UP Presbeton Olomouc (sobota 24.5., 14.00),
UP Presbeton Olomouc – TJ OP Prostějov (neděle 25.5., 12.00).
Bálint.
Stejný cíl mají i juniorky TJ OP
Prostějov. Ty v základní části
utrpěly jedinou porážku a přidaly
k ní jednadvacet výher v základní
části, poté suverénně vyřadily
Litoměřice. A nyní zabojují o vysněnou extraligu proti Pardubicím
a Olomouci.
„Velice se na to těšíme a věříme,
že nás přijde povzbudit co nejvíce
diváků, v sobotu se navíc hraje finále
Mattoni NBL proti Nymburku.
Sezona je dost dlouhá, ale právě
tento postup pro nás měl od počátku
nejvyšší prioritu,“ sdělil odhodlaně
kouč Željko Živkovič.
Srbský kouč dokázal již přivést
prostějovské ženy do druhé ligy
a kadetky až do extraligového Final Four, nyní si přeje, aby velice
podobný kádr zvládl i juniorskou
soutěž. „Je to pro nás velká výzva

a doufám, že zvládneme i poslední
dva domácí zápasy. Máme lepší
kolektiv i sebevědomí, ale nebude
to nic jednoduchého. Papírovým
favoritem jsou Pardubice, ty však
letos v extralize ani jednou
nezvítězily, takže psychická výhoda může být na naší straně.
Nesmíme ale nic podcenit,“ upozornil Živkovič.
Oba prostějovské výběry věří,
že budou moci nastoupit v nejsilnějším složení. A trenér juniorů
Peter Bálint může rovněž využít
bohaté zkušenosti získané u prostějovského „A“-týmu. „Budou se
hodit, je to ale především o hráčích.
Celý rok jsme ale pospolu a navíc
hrajeme s hráči o rok mladšími,
takže budou moci i příští sezonu
hrát v kategorii U19,“ poukázal na
zvláštnost a příslib do následujícího
ročníku.

Prostějov/son,jaz – Od roku
1991 v Prostějově nepřetržitě
běží Hanácká volejbalová liga
smíšených družstev. Populární
soutěž, v níž společně zápolí
obě pohlaví a která se pyšní
několikasetčlennou
členskou
základnou hráček i hráčů, tak
má letos na programu již svůj
třiadvacátý ročník. A ten právě
vrcholí. Závěrečné play off proběhne v sobotu 24. a v neděli 25.
května (shodně od 8.00 hodin)
v hale RG a ZŠ Prostějov ve
Studentské ulici, finálové zápasy
přijdou po oba dny na řadu od
17.00 hodin.
Po minulé sezóně plné změn,
kdy se pro rekordní počet 34 týmů zaváděl nový a trochu komplikovanější hrací systém, se v aktuální edici HVL 2013/14 vše vrátilo do předchozích zaběhnutých
kolejí. Množství zúčastněných
kolektivů se snížilo zpět na 30,
přičemž osm kol základní části
proběhlo klasicky turnajově vždy
v šesti pětičlenných skupinách dle
výkonnosti.
Elitní osmička mančaftů pro
vyřazovací fázi přitom zůstala
skoro totožná. Obhájce titulu
Našrot bezezbytku potvrdil svou

pohodu dlouhým vítězným tažením, neboť půl roku nepoznal
přemožitele a zaslouženě vybojoval prvenství po dlouhodobé
soutěži. Na druhé místo se vyhoupl výrazně posílený Glauber
B, trvající příslušnost k absolutní
špičce prokázal třetí pozicí Haná
Metal TJ Prostějov a ze špatného
startu se postupně zvedli čtvrtí
Stopaři. Těsný boj o další příčky
seřadil na pátém až sedmém postu Sportovní klub K2 A, Lazam
Vyškov a Glauber A, podobně
dramatickou bitvu o klíčový
osmý flek (poslední postupový
do nejlepšího okteta) nakonec
o fous jen díky lepšímu celkovému skóre vyhráli Panteři nad TJ
Sokol Otaslavice A, čímž tradiční
štiku play off vyšoupli z bitev
o medaile.
Právě závěrečná vyřazovací část
nyní přichází o nejbližším víkendu na řadu, rozlosování najdete níže. Výsledky ze základní
fáze se přitom mažou a duely ve
čtyřech finálních skupinách (o 1.
až 8., 9. až 15., 16. až 23. a 24. až
30. místo) definitivně rozhodnou
o konečném pořadí letošní Hanácké volejbalové ligy. Pokud máte
čas, přijďte se na Chorázku podí-

vat, ať vidíte, jak moc se úroveň
atraktivní smíšené soutěže za
poslední roky zvedla. Navíc budou do Síně slávy HVL uvedeny
čtyři velmi zajímavé a zpod vysoké
sítě dobře známé osobnosti a ceny

nejlepším družstvům osobně předá
první náměstek primátora města
Prostějov Jiří Pospíšil.
Hanáckou volejbalovou ligu
finančně
podporují
město
Prostějov a Olomoucký kraj.

Pořadí HVL 2013/14 po základní části

1. Našrot 209, 2. Glauber B 202, 3. Haná Metal TJ Prostějov 193,
4. Stopaři 192, 5. Sportovní klub K2 A 181, 6. Lazam Vyškov 180,
7. Glauber A 174, 8. Panteři 165, 9. TJ Sokol Otaslavice A 165, 10.
Volejbalový klub Vrbátky 149, 11. Sokol Smržice 138, 12. Sokol I
– Elán 137, 13. Kosti 127, 14. Debakl Team 123, 15. Hematom 110,
16. Mosambik 107, 17. El Gibon 93, 18. Tučňáci 88, 19. Kaktusáři
81, 20. Reálka 76, 21. Volej „93“ 68, 22. Sportovní klub K2 D 66,
23. Sorbon 62, 24. Premiéra 61, 25. SK Čunín 56, 26. Galaxie 45,
27. Sexmeralda Prostějov 40, 28. Plumlov Classix 15, 29. TJ Sokol
Otaslavice B 15, 30. TJ Sokol Přemyslovice 10.

Los play off HVL 2013/14
(pavouky hrané na dvě porážky)
Skupina o 1. až 8. místo

Čtvrtfinále: Našrot – Panteři, Glauber B – Glauber A, Haná Metal
TJ Prostějov – Lazam Vyškov, Stopaři – Sportovní klub K2 A.

Skupina o 9. až 15. místo

Čtvrtfinále: TJ Sokol Otaslavice A volný los, Volejbalový klub Vrbátky – Hematom, Sokol Smržice – Debakl Team, Sokol I Elán
– Kosti.

Skupina o 16. až 23. místo

Čtvrtfinále: Mosambik – Sorbon, El Gibon – Sportovní klub K2 D,
Tučňáci – Volej 93, Kaktusáři – Reálka.

Skupina o 24. až 30. místo

Premiéra volný los, SK Čunín – TJ Sokol Přemyslovice, Galaxie
– TJ Sokol Otaslavice B, Sexmeralda Prostějov – Plumlos Classix.

olejjbal,, basketbal
Volejbal,
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Volejbalový klub vyřešil jeden rébus, její členky se prodraly do konečných nominaci národních výběrů

POTVRZENO: PROSTĚJOV BUDE OPĚT HRÁT LIGU MISTRYŇ! Kvalifikace ME žen startuje,
Losování nového ročníku elitního evropského poháru
je na programu 27. června

Malé pochybnosti, které panovaly ohledně
účasti volejbalistek VK AGEL Prostějov v CEV
Champions League 2014/2015, už neplatí.
Vedení hanáckého klubu přihlásilo svůj ženský
„A“-tým do této prestižní soutěže a šestinásobné
mistryně České republiky z posledních let tak
budou nejvyšší pohár starého kontinentu hrát již
posedmé v řadě za sebou!
Prostějov/son
„Poslali jsme přihlášku do Ligy
mistryň na Mezinárodní volejbalovou federaci, což znamená, že
na devětadevadesát procent tuhle
soutěž v příští sezóně absolvujeme. To jedno procento představuje pouze nějaké nepředvídatelné
okolnosti, v podstatě je náš start
vlastně jistý,“ prozradil Večerníku Peter Goga, sportovní manažer VK Agel Prostějov.
V současné době se dolaďují veškeré podrobnosti nového ročníku
Champions League. Podle dosavadních informací by počet zúčastněných družstev v ženské
kategorii měl zůstat na čtyřiadvaceti s totožným rozdělením

do šesti základních skupin po
čtyřech týmech, přičemž z každé grupy postoupí do play off
dva první v pořadí a radovat se
bude ještě jeden celek s nejlepší
bilancí na třetích místech.
„Agelky“ mají díky vyššímu
národnímu koeficientu ČR pro
evropské poháry, stejně jako
loni, místo mezi oddílovou elitou jisté bez nutnosti přidělení
divoké karty, kterou dostávaly
v předchozích letech. S velkou
pravděpodobností se však přesto
znovu ocitnou až ve čtvrtém
losovacím koši a tím pádem
vyfasují do skupiny tři papírově
silnější kolektivy včetně minimálně jednoho, spíš ale dvou
klubových gigantů.

výsledky vk prostějov v champions league

Ročník 2008/09
3. místo ve skupině, těsný nepostup do play off.
Ročník 2009/10
3. místo ve skupině, postup do play off a vyřazení v 1. kole
(Scavolini Pesaro 1:3 a 0:3).
Ročník 2010/11
3. místo ve skupině, postup do play off a vyřazení v 1. kole
(Rabita Baku 3:2 a 0:3, zlatý set 11:15).
Ročník 2011/12
4. místo ve skupině, nepostup do play off.
Ročník 2012/13
4. místo ve skupině, nepostup do play off.
Ročník 2013/14
3. místo ve skupině, přesun do CEV Cupu a vyřazení ve čtvrtfinále (Fenerbahce Istanbul 0:3 a 0:3).
„Jak hrací systém, tak rozdělení třetího místa do CEV Cupu jako
do košů se definitivně určuje v uplynulé sezóně bychom poteprve před samotným losová- važovali za nesmírně pozitivní,“
ním, takže uvidíme. V každém konstatoval obecně Goga.
případě se dá očekávat, že opět Slavnostní losování všech evbudeme v hodně těžké základ- ropských volejbalových pohárů
ní skupině, kde každý získa- 2014/2015 proběhne tradičně
ný bod či vybojované vítězství v rakouském hlavním městě
znamená cenný dílčí úspěch. Vídni, a to v pátek 27. června
Případný postup do play off by večer. Pro zajímavost uvádíme,
se v takovém případě rovnal vy- jak prostějovské ženy dopadly
nikajícímu výsledku a velmi pří- při svých šesti dosavadních
jemnému překvapení, přesun ze účastech v Lize mistryň.

V areálu Beach Sport Prostějov začíná nová sezóna

Prostějov/kor, son - Areál
prostějovských beachvolejbalových kurtů u aquaparku i
letos nabízí vyžití pro všechny
volejbalisty. A ačkoliv je
nabídka pro tento sport
pestrá, nekončí jen u klasického beache. Již poněkolikáté
se totiž můžeme přesvědčit,
že když se z písku vyjmou
INZERCE

všechny kůly, vznikne ideální
prostředí také pro plážový
fotbal. Stejně jako loni přitom
obsluha kurtů nabízí i možnost
zahrát si plážový tenis.
Základním stavebním kamenem
činnosti oddílu Beach Sport PV
však nadále zůstává plážový
volejbal. Tento atraktivní a (byť se
to nezdá) i letitý sport si postupem

času získal jak spoustu příznivců,
tak rovněž aktivních vyznavačů.
A kdokoliv z široké veřejnosti si
do již nachystaného areálu v Krasické ulici může od pondělka 19.
května přijít zahrát, přičemž rezervace dvorců probíhá na telefonním čísle 736 742 944.
I letos je naplánován seriál amatérských
beachvolejbalových

turnajů Koupelky 2014. Zájemci
se mohou účastnit v kategoriích
mužů, žen i smíšených párů
(mixů). Pro každou z nich jsou
připraveny tři turnaje, které
jsou průběžně vyhodnocovány
a z nichž opět vzejdou King and
Queen of the Beach. Přesné termíny jednotlivých klání budou
upřesněny později.

do boje jde šest hráček VK AGEL

Prostějov/son - Příprava reprezentačních týmů volejbalistek
dospěla k prvnímu zápasovému cíli, neboť o nadcházejícím víkendu se hrají úvodní
turnaje kvalifikace Mistrovství Evropy žen 2015. Ve třech
různých národních výběrech
nebude u důležitých mezinárodních střetnutí chybět
hned šestice hráček VK AGEL
Prostějov.
Na zúžené soupisce družstva
České republiky jsou nahrávačka Pavla Vincourová a smečařka Andrea Kossányiová, které čekají od 23. do 25. května
tři duely kvalifikační skupiny C
ve španělském Madridu. Kolektiv naší země je v konkurenci
Španělska, Slovinska a Černé
Hory největším favoritem, což
znamená, že se bude pokoušet
celkovým prvenstvím svou roli
potvrdit a tím postoupit přímo
na šampionát v příštím roce.
Do užšího kádru Slovenské republiky se dostaly jak nahrávačka
Lucia Růžičková, tak univerzálka
Solange Soares. Obě nastoupí již
od 21. do 23. května ke třem utkáním kvalifikační grupy F v rakouské metropoli Vídni, přičemž
by ve společnosti Rumunska,
Rakouska i Bosny a Hercegoviny měly papírově obsadit druhé
místo. To by znamenalo průnik
do dodatečné baráže, ovšem
Slovenky se přes nijak extrémně

Los kvalifikace ME žen 2015

Skupina A: Turecko, Bělorusko, Finsko, Dánsko.
Skupina B: Polsko, Ukrajina, Švýcarsko, Lotyšsko.
Skupina C: Česko (Pavla Vincourová, Andrea Kossányiová),
Španělsko, Slovinsko (Sonja Borovinšek, Sara Hutinski), Černá Hora.
Skupina D: Bulharsko, Ázerbájdžán, Řecko, Portugalsko.
Skupina E: Francie, Izrael, Maďarsko, Švédsko.
Skupina F: Rumunsko, Slovensko (Solange Soares, Lucia Růžičková), Rakousko, Bosna a Hercegovina.
Vítězové skupin postoupí přímo na Mistrovství Evropy, družstva z druhých míst se mezi sebou utkají v dodatečných barážových dvojicích (až během května 2015) a lepší z nich také
oslaví postup.

Zápasový program prvních turnajů s hráčkami VK AGEL
Skupina C (Španělsko, Madrid)
Pátek 23. května: 17.00 hodin Česko – Slovinsko, 19.30
Španělsko – Černá Hora. Sobota 24. května: 15.00 Česko –
Černá Hora, 17.30 Španělsko – Slovinsko. Neděle 25. května:
15.00 Slovinsko – Černá Hora, 17.30 Španělsko – Česko.
Skupina F (Rakousko, Vídeň)
Středa 21. května: 18.00 hodin Rumunsko – Bosna a Hercegovina, 20.15 Rakousko – Slovensko. Čtvrtek 22. května:
18.00 Rakousko – Bosna a Hercegovina, 20.15 Rumunsko –
Slovensko. Pátek 23. května: 18.00 Rakousko – Rumunsko,
20.15 Slovensko – Bosna a Hercegovina.
silné Rumunky jistě zkusí prodrat až na první příčku a tím
k přímému postupu.
Ani mezi vybranou dvanáctkou
plejerek Slovinska nechybí dvě
Agelky, konkrétně blokařky Sonja Borovinšek se Sarou Hutinski. A jak už bylo zmíněno výše,
patří do kvalifikační skupiny C
společně s Českem, Španělskem
a Černou Horou. V této poměrně

těžké grupě by pro Slovinky
i druhá pozice zaručující baráž
představovala velký úspěch,
jenž by se současně rovnal
příjemnému překvapení.
O týden později jsou na programu druhé turnaje, které
definitivně rozhodnou o pořadí.
Prostějovským volejbalistkám
každopádně budeme držet
palce.

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

Basketbalistky zakončily postupovou sezonu vítězně
TJ OP Prostějov
BK Tábor

56:41

(9:7, 15:10, 12:10, 20:14)

Sestava a body Prostějova:
Švécarová 17, Kalábová 11, Tilšarová 8, Konečná 6, K. Krátká 2,
Fialová 2, N. Svobodová 2, Melková. Trenér: Željko Živkovič.

Sestava Tábora:
Janovská, Příhodová, Marková, Chalašová, Vychodilová, Smetanová, Nousková. Trenér: Tomáš Vychodil.

Průběžná tabulka kvalifikace o 2. ligu žen, skupiny „B“:
1. TJ OP Prostějov 4 3
1
267:209
7
2. BK Havířov
3 2
1
215:171
5
3. BK Tábor
3 0
3
144:246
3
Prostějov/jp - Své poslední vystoupení ve skupině „B“, kvalifikace o 2. ligu žen, zakončily
prostějovské
basketbalistky
povinnou výhrou nad jediným
zástupcem českého regionu.
I ve druhém vzájemném utkání
si tak Oděvářky proti hráčkám
z Tábora připsaly plný bodový
zisk a potvrdily svou postupovou pozici.
Hostující hráčky přijely na Hanou
pokusit se odčinit porážku z nedávného měření sil, které jednoznačně
ovládly svěřenkyně trenéra Živkoviče. A nutno dodat, že se svého před-

sevzetí jaly držet hned v úvodní části
sobotního střetnutí. Dlouhotrvající
vyrovnaný stav změnila až proměněná dvojka těsně před koncem první
sirény. Vlažnější tempo pokračovalo
i ve druhém dějství, i tak se padesátka věrných fanoušků dočkala
poločasového vedení prostějovské
družiny.
Po přestávce se obraz hry příliš nezměnil. Hostující hráčky
z Tábora se rvaly jako jejich
dávní předchůdci, postupně jim
však docházely proti výrazně
mladším prostějovským basketbalistkám síly, a tak se převážně

Vítězné mužstvo žen 2013/2014. Zleva: Veronika Kyselá, Renata Fialová, Marie Konečná, Veronika Švécarová,
Nela Svobodová, trenér Željko Živkovič, Monika Tilšarová, Iva Melková, Kateřina Krátká, Martina Kalábová.
Foto: Josef Popelka
v závěrečné desetiminutovce
skóre střetnutí navyšovalo ve
prospěch domácích plejerek.
Oděvářky si posledních pár minut končící sezóny zjevně užívaly
a zaslouženě si připsaly další cenné vítězství.

Martina Kalábová: „Byly jsme letos

o něco rychlejší“
Prostějov - Jednou z nejlépe bodujících a nejzkušenějších hráček prostějovského celku je Martina
Kalábová, která je současně trenérkou dívčího výběru „U12“ a „U11“. Se svými postupovými pocity se
Večerníku svěřila bezprostředně po sobotním utkání
v exkluzivním interview.
Josef Popelka
Loni vám o krůček utekl
postup. V čem byla letošní sezona úspěšnější?
„Přišlo několik mladých hráček,
a proběhla změna trenéra. To
jsou asi ty hlavní rozdíly. K nim
bych pak ještě přiřadila fakt, že
se zlepšila tréninková příprava
a samotná hra se díky dorostenkám zrychlila.“

Jak vy jste sama spokojena se svými výkony?
„Více mi vyhovoval tento způsob
hry, kdy se zodpovědnost rozložila
na všechny hráčky a nebylo pouze
na jedincích táhnout zápas. Trénovaly jsme společně s dorostenkami,, což bylo mnohem lepší,“
Vy jste spíše útočnější typ.
Neordinoval vám trenér
Živkovič více bránění?
„Člověk hned nezmění způsob

hry. Navyknout si na nové praktiky
trenéra také chvíli trvá. Loni jsem
dávala více košů, ale příchodem
dorostenek jsem byla spíše nahrávačkou, což mi vyhovovalo.“
Jak si užíváte roli trenérky mládeže?
„Tato práce mě velice baví. Na
dětech je vidět každý pokrok a to
je na té práci příjemné. Jsou tam
šikovná děvčata.“
Jakou si myslíte, že máte šanci
vedruhébasketbalovélizežen?
„Moc jsem nesledovala, jaká je tam
konkurence, takže si netroufám tvrdit. Věřím, že bychom mohly hrát
vyrovnané partie. Druhá liga liga
bude určitě zase o něco rychlejší a
basketbalovější. Hodně bude také
záležet na složení kádru. Pokud
zdraví dovolí, ráda v týmu zůstanu.“

Očima trenérů
Željko Živkovič - TJ OP Prostějov:
„Musím holkám moc poděkovat za celou sezonu. Je důležité, že se nikdo nezranil. Hlavně mladé hráčky, které ještě o víkendu čeká rozhodující bitva o extraligu. Nejtěžší bylo asi holky namotivovat, protože
jsme si již před tímto utkáním zajistili postup. Nepodařilo se nám sice
vytvořit si potřebný náskok, zahrály si ale všechny hráčky a svou pýlí
se mohly opět radovat z vítězství. Perfektně tak reprezentovaly své
město a přivedly do Prostějova po letech opět ligovou příslušnost.“

Tomáš Vychodil - BK Tábor:
„S výsledkem jsem spokojený, protože doma jsme prohráli asi o třicet
bodů, takže jsme se obávali podobného scénáře. Nečekal jsem, že až
do konce budeme Prostějovu takto vyrovnaným soupeřem. V rychlosti
a fyzické kondici jsme se s domácími nemohli srovnávat, dařila se nám
ale docela podkošová hra a tím jsme eliminovali několik soupeřových
protiútoků. I když jsme jednoznačně vyhráli oblastní přebor, větší
ambice jsme neměli, a tak si zápas hráčky o to více užívaly, když už si tu
sezonu prodloužily. Je to pro ně takový pohybový relax při zaměstnání.“

www.vecernikpv.cz
Pestré zpravodajství z Prostějovska

Sport

31

Prostějovský Večerník, pondělí 19. května 2014

ŠIPKY: Třetí turnaj Master ovládli hráči z Prostějova Římská antuka prostějovským

Olomouc/zš, pk - Uplynulou sobotu 17. května se v olomoucké
Restauraci Atlant konal již třetí
turnaj Master v moderních elektronických šipkách. Na programu dne byl jako vždy turnaj
dvojic a jednotlivců. Již ranní
zatažené počasí s deštěm dávalo
tušit, že si cestu k šipkovým
terčům najde spoustu hráčů
a hráček a účast bude hojná. Půl
hodiny před polednem pozval
hlavní rozhodčí turnaje Radek
Smola k šipkovým terčům první
hráče a slovy klasika: „Bylo se na
co koukat“..
Zvuk „šedesátek a padesátsedmiček“ se rozléhal po okolí a turnajovým pavoukem jako nůž
máslem procházela dvojice hráčů

z Brna Jiří Vorsa a Filip Šebesta.
Stop se jim pokusila vystavit
dvojice hráčů Svatopluk Kluka
(Pitbulls Prostějov) a Roman
Klimša (SKC Žabaři Olomouc),
ale ve finále pravé strany zvítězila
velmi těsně prvně jmenovaná
dvojice a tak putoval Svaťa spolu
s Romanem na levou polovinu
hracího plánu do takzvaných oprav.
V těch se jim dařilo skutečně skvěle
a opět se tato dvojice dostala až na
samý vrchol zpět k hráčům Brna.
Bohužel to ani na podruhé nevyšlo
Prostějované vládli. Turnaj Master jednotlivců skončil v moci šipa tak vítězné poháry putovaly do
kařů z našeho města. Na snímku zleva druhý Jiří Mlčoch, uprostřed
Brna. Na Hané pak zůstaly trofeje stříbrné i bronzové, když na
vítěz Svatopluk Kluka a vpravo třetí Petr Grulich. Foto: ČDS Trading
třetím místě skončila olomoucká
dvojice Jiří Trnka a Jaromír Silný. se o to více zadařilo v turnaji ČR Jana Kaňovská ze Vsetína
Co nevyšlo v kategorii dvojic, jednotlivců. Koncentrovaný výkon a na stupních vítězů je doplnila
a přesná ruka postavila na stupně Markéta Mrňková z Olomouckých
nejvyšší jen hráče z Prostějova. orlů. Podrobné výsledky najdete
Na třetí příčku se dostal „Vetřelec jako vždy na webu www.sipky.
z Prostějova“ Petr Grulich, druhé org a nebo na www.cds-sipky.
místo obsadil hráč týmu Zavadila cz „Turnaje proběhl organizačně
o Jedličku Čechovice Jiří Mlčoch na jedničku a i výkony byly vea nejvýše to dotáhl hráč týmu Pit- lice kvalitní. Závěrem bych dodal
bulls Prostějov Svatopluk Kluka.
snad jen tradiční poděkování
V turnaji žen si poháry za první šipkařským partnerům, bez kterých
místo převzala Markéta Mrňková by tyto akce nebylo možné konat
z Olomouckých orlů a Mar- a to jmenovitě firmě ČDS Trading
tina Chudá z týmu Rakol Trimetal Prostějov, Restauraci Atlant v OloBrno. V soutěži jednotlivců vys- mouci a pochopitelně i našemu
toupala nejvýše Marcela Jurtíková generálnímu mediálnímu partneroJe to machr! Lucie Kocmanová z týmu Mexičani Čelčice si odváží individuz Twistru Kroměříž, druhé místo vi, kterým je PROSTĚJOVSKÝ
ální cenu za nejvyšší uzavření hry výsledkem 108 bodů. Foto: ČDS Trading
obsadila čerstvá reprezentantka Večerník,“ uvedl Zdeněk Špička.

tenistům radost nepřinesla

Řím, Prostějov/lv - Největší generálka na druhý grandslamový
turnaj sezony, který se bude hrát
v Paříži, se tenistům Prostějova
příliš nepovedla. Ani jeden
z vyslanců TK Aogrofert totiž
nepřešel přes třetí kolo. Petra
Kvitová dokonce prohrála hned
první zápas. Všichni hráči přesto
ovšem věří, že na Roland Garros
předvedou lepší výsledky...
Výrazně potěšil alespoň výkon
Petry Cetkovské, která má letos
opravdu kvalitní formu a postupně
pravidelným režimem stoupá
žebříčkem WTA. Stejně jako před
týdnem v Madridu prošla úspěšně
kvalifikací a v prvním zápase hlavní
soutěže otočila duel s Bulharkou
Cvetanou Pironkovovou a vyhrála
1:6, 6:1 a 6:4. Následovalo střetnutí

pouze Jakub Filip, Viktor Vrážel,
Matěj Zahálka a Luděk Lichnovský. Nabízelo se, aby Valeše nahradil Vašek Vomáčko, pro něj by
však vzhledem k dlouhodobějšímu
tréninkovému výpadku nebyl start
na tak těžkém etapáku vhodný,“
vysvětlil prostějovský trenér Michal Mráček.
Jan Karski cestoval takzvanou karpatskou cestou přes Tatry dále na
Balkán a tuto cestu, ale v opačném
směru, pomyslně kopíruje právě
„závod karpatských kurýrů“, jehož
kvalita rok od roku roste.
Kluci si nevedli špatně. V první
etapě do cíle dorazili v balíku bez
časové ztráty na vítěze. V druhé
etapě, která měřila přes sto padesát
kilometrů, se nejlépe dařilo Matěji Zahálkovi, jenž ji dokončil na
čtyřiapadesátém místě s dvanácti-

sekundovou ztrátou na vítěze etapy.
Poté čekal na závodníky souboj
s chronometrem, na programu byla
těžká třicetikilometrová časovka se
startem i cílem v moravské Horní
Lidči. V ní podle očekávání dosáhl
nejlepšího výsledku celkově osmašedesátý Jakub Filip, když na vítěze
ztratil 3 minuty a 18 sekund.
Do čtvrté etapy již nenastoupil
nemocný Viktor Vrážel, v tomto
přibližně stokilometrovém úseku
si nejlépe vedl Luděk Lichnovský,
jenž se ztrátou tří sekund obsadil
dvaačtyřicáté místo. Následující
etapa se bohužel stala konečnou i
pro další závodníky SKC TUFO
Prostějov. Kluci do etapy sice odstartovali, z kola však slezli už po
pár kilometrech. Důvodem byla
otrava z jídla, kterou byli postiženi i
jezdci týmů Epic Janom Greenway,

Smitková uhrála čtvrtfinále

Praha/lv - Deset zápasů v řadě
vyhrála na turnaji Sparta
Prague Open, za nímž stojí
Celkové výsledky závodu:
1. Gregor Muhlberger (Ra- agentura Miroslava Černoška
kousko, Tirol Cycling Team) Česká sportovní, prostějovská
16:05:40, 2. Eduard Grosu (Ru- tenistka Lucie Šafářová. Sen o
munsko, VINI FANTINI-NI- vítězném hattricku se ale rozPPO) + 00:04, 3. Przemyslaw plynul senzačně už po prvním
Kasperkiewicz (Polsko, Bauk- zápase. Nasazená jednička
podniku překvapivě nestačila
necht-Author) +00:38.
slovenského reprezentačního výbě- na Rusku Jekatěrinu Alexru nebo také českého Bauknecht- androvovou. Až 301. hráčka
světového žebříku WTA vyhrá-Author.
„Věřím, že to nebude nic vážného, la dvakrát 6:4 a postarala se
že se kluci z toho brzy dostanou. Od tak o prvotřídní senzaci...
závodů si zhruba týden odpočinou,
poté náročný program pokračuje
závody Visegrádské čtyřky a především brněnskou klasikou 500+1
kolo, kde bychom chtěli opět po
roce atakovat stupně vítězů,“ poodkryl program následujících dnů
Michal Mráček.

„Soupeřka hrála opravdu dobře.
Vůbec jsem ji neznala, překvapila
mě,“ uznala Šafářová, dvaadvacátá
hráčka světa. Utkání se hrálo v citelném chladnu a míče na antuce ve
Stromovce měly pomalejší odskok,
s těmito podmínkami se tak lépe
vyrovnala Ruska. V každém setu
získala jedno podání soupeřky a to
stačilo k vítězství. „Trefila, na co
sáhla. Neměla co ztratit a já jsem
míče hrála příliš krátké,“ poznamenala Šafářová, která si přála
v domácím prostředí odehrát
co největší počet zápasů, a to se
nepodařilo. Česká dvojka přesto
věří, že do vrcholu antukové části
sezony formu vyladí a na Roland
Garros se představí v lepším světle.
„Musím to brát pozitivně a věřit,
že příště to bude lepší. Třeba právě
v Paříži,“ přeje si Šafářová.

semifinále Davis Cupu ve Francii
Pauza prostějovské hvězdy trvala jediný zápas

Řím, Prostějov/lv - Vynechal
čtvrtfinále v Japonsku, již
předtím však naznačoval, že
jeho pauza v českém daviscupovém týmu nebude dlouhá. Jak
Tomáš Berdych pravil, tak také
učinil. Prostějovská hvězda povede české barvy do přetěžkého
semifinále v antukovém svatostánku Roland Garros. Plácl si
na to s Miroslavem Černoškem,
majitelem firmy Česká sportovní, jež Davis Cup a Fed Cup
v Česku zajišťuje.
„Před měsícem jsme se domluvili. A
šlo to jako nůž po másle. Cítil jsem,
že sám chce spíš hrát, nemusel jsem
ho lámat,“ popsal Černošek jednání,
jež proběhlo u společné večeře
během turnaje v Monte Carlu.
Návrat Berdycha výrazně zvýšil
šance týmu na úspěch. Francouzi
se netají přáním postoupit do finále.
Také z tohoto důvodu budou po
dvanácti letech hrát na pařížských
kurtech, kde počítají s podporou

vyprodaných tribun s kapacitou 14
134 diváků. „Zápas bude nesmírně
náročný. S Tomášem budou naše
šance rozhodně větší. Jeho návrat
je pro všechny skvělá zpráva,“
prohlásil nehrající kapitán výběru
Jaroslav Navrátil.
V Paříži se bude hrát od 12. do 14.
září 2014 a domácí by měli mít k
dispozici Jo-Wilfrieda Songu, Gaëla Monfilse nebo zkušeného deblistu
Michaëla Llodru. Otazník naopak
visí nad nominací Richarda Gasqueta, dvanáctého hráče světa. „Zachytil
jsem informaci, že má vyšší finanční
požadavky a nechce hrát,“ uvedl pro
Večerník Miroslav Černošek, majitel agentury Česká sportovní, která
české daviscupové zápasy zajišťuje.
„Jsem optimista, ale když budou
hrát Monfils s Tsongou, nebudou
zápasy vůbec lehké a může se stá, že
i Tomáš oba prohraje. Tomáš se ale
těší a je přesvědčený, že naděje na
finále je dost silná,“ přiblížil Berdychovu náladu Černošek.
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Turnaj se vydařil. Finuálové dvojice Florian a Seidl vpravo, Bryška s Vaculíkem vlevo se po skončení
nechaly zvěčnit s pořadatelem turnaje Pavlem Vavrouchem.
Foto: archív turnaje

bratři
kteří
skončili
b i Šilhánkové,
Šilh k
k
k ili
v semifinále, když předtím zdolali
největší domácí naději, pár J. Kadlec – Krupička.
Hlavní pořadatel turnaje a člen
Sportovní komise města Pavel

Vavrouchh neskrýval
k
l už v průů
běhu turnaje svoji spokojenost.
„Opravdu se nám díky spolupráci
s panem Malým a sérií Malý Open
pozvednout tento turnaj na vyšší
kvalitativní úroveň. Děkuji všem

sponzorům,
firmě
Reaů zejména
j
i
linvest a jeho spolumajiteli panu
Burgetovi, ale i našim příznivcům
za to, jakou dobrou reklamu udělali našemu krásnému a sportu
holdujícímu městu.“

výsledkový servis Chmela Cupu 2014
Skupina „A“: 1. Florián, Seidl 6 bodů/18:8, 2. Husařík,
Chlumský 2/13:14, 3. Kolečkář, Omachlík 2/14:17, 4.
Šilhánek, Šilhánek 2/12:18.
Skupina „B“: 1. Bryška, Vaculík 6/19:10, 2. Gonska, Malý
4/15:8, 3. Srostlík, Jeřábek 2/11:15, 4. Novák, Koudelka
0/6:18.
Skupina „C“: 1. Kadlec, Krupička 4/18:12, 2. Holeček,
Walden 2/15:15, 3. Nosálek, Pavelka 0/12:18.
Skupina „D“: 1. Janíček, Janíček 4/18:0, 2. Laštůvka, Filip
2/9:9, 3. Kroupa, Brosche 0/0:18
Osmifinále: Seidl, Florián volný los, Laštůvka, Filip

– Srostlík, Jeřábek 9:5, Husařík, Chlumský – Novák,
Koudelka 9:1, Janíček, Janíček – Nosálek, Pavelka 9:2,
Kadlec, Krupička – Kroupa, Brosche 9:0, Šilhánek, Šilhánek – Gonska, Malý 9:7, Kolečkář, Omachlík – Holeček,
Walden 9:7, Bryška, Vaculík volný los.
Čtvrtfinále: Seidl, Florián – Laštůvka, Filip 9:3, Janíček,
Janíček – Husařík, Chlumský 9:7, Šilhánek, Šilhánek
– Kadlec, Krupička 9:5, Bryška, Vaculík – Kolečkář,
Omachlík 9:3. Semifinále: Seidl, Florián – Janíček, Janíček 9:7, Bryška, Vaculík – Šilhánek, Šilhánek 9:5. Finále:
Seidl, Florián – Bryška, Vaculík 9:8 (7:2 tiebreak).

Výsledky soutěží v malé kopané ČSRS Prostějov
1. okresní liga mužů
Třetí jarní turnaj (17. května) – hřiště Víceměřice: MK Brodek
u Prostějova – SK Tomek Dobrochov 1:3, Mexiko Víceměřice –
Dobrochov 0:12, Sokol Dubany – Brodek u PV 1:10, Víceměřice
– S. Dubany 10:2. Rozhodčí Krátký. Hřiště Kobeřice: DD Sport
Dubany – SK Kobra Kobeřice 5:2, Kobeřice – SK Dřevnovice 4:5,
SK Chaloupka Prostějov – DD Dubany 1:0, Dřevnovice – Chaloupka
PV 1:3.

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

11
1
1
68:24
34
10
1
2
70:22
31
10
1
2
62:28
31
5
0
8
35:46
15
4
1
8
48:60
13
4
1
8
38:52
13
3
0
10
50:75
9
2
1
10
21:85
7
Město Prostějov podporuje malou kopanou.

Přihlášky do nové sezóny
Velká kvalita. Někdejší talent
Stanislav Husařík na tomto klání
neprorazil
Foto: Milan Fojt

Chuť si alespoň částečně spravila
ve čtyřhře s Andreou Hlaváčkovou
postupem do finále. V posledním
utkání tato dvojice prohrála 3:6,
2:6 s párem Hradecká, Krajiceková.
Slušný turnaj naopak absolvovala
Tereza Smitková startující na divokou kartu. Nadějná tenistka
TK Agrofert prohrála až ve
čtvrtfinále s Timeou Babosovou
z Maďarska 2:6, 4:6. „Moc jsem
neměla co hrát. Soupeřka hrála
dobře a hodně míčů jí napadalo
těsně k čárám. Měla malé výpadky, kdy udělala víc chyb, ale pak
zase zapnula. Mohla jsem lépe
servírovat, herně jsem ale s celým
turnajem spokojená. Čtvrtfinále
je dobré,“ řekla devatenáctiletá
Smitková, kterou čeká kvalifikace na French Open.

Šance na hattrick, Berdych bude hrát

O vítězi Chmela Cupu rozhodl až tie-break

Prostějov/jim - Celkem osmadvacet tenistů (čtrnáct párů) se
zapojilo do deblového turnaje
Chmela Cup, který se odehrál
na kurtech penzionu „U Chmelů“ v Kostelecké ulici v Prostějově předminulou sobotu 10.
května, přičemž byl premiérově
zařazen do tuzemského seriálu
MALÝ OPEN. Jeho mediálním
partnerem je od samého počátku vzniku PROSTĚJOVSKÝ
Večerník. Jediným párem, který prošel bez porážky druhým
ročníkem turnaje, nad nímž
opětovně převzal záštitu člen
Sportovní komise Rady města
Prostějova Pavel Vavrouch, se
stala dvojice Florián-Seidl.
Toto duo zvládlo nejprve bez
výraznějších potíží tři zápasy ve
skupině, poté si bezchybně vedlo i
ve vyřazovací části... V osmifinále
měli Florián se Seidlem volný los,
ve čtvrtfinále zdolali Laštůvku
s Filipem 9:3, v semifinále duo
Janíčků 9:7. Na celkový triumf
se ale nakonec přece jen nadřeli,
jejich fináloví soupeři Bryška s
Vaculíkem totiž také procházeli
turnajem bez ztráty kytičky. A
jejich vyrovnanost se projevila v
závěrečném utkání celého klání,
které za stavu 8:8 rozhodl teprve
tie-break. Na třetím místě se umístila bratrská dvojice Janíčků, soutěž útěchy vyhrála dvojice Kadlec
– Chlumský. Z prostějovských
amatérských tenistů došli nejdále

sunova z Ruska 6:4, 6:3. V dalším
utkání už ale bohužel nestačil na
Grigora Dimitrova. Bulharská
kometa vyhrála 6:7, 6:2, 6:2 oplatila Berdychovi porážku z Madridu.
„Od druhého setu byl Grigor lepší.
Nehrál jsem dobře,“ uznal Berdych.
Prostějovská jednička Petra Kvitová podlehla Číňance Čang Šuaj
6:7, 7:5, 3:6, i když v prvním setu
přitom vedla 4:0. Soupeřka české
tenistky pak zpřesnila hru a vyhrála
v tie-breaku. Další sety připomínaly
houpačku. Česká hráčka prohrávala
1:3, i tak dokázala střetnutí vyrovnat.
V rozhodující sadě srovnala i ztrátu
tří her, od stavu 3:3 už nezískala ani
game. „Nešlo mi to. Snažila jsem se
bojovat a dala do zápasu hodně sil.
Nestačilo to,“ krčila rameny Kvitová.

Šafářové se obhajoba nevyvedla,

Čtveřice prostějovských cyklistů se stala kurýry

Střední Evropa/oš, jim – Maďarsko, Slovensko, Česko, Polsko. Přesně těmito státy tvořícími
Visegrádskou čtyřku vedl na
přelomu dubna a května závod
Karpacki wyścig kuriérow 2014.
Závodu opěvujícím polského národního hrdinu Jana Karského,
který v době druhé světové války
pašoval informace o dění v okupovaném Polsku, se zúčastnila i
čtveřice SKC TUFO Prostějov.
Žluto-modré barvy hájili Jakub Filip, Viktor Vrážel, Matěj
Zahálka a Luděk Lichnovský,
žádný z nich se ale nakonec až do
Tarnówa nedostal.
„Protože se jedná o závod určený
výhradně pro závodníky do třiadvaceti let a Adam Valeš předchozí
víkend onemocněl, postavili se v
maďarském Veszpremu na start

s Němkou Angelique Kerberovou,
s níž naposledy v Dauhá uhrála
jedinou hru. Tentokrát to byl jiný
zápas. Cetkovská vyhrála po dvou
hodinách a 33 minutách 4:6, 6:3 a
6:4 a světová devítka si balila kufry. Prostějovská tenistka prohrála
až ve třetím kole, když nestačila na
nasazenou desítku Saru Erraniovou,
s níž prohrála 4:6, 6:7. „V poslední
době se mi hraje dobře a výsledky
to potvrzují. Tenis si užívám. Snad
forma do Paříže vydrží,“ přeje si
devětadvacetiletá tenistka, která už
atakuje první padesátku nejlepších
hráček!
Stejného výsledku jako Cetkovská
dosáhl Tomáš Berdych, který měl
ovšem jako šestý nasazený hráč
v úvodním klání volný los a ve
druhém kole porazil Dimitrije Tur-

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

Rovněž sportovní manažer návrat
svého skvostu do reprezentace vítá
a věří, že v plné síle může český tým
usilovat o třetí triumf v Davis Cupu
v řadě. „Něco takového by bylo až
neuvěřitelné,“ říká Černošek, podle
něhož je pravděpodobná varianta,
že v případě postupu Česko ve
finále vyzve v domácím prostředí
Švýcarsko. „Někteří hráči by zápasem s Federerem a Wawrinkou
mohli uzavřít svoji daviscupovou
kariéru, to je velké lákadlo,“ dodal
se šibalským úsměvem ve tváři
Miroslav Černošek.
Zástupci české strany už na Roland Garros absolvovali první
prohlídku. Vstupenky na tři dny
jsou rozděleny do dvou kategorií.
Lepší stojí 240 eur (asi 6500
korun), levnější 160 eur (4400
korun). Česko má nárok zhruba
na 1200 lístků, které budou
tradičně ve formě zájezdů k dostání v nabídce cestovní kanceláře
Čedok.

Veselý

po zranění
odehrál první

tři zápasy

Bordeaux, Prostějov/lv - Zánět achilovky vyléčil Jiří Veselý
a vrátil se na kurty na challengeru ve francouzském
Bordeaux. Po herním i tréninkovém výpadku odehrál tři
náročné zápasy a prohrál až ve
čtvrtfinále...
O postup do další fáze jej připravil
až Julien Benneteau. Nasazená
jednička vyhrála 6:7, 7:5, 6:3.
Prostějovský hráč ale zanechal
hodně dobrý dojem. V prvním
kole byl jeho soupeřem domácí
Maxime Teixeira a Veselý
zvítězil 6:4, 6:1. Následně přehrál
Kanaďana Petera Polanského
dvakrát 7:5. „S každým zápasem
se cítím lépe a nabírám formu,“
radoval se po druhém úspěchu
v řadě Veselý. Až pak přišla těsná
porážka. „Ve třetím setu jsem
rychle ztratil servis a Julien si
náskok pohlídal. Každopádně je
čtvrtfinále povzbuzením do další
práce,“ uvedl Veselý.
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Exkluzivní interview s prostějovským rodákem, který již dvakrát získal domácí titul

JIŘÍ CETKOVSKÝ: „CHTĚL BYCH PŘÍŠTÍ ROK OPĚT VYHRÁT EXTRALIGU“
Robustní útočník se nebrání zahraničnímu angažmá a těší se na obnovenou Ligu mistrů

Pardubice, Prostějov - Již dvakrát se Jiřímu Cetkovskému podařilo zdvihnout nad hlavu trofej pro vítěze české extraligy, na čerstvě udělovaný Masarykův
pohár si ale musí minimálně rok počkat. Jeho Pardubice sice dokázaly přejít
v předkole přes Slavii Praha, na Třinec ve čtvrtfinále už ale nestačily a celkově obsadily sedmé místo. K lepší pozici nepomohly ani stabilní výkony prostějovského
odchovance, jenž vyniká zejména důrazem, bojovností a neústupností. To se snaží
zaznamenat i nová statistika Radegast Index, v níž byl někdejší spoluhráč Dominika
Haška za celé předkolo play off nejlepší, v měsíci březnu v ní skončil třicetiletý útočník na druhém místě a celou vyřazovací část dokončil v kolonce zohledňující bilanci
+/-, blokování soupeře a blokování střel na patnáctém místě. K tomu přidal v průběhu celé sezony i osm branek a deset nahrávek. Jak viděl uplynulý ročník sám Jiří
Cetkovský, můžete zjistit z následující exkluzivního rozhovoru pro Večerník.
Jiří Možný
Při pohledu na statistiky
je jasné, že vám vyřazovací boje vyšly více než základní
část. Měl jste také takový pocit?
„Já nejsem a nikdy jsem nebyl typem hráče, který by dával patnáct
gólů za sezonu a získával spoustu
bodů. Spíše se starám o tu ´černou´
práci a osobní souboje. A play off
je právě o kontaktech, o hře jeden
na jednoho, což mi přece jen více
vyhovuje. Byl jsem ale rád, že se
mi ppodařilo dát i pár gólů.“
V Radegast Indexu, který hodnotí právě obětavost, jste vyřazovací boje zakončil na patnáctém místě. Je právě
tato statistika dělaná právě pro
vás?
„Musíme to brát trochu s nadhledem...(úsměv) Myslím si, že
statistiky nejsou úplně tak přesné
a vypovídající, jak by měly být.
V některých utkáních jsem hrál
více do těla, měl jsem více zblokovaných střel, ale ve statistikách
nc zapsané nebylo. Ba naopak pak
přišla utkání, kde jsem se nikoho
nedotkl, nezblokoval jsem puk
a měl jsem tam toho víc... Myslím
si,, že to není tak objektivní.“
Dá se ale říci, že jste odváděl to, co jste měl v popisu práce?
„Kdybych splnil to, co ode mě
mužstvo očekávalo, tak bychom
možná vyhráli (úsměv). Snažili
jsme se ale, bojovali, ale nevyšlo
to. Faktem však je, že play off je
o osobní hře, přístupu, hraní do
těla, blokování střel. Když nezblokujete střelu, tak dostanete
gól. Člověk se musí více obětovat,
není to soutěž o dvaapadesáti, ale

třech a dál čtyřech utkáních. Musíte do toho jít naplno a nemyslet na
skutečnost, zda mě ten puk udeří
a bude to bolet...(úsměv)“
Jako tým jste tedy v uplynulém ročníku došli do
čtvrtfinále. Lze tento výsledek
po špatném vstupu do sezóny
brát nakonec jako úspěch?
„Mohlo být líp, mohlo být hůř...
Spokojeni být nemusíme, ale
odvedli jsme maximum, na co
jsme měli. Před sezonou jsme
měli cíl dostat se do čtvrtfinále
a udělat play off, ale představovali jsme si, že se umístíme v první šestce. To se nám nepodařilo
a museli jsme jít do předkola play
off. Kritické souboje se Slavií
jsme zvládli a šli na Třinec. Ten
má trochu jinak poskládaný tým
a zvučnější jména. Nezačali jsme
s nimi zle, ale projevilo se, že
spolu hrají již dlouho. Nemyslím
si, že jsme s nimi odehráli zlou
sérii, ale neměli jsme tak vyzrálý
a zkušený tým.“
Vrchol sezony hráči zpravidla dohrávají s menšími i většími šrámy, byl to i váš
případ?
„Ano, ale nebylo to nic hrozného,
abych nemohl nastoupit. V play
off není nikdo stoprocentně fit.
Sezona je dlouhá a menší šrámy,
naraženiny a takové věci se prostě
ozývají. S tím se ale počítá, víme o
tom, že to máme. Každý hráč má
nějaké věci, ale i tak jde člověk na
led, protože ví, že mužstvu dokáže
nějakým
j ý způsobem pomoci.“
V Pardubicích jste již deset let, co vás tak dlouho
na východě Čech drží?
„Smlouva (smích). A pak taky
všechny klady. Je to prostě hoke-

jové město, dostal jsem tu první
příležitost hrát extraligu, manažerům a majitelům se asi líbím, tak
mi stále nabízejí kontrakty. Pořídil jsem si zde dokonce už dům,
je tu krásné prostředí, jsem tak
navýsost spokojen. A je pravda, že za deset let, co tady
hraji, tak jsme byli jednou
vicemistři a dvakrát mistři,
jednou jsme skončili třetí. To se jen tak někomu
nepoštěstí!“
p
Když tedy nebude nutnost
odejít, tak se nikam
nepoženete?
„Jak se říká, mi hokejisté
hrajeme tam, kde nám nabídnou nejlepší podmínky.
Dále hraje roli, jak je město
pěkné, jaké jsou tam podmínky k životu. Kdyby ale
přišla nabídka jít hrát do zahraničí, tak bychom se s klubem dohodli na nějakých
podmínkách, že bych třeba

na rok dva šel, a jak bych venku
skončil, tak bych se zase vrátil
zpátky.“
p y
Která zahraniční soutěž by vám svým stylem
mohla vyhovovat?
„Švédsko, Finsko, tam je hokej
založený na fyzické hře. Možná
i Rusko, ale jak je známo, tam je na
začátku sezony v mužstvu padesát
kluků a zůstane jich polovina.“
Rýsuje se v tomto směru
něco?
„Příští rok určitě ne. Mám smlouvu v Pardubicích a klub se mnou
počítá. Jsme domluveni, že tuto
sezonu určitě odehraji zde. Může
se samozřejmě stát, že mě osloví
nějaký klub, pak záleží na tom,
jak se k tomu manažeři
postaví.“
Blíží se rozjezd hokejové Ligy mistrů,
Pardubice jsou

jedním ze zakládajících klubů.
Jak se těšíte na tuto soutěž?
„Bude to velká zkušenost, přece
jen můžeme poznat zahraniční
týmy, co hrají své domácí soutěže. Člověk se může v těch utkáních ukázat, říct si o angažmá.
Podívá se také ven za hranice,
jak to tam vypadá, je to velký
přínos a zpříjemnění předsezónní
přípravy. Rozhodně lepší než hrát
jen stále dokola se třemi stejnými
mančafty a být pořád uzavřený
na ´zimáku´...“
Takže účast vnímáte
jako zpestření před českou extraligou?
„Ano, extraliga je naše hlavní soutěž, v níž
n chceme uspět. Ale bylo
by hezké
hez uspět i v Lize mistrů.
Klub by se opět proslavil a nebylo
byy to vůbec
vů špatné...(úsměv)“
Odehrál jste čtyři zápasy
za národní tým České
republiky.
Myslíte, že je to již
republ
uzavřená
uzavře kapitola..?
„Reprezentaci bych viděl spí„Repre
še pesimisticky.
Je vidět teď na
pesi
mistrovství,
pan Růžička mančaft
mistrov
výrazně
výrazn omladil a já už patřím
k těm starším hráčům. Stát se
může,
můž že by mě povolal, ale
spíše
spíš si myslím, že tomu tak
nebude.“
neb
Neříkal jste si, že
by po poctivých
výkonech v závěru sezony
vý
mohla
přijít pozvánka?
m
„Bylo
by to určitě pěkné
„
zakončení
sezony, ale věza
děl
dě jsem, že určitě nepřijde..
(smích).“
(sm

„Je pravda, že za deset let, co tady hraju,
tak jsme byli jednou vicemistři a dvakrát
mistři, jednou jsme skončili třetí.
To se jen tak někomu nepoštěstí.“
prostějovský odchovanec JIŘÍ CETKOVSKÝ
nemá důvod z Pardubic odcházet
INZERCE

S koncem
k
hokejové
h k j é extraligy
t li přichází
ři há í ten
t nejlepší
jl ší č
čas na ohlédnutí
hléd tí se za sezónou
ó
2013/2014. PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto dlouhodobý propagátor ledního hokeje i sportu obecně, pro vás na letošek připravil seriál s prostějovskými odchovanci
v nejvyšší soutěži. Shodou okolností jde o kompletní jednu pětku. Vše zahájil v předminulém vydání Antonín Honejsek, jež vybojoval se Zlínem zlato a mistrovský titul.
V minulém čísle jste si mohli přečíst interview s Petrem Kumstátem, který došel s pražskou Spartou k bronzové medaili, dnes následuje třetí forvard do party Jiří Cetkovský
z Pardubic, příště přijdou na řadu dva obránci - liberecký Ondřej Vitásek a zkušený
Marek Černošek, který s Kladnem extraligu opustil.
INZERCE

Prošel jste draftem NHL,
hokej v zámoří si i vyzkoušel. Čím vás severní Amerika obohatila?
„Byl jsem tam rok, naučil se
anglicky, celkově to byla dobrá
zkušenost po všech stránkách.
Už bych tam ale hrát nešel. Jsem
doma tady, zámořská soutěž je
navíc přece jen dál. Jsem tady
spokojen.“
p j
Je to asi deset let, co jste
odešel z HC Prostějov.
Sledujete na dálku Jestřáby?
„Řeknu to na rovinu. Za deset let,
co jsem tam byl naposledy, tak už
na zimáku nezůstal vůbec nikdo,
koho bych mohl znát. Možná
jen někdo nahoře v kancelářích...
(úsměv) Ale na dálku jsem sledoval jak play off, tak i soutěž
o ppostup.“
Letos si v extralize odbyl
premiéru nedaleký Hradec Králové, vnímal jste vzájemné souboje jako derby?
„Řeknu to takhle, derby to bylo,
co se týče měst, ale hokejově určitě ne. Diváci hnali nás i kluky
z Hradce, ale můj názor je, že to
ještě není to správné derby. Po
hokejové stránce se tak stane až
tak za pět šest let, pokud Hradec
Králové tak dlouho v extralize
zůstane. Nejsem zastáncem toho,
že se klub přestěhuje, a jako derby beru, když kluby dlouhodobě

existují vedle sebe, jako je tomu
v případě Sparty a Slavir. Ale
takhle to zatím není ono.“
Před rokem jste strávil
jeden dva zápasy v první
lize právě v tehdy ještě prvoligovém Hradci Králové. Co vám
tato minianabáze po tolika sezonách v extralize dala?
„Došlo k tomu proto, že jsem byl
po otřesu mozku. Domluvil jsem
se tedy v Pardubicích s trenérem,
že zkusím na jedno dvě ostrá
utkání v první lize odejít do Hradce Králové, kde si hrábnu naplno
a zjistím, jestli to půjde. Neměli
by do mě totiž jít tolik jako v extralize.“
Nyní už opět nabíráte
síly na další sezonu, co na
krátké volno řeklo tělo?
„(smích) Sezona byla náročná
a tělo bylo hodně rádo, že jsme si
odpočinuli. Takže to bylo skvělé.
Měli jsme čtyři týdny volno, teď
už jsme ale dva týdny opět v plném zápřahu.“
Co byste si přál do příští
sezony?
„Hlavně zdraví a bylo by na čase
udělat nějaký úspěch, už jsme
dlouho nic neuhráli. Každý hráč
chce vyhrát titul a snaží se udělat pro to maximum. Komu stačí
postup do finále? Nikomu. Chtěl
bych proto příští rok opět vyhrát
extraligu!“

kdo je
jiří cetkovský

Téé ěř ddva metry
Téměř
t vysoký
ký út
útočník
č ík se narodil
dil 4.
4
listopadu 1983 a počátky jeho hráčské kariéry jsou spjaty pupeční šňůrou s Prostějovem.
Odtud odešel na přelomu století do Olomouce
a posléze i do Zlína, kde si vyzkoušel juniorskou extraligu. V roce 2002 si ho v pátém kole
draftu NHL vybralo Calgary Flames a následující sezonu strávil v týmu Calgary Hitmen hrajícím severoamerickou Western
Hockey League, poté se vrátil zpět do Prostějova a podílel se na
extraligovém stříbru místní juniorky. Další kroky zavedly Cetkovského do Hradce Králové, ovšem již v sezoně 2004/2005 odehrál
i pprvní zápas
p v mužské Tipsport
p p extralize za Pardubice,, kde se napevno usadil o rok později. A východním Čechám zůstal věrný,
v městě perníku působí až do současnosti a mimo jiné se podílel
na dvou zlatých,
ý , jjedné stříbrné a jjedné bronzové medaili. Třicetiletý forvard oblékl i reprezentační dres České republiky, ve čtyřech
tkáních si připsal jeden gól a jednu přihrávku. Na významné
větové akci nestartoval.

