CI
MÁTE POSLEDNÍ ŠAN

SOUTĚŽ O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ TABLO VRCHOLÍ
HLASOVÁNÍ KONČÍ UŽ V PÁTEK

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ FINÁLOVÉHO KOLA NAJDETE NA STRANĚ 12

...ještě

Součástí vydání
je celobarevný

TV PROGRAM
od soboty 31. 5.

MRTVÝ
CH DEC!
Nešťastná tragédie na dálnici
nebo plánovaná SEBEVRAŽDA?

Mořice/mik - Ke smrtelné dopravní nehodě došlo uplynulý pátek v noci na jihu Prostějovska. Dosud neznámý muž na dálničním úseku D1 u Mořic náhle vstoupil do jízdní
dráhy osobnímu automobilu, jehož řidič, i přes nízkou třicetikilometrovou rychlost, už
nedokázal fatálnímu střetu zabránit. Byla to sebevražda?
„V pátek třiadvacátého května krátce po půl dvanácté v noci došlo na 244. kilometru
dálnice D1 v katastrálním území Prostějovska, ve směru z Vyškova na Ivanovice a Kroměříž, ze zatím přesně nezjištěných příčin ke střetu osobního vozidla s chodcem. Chodec
utrpěl zranění neslučitelná se životem, kterým na místě podlehl. Podle prvotních informací měl muž náhle vstoupit do jízdní dráhy projíždějícímu vozidlu. Provoz na dálnici
byl z důvodu šetření v daném směru uzavřen,“ popsala tragédii Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Ptáte se, co vůbec muž pohledával v prostoru dálnice? Podle uvedeného popisu neštěstí
se nedá vyloučit ani možná sebevražda. „U zemřelého byla nařízena pitva. Okolnosti
nehody jsou předmětem dalšího policejního šetření, stejně jako to, proč se chodec na
dálnici pohyboval,“ dodala mluvčí krajské policie.
Bližší informace se budeme snažit zjistit v příštích dnech.
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STŘEDOVĚK U LAKATOŠŮ:

NECHTĚLA HO. TAK JI ZMLÁTIL
A OSTŘÍHAL VLASY...

Ilustrační koláž

Prostějov, Domamyslice/mls

Minulé úterý kolem dvacáté hodiny byla na úrazové oddělení prostějovské nemocnice přivezena mladá
dívka tmavší pleti. Byla notně potlučená a měla dokonce i ostříhané vlasy. Večerník se pokusil zjistit, co za jejími zraněními stojí. Z větší části ovšem narazil na obecná vyjádření kompetentních institucí a zejména neochotu romské komunity cokoliv prozrazovat... Přesto víme, co se dotyčné stalo. A nutno konstatovat, dočtete se na straně 13
že jsme byli v šoku!

INZERCE

Wolkerova 37, PV
9 771212 667008
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 26. května 2014

168 hodin
s městskou policií

A jde to! Městská policie dopadla SPREJERY

Netopýr do kasáren!

Husarský kousek ocenil i primátor Prostějova, vypsal odměny
Parádní kousek mají za sebou strážníci Městské policie v Prostějově. Počátkem uplynulého týdne totiž
vyhmátli sprejerskou bandu z Olomouce, která se
rozhodla svými nesmyslnými „uměleckými“ díly poničit zeď prostějovského hřbitova. Měli však pech...
Od první chvíle, co vytáhli sprej a začali na zeď stříkat
barvu, snímala je kamera městského systému, což
samozřejmě neuniklo pozornosti operačního důstojníka na služebně v Havlíčkově ulici! A hlídky strážníků
se okamžitě vydala konat...
Prostějov/mik

Zatoulaný netopýr získal
nové bydliště. Minulé pondělí 19. května po šestnácté
hodině si hlídka vyzvedla
od oznamovatelky netopýra,
kterého nálezkyně objevila
v Krasické ulici. Strážníci
si létajícího savce od ní převzali a převezli ho do areálu Jezdeckých kasáren, kde
byl vypuštěn k ostatním. Ve
střeše budovy totiž netopýří
sídlí, a tak jim přibyl nový
kamarád...

Děti na střeše!
Dítka ve věku třináct až patnáct let si předminulou neděli 18. května vhodné místo
k hraní rozhodně nevybrala.
Tři chlapci lezli na střechu
technických budov ležících
nad podzemními garážemi
v Anglické ulici, na místo si
přinesli starý koberec a igelitky. Naštěstí k poškození
střechy ani k případnému
úrazu hochů nedošlo. Mládež po sobě věci uklidila
a nato následovalo jejich
předání rodičům.

Zraněný dravec
V pondělí 19. května dopoledne bylo přijato na linku
156 sdělení o nálezu zraněného káněte. Žena dravce objevila na parkovišti
u obchodního domu v Plumlovské ulici. Strážníci káně
předali ochráncům přírody
z IRIS. Odtud pak poputuje do Záchranné stanice
pro handicapovaná zvířata
v Němčicích nad Hanou.

Špachtli hodil přes plot
K neobvyklému způsobu odcizení zboží vyjížděla hlídka
na základě telefonického
oznámení minulé pondělí 19.
května před dvacátou hodinou do obchodního domu
k zadrženému jednačtyřicetiletému muži. Ten vzal
z regálu špachtli v hodnotě
129 korun a přešel do venkovní části prodejny, kde ji
přehodil přes plot. Poté prošel přes pokladní zónu, aniž
by toto zboží uhradil. Než
hlídka dorazila na místo, člen
bezpečnostní agentury „odloženou“ špachtli nalezl. Muž
podezřelý z přestupku proti
majetku odmítl se strážníky
událost řešit. Věc byla postoupena správnímu orgánu,
který má možnost udělit pokutu do výše až patnáct tisíc
korun.

Rozmlátil automat
Minulé úterý 21. května
v odpoledních hodinách nahlásila obsluha herny na linku 156 poškození výherního
automatu jedním z přítomných hráčů. Strážníkům se
dotyčný doznal. Při hře udeřil
pěstí do obrazovky výherního automatu, čímž došlo
k jejímu poškození. Předběžné vyčíslení škody bylo
odhadnuto na více jak sedm
Vzhledem
tisíc
korun.
y na mísk uvedené částce byla
to přivolána Policie ČR, neboť v tomto případě se jedná
o podezření z trestného činu.
Policisté si věc převzali
i s devětadvacetiletým „nešťastníkem“ k dalším úkonům.

Kamera zaznamenala skupinu
sprejerů při akci okolo půlnoci.
Rychlým zákrokem strážníků se
podařilo dva ze tří mužů zadržet
hned na místě. „Několik minut
po půlnoci strážník na operačním středisku spatřil podezřelý
pohyb tří osob poblíž zadního
vchodu městského hřbitova.
Okamžitě do těchto míst byly
vyslány dvě hlídky. Jakmile
jedna z nich dorazila na místo,
dva ze skupiny prostřednictvím
vysílačky varovali mladíka, který sprejem stříkal na zeď. Ten se
okamžitě dal na útěk přes pole
směrem k dálnici. Spolupachatelé ve věku pětadvacet a šestadvacet let byli strážníky zadrženi,“
popsala situaci Jana Adámková,
tisková mluvčí Městské policie
v Prostějově.
Přestože se mladíci, kteří podle
informací Večerníku při-

jeli až z Olomouce, snažili
všelijak vykrucovat, důkazy získané strážníky byly
velice průkazné. „V jejich
odstaveném vozidle se nacházely spreje, dvě vysílačky
a notebook. Pro podezření
z trestného činu byla o události vyrozuměna Policie ČR,
která ihned se psovodem
a kriminalistickým technikem
dorazila do zmíněné lokality. Ani za pomoci služebního psa se ovšem nepodařilo
v daném čase vypátrat třetího ze
skupiny. Zajištěné osoby strážníci předali policistům, kteří
budou pokračovat v šetření celé
události,“ dodala Adámková.
Jak přitom shodou okolností uvádíme na třetí straně
dnešního vydání Večerníku,
objasňování této trestné činnosti je velice složité. Policie
ČR například v roce 2012
z osmdesáti případů sprejer-

,
BRAVO
NÍCI!
STRÁŽ

ství v Prostějově neobjasnila
ani jeden! Strážníci jsou v poslední době mnohem úspěšnější, jejich bleskový zásah
z pondělí 19. na úterý 20.
května není v poslední době
ojedinělý. „Sprejerství je jeden
z obrovských problémů, který nás nesmírně trápí. Různé
graffiti a podobné nesmysly se
v poslední době objevují na nejrůznějších místech Prostějova.
Proto jsme si před časem vytkli
jeden velký cíl, a to zaměřit se
na tuto trestnou činnost. Hlavně strážníci okrskové služby
postupně vytipovali místa, kde
ke sprejerským činům dochází
nejčastěji a také to, kdo je z této

málem PROBODNUL ochranku
jícího pracovníka bezpečnostní služby vytáhl lámací
nůž a tímto proti němu několikrát máchnul ostrou
čepelí. Při útěku směrem
k občerstvení KFC odhazoval ukradené věci, některé
z nich se později podařilo
nalézt. Strážníci zkontrolovali okolí, ale muže se bohužel vypátrat nepodařilo,“
informovala Večerník Jana
Adámková, tisková mluvčí
Městské policie v Prostějově.
Po nebezpečném zloději teď

pátrá státní policie. Strážníci
ještě Večerník upozornili
na popis pachatele, který se jim podařilo získat.
„Jednalo se o osobu ve věku
od třiceti do čtyřiceti let,
vysokou 175 až 180 centimetrů. Muž měl bradku
a šedomodrou kšiltovkou
na hlavě. O celém případu
byla informována Policie
ČR, která si celou událost
pro podezření ze spáchání
trestného činu převzala,“
uvedla tisková mluvčí.

ze soudní síně...
TO JE
KA:
VIZIT
Prostějov/mls - Čeho je moc,
toho je příliš. Zásadním problémem šestatřicetiletého
Marka Kejíka jsou drogy,
zejména
pak
pervitin.
Na něj se pak nabalují
další trable. A těch je
v jeho případě více než
požehnaně! Když se mu
jeho prohřešky sečetly, vyšlo
z toho u Okresního soudu

Jedinečný kousek prostějovských strážníků samozřejmě
neunikl pozornosti ani primátorovi města Miroslavu Pišťákovi. „Považuji to za obrovský
úspěch a nebudu vám tajit, že
jsem okamžitě vypsal zvláštní
finanční odměnu strážníkům,
kteří se o dopadení těch neřádů
zasloužili. Umím ocenit profesionální i precizní práci a snad ji
ocení také samotní občané, protože sprejerství je jeden z největších nešvarů dneška,“ svěřil se
Večerníku Miroslav Pišťák.
Jak jsme ještě v závěru uplynulého týdne zjistili, na dopadení
třetího pachatele kriminalisté
v těchto dnech usilovně pracují.

činnosti podezřelý. Mě osobně
štve, když v Prostějově vidím
počmárané zdi a pachatelé se
nám jenom vysmívají. Proto
mě obzvláště těší, že v uvedenou noc naši strážníci udělali
spoustu skvělé práce,“ uvedl
exkluzivně pro Večerník Jan
Nagy, velitel Městské policie v
Prostějově. „K dopadení sprejerů nám samozřejmě výrazně
pomohl kamerový systém, ale
od toho je tu přece máme,“
pousmál se Nagy. „A veřejnost
alespoň vidí, že operační důstojníci v noci skutečně nespí,
ale pomocí monitorovacího
systému sledují, co se ve městě
děje..,“ dodal.

nikace. Při kontrole u cyklistky
provedli policisté dechovou
zkoušku, která byla pozitivní,
a naměřili jí 4,73 promile alkoholu. Cyklistka se přiznala, že
během dopoledne vypila dva litry
vína,“ popsala odstrašující případ
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Policisté jí na místě další jízdu
zakázali. „Nyní je podezřelá
ze spáchání přestupku proti
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, který bude
po zadokumentování oznámen příslušnému správnímu
odboru k projednání,“ dodala
Urbánková.

Němčice nad Hanou/mik - Je
tohle vůbec normální? Jednatřicetiletá žena, která se na
kole motala z jednoho kraje
silnice na druhý, upoutala
u Němčic nad Hanou pozornost projíždějící policejní
hlídky. A nebylo divu, cyklistka
byla totiž opilá, jak zákon káže!
„Ve čtvrtek dvaadvacátého
května kolem jedné hodiny
odpoledne kontrolovali policisté na silnici mezi Němčicemi
nad Hanou a Víceměřicemi
jednatřicetiletou cyklistku, která
svou jízdou ohrožovala bezpečnost a plynulost silničního
provozu, neboť jezdila vrávoravou jízdou po celé šíři komu-

NAPADL PŘÍTELKYNI, ŘÍDIL BEZ „ŘIDIČÁKU“

A JAKO SVĚDEK LHAL U SOUDU...
Drogová scéna přijde o Marka Kejíka. Dostal přes šest let
v Prostějově víc jak šest let
pobytu za mřížemi.
Přestože toho má na svědomí
víc než dost, zůstává Marek
Kejík stále na svobodě.
Dlouho si však na ní už
nepobude. Nedávno totiž
nabyl právní moci rozsudek,
kterým byl odsouzen na čtyři
roky do vězení, kam poputuje za opakované vydírání

a fyzické napadení své tehdejší přítelkyně.
To však není vše. Marek Kejík čas od času také řídil auto
pod vlivem pervitinu. Když
ho policisté „čapli“, přišel
o řidičský průkaz. Ani tento
fakt mu však nijak zvlášť
nevadil, po Prostějově se za
volantem proháněl dál. Letos v březnu jej například

policisté chytili na parkovišti
v Plumlovské ulici. „Pana
Kejíka jsme poznali ve chvíli,
kdy řídil vůz u supermarketu
Billa. Jak u něj bývalo obvyklé, snažil se po zastavení
utéct, což se mu však tentokrát nepovedlo,“ vypověděl
při úterním stání zasahující
policista. Za tento prohřešek
dostal Marek Kejík od soudu

dalších patnáct měsíců vězení.
Ale ani to není zdaleka vše.
Marek Kejík patřil do party
kolem zřejmě nejznámějšího
prostějovského
drogového
dealera Josefa Přikryla. Ten
toho má na svědomí víc než
dost, kromě přechovávání
drog také pokus o útěk přímo
od prostějovského soudu.
(dokončení na straně 13)

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.

Kdo ukradl
Kd
k dl
mercedes?
Ze spáchání trestného činu
neoprávněného užívání cizí
věci je podezřelý zatím neznámý pachatel, který někdy
v době od 12. do 17. května
odcizil ze dvorního traktu
u jednoho z domů na Vápenici v Prostějově osobní
motorové vozidlo Mercedes
S350, v němž se nacházely
také doklady od auta. Majiteli způsobil škodu za devět
set tisíc korun. V případě
zjištění pachatele mu za výše
uvedený trestný čin hrozí až
tříletý pobyt za mřížemi.

Úspěšný zásah. Prostějovským strážníkům se podařilo dopadnout větší část sprejerské bandy.
Přesto po ní zůstala poničená zeď hřbitova...
2x foto: Městská policie Prostějov a internet

Cyklistka
nadýchala
4,73
promile!
OTŘESNÉ! Zloděj v Kauflandu Prý po dvou litrech vína...

Prostějov/mik - Tady šlo o život! Z obyčejné krádeže zboží
v prostějovském Kauflandu
v Konečné ulici se nakonec vyklubala velmi nebezpečná situace. Zlodějíček totiž na zdejší ochranku vytáhl nůž a muže
ohrožoval na životě, když mu
hned několikrát hrozil bodnutím. Načež se nepříčetný grázl
dal na útěk...
„Jeden ze zákazníků byl
přistižen při krádeži, ale
ochranku nemínil respektovat. Dokonce na zasahu-

ČERNÁ KRONIKA

JIŘÍ ČERVENKA

ANTONÍN PROCHÁZKA

MARTIN DEDÍK

LUBOŠ NOVÁK

se narodil 22. června 1965 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 20. května 2014. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 45
do 50 let, měří 180 centimetrů,
má střední postavu a hnědé krátké vlasy.

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.

se narodil 27. března 1998 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 19. května 2014. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 15
do 18 let, měří mezi 155 až 160
centimetry, má hubenou postavu,
modré oči a hnědé vlasy.

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

Autonavigace je fuč
V noci z úterý 20. na středu
21. května došlo ke vloupání do nákladního motorového vozidla Citroën Jumper,
které bylo zaparkované
na ulici Jaroslava Kučery
v Prostějově. Ve středu ráno
majitel zjistil rozbité okno
na předních levých dveřích
a z vozidla zmizela autonavigace. Neznámý pachatel
mu způsobil škodu za sedm
tisíc korun. Za krádež hrozí
zloději až dva roky kriminálu.

Okradena na lavičce
Minulé pondělí 19. května
v odpoledních hodinách
byla na náměstí E. Husserla
v Prostějově okradena sedmdesátiletá seniorka. Neznámý pachatel jí měl v nestřeženém okamžiku odcizit
kabelku s celým obsahem,
kterou měla paní položenou
vedle sebe na lavičce. Seniorka v ní měla nejen peněženku se třemi stovkami
koruni, ale také osobní doklady, slevové karty, obálku
se tří a půl tisíci korunami,
klíče od domu a mobilní telefon. Vznikla jí tak škoda za
5 250 korun.

Oběd mu zhořknul
O ledvinku s celým obsahem přišel minulé úterý
20. května v době oběda
pětašedesátiletý muž ve veřejné jídelně v Prostějově.
Ledvinku si odložil na stůl.
Neznámý pachatel toho
zřejmě v nestřeženém okamžiku využil a ledvinku mu
odcizil. Pán v ní měl mobilní telefon Nokia v hodnotě
dvanáct a půl tisíce korun,
peněženku, platební kartu
a osobní doklady. Vznikla
mu škoda za 13 640 korun.
Pachateli hrozí dvouleté vězení.

Pivo a rychlost
Devětačtyřicetiletému
y
řidiči
vozidla Škoda Fabia Combi
naměřili policisté uplynulou
středu 21. května odpoledne
na silnici mezi Prostějovem
a Výšovicemi rychlost pětaosmdesát kilometrů v hodině, přestože v daném úseku
je povolena pouze „sedmdesátka“. Ale nejenom to,
vzápětí
p ppirát silnic nadýchal
ý
1,42 promile alkoholu. Řidič
se přiznal, že si dal pivo. Je
podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a hrozí
mu až roční pobyt za mřížemi, peněžitý trest nebo zákaz
činnosti.

KRIMI ZPRÁVY
hledejte také na webu

www.vecernikpv.cz
ik

Zpravodajství

Mecenáš sportů Tomáš Medek:

sliboval další miliony, jenže
TEĎ SE STAHUJE DO POZADÍ
Fotbalistům
i hokejistům
krachnul
generální
partner!

3

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 26. května 2014

Končí. Tomáš Medek a jeho společnosti měli v Prostějově velkolepé investiční plány, stejně tak dál hodlal finančně podporovat sport
v tomto městě. Bohužel, nic z toho se nestane... Koláž Večerníku

Prostějov/mik, jim

Impérium boháče Tomáše Medka se hroutí. Podnikatel, který do svého rodného města vtrhnul v roce 2006 jako vichřice a v průmyslové zóně zprvu
plánoval vybudovat fabriku Modřanské potrubní, následně MPS Holding se
podle důvěryhodného zdroje musel v poslední době stáhnout do pozadí.
A to přestože již v minulosti miliony korun dotoval prostějovské volejbalistky
a v poslední době byl i generálním partnerem LHK Jestřábi a 1.SK Prostějov.
Jak se však zdá, ze svých velkolepých plánů už nic nesplní... Informace
Večerníku totiž s jistotou atakující hranici sto procent
hovoří o tom, že své podnikání „balí“! Svědčí o tom
i poslední změny v obchodním rejstříku společnosti
MPS Holding.

ZÁHADA tragédie v Čechůvkách

Zabil dva Slováky POLICAJT?
Praha, Prostějov/mik - Tragická nehoda z konce října
loňského roku, kdy na křižovatce v Čechůvkách řidič
stříbrného BMW nedostal
přednost a nárazem do Renaultu usmrtil dva seniory
ze Slovenska, je i po sedmi
měsících zahalena tajemstvím. Jak Večerník exkluzivně
zjistil, drsný masakr vyšetřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů v Praze!
Určitě nezajímavá skutečnost
vyplula na povrch ve chvíli,
kdy jsme se začali zajímat
o průběh vyšetřování tragické
autohavárie z 25. října 2013.
„Já vám k tomu žádné informace nemohu podat, obraťte
se na GIBS,“ šokovala reakcí
na dotaz Večerníku Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Jak je všeobecně známo, Generální inspekce
bezpečnostních sborů vyšetřuje pouze případy, do
kterých
jsou
jakýmkoliv
způsobem
zapleteni
policisté, celníci nebo jiní
příslušníci bezpečnostního
aparátu státu. Je tedy možné,
že
pětačtyřicetiletý
řidič
BMW, který byť ne vlastní
vinou usmrtil na křižovatce
za Čechůvkami dva starší
Slováky, byl policajt? „Vámi

Neuzavřeno. Ani po sedmi měsících není tragédie z Čechůvek uzavřena. Dozvěděli jsme se však, že
řidič BMW byl zřejmě policista!
Foto: archiv Večerníku
zmiňovanou nešťastnou tragédii prověřuje naše inspekce vzhledem ke své místní
a věcné příslušnosti,“ odpověděla poněkud kostrbatě na
přímou otázku Radka Sandorová, tisková mluvčí Generální inspekce bezpečnostních
sborů v Praze. „Omlouvám se,
podrobnější informace nechce

zatím náš vyšetřovatel zveřejnit.
Tragédie v Čechůvkách není
doposud uzavřena, stále ještě
nebylo nikomu sděleno žádné
obvinění,“ dodala mluvčí
pražské policejní inspekce.
Přesto jsme se ještě pokusili
ověřit, zda-li řidič BMW
skutečně je či byl příslušníkem
Policie ČR.

„Dá se konstatovat, že jeden
z účastníků tohoto neštěstí
v Čechůvkách je členem
bezpečnostního sboru,“ podařilo se z Radky Sandorové
alespoň „dostat“
Večerník bude vyšetřování
smrtelné nehody z loňského
října pochopitelně sledovat
i nadále.

SPREJEŘI zaplavují Prostějov, úspěšnost policie je v posledních letech mizivá
Jediné štěstí, že máme strážníky a městský kamerový systém!

Vandalské činy, které majitelům domů i dalších objektů vhánějí přímo červeň zlosti do tváří. To jsou „výkony“
sprejerů, které skutečně dokáží pořádně namíchnout
a otrávit život všem, jenž se starají o svůj majetek. Ať
už soukromý, nebo městský. Do Prostějova se tito nevítaní „umělci“ sjíždějí i ze širokého okolí a ničí fasády
domů, nové autobusové zastávky, odpadkové koše
nebo třeba jen kontejnery na tříděný odpad. Sprejerům
ale vlastně nic nebrání páchat tuto trestnou činnost.
Jednak šance na jejich dopadení se až na malé výjimky
rovná nule, a především tresty v případě jejich zjištění
a předvedení před soud jsou doslova směšné. Přitom
za sebou nechávají mnohdy i statisícové škody!
Prostějov/mik
Každým rokem registruje prostějovská policie desítky případů zmíněné trestné činnosti.
Přitom, jak dokládají statistická
čísla, zjistit pachatele a vůbec
pátrání po nich je hodně a hodně
složité. Například v roce 2012
policisté vyšetřovali osmdesát
případů sprejerství, ale neobjasnili ani jeden! Sprejeři avšak
řádí v různých lokalitách Prostějova, svými výtvory pak ničí
i městský majetek.

„Samozřejmě se mi to vůbec
nelíbí, považuji takové skutky
za podlost. Pokud se kolem sebe
dívám, jak si naši občané opravují bytové domy, starají se o ně,
jak je zkrášlují, tak mě až přímo
štve, když vidím pokreslené
omítky. Já osobně bych trestal
sprejery tím, že by na své náklady museli uvést nemovitosti
do původního stavu, prostě by
byli nuceni zaplatit vše i s úroky.
Pak by si každý rozmyslel, jestli
bude ničit cizí majetek,“ nabízí
jedno možné řešení, jak zato-

čit se sprejery, první náměstek
primátora Statutárního města
Prostějov Jiří Pospíšil, který je
zodpovědný za majetek města.
Vypátrat sprejera, který vám
poničil třeba fasádu domu
a ještě k tomu pod rouškou
tmy, není ovšem vůbec nic
jednoduchého. „Tyto případy
jsou hůře objasnitelné, často
k nim dochází právě v nočních
hodinách, na málo frekventovaných místech a beze svědků.
V každém případě všímaví občané, kteří by se stali případně
svědky takového jednání, by
měli neprodleně kontaktovat
policii. Jakékoliv informace či
poznatky, které by vedly k objasnění těchto případů a dopadení
pachatele, mohou občané sdělit
na linku 158, případně na kteroukoliv policejní služebnu. Policisté tyto informace a poznatky
prověří,“ vyzývá veřejnost Irena
Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
„Pokud ale sprejery nechytíte
hned za ruku při činu, těžko se
pak dopátrávají. O to více nás těší
naše úspěchy z poslední doby,

TRESTNÁ ČINNOST SPREJERŮ V PROSTĚJOVĚ
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Vyhnat z města! Proti sprejerům se bojuje jen velice těžko, v Prostějově
policie zjistí jen mizivé procento těchto veřejných škůdců. Ilustrační foto
kdy nám při dopadení sprejerů
hodně pomohl i kamerový systém města,“ přidal se Jan Nagy,
velitel Městské policie v Prostějově. Jak Večerník informuje na jiném místě dnešního vydání, právě
prostějovští strážníci se na začátku
uplynulého týdne zasloužili o velmi úspěšný zásah proti sprejerům,
když se tříčlenná skupina grázlů
z Olomouce chystala k poničení
hřbitovní zdi obrovským nástřikem jakéhosi obrazce. „Velice
rád jsem přijal informaci, že byla
dopadena organizovaná skupina

sprejerů, která nám v Prostějově
ničila nejen městský, ale i soukromý majetek. Dík patří našim
strážníkům, kteří sprejery zadrželi. Nyní budeme řešit problém na
základě vyčíslené škody, kterou
budeme po zadržených osobách
vymáhat,“ zareagoval na čerstvý
případ první náměstek primátora
Jiří Pospíšil.
Kromě náhrady škody hrozí
dopadeným sprejerům i vězení. Bohužel, výše trestu ale není
pro ostatní darebáky podobného typu nijak odstrašující.
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„Všechny skutky sprejerů jsou
kvalifikovány jako trestný čin
poškození cizí věci, na který
zákoník stanoví trest odnětí
svobody až na jeden rok,“ kon-

2013

3

2014
Zdroj: Policie ČR

statovala mluvčí krajské policie Irena Urbánková.
Je to ale skutečně hrozba, která by měla sprejery od jejich
činů odradit?

EUROVOLBY voliče POCHCÍPALI v rybníku VZÁCNÍ KAPŘI? Můžeme se koupat
nezajímaly, strany se starají
už spíše o „KOMUNÁLKY“
Prostějov/mik – Během
uplynulého víkendu měli
Prostějované možnost zvolit
si „své“ europoslance. Volby
do Evropského parlamentu
ale skoro nikoho nezajímaly,
o čemž nejlépe vypovídala
účast, která byla stejně jako
v celé České republice přímo
katastrofální. V zákulisí bylo
cítit, že se blíží mnohem
atraktivnější záležitost - volby komunální!
Už před časem jako vůbec
první ohlásila kandidátku
prostějovská ODS s lídrem
Tomášem
Blumensteinem.
Večerník ale také během minulého týdne pečlivě sledoval
dění na prostějovské politické
scéně. Představena byla kompletní kandidátní listina sociální demokracie, kterou do
komunálních voleb povede

primátor Miroslav Pišťák. Jak
jsme dále zjistili, komunisté
seznam svých lidí ucházejících
se o křeslo zastupitele zveřejní
ve středu, naproti tomu zástupci
hnutí ANO 2011 vytrvale drží
bobříka mlčení a hnutí Úsvit
se i s Prostějovanem Radimem
Fialou sice topí v milionech korun, ale komunální kandidátku
zřejmě nesestaví. Prý nejsou
lidi...

Prostějov/mls - V malém kačírku u rybníku v Drozdovicích se
objevily mrtvé ryby! Podle čtenářů Večerníku se mělo jednat
o okrasné japonské kapry.
Prostějovští rybáři to však vidí
jinak...
Barevné ryby v tůňce u prostějovského rybníku zaujaly uprostřed minulého týdne jednoho

z našich čtenářů. „Plavalo tam
asi pět japonských Koi kaprů.
Lapali po vzduchu a vypadalo
to, že už dlouho nevydrží. Zajímalo by mě, kdo je do té vody
dal?!,“ zavolal do redakce ve
středu Jiří z Prostějova. Následující den už byly na hladině
k vidění chcíplé barevné ryby,
ve vodě už ovšem žádné další

nebyly. „O žádné Koi kapry
nešlo. Kamarád měl několik
nemocných oranžových karasů.
Zkusili jsme je dát do přírodní vody, aby se přeléčili. Jak
se zdá, tak jim to nepomohlo.
Mrtvé ryby co nejdřív uklidím,“
osvětlil Večerníku celou situaci
Pavel Kosek, hospodář prostějovských rybářů.

BYLI JSME
U TOHO!

v přehradě?
Vzbudily zájem. Na hladině tůňky u rybníka v Drozdovicích plavaly břichem vzhůru ryby připomínající
okrasné japonské kapry.
Foto: Martin Zaoral

První plavci po pěti letech. Naposledy se lidé do vod plumlovské
přehrady z pláže U vrbiček ponořili v létě 2009. Další plavce nádrž
pohltila až poslední květnovou neděli 2014. Podle prvních nadšenců
byla včera voda ještě dosti studená, i proto se na ni víc lidí koukalo,
než se v ní koupalo. Přesto Večerník jednoho z nadšenců zachytil...
Foto: Martin Zaoral
O kvalitě vody a chystaném měření
krajských hygieniků čtěte na straně 8!

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+

Osobnost týdne

3 000 000 ZDENĚK BALCAŘÍK

Oži ili psa!! Bravurní
Oživili
B
í kkousek
k se podařill
minulé pondělí hasičům. Těsně předtím,
Zbabělci
než zpacifikovali v Němčicích nad Hanou
ujeli. Během
požár domu se škodou půldruhého
pondělí 19. května
milionu korun, vytáhli ze zadýdošlo v Prostějově také
mené místnosti bezvládke dvěma dopravním nehoného psa. A vzápětí ho
dám, od kterých řidiči ujeli. Na
pomocí dýchací
Petrském náměstí šofér srazil chodtechniky ožice, druhý zase na Českobratrské cyklisvili!
tu. Policisté po obou zbabělcích pátrají
a žádají veřejnost o pomoc.

Celý Prostějov pobláznil hokej
a zřejmě i vedení magistrátu! Primátor Pišťák se velmi
kladně vyjádřil k žádosti Jestřábů o mimořádnou finanční
podporu tří milionů korun.
Anejenom to, radní neodmítají ani rekonstrukci Víceúčelové haly-ZS pro potřeby případné účasti v extralize!

-

Předseda smržického Klubu českých turistů je neodmyslitelnou součástí společenského i sportovního
života této obce. Největší měrou se
podílel i na sobotním jubilejním 10.
ročníku Smržického vandru, který
proběhl na podtrženou jedničku.

Výrok týdne
„ZAJÍMALO BY MĚ,
CO NA TO AUTO
POLICISTŮ ŘÍKÁ
PAN VAFEK
A JAKÁ NORMA
TO POVOLUJE!“
Čtenář Večerníku se vrací ke
zveřejněné fotografii vozidla
policie v zákazu stání

VÁLKA A SPORT ANEB KOHO BY TRENÉR HITLER POVOLAL DO „NÁROĎÁKU“?

Analýza

Je to každý rok stejné. Na květen připadají dvě události, díky nimž vyvěšujeme české státní vlajky. Tou
první je připomínka osvobození vlasti od německých
okupantů, tou druhou hokejové mistrovství světa.
Srovnáme-li průběh oslav vítězství, pak většina součastníků za národní hrdiny halasněji uznává muže
honící po ledu kus gumy než ty, kteří pro svobodu
Československa ztratili své životy. Taková je doba
a my můžeme být celkem rádi, že v ní žijeme. Na
druhou stranu se však nesmíme divit, pokud si někteří školáci budou myslet, že Adolf Hitler byl trenérem slovenských hokejistů...
Martin Zaoral
Hokejové mistrovství světa a mezinárodní válečný konflikt mají
nepochybně mnoho společného.
Při obou střetnutích proti sobě
stojí dva týmy perfektně vycvičených a fyzicky zdatných mužů.
Každé z mužstev je speciálně vystrojeno a vyzbrojeno zbraněmi,
s nimiž „pálí“ proti soupeři. Aby
náhodou nedošlo k nedopat-

ření, liší se oba tábory od sebe
oblečením, na kterém nesmí
chybět státní symboly. Rozdíl
je pouze v tom, že hokejisté
do jednotlivých „bitev“ nastupují v dresech, zatímco vojáci
v uniformách, na kterých je
přitom výrazně méně reklam.
Společné je naopak to, že výkony „našich chlapců při tažení za
konečným vítězstvím“ s obrovským zájmem sleduje podstatná

část národa. V tomto období si
lidé mnohem citelněji, než kdy
jindy, uvědomují, k jakému národu patří. Zároveň se burcují
nejrůznějšími hesly jako například „Buďme věrni sobě, pravdě
a spravedlnosti!“ či „Kdo neskáče, není Čech!“.
Aktuální nálada jednotlivců i celé společnosti je pak výrazně
ovlivněna případnými úspěchy
či neúspěchy hrstky národních
bojovníků. Pokud se jim právě daří, jsou to naši zlatí hoši,
pakliže tomu tak není, stávají
se z nich chudáci, co měli raději zůstat doma. To souvisí
také s tím, že národ si vítězství
„svých chlapců“ velmi rád přivlastňuje, zatímco prohry „těm
chudákům“ blahosklonně nechává. Po jednotlivých hokejových bitvách tak můžeme slyšet
věty typu „MY jsme to vyhráli či
ONI to prohráli“, přestože se stále mluví o těch samých přibližně
pětadvaceti lidech.

fejeton Zlodějská fraška

Petra Hežová
Že zloději ztrácí v posledních
dobách veškeré zábrany,
o tom myslím není nutné vás
dlouho přesvědčovat. Stačí jen připomenout několik
příkladů.
Sedíte si třeba doma, pěkně na zahrádce a popíjíte
odpolední kávu, zatímco
si duo kriminálníků podává skrz pootevřené okno
vaše cennosti a elektroniku.

Jen moment nepozornosti
u regálu s akčními slevami
a taška, kterou jste ještě před
vteřinkou měli pověšenou na
nákupním vozíku, je pryč.
A když už náhodou svůj nákup ubráníte, šťastně se dostanete ke svému autu, kam
zakoupené zboží s vypětím
všech sil naskládáte, ale ještě než usednete za volant,
zaměstná vás jeden ze členů
zločineckého gangu, zatímco
jiný nakupuje za pět prstů
v kufru vašeho auta.
Říkáte si, že něco takového
se snad ani nemůže stát?
Ještě nedávno bych si řekla
to samé a podobné zkazky
bych přisoudila bohaté fantazii novinářů. Do té doby,
než jsem před pár dny vyrazila na nákupy. Využila jsem
služby autobusového dopravce, který ale vzhledem
k nepříznivé dopravní situaci musel nějakou dobu postát

na jedné ze zastávek. Místní
senior se rozhodl ukrátit si
dlouhé čekání na svůj spoj
odskočením na malou do
nedalekého keře s tím, že mu
ani za mák nevadila nedobrovolná divačka na balkóně
vedle stojícího paneláku, ani
těsná blízkost autobusu nacvaklého lidmi, kteří neměli
nic lepšího na programu
než sledovat jeho rozjetou
akci. Jeho zaneprázdněnosti
v křoví využil kolemjdoucí mladík, který nelenil
a z tašky, kterou si neopatrný senior při močení odložil,
si vybral mobil a peněženku.
Senior za ním překvapeně
vyběhl z křoví, ale to už mladík kvapně mizel za rohem.
Divíte se, že mu nikdo z autobusu nepomohl? Řidič měl
prostě za to, že veselá scénka
na zastávce už nebude mít
další pokračování, jen zavřel
dveře a jelo se dál...

Konstelace
hvězd Prostějova
Se stále lepšícím se počasím se bude zvedat i nálada všech Prostějo-

vanů. Na jakýkoliv stres a obavy o zaměstnání rychle zapomeňte,
v tomto týdnu nic z toho absolutně nehrozí. S úsměvem se kupodivu setkáte i na úřadech.

Berani - 20.3. až 18.4. Neustále na všechno naříkáte a začínáte tím být docela otravní. Proč ten pesimismus? Vždyť právě vy byste se měli radovat
z každé maličkosti, čímž byste hned získali mnohem pozitivnější pohled na svět.
Býci - 19.4. až 19.5. Rozhodnete se ke změnám
ve svém životě, ty vás ale budou hodně bolet. Měli
byste jít na všechno postupně, nesnažte se vše strhnout za jediný týden. Těsně před víkendem se těšte
na velmi zajímavé setkání na ulici.
Blíženci - 20.5. až 19.6. Buďte na pozoru před lidmi, kteří se vám budou snažit vetřít do přízně. Nepřipouštějte si nikoho k tělu, zvláště když budete při
penězích a přemýšlet o vhodné investici. Ve středu
vás čeká schůzka s nadřízeným.
Raci - 20.6. až 21.7. Hned v prvních čtyřiadvaceti
hodinách tohoto týdne můžete očekávat přísun peněz, které vyděláte výhodnou investicí. Nebuďte
ale zbrklí a nesnažte se o další výhodný obchod.
Podobné štěstí se už opakovat nebude.
Lvi - 22.7. až 21.8. Do obchodů tento týden raději
ani nechoďte. Jednak byste utratili veškeré peníze
a pak tady pro vás nebude rozhodně bezpečno.
Snadno se totiž stanete obětí zlodějů, takže své penízky pečlivě hlídejte doma pod polštářem.
Panny - 22.8. až 21.9. Šlechtit vás bude enormní
pracovní výkonnost, myslete ale taky na odpočinek.
I doma budou vaše myšlenky utíkat k pracovním
problémům, tam byste se ale měli věnovat příjemnějším záležitostem. Prostě, nepřehánějte to!
...ještě
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Váhy - 22.9. až 21.10. V lásce si nemůžete na nic
stěžovat, takže vaše mysl stále pluje na růžovém
obláčku. V zaměstnání ale rapidně poklesne vaše
výkonnost. V pracovní době pusťte své milostné
aktivity z hlavy, jinak vás čekají problémy.
Štíři - 22.10. až 20.11. Budete slavit úspěchy díky
svému umění komunikace. Nebude vám dělat
problém zhostit se komplikovaných úkolů, jako je
jednání s úřady. Hladce vyřídíte vše, co je potřeba.
Bravurně si poradíte s partnerským problémem.
Střelci - 21.11. až 20.12. V nejbližších hodinách
přijdete k úrazu. Někdo vám totiž dupne na nohu,
takže jakýkoliv pohyb bude hodně omezen. Spoustu věcí ale dokážete vyřídit vsedě i vleže, takže zas
tak velký problém v tom nehledejte.
Kozorohové - 21.12. až 19.1. V tomto týdnu budete žárlit na partnera. Bude se vám totiž zdát, že
místo společných chvil dává přednost kamarádům
či kamarádkám a vás zanedbává. Nechte tomu ale
volný průběh, nebo se zblázníte!
Vodnáři – 20.1. až 18.2. Dobrým skutkem se v nejbližších dnech nikomu nezavděčíte, takže myslete
víc na sebe než na druhé. Zní to možná sobecky,
ale zakažte si nyní jakoukoliv dobročinnost. Co si
takhle koupit něco drahého pro sebe?
Ryby - 19.2. až 19.3. Nastává čas, kdybyste neměli
vynechat večeři se svými rodiči. Chystají pro vás
totiž překvapení, takže se k nim mějte! Obdržíte
dar, který se jen tak neodmítá. Na oplátku ale po vás
budou něco chtít, což by nemělo být problém...

Sport a válku samozřejmě zásadně odlišuje fakt, kdy při
klání na ledě umírá podstatně
méně lidí než na válečném
bojišti. Důležitá je také skutečnost, že zatímco hokejové mistrovství tu máme každý rok, poslední válka u nás skončila před
téměř sedmdesáti lety. Je proto
naprosto logické, že si většina součastníků spíše vybaví
jména aktuálních hokejových
reprezentantů než československých vojáků padlých za druhé
světové války. Poválečné sliby
o tom, že „Nikdy nezapomeneme!“ byly nepochybně myšleny
upřímně. Nicméně těch, kteří
je složili stále ubývá. Přirozeně je nahrazují ti, kteří si už
na válečné útrapy skutečně
nepamatují, zatímco vítězný
gól z finále olympijských her
v Naganu jim z paměti hned
tak nezmizí.
Tohle vše svědčí o jednom zásadním faktu: skutečně žijeme

v době, která je objektivně nejlepší, jaká kdy v našich dějinách
byla. Na druhou stranu na něco
takového absolutně nejsme připraveni. Potřebujeme se neustále
srovnávat s někým, kdo je na tom
lépe či hůře, a podle toho se také
cítíme. Přes dobré podmínky,
nejsme zrozeni ke štěstí. Konflikty, boje, problémy a obavy všeho druhu přímo potřebujeme k životu. Pokud je
nemáme, vytváříme si je sami.
A od toho tu mimo jiné máme
i sport, který v tomto směru tak
úspěšně nahradil válku.
Za takové situace se nelze vůbec
divit, pokud si někteří ze středoškoláků budou myslet, že Adolf
Hitler byl třeba trenérem slovenských hokejistů. Něčeho takového se zřejmě brzy dočkáme.
Může to být úsměvné, ale může
z toho i mrazit. Stále totiž platí,
že ti, kteří neznají svoji vlastní
minulost, si ji nakonec budou
muset zopakovat!

KRIMIPOHÁDKY

Tomáš Kaláb
Je to už nějakou dobu, co
i domácí televizní stanice zachytily módní vlnu nejrůznějších
„kriminálek“, za nimiž obvykle
následuje místopisná specifikace, kdeže ten úžasný tým vlastně
operuje. A tak se ke kolegům
z New Yorku, Las Vegas či Paříže postupně přidaly týmy ze Starého Města, Anděla či specialisté ze severočeské Expozitury.
Přiznám se otevřeně, že na
rozdíl od převzatých sérií se na
domácí produkci přece jen podívám, už jen proto, že člověk

zná herce a reálie, občas promíchané s těmi bývalými federálními. Pokud od toho divák
příliš neočekává, na pohodový
večer u obrazovky to stačí.
S poněkud větší zvědavostí jsem
usedal k prvním epizodám Případů 1. oddělení - podle předem
avizovaných informací jsem
tušil něco „onačejšího“. Jsem
rád, že seriál předčil očekávání.
Byť jsou u většiny podobných
natáčení odborní poradci, tohle zcela zřetelně neslo rukopis
profesionála. Dialogy, terminologie, vyšetřovací postupy, to
vše bylo téměř skutečné. Píšu
schválně „téměř“, protože podle
známého „od fochu“ by se tam
určitá umělecká licence přece
jen našla, ale to má laik „pod
rozlišovacími schopnostmi“.
Každé pondělí jsem se těšil na
zpracování dalšího skutečné-

glosa týdne

ho případu, tu více, tu méně
mediálně známého z nedávné
minulosti. S ostatními diváky
se asi shodneme, že vrcholem
byla prezentace kauzy střelby na střihače Novy Velíška.
Aspoň si uvědomíme, covšechno stojí za poctivou policejní
prací: mravenčí práce, analýzy
od kancelářského stolu, hodiny strávené v terénu i tolik
potřebná náhoda a štěstíčko.
Ledva jsem zalitoval konce vydařené série, už na mě z upoutávek jukala další. Koukl jsem
na jeden díl a víc než kdy jindy
si uvědomil ten rozdíl... zase
další „krimipohádka“! Nezbývá než doufat, že se zkušení
mistři kriminalistického řemesla zase jednou chopí pera.

Agentura

ŠOK: z „KaSCa“ zimák pro extraligu!

A opět je Agentura Hóser o krok
dál! Jak totiž naši investigativní redaktoři zjistili, nejenom že
domovní správa převzala otěže
nad Společenským domem,
ale z chátrajícího „kulturáku“
hodlá udělat zimní stadion
vhodný pro nejvyšší českou
soutěž!
„Už několik týdnů usilovně
přemýšlíme o tom, co budeme
dělat příští rok, až prostějovští
hokejisté postoupí do extraligy. Ta plechová šopa v ulici
U stadionu už dávno nestačí ani
na první ligu, takže jsme nutně
museli hledat jiné prostory.
A jelikož si teď můžeme se
Společenským domem dělat,
co chceme, máme jedinečnou
možnost uskutečnit naše velkorysé plány,“ začal rozvážně odkrývat roušku nad tajemstvím
Vladimír Průšvih, jednatel
Domovní správy v Prostějově.
Podle jeho dalšího vyjádření je
to právě on, kdo ve spolupráci
se současným vedením prostějovského magistrátu zachrání
budovu bývalého „KaSCa“
před plánovanou demolicí.
„Dohodli jsme se se zástupci
společnosti Mantinell, že ob-

chodní centrum postaví výměnou právě v ulici U stadionu,
kde necháme zbourat starý
zimní stadion. Místo toho nám
bude přenechán ´kulturák´,
který vykucháme, uvnitř necháme vybagrovat velkou jámu
pro kluziště a po jeho obvodu
vybudujeme tribuny pro šestnáct a půl tisíce diváků. Máme
to všechno propočteno, do února příštího roku by mělo být
vše hotovo,“ upřesnil Agentuře
Hóser plány domovní správy
a magistrátu Vladimír Průšvih.
Otázkou ovšem je, kde na tuto
obrovskou stavební investici vzít
peníze. Odpověď je jednoduchá, všechno zacáluje město!
„Nechci předjímat, ale zastupitelé určitě zvednou ruku pro to,
abychom si vzali dvě miliardy
korun půjčky. Mít zimní stadion v centru města, hrát v něm
nejvyšší soutěž a ještě zachránit
alespoň skelet Společenského
domu, to je trefa za víc než dvě
miliardy,“ míní primátor Prostějova Miroslav Nakaseseděl.
Celá investice má však jeden riskantní háček. Co když se hokejovým Jestřábům nepovede útok
na extraligu? „Uděláme pro po-

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 trojici nejzajímavějších, které vám
nyní předkládáme...

Ať si radní přivstanou..
Udivil mě článek v Prostějovském Večerníku z pondělí 19. 5. 2014, kdy si člověk
z radnice libuje, že nejsou žádné komplikace v dopravě po
uzavírce Dolní ulice. Zřejmě
se byl podívat ve špatnou dobu.
Před šestou hodinou ranní, kdy
vrcholí doprava do průmyslové
zóny B, jsou zácpy od bývalé
Dony až po Vrahovice, kudy je
veden objezd a všichni lidé pracující v té oblasti nemají jinou
možnost, než jet právě tudy.
Stejná situace se opakuje po
čtrnácté hodině, kdy většina lidí
odjíždí ze zaměstnání a skoro
není možné vyjet na Vrahovickou ulici, kde se u výjezdu tvoří
opět dlouhé kolony. Možná by
bylo dobré v tuto dobu sem
umístit příslušníka policie ČR,
aby řídil dopravu a lidé z boční
ulice tak měli možnost alespoň
nějak vyjet. Cesta z jednoho
konce města na druhý tak trvá
neuvěřitelných pětadvacet minut i více. A to nemluvím
o zbytečné spotřebě pohonných
hmot. Doporučuji lidem z radnice, aby si přivstali a jeli se podívat, jak cestují pracující lidé,
než se budou opět chválit, jak je
všechno dobře zvládnuté...
p. Nováková, Prostějov

Vyhodit do vzduchu
i s ředitelem Tuhým!
Slzy se mi hrnou do očí, když
čtu o neodvratitelném konci
Oděvního podniku. Pracovala
jsem tam dvaadvacet let a prožila hodně radosti i starostí. Já,
kolegyně i kolegové jsme byli
vždycky strašně hrdí na to, že
můžeme působit v tak slavné
firmě. Když teď ve Večerníku
čtu o postupné demolici všech
objektů fabriky, pořád si říkám,
že to není pravda, že se něco
převratného musí ještě stát...
Vím ale, že se takto uklidňuji
hodně naivně a hledám naději
tam, kde prostě není. Je to pro
nás všechny bývalé pracovníky Oděvního průmyslu hrozně
těžké smířit se s takovým osudem. Všichni bychom si přáli,
aby Oděvní podnik, když už
má vylétnout do vzduchu, vyletěl i s bývalým generálním
ředitelem Tuhým a všemi dalšími, kteří tento kolos přivedli
na buben!
Jiřina Ptáčková, Prostějov

Šílenosti na Krasické

stup hokejistů maximum. Zároveň s dvoumiliardovou půjčkou
vyčleníme z vlastního rozpočtu
města osmdesát milionů korun
na úplatky rozhodčím. Tyto
peníze budou přísně a účelově
vázány. Běda, jak se dostanou
do kapsy někomu jinému než
mužům v pruhovaném,“ zvedl
varovně prst Jiří Nikamnepospíchal, první náměstek primátora, který místním hokejistům
mačkal prsty při každém zápase
v bufetu nad západní tribunou
starého „zimáku“.
Za Agenturu Hóser Majkl

Text v této rubrice je
smyšlený, nikterak
pravdivý
a redakce Večerníku se
od něj distancuje.
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To, co se poslední měsíce děje
v Krasické ulici, je už na pováženou. Běda těm slušným
lidem, kteří tady po desáté hodině večer vystrčí hlavu z baráku!
V ulici je několik hospod, z nichž jedna je otevřena nonstop.
A podle toho zde vypadá situace. Večer se tu motá samý opilec, hulákající vandal a nezřídka
tu strážníci řeší i rvačky nadmíru podnapilých jedinců. A není
náhoda, že v poslední době
přibylo v této lokalitě rozbitých
aut, zdemolovaných popelnic či
vytrhaných dopravních značek.
Prostě Krasická - to už dávno
přestala být klidná ulice...
Petr Procházka, 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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Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Denně čteme informace v novinách, na internetu, slýcháme
zprávy v rádiu či se na ně díváme v televizi. Některé informace
jsou, doufejme, pravdivé a jiné poněkud zmanipulované, ať už
za cílem ovlivnit naše mínění, něco skrýt nebo naopak vyzdvihnout i poměrně nenápadné zprávy. A co vy? Jak jste na tom
s důvěrou v servírované zpravodajství, naa to jsme se během
uplynulého týdne ptali v prostějovských ulicích...

VĚŘÍTE INFORMACÍM Z MÉDIÍ?

CO DĚLÁ PRAVÁ... Při plánování oprav

ČÁSTEČNĚ

Vyčistit, vykopat, vyčistit, vykopat, vyčistit, vykopat, vyčistit... A tak pořád
dokola. Nějak takhle by v Prostějově
mohlo fungovat tzv. „perpetum debile“.

a čištění ulic koordinace
občas skřípe

„Jak kterým. Z rádií důvěřuji
Českému rozhlasu, z televizního vysílání pak České televizi,
tam by se snad měli podávat
informace blížící se k pravdě. Jinak věřím jen sám sobě
(úsměv). Z novin pak celkem
důvěřuji MF Dnes, tyto noviny
jsou mi celkem sympatické,
i když také jejich informace
beru s rezervou. Ale k bulváru
jako je Blesk, mám odpor. Co
se týče prostějovských novin,
ty čtu jen náhodně, a když už,
tak podávané informace vnímám taktéž s rezervou.“

Prostějov/mls
Je to absurdní. Na první pohled může prostějovským občanům přijít, že na radnici levá
ruka neví, co dělá pravá. V boční komunikaci křížící se s Olomouckou ulicí se v těchto
dnech rozbíhají rozsáhlé výkopy kanalizace. Zároveň tu na druhou polovinu května
bylo naplánováno strojní čištění! Působí to
úsměvně? Asi ano...Vždyť si o jeho účelnosti nikdo nemůže dělat skutečné iluze. Hned
druhý den, co bude ulice Vojtěcha Outraty
kompletně vyčištěna, ji těžká technika nejenže zašpiní, ale pak i rozkope.
Jak je to možné? Strojní čištění plánuje odbor
správy a údržby majetku města Prostějova
a provádí ho Technické služby-.A.S.A. Oprava kanalizace je zase v režii stavební firmy,
která by měla postupovat po dohodě s městem. Vzájemná koordinace těchto prací vedoucích ke zvelebení města v ulici Vojtěcha
Outraty ale očividně nefunguje. Ostatně není
to poprvé. Loni v říjnu bylo strojní čištění naplánováno na sídliště E. Beneše a to zrovna
v době, kdy tu probíhala jeho rozsáhlá revitalizace...

Kdepak se stala chyba? V ulici Vojtěcha Outraty se
plánují rozsáhlé výkopy kanalizace, avšak současně se
tu chystá blokové čištění...
Foto: Martin Zaoral

Gabriela MALÁTNÁ
Prostějov

Martin KUBÍK
Prostějov

ANO I NE

„Sdělovacím prostředkům věřím i nevěřím, záleží na tom,
jakým...(úsměv) Bulvárním
médiím nevěřím, protože překrucují informace, neříkají celou pravdu, cíleně matou své
publikum, hlavně za účelem
vyšší sledovanosti nebo čtenosti. Seriózním médiím věřím
víc, ale i přesto informace ověřuji u více zdrojů. Z tisku celkem věřím Lidovým novinám,
ale zase, jak v čem, a ještě pak
MF Dnes. Avšak zprávy, co
podají, beru jako informaci,
nikoli jako skutečnost.“

KDYŽ LEVÁ RUKA NEVÍ,

INZERCE

Nebaví vás milování stále na tom stejném místě, jedna poloha v ložnici a druhá na pohovce v „obýváku“? A uvědomujete
si vůbec, že začala letní sezóna a s ní veškeré vodní radovánky? Neváhejte a popusťte otěže své sexuální fantazie!
Když to na vás přijde v parném dni, není nic příjemnějšího,
než si milování užít v bazénu. Stačí se nenápadně opřít
o hranu bazénu a jemnými krouživými pohyby se dopracovat
ke slasti. Co se dá dělat, zřejmě u toho budete mít několik
diváků, o to však může být milování vzrušivější. Anebo co tak
si zajít na přírodní koupaliště a půjčit si loďku nebo šlapadlo,
zajet ke břehu, kde je vysoké rákosí a tam se pomilovat?
Klidně si tuhle letní záležitost dopřejte, jen dejte pozor, abyste
neskončili ve vodě. Přeci jen jsou loďky na vlnící se hladině
docela vratkou záležitostí.
Ovšem v těchto dnech už klidně můžete spojit ve svých erotických plánech dva živly najednou. Pro milovníky romantiky
je sex za plápolání ohně, a ještě k tomu u řeky či přehrady, to
pravé ořechové. A je jedno, zda k sexu dojde pod širákem či
střechou narychlo postaveného stanu...

Foto: Internet

Návrat ke

„starým” případům

KFC už je v Prostějově,
co McDonald´s?
Prostějov/mls

jak šel čas Prostějovem ...

PONDĚLÍ 27. KVĚTNA 2013

Hlaváčkovo náměstí

Americké hamburgery i křupavá kuřecí křidélka míří do Prostějova. Je už
fakticky jisté, že v dohledné době otevře ve městě svoji pobočku řetězec
rychlého občerstvení McDonald´s. „Mohu potvrdit, že v Prostějově plánujeme otevřít naši novou restauraci. Kde a kdy to bude, to ovšem v tuto
chvíli není známo,“ sdělila Večerníku mluvčí společnosti McDonald’s
Drahomíra Jiráková. KFC nabízející v různých podobách kuřata už pro
prostějovskou pobočku dokonce hledají zaměstnance. Zda u nás ovšem
i oni otevřou, to v tuto chvíli společnost zatím prozradit nechce.

KVĚTEN 2014
Sídlila tu továrna na oděvy. Náměstí je pojmenováno podle Františka Josefa Hlaváčka (1853-1937), českého dělnického básníka a novináře, který v letech 1884 a 1885 působil v Prostějově. Do roku 1896 to
byla Hálkova ulice, poté Hálkovo náměstí, Havlíčkovo, Goetheovo, od
roku 1945 opět Hálkovo a ještě ve stejném roce Štefánikovo náměstí.
Současný název se používá od dubna 1955. Na adrese Hlaváčkovo
nám. číslo 1 sídlila továrna na oděvy Arnošt Rolný a Justa Rolná, dnes
multifunkční objekt Atrium. Na plochém rohu byl dříve umístěn zvonek
pro přivolání strážníků. Na severní straně prostranství stojí Národní dům,
postavený v letech 1905 až 1907. V roce 1921 byl na náměstí slavnostně odhalen pomník básníka a novináře Karla Havlíčka Borovského.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Martinákova ulice

Kuřata hamburgery nakonec výrazně předběhla! KFC v Prostějově totiž svoji provozovnu otevřelo už loni v prosinci. Stalo se tak
v prostoru fast foodu poblíž nové nákupní zóny u prostějovského
OBI. V souvislosti s McDonald´s se hojně spekulovalo o prostoru
v obchodním centru Zlatá brána. Zde však řetězec svoji pobočku dodnes nemá. Od kdy a kde tedy McDonald´s svoji slibovanou pobočku
v Prostějově otevře, tak ani po roce stále není jasné. V průběhu uplynulého týdne se Večerník s tímto dotazem prostřednictvím e-mailu
obrátil na tiskovou mluvčí společnosti McDonald´s. „Kdy a kde
přesně se naše restaurace v Prostějově otevře zatím stále nevíme.
Toto město je pro nás ovšem velmi zajímavé a my o něm stále uvažujeme,” vyjádřila se v průběhu uplynulého týdne Drahomíra Jiráková, ředitelka komunikace společnosti McDonald´s.
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Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

ZELENINA

Česnek
síť 200g
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1kg
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Naše RESUMÉ
Je důležitým prvkem nejen
pro vaření, ale i celkovou naši
stravu. Již odmalička slýcháme,
jak je zdravá a že jí musíme jíst.
Faktem je, že je to nejen pravda,
ale ceníme si i samotné chuti.
Regály se zeleninou překypují
v marketech širokým sortimentem. Nejlevnější česnek,
svazek mrkve i červenou papriku nabízí Kaufland, pro
rajčata se vyplatí navštívit Billu,
celer nabízí nejvýhodněji Tesco
a Lidl. A právě toto trio zaútočilo
i s nejnižší cenou na kilo cukety.
Ať vám slouží!
Průzkum proveden
ve středu 21. května 2014

Prostějované, vymíráme!

Náš okres je nejstarší
v Olomouckém kraji

Prostějovsko se po čase opět
dostalo na přední příčku málo
veselých statistik. Český statistický úřad vydal k 1. lednu
2004 výsledky svých výzkumů,
z nichž vyplývá, že prostějovský okres je v rámci celého
Olomouckého kraje absolutně
nejstarší. Máme totiž nejvyšší
podíl důchodců a rovněž celkový věkový průměr obyvatelstva
nás řadí na první příčku.
Zatím nic nenasvědčuje tomu, že
by se tento stav měl v průběhu
dalších let nějak změnit. Znamená
to snad, že se brzy staneme městem důchodců, školy se budou

vyprazdňovat a celkový počet
obyvatel bude neustále klesat?
Názory se různí, avšak zatím nikdo nedokáže změnit nic na tom,
že Prostějované pomalu ale jistě
vymírají! Podle statistiků čekají
celý Olomoucký kraj v budoucnu
velké změny.
Předpokládá se, že v roce 2050
bude v našem kraji žít oproti roku
2002 o neuvěřitelných stotřicetčtyři
tisíc obyvatel méně, což představuje zhruba pětinu lidí. Navíc děti
do čtrnácti let budou tvořit pouhou
desetinu, naopak důchodci nad pětašedesát roků celou třetinu z celkového počtu obyvatelstva.

okres

počet obyvatel

věkový průměr

Jeseník

42 148

37,3

Olomouc

224 333

38,6

Prostějov

109 439

39,0

Přerov

134 599

38,4

Šumperk

125 794

37,9

Zdroj: ČSÚ (k 1. 1. 2004)
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Dopravní komise: lidem z Poděbradova náměstí byly představeny dva rondely
„Mile mě překvapil vstřícný postoj občanů,“ pochvaluje si předseda Zdeněk Peichl

Prostějov/mik - Minulé pondělí
19. května zasedala dopravní
komise města, kde se opět probíraly nejžhavější dopravní aktuality v rámci Prostějova. Druhou událostí uplynulého týdne
v tomto odvětví bylo čtvrteční
veřejné projednávání studie
dvou rondelů na Poděbradově
náměstí. V Národním domě architekti i radní lidem bydlícím
v této lokalitě vysvětlovali potřebnost této dopravní investice.
„Mile mě překvapilo, že až na
jednu výjimku lidé s plánovanou výstavbou dvou kruhových
křižovatek v těsné blízkosti
vedle sebe souhlasili,“ poznamenal exkluzivně pro Večerník
Zdeněk Peichl (na snímku),
prostějovský radní a předseda
dopravní komise města.

U OBI se
změní značky
Dopravní komise města projednala změnu značení u výjezdu
z obchodní zóny od prodejny
OBI v severní části Prostějova.
Toto místo se během uplynulého
roku stalo terčem kritiky, protože vrahovičtí občané, kteří odtud
mohli vozidly či na kolech vyjet a zamířit hned k „myší díře“
a domů, museli celou lokalitu objíždět přes rondel u čerpací stanice

OMV. „Spojil jsem se s majitelem
komunikace, který souhlasí se
změnou dopravního značení a tím
i možností povolení výjezdu od
této obchodní zóny. Půjde teď jen
o to, aby odstranění značky jednosměrného provozu lidé nezneužívali a nezkracovali si tak cestu i do
centra Prostějova. Pak by totiž při
výjezdu na Olomouckou vznikala
velmi nepřehledná situace spojená
s ucpáním křižovatky právě s Olomouckou,“ poznamenal k novince
Zdeněk Peichl, předseda dopravní
komise města.

Propojení
Anglické ulice
s jižním kvadrantem

Už předem avizované přípravy
projektu na propojení Anglické
ulice s jižním kvadrantem probíhá
podle předsedy dopravní komise
bez jakéhokoliv zádrhelu. „Již je
připravena projektová dokumentace pro vyhlášení výběrového
řízení. Když si budeme hodně fandit a konkurz na zhotovitele stavby
proběhne bez zbytečných průtahů,
mohlo by se koncem srpna či začátkem září tohoto roku začít se
stavebními pracemi,“ informoval
Večerník o tomto tématu Zdeněk
Samotný dálniční podjezd u Vra- Peichl. Jenom připomeňme, že
hovic, kterému místní neřeknou tato dopravní investice počítá
jinak než „myší díra“, byl rovněž s rondelem u sběrného dvora
hodně projednávanou záležitostí a také u vjezdu na jižní kvadrant
na pondělním zasedání dopravní v Krasické ulici.
komise. „Když přijíždíte k ´myší
díře´ ze strany od Olomoucké
ulice, je tady jedno takové nepřehledné a nebezpečné místo
v těsné blízkosti podjezdu. Dobrému rozhledu řidičů zde vadí
vysunutý roh jedné ze zahrádek.
Jednáme teď s jejím majitelem K členům dopravní komise se doo prodeji kousku pozemku s tím, stala petice občanů Kravařovy uliže bychom ho odstranili a rozšířili ce i náměstí T. G. Masaryka, kteří
komunikaci. Hodně bychom tak požadují opětovné zprůjezdnění
zpřehlednili toto místo,“ zdůraz- „Kravařky“ směrem do Plumlovnil Peichl.
ské ulice. Tento návrh se ale vůbec

Víc bezpečí
u „myší díry“

Z Kravařovy na
Plumlovskou?
NE!

neujal...„Zahltit Plumlovskou ulici
dalším provozem a zkomplikovat
situaci na křižovatce ještě jedním
semaforem, to bychom si sami přidělávali další komplikace. A riskovat tyto problémy jenom kvůli
tomu, že pár řidičů si zkrátí cestu
o tři sta metrů, to si rozhodně
nedovolíme. A ani nechceme,“
zastává jednoznačně odmítavé stanovisko Zdeněk Peichl.

Dotaz číslo 3
do naší poradny:

Poděbradovo náměstí:
příliš mnoho přechodů
Čtvrteční diskuse s občany
o výstavbě dvou rondelů na Poděbradově náměstí se týkala
i mnoha dílčích úprav projektu.
„Projektant lidem z Poděbradova
náměstí a okolí do nejmenších
detailů vysvětlil veškeré technické parametry plánované investice. Občané, kterých se výstavba
dvou rondelů bude nejvíce týkat
vzhledem k jejich bydlišti v dané
lokalitě, se pochopitelně o přípravy projektů hodně zajímali.
Až na jednu výjimku, kdy jeden
z přítomných pánů prohlásil,
že v Prostějově žádné dopravní
problémy nejsou a rondely jsou
naprosto zbytečné, šlo o naprosto věcnou a korektní diskusi,“
komentoval setkání s občany
Zdeněk Peichl. Lidé v Národním
domě probírali s odborníky i ta-

Foto: archiv Večerníku
kové detaily zmíněného projektu,
jako je počet přechodů pro chodce poblíž obou rondelů. „Projektanti naplánovali celkem čtyři bílé
zebry, což je i podle mého názoru
zbytečně moc. Toto množství
přechodů bude zbytečně komplikovat situaci řidičům, ale i samotným chodcům. Všichni jsme se
shodli na tom, že pouhá dvě místa
pro přecházení komunikace budou stačit,“ prozradil šéf dopravní
komise k jednomu z mnoha projednávaných detailů projektu.

přípravy projektu dvou rondelů
na Poděbradově náměstí. „Občanům byla představena studie
proveditelnosti, nyní se už na
základě připomínek zpracuje projektová dokumentace. Zároveň
s tím budu na příští radě města
navrhovat, aby se začalo s přípravami studie kruhové křižovatky
u kostela Milosrdných bratří. Co
se týká samotných realizací nových rondelů v Prostějově a který
dostane přednost, v tom ještě jasno nemáme. Hodně se teď diskutuje o tom, jestli tímto způsobem
vyřešíme křižovatku na Přikrylově nebo Poděbradově náměstí.
Projekty na obě dopravní řešení
už budou k dispozici, půjde jen
Otázkou nyní zůstává, jakým o to, kde nás bude bota tlačit víc,“
způsobem se budou vyvíjet další uvedl Zdeněk Peichl.

Které rondely
dřív?

EMOCE při uzavírce Dolní ulice rostou, Vrahovická je UCPANÁ
„Objízdnou trasu komplikuje železniční přejezd,“
připouští problém náměstkyně primátora A. Rašková

Dopravní situace po Prostějově v souvislosti s uzavírkou části Dolní ulice a výstavbou rondelu u motorestu
U Rodenů není zas tak růžová a poklidná, jak bylo zpočátku ze strany magistrátu prezentováno. Důkazem budiž
každodenní naprosto zoufalý stav ústící v rozsáhlé kolony
převážně ve Vrahovické a Průmyslové ulici, kudy vedou
hlavní objízdné trasy. Večerník si vše vyzkoušel na vlastní
kůži a vydal se zjišťovat, proč se věci tak, jak se mají...

Společně s Dolní uzavřena i Šárka
Prostějov/red - Od dnešního
dne, tedy pondělí 26. května
2014, se výrazně komplikuje
život obyvatelům v jihovýchodní části Prostějova. Kromě úplné uzavírky Dolní ulice
bude ve stejný den uzavřena
také ulice Šárka!
„Ve dnech od 26. května až
do 4. srpna 2014 bude uzavřena ulice Šárka od křižovatky s Jezdeckou po ulici

Lidická z důvodu opravy kanalizace. Uzavírkou bude dotčena
i městská hromadná doprava.
Linky čísla 2 a 21 budou mít
zrušenu zastávku Šárka bez
náhrady. Objízdná trasa povede
ulicemi Okružní a Jezdecká. Za
případné komplikace se všem
občanům omlouváme,“ uvedla
Jana Gáborová, tisková mluvčí
Magistrátu statutárního města
Prostějova.

Prostějov/mik
Emoce řidičů, kteří ještě v prvních
dnech uzavírky byli chlácholeni tím, že kolaps na objízdných
trasách nehrozí, momentálně
stoupají jako pára nad hrncem.
„Pracuji v Bedihošti a vracím se
autem domů do Prostějova vždy
okolo třetí hodiny odpoledne.
Řeknu vám, že stát ve frontě
v dlouhé koloně vozidel už od
vrahovického kostela, to je fakt
síla...! A když se do toho ještě
stáhnou závory na železničním
přejezdu u Agrostroje, je to
tak na hodinu čekání. Auta se
dopředu posouvají jen hodně
pomalu, a k tomu ještě na Vrahovickou zmateně vjíždějí řidiči
ve směru z Průmyslové ulice.
Prostě katastrofa,“ svěřil se
Večerníku se svými pocity Jiří
Běhal z Prostějova. „Včera tady
došlo opravdu ke kolapsu. Kromě
toho, že na železničním přejezdu

ve Vrahovické ulici byly asi deset minut staženy závory, tak na
druhé straně mířila na vlečce do
areálu sladoven souprava vagonů.
Na křižovatce vedle naší benzínky v tu chvíli nebylo k hnutí,
řidiči zmatkovali, došlo k zácpě
a ani jeden řidič nemohl popojet
dopředu ani couvnout. To bylo
fakt k zbláznění,“ přidal svůj
prožitek člen obsluhy čerpací
stanice ve Vrahovické ulici.
Podle některých řidičů by
právě ve Vrahovické ulici
pomohla alespoňv době dopravních špiček přítomnost
policistů a ruční řízení provozu.
„Policisté by tady nic nesvedli, nic
by se tím nevyřešilo. Provoz po
objízdné trase přes Vrahovickou
ulici opravdu hodně komplikuje
železniční přejezd. Jakmile tudy
projíždí vlak a tím zbrzdí dopravu,
auta se naštosují a řidiči začínají
být pochopitelně nervózní.
A dělají chyby. Bohužel,

Je to hrůza! Během dopravních špiček dochází ve
Vrahovické ulici k nepřehledným situacím, zejména na křižovatce s Průmyslovou ulicí.
Foto: Michal Kadlec

jiný objezd ale není možný,“
pokrčila rameny Alena Rašková,
náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov, která
zodpovědná za dopravu ve městě.

Prostějov/mik - Již pěkných
pár týdnů, či dokonce měsíců,
si o tom v Prostějově šuškají už
i vrabci na střeše. Ambiciózní
podnikatel a prostějovský rodák totiž přišel takzvaně „na
buben“!
Jeho první problémy se začaly
projevovat již před dvěma lety,
co magistrát řešil s Modřanskou
potrubní, jejímž byl šéfem, problémy s nedodržením smlouvy
ohledně výstavby moderního
výrobního areálu jmenované
firmy. Městu dalo hodně práce,
aby parcely v průmyslové zóně
získalo zpět do svého vlastnictví,
firmě Modřany Power, která se
následně stala smluvním partnerem magistrátu, navíc snížilo
smluvní šestimilionovou pokutu
o polovinu.
„Náš investiční záměr v průmyslové zóně jsme museli zastavit
díky hospodářské krizi. Přesto si
myslím, že Prostějov na ´Modřanech´ v žádném případě neprodělal. Vždyť jsme do volejbalu,
basketbalu, tenisu a později i do
hokeje a kopané v tomto městě investovali celkem pětašedesát milionů korun,“ svěřil se před dvěma
lety Večerníku Tomáš Medek.
Ten po konci veškerých aktivit
v této společnosti a nucené pauze ohlásil v roce 2012 comeback,
když založil společnost MPS
Holding a slíbil, že na stejných
pozemcích skutečně postaví průmyslový areál, v němž najdou

uplatnění až tři stovky zaměstnanců. Jako doklad toho, že to
myslí vážně, nechal v prostějovské ulici Újezd postavit luxusní
administrativní sídlo firmy. To
už ale nyní zeje prázdnotou,
stejně jako zmiňovaný pozemek
v průmyslové zóně...
Bohužel, co přesně se stalo
a zda-li má současná kritická
situace nějaké řešení, jsme se
přes veškerou trpělivost nedozvěděli. Bývalý šéf Modřanské potrubní, Modřany Power
a naposledy předseda představenstva MPS Holding se
totiž
momentálně
vyhýbá
jakémukoliv
vysvětlování.
Večerník se ho snažil několikrát
telefonicky
požádat
o vyjádření ke svému odchodu
z prostějovského prostředí. „Odjíždím do zahraničí, zavolejte
příští týden,“ zněla opakovaně
jeho odpověď, kterou místy proložil slibem, že se ozve sám. Do
dnešního dne se tak ale nestalo,
a to i přes esemeskové urgence
a oznámení, že článek už vyjde...
A tak se můžeme pouze na základě spekulací domnívat, které
ze zdrojů financování vyschly.
Tomáš Medek navíc už podle
dalších ověřených informací Večerníku také definitivně zatáhl
kohoutky své sponzorské štědrosti. Miliony od něj přitom měli
slíbeny hokejisté i fotbalisté,
jejichž naděje ovšem v posledních dnech notně pohasly... „Na
chodu oddílu se to ovšem nijak
neprojeví. Neznám přesné problémy pana Medka, ale zprávy, že
něco nefunguje, jsme měli již od

začátku tohoto roku. A rozumím,
že první, co se škrtá, tak jsou
peníze do reklamy a na sponzoring. Zhruba půl uplynulé sezony
jsme tak již fungovali bez jeho
finančních prostředků a zvládli
jsme to. MPS Holding sice byl
naším generálním partnerem,
ale ne sponzorem, co by zajišťoval významnou část rozpočtu,“
nenechal se zaskočit Jaroslav
Luňák, generální manažer „A“-týmu LHK Jestřábi Prostějov.
Ten se již začal chystat na návrat
do první ligy. „Spíše tu byla vize,
že by jejich podpora do budoucna
rostla. Díky výsledkům nám více
přispěli ostatní partneři a usilovně
pracujeme na nových. Ještě je na
to brzy, ale v dohledné době je
představíme a jedná se o výrazně
větší firmy než MPS Holding,“
dodal ke kauze Luňák.
Podstatně více smutní z ukončení
spolupráce s MPS Holding jsou
prostějovští fotbalisté. „Na chodu klubu se odchod generálního
partnera určitě projeví, protože
jsme tím pádem mínus tři miliony korun každý rok... Usilovně
tak sháníme nové sponzory a pracujeme na zajištění příští sezony,
tu letošní se nám podaří dohrát,“
přiznal Petr Langr, předseda 1.SK
Prostějov. „Že bychom ale opustili třetí ligu, to rozhodně nehrozí,“ uklidnil příznivce.
U konce jsou v případě MPS
Holding pochopitelně i veškeré
další aktivity spojené s marketingovou společností TK PLUS.
Tomáše Medka se bude Večerník
samozřejmě snažit kontaktovat
i nadále.

Dolní ulice už od pondělí
V nadcházejícím týdnu začnou probíhat práce na opravě
povrchu komunikace celé Dolní ulice a na budování odbočovacího pruhu u Šárky. Z tohoto důvodu bude od pondělí
26. května do 30. června 2014 uzavřena celá Dolní ulice, a to již
od okružní křižovatky na Petrském náměstí!

Další šofér od nehody ZDRHNUL!

Prostějov/mik - Uplynulou
sobotu v noci byl v Plumlovské ulici na přechodu sražen
mladý muž. Vyšetřování policie komplikuje skutečnost, že
řidič auta z místa nehody ujel.
Jedná se už o třetí podobný
případ z minulého týdne!
„V sobotu čtyřiadvacátého
května kolem půl jedné v noci
došlo na přechodu pro chodce
v Plumlovské ulici v Prostějově ke střetu osobního vozidla
s chodcem. Podle prvotních
informací mělo zatím nezjištěné vozidlo s neustanoveným
řidičem na přechodu pro chodce

Nezbývá tedy nic jiného,
než se obrnit trpělivostí
a vydržet do konce června,
kdy Dolní ulice bude znovu
zprovozněna.

ÚPLNÁ UZAVÍRKA

Tomáš Medek: sliboval miliony, V Plumlovské ulici srazili chodce

TEĎ SE STAHUJE DO POZADÍ

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

srazit čtyřiatřicetiletého muže
a z místa nehody ujet. Sanitním
vozidlem byl zraněný chodec
převezen do nemocnice na ošetření, podle lékařské zprávy by
se mělo jednat o lehké zranění,“
informovala Večerník o nehodě
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Alkohol u řidiče z důvodu jeho
ujetí nebyl pochopitelně zjišťován, u zraněného chodce
policisté nařídili odběr krve.
Okolnosti nehody policisté dopravního inspektorátu nadále
šetří.

Zaměstnankyně vedená v evidenci
úřadu práce dostala 2. 8. 2010 HPP
na dobu neurčitou, plat deset tisíc
hrubého. Odpracovala dvaadvacet
dní za srpen + 7,5 dne v září + 6,5
dne čerpala dovolenou a od 21. 9.
2010 šla na nemocenskou – „zjistila“, že je těhotná. 26. března 2011
nastoupila na mateřskou dovolenou. Pak byla celou dobu na „rodičáku“ a dne 8. 11. 2013 opět nástup
na další mateřskou dovolenou.
Nyní nám přišel doporučený dopis,
že si žádá o čerpání (proplacení)
řádné dovolené navazující na skončení současné mateřské dovolené
z důvodu, aby jí to bezprostředně
navazovalo – od 23. 5. 2014, a dále
chce proplatit starou dovolenou za
období 2010/2011 ve výši 6/12 nevyčerpané dovolené. Odpracovala
celkem 29,5 dne (samozřejmě při
nástupu do zaměstnání už věděla,
že je těhotná), odčerpala 6,5 dne,
a pak už jen nemoc. Kolik tedy
má nárok na dovolenou za to staré
období, a jak se bude proplácet,
počítat? My jí musíme proplácet
i dovolenou za tuto další mateřskou,
aniž u nás cokoliv odpracovala?
Rok 2010 - dny výkonu práce
(29,5 + 6,5 dne) = vzniká nárok na
dovolenou za odpracované dny, tj.
1/12 (tento nárok se již dále pro nemoc nekrátí).
Rok 2011 - dny výkonu práce jsou
dny čerpané mateřské dovolené,
protože zaměstnankyně nečerpala
řádnou dovolenou bezprostředně
po mateřské, bude se jí roční nárok
(ten jí vznikl, protože odpracovala alespoň 60 dní, tj. dní čerpané mateřské) krátit o předchozí
i následnou překážku, tj. o dny
čerpané rodičovské dovolené (jako
u nemoci - za prvních 100 zameškaných pracovních dnů o 1/12 a za
každých dalších 21 zameškaných
dnů o další dvanáctinu celkového
ročního nároku).
Rok 2012 - nejsou dny výkonu
práce, jen rodičovská dovolená, nárok na řádnou dovolenou nevzniká.
Rok 2013 - vzniká dovolená za
odpracované dny (za čerpanou mateřskou), tj. 1/12 (neodpracovala
alespoň 60 dnů).
Rok 2014 - čerpání veškeré staré dovolené + dny výkonu práce
(mateřská) dají určitě více než 60
dnů - vznikne nárok na dovolenou
za celý kalendářní rok. Protože
zaměstnankyně žádá o čerpání dovolené bezprostředně po mateřské,
zaměstnavatel nebude o následnou
rodičovskou dovolenou krátit.
Asi jsem vás nepotěšila, ale na dovolenou má skutečně nárok.

Tragédie u Senice na Hané:

Jel motorkář zběsilou rychlostí?

Prostějov/mik - Tragická nehoda
na křižovatce za Senicí na Hané
z 10. května, kterou nepřežil řidič
Peugeotu a čtyřiačtyřicetiletý motorkář ze Stařechovic Miroslav
Chytil, budí i nadále spoustu emocí. Policie v těchto dnech zjišťuje
veškeré okolnosti celého neštěstí.
Jak už Večerník před třemi týdny
informoval, podle vyjádření policie nedal řidič osobního vozidla na
křižovatce přednost projíždějícímu
motorkáři. Oba na tvrdou srážku doplatili životem. Během posledních
dnů se ale v redakční poště stále více
množí diskuzní příspěvky od čtenářů, kteří pochybují o jednoznačné
vině na tragédii.
„Dobře, řidič auta mu nedal přednost, ale otázkou je, jakou rychlostí

jel ten motorkář. Pokud předepsanou devadesátkou, mohl chybujícího řidiče auta včas vidět, zareagovat
a částečně to ubrzdit,“ zní nejčastější
vyjádření na toto téma.
Bylo tomu skutečně tak? Jel
motorkář po hlavní komunikaci
v rámci předpisů, nebo naopak
přespříliš rychle? Na tyto otázky
teď hledají odpověď policisté.
„Šetření nehody nebylo ukončeno
a nadále probíhá. K řádnému objasnění všech příčin nehody byly
vyžádány znalecké posudky z oboru
soudního lékařství a silniční dopravy, jejichž vypracování bude trvat
v řádu několika týdnů,“ zareagovala
na dotaz Večerníku Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.

„CIKÁŇATA“ VYPÁLILA BYT v Rozhonově ulici
Šéf Domovní správy: „Rodina si vymaluje sama!“

Prostějov/mik - Hned tři hasičské jednotky se minulé úterý
brzy ráno rozjely k požáru
v jednom z prostějovských
domů v Rozhonově ulici. Jak
později vyšlo najevo, ohněm
zničený nábytek mají na svědomí děti, které ho samy zapálily!
Holt, potomci se mají hlídat
a sirky ani zapalovač jim do rukou nepatří...
„Na místo vyjeli profesionální
hasiči z Prostějova a dobrovolní
hasiči z Vrahovic i Žešova. Bylo
zjištěno, že požár sedačky byl
uhašen před jejich příjezdem.
Byt však zůstával silně zakouřen, na jeho odvětrání použili
hasiči přetlakovou ventilaci. Na

místo byla povolána i lékařská
služba, protože dvě osoby se
nadýchaly kouře,“ informovala
Večerník Vladimíra Hacsiková,
tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje s tím, že škoda byla
vyčíslena na tři tisíce korun.
Zajímalo nás, co požár z úterý
20. května zapříčinilo? V tom
mají tentokrát hasiči i majitelé
objektu jasno. „Zjistilo se, že
děti si ráno hrály se zapalovačem a koženou sedačku vlastně
přímo podpálily. Na majetku Na vyhození. Tak do této kožené sedačky si už nikdo z romské
Foto: HZS Olomouckého kraje
vznikla určitá škoda, nejde ale rodiny rozhodně nesedne...
o nic drastického. Vyměníme a kouřem poničený interiér exkluzivně pro Večerník Vladidvě spálené zásuvky elektrické- bytu vymaluje sama na vlastní mír Průša, jednatel Domovní
ho vedení, ale rodina si ohněm náklady,“ okomentoval událost správy v Prostějově.
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Piáno už je na náměstí: ZAHRAJTE SI!

Prostějov/mik - Projekt s názvem „Piáno v ulicích“ se
ujal už v mnoha českých
a moravských městech.
Delší čas se diskutovalo
o tom, zda také v Prostějově
najde své uplatnění. Měl své
zastánce
i odpůrce. A zvítězilo rozhodnutí, dát klavíristům šanci!
Zastupitelé statutárního města tak před časem poskytli
tomuto nápadu zelenou, jeho
hlavní patronka Iva Polická
dokonce obdržela kulturní
grant a od minulého pátku už
máme piáno na náměstí!
„Jsem ráda, že náš projekt získal příznivou odezvu u vedení
města. Nebylo jednoduché
přesvědčit okolí, že piáno volně
přístupné lidem na veřejném
místě a příležitost projevit
vlastní umělecké sklony bude
přínosné pro oživení náměstí.
Jsem ale přesvědčena, že brzy
se z něj stane velká a oblíbená

GRATULACE

atrakce,“ sdělila Večerníku v pátek po poledni Iva Polická.
Velkou podporu má tento projekt
i u radní a předsedkyně kulturní
komise města Milady Sokolové.
„Mám samozřejmě velkou radost. Bylo velmi dobré, že paní
Polická se obrátila na grantovou komisi v rámci projektu
oživení prostějovského náměstí
a finanční podporu získala. Teď
jenom doufám, že lidé odhodí stud
a kdokoliv si na ten klavír zahraje,“
vzkázala všem Prostějovanům si
Milada Sokolová.
Teď snad jen zbývá popřát, aby
veřejně přístupný klavír někdo
nezničil či snad nedejbože
neukradl! „Já myslím, že se
mu nic nestane. Přes noc ho
přikryjeme plachtou, a když
bude moc škaredé počasí, tak jej
přestěhujeme do kavárny.
A že by ho někdo kradl? Vždyť
je umístěn přímo pod kamerou
městské policie,“ nenechala se
vyvést z klidu Iva Polická.

Už ho přivezli. Minulý pátek odpoledne si na klavír, který našel útočiště na prostějovském náměstí, zahráli děti i ti jedinci pokročilejšího
věku.
2x foto: Michal Kadlec

Tipy nejen na kulturní a společenské akce hledejte na...

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Léto vtrhlo do Prostějova, AQUAPARK otevřel své brány!
Dne 28. května 2014
oslaví své 60. narozeniny
pan Michal KONŠEL
z Prostějova.
Všechno nejlepší,
hodně zdraví a spokojenosti do
dalších let přejí bratr
Adolf s rodinou.
INZERCE

„Voda je jako kafe, má pětadvacet stupňů,“ lákal v pátek
Večerník do bazénu šéf Domovní správy Vladimír Průša
Prostějov/mik - Kdo čekal
na slunné dny s možností lákavého osvěžení, dočkal se!
Uplynulý pátek se totiž otevřely brány prostějovského
aquaparku v Krasické ulici,
čehož ještě týž den využily
stovky koupáníchtivých lidí,
zejména pak malých dětí.
A jestli si myslíte, že při zahajovacím dni byla voda ještě studená jako led, mýlíte se!
„Je jako kafe, má pětadvacet
stupňů,“ liboval si Vladimír
Průša, jednatel Domovní
správy v Prostějově, která
obrovské koupaliště provozuje. Podobné nadšení vládlo
i během soboty a neděle...
„Dnes, v pátek 23. května jsme
otevřeli letní sezónu jako vůbec první koupaliště v širokém
okolí. Jsou k tomu přímo ideální podmínky, za což jsme pochopitelně rádi. Na obloze ani
mráček, voda má pětadvacet
stupňů a okolní vzduch je jen
o jeden stupínek teplejší. Přiznám se, že vodu jsme posledních pět dnů přihřívali. Tepelná
čerpadla jela naplno, v pondělí
devatenáctého měla ještě voda
pouhých třináct stupňů,“ prozradil Večerníku přímo v aquaparku těsně po desáté hodině
dopoledne Vladimír Průša. Šéf
Domovní správy v Prostějově
je přirozeným optimistou a rekordní návštěvu očekával už
první den. „Zatím to vypadá
tak, že bychom ten rekord návštěvnosti z prvních dnů provozu aquaparku z roku 2012
INZERCE
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mohli překonat. Před dvěma
lety přišlo osm set padesát
lidí,“ podotkl Průša. Kolik ve
skutečnosti přišlo v pátek na
koupaliště v Krasické ulici návštěvníků, nebylo do uzávěrky
Večerníku známo.
Ve chvíli naší návštěvy, tedy
v pátek těsně po desáté hodině
dopoledne, už byla v aquaparku zhruba první dvacítka návštěvníků. „S manželem sem
chodíme pravidelně už sedm
let hned první den, co otevřou.
V některých letech se to nepovedlo, protože při nahlášeném
zahájení sezóny někdy pršelo
nebo byla zima. Ale většinou
to vyšlo,“ usmívala se Jindra
Pisková z Krasic. „Já se vždycky těším na první příležitost,
kdy můžu přijít na koupaliště.
Když jsem byl mladší, tak jsem

se jeden rok koupal už třicátého dubna. To je můj rekord,“
pochlubil se manžel Josef Piska. Manželům se v aquaparku
viditelně líbí. „Někdo říká, že
to není ono, že se tady nedá
plavat. Ale pro nás starší nebo
naopak pro malé děti je to tady
ideální. Kdo si chce zaplavat,
může jít klidně do lázní nebo
do Vrahovic,“ míní svorně oba
manželé.
Na úspěšné letní sezóně
makali pracovníci Domovní
správy v aquaparku už od
konce února. „Spoléháme
na určitou stabilitu, ale každý
rok se snažíme vymyslet něco
nového. Letos zde máme nové
hodiny, které jsou vidět téměř
z celého areálu. Proběhla
také poměrně výrazná úprava dětského
kého
é o hřiště,
iště
těě, které
tě,
te ještě

F o t o r e p o r tá
Fotoreportáž
áž

Otevřeno. Už v pátek při prvním dni provozu bylo v prostějovském aquaparku hodně veselo! Foto: Michal Kadlec
v průběhu sezóny doplníme
o další atrakce. Došlo rovněž
k úpravě technologie aquaparku, čímž nyní dosáhne-

me výrazných úspor energií.
Proběhla samozřejmě i běžná
údržba, nátěry lehátek i laveček
a u těch nejexponovanějších

jak se v pátek otvíral aquapark...

brodítek jsme vyměnili povrch
za protiskluzový,“ informoval
o všech proměnách Večerník
Vladimír Průša.
3x foto: Michal Kadlec

Šéf byl u toho. Letošní koupání v aquaparku zahájil osob- Sklouzněme se! První návštěvníci z řad školáků, kteří měli Pojď do vody! Přestože voda v bazénech měla pětaně jednatel Domovní správy v Prostějově Vladimír Průša. prázdniny kvůli volbám do Evropského parlamentu, zamířili dvacet stupňů, počáteční kroky většiny návštěvníků byly
poměrně nesmělé...
nejprve na obří skluzavku.
O zahajovací skok do bazénu jsme ho ale žádali marně...
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Večerník zjišťoval, zda-li se můžeme koupat v plumlovské přehradě...

Ve Tvorovicích
Tvorovicí
icííchh
zavzpomínají na Soči

NÁDRŽ UŽ LÁKÁ PRVNÍ PLAVCE. OHROZÍ JE SINICE?

Tvorovice/mls - Oblíbená olympiáda v Nezamyslicích už není
jedinou zimní sportovní akcí
konanou pod žhavým sluncem.
Spolek Syslov z Tvorovic pořádá v sobotu 31. května 2014
na hřišti TJ Sokol Tvorovice
„Sportovní odpoledne pro děti
i dospělé aneb Vzpomínky na
Soči“. Přijďte se pobavit a zasoutěžit si v různých sportovních disciplínách inspirovaných
zimní olympiádou, např. v běhu
na lyžích, střelbě, curlingu nebo
hodu sněhovou koulí. Vítáno je
zimní oblečení včetně šál, rukavic, čepic a podobně.

Ve Vícově se budou
bavit děti i vojáci
Vícov/mls - Obecní úřad ve Vícově srdečně zve na Dětský den
s vojáky. Akce se koná v sobotu
31. května 2014 od 14.00 hodin
na hasičském hřišti ve Vícově.
K vidění zde budou ukázky vojenské techniky a zbraní, atraktivní bude nepochybně i střelecký trenažér. Pro děti budou
připraveny soutěže i sladké odměny.

Němčicko má talent
Němčice nad Hanou/mls Přesvědčit se o tom budou
moci diváci Školní akademie,
která se bude konat ve čtvrtek
29. května od 16.00 hodin a v pátek 30. května od 16.00, resp.
19.00 hodin v němčickém sále
kino Oko.

inzerce

První odběry vzorků budou krajští hygienikové provádět DNES

Přehradu po letech
oživili první jachtaři

A je to tady! Po více jak čtyřech letech je vybagrovaná
a opět napuštěná plumlovská přehrada připravena ke
koupání. Parné počasí v závěru uplynulého týdne k prvním radovankám tohoto druhu přímo lákalo. Večerník
se tedy vydal zjišťovat, zda je voda v přehradě skutečně
vhodná ke koupání. Odpověď na tuto zásadní otázku
jsme hledali u krajských hygieniků.
Mostkovice, Plumlov/mls
Plumlovská přehrada je už zcela napuštěná a pohled z dálky na
modrou hladinu dává alespoň na
chvíli zapomenout, jakými všemi
peripetiemi si její revitalizace prošla a kolik (leckdy zbytečných)
milionů korun stála... Na začátku
jara byla přitom ještě nádrž zelená jako Rákosníčkův průjem, což
řadu lidí už dopředu odradilo. Nyní
je však stav vody výrazně lepší a
obavy mnoha lidí, že by v ní už
na jaře mohly být opět sinice se
nepotvrdily. Tento fakt vyplývá
i z nedávného měření Zdravotního
ústavu v Ostravě. Navíc v přehradě
se objevili raci, z čehož se dá usuzovat, že voda je čistá.
O tom, zda je voda v nádrži
vhodná také ke koupání, rozhodnou až měření krajských
hygieniků. Jak se Večerníku podařilo zjistit, ti na plumlovské
přehradě zatím žádné testy neprovedli. „První odběr vzorků vody

máme naplánovaný na pondělí
26. května. Výsledky měření,
budou známy v závěru příštího
týdne,“ sdělila nám jedna ze zaměstnankyň z Krajské hygienické
stanice v Olomouci.
V každém případě se zdá, že ze
současného stavu vody v nádrži
už můžeme mít radost. Na první pohled to vypadá, že plavcům
žádné jedovaté bakterie nehrozí.
Tuto domněnku však definitivně
potvrdí právě až zmíněná měření
hygieniků.
Čistou vodu na přehradě by dlouhodobě měla zajišťovat zejména
srážedla umístěná na jejích přítocích a také rostliny vysazené
nedaleko bývalé nudistické pláže.
Kvůli odstranění živin pro jedovaté sinice se dno přehrady
rovněž vybagrovalo. Tato akce,
která se prodražila na téměř
sto dvacet milionů korun, si ze
strany veřejnosti vyžádala kritiku zejména kvůli svému neustálému prodlužování termínu

Plumlov/mls - Již v průběhu května plumlovská přehrada konečně ožila. První z jachtařů právě
v těchto dnech brázdili vodu, na
kterou čekali dlouhé čtyři roky...
Na vodu vyrazila také osmiletá
Kristýna Piňosová. „Dcera závodí
již druhým rokem a konečně může
trénovat na domácí vodě a ladit formu bez nutnosti cestovat na vzdálené přehrady,“ pochvalovala si její
maminka Andrea, která doufá, že se
k přehradě opět vrátí život.

Stav vody v nádrži se totiž po zelené kalamitě v posledních týdnech
opět zlepšil. Čím dál více již láká
i ke koupání. „Plavat jsem zatím
nikoho neviděla, zatím je to jen pro
otužilce,“ hlásila pro Večerník Piňosová s tím, že pro jachtaře je voda
skvělá.
Tento sport má na plumlovské přehradě skoro osmdesátiletou tradici.
Dlouhodobě za ním stojí skvělé
úspěchy, které dělají dobré jméno
i městu Prostějov.

nikatelům, ukáže právě letošní
sezóna. Už nyní je jasné, že čistota vody zůstane mimo jiné závislá také na (ne)kázni obyvatel
Plumlova a přilehlých obcí, kteří
stále nejsou připojeni na kanalizaci. Svoji roli nepochybně sehrají i zemědělci hospodařící na
okolních polích.

region@vecernikpv.cz

Plachtí se. Na jachtě se proháněla i osmiletá Kristýnka. Foto: archív A. Piňosové

Hladový požár spolykal v Němčicích
majetek v hodnotě přes milion a půl korun!
okázali
Hasiči d SA!
oživit P

www.vecernikpv.cz

VYPIL OSM PIV, RUM A SEDL ZA VOLANT!
Kladky, Výšovice/mik - Ani uplynulý víkend se na silnicích neobešel
bez toho, že by na ně vyjeli opilí
řidiči. Až neskutečný se jeví případ
z Výšovic, kde policisté nachytali
muže za volantem po osmi vypitých pivech a jednom rumu!
Leč vskutku se tak stalo. V pátek
23. května kolem půl jedenácté v noci
kontrolovali policisté ve Výšovicích
u křižovatky na Vřesovice osobní vo-

zidlo Škoda Felicia. „U pětadvacetiletého řidiče provedli dechovou zkoušku, která byla pozitivní, a naměřili mu
1,86 promile alkoholu v dechu. Řidič
se přiznal, že vypil zhruba osm piv
a půl deci rumu. Po poučení se podrobil lékařskému vyšetření spojenému
s odběrem biologického materiálu
v nemocnici. Na místě mu byl zadržen řidičský průkaz a zakázána další
jízda,“ informovala Večerník Irena

Svatý Petr má Smržické vandr rád, rekord ale nepadl...
Jubilejní desítku absolvovalo téměř patnáct stovek nadšenců

Smržice/mls - Uplynulou sobotu
sportoval téměř celý český národ.
Většina z nás však pouze pasivně
při sledování semifinále hokejového mistrovství světa v ledním hokeji. Někteří se však pohledem na
výkony dvacítky profesionálů na
ledě nespokojili. Takoví měli šanci vyrazit na největší turistickou
akci v regionu. Jubilejní desátý
ročník Smržického vandru letos
přivítal celkem 1 468 účastníků.
Pořádně zabrat tak dostala nejen
lýtka turistů a cyklistů, ale i zápěstí pořadatelů vypisujících jeden
účastnický diplom za druhým...
A PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
jakožto tradiční mediální partner,
u toho nemohl chybět.
V sobotu 24. května, kdy se konal už
desátý ročník oblíbeného Smržického vandru, to bylo s oblačností hodně
nahnuté. Celostátní předpovědi slibovaly silné bouřky a tak mraky nad
hlavou byly jednoznačně nejdiskutovanějším tématem ve sportovním

areálu, z něhož vandrovníci vyráželi
na některou z připravených tras. Nakonec vše dobře dopadlo.
„Zdá se, že nás tam nahoře mají rádi,“
komentoval vydařené počasí Zdeněk
Balcařík z pořádajícího Klubu českých turistů Smržice. Ani tak však
rekord z roku 2012, kdy díky zcela
vymetené azurové obloze dorazilo
1 637 lidí, nepadl. Smržické vandr
však zaznamenal druhou nejvyšší
účast v historii. „Letošní ročník byl
výjimečný výrazným nárůstem jezdců na horských kolech, kterých dorazilo přesně šestsetčtyřicetosm,“ vypíchl úctyhodné numero Balcařík. Pro
jezdce na „horácích“ byly připraveny
čtyři trasy. „Je toho na mě poslední
dobou nějak moc, tak jsem si sem
přijel dát pořádně do těla, abych si vyčistil hlavu. Už to opravdu potřebuji,“
zmínil se padesátiletý Milan z Prostějova, který do terénu vyrazil na
nejdelší šedesátikilometrovou trasu.
Také letošní ročník zaznamenal solidní účast pěších, kterých bylo celkem

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

Už je připravena. Napuštěná přehrada a teplé počasí na konce minulého týdne zvaly ke koupání.
Foto: Martin Zaoral
dokončení prací. Kromě čištění
dna proběhla rovněž potřebná rekonstrukce hráze přehrady, která
přišla na dalších sto čtyřicet milionů korun. Obdobné kroky podniklo Povodí Moravy také v případě
Podhradského rybníku.
Jaký efekt revitalizace nádrže
přinese lidem i místním pod-

776 159 120

V Kladkách a Výšovicích chytli další opilé řidiče

319. Všichni na úvod svého putování
prošli právě dokončovanou naučnou
stezkou na Stráž. „Nejvíce z nich zvolilo nejkratší jedenáctikilometrovou
trasu, dvacet se však rozhodlo ujít
celých padesát kilometrů. Ti se vrátí
až pozdě odpoledne či večer,“ zmínil se brzy po zahájení akce Zdeněk
Balcařík.
Nejmladším účastníkem vandru byla letos čtyřměsíční Terezka
Marková z Prostějova, která se
jedenáct kilometrů svezla v kočárku. Zatímco jméno nejmladšího
vandrovníka se každý rok mění,
identita toho nejstaršího zůstává už
několik let stejná. I letos se jím stal
osmaosmdesátiletý Karel Ošťádal pocházející ze Smržic. Letos na
svém silničním kole vyrazil na svoji
„tradiční“ třiapadesát kilometrů dlouhou trať, čímž předčil řadu výrazně
mladších sportovců. „Na kole pořád
jezdím každý den. Cyklistika mi dává
strašně moc, drží mě při životě,“ svěřil
se exkluzivně Večerníku Karel Ošťá-

Bylo tu rušno. Od sobotního rána se sportovním areálem ve Smržicích rozléhal
typický cvrkot stovek bicyklů i dusot turistických pohorek. Foto: Martin Zaoral
dal, který je navzdory svému pokročilému věku zřejmě nejčipernějším
klientem Domova pro seniory v Kostelci na Hané.
Smržické vandr i letos dokázal, že je
stále atraktivní pro stovky lidí, kteří
se sem velice rádi vracejí. Činí tak
zejména díky výtečnému zázemí,

kdo vše vandroval ve smržicích....

které pro ně připravil sehraný tým
pětapadesáti pořadatelů z Klubu
českých turistů Smržice. Rozsahem
srovnatelnou turistickou akcí v rámci
celého Olomouckého kraje je pouze
„Putování za loštickým tvarůžkem“.
To se v Lošticích na Šumpersku koná
už tuto sobotu 31. května.
3x foto: Zdeněk Balcařík

nou, Nezamyslic a Brodku u Prostějova.
„Hasiči ihned zahájili průzkum objektu
v dýchací technice a vyhledávání zmiňované osoby. Opakovaně všechna místa
prošli a výskyt ohrožené osoby vyloučili,“
poskytl úvodní zprávu z místa požáru
Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého
kraje.
Živá bytost ale v domě byla přece jen
ohrožena. „V domě kromě psa nikdo nezůstal. Zvíře se ovšem hasičům podařilo z
kouře zachránit, a poté také úspěšně pomocí kyslíku oživit,“ uvedl mluvčí krajských hasičů.
Hasičům se podařilo po chvíli požár lokalizovat, poté pokračovali v dohašování,
vyklízení a odvětrání prostor po požáru.

„Na místě pak začal pracovat vyšetřovatel hasičů společně s Policií ČR. Provedla
se dokumentace a ohledání pro zjištění
možné příčiny vzniku požáru,“ dodal
Zdeněk Hošák.
Případ si na místě převzala policie, která
však čeká na odborné stanovisko hasičského vyšetřovatele. „Příčina požáru
zatím není známa. Ohněm byl poškozen
nejen interiér, ale také některé z venkovních částí domu. Předběžně byla škoda
vyčíslena na jeden milion a šest set třicet
tisíc korun s tím, že za sto třicet tisíc korun byly zničeny dvě motorky v garáži,“
poznamenala k případu ničivého požáru
v Němčicích nad Hanou Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.

Představujeme regionální podnikatele...

RC Konice spolupracuje s fakultou UK v Praze

Konice/pr - První zmínka o zdravotnickém zařízení se datuje k roku 1996, kdy si
fyzioterapeutka Lenka Dvořáková po osmnácti letech praxe ve státním zdravotnictví
a úspěšné atestaci otevřela soukromou fyzioterapeutickou ambulanci.
První adresou tohoto zařízení byly pronajaté prostory polikliniky v Konici. Protože
podmínky v tomto prozatímním azylu byly
nedůstojné, rozhodli se manželé Dvořákovi
adaptovat prostory svého rodinného domu
v Tyršově ulici. A tak po třech letech vzniklo
na ploše 110m2 moderní rehabilitační cent-

rum, které umožnilo provoz již zaběhlé FYZIOTERAPIE. Zlepšily se tím pracovní podmínky personálu a došlo k rozšíření nabídky
o nadstandardní služby v podobě solária, sauny s muzikoterapií, vodoléčby, rekondičních
masáží, rašelinového programu a zvláště pro
ženy pak rehabilitačního cvičení. Postupně se
stal samozřejmostí doplňkový prodej rehabilitačních pomůcek a občerstvení. V průběhu
času se rozšířil i seznam léčebných procedur
hrazených zdravotními pojišťovnami.
Se zbytečnou skromností se centrum může
pochlubit novinkou. Koncem loňského roku

bylo osloveno a byla mu nabídnuta spolupráce s KRL VFN a 1. lékařskou fakultou
Univerzity Karlovy v Praze při testování
a vývoji nového systému pro terapii poruch
stability.
Potřebujete-li ze zdravotních důvodů či
si jen tak odpočinout a relaxovat, nemusíte jezdit daleko. V rehabilitačním centru v Konici vás rádi uvítají a přesvědčí
o svých kvalitních službách. Více informací na www.rehabilitacekonice.cz nebo
přímo na telefonníchčíslech 731 172 674,
582 396 374.

Z chaty u Bohuslavic čmajznul
sekačku i kanystry s benzínem

Bohuslavice/mik - Zlodějem byl zahradník! Alespoň se tak jeví krádež
sekačky a benzínu z chatky na katastru Bohuslavic. Policisté teď po zloději pátrají.
„Ze spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody je podezřelý
zatím neznámý pachatel, který se někdy v čase od 11. do 24. května tohoto
roku vloupal do rekreační chaty v katastrálním území Bohuslavice, načež poškodil vstupní branku oplocení, vnikl na pozemek a následně do chatky. Z ní
odcizil motorovou benzínovou sekačku a dva plastové kanystry s benzínem.
Majiteli způsobil škodu za 12 tisíc korun,“ sdělila Večerníku Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.

Pane šofére, zastavte,

máte dva zákazy řízení!
Brodek u Prostějova/mik – Soudní zákaz řízení motorových vozidel. Který řidič si ale z tohoto rozhodnutí něco dělá? Muž
kontrolovaný policisty v Brodku
u Prostějova tedy určitě vůbec
nic!
„V poslední době dalším hříšníkem, který usedl za volant, ačkoliv
mu to soud zakázal, je sedmatřicetiletý muž, kterého kontrolovali policisté v Legionářské ulici
v Brodku u Prostějova. V sobotu
sedmnáctého května krátce po jedenácté hodině v noci řídil vozidlo
Škoda Felicia. Při jeho kontrole po-

licisté zjistili, že má soudem uloženy dva zákazy řízení všech motorových vozidel, a to až do srpna roku
2018,“ uvedla Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Je jasné, že policisté pirátovi silnic
další jízdu zakázali. Je ale takový
zákaz vůbec co platný? „Řidič je
podezřelý ze spáchání trestného
činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za který mu
v případě prokázání viny a odsouzení hrozí až tříletý pobyt za
mřížemi,“ oponuje mluvčí krajské
policie Irena Urbánková.

Ve Vrbátkách se policisté

Nejstarší. Karel Ošťádal ze Smržic jel v osmaosmdesáti letech třiapadesát kilometrů na kole, bez něhož si život nedokáže představit.

Nejmladší. Manželé Markovi z Prostějova se čtyřměsíční
účastnicí Terezkou v kočárku.

Nová atrakce pro turisty. Pěší trasy procházely novou naučnou stezkou na Stráž.

Ve Skalce se sjedou přespolní běžci
Skalka, Prostějov/jim - Obec
Skalka, Klub biatlonu Prostějov a TJ Liga stovkařů Olomouc pořádají za podpory
Olomouckého kraje už osmý
ročník závodu v přespolním
běhu Běh ve Skalce, jenž je zároveň pátým ročníkem Memoriálu Radomila Večeři. Akce se

uskuteční v sobotu 31. května
přímo v lázeňském areálu.
Štefánia Šrámová, dvakrát Marie
Hynštová, Jitka Hrušková, Martina Dřímalová, Marie Delingerová, Lenka Planičková mezi
ženami, Milan Holický, dvakrát
Jaroslav Ženčák, Roman Kovář,
David Pelíšek, Petr Vymazal

a Pavel Dvořák mezi muži se zatím stali vítězi v hlavní kategorii
- běhu na deset kilometrů. Další
jména přibudou již o nadcházejícím víkendu.
„Jde o sportovní běžeckou příležitost pro všechny věkové
kategorie, od předškoláků až po
seniory v pěkném prostředí lá-

zeňského parku ve Skalce a jeho
okolí,“ láká zájemce místopředseda prostějovských biatlonistů
a ředitel závodu Antonín Bůžek.
Vše odstartuje v 9.00 hodin
závodem běžecké školky pro
děti do šesti let na 200 metrů,
následně elévové do devíti let
zdolají vzdálenost 650 metrů,

elévové do jedenácti let, mladší
žáci i starší žáci v sólo závodech
pokoří 1,3 kilometru a o čtvrt na
jedenáct se do závodu na 3 330
metrů vydají dorostenci, dorostenky, junioři a juniorky. Start
hlavního závodu mužů, žen, juniorů, juniorek je naplánován na
11.00 hodin.

„Vždy zvítězí ten názor, který sdílí většina,“ říká Anna Janečková
Němčice nad Hanou/mik - Čtyři jednotky
profesionálů a dobrovolníků zasahovaly
počátkem uplynulého týdne v Němčicích
nad Hanou u ničivého požáru garáže rodinného domku. Hasiči měli naspěch, neboť plameny se velmi rychle rozšířily i na
přilehlou obytnou část budovy. Vše bylo
navíc zdramatizováno možnou přítomností
osoby v prvním patře, uvězněnou plameny
a hustým kouřem. To se naštěstí nepotvrdilo, v zakouřeném domě ale zůstal pes!
Prvotní informaci o zahoření v garáži
a další podrobnější popis situace na místě převzala linka tísňové pomoci hasičů
minulé pondělí 19. května krátce po půl
třetí odpoledne. Společně s profesionální
jednotkou hasičů z Kojetína vyjeli k místu i dobrovolní hasiči z Němčic nad Ha-

odmítl podrobit lékařskému vyšetření,
navíc policisté zjistili, že u sebe nemá
řidičský průkaz. Další jízdu mu samozřejmě také zakázali,“ uvedla ke druhému případu mluvčí krajské policie
Irena Urbánková.
Oba řidiči jsou podezřelí ze spáchání
přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který jim hrozí až roční
pobyt za mřížemi, peněžitý trest nebo
zákaz činnosti.

Brodek u Prostějova:

Exkluzivní rozhovor se zastupitelkou obce Čechy pod Kosířem

Štěstí v neštěstí. Plameny sice ohrožovaly celý obytný dům v Němčicích nad Hanou, nejvíce to ale odneslo vybavení garáže
včetně dvou motorek.
2x foto: HZS Olomouckého kraje

Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Dalším, kdo usedl za volant pod
vlivem alkoholu, byl šestatřicetiletý
řidič vozidla Ford Tranzit, kterého
kontrolovali policisté v sobotu krátce před druhou hodinou odpoledne
v Kladkách. Také v jeho případě byla
dechová zkouška pozitivní s hodnotou 1,51 promile. Tento muž se však

Čechy pod Kosířem - Hned pět uskupení uspělo při posledních komunálních volbách v Čechách pod Kosířem a mezi
sedmičku zastupitelů si občané vybrali i Annu Janečkovou.
Jediná komunistická zástupkyně v obecním plénu se navíc
stala předsedkyní kontrolního výboru. Na podzim už kandidovat nehodlá, přeje si však, aby uspěl současný starosta
Milan Kiebel a ve funkci pokračoval i nadále.
Jiří Možný
Sedmičlenné obecní zastupitelstvo je tvořeno hned
pěti kandidátkami. Je to znát na
spolupráci?
„Spolupráce je celkem dobrá,
schůze zastupitelstva jsou na dobré
úrovni. Starosta je vždy dobře připravený a podklady k jednání nám
předává v dostatečném předstihu.
Na schůzi se vše řeší věcně a v klidu, takže to funguje velice dobře.
Někdy se zajiskří, ale to k té práci
přece
patří...(úsměv)“
p
Nijak negativně se neprojevují ani odlišné stranické příslušnosti?
„Ne. Každý na určitou otázku sdělíme svůj názor, každý řekne, jak je
to podle něj správně, nebo jak by
to řešil on. Vždy zvítězí ten názor,
který sdílí většina. Tak to funguje
při všech tématech, jimiž se zabýváme.“
Jste předsedkyní kontrolního výboru, co tato funkce obnáší?
„Kontrolujeme především hospodaření obce, což znamená, že jednou za čtvrt roku jdeme na obecní
úřad, kde si vyžádáme podklady

pro účetnictví. Zkontrolujeme si
faktury, vyúčtování dotací, paní
účetní nám k tomu dá své poznámky a své názory. Máme tu
vůběc úžasnou paní účetní, která
za spoustu let nikdy neměla žádný
závažný problém.“
A co se dle vašeho názoru
v obci za uplynulé čtyři
roky podařilo?
„Nová multifunkční budova,
kterou jsme postavili za minutu dvanáct, protože teď by už
zřejmě nebyly takové možnosti
získat dotaci. Náš minulý pan
starosta Mader se o to přičinil
a náš současný pan starosta Kiebel
v tom pokračuje. Myslím si, že
to je největší dílo a pro Čechy
pod Kosířem velice užitečné. Je
tam provoz od neděle do pondělí
a od pondělí do neděle. Ve všední dny i o víkendu je prostě hala
obsazená. Těší nás, že se tento
projekt povedl a takové zařízení
v obci konečně máme. Prostor na
seberealizaci v něm najdou úplně
všichni. Dále se podařilo opravit
budovu bývalé továrny, ve které
je hasičské muzeum. Vybudovali
jsme volnočasový areál a opravili
část hřbitovní zdi.“

„Na jedné straně jsme rádi, že je
o Čechy pod Kosířem takový zájem,
na straně druhé nám dělá strašný problém
parkování návštěvníků. Bylo by nutné
vybudovat na vjezdu do obce záchytné
parkoviště, ale na to nemáme peníze...“
Foto: archív A. Janečková
Čechy od Kosířem jsou
známé i svým kulturním
vyžitím, jak jste s ním spokojena?
„Jo, v Čechách se pořád něco
děje...(smích) Na jedné straně
jsme rádi, že je o naši obec takový zájem, na straně druhé nám
dělá strašný problém parkování
návštěvníků. Bylo by nutné vybudovat na vjezdu do obce záchytné
parkoviště, ale na něco takového
momentálně nemáme peníze.
V každém případě je to časté téma
pro pracovní porady, protože někteří návštěvníci jsou opravdu
bezohlední a parkují, kde se dá!
Máme pak Čechy úplně zacpané
auty...“
y
Rýsuje se tu nějaký posun?
„Jednáme s Olomouckým krajem.
My bychom dali pozemek, kraj finance. Kraj slibuje, že se do toho
pustí, ale brzdou jsou jako u všeho
peníze.“

zastupitelka Čech pod Kosířem ANNA JANEČKOVÁ
o aktuálním problému, které trápí nejen vedení obce
Co dále trápí Čechy pod
Kosířem?
„Potřebujeme opravit některé místní komunikace, zmodernizovat
školu, dokončit opravu hřbitovní
zdi. Problémem obce je ale nedostatek stavebních míst. Zájem
o výstavbu je velký, bohužel není
kde stavět. Obec již žádné pozemky nemá a soukromí vlastníci je
nechtějí prodat. Je to škoda, Čechy
pod Kosířem jsou nepochybně
pěkné
místo pro život.“
p
Na co se v nejbližší době
připravujete?
„Budeme provádět komplexní revitalizaci centra obce. To bude také
velký oříšek, na němž pracujeme a
domlouváme se na všech schůzích
zastupitelstva. Dále jsme zahájili
výstavbu nové čistírny odpadních
vod. Požádali jsme o dotace a dostali je! Nová čistírna tak bude hotová ještě letos. (úsměv) Vzali jsme
si v tomto volebním období velké

sousto, takže je pořád co projednávat a o co se starat.“
Na podzim se konají další
komunální volby. Budete
v nich opět kandidovat?
„Nemám to v plánu, jsem v zastupitelstvu nejstarší a říkala jsem si,
že by bylo vhodné uvolnit místo
mladším. Ale panu starostovi jsem
slíbila, že pokud vyhraje volby, tak
jsem ochotna pomáhat při organizaci kulturních akcí, protože mě
tato práce pořád velmi baví. Takže i když nebudu v zastupitelstvu,
tak bych se podílela na práci pro
obec.“
A jaký výsledek voleb si
přejete?
„Aby to vyhrál současný starosta.
Začal hodně práce a potřeboval by
víc času, aby mohl všechno dokončit. Bylo by dobré, aby měl šanci
v započatém díle pokračovat. Po
předchozím starostovi Maderovi se
toho chopil opravdu velice dobře.“

honili s šoférem bez „papírů“
Vrbátky/mik - Minulý čtvrtek
22. května večer prováděli
policisté v rámci dohledu
nad bezpečností a plynulostí
silničního provozu kontrolní
činnost ve Vrbátkách. A o práci
měli postaráno!
„Policisté předepsaným způsobem zastavovali i vozidlo Škoda
Octavia. Řidič však na pokyn
nereagoval a v jízdě pokračoval.
Hlídka řidiče dostihla v jedné
z ulic v obci. Zkontrolovala
ho a zjistila, proč na znamení
nezastavil. Okresním soudem

v Přerově má totiž třiašedesátiletý
muž vysloven zákaz řízení všech
motorových vozidel až do září
2016. Na místě mu byla další
jízda zakázána,“ informovala
Večerník Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje.
Muž v seniorském věku je teď
podezřelý ze spáchání přečinu
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za který
mu hrozí až tříletý pobyt za
mřížemi.

U Lipové vykradli chatu!

Lipová-Seč/mik - Škodu za takřka třináct tisíc korun způsobil zatím
neznámý pachatel, který se někdy v čase od 12. do 22. května tohoto
roku vloupal do rekreační chaty nacházející se v katastrálním území
Lipová-Seč.
„Odcizil z ní motorovou sekačku, vrtačku, akušroubovák a sadu plochých klíčů. Policisté případ prověřují pro podezření ze spáchání trestných činů krádeže a porušování domovní svobody, za které pachateli, v případě jeho zjištění, hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi,“ uvedla
k případu Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.

V Kralicích a Brodku u Prostějova

zastavili další jezdce

pod vlivem PERVITINU

Kralice na Hané, Brodek u Prostějova/mik – Během pár hodin
na přelomu soboty a neděle
předminulého týdne nachytali
policisté dva řidiče pod vlivem
drog. Smutné je to, že mezi
přistiženými byla mladá řidička
a také muž, který se za šoféra
jen vydává. Řidičák totiž vůbec
nevlastní!
„V sobotu sedmnáctého května
krátce před půlnocí kontrolovali
policisté na Prostějovské ulici v Kralicích na Hané řidičku osobního
vozidla. U jednadvacetileté ženy
provedli dechovou zkoušku, která
byla negativní, zato test na omamné
a psychotropní látky byl pozitivní
na pervitin. Řidička se po poučení
podrobila lékařskému vyšetření
spojenému s odběrem biologického
materiálu v nemocnici. Policisté jí
na místě další jízdu zakázali,“ popsala první případ Irena Urbánková,

tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Dalším pirátem silnic, který řídil pod
vlivem omamných a psychotropních
látek, je osmatřicetiletý řidič vozidla
Škoda Felicia. Toho policisté kontrolovali v neděli 18. května v noci
v Brodku u Prostějova. „Alkohol byl
u řidiče vyloučen dechovou zkouškou, zato test na omamné a psychotropní látky byl pozitivní na pervitin.
Řidič se k užití drogy přiznal. Při kontrole navíc nepředložil řidičský průkaz. Ani nemohl, protože nevlastní
žádné řidičské oprávnění. Lékařskému vyšetření se odmítl podrobit,
policisté mu další jízdu pochopitelně
zakázali, uvedla Irena Urbánková.
Oba zfetovaní řidiči jsou teď
podezřelí ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu, který bude po zadokumentování oznámen příslušnému
správnímu orgánu k projednání.

Kultura v Prostějově a okolí...
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Noc kostelů: Prošli jsme za vás všech

DO MOŘIC DORAZILY osm prostějovských svatostánků!
NÁDHERNÉ ROCKERKY

V novém prostředí, na
novém pódiu, ale stále se
starými dobrými rockovými fláky. Tak by se dal
charakterizovat čtrnáctý
ročník oblíbeného Revival
festu v Mořicích. Kromě
potetovaných rockerů
s ostře řeznými rysy na něj
letos dorazilo také neobyčejně mnoho velmi krásných žen. A nechyběl ani
Večerník!

Tradiční Revival fest se letos
přesunul na nový plac
na
video rnikpv.cz
e
c
.ve
www

Jubilejní pátý ročník
Prostějov se letos popáté připojil
k celosvětové akci s názvem Noc
kostelů. Ta poprvé proběhla roku
2005 ve Vídni, aby se následně rozšířila i za hranice. Své brány poutníkům z řad veřejnosti letos otevřelo
celkem osm modliteben.

Děti na prvním místě

Mořice/peh
Jedna z největších přehlídek
revivalových kapel v České
republice nabídla uplynulý
pátek a sobotu celkem třináct
kapel hrající muziku, která
psala rockové dějiny a měnila životní postoje miliónů
mladých lidí na celé planetě.
Na tradiční Revival festival
v Mořicích v pátek dorazilo
něco přes šest set lidí. Následující den se toto publikum
rozrostlo o další dvě stovky
posluchačů. Podstatná část
z nich se do Mořic vrátila za
zdejší jedinečnou atmosférou. Při posledních několika
ročnících k ní neodmyslitelně
patřil také prudký liják. Toho
se však pravidelní návštěvníci

Prostějov/peh - Prostějovské svatostánky se opět po roce předvedly v plné parádě u příležitosti Noci
kostelů. Večerník byl u toho a navštívil všechny zdejší svatostánky,
které se Noci kostelů zúčastnily...

Hudba a krása. Při jedné ze skladeb brněnského Led Zeppelin Revivalu vystoupila i tanečnice, která se s mečem oháněla jedna báseň. Výtečně přitom doplňovala jedinečné kytarové riffy, které se všem milovníkům
dobré muziky už dávno zaryly hluboko do srdce. Foto: Martin Zaoral
letos ke svému velkému údivu
nedočkali. To však některé z
nich spíše vykolejilo.
„Už jsem tady byl asi pětkrát,
ale tolik nádherných ženských
jsem tu snad ještě neviděl...
Kdyby začalo pršet, tak tu na
jednom místě máme nejvíc kandidátek na miss mokré tričko na
světě. Takže já se na ten déšť,
který tady skoro vždycky pamatuji, vyloženě těším. Jako na
potvoru to vypadá, že letos nezaprší a nezaprší,” litoval usměvý

Martin z Prostějova, který na
rockových peckách vyrůstal.
„Nikde v dalekém širokém okolí
jich neuslyším tolik jako právě
tady v Mořicích,“ objasnil další
z důvodů své návštěvy.
Festivalový program, který začal už v pátek odpoledne, skončil
po sobotní půlnoci. Zakončil jej
revival Kabátu ze Vsetína, který
si říká Waťák. Toho však v květnové noci tentokrát třeba rozhodně nebylo. Všechny přítomné hřálo něco docela jiného...

Hned několik organizátorů programů zaměřilo svou pozornost na
děti a mládež. Pro nejmenší bylo
připraveno loutkové divadlo, kreativní činnosti, pohádky a soutěže.
„Program pro děti pořádáme každou středu, takže máme už trochu
praxi. Pro nejmladší jsme zajistili
maňáskové představení, dorostenci
se nám pochlubí svými pěveckými
dovednostmi a ani na dospělé jsme
nezapomněli,“ pochlubil se bohatým programem kazatel prostějovské Církve bratrské Pavel Lukáš.
Jeho slova potvrdily i slečny Bětka,
Daniela, Veronika, Magda a Kačka, které kromě zpěvu pomáhaly
i s organizací aktivit pro mladší děti.
Potěšit nejen děti, ale i žaludek se
rozhodli organizátoři ve sborovém
domě Apoštolské církve, kde
se nejen tvořilo, ale i grilovalo...
„Všichni jsme tu rodiče s dětmi,
takže jsme zvolili takový rodinný
program. Byla by škoda nevyužít
tak krásného počasí a zahrady. Navíc všichni jak tu jsme, máme velmi
kladný vztah k jídlu, takže volba
byla jasná,“ usmívala se hlavní pořadatelka sboru Apoštolské církve

Jana Rozehnalová, pro kterou byla
letošní Noc kostelů premiérová.

Pravidelní účastníci

Čárku za účast na Noci kostelů si už
pravidelně udělala i kaple sv. Anny
v Drozdovicích, která letos vsadila
na klidného a meditačního ducha.
„Letos jsme vzhledem k organizačním důvodům upustili od bohatšího
programu, přesto si u nás návštěvníci pochopitelně mohou prohlédnout
interiér kaple, pohovořit o historii
svatostánku a věnovat se soukromé
meditaci a modlitbě,“ shrnula program kostelnice kaple sv. Anny, paní
Eva Stančíková. I kostel sv. Petra
a Pavla zvolil pro letošek návrat ke
kořenům a původní myšlence Noci
kostelů: „lidé mohou navštívit náš
kostel v neobvyklých hodinách,
zapálit svíčku a dozvědět se něco o
historii kostela,“ přiblížil program
večera farář Władysław Mach. Příznivci klasické hudby si přišli na své
v modlitebně Českobratrské církve evangelické Sboru Českých
bratří, kde už od sedmé hodiny potěšily hudebnické duše návštěvníků
Hana Čermáková a Hana Ryšavá
hodinkou barokní hudby, následované spirituály z produkce zdejšího
pěveckého sboru Exaudi. „Bydlím
nedaleko, tak jsem si přišla zpříjemnit večer,“ libovala si Marta Veselá.

Vzácná návštěva
Pravidelným účastníkem Noci
kostelů je i Husův sbor, který se
tradičně pochlubil bohatým programem, ve kterém si to své našli
malí i velcí. „Program jsme koncipovali tak, aby se u nás pobavili děti
společně s rodiči. Koneckonců děti
jsou velký poklad a pro nás starší
je příjemné se o ně starat. Program
nám pomohli připravit dobrovol-

Klauniáda v kostele. Že v chrámu Husova sboru může být pěkná legrace, ukázal nejmenším a jejich rodičům vesele potrhlý klaun.
Foto: Petra Hežová
níkům nejedno tajemství spojené
s kostelem či blízkým okolím. „Rádi
bychom si od města vyžádali sochu
sv. Jana Sarkandera, který stával
v blízkosti kostela, kam bychom ho
po zrestaurování rádi vrátili,“ prozradil P. Petr Matula. I letos se několik
kostelů pochlubilo zpřístupněním
prostor, kam se hned tak někdo nedostane V případě kostela Povýšení
sv. Kříže a vrahovického kostela
sv. Bartoloměje to byla mimo jiné
i kostelní věž. A protože ani do jedné
z věží nebyl instalován výtah ani pojízdné schody, návštěvníci si mohli
řádně ověřit svoji fyzickou kondici.
Odměnou jim byly nejen posílené
svaly na nohou, ale hlavně dech beroucí výhled.
Přestože se letos hned několik kostelů z provozních či organizačních
důvodů Noci kostelů neúčastnilo,
programová nabídka byla bohatá
a každý z návštěvníků si tak jistě přišel na své. A pokud jste si i vy letos
dali pauzu, vězte, že za rok nás čeká
Fitness program pro náročné
pro Prostějov už v pořadí šestá Noc
Organizátoři programů pro jed- kostelů, na které ani PROSTĚnotlivé kostely prozradili návštěv- JOVSKÝ Večerník nebude chybět.

níci a přátelé. Některé z nich, jako
například veselého klauna Jana
Šprynara nebo hudebnici Ivu Kevešovou jsem měl tu čest oddávat
a oni se mi rozhodli účastí na tomto
projektu poděkovat,“ přiznává farář Miloš Košíček, který ve svém
svatostánku mimo jiné uvítal vzácnou návštěvu, patriarchu Církve
československé husitské Tomáše
Butta: „Reagoval jsem na milou
pozvánku pana faráře a přijel jsem
do Prostějova, abych nabídl rozhovor či osobní požehnání zdejším
návštěvníkům. Před zahájením
programu jsem se tu stihl projet
i historickým kočárem, takže jsem
měl možnost trochu nasát atmosféru Prostějova,“ svěřil se Večerníku
patriarcha. Parádní projížďku historickým kočárem jako vystřiženým
z pohádkové knížky si mohli užít
malí i velcí účastníci Noci kostelů,
díky Muzeu historických kočárů
z Čech pod Kosířem.

jaká
ja
aká bbyla
ylaa ppremiéra
reemiérra rrestaurant
esstaaurant dday...
ayy....
3x foto: Petra Hežová

Dorostenci v akci. Bětka, Daniela, Veronika, Super grilovačka. Miriam, Samuel Eliáš Klimtovi Vrahovické zajímavosti. Bohatou programoMagda a Kačka se o Noci kostelů v modlitebně a V. Rozehnal si v modlitebně Církve bratrské vy- vou nabídkou se pochlubili i organizátoři ve
Církve bratrské pochlubili svými dovednostmi. zkoušeli tvoření lampičky a sázení okrasných květin. vrahovickém kostele sv. Bartoloměje.

Svěží jarní zpravodajství z Prostějovska

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 Víceúčelové hale-ZS v Prostějově již PŘÍŠTÍ 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...
Ve druhém dílu soutěže uspěli ti, kteří věděli, že MICHAL DAVID OZNAČIL ZA SVŮJ NEJVYDAŘENĚJŠÍ HIT PÍSNIČKU „NONSTOP“. Jsme rádi, že vás „boj“ o vstupenky na koncert natolik
zaujal a v losovacím osudí se sešlo REKORDNÍCH 427 správných odpovědí. Děkujeme!
Z nich jsme vylosovali druhou šťastnou trojici: Pavel DOMINIK, Okružní 129 * Míra MLÁDEK,
Belgická 5, Prostějov * Alena VĚTŘÍSKOVÁ, Brněnská 23, Prostějov
Vstupenky si budete moci vyzvednout přímo v redakci Večerníku a to od úterý . května.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 3. KOLO ZNÍ:
KDY NAPOSLEDY VYSTOUPIL MICHAL DAVID VE VÍCEÚČELOVÉ HALE-ZS V PROSTĚJOVĚ?
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 29. KVĚTNA, 12.00 hodin. Jména třetí party výherců,
která tentokrát bude čtyřčlenná, zveřejníme v příštím vydání, které vychází v pondělí 2. června a třeba
i v něm najdete šanci, jak se dostat na koncert Michala Davida ZADARMO...

Výherci
vstupenek
na koncert
Ivety Bartošové
si mohou svůj
lístek od zítřejšího
dne, tj. ÚTERÝ
27. KVĚTNA,
vyměnit přímo v
redakci Večerníku
(Olomoucká 10,
Prostějov)
právě za koncert
Michala Davida,
případně po domluvě na jinou
akci pořádanou
během prázdnin
2014 agenturou
HIT TRADE.
Bližší info na
608 706 148.

Sběratelé grafiky se v Prostějově
sešli NAPOSLEDY!

Prostějov/peh - Na XXVII. setkání sběratelů a přátel grafiky,
které proběhlo uplynulou sobotu
v prostějovském Kulturním klubu Duha, se sešly desítky sběratelů z širokého okolí. Přestože se
jedná o ojedinělou akci, zdá se, že
šlo o setkání poslední.
Už posedmadvacáté se do Prostějova sjeli sběratelé drobných
grafických tisků exlibris i grafických listů z širokého okolí, aby se
setkali s přáteli sběrateli a vyměnili
si novinky z oboru a především
sběratelské tisky. S těmi se přijelo
pochlubit několik desítek sběratelů,
mezi nimi i pravidelný účastník sběratelských setkání Jaroslav Přehnal
z Plumlova... „Považuji se za specialistu-známkaře a mými oblíbenci
jsou zejména rytci jako Bohumil
Heinz, Jaroslav Tvrdoň nebo Jindřich Schmidt. Nejvíce si cením asi
grafiky od Adolfa Borna, Snídaně
v poušti. Tu bych nevyměnil ani za
nic neprodal,“ dušuje se člen Spolku
sběratelů a přátel exlibris Jaroslav
Přehnal, který se na srazu setkal

Sběratelská vášeň. O tom, že sběratelství není jen záležitostí
mužů, jste se mohli přesvědčit na sedmadvacátém srazu sběratelů grafiky.
Foto: Petra Hežová
i s dlouholetým přítelem a prostějovským tanečním mistrem Jiřím
Šindlerem.
Po úvodní neformální výměně tisků
mezi sběrateli zahájil pořadatel akce
Josef Dolívka výstavu „Prostějov
v kresbě a grafice“. Sedmadvacáté
setkání sběratelů přes hojnou účast
by mělo být, jak se Večerníku podařilo zjistit, tím posledním. „Setkání
sběratelů bylo vždy celostátní akcí,
na kterou se sjelo tři až čtyři sta
účastníků z celého světa. V poslední
době ale zájem o sběratelství bohu-

žel zaniká. V uplynulých letech se
setkání sběratelů odehrávala pouze
na pěti místech v republice, z nichž
v současnosti zbyl jen sraz prostějovský. I ten ale v důsledku značného nezájmu našeho města o tuto akci
zanikne,“ prozradil organizátor akce
Josef Dolívka, který byl z minimální
podpory zástupců města, vzhledem
ke své celoživotní činnosti v oblasti
kultury, značně zklamaný. „Snad se
situace změní a sběratelé ze všech
koutů země si k nám znovu najdou
cestu...,“ zadoufal.

Ze života města
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RIZIKO TRAGÉDIÍ na křižovatce smrti Jiráskovo náměstí 4:
má v Čechůvkách snížit OSVĚTLENÍ

PRODÁNO!

Křižovatka, která u řidičů budí panickou hrůzu.
Přesto tady hlavně z neopatrnosti a kvůli rychlé
jízdě dochází k mnoha tragédiím, které vyvolaly
snahu k okamžitým bezpečnostním opatřením.
Kdo ale na křižovatce smrti v Čechůvkách čekal
stavbu rondelu, ten se spletl. Magistrát ji zatím
vybaví jen osvětlením...
Prostějov/mik
Vedení města po dohodě s Olomouckým krajem navrhuje vybudovat v této lokalitě osvětlení. Radní na svém zasedání předminulé
úterý schválili vyčlenit na tuto
akci tři sta tisíc korun. „Navíc nám
byla přidělena dotace na realizaci
zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích ve výši dvou
set šestnácti tisíc korun. Celkové
náklady na vybudování světel u
křižovatky v Čechůvkách tak budou činit pětset deset tisíc korun,“
vyčíslil Zdeněk Fišer, náměstek
primátora Statutárního města
Prostějov.

Nad křižovatkou budou vybudovány čtyři sloupy veřejného
osvětlení, které již z dálky
upozorní přijíždějící řidiče na
křížení komunikací. „Vedle
dnes již existujícího výstražného
dopravního
značení
místa
častých nehod přispěje osvětlení
ke zvýšení bezpečnosti na této
křižovatce,“ přidala náměstkyně
primátora pro dopravu Alena
Rašková.
Toto opatření přichází paradoxně
i přesto, že drtivá většina smrtelných tragédií a série dalších nehod na této křižovatce se stala v
denních hodinách. Veřejnost tak
očekávala spíše stavbu rondelu.

„Kruhová křižovatka je možným
řešením, ale jde o velice nákladnou
investici, která se musí projednat s
Olomouckým krajem,“ nechala se
dále slyšet Alena Rašková.
A co na nebezpečnou křižovatku říkají prostějovští řidiči?
Jak Večerník zjistil, neexistuje mezi nimi jednotný názor.
„Rondel by samozřejmě vyřešil
úplně všechno. Otázka ale je,
kdo by ho zaplatil a jestli by
vůbec byla ochota ho stavět,“
míní například Jaroslav Novotný
z Prostějova. Jiní šoféři si zase
myslí, že i za smrtelné tragédie
si mohou neopatrní kolegové
sami. „Vždyť je to tady napro-

Je to dostačující? Křižovatku smrti v Čechůvkách se město rozhodlo vybavit osvětlením. Zda-li to pomůže snížit riziko, je však otazníkem...
3x foto: Michal Kadlec
sto rovný a přehledný úsek, ne- v lidech, víte! Pokud někdo jezdí
dělejme z rondelů všemocný jako čuně, nepomůže mu ani ronlék! V Čechůvkách je křižovatka del...,“ přidal v družné zpovědi
naprosto v pohodě, jenomže pro Večerník.
rovný úsek svádí řidiče k vysoké Samotná veřejnost je tak v nárychlosti. A v tom je ten hlavní zorech na křižovatku v Čechůvproblém. Pokud někdo vyjíždí kách rozdělena na dva přibližně
ze ´stopky´ od Vrahovic nebo stejné tábory. Všichni se ale
Kralic na Hané, nedokáže pak shodnou na tom, že avizované
zareagovat na rychle přijíždějící osvětlení rozhodně nepomůže
vozidlo,“ je přesvědčen Jan Krát- vyřešit problém s místem plným
ký z Vrahovic. „Všechno je totiž smrtelných tragédií...

Prostějov/mik - Když již
před dvěma lety Večerník
upozorňoval veřejnost na
skutečnost, že se chystá
prodej domu na Jiráskově
náměstí číslo 4, byli jsme
obviňováni
bývalými
nájemníky i zástupci města
z šíření nepravdivých zpráv.
A hle, rok se sešel s rokem a
nemovitost už je prodána!
„Ano, nyní ho prodáváme, ale
pouze jeho polovinu,“ potvrdil
na nedávné tiskové konferenci
rady města Jiří Pospíšil, první
náměstek primátora Statutárního města Prostějov, který
je zodpovědný za majetek
města. „Do záměru prodeje
této nemovitosti se přihlásilo
sedm nebo osm zájemců. Dům
se prodával za odhadní cenu 3

390 000 korun, ale nejvyšší
nabídka a tím i vítězná zněla
na částku jednoho milionu a
sedmi set korun. I za tuto cenu
doporučujeme zastupitelům
prodej nemovitosti schválit.
Už z toho důvodu, že barák je
ve velmi špatném technickém
stavu a město by do něj samo
muselo z důvodu nutných
oprav investovat až tři miliony
korun,“ řekl dále Pospíšil.
Město ovšem zájemci prodává
jen polovinu zmíněné nemovitosti a ještě k tomu bez
zahrady. „S pozemkem mezi
domem na Jiráskově náměstí
číslo čtyři a městskými
lázněmi by nové zastupitelstvo mohlo mít jiné záměry,“
dodal na vysvětlenou tak
nějak neurčitě.

Železárny-Annahütte také NEPLNÍ SMLOUVU!

Prostějov/mik - Renomovaná
společnost Železárny-Annahütte se zařadila do fronty
těch firem, které v poslední
době nedodržely smlouvu
ohledně koupě pozemků
v průmyslové zóně a následné podmínky do stanoveného termínu postavit slíbený
výrobní areál. Annahütte má
ale jednu přednost, s městem

seriózně jedná o nápravě!
Firma se kupní smlouvou z 21.
června 2008 zavázala postavit
na pozemcích o celkové výměře
osmi hektarů nový výrobní areál. A to do šesti let. Vzhledem k
tomu, že do dnešního dne nebyla
realizace zahájena, magistrát má
právo od prodeje pozemků jednostranně odstoupit. „Přestože
investor v současné době inten-

Firma ale na rozdíl od jiných jedná o nápravě

zivně řeší další kroky vedoucí k
zahájení výstavby, není reálné,
aby byla stavba zahájena do
termínu vyplývajícího z kupní
smlouvy. Od loňského roku ale
jednáme se zástupci společnosti,
která má nadále eminentní zájem
výstavbu výrobního areálu realizovat,“ uvedl Jiří Pospíšil, první

náměstek primátora Statutárního
města Prostějov s tím, že hodlá
vyjít investorovi vstříc.
„Podle nově dohodnutých podmínek je společnost povinna
zajistit do 31. března 2015 platné stavební povolení a do 31.
července 2016 výstavbu výrobního areálu včetně platné kolaudace. Zároveň došlo
ke zpřísnění sankčních
podmínek, pokud by
nedošlo k realizaci

Radní pod palbou

stavby, investor bude povinen
zaplatit za každý měsíc prodlení
namísto dosavadních tří set tisíc
korun za každý měsíc prodlení
částku půl milionu korun,“ dodal
Jiří Pospíšil.
O názor Večerník požádal i vedení firmy Železárny-Annahütte,
do jejíhož sídla jsme uprostřed
minulého týdne po telefonické
domluvě zaslali e-mail se třemi
otázkami. Do uzávěrky vydání
ovšem odpovědi nedorazily.

Prodáno pod cenou. Přibližně za polovinu odhadní ceny se magistrát
zbavil části tohoto domu na Jiráskově náměstí.
Foto: Michal Kadlec

Šéf „sportovní“ komise Večerníku potvrdil: Magistrát se chystá mimořádně podpořit hokej
„Může nastat precedens, ale nesmíme narušit chod města,“ připouští Pavel Smetana

Prostějov - Jak informujeme na sportovních stranách dnešního vydání
Večerníku, vedení prostějovského hokejového klubu LHK Jestřábi požádalo
město o mimořádnou veřejnou finanční podporu ve výši přesahující tři miliony
korun. Prostějovští radní rozhodně neřekli NE, hokejisté zřejmě peníze spojené
s nedávným úspěchem v podobě postupu do první ligy dostanou. Nestane se
však tato podpora precedentem a nepožádají i ostatní sportovní kluby ve městě o
mimořádný příspěvek? Právě na toto téma Večerník v rámci pravidelného seriálu
rozhovorů vyzpovídal Pavla Smetanu (na snímku), radního a předsedu Komise
pro mládež a tělovýchovu rady města.
Michal Kadlec
Můžete potvrdit, že oddíl LHK Jestřábi požádalo mimořádnou veřejnou
finanční podporu a v jaké
výši?
„Ano to mohu potvrdit. Do Komise pro mládež a tělovýchovu
dorazily dvě žádosti. Jedna od
pana Tomigy na mládež ve výši
třistapadesát tisíc korun, druhá pak od pana Luňáka na tým
mužů ve výši tří milionů korun.
Otázkou, kolik prostředků bude
možné uvolnit, se bude rada
města a následně zastupitelstvo
zabývat na svých dalších jednáních.“
INZERCE

Jak se vy osobně jako
předseda komise pro
mládež a tělovýchovu díváte
na tuto mimořádnou žádost?
„Předně jsem rád, že se prostějovský hokej jako bájný Fénix
zvedá z popela a vrací se do první
ligy. Chápu, že tento postup do
vyšší soutěže s sebou nese zvýšené náklady, a tudíž hledá oddíl
prostředky pro jejich pokrytí.
Jak jsem již uvedl, rada města
se na svém jednání bude těmito
žádostmi zabývat a věřím, že
dodatečné prostředky na podporu
prostějovského hokeje. Jen bych
podotknul, že letos obdržel klub
LHK Jestřábi na činnost mládeže
už částku 2 130 000 korun a na

činnost mužského týmu částku
sedm set tisíc korun. Tyto prostředky byly vyčleněny na pronájem ledu a dopravu.“
Sledoval jste osobně nějak výsledky hokejového
mužstva v právě ukončené sezónně?
„Byl jsem na několika utkáních
tak, jak mi to časové možnosti
dovolovaly. Stejně tak se snažím
navštěvovat také utkání dalších
sportovních oddílů ve městě, i
když musím přiznat, že vzhledem
k současnému časovému vytížení se mi ne vždy daří dorazit na
zápas, které bych rád navštívil.“
Nebojíte se určitého precedensu, kdy možného

kladného vyřízení žádosti hokejistů využijí i další sportovní
kluby a rovněž požádají o mimořádné finance?
„Máte pravdu, že taková situace může nastat. Bude pak na
možnostech rozpočtu města, zda
bude reálné takovým žádostem
vyhovět. V rozpočtu byl schválen rámec prostředků určených
pro veřejnou finanční podporu,
a to nejen do oblasti sportu, ale
i kultury a sociální oblasti. Rada
města a zastupitelstvo se musí
chovat jako řádný hospodář a
může různé aktivity občanů města podporovat pouze ve výši, která nenaruší další důležité stránky
chodu města. Prostějov je jedním
z mála měst, které dokáží podporovat tak pestrou škálu aktivit občanů a to díky svému výbornému
hospodaření.“
Okolo hokeje je nyní v
Prostějově velmi rušno.
Hodně se přetřásá také smělý
plán pana Luňáka pokusit se o
postup do extraligy. Myslíte si,
že je vůbec možné v tak malém městě „uživit“ tolik nej-

vyšších sportovních soutěží?
„O ambici pana Luňáka jsme
byli informováni. To, zda uspěje, je především záležitostí LHK
Jestřábi, jeho vedení a především
hráčů. Nechci nyní předjímat
výsledek, věřím však, že se nám
společnými silami případný další postup LHK Jestřábi podaří
podpořit. Je pouze otázkou, zda
bude dále pokračovat dobré hospodaření města a zda příští zastupitelé města, vzešlí z podzimních
voleb, budou této aktivitě nakloněni. Samozřejmě se nelze spoléhat pouze na peníze města, ale je
třeba hledat i jiné finanční zdroje,
což si vedení hokejového klubu
uvědomuje.“
Pokud město nyní vyhoví žádosti hokejistů, stane se hokejový klub nejvíce
podporovaným subjektem.
Znamená to tedy, že se hokej v
Prostějově stává sportem číslo
jedna?
„Neřekl bych, jestli se hokej
stává sportem číslo jedna. Každá sportovní aktivita má své
příznivce a nechci opravdu

tvrdit, že jeden
sport má být
tím prioritním.
Je žádoucí podporovat všechny
aktivity,
které motivují
mládež k zapojení se do činností,
jež jí umožňují

žít zdravým stylem a
odvádí ji od rizikového chování. Snaha
podpořit
úspěšné
sportovní
aktivity
je rozumná a věřím,
že také zastupitelstvo
vzešlé z voleb bude takto moudře jednat.“

Foto: Archív Večerníku

Soutěž
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01. 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. 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

z
c
.
v
p
k
ecerni

03. Veselá knihovna z GJW. Třída 8.Az 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.

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

04. 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.

05. 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.

06. 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.

Průběžný stav hlasování, jaký byl v pátek 23. května ve 22.00 hod.

Zpravodajství
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Prostějovská ČSSD zveřejnila své kandidáty pro komunální volby O Krista začal být „zájem“!
Sociální demokraté vsadili na jistotu a členy současného vedení města

Prostějovská sociální demokracie a její výběr adeptů pro
kandidátní listinu voleb do Zastupitelstva Statutárního
města Prostějov, které se konají již letos na podzim,
zůstaly velmi konzervativní. Nutno jedním dechem konstatovat, že podle očekávání. Jasnou jedničkou, o čemž
Večerník exkluzivně informoval už na začátku roku, se
stal současný primátor Miroslav Pišťák, „dvojkou“ a trojkou jsou jeho náměstci Alena Rašková se Zdeňkem
Fišerem. A co víc, v první desítce kandidátky ČSSD je
hned devět současných zastupitelů!
Prostějov/mik
Razantní změna v prostějovské
ČSSD
před
listopadovými
volbami do zastupitelstva?
Zapomeňte! Sociální demokraté
absolutně vsadili na osvědčenou
politickou reprezentaci radnice.
„Hodnocení města v oblasti
ekonomiky i působení našich
zastupitelů bylo podle mého
názoru pozitivní a občan sám ve
volbách napoví, zda to vnímá
stejně a zda dá přednost stabilitě
před experimenty,“ poskytla svoji
reakci Večerníku Zuzana Bratterová, předsedkyně Městské organizace ČSSD v Prostějově.
Jasnou jedničkou „oranžových“
je tedy v Prostějově znovu
Miroslav Pišťák. „Pan primátor obdržel ve volbě lídra kandidátky sedmačtyřicet hlasů
z devětačtyřiceti možných, což

je výrazný mandát, který mezi
členy ČSSD hodnotí jeho
spěch
dosavadní práci ve prospěch
a,“ je
občanů města Prostějova,“
přesvědčena šéfka městské organizace strany. „Dvojkou“ naa kandidátce ČSSD je rovněž podle
mátora
očekávání náměstkyně primátora
Alena Rašková, na třetím místě
dil
se také nic nemění a obsadil
ch
ho další z primátorových
náměstků Zdeněk Fišer.r.
Na dalším pořadí je první
náměstek hejtmana Olomouckého kraje a současný
radní Alois Mačák i jehoo
el
další kolegové z rady Pavel
vá,
Smetana, Milada Galářová,
diný
Bedřich Grulich. Jako jediný
nováček se na pozici číslo osm
atelobjevila soukromá podnikatelp Ten
ka Jana Halvadžievová, Top
upitelé
pak uzavírají stávající zastupitelé
ekaniJiří Pospíšil a Božena Sekani-

stupitelstvu. Osobně věřím, že
bude toto hodnocení pozitivní,“
poznamenala Bratterová.
Stálicí v popředí kandidátek
ČSSD v Prostějově za posledních
dvacet let je současný primátor Miroslav Pišťák. Ten příliš
nechtěl v tuto chvíli předjímat
výsledky své strany v listopadových komunálních volbách
a své případné uhájení primátorské pozice. „V posledních
několika volebních obdobích
získala sociální demokracie
Prostě
v Prostějově
vždy mezi devíti
čtrnác mandáty v zastupitelaž čtrnácti
Pev věřím, že tyto pozice
stvu. Pevně
obhájíme Těžko ale v tuto chvíli
obhájíme.
předpoví
předpovídat,
které nové strany
či hhnutí se voleb zúčastní,
a jjak celkové hlasy voličů
bu
budou
rozmělněny,“
sv
svěřil
se Večerníku
M
Miroslav
Pišťák. „Naše
strana ale vsadila na
osvědčenou
sestavu,
která toto město přivedla
k prosperitě a výborným
h
hospodářským
výsledk
kům,“
dodala na závěr
„d
„dvojka“
na kandidátce
Č
ČSSD
Alena Rašková.
K
Kompletní
kandidátku
Sázka na jistotu. Trojice Miroslav Pišťák, Alena Rašková a Zdeněk
pr
prostějovské
ČSSD do koFišer povedou prostějovskou ČSSD do komunálních voleb v listopadu
mu
munálních
voleb najdete
tohoto roku.
Foto: Michal Kadlec na www.vecernikpv.cz!
w

nová. Až na jedenáctém místě se
pak ocitl poslanec Pavel Holík.
„Nedomnívám se, že jde o propad. Poslanec Holík stejně jako
senátorka Sekaninová si plní
své náročné role v rámci zákonodárných sborů a rozhodli se
podpořit své kolegy z pozic, které
jsou, jak se říká volitelné, ale
zároveň vyslali signál voličům
ČSSD, že neusilují o kumulaci
funkcí, ale o prospěch voličů
sociálně demokratické strany,“
namítla Zuzana Bratterová,

podle které se už prostějovská
ČSSD připravuje na předvolební
kampaň. „Chceme, aby byla
přívětivá a nabídla našim
voličům stabilní bod v dnešní rozhádané době. Doufáme, že naši
voliči ocení jistotu pokračování
pozitivního vývoje ve městě,
což jim chceme zaručit. Naše
kampaň začne, jakmile bude provedeno zhodnocení předchozích
volebních slibů a je pouze na
voličích, jak zhodnotí dosavadní
působení ČSSD v městském za-

Prostějov/mik - Ve spolupráci
s Městskou policií v Prostějově zveřejnil Večerník v předešlých vydáních už dvakrát
pátrací relaci, jejímž prostřednictvím se hledá majitel
odcizené sošky Ježíše Krista.
A minulý týden se konečně
ledy pohnuly!
„Během týdne se na naší služebně přihlásili dokonce hned
čtyři lidé, kteří tvrdí, že před
časem skutečně přišli o podobnou relikvii. V současné době
probíhá naše další šetření smě-

řované k tomu, abychom ustanovili skutečného majitele sošky
Krista. Každopádně bych chtěl
poděkovat redakci Večerníku za
spolupráci,“ podotkl v pátek Jan
Nagy, velitel Městské policie
v Prostějově.
Ve stejný den se nám navíc přihlásil rodina z Kostelce na Hané.
Jejich počáteční tvrzení, že více
než půlmetrová soška Krista by
mohla pocházet z náhrobku jeho
rodiny na kosteleckém hřbitově,
se ale vzápětí ukázalo jako liché... Tak komu patří?

Úterní soud: dostane
Bakalár DOŽIVOTÍ?
Prostějov/mik - Již zítra, tj.
v úterý 27. května pokračuje
u Krajského soudu v Brně proces s Jánem Bakalárem, který
je obviněn z účasti na loupežném přepadení kurzovního
vozu v Přemyslovicích z února
loňského roku. Dočkáme se
rozsudku?
Ten měl padnout už na začátku
tohoto měsíce, ovšem obhájce
Jána Bakalára si vyžádal výslech znalce z kriminalistického
ústavu ohledně údajných rozporů ve stopách zajištěných na
místě činu. Jak známo, podle

policie zanechal Ján Bakalár
u přepadeného vozidla v Přemyslovicích stopy vlastní krve
a kriminalisté v dodávce zajistili rovněž pachovou stopu.
Znalec teď musí soudu především popsat, jakým způsobem
policie pracovala se získanými
důkazy. Jánu Bakalárovi za
loupežné přepadení a pokus
o vraždu hrozí až doživotí.
Zda rozsudek padne už v úterý,
je ve hvězdách. Ale Večerník
každopádně bude u toho!
Sledujte aktuální zprávy na
www.vecernikpv.cz!

EUROVOLBY 2014 v Prostějově: Další kandidátky? Komunisté ve středu,

ani u nás skoro nikoho nezajímaly... ANO 2011 své lídry stále tvrdošíjně TAJÍ

Prostějov/mik - Volby do Evropského parlamentu, které
proběhly během uplynulého víkendu, byly celorepublikovým
propadákem. Rekordně nízká
volební účast nebyla výjimkou
ani v Prostějově. Výsledky letošních eurovoleb byly známy
až po uzávěrce tohoto vydání
Večerníku, neboť se čekalo
na ukončení místností v Itálii,
k němuž došlo s úderem třiadvacáté hodiny. Během pondělního dne vám jej přinese
server vecernikpv.cz, ohlasy
prostějovských kandidátů pak
zprostředkujeme v příštím tištěném vydání.
Jestliže se během uplynulé neděle
objevovaly zprávy, že například
v Praze činila volební účast necelých dvacet procent oprávněných

tak počítám, v našem volebním
okrsku evidujeme účast 13,9 procenta. To je hodně smutné,“ pokrčila před Večerníkem rameny
Pavla Schystalová, předsedkyně
jedné z volebních komisí na Základní škole Jana Železného na
Sídlišti Svobody. „Nejvíce lidí
přišlo v pátek odpoledne, dnes to
bylo už mnohem horší. Celkově
byla účast voličů prostě hodně
tristní. Myslím si, že je to naprosSlabota. V Prostějově přišlo tou nelukrativností těchto voleb.
podle odhadů k volbám do Ev- Europarlament podle lidí není tak
ropského parlamentu pouhých důležitý a jak někteří tvrdí, nerozhoduje o tak důležitých věcech.
čtrnáct procent voličů.
Foto: Michal Kadlec Navíc drtivá většina voličů v Prostějově ani jednotlivé kandidáty
voličů, Prostějov na tuto hranici vůbec nezná. To se nedá srovzřejmě ani zdaleka nedosáhl. návat s volbami do Parlamentu
„Zbývá zhruba hodina do uzavře- České republiky, o komunálních
ní volebních místností, a když to volbách ani nemluvím. Ty bu-

„Komunálky“ v Prostějově BEZ ÚSVITU?
Devět členů si rozdělí 122 milionů,
mezi nimi je i Radim Fiala

Praha, Prostějov/mik - Tak
tomu se říká exkluzivní byznys! Pouhých devět členů
hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury (to je
celostátní strana?!) si během
čtyřletého působení v Poslanecké sněmovně ČR rozdělí
neuvěřitelných 122 milionů
korun ze státního rozpočtu.
Mezi nimi je i prostějovský poslanec Radim Fiala.
A hnutí Úsvit vzhledem ke
své velmi úzké členské základně nemá kým obsadit
kandidátku pro komunální
volby v Prostějově.
Je to skutečná absurdita. Mnohým politickým stranám klesá
členská základna, avšak řeší
počty v řádech tisíců jednotek. Ovšem hnutí Úsvit přímé
demokracie Tomia Okamury

ME
BYLI JS
!
U TOHO

se spokojilo s devíti pravoplatnými členy a žádné další
mu nepřibývají. A bodejť by
také ano, vždyť by se pánové
okolo českého podnikatele
s japonskými kořeny museli
o penízky ze státní pokladny
dělit! Po nedávném úspěchu
v parlamentních volbách v podobě prolomení pětiprocentní
hranice potřebné pro účast
v poslaneckých lavicích totiž
hnutí obdrží celkem 122 milionů korun. To znamená, že
každý z devíti členů Úsvitu,
včetně prostějovského poslance Radima Fialy, získá na své
konto zhruba třináct a půl milionu!
Večerník tak zajímalo, zda
hnutí Úsvit vůbec plánuje
účast v listopadových volbách do Zastupitelstva Sta-

tutárního města Prostějova.
Katastrofální a až podivuhodná miniaturní základna totiž
nedává příliš nadějí k sestavení kandidátky, pro kterou nemá
žádné členy. I tak jsme si chtěli vše ověřit u prostějovského
poslance Radima Fialy. Bohužel, jeho mobilní telefon byl
po celou neděli nedostupný...
A tak to vypadá, že se hnutí
Úsvit v Prostějově, ale i v řadě
dalších městech po celé České
republice, komunálních voleb
nezúčastní. Dost pravděpodobně nejen proto, že vlastně
nemají koho by na kandidátku dali, ale možná také
z důvodu, že na rozdíl od parlamentních a evropských voleb se za ty komunální žádné
peníze do stranické pokladny
neinkasují...

dou stoprocentně úplně o něčem
jiném,“ vyjádřila své přesvědčení
Schystalová.
Při naší návštěvě ve volební místnosti na Základní škole Jana Železného jsme v sobotu po poledni
bezmála půl hodiny čekali na
jednoho z voličů. „Dlouho jsem
se rozmýšlel, až jsem nakonec šel
volit. Ale spíš jen tak z nějaké té falešné povinnosti, než abych v těchto volbách viděl jakýkoliv smysl.
Do volební urny vhodím lístek
jedné pravicové strany, žádné jméno jsem ale na ní nezakroužkoval,
protože nikoho neznám,“ svěřil se
Večerníku pan Milan z Prostějova.
Podobně asi přemýšlela i drtivá
většina dalších prostějovských
voličů. Ta volby do Evropského parlamentu dokonce úplně
ignorovala..

Prostějov/mik - Ač zřejmě
není ještě kam spěchat a říjnové volby do Zastupitelstva
Statutárního
města
Prostějova se zdají být ještě na
hony daleko, politické strany
a hnutí už horečně spřádají seznamy svých kandidátů, kteří se
budou ucházet o přízeň voličů.
O čerstvě poskládané kandidátní listině ČSSD v Prostějově
informuje Večerník na jiném
místě této strany. Redakce se
snažila během uplynulého týdne zjistit aktuální stav také
u ostatních politických subjektů, zatím ale žádná oficiální
jména známa nejsou. Nejblíže má ke konečné kandidátce
v Prostějově Komunistická strana
Čech a Moravy. „Náš výkonný
výbor zasedal ve středu 21. května
s tím, že kandidátku odsouhlasí-

byl sražen cyklista, na Petrském chodec!

K nejzbabělejšímu jednání na silnici patří ujetí od nehody,
zvláště když ji řidič zaviní sám. Již na straně 6 informujeme
o úprku řidiče, který v Plumlovské ulici srazil na přechodu mladého muže. Bohužel to nebyl jediný případ uplynulého týdne. Další dva takové se udály minulé pondělí
19. května v Prostějově. Ve Vrahovické ulici při odbočce
na Českobratrskou ulici šofér srazil cyklistu, u rondelu na
Petrském náměstí pak jiný řidič smetl chodce. Po všech
mužích za volantem a jejich vozidlech pátrají policisté.
Prostějov/mik
K první nehodě došlo v pondělí
kolem půl šesté ráno. „Podle prvotních informací zatím nezjištěné vozidlo s neustanoveným řidičem při
odbočování z Vrahovické ulice na
náměstí Padlých hrdinů a následně
na vedlejší ulici Českobratrskou,
mělo zezadu narazit do devětadvacetiletého cyklisty. Při střetu
nedošlo k jeho pádu, ale ke hmotné
škodě na jízdním kole ve výši 200
korun. Požití alkoholu bylo u cyk-

listy vyloučeno dechovou zkouškou. Řidič s vozidlem nezastavil
a z místa ujel,“ konstatovala po
prvním karambolu Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
K další nehodě s ujetím došlo
v půl deváté ráno na přechodu
pro chodce u kruhové křižovatky na Petrském náměstí. „Zatím
rovněž nezjištěný řidič nedal při
výjezdu z rondelu směrem na
Wolkerovu ulici přednost deva-

Biháriová: „Udělal to Tomáš Lakatoš!“

Prostějov/mls
ě
- Co přesně
ř ě
se událo u cikánské rodiny
Lakatošů v Domamyslicích?
A jak je na tom zbitá i dohola
ostříhaná žena, která se s jedním z Romů odmítla milovat i s ním žít? To Večerník
zjišťoval po celý uplynulý
týden. Leč oslovení jakoby
chtěli držet „bobříka mlčení“
a každého slovo jsme z nich

nám sdělí následující den přímo
v redakci. Svůj slib ovšem nesplnila. Kolem Večerníku prošla až
o den později, avšak sdílnější příliš
nebyla. „Mám teď naspěch, něco
vyřizuji. Jo, bylo to tak, jak jsem
vám řekla. Ale víc si zjistěte sami,“
víceméně nás odbyla Biháriová.
Nedozvěděli jsme se tedy, zda
za napadením stála skutečně
neopětovaná láska, náhlý rozchod či nevěra. Faktem je, že
případ v současnosti prověřuje
policie. „Policisté zahájili úkony
pro podezření ze spáchání trest-

sedkyně Místní organizace hnutí
ANO 2011 v Prostějově. Bude
tedy prostějovské ANO čekat na
pokyny pravé ruky Andreje Babiše,
Prostějovana Jaroslava Faltýnka?
„Ale kdepak, já rozhodně nemám
největší slovo v otázce sestavování
kandidátky pro Prostějov. Mohu
ale potvrdit, že intenzivně jednáme
o vhodných kandidátech a každopádně vás ujistit, že oproti různým
fámám bude naše kandidátní listina
plná nových a neokoukaných tváří.
Komunální politiku budeme prostě
stavět na naprosto nových lidech,“
poskytl vyjádření Večerníku v neděli odpoledne Jaroslav Faltýnek.
Ani on však konkrétní jméno
byť jednoho jediného kandidáta prozradit v žádném případě
nechtěl. Kdy tedy ANO 2011 konečně prolomí ledy tajuplného
mlčení?

Zbabělí řidiči ujíždí od nehod: ve Vrahovické

Kdo má na svědomí ostříhanou cikánku?
museli páčit. To v tom lepším
případě...
S poraněnou ženou do nemocnice
dorazila i pravidelným čtenářům
Večerníku dobře známá Viera
Biháriová. Protřelá zlodějka byla
tentokrát očividně rozrušená
a také velmi sdílná.
„Podívejte se, udělal to Tomáš
Lakatoš z Domamyslic. Ona ho
nechtěla, tak ji zmlátil, a navíc jí
úplně ostříhal její krásné dlouhé
vlasy,“ prozradila Večerníku
v úterý v podvečer Viera Biháriová,
která zároveň přislíbila, že více

me. Po dlouhém a náročném jednání jsme ale vše odložili přesně
o týden, to znamená na středu
28. května,“ informoval Večerník Jaroslav Šlambor, prostějovský zastupitel za KSČM.
Kompletní seznam uchazečů
o zastupitelské křeslo z řad
prostějovských komunistů tak
Večerník přinese v příštím čísle.
O jakémkoliv jméně se však
i nadále tvrdošíjně odmítá bavit vedení ANO 2011. „Zatím
o jednotlivých kandidátech jasno
nemáme, vybíráme je. Neobsadili
jsme ani pozici lídra kandidátky,
který povede naše hnutí v Prostějově do komunálních voleb.
Předpokládáme, že se tak stane
v průběhu června. Čekáme zároveň
na pokyny centrálního vedení,“
poskytla Večerníku nekonkrétní
informace Hana Naiclerová, před-

ného činu omezování osobní
svobody, na který trestní zákoník
stanoví trest odnětí svobody až
na dvě léta. Policisté na případu
pracují a zjišťují všechny jeho
okolnosti,” potvrdila Večerníku
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Police ČR
Olomouckého kraje.
Podle informací důvěryhodného zdroje byla potlučená žena
z prostějovské nemocnice po
ošetření již propuštěna.
Co se ví dál? Tomáš Lakatoš
je pravděpodobně příbuzným

předsedy občanského sdružení
olašských Romů Dunera Ladislava Lakatoše. Ostatně jeho
manželka poraněnou ženu do nemocnice doprovázela. „O tomto
případu se s vámi nebudu bavit.
O ničem takovém totiž nevím,“
reagoval na naše dotazy Ladislav
Lakatoš, který přitom již v minulosti zapřel například policejní razii v domě v Rozhonově ulici, kde
bydlí. Díky ní do vězení putoval
jeho bratranec, jenž se podílel na
milionové krádeži u vyškovského
Kauflandu.

tenáctiletému chodci, který přecházel přes přechod pro chodce
z pravé strany. Mladík z místa
nehody odešel do místa bydliště,
kde vyhledal lékařskou pomoc
u lékaře. Jeho prostřednictvím
pak byla nehoda oznámena na

policii. Chodec byl vyšetřen
v nemocnici a podle lékařské
zprávy utrpěl lehké zranění,“
popsala Irena Urbánková s tím,
že ani v tomto případě nebyl
postižený účastník nehody pod
vlivem alkoholu.

Řidič napálil do sloupu a zmizel
Prostějov/mik - Prostějovští policisté pátrají po řidiči neznámého
auta, který minulý týden v noci z pondělí na úterý naboural do
sloupu veřejného osvětlení u rondelu v Konečné ulici. Řidič totiž
z místa nehody ujel.
„V noci z pondělí devatenáctého na úterý dvacátého května došlo
v Konečné ulici v Prostějově k poškození sloupu veřejného osvětlení. Z prvotních informací vyplývá, že zatím nezjištěné vozidlo
s neustanoveným řidičem u kruhového objezdu vyjelo mimo tento
objezd a narazilo do sloupu veřejného osvětlení. Poté z místa ujelo.
Zda došlo ke zranění osob, případně ke škodě na vozidle se vzhledem
k ujetí vozidla nepodařilo zjistit,“ informovala Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje. Jak
dodala, vznikla hmotná škoda na sloupu, a to ve výši pětadvaceti tisíc
korun. „Nehodou se nadále zabývají policisté dopravního inspektorátu
a po vozidle a řidiči pátrají,“ uvedla mluvčí krajské policie.

Drogová scéna přijde
o Marka Kejíka

(dokončení ze strany 2)
Do vězení Josef Přikryl ovšem
původně putoval kvůli opakovanému řízení bez „řidičáku“.
Právě Kejík se tehdy před soudem se svým dealerem snažil
lhát v Přikrylův prospěch.
Tvrdil totiž, že auto řídil on
sám, nikoliv Přikryl. Jeho
výpověď však byla v rozporu
se svědectvím policistů, kteří
za volantem jednoznačně viděli
Přikryla. Marek Kejík tak byl
usvědčen, že se coby svědek
dopustil trestného činu křivé

výpovědi, kvůli čemuž mu
soud jeho trest navýšil o další
rok.
Ani po opakovaných výzvách
Marek Kejík v úterý k soudu
vůbec nedorazil. I proto rozsudek nad ním dosud nenabyl právní moci. Je ale velmi
pravděpodobné, že se tak velmi
brzy stane. Marek Kejík tak
v tuto chvíli může v dohledné
době očekávat policii, která ho
zatkne a doprovodí přímo do
vězení. A z něj zřejmě nějaký
ten rok nevyjde...

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!!!

Monika Psotová
17. 5. 2014 48 cm 3,30 kg
Kobylničky

Karolína Kitnerová
18. 5. 2014 46 cm 2,80 kg
Protivanov

Natalie Chytilová
19. 5. 2014 46 cm 2,50 kg
Dubany

Gabriela Skácelová
19. 5. 2014 50 cm 3,55 kg
Dzbel

Karolína Janovcová
20. 5. 2014 52 cm 3,70 kg
Klenovice na Hané

Václav Čech
15. 5. 2014 50 cm 4,40 kg
Prostějov

Patrik Josífek
18. 5. 2014 46 cm 2,40 kg
Soběsuky

Daniel Texl
18. 5. 2014 51 cm 3,85 kg
Prostějov

Martin Smička
19. 5. 2014 50 cm 3,10 kg
Čelechovice na Hané

Retro odpoledne s Cipískem
aneb „Den otevřených dveří“
Prostějov/pk - Mateřské centrum Cipísek
v rámci svých letošních patnáctin
a u příležitosti Mezinárodního dne rodiny, který
proběhl 15. května, připravilo na následující sobotu takzvaný „Den otevřených dveří“.
„Přišli se podívat rodiče s dětmi, kteří centrum navštěvují, ale i ti, kteří by jej teprve chtěli
navštěvovat a také babičky a tatínci, kteří se do
centra v pracovním týdnu nedostanou. Zavítali
k nám i rodiče s dětmi, kteří se účastnili programů
s Cipískem třeba před dvěma či dokonce před
deseti lety,“ prozradila Markéta Skládalová z MC
Cipísek v Prostějov.
„Všichni mohli zavzpomínat, setkat se s přáteli,
prohlédnout si výstavu fotografií nebo kro-

Adam Vejrosta
21. 5. 2014 51 cm 3,50 kg
Vícov
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!

niky. Děti čekalo několik úkolů, které splnily
a ještě se u nich pobavily, pro všechny pak bylo
připraveno tvoření i malé občerstvení,“ nastínila
program Skládalová.
Akce se konala za finanční podpory Olomouckého kraje. Mateřské centrum Cipísek děkuje všem,
kteří se zúčastnili, za velmi příjemnou atmosféru.

FLORISTICKÁ SOUTĚŽ dospěla z okresního do zemského kola
Prostějov/pk - Začátkem května se v Prostějově konalo okresní kolo Floristické soutěže, jež pořádá Český zahrádkářský svaz a která je určena
třem věkovým kategoriím. Celou akci finančně podpořilo Statutární
město Prostějov.
Úkolem soutěžících bylo vytvořit vypichovanou misku pro slavnostně prostřený
stůl a kytici pro oslavenkyni. Pořadatele, Územní sdružení ČZS Prostějov, potěšil
velký zájem o tuto akci. Svoje organizace reprezentovalo třicet již vybraných
účastníků. Porota měla velmi těžký úkol v rozhodování, protože všechny výtvory
byly velice zdařilé.
Do veřejného Zemského kola, které se uskuteční již tento pátek 30. května od
10.00 hodin ve Společenském domě v Prostějově, postoupily se shodným počtem
bodů v kategorii žáků Adéla Kučerová ze ZŠ E. Valenty a Nikola Kyllarová ze
ZŠ Majakovského, v juniorské kategorii se prosadily rovněž se shodným počtem
bodů Nikol Menšíková a Veronika Rajsiglová ze ZŠ a RG města Prostějova
a v kategorii seniorů zvítězila Helena Berčáková ze ZO ČZS v Hrubčicích.

Senioři i na jaře pilně studovali kurz „zdravky“

Prostějov/red - Střední zdravotnická škola Prostějov otevřela v dubnu již sedmý běh
kurzu pro seniory, který měl
název „Odpovědným přístupem ke stáří, zdravý životní
styl a ochrana člověka za mimořádných událostí“ a byl
uspořádán díky finanční podpoře magistrátu statutárního
města Prostějova.
„Byl určen všem seniorům, kteří
nechtěli sedět doma, ale chtěli
se něco dozvědět o těchto tématech: Pozitivní psychologie a její

Foto: MC Cipísek

význam v životě, Mimořádné
události jako poskytování první
pomoci, předcházení onemocněním, Relaxační techniky a využití
výtvarných technik, Očista organismu, Asertivita, Biologické
potřeby a jejich saturace,“ prozradil Večerníku Martin Mokroš,
zástupce ředitele Střední zdravotnické školy v Prostějově.
Veškerou problematiku přednášely zkušené lektorky, přičemž
zcela náhodně obě Ivany, Halouzková a Vychodilová, které
jinak na škole vyučují odborné

INZERCE

StĜední odborná škola
podnikání a obchodu
Rejskova 4, ProstČjov

DÁLKOVÉ
STUDIUM

nabízí 3leté dálkové nástavbové studium
zakonþené maturitní zkouškou v oboru

Podnikání 64-41-L/51

Absolventky. Jedna z vyučujících Ivana Vychodilová se svými
vzornými studenty.
Foto: Martin Mokroš

Certifikáty. Vysvědčení o absolvování předávaly společně druhá
vyučující Ivana Halouzková (v červeném) a ředitelka školy Marie
Dostálová (v černém).
Foto: Martin Mokroš

2x foto: Vlasta Ambrožová, ÚS ČZS Prostějov

předměty. Kurz proběhl v rozsahu třiceti hodin, vždy v odpoledních hodinách a „studenti“ hltali
nadšeně každou novou informaci od svých „vyučujících“.
„Kurz se setkal s mimořádným
ohlasem, a jak uvedli sami
účastníci, byl pro ně podnětem
k většímu zájmu o sebe sama.
Na závěr v květnu obdrželi
i certifikát neboli ´vysvědčení´
o absolvování a to vždy z rukou

vedení školy,“ uvedl Mokroš.
„Účastníci tohoto kurzu jsou
těmi nejvzornějšími studenty
a někteří studenti běžného studia na škole by si z nich měli
vzít velký příklad v docházce
a píli,“ přidala ředitelka školy
Marie Dostálová s tím, že se
snad v dalším školním roce podaří zrealizovat další seniorská
studia, o čemž samozřejmě bude
náš list exkluzivně informovat.

PODNIKÁNÍ
A MARKETING

MANAGEMENT
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Ekonomické studium
s dĤrazem na marketing.

Ekonomické studium se
zamČĜením na oblast Ĝízení
sociálních služeb.

VzdČlávací program je urþen
zájemcĤm, kteĜí si potĜebují doplnit
odborné ekonomické vzdČlání
v oblasti ekonomiky, úþetnictví,
managementu a marketingu.

VzdČlávací program poskytuje
vzdČlání v oblasti sociálních služeb,
managementu a administrativČ v
organizacích zabezpeþujících sociální
þinnost (ambulantní a pobytová
zaĜízení)
a institucích veĜejné správy.

www.sospo.eu

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 kom-penzačních pomůcek
LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV, Hacarova 2, zajišťuje
ortopedické vozíky, WC křesla, chodítka – pevná, pojízdná,
podpažní, servírovací stolky
a polohovací lůžka (mechanická,
elektrická). Kontakt po telefonu
pí. V. Zapletalová 776 054 299

MC Cipísek
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.

Základní organizace SPCCH
v Prostějově poskytuje i nadále
své poradenské služby každé úterý od 9 do 11 hodin v kanceláři
na Kostelecké 17 v Prostějově,
Regionální pracoviště Tyflo- přízemí dveře číslo 109. Také
Centra Olomouc v Prostěv tomto roce pořádá ZO SPCCH
jově nadále poskytuje služby v ČR Prostějov zájezdy: 18. červnevidomým a slabozrakým
na 2014 – Pštrosí farma Doubraobčanům na adrese:
vice nad Svitavou, 3. září 2014
Kostelecká 17, Prostějov.
– Zahradní galerie Děda Praděda
v Jiříkově, 1. října 2014 – zájezd
SEMTAMNÍK
do Polského Těšína. Přihlášky
úterý 27. května – Výlet do a další informace získáte na shora
Čokoládovny Carletti ve Vizo- uvedené adrese v úřední dny.
vicích.
středa 28. května od 17:00 do Hanácký soubor písní a tanců
19:00 hodin - Koncert hudeb- KLAS společně se svými dětníků se zrakovým postižením
skými soubory KLÁSEK
v kině Metropol v Olomouci – a KLÁSEČEK z Kralic na Hané
KYKLOPband a Marek Cabák pořádá a srdečně vás zvou dne
se svou kapelou.
7. června 2014 v 17:00 hodin do
čtvrtek 29. května od 8:00 do
areálu zámeckého parku
11:00 hodin - Tvoření z kera- u Kulturního domu v Kralicích
mické hlíny v Lipce.
na Hané na 13. Kralecky klebete.
pátek 30. května – Výlet do
Otinovse na nákup mléčných Večer s kytarou na Zahrádce
výrobků. Odjezd z Pv autobu- u kulturního domu v Křenůvsem od Alberta v 9:00 hod. ze kách v sobotu 31. května 2014 ve
stan. č.10, odjezd z Otinovse 20:00 hod. Hudba : Paulí a Slavoj
v 10.58 hod. Hlaste předem - živá hudba -různé hudební styly
- unplugged. Vstupné zdarma.
svoji účast!

Vlaky do Olomouce

NEPOJEDOU!
Olomouc, Prostějov/mik - České dráhy informují všechny cestující, že od pondělí 26. května, tj. dnes, 8.30 hodin nepřetržitě až do
30. května 17.00 hodin proběhne výluka na železniční trati mezi
Olomoucí hlavním nádražím, Prostějovem a Nezamyslicemi.
Všechny vlaky budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v obou směrech.
Všechny rychlíky a spěšné vlaky jsou souběžně vedeny odklonem
přes Přerov, vyjma R 909 a 908 od pondělí do čtvrtka, kdy jedou
do stanice Prostějov a v úseku Prostějov - Olomouc hlavní nádraží
jsou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Za osobní vlaky
jsou vedeny dva spoje náhradní autobusové dopravy, jeden přímo Olomouc hl. n. - Prostějov hl.n. a opačně bez obsluhy zastávek
(označený písmenem R) a zastávkový. Návazné vlaky jsou pouze
ty, které odjíždějí po pravidelném příjezdu spoje náhradní dopravy dle výlukového jízdního řádu. Z důvodu změněné jízdní doby
bude po dobu výluky platit odlišný výlukový jízdní řád náhradní
autobusové dopravy. Ve všech spojích náhradní autobusové dopravy, které nahrazují rychlíky, bude zajištěna přeprava jízdních kol
dodávkovým automobilem v počtu zhruba deset kusů jízdních kol.

Farníci z Vrahovic si „MÁKNOU“
Prostějov/mik - Rada města na schůzi konané 13.
května schválila přidělení
veřejné finanční podpory
ve výši padesáti tisíc korun
Římskokatolické farnosti
ve Vrahovicích. Příspěvek
města bude použit na opravu opěrné zídky mezi budovou základní školy a zdejší
farou.

„Po dohodě mezi Osadním výborem ve Vrahovicích a zdejším
panem farářem bylo rozhodnuto,
že farnost si rekonstrukci oplocení včetně opěrné zídky u kostela provede svépomocí, město
uhradí prostřednictvím veřejné
finanční podpory náklady na materiál,“ vysvětlil Zdeněk Fišer,
náměstek primátora Statutárního
města Prostějov.

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...
Dobroslava Novotná 1934
Prostějov
Jaroslava Komárková 1930
Prostějov
Václav Weiss 1943
Alojzov
František Grepl 1942
Kralický Háj
Miroslav Kalousek 1933 Prostějov
Jiří Parák 1947
Klenovice na Hané

Josef Vévoda 1952
Pařezovice
Anna Danielová 1939 Prostějov
Jindřiška Gruntová 1959
Hrubčice
Zdenka Bilčáková 1942 Prostějov
Jaroslav Výmola 1935 Smržice
Jaroslav Dostál 1945 Otaslavice
Marie Přecechtělová 1928
Němčice nad Hanou
Vlasta Vaňková 1919 Prostějov

Rozloučíme se...
Středa 28. května 2014
Jozef Refka 1936 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
František Černý 1948 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Antonie Bilíková 1928 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Miroslav Novák 1938 Ivaň 13.15 Obřadní síň Prostějov
Oldřich Šnajdr 1926 Ptení 15.00 kostel Ptení
Pátek 30. května 2014
Františka Klusáková 1923 Prostějov 10.15 Obřadní síň Prostějov
Marie Otáhalová 1935 Pěnčín 13.15 Obřadní síň Prostějov
Sobota 31. května 2014
Marie Kabilková 1931 Otaslavice 14.00 kostel Otaslavice

Ekocentrum IRIS
pondělí 26. května od 16:00 do
18:00 hodin – Keramika – tvořivá dílna
sobota 31. května – putování
s beruškou a broučkem – vycházka pro rodiny s dětmi sraz
na nádraží ve Dzbelu v 9:00 hodin, odjezd vhodného vlaku z hl.
nádraží v Prostějově v 8:02 hod.
MĚSTSKÁ
KNIHOVNA PROSTĚJOV
úterý 27. května od 9:00 hodin
– tvořivá knihovna – pátý ročník
oblíbené výtvarné dílny.
středa 28. května od 17:00 hodin – Gejši – tajemství japonských kurtizán
čtvrtek 29. května od 14:00 do 17:00
hodin – dětský den s knihovnou

TIP Večerníku

DYMYTRY PŘEDVEDE

METALOVÝ NÁŘEZ!

KDY: pátek 30. května 2014, 20.00 hodin
KDE: Apollo 13, Barákova ul., 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
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.
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A
NEDOSLÝCHAVÝCH
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01
Vážení klienti. I v tomto roce Vám
nabízíme možnost využít služeb
našeho zařízení. Kromě odborného
sociálního poradenství, Vám také
nabízíme prodej baterií do sluchadel a drobného příslušenství ke
sluchadlům (hadičky, čistící tablety,
či ušní tvarovky různých velikostí).
Na vaši návštěvu se srdečně těšíme.

Česko-ruská metalová kapela
z Prahy vystoupí již tento pátek v hudebním klubu Apollo
13 v Barákově ulici. Skupina
hraje od roku 2004 a svůj styl
nejčastěji označuje jako Psy-core. Její image je založena
na predátorských maskách
z dílny Národního divadla,
na mohutných kytarových
riffech, melodických refrénech a sugestivním zpěvu.
Jako host navíc v Apollu 13
vystoupí metalovo-punková skupina Tchoři z Beňova.
„Chtěl bych pozvat všechny

VYHRAJTE LÍSTEK NA...DYMYTRY!
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto dlouholetý mediální
partner agentury HITTRADE, pro vás připravil SOUTĚŽ
OVSTUPENKYna ojedinělou a monstrózní akci pod názvem
VELIKONOČNÍ ROCK! Ta proběhne již tuto SOBOTU
19. DUBNA 2014 od 20.00 hodin. A vzhledem k tomu, že
„kasko“ bude nepochybně velmi slušně zaplněno, máte
díky Večerníku šanci být u toho, a ještě navíc ZADARMO!
Soutěž probíhá od pondělí 26. do čtvrtku 29. května v jednom kole,
přičemž na jednu vstupenku se může těšit hned čtveřice z vás.
Co je potřeba pro to vykonat?
Nic složitého. Stačí znát správnou odpověď na níže položenou
otázku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem do redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a pak jen čekat, zda-li se právě na vás
usměje štěstí při losování z osudí...

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:

OD KTERÉHO ROKU SE DATUJE
VZNIK SKUPINY DYMYTRY?

Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „Dymytry“.
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 29. KVĚTNA,
12.00 hodin. Jména ČTVEŘICE budeme kontaktovat telefonicky, tudíž NEZAPOMEŇTE NAHLÁSIT SVŮJ MOBILNÍ
TELEFON! Vstupenky pak budou následně připraveny k vyzvednutí přímo u vchodu do rockového klubu Apollo 13.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!
www.facebook.com/vecernikpv.cz

Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Prostějov
Dne: 9 .6. 2014 od 7:30 do
11:30 hod. Vypnutá oblast:
ul. Bulharská č.15-25, č.1,
Rumunská 23 MŠ Krokova,
M.B. Keramika Mozartova,
VaK, Domovní správa Mozartova, ZŠ Mozartova 30, Na
Hrázi č. 7-10, Rumunská 18,
20, 22, 36, St. Manharda 2435, Žeranovská 21-25.
Dne: 9. 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 STS (č. 300624)
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 10. 6. 2014 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:

Revoluční ul. od č.691 po konec ul. sm. Bílovice, Husova
ul. 531 až 574
Obce: Klopotovice, Biskupice, Hrubčice
Dne: 10. 6. 2014 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
celé obce Klopotovice, Biskupice včetně podnikatelských
subjektů. trafostanice Biskupice 3. u ZD (č. 300165),
bioplynová stanice Hrubčice
(č.702856)
Obec: Prostějov
Dne: 11. 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)
Dne: 11. 6. 2014 od 12:00 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:

přívržence této muziky. Jde
o vůbec poslední koncert před
letní sezónou a měla by to
být pořádná pařba,“ láká fanoušky hudby tvrdšího ražení
Miroslav Hasa, majitel prostějovského rockového klubu
Apollo 13.
Vstupenky jsou stále k mání
v předprodeji, který probíhá
v prodejně Hudebních nástrojů Zdenek Tyl, Kramářská ul. č.1, Prostějov.
Večerník vám také na jiném
místě této strany přináší soutěž
o čtyři vstupenky na tuto akci...

Řidiči,
přijeďte si

změřit rychlost!
Prostějov/mik - Městská policie
v Prostějově opět po roce uspořádá kontrolní měření rychlosti.
Zájemci si budou moci porovnat hodnotu naměřenou mobilním radarem s ukazatelem
rychlosti ve svém vozidle.
„Akce proběhne v sobotu 7. června v době od 9.00 do 12.30 hodin.
Místo konání je na severní obslužné komunikaci ve směru od ulice
J. Lady po ulici Hacarovu,“ informovala Večerník Jana Adámková
z Městské policie v Prostějově.
Na stanovišti „START“ budou
řidičům předány informace, jakým způsobem se měření uskuteční. Je totiž zapotřebí v daném
úseku označeném dopravními
kužely udržet konstantní rychlost. Naměřené údaje poté nahlásí strážníci další hlídce, která opodál na stanovišti „CÍL“
předá řidiči lístek s naměřenou
hodnotou mobilním radarem. V
minulém roce této příležitosti
využilo 191 řidičů.

celé ul. B.Němcové vč. garáží, Pod Záhořím, Raisova vč.
MŠ, ul. Olivetského od č. 16
po garáže vč. VHS, Drozdovice č.16-78, 11-85, Okružní
201 -215, Určická 52-86, 3767.
Obec: Smržice
Dne: 12 .6. 2014 od 7:30
do 15:00 hod. Vypnutá oblast: Koupelky, Zákantí od č.
304/16 po č.155/24
Obec: Prostějov
Dne: 12 .6. 2014 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
celá ulice Hyacintová
Obec: Prostějov
Dne: 13 .6. 2014 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
ul. Luční od č.2 po č.16e, ul.
Zahradní od č. 4 po č. 18, od
novostavby po autobazar, ul.
Plumlovská od č. 175 po ul.
Zahradní, od č. 180 po č.190
+ č. 919A
Obec: Laškov
Dne: 13 .6. 2014 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast: od
školy (mimo) po č.12, ČOV,
č.130, č.11 až č.5.
E.ON Česká republika, s.r.o.

KINO METRO 70
pondělí 26. května
14:00 Pondělní Bijásek
– Oggy a škodíci
17:30 Bony a klid 2
20:00 Ať žije svoboda!
italský film
úterý 27. května
14:00 úterní Bijásek
– Oggy a škodíci
17:30 Bony a klid 2
20:00 Olga
středa 28. května
17:30 Bony a klid 2
20:00 Bony a klid 2
čtvrtek 29. května
17:30 Sousedi
americká komedie
20:00 Sousedi
pátek 30. května
17:30 Zloba, královna
černé magie 3D
americký rodinný film
20:00 Sousedi
sobota 31. května
17:30 Zloba, královna
černé magie 3D
20:00 Sousedi
neděle 1. června
17:30 Zloba, královna
černé magie 3 D
americký rodinný film
20:00 Sousedi
americká komedie

MĚSTSKÉ DIVADLO
PROSTĚJOV
pátek 30. května
19:00 Sbohem, zůstávám

KULTURNÍ KLUB DUHA
sobota 31. května
15:00 Kamarádi z televize
pásmo pohádek
17:30 Kandidát
skutečný příběh,
který se nestal
20:00 Kandidát

APOLLO 13
pátek 30. května
20:00 DYMYTRY
sobota 31. května
20:00 Klementův lazaret
&mezinárodní den dětí…

SVÉ TIPY
na zajímavé akce
nám posílejte
na e-mail:
vecernik@pv.cz

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 26. 5. DO
O
O 1. 6. 2014

TELEFON
O 582 344 130

PŘEDNÁŠKA: RNDr. Jan Hollan, Ph.D. GLOBÁLNÍ KLIMATICKÝ ROZVRAT. Čtvrtek v 18:00 hodin. Vstupné 40 Kč.
MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ 1. června – speciální program od
13 hodin (pozorování Slunce, soutěž pro děti, jednoduché fyzikální
pokusy) – více informací na www.hvezdarnapv.cz. Vstupné 20 Kč.
POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek, v pátek a rovněž v sobotu od 15:00 hodin. Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve
čtvrtek, v pátek a v sobotu ve 21:30 hodin a v neděli ve 22:30
hodin. Měsíc je v novu, pozorovatelné jsou Jupiter, Mars, Saturn
a další objekty vzdáleného vesmíru. Vstupné 20 Kč.
Pohádková středa - pro děti bude uvedena v 15:30 hodin pohádka Kometa Babeta. Vstupné 20 Kč.
Výstavy a expozice na začátku všech pozorování a akcí.

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 27. května 2014: Barákova I * Českobratrská * Nám.
Padlých hrdinů * Erbenova * Nám. U Kalicha * Kollárova *
Nám. Spojenců * Divišova * Slovenská * Milíčova * Al. Krále *
Lužická * Budovcova * Budovcova parkoviště * Vnitroblok Olomoucká - Budovcova
Středa 28. května 2014: Svatoplukova * Třebízského * Přemyslovka * Vrahovická - autobusové nádraží * Janáčkova * V. Ambrose * Karlov * Vrchlického
Čtvrtek 29. května 2014: Anenská - parkoviště u sběrného dvora
* Anenská - parkoviště aquapark

www.vecernikpv.cz
Pestré zpravodajství z Prostějovska

Díky informacím z médií
nabídli pozemek městu

Prostějov/red - Magistrát navrhuje další výkup pozemku
v západní části města pro
možnou výstavbu rodinných
domů v příštích letech. Rada
města navrhla zastupitelstvu
vykoupit v této lokalitě pozemek, který bezprostředně
sousedí s již vykoupenými
parcelami a umožňuje bezproblémové dopravní napojení.
V této souvislosti poděkoval
za spolupráci zástupcům sdělovacích prostředků první náměstek primátora Jiří Pospíšil.

„Právě na základě zveřejněných informací v médiích se na
město obrátili majitelé parcely,
byť nejsou z Prostějova. Pozemek o výměře tří a půl hektaru
nabízejí za výhodných cenových podmínek,“ upřesnil Jiří
Pospíšil s tím, že požadovaná
cena činí 300 korun za metr
čtvereční. „Výkupem můžeme
pozemky města zcelit a umožnit dopravní napojení v této
lokalitě mezi ulicemi Plumlovská a Za stadionem,“ dodal
první náměstek primátora Statutárního města Prostějov.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s Karlem Kotyzou, který se stal držitelem Ceny města Prostějova

„CESTA PRO MĚ ZŮSTÁVÁ CÍLEM. STÁLE NA NÍ MÁM CO OBJEVOVAT...“
Kronikář KČT Kosíř začínal v klubu před sedmapadesáti lety jako horolezec

Prostějov - V období dovolených to vypadá, že se v turistu
mění každý z nás. Často si však toto označení ani omylem
nezasloužíme. Pravým přívržencem turistiky se totiž člověk nestane při slunění na plážovém lehátku ani při sledování pamětihodností z okna autobusu. Pro správného turistu nejsou cílem
památky ani další atrakce. Nejdůležitější je pro něj samotná
cesta, neboť kráčí světem s očima dokořán a hlavou otevřenou. Turistou se tedy člověk nestává o prázdninách, turistou
člověk buď je stále nebo jím není vůbec. Příkladem takového pravého turisty je nepochybně Karel Kotyza (na snímku).
Právě s tímto čerstvým držitelem Ceny města Prostějova si
Večerník v exkluzivním rozhovoru popovídal o jeho horolezeckých začátcích, lásce k toulkám po souši i po vodě či novém
turistickém průvodci po Prostějovsku, který by rád vydal u příležitosti devadesátých narozenin svého mateřského klubu.
Martin Zaoral
V současnosti kolem nás vidíme
obrovský boom kondičního běhání. Na druhou stranu to vypadá, že chůze je spíše na ústupu. Čím
myslíte, že to může být způsobeno?
„Možná, že pro mladé je chůze jako taková
málo atraktivní, málo akční. Je však třeba si
uvědomit, že chůze je vhodná pro všechny
věkové kategorie. Mezi staršími se tak stále najde spousta jejích aktivních zastánců.
Vždyť pro chůzi mluví všechny lékařské
kapacity, které se shodují na tom, že jde
o ten nejpřirozenější a nejzdravější pohyb
pro člověka. Když k tomu ještě vyrazíte
i s holemi, zapojíte snad všechny svaly
a unavíte se méně, než když jdete bez nich.
To je to pak úplně ideální.“
Členem turistického klubu jste
se stal už ve svých devatenácti
letech. Chůze vás přitahovala
už od mládí?
„Já jsem začínal jako horolezec. Naši skupinu tehdy vedl vynikající sportovec Oldřich Řehulka. Původně závodil na kole,
ale po těžkém úrazu se dal na pro něj méně
nebezpečný sport, kterým bylo právě horolezectví (úsměv). Olda kolem sebe seskupil asi dvacítku mladých kluků. Společně
jsme jezdili po Moravě a lezli po skalách.
Na nich jsme cvičili horolezeckou techniku. Ale než jsme se ke skalám dostali, museli jsme jít kus lesem. Třeba na Velký Rabštejn se nejdříve dojelo vlakem a ke skále
šlo pěšky lesem. Pod ní jsme pak přespali

pod širákem či ve stanu. Druhý den jsme
šli zase jinou cestou zpět k vlaku. Pak jsme
se začali věnovat orientačním běhům a pohyb v přírodě se tak pro nás stal přirozenou
součástí našich životů.“
Kdy jste začali pořádat akce pro
veřejnost?
„Asi v roce 1965 přišel Olda s tím,
že uděláme první dálkový pochod v Prostějově. Jako první vymysleli trasu dlouhou
sto kilometrů. A to jsme tedy dost přehnali. Start byl o půlnoci na hlavním nádraží
v Prostějově, z něho se šlo do Vyškova,
a pak na Drahanskou vrchovinu. Většina kluků to ani nedošla. Patřil jsem mezi
ně, něco mi luplo v koleně, a byl konec.
Ovšem akce se zúčastnili i výsadkáři
z prostějovské posádky a ti celou cestu
běželi! Představte si, celých sto kilometrů!
Myslím, že to uběhli za necelých dvanáct
hodin.... My jsme na to tehdy jenom nevěřícně koukali. Nicméně jsme se poučili,
a tak dlouhý pochod už nikdy nedělali.
(smích)“
Předpokládám, že čím menší
byly vzdálenosti, tím vyšší byl
počet účastníků...
„Tak největší rozmach jsme zaznamenali,
když jsme začali spolupracovat s Domem
dětí a mládeže. Tehdy tam pracovala paní
Františka Zajíčková zvaná ´Fanynka´, což
byla úžasná ženská. Ta nám pomohla, aby
se našich akcí začali účastnit i žáci ze škol.
Takže někdy v sedmdesátých letech jsme
uspořádali pochod se startem v Ptenském
dvorku. Tehdy byl takový nával, že dráhy

musely z Prostějova k vlaku připojit dalších pět vagónů a dvě parní lokomotivy.
Vlak byl přesto úplně narvaný, pochodu
se zúčastnilo kolem dvou tisíc lidí. Jeho cíl
pak byl vždy v takzvaném ´Pionýráku´ na
Vápenici. Jinak jsme každoročně pořádali dva velké turistické pochody. Jeden se
jmenoval Drahanskou vrchovinou a druhý
Hanácký šlapcuk.“
Chůze vám však nestačila. Asi
dvacet let jste pořádal prázdninové vodácké putování, kterého se zúčastnily stovky dětí. Jak probíhala tato akce?
„Vždycky jsme vzali tak dvanáct kánoí
a jeli jsme na nějakou řeku. Bylo nás vždy
něco přes dvacet, u řeky jsme postavili stany a tábořili. Jsem moc rád, že mezi dětmi,
které prošly tímto putováním, se našly takové, kterým voda učarovala na celý život.
Patřil mezi ně například i několikanásobný
mistr světa v raftingu Zbyněk Netopil. Právě na jedné z těchto akcí se poprvé chopil
vesla. Jel tehdy uprostřed kánoe, protože
neměl
eměl vůbec žádné zkušenosti.
osti. Ovšem na tom,
žee se z něj později
stal
tal takový machr,
užž vskutku žádnou
zásluhu
ásluhu nemám. To
užž bylo v něm samotném. (smích)“

Které řeky jste sjížděli?
„Jezdili jsme na Lužnici či Vltavě.
Osobně jsem však měl vždy nejraději Ohři, která byla pro naše účely úplně
ideální. Dalo se na ni vyrazit i s nováčky
a přitom nehrozilo tak velké riziko, že budete muset neustále sušit všechny věci.“
Jak se vůbec stalo, že vám voda
tak učarovala?
„Nevím, jisté je, že náš první výlet
se zrovna moc nezdařil. Kamarád tehdy
v Brně sehnal pramici. Byl ji však problém
dostat do Jindřichova Hradce, kde jsme začínali. Čekali jsme na ni asi pět dní, během
nichž panovala velká vedra. Zrovna v momentě, kdy jsme tu loď dostali, tak začalo
pršet a celou dobu, co jsme byli na výletě,
už nepřestalo. Přesto byla Nežárka i Lužnice, které jsme sjížděli, téměř na suchu.
Proto jsme loď museli co chvíle přenášet.
Navzdory tomu jsme kvůli dešti byli pořád strašně mokří a měli jsme kompletně
promočené i všechny naše věci. Tehdy
jsme na ně neměli ani igelitové pytle, tak si
to dovedete ppředstavit. Ani tohle mě však
v
neodradilo a do jižních Čech jsem se jještě
mnohokrát vrátil.“
Co se týče vodáctví, tak
průkopjste patřil k jeho průk
níkům v Prostějově. Je
někdo, kdo dokázal na vaši práci
p
navázat?

„První dálkový pochod většina kluků
ani nedošla. Patřil jsem mezi ně. Ale
výsadkáři z posádky celou cestu běželi.
Představte si, celých sto kilometrů!“
Prostějovský turista Karel Kotyza o počátcích
svého oblíbeného odvětví na Prostějovsku
„Jsem moc rád, že ano. U nás v klubu
máme oddíl vodní turistiky, který vede Mirek Hanák. Je to jediný organizovaný oddíl
svého druhu v celém Olomouckém kraji!
Lidé s ním jezdí hodně do zahraničí například do Rakouska či Polska. Mezi jejich
oblíbené řeky patří Dunajec, který teče na
hranicích Polska a Slovenska.“
Turistika se stala vaším osudem.
Mohl jste v ní spojit vaše záliby
ve sportu, zeměpise i historii. Co
se vám osobně vybaví, když se řekne turistika?
„Máte pravdu, turistika má dvě složky.
Jedna z nich je vysloveně sportovní, díky
čemuž má blahodárný vliv na vaše zdraví
a kondici. Jako důkaz může sloužit jedna
z našich členek, které je dvaaosmdesát let,
a přesto s námi ujde celých patnáct kilometrů. Přitom ujít už ´desítku´ v terénu je
pro starší lidi solidní sportovní výkon. Ale
to není vše. Turistika má i složku vlastivědnou, která vede k poznávání našeho okolí
i světa kolem nás. Když někam jdeme, tak

se snažím o té krajině něco zjistit, a pak následně předávat ostatním. To byl často můj
úkol, ostatně jako učitel zeměpisu jsem
k němu byl přímo vyškolený. (úsměv)“
Kam byste doporučil v našem
okolí zajít?
„V současné době je asi nejvyhledávanější turistickou atrakcí v regionu
Kosíř. Obzvláště po té, co se na jeho vrcholu otevřela rozhledna. Ovšem Kosíř
to není pouze jeho vrchol. Je to skutečně
velmi zajímavý až tajemný kopec. Někdy
ve třicátých letech o něm profesor gymnázia Simon napsal průvodce. A právě
v něm uvedl, že se jedná o sopku. Tenhle
mýtus se neuvěřitelným způsobem ujal.
Dodnes se najdou paní učitelky, které dětem
vykládají, že Kosíř je sopka, a nechtějí si to
za žádnou cenu nechat rozmluvit... (smích)“

Druhou část rozhovoru
najdete v příštím vydání

kdo je
PaeDr. karel kotyza

Foto: Michal Kadlec

Narodil se 30.
30 července 1938 v Prostějově,
Prostějově kde žijee ce
ccelý
elý svůj
život. Vystudoval strojní průmyslovku, na které maturoval v
roce 1959. Po vojně coby učitel nastoupil na školu v Brodku
u Konice, kde ppůsobil čtyři
y roky.
y Následně pětadvacet
p
let učil
na ZŠ na Skálově náměstí. Svoji pracovní kariéru zakončil
jako ředitel školy v Přemyslovicích. Do důchodu odešel v roce 1999, následně ještě na
malý úvazek učil například na Cyrilometodějském gymnáziu. Je ženatý, s manželkou
Ludmilou má tři děti – syna Pavla (48), dcery Hanu (44) a Evu (41). Je pětinásobným
dědečkem, po čtyřech vnučkách se dočkal i nyní dvouletého vnuka Honzíka. Kromě
geografie a turistiky patří k jeho zálibám také literatura a historie
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VEČERNÍK
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Pondělí

Číslo

26. května 2014

tenis

TRHÁK TÝDNE

CZECH OPEN SE BLÍŽÍ

Největší tuzemský
turnaj přilákal opět
také IVANA LENDLA
čtěte
na straně

21

LEDNÍ HOKEJ
VITÁSEK PŘIVEZE BRAMBORY

Ochovanec Prostějova
MEDAILI NA MS
s nároďákem nezískal
čtěte
na straně

JESTŘÁBI ŽÁDAJÍ MĚSTO

O TŘI MILIONY KORUN
„Budu první, kdo bude HLASOVAT PRO,“
ujišťuje hokejisty primátor Miroslav Pišťák

26

Prostějov/mik, jim

NOHEBAL
CO SE DĚJE V TJ SOKOL I?

Prostějovský klub
v zákulisí řeší
VÁŽNÉ STAROSTI
čtěte
na stranách

rozhovor

VE CHVÍLI, KDY HOKEJOVÍ JESTŘÁBI ZAPOČALI LETNÍ PŘÍPRAVU
PŘED COMEBACKEM DO PRVNÍ LIGY, POŽÁDALO VEDENÍ
KLUBU PROSTĚJOVSKÝ MAGISTRÁT O MIMOŘÁDNOU FINANČNÍ
PODPORUVEVÝŠITŘÍMILIONŮKORUN.ZATÍMCOMEZIZASTUPITELI
TO PŘI POSLEDNÍM ZASEDÁNÍ VE CHVÍLI OZNÁMENÍ JENOM
M
ZAŠUMĚLO, PRIMÁTOR STATUTÁRNÍHO MĚSTA PROSTĚJOV MIROSLAV
LAV
PIŠŤÁK VEČERNÍKU EXKLUZIVNĚ PROZRADIL SVÉ STANOVISKO.
O.
A K RADOSTI NĚKOLIKA TISÍCOVEK PŘÍZNIVCŮ JE SOUHLASNÉ. POTĚŠENÍ
NÍ
POCHOPITELNĚ NESKRÝVÁ ANI BOSS LHK
více čtěte na straně 26
JESTŘÁBI JAROSLAV LUŇÁK.

"Z KLADNA ODCHÁZÍM"

Exkluzivní interview
se zkušeným obráncem
Markem Černoškem
čtěte
na straně

Klenovice jsou v kraji

32

SOBOTA 31. 5.

15:30

ARIETE PROSTĚJOV
ČEZ BASKETBALL NYMBURK
Hala Sportcentra DDM Prostějov

NEDĚLE 1. 6.

10:00

1. A 2. KOLO KVALIFIKACE CHALLENGERU

Areál TK Prostějov

nohejbal

NEDĚLE. 1. 6.

12:00

BOTAS DOROSTENECKÁ LIGA – 11. KOLO

TJ SOKOL I PROSTĚJOV
SK METROSTAV KOTLÁŘKA
Dvorec u sokolovny na Skálově náměstí

boje na zelených trávnících aneb
DIVIZE „E“ – 28. KOLO
TJ SOKOL URČICE
TJ SOKOL LÍSKOVEC
NEDĚLE 1. 6. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

Dokázali to. Fotbalisté Sokola Klenovice proměnili hned první mečbol a po výhře nad Lipníkem se mohli v šatně radovat z historického
postupu do krajského přeboru.
Foto: Radek Cetkovský

Boxeři Prostějova usilují

UNICREDIT CZECH OPEN

KRAJSKÝ PŘEBOR – 28.KOLO
SOKOL KONICE
FC ŽELATOVICE
NEDĚLE 1. 6. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Konici

n

čtvrté f
inál
e?

Prostějov/lv - Minimálně
álně
v jednom případě se fanoušci
basketbalových Orlů příští
týden potkají se svými oblíbenci. A to i v případě, že
třetí finálové utkání na
půdě soupeře skončí výhrou
nymburského týmu. Pokud
se tak stane a svěřencům
Zbyňka Cholevy pověsí na
krk stříbrné medaile již ve
středních Čechách, proběhne
ve čtvrtek 29. května od 18.00
hodin loučení hráčů se svými
příznivci.

MATTONI NBL – PŘÍPADNÉ 4. FINÁLE

tenis

ní s fanoušky
e
č
Lou ebo

o VISEGRÁDSKOU ligu
Prostějov/jim - Zvažovaná
mezinárodní boxerská extraliga dostává jasnějších
obrysů. Do finalizace projektu je sice stále ještě daleko,
nicméně se vyjasňuje, že by
se mělo jednat o soutěž určenou pro mužstva ze států Visegrádské čtyřky, tedy české,
slovenské, polské a maďarské kluby.

„Díky tomu by mohlo jít sehnat peníze i z tohoto fondu,
uvítali bychom to. Náklady
budou i vinou cestování vyšší, na druhou stranu to přinese atraktivní podívanou se
spoustou reprezentantů,“ těší
se na spuštění nové soutěže
Petr Novotný, hlavní trenér
boxerů BC DTJ Prostějov.
více se dočtete na straně 31

Tenista Veselý si poprvé v životě zahrál
semifinále ATP Tour a je zpět ve stovce
Düsseldorf, Prostějov/lv - Na
největší úspěch v kariéře dosáhl v uplynulém týdnu Jiří
Veselý. Prostějovský tenista
během turnaje v Düsseldorfu
porazil hned tři soupeře a na
okruhu ATP si tak premiérově
zahrál semifinále.
O finálový souboj jej připravily
dva tie-breaky, v nichž nestačil
na chorvatského bombarďáka
Ivo Karloviče. Dvacetiletý
hráč TK Agrofert přitom
nevyužil hned pět setbolů...
Přesto se těsně před startem
druhého grandslamového podniku sezóny French Open v
Paříži opět posunul do elitní
světové stovky, ze které
nedávno
vypadl
kvůli
zranění.

KAM ZA F TBALEM
I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 24. KOLO
SK LIPOVÁ
TJ SOKOL VRCHOSLAVICE
NEDĚLE 1. 6. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Lipové

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 24. KOLO
TJ FC KOSTELEC NA HANÉ
TJ SOKOL PLUMLOV
NEDĚLE 1. 6. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Kostelci na Hané

„S
„Setkání se uskuteční v hale
a restauraci Sporcentra DDM.
Jeho součástí bude autogramiáda, focení s hráči a občerstvení,“ prozradil Večerníku
generální manažer Ariete
Prostějov Petr Fridrich.
Jestliže ale Ariete ve středu
Nymburk senzačně porazí,
bude následovat čtvrtý finálový
duel v Prostějově, který je na
programu v sobotu 31. května
od 15.40 hodin a vysílala by
jej v přímém přenosu Česká
televize.

II. TŘÍDA – 28. KOLO
TJ SOKOL VRAHOVICE
TJ HORNÍ ŠTĚPÁNOV
SOBOTA 31. 5. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál ve Vrahovicích

Řádil. Dvacetiletý talent z Prostějova Jiří Veselý porazil v Německu
hned tři známé hráče.
Foto: www.sportovninoviny.cz
„Byl to úžasný týden, předvedl šampionátu utká s kolegou z davisjsem super výkony. Hodně mě cupového týmu České republiky
těší, že jsem v kritických mo- i stáje Miroslava Černoška Česká
mentech vždy zachoval klid- sportovní Lukášem Rosolem.
nou hlavu. Oproti minulým Více informací k úspěchu
zápasům cítím velký posun,“ Jiřího Veselého i losu French
pochvaloval si Jiří Veselý. Open najdete na straně 27 dnešTen se v prvním kole antukového ního vydání.
III. TŘÍDA – 28. KOLO
TJ SOKOL PLUMLOV „B“
SOKOL BEDIHOŠŤ
SOBOTA 31. 5. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Krumsíně

III. TŘÍDA – 28. KOLO
FK SKALKA 2011
TJ SOKOL VÍCOV
SOBOTA 31. 5. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Klenovicích na Hané

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

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

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

Správná odpověď z č. 20: na snímku byl dvůr z ulice Vápenice
v Prostějově. Vylosovaným výhercem, který získává LOŽNÍ
SOUPRAVU od firmy PROFITEX, Wolkerova ulice v Prostějově, se stal Jiří ZELINKA, Česká 26, Prostějov, 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 29. KVĚTNA, 12.00 hodin.
Jméno výherce zveřejníme v PONDĚLÍ 2. ČERVNA. Dnes
se NOVĚ zápolí o POUKÁZKU na služby masáže-kosmetika-pedikúra V HODNOTĚ 400 Kč, kterou věnovalo SIMI
STUDIO z Fanderlíkovy ulice v Prostějově.



VYHRAJ A BAV SE!

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

SPOUSTU SKVĚLÉ MUZIKY
A PROGRAMU NABÍZÍ
JIŽ DVANÁCTÝM ROKEM ....

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

TIP
k obrazovce

SVĚTÁCI
HUDEBNÍ KOMEDIE
ČSR (1982)

SOBOTA 31. 5. 2014

12:10 HODIN

ÁCHAT, ARPA, ASÁK, ASTER, ATOL, BURŠ, CAEN, INAK,
KMET, KMÍN, KOCOUR, KORD, KREACE, KVAŠ, LANA,
LÁTI, OKÁČ, PLÁČ, PRST, SPÁR, SRST, STRH, SVAL, TELE,
TKÁT, TUŠE, VETO, VRBA, ZÁROŽÍ

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 29. KVĚTNA 2014, 12.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo „PROSTŘEDKY“. Vylosovanou výherkyní se stala Marie MAJEROVÁ, Krasická 59, Prostějov, která se může těšit na poukaz
v hodnotě 400 Kč od partnera soutěže.Tím v minulém dějství bylo
studio CESTA ZDRAVÍ-Mgr. Hana PETERKOVÁ. Poukaz na
vás bude čekat přímo v redakci. A jelikož se jedná o výherkyni
s pořadovým číslem 150, získává navíc od Večerníku i POUKAZ
NA VÝBĚR INZERCE V HODNOTĚ 150 KORUN!
Kdo však tentokrát nevyhrál, nemusí smutnit. Ba právě naopak,
nejšťastnější z vás se může v případě úspěchu těšit na další zajímavou cenu, která tentokrát potěší zejména ty, kteří se rádi baví...
Partnerem dnešního kola je totiž Městský klub Litovel, který
do soutěže věnoval tři vstupenky v hodnotě 400 Kč na populární akci HANÁCKÉ BENÁTKY 2014, které startují v sobotu
14. června.
Jméno šťastného výherce či výherkyně zveřejníme i v příštím
vydání PV Večerníku, které vyjde V PONDĚLÍ 2. ČERVNA 2014.
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Režie: Zdeněk Podskalský st.
Hrají: Jiří Sovák, Vlastimil
Brodský, Jan Libíček, Jiřina
Bohdalová, Jiřina Jirásková, Iva
Janžurová, Jiřina Šejbalová, Oldřich Nový, Ilja Prachař, Vladimír Menšík
Skopec, Prouza, Petrtýl jsou
tři venkovští fasádníci, kteří
pracují v Praze na obnově
domů. Láká je pražský noční
život, ale jejich první návštěva
luxusního podniku Diplomat
Grill se příliš nevydaří a nakonec musí utéci. Nevzdávají
se však. Dají si ušít kvalitní
obleky a najmou si na výuku
společenské výchovy bývalého učitele tance Dvorského.
Když Dvorský uzná, že jsou
již sdostatek vzděláni, vypraví se muži opět do Diplo-

Těšit se tak můžete na DVĚ
PŮLMETROVÉ
ŠPIZZA
PIZZY V CELKOVÉ HODNOTĚ 430 Kč, které si poskládáte sami z těch nejrůznějších
kousků.
V minulém, celkovém součtu
již stojednašedesátém pokračování tohoto originálního
klání uspěli všichni ti, kteří
správně poznali, že se jedná
Zbyňka Cholevu. Úspěšného
lodivoda prostějovských basketbalistů, který místní Orly osobně
dovedl ze svého postu podruhé
v řadě do souboje o ligové zlato
(celkem popáté), poznala velmi
slušná porce čtenářů...
Ze 422 správných odpovědí, jenž
jsme zařadili do osudí, se usmálo
štěstí na výherce, kterým se stal
Miloš Kratochvíl, Seloutky 33,
Určice. Prostřednictvím Večerníku
obdrží chutnou a lahodnou cenu
v podobě poukázky na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč
od partnera minulého kola, kterou byla opětovně firma BRUTUS! Výhru si lze vyzvednout
v redakci Večerníku.
Ti další z vás mohou zkusit své štěstí třeba hned v rámci tohoto čísla,
přičemž tentokrát jsme zabrousili
do politických vod a graficky mírně poupravili úspěšnou kandidátku
ČSSD v právě uplynulých volbách
do Evropského parlamentu.
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z stodvaašedesátého kola čekáme v redakci znovu DO ČTVRTKU
29. 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 2. ČERVNA 2014.
Hodně štěstí při bádání!

BÁDEJ O VOŇAVÉ KOŘENÍ

I poslední číslo měsíce května 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, jenž 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
PROSTĚJOVSKÝVečerník, Olomoucká 10, Prostějov. Lze také
telefonovat do redakce na číslo 582 333 433, a to opět tradičně DO
ČTVRTKU 29. KVĚTNA 2014, 12.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 4 - 7 - 3 - 6, načež v pořadí celé historie tohoto klání se už celkově JUBILEJNÍ STOPADESÁTOU VÝHERKYNÍ v řadě stala Helena ŽVÁČKOVÁ,
C. Boudy 6, 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. Od Večerníku
pak navrch v rámci výše zmíněného výročí získává POUKAZ
NA VÝBĚR INZERCE V HODNOTĚ 150 KORUN!
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle, které
VYCHÁZÍ V PONDĚLÍ 2. ČERVNA 2014.
Nezbývá tedy, než abyste se opět vrhli na nějakou tu zábavu, soutěžit s námi je ta správná šance!

mat Grillu. Tady se seznámí
s třemi mladými ženami. Netuší, že jsou to dívky poněkud
lehčího ražení, které hledají v Diplomat Grillu bohaté
pány, aby je mohly patřičně
oškubat. Byt jim za úplatu poskytuje šatnářka z Diplomat
Grillu, která se snaží udělat
z nich „dámy“. V určený čas
se šatnářka vrací domů a dívky vždy přinutí zákazníky,
aby uprchli po lešení...

VÍCE NEJEN O TOMTO JIŽ LEGENDÁRNÍM SNÍMKU
NAJDETE V MAGAZÍNU TV POHODA!
Vylosovanou výherkyní z minulého čísla je Zdenka HOŠKOVÁ, Raková 39, pošta Laškov
Poukaz na služby od firmy HORTENZIE V HODNOTĚ 400 Kč si vyzvedněte v redakci Večerníku.
Správné řešení z minulého čísla: NOVÝ DESIGN NOVÝ DOMOV
Dnešní tajenku zašlete nebo zatelefonujte do čtvrtku 29. 5. 2014, 12.00 hodin.

Nabídka realit a nemovitostí, inzerce

REALITY
POHODA

Kvalitní
služby
od roku
1992

- pohodové vyřízení realitních služeb

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

Rodinné domy:

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, Joštovo nám. Prodej cihl. bytu 1+1 v OV, 43 m2, zv.
přízemí.
Cena: Kč 580.000,-

Prostějov, Žeranovská ul. Pronájem prodejny 80 m2 na frekventované ulici.
Cena: Kč 7.000,-/měsíc + energie

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

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

1+1, Pv, Joštovo nám.
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 580.000,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,-

GARÁŽ – PRODEJ:

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

Byty:

BYTY – PRONÁJEM:

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

Kč 1.000,-/měsíc
Kč 1.000,-/měsíc

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

tel.: 607 915 184

777 251 878

Rostislavova
Rostislavova
8
8

Pv, sídl. Hloučela
Pv, Olomoucká ul.
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chyň včetně spotřebičů.

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

VÍCE NEMOVITOSTÍ NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

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

 605 011 310

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

E-mail: info@srdcerealit.cz
BYTY - PRODEJ

2+1,dr.OKRUŽNÍ,64m2,lodžie,šatna

1+kk,PV,45m2,výtah,komora
1+kk, PV, 33m2, po rek.,zvýš.přízemí
2+1,dr.,PV 58m2, po rek., vl. vytápění
3+1, OV, E.BENEŠE, zvýš.přízemí
5+1, dr.,FANDERLÍKOVA,po rek

Info v RK

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

RD PRODEJ
NOVINKA!!!

RD5+1,PIVÍN,řadový,po část.rek,zahrada,dílna,vjezd 850.000,-Kč

RD 6+1, BABICE, bezbarier, výtah, zahrada
Info v RK
RD,3+1,DĚTKOVICE,cihla,garáž,zahrada
Info v RK
RD 3+1,SKALKA,po rek.,zahrada,patr.,vjezd, krbové vytápění
,ihned k bydlení
1.495.000,-Kč
RD 3+kk,ŠUBÍŘOV,započata rekonstr.,nová střecha, krovy, elekt,
voda,zahrada, vjezd, k bydlení či rekreaci
399.000,-Kč
RD 2+1,ŠUBÍŘOV,bydl.i rekreace
250.000,-Kč
RD 3+1,KOSTELEC n/H.vjezd,zahrada
Info v RK
RD 6+2,SMRŽICE,zahrada,kůlna
750.000,-Kč
RD 5+2,BEDIHOŠŤ,zahrada,dvůr,vjezd,po část.rek. Info v RK
RD 3+1,SELOUTKY, po kompl.rekonstrukci,
2xkoupelna,patrový,zahrada
RD 5+KK, URČICE/ NOVOSTAVBA/,
ZAHRADA,GAR.STÁNÍ

1.990.000,-Kč
4.400.000,-Kč

RD 4+1,LEŠANY,zahrada,garáž,vjezd, po rekonstr.patrový,
1.390.000,-Kč

CHATA PŘEMYSLOVICE,podsklepená
CHATA PLUMLOV,3+1
GARÁŽ za Mechanikou

499.000,-Kč
info v RK
99.000,-Kč

PRONÁJMY 1+1, 2+1, 3+1,
b

é

áž

a okolí….rodinné domyy i k rekonstrukci
Děkujeme za nabídky, za případný tip ODMĚNA ! ! !
VOLEJTE ! I SMS !

Tel: +420 605 011 310

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
3)1+1 OV Šárka, 50 m2, 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+1 DR Šárka, 69 m2
850 tis.Kč
3+1 OV Západní, 70 m2, po rekonstr.
1.150 tis.Kč + prov.
3+1 OV Sladkovského, 71 m2
1.200 tis.Kč + garáž
3+1 OV, Okružní, krásný byt, 82 m2, 2 lodžie
1.299 tis.Kč
3+1 OV, cihla, na Sídl.E.Beneše
1.350 tis.Kč
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
RD Okál Přemyslovice - 2 byty, zahr. 80 m2
550 tis.Kč
RD 4+1 Hvozd - i jako chalupa
500 tis.Kč
RD 3+1 Chválkovice n/H, zahr.
680 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.
620 tis.Kč
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
RD 5+1 v Obědkovicích-2 tis.m2 pozemek
1.300 tis.Kč
RD Plumlov - 2byt.jedn.
1.450 tis.Kč
RD 3+kk Myslejovice, zahr.
1.490 tis. + provize RK
RD 3+kk Smržice, zahr., pozem.
2.390 tis.Kč
RD 5+1 Kobeřice - po rek., 783 m2
2.350 tis.Kč
RD Krumsín - se 3 byt.jedn. - zahr., garáž, 734 m2
2,9 mil.
2
RD 5+1 Krasice - 300 m , 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
Obchodní prost. - Kostelecká - 60 m2
6,5 tis.Kč + ener.
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

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

O S TAT N Í

Volejte: 739 322 895
3+1 Anglická OV 70m2
1.080.000Kč
3+1 Západní po část.rekons.
1.189.000Kč
3+1 Tylova 75m2 OV
1.330.000Kč
3+1 Okružní 85m2 cihla OV
1.339.000Kč
Volejte: 723 335 940
2+kk PV 60m2 cihla, garáž
650.000Kč
2+1 Sidl. Svobody
760.000Kč

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

DOMY
Volejte: 739 322 895
RD 3+1 Jesenec k rekonstrukci 299.000Kč
Chata Plumlovská přehrada
1.349.000Kč
RD 5+1 Kralice na Hané
2.849.000Kč
RD Tovačov 2 byty 4+1 a 2+1 3.450.000Kč
RD 6+kk Držovice po celk. rek. 5.500.000Kč
Pozemek s chatou Mostkovice
779.000Kč
Volejte: 723 335 940
RD 3+1 Klopotovice zahrada
395.000Kč
RD Vrchoslavice
445.000Kč
RD 3+1 Rozstání i na splátky 400.000Kč
RD 3+kk Kostelec po rek.
650.000Kč
RD 2x3+1 u Němčic garáž
cena v RK
RD 5+1 Vrchoslavice po rek.
1.500.000Kč

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

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

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

PRODÁME I VAŠI NEMOVITOST
STAČÍ ZAVOLAT
DOPORUČUJEME

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

PR O N Á J MY
Volejte: 739 322 895
1+1 Husovo nám. po rekonstrukci 5.500Kč +ink
2+kk Milíčova 45m2
5.000Kč+ink
2+1 Brněnská cihla po rek.
5.500Kč +ink
3+1 Milíčova
7.000Kč+ink
3+1 Okružní 95m2 po rek.
8.900Kč vč. ink
3+1 Kostelecká po rek.
11.000Kč vč. ink
Volejte: 723 335 940
1+1 Česká
5.300Kč +ink
1+1 Tylova 60m2 po rek.
5.500Kč +ink
1+1 Kollárova
6.000Kč vč. ink
2+kk Tylova 65m2 po rek.
5.500Kč +ink
2+1 Olomoucká 100m2
6.000+ink
3+1 Tylova 100m2 po rek.
8.000Kč +ink
4+1 Tylova 147m2 po rek.
10.000Kč +ink
2+kk Daliborka
5.500Kč+ink
2+1 Čelechovice
7.500Kč vč.ink
2+1 Olomoucká 100m2
8.000Kč vč.ink
3+1 Němčice 74m2
5.000Kč+ink
RD 3+1 u Konice
9.000Kč+ink

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

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

www.realitypolzer.cz

Řádková, sloupcová inzerce a vzpomínky

REALITY
Stavební firma hledá pozemek pro
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895
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
* ZAHRADA Držovice 170.000 Kč
* Pronájem 1+1,PV 6.500 Kč vč.ink
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
Hledáme ke koupi byt v Prostějově,
spěchá. Tel.: 605 011 310 i SMS
Koupím zahradu v okolí PV. Nejlépe přímo od majitele. RK nevolat!
Cenu respektuji. Tel.: 734 481 013
Nabízím k pronájmu garáž v ul.
Krasická, Prostějov. Elektřina,
voda. Tel.: 732 215 683
Koupím byt 1+1 nebo 2+1, 2+kk,
platba ihned. Tel.776 460 300.

Koupím byt 1+1 nebo 2+1 v Prostějově v osob. vl., platba hotově.
RK nevolat. Tel.: 720 204 000
Hledám ke koupi rodinný dům.
Prostějovsko, Olomoucko. Tel:
602 570 658
Hledáme ke koupi RD v Prostějově,
spěchá. Za nabídky děkujeme. Tel.:
605 011 310 i SMS
Hledáme větší byt 3+1, po rekonstrukci, 774409430
Pronajmu rodinný domek 6+1 po rekonstrukci v klidné části PV. Nájem
14 000 Kč + energie. Trvalý pobyt,
zvíře možné. 724 170 284
Pronajmu 1+1 v Pv. Tel.: 607 919 040
STING uzavřený investiční fond,
a.s. nakupuje nemovitosti v okrese Prostějov. Koupíme vaši nemovitost za nejvyšší možnou
cenu. Peníze do 2 dnů od podpisu
kupní smlouvy. Exekuce, zástavy ani dražba nejsou překážkou.
Využijte naši nabídky a realizujte
svůj prodej pod dozorem České
národní banky. Kontakt: Irena Černá, irena.cerna@rksting.cz , tel.:
606 662 813
Koupím rodinný dům v Prostějově
a okolí, i k opravám, ale obyvatelný. RK nevolejte. Možno SMS.
728 318 836
Platím v hotovosti za byt 1+1 nebo
2+1 v Prostějově. 732 388 718
Pronajmu byt 1+1 v PV, Určická
ul. Plastová okna, plovoucí podlahy. Volný od 1.6. 2014. Info na tel.
775 362 842

Prodám chatu na Stražisku.
Cena dohodou. Nabídněte. Tel.:
736 180 204

Hledáme ke koupi novostavbu RD
se zahradou. Tel. 774 421 818
Pronajmu podsklepený byt 2+kk,
se zahradou v Určicích. Tel.:
603 832 796
Prodám stavební pozemek ve Vrahovicích, inženýrské sítě na hranici
poz., levně. Tel.: 603 278 688
Koupíme pěkný byt 3+1. Tel.:
774 858 723
Koupíme byt 2+1 v okolí nemocnice i Sídl.Svobody. 774 101 818
Nabízím pronájem v Prostějově,
nebytové prostory pro tři kanceláře,
70m2 i jednotlivě. Cena dohodou.
Tel.: 777 942 039
Levné garážování motorky či auta
v PV - západ. T: 602 775 607
Pronájem byt 1+1 v ul. Šárka.byt
je zařízen + tv sat. intern. Cena
5 700 Kč/měsíc včetně inkasa. Tel.:
739 622 720

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

Hledám ke koupi byt v Prostějově
a okolí. Tel: 602 570 658

Pronajmu garáž nebo parkovací
místo, garážový dvůr Svatoplukova
56. Tel.: 777 010 323

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

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

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.
Odvodnění domů, pozemků. Tel.:
723 522 369
MAČKALSTAV S.R.O.
provádíme stavební práce, obklady
a dlažby, rekonstrukce, zateplení budov a RD. 774 655 459, 608 538 035
www.mackalstav.cz
Opravy a úpravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Vedle knihkupectví u radnice
608 331 141
Provádíme také opravy plavek,
spodního prádla a zcelování
Kompletní pokládka zámkové
dlažby, s materiálem i bez, skvělé ceny, vysoká kvalita, nacenění
zdarma. Tel.: 723 522 369
Zednické a obkladačské práce, nátěry, nástřiky fasád, antigrafity. Tel.:
723 522 369
Čištění hrobů z terasa, přebroušení přímo na místě. Tel.:
721 817 009
Antény-Satelity Jiříček provádí
prodej, montáž antén, satelitů, el.
zabezpečení objektů.
Více na www.anteny.kvalitne.cz
Tel.: 776 340 848
Stavba zídek, plotů, oplocení. Rychle a kvalitně. Tel.: 723 522 369

Provádím kompletní zednické a obkladačské práce, byt. jádra, demolice,
stěhování, vyklízení, zám. dlažby. Malování bytů. Tel.: 727 831 278

Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje 3. kolo
výběrového řízení na prodej nemovitosti pro k. ú. Kladky, obec Kladky:
pozemková parcela č. 294/1 o výměře 4519 m2, ostatní plocha, neplodná půda, za minimální kupní cenu
28.000 Kč. Další informace poskytne Ing. Cinková na adrese Rejskova
28, Prostějov, tel. č. 582 302 591,
e-mail: ludmila.cinkova@uzsvm.cz

Pronajmu garáž ul. J.B.Pecky. Ihned volná. 18m2, elektřina. Tel.:
776 618 409 nebo 773 008 487

FINANCE

Provádíme kompletní rekonstrukce bytových jader od A do Z, poklad kamínkových podlah. Tel.: 774 06 22 53

Prodám cihlový, zateplený byt 2+1
v Pv, dobrá lokalita. Tel.: 731 110 232
nebo 605 335 761

Pronajmu dlouhodobě garáž na ul.
Moravská za Sandrou, 18 m2, elektřina. Spěchá! Tel.: 734 751 741

PRÁCI NABÍZÍ

Provádím opravy a údržbu čištění
hrobů. Tel.: 602 756 428

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 2+1, 1+1. 723 565 897

SLUŽBY

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

Pronajmu byt 1+1 v RD v Pv. Nájem 4 500 Kč + el., dvouměsíční
kauce. T.: 604 833 195

UZÁVĚRKA

pro další číslo je
v PÁTEK 30. 5.
v 10.00 hodin
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Stříhání a úprava psů. Prostějov. Tel.:
606 166 853
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové, terénní práce.
VODO-TOPO-PLYN
Zdeněk ČTVRTNÍČEK
Tel.: 777 814 804
www.sobra-auto.cz, Žeranovská 3,
Pv provádí veškeré opravy vozidel
včetně ME, TK. Pneuservis, konzervace dutin. Prodej ND a autodoplňků. Tel.: 608 933 033
Rekonstrukce koupelen, instalatérské
práce. Tel.: 605 459 652

Hledáme obchodního zástupce na HPP
pro nabídku a rozvoz bižuterie pro ČR
a SR. Tel. 777 577 340
Bezpečnostní a úklidová firma
přijme do HPP ženy v invalidním
důchodu na zkrácený pracovní úvazek. Místo výkonu Prostějov. Nástup ihned. Informace na tel.č.: 602
786 692
Restaurace Pod kopcem Mostkovice
přijme obsluhu do udírny a grilu s praxí. 604 930 482
Přijmeme řidiče se skupinou C na vůz
do 12t. Víkendy převážně volné. Tel.:
777 797 263
Na nadcházející letní sezónu přijmu
uzenáře do stánku. Praxe nutná.
Tel.: 775 780 045
Výroba oděvů v PV, přijme do
zaměstnání
vyučené
dámské
a pánské krejčové. Praxe v oboru
nutná. Dobré sociální zázemí. Bližší info: 602 790 377, 730 186 675,
582 800 837
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
Bezpečnostní a úklidová agentura
přijme do HPP na plný pracovní úvazek invalidního důchodce/důchodkyni na pracovní pozici vrátný. Jedná
se o pracovní místo na recepci, místo
výkonu Kralický Háj. Informace na
tel. č.: 602 786 692
Restaurace Jadran přijme kuchaře/
-ku, pizzaře/-ku. Tel.: 604 890 305
Správce firemní sítě. Hledáme externího správce firemní sítě a serveru
v Prostějově. info. na tel. č. 608 824 136
nebo mailu info@pneufloryk.cz
Produktové video - práce před kamerou. hledáme pracovníka, pro
prezentování produktů eshopu
www.hokejfloryk.cz . Místo natáčení-prodejna v PV. Dlouhodobá
spolupráce. Nabídky zasílejte na
info@hokejfloryk.cz (věk, zkušenosti, bydliště, stav, reference). Požadujeme přirozené a spisovné vystupování před kamerou.
Firma MAREK Spedition s.r.o.,
Konice přijme řidiče MKD na vozidla do 12 tun a kamiony. Tel.:
777 990 022
Úklidová firma přijme pracovníka
na úklid dílenských prostor podlahovým mycím automatem. Pozice
vhodná pro OZP, ŘP sk. B. Nástup
od 2.6.2014. Dále příjme dvě pracovnice pro úklid zdravotního zařízení v ranních hodinách, vhodné pro
OZP, nástup od 6.6.2014. Kontakt:
582 345 379, osobně Vamík s.r.o.,
Na Hrázi 4, Pv 8-14 hod po-pá.

Bezpečnostní a úklidová agentura
přijme do HPP ženu v invalidním
důchodu. Místo výkonu Kralický
Háj, pracovní doba 16.00 - 22.00
hodin. Nástup ihned. Informace na
Koupím jakoukoli Š - Felicii. Tel.: tel.č.: 602 786 692
778 018 269
ČÍŠNÍK/SERVÍRKA. Do nově oteKoupím Fabii nebo Octavii nejlépe vřené restaurace v Držovicích při1. majitel. Tel.: 604 118 269
jmeme personál. Praxe v oboru podmínkou. Tel.: 607 683 440

Peníze pro všechny ihned při podpisu!
Zvýhodněné podmínky, žádné poplatky. Volejte: 775 021 212

Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč, rychle až do domu, bez poplatku předem.
Tel.: 777 965 734. Pracuji pro více
věřitelů
Osobní bankrot – oddlužení.
Máme mnoho spokojených klientů. Konzultace zdarma.TOBAGI BIANCO s.r.o. Volejte777
551 492
Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ,
rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734.
Pracuji pro více věřitelů.

Dnes, tj. 26. května 2014
uplyne 3. smutný rok od úmrtí
pan Františka SOMMERA
z Určic.
S láskou vzpomínají a nikdy
nezapomenou manželka, dcera
s rodinou, rodiče a sestra
s rodinou.

Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE
a poskytneme vám jednu půjčku. Pracujeme pro více věřitelů.
Volejte: 777 551 492
Mála půjčka 10 000 až 80 000 Kč. Pracuji pro více věřitelů. Tel.: 608 911 761
Hotovostní půjčka do 10 tisíc
z vlastního kapitálu. Stačí pouze
OP. Tel.: 773 996 600
SMART půjčka 5 až 50 tisíc rychle a diskrétně až do domu! Tel.:
737 423 433
PŮJČKA bez poplatků: 734 601 906
Půjčka od 4 000 Kč do 50 000 Kč.
Rychlé a férové jednání. On-line
přehled nad svým účtem. V případě zájmu volejte 777 100 528
Nová půjčka v ČR, profesionální
přístup a férové jednání. Pro více
informací volejte nebo zašlete
SMS ve tvaru: jm., př., rč., příjem,
okres a výše úvěru na tel. číslo
739 243 394
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Děkujeme všem přátelům
a známým za květinové dary
a účast při posledním rozloučení
s naším milovaným manželem,
tatínkem a dědečkem
panem Josefem VYBÍRALEM
z Nivy.
Manželka Marie, Radka,
Dáška a Michal s rodinami.
Poděkování též
i Pohřební službě Makový
za výborné služby.

Jsou chvíle, se kterými se
člověk nikdy nesmíří.

Dne 31. května 2014
vzpomeneme 10. smutné
výročí úmrtí
pana Lubomíra ČÍŽKA
z Prostějova.
S láskou vzpomínají manželka Anna, synové Jan a
Lubomír s rodinami.

3UDFXMLSURYtFHYČĜLWHOĤ

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

PRODÁM

Realitní kancelář STING přijme
realitního makléře pro pobočku
Prostějov, informace: Irena Černá
51/179 štíhlé postavy, SŠ, nekuřák, 606 662 813
hledá upřímnou sympatickou, milou
ženu okolo 40 let k vážnému seznámení. Pv a okolí. Tel.: 722 710 725

Prodej palivového dříví. Tvrdé, měkké. Doprava zajištěna. Prostějov,
Olomouc, Přerov. Tel.: 734 481 013

OZNÁMENÍ

Prodám dětský nafukovací čtvercový bazén 134x134cm, výška
50cm. 150 Kč. Tel.: 602 820 135

Výuka izraelské sebeobrany pro ženy
i muže. Info: www.kravmagaprostejov.cz

Prodám zahradní solární sprchu.
400 Kč. Tel.: 602 820 135

PODĚKOVÁNÍ

Prodám TERA VARY r.v. 1980 po
GO motory, cena 17 000 Kč. Tel.:
733 383 405

Chtěla bych tímto poděkovat za
všechny děti a rodiče panu Zdeňku
RAJTROVI, vedoucímu tábornického
kroužku, za perfektní organizaci akcí
pro děti. Je dobře, že v dnešní uspěchané době se najde někdo, kdo ve svém
volném čase chce naplnit volný čas dětí
a hlavně je pobavit. Četnost akcí, jejich
náplň a zajímavost, přináší nám všem
nejen nové poznatky, ale i zábavu. Jsou
vždy pěkně připravené a moc si to při
nich užíváme. Pospíšilová Zdeňka
a rodiče s dětmi.

Odešel jsi, jak si osud přál,
v našich srdcích
a vzpomínkách zůstáváš dál.

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

AUTO - MOTO

SEZNÁMENÍ

VZPOMÍNÁME

Prodám novou 6-ti koncovou králíkárnu. Volat po 19 hodině. Tel.:
723 408 151
Prodejna Ivka, Plumlovská ul
nabízí zákazníkům zdravotní obuv
na velmi problémové nohy i větší
velikosti, velký výběr, obuv všeho
druhu. V době od 5.6. do 16.6.
prodejna otevřena od 13 do 17
hod. z důvodu dovolené. Těšíme
se na vás!

Dne 28. května 2014
uplyne 5 let, co nás opustil
pan Otto FILIPI
z Prostějova.
Vzpomínají dcera a syn
s rodinami.

V našich srdcích žiješ stále.
S láskou vzpomínáme…
p

Dne 28. května 2014
by se dožila 40 let moje
milovaná dcera
Marcelka NEVEČEŘALOVÁ
roz. Hasová
a dne 7. července 2014
uplyne 12 let, kdy nás
navždy opustila.
S láskou vzpomíná a za tichou
vzpomínku všem, kteří ji měli rádi,
děkuje maminka D. Hasová.

Tenis
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V neděli startuje kvalifikace na jednadvacátý ročník UniCredit Czech Open 2014, největšího turnaje na území České republiky

DIVOKÁ KARTA JE PŘIPRAVENA PRO ROBREDA, ŠTĚPÁNKA I HAASEHO Program UniCredit
Tradiční exhibice se letos neuskuteční, do Prostějova ale přijede Ivan Lendl
Czech Open 2014

Již jednadvacátý ročník
rozepíše nedělním prvním
a druhým kvalifikačním
kolem největší mezinárodní tenisový turnaj
pořádaný na území České
republiky UniCredit Czech
Open 2014. Hlavní soutěž pak odstartuje v pondělí
2. června. I letos se challenger s celkovou dotací
stopětadvaceti tisíc amerických dolarů uskuteční
ve druhém týdnu grandslamového French Open,
takže účast největších es závisí také na tom, jak se
jim bude dařit na pařížské antuce. Jedno je však
jisté. Stejně jako v minulých letech se diváci mohou
těšit na kvalitní podívanou! Vždyť do Prostějova
přijede minimálně devět hráčů první stovky žebříčku
v čele s tuzemským triem Radek Štěpánek, Lukáš
Pořadatelé. Ředitelka turnaje Petra Černošková i spolumajitel společnosti TK PLUS Miroslav Černošek
Rosol a Jiří Veselý. Úlohu zahraničních hvězd pak (zcela vlevo) společně s manažerem Tomášem Cibulcem připravili také pro letošek nejkvalitnější turnaj na
mají naplnit Španěl Robredo a Nizozemec Haase. českém území.
Foto: Jiří Možný
Prostějov/jim
„Jsem nesmírně rád, že jsme se
dostali k tak vysokému číslu,
jakým je jednadvacátý ročník.
V době, kdy se střídají politické
strany i firmy, to už devatenáct
let táhneme s jednou bankou
a jsme rádi, že se nám to pořád
daří. Držíme takovou úroveň
turnaje, že se jedná o největší
sportovní, ale také společenskou
událost nejen celého regionu,“
pochvaluje si mnohaletou fungující spolupráci s UniCredit Bank,
dříve Živnostenskou bankou
Miroslav Černošek, spolumajitel marketingové společnosti
TK PLUS.
V minulých letech zavítala na
Hanou řada slavných jmen
tenisové minulosti a stejně tak
tomu bude i letos. Od neděle
až do středy totiž bude turnaji
osobně přítomen Ivan Lendl.
„Uspořádáme s ním dětský den
a chybět nebude ani autogramiáda,
program
ještě
dolaďujeme,“ prozradil první
muž prostějovského tenisu.

Naopak na tradiční exhibiční
utkání, při němž měli diváci
v minulosti možnost vidět Carlose Moyu, Pata Cashe či Marka
Philippoussise letos nedojde.
„Měli jsme podepsanou smlouvu
s Gustavo Kuertenem, který
v Prostějově začínal svoji
úspěšnou kariéru. Bohužel se
zotavuje po operaci kyčlí a jeho
rekonvalescence neprobíhá tak,
jak by si představoval,“ vysvětlila
turnajová ředitelka neúčast
někdejší
světové
jedničky
a vítěze antukového French Open.
Prostějovský challenger začne
v neděli 1. června kvalifikací,
o den později je na programu
dětský den. „Hlavní soutěž bychom chtěli rozehrát po obědě,
finále se potom uskuteční v sobotu sedmého června v tradičním
čase od jedenácti hodin. Co se
týká hráčského pole, jsme velice
spokojeni, máme tady kompletní
kazašský daviscupový tým, spoustu kvalitních hráčů a výborných
jmen z první světové stovky,“
těší ředitelku turnaje, kterou je již
tradičně Petra Černošková.

Získá na

V dvacetileté historii prostějovského challengeru získal český
tenis osm titulů – třikrát vyhráli
Jan Hájek (2006, 2009 a 2010)
a Radek Štěpánek (2003, 2004
a 2013), dvakrát Bohdan Ulihrach (1997, 2001).
Třikrát se v Národním tenisovém
centru Morava radovala Argentina, když vyhráli Guillermo Coria (2002), Sergio Roitman (2007)
a Agustin Calleri (2008). Austrálie
má z Hané dva tituly, úspěšný byl

Na kurt nastoupí také plejáda
českých hráčů. V hlavní soutěži
jsou již trojnásobný vítěz Jan
Hájek, Jan Hernych, Jaroslav
Pospíšil, Lukáš Rosol a Jiří
Veselý, první dva náhradníky
tvoří Slovák Miloš Mečíř a Jan
Mertl.
Člen TK Agrofert Prostějov
a vítěz z let 2006, 2009
a 2010 Jan Hájek se potýkal se
zraněním, na svůj oblíbený turnaj by už ale měl být fit. „Mluvila jsem s jeho trenérem Petrem
Pálou, který hrál na Spartě velice povedenou exhibici s Janou
Novotnou proti Martině Hingis
a Jirkovi Novákovi, který mi
říkal, že by Honza snad měl
už být konečně zdravotně
v pořádku a těší se na Prostějov.
Není se čemu divit, hraje tu
vždy výborně, vždy se tu chytne.
Doufejme, že tomu tak bude i letos a bude tu předvádět výborné
výkony,“ přeje si někdejší přední
tenistka, jež doufá, že přívětivé
počasí vydrží a nebude se konat
deštivé utrpení jako při ženském
turnaji Sparta Prague Open.

Pouze daviscupoví reprezentanti Hájek se Štěpánkem
dokázali na UniCredit Czech
Open triumfovat třikrát
a je možné, že oba dva se
na počátku června utkají
o čtvrtý primát. „S Radkem jsme dohodnuti. Další
volnou kartu máme pro
Holanďana Robina Haaseho, jenž při Davis Cupu
v Ostravě Radka porazil.
A hvězdou turnaje by měl být
osmnáctý hráč světa Tommy
Robredo, který už v Prostějově
jednou byl, ale tehdy se při
nedělním tréninku zranil, takže
odcestoval, aniž by zasáhl do
turnaje. Tentokrát se mu snad
podaří vypadnout v Paříži brzo
a přijet sem do Prostějova,“
pousmála se Petra Černošková.
V záloze mají pořadatelé ještě
jednu divokou kartu. Určena
byla původně pro vítěze extraligy smíšených družstev
s TK Agrofert Prostějov Floriana Mayera, třicetiletý Němec
však léčí tříslo. Ve hře jsou tak
i další jména. „Stejně jako v mi-

český tenis devátý titul?

Richard Fromberg v sezonách
1997 a 1998. Do listiny šampionů
se ještě zapsali Slovák Karol
Kučera (1994), Ital Andrea Gaudenzi (1995), Rus Andrej Česnokov
(1996), Švéd Andreas Vinciguera
(2000), Fin Jarkko Nieminen
(2005), Jurij Ščukin z Kazachstánu
(2011) a v sezoně 2012 Němec
Florian Mayer.
Ve vítězné statistice UniCredit
Czech Open český tenis zatím
jednoznačně kraluje.

nulých letech jedeme do Paříže
osobně, bude tam i manažer
turnaje Jarda Levinský a rozhodneme se až na místě. Máme čas
do losování kvalifikace v sobotu
večer a registrujeme žádosti typu
Marcela Granollerse, který je
hráčem první světové třicítky,
Argentinců Berlocqa či Zeballose,“ vyjmenovala Černošková
další potenciální účastníky
prostějovského podniku.
Po dlouhých letech se změnil
supervizor turnaje, Francouze
Stephana Cretoise nahradí
Němec Roland Herfel. „Na
Stephana jsme byli velice zvyklí,
jezdil jak na náš turnaj na Spartu,
tak do Prostějova na UniCredit
Czech Open, tak na juniorské
mistrovství světa, takže to tu
znal, stejně jako my jeho. Letos tu máme Rolanda Herfela
a vypadá to, že se do Prostějova
těší. Byl tu již v roce 1995, jako
umpirový rozhodčí, od té doby
se ale i náš areál dost změnil,“
pousmála se závěrem šéfka
největšího tenisového podniku na
území České republiky.

Neděle 1. června 2014, od 10.00:
1. a 2. kolo kvalifikace
Pondělí 2. června 2014, od 10.00:
finále kvalifikace, 1. kolo dvouhry, 1. kolo čtyřhry
Úterý 3. června 2014, od 11.00:
1. kolo dvouhry, 1. kolo čtyřhry
Středa 4. června 2014, od 11.00:
2. kolo dvouhry, čtvrtfinále čtyřhry
Čtvrtek 5. června 2014, od 11.00:
čtvrtfinále dvouhry, semifinále čtyřhry
Pátek 6. června 2014, od 11.00:
semifinále dvouhry, finále čtyřhry
Sobota 7. června 2014, od 11.00:
finále dvouhry

VYSNĚNÁ

Hvězda UniCredit Czech Open

Tommy Robredo

Někdejší pátý muž žebříčku ATP a současná
světová osmnáctka se narodil 1. máje 1982 ve
španělském městě Hostalric a mezi tenisovými
profesionály se pohybuje již od roku 1998. Antukový specialista vyhrál dvanáct turnajů ATP
ve dvouhře a pět ve čtyřhře, dále se hned sedmkrát probojoval do grandslamového čtvrtfinále. Celkem pětkrát se mu to podařilo na pařížském Roland Garros, jednou
prošel mezi osm nejlepších na Australian Open a US Open.
►
tituly ve dvouhře: Sopoty (2001 a 2007), Barcelona (2004), Bastad (2006 a 2008), Hamburk (2006), Metách
(2007), Buenos Aires, Costa Do Sauipe (oba 2009), Santiago
de Chile (2011), Umag a Casablanca (oba 2013)
►
tituly ve čtyřhře: Chennai (2004), Monte Carlo (2008),
Costa Do Sauipe (2009), Auckland (2011), Brisbane (2013)
►
finále ve dvouhře: Casablanca (2001), Stuttgart
(2003), Estoril (2005), Barcelona (2006), Peking, Auckland
(oba 2007), Varšava (2008)
►
finále ve čtyřhře: Barcelona (2001), Stuttgart, Estoril
(oba 2005), Paříž, Valencie (oba 2009)
►
5. místo ve dvouhře (28. srpna 2006) a 16. místo
ve čtyřhře (20. dubna 2009)
►
celkový výdělek: 10 966 877 amerických dolarů

inzerce

Jak je to s účastí ve finále a poraženými finalisty? Češi byli ve
finále devětkrát, z toho v roce
1994 Tomáš Zdražila (nyní Anzari), Jiří Novák třikrát v letech
1995, 2001 a 2002, Michal Tabara
2004, Ivo Minář 2005, v roce 2010
Radek Štěpánek, Jan Hájek 2012,
Jiří Veselý v roce 2013. Argentina
a Španělsko dvakrát, Brazílie, Austrálie, Francie, Německo, Belgie,
Itálie a Slovensko měly ve finále
jedno zastoupení.

m e z i n á r o d n í t e n i s o v ý t u r n a j m u ž ů k a t e g o r i e AT P

Přihlášení hráči do UniCredit Czech Open 2014
LUKÁŠ ROSOL
TEYMURAZ GABAŠVILI
ANDREJ GOLUBJEV
MICHAIL KUKUŠKIN
BRADLEY HLAHN
ALEKSANDR NEDOVJESOV
DUŠAN LAJOVIČ
JULIAN REISTER
SOMDEV DEVVARMAN
JIŘÍ VESELÝ
PETER GOJOWCZYK
FACUNDO ARGUELLO
GUIDO PELLA
JAN HÁJEK
PETER POLANSKY
JOAO SOUZA
NORBERT GOMBOS
JAN HERNYCH
AGUSTIN VELOTTI
JAROSLAV POSPÍŠIL
VINCENT MILLOT
AXEL MICHON

Česká republika
Rusko
Kazachstán
Kazachstán
USA
Kazachstán
Srbsko
Německo
Indie
Česká republika
blika
Německo
Argentina
Argentina
Česká republika
blika
Kanada
Brazílie
Slovensko
Česká republika
blika
Argentina
Česká republika
Francie
Francie

Zajímavá jména takzvaně „pod čarou“:
* Miloslav MEČÍŘ
* Jan MERTL
* Björn PHAU
* Karol BECK
* Roman JEBAVÝ
* Adam PAVLÁSEK
* Michal KONEČNÝ
* Alessio DI MAURO
* Michal SCHMID

(Slovensko, 208.)
(Česká republika, 214.)
(Německo, 277.)
(Slovensko, 308.)
(Česká republika, 349.)
(Česká republika, 351.)
(Česká republika, 359.)
(Itálie, 370.)
(Česká republika, 406.)

56.
57.
59.
59
60.
60
71.
71
83.
83
87.
87
91.
91
95.
95
107.
10
112.
11
115.
11
119.
11
135.
13
140.
14
147.
14
161.
16
191.
19
193.
19
201.
203.
205.
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Populární KRUMSÍNSKÝ HANÁ CUP bude slavit plnoletost, čeká jej osmnácté pokračování
Hrát se bude tradičně počátkem července. A POUZE O VÍKENDU

Krumsín, Prostějov/jim - Opět
pod záštitou senátorky Boženy
Sekaninové a za mediálního partnerství PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku se o prvním červencovém víkendu bude konat
v Krumsíně jeden z největších
turnajů v malé kopané na
Prostějovsku pod názvem
KRUMSÍNSKÝ HANÁ CUP
2014. Již osmnáctý ročník
započne v sobotu 5. července
v devět ráno, finále je na programu o den později v odpoledních hodinách.

Pořadatelem je oddíl kopané TJ
KRUMSÍN, na jehož fotbalovém
hřišti turnaj proběhne. Připraveno
je pět travnatých hřišť a na regulérnost budou dohlížet po celou
dobu turnaje výhradně profesionální rozhodčí.
„V areálu se bude po celých
čtyřiadvacet hodin denně prodávat teplé jídlo a občerstvení.
Ubytování si zajišťuje každý
tým samostatně, po dohodě
s pořadateli lze stanovat přímo
v areálu v bezprostřední blízkosti fotbalového hřiště. Navíc
se účastníci turnaje mohou těšit
na páteční večer, kdy se na hřišti
uskuteční taneční zábava. Letos
vystoupí opět živá rocková kapela“, sdělil Večerníku hlavní organizátor turnaje Martin Ošťádal.
Každým rokem se pořadatelé
snaží na turnaji něco vylepšovat

a pokračují v tom i letos. „Opět
jsme si dali záležet na propagačních
materiálech. Veškeré informace
postupně zveřejňujeme na nových
oficiálních internetových stránkách
turnaje na adrese ,www.hanacup.cz
kde se objeví přihlášená družstva,
propozice, rozlosování a jiné aktuální informace k turnaji. Také
areál TJ Krumsín doznal mnoha
změn k lepšímu. Máme kryté posezení, taneční parket a venkovní
i vnitřní sprchy,“ zmínil.
V areálu fotbalového hřiště bude
k dispozici po celou dobu turnaje
zdarma internet od společnosti
PLNET a turnaj bude řídit deset
profesionálních rozhodčích, každý
zápas vždy dvojice. Pořadatelé kontaktovali mladé arbitry, kteří mají
zkušenosti z turnajů v malé kopané.
Opět existuje možnost platit
startovné na turnaj přímo

v Prostějově (na tradičním místě
- viz. níže). Stačí tam nahlásit jméno týmu, poštovní adresu, telefon
a zaplatit startovné.
„Přípravy na turnaj jsou již měsíc
v plném proudu, teď už jen aby
vyšlo počasí. Snažím se dostat na
turnaj hodně kvalitní týmy, takže se
bude jistě na co dívat. Stejně jako
loni bude k dispozici textový online
z turnaje a na internetu se budou
objevovat okamžitě také fotky,“
poukázal.
Letošní turnaj se nezvykle uskuteční
pouze během dvou dnů, při počtu
čtyřiceti týmů, to ale nepředstavuje
velký problém. „I tak to bude určitě
parádní podívaná plná krásného fotbalu. Už se moc těším a jistě nejsem
sám. V současné době bylo rozesláno bezmála pět set pozvánek pro
týmy z Prostějovska, Vyškovska,
Blanenska, Zlínska, Brněnska, ale

i pro týmy, které sem každoročně
zavítají z různých koutů naší republiky,“ informoval Martin Ošťádal
s tím, že generálním partnerem turnaje se stal Pivovar Černá Hora.
Uzávěrka přihlášek je 27. června
2014, týmy, se mohou hlásit
na kontaktní adrese Martin
Ošťádal, Krumsín 211, 798 03
Plumlov, na telefonním čísle +420
774 825 285, případně na e-mailu
hana.cup@seznam.cz . Startovné
činí 1 000 korun.
„Nejpozději týden před začátkem
turnaje dají pořadatelé k dispozici
hrací listinu s vylosovanými
skupinami a přesným začátkem
jednotlivých utkání. Veškeré informace budou k dispozici na
internetových stránkách www.
hanacup.cz, které jsou denně aktualizovány,“ upozornil hlavní
organizátor.

Hrubčice, Prostějov/jim – Do
startu Bedihošť Cupu 2014 zbývá přibližně měsíc a pořadatelé
odtajnili další bod víkendového
programu. Šestý ročník oblíbeného turnaje v malé kopané se
poprvé odehraje hned na konci
června a premiérově ve své historii nabídne nejen věcné ceny
a poháry, ale i finanční odměny.
Sobotní večer navíc zpestří taneční zábava se skupinou Arest.
Exkluzivním mediálním partnerem dvoudenního klání, které

se uskuteční 28. a 29. června je
PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
„K dispozici bude rovněž bohaté občerstvení a pro případ špatného počasí
velké 'pivní' stany. Ubytování si každý
tým zajišťuje sám, je možno postavit
si vlastní stany ve fotbalovém areálu.
V plánu jsou doprovodné soutěže
pro všechny návštěvníky, v celém areálu navíc bude díky firmě
MARVELsoft zdarma wifi připojení k internetu,“ prozradil jeden z hlavních pořadatelů Radek
Kocourek.

Turnaje se v letošním roce může
zúčastnit až šestatřicet mužstev,
aktuálně jich je přihlášeno jedenáct. Jmenovitě vládce dosavadních ročníků FC Anděl
„A“, dále FC Anděl „B“, AC
Roma „A“, Sokol Bedihošť, TJ
Biskupice, Clewer, Tým Hokejistů, ZŠ Palacká, FC Ladzimil
Čehovice, Mačkal stav a nově
i Squadra Drago.
Organizátoři počítají, že při naplnění kapacity rozdělí družstva
do šesti šestičlenných skupin,

z nichž dále projdou rovné dvě
třetiny, tedy vždy čtyři nejlepší.
Všechny týmy tak odehrají alespoň pět utkání, ti nejlepší dokonce jedenáct.
První čtyři týmy celkového pořadí nově obdrží 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
kocourek@fotbaloveturnaje-kk.cz.
Pořadatelé také spustili nové
internetové stránky
www.fotbaloveturnaje-kk.cz.

Prostějov/red
tě
- 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.

Na Bedihošť Cupu zahraje Arest Přihlaste fotbalové talenty
do 1.SK Prostějov
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 v pátek 30.
května od 16:00 hodin. Ve spolupráci s klubem poté vyřídíte regis-

trační průkaz a členství ve FAČR.
Na stránkách clenstvi.fotbal.
cz pak lze kdykoli zkontrolovat, zda je členství aktivní.
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!

zprávy od zeleného stolu...
Sportovně-technická komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 21. května 2014 rozhodla:
1. Odehráno:
II. třída 26.kolo bez závad, duel 22. kola TJ Sokol Brodek u Prostějova – Sokol Olšany nesehrán z důvodu nezpůsobilé hrací plochy. Není dohoda oddílů,
STK nařizuje utkání odehrát v pátek 30.5.2014 v 17.30. III. třída 26. kolo bez
závad. IV. třída 18. kolo bez závad. Dorost 2. kolo nástavba bez závad. Starší
žáci 20. kolo bez závad, FC Kralice na Hané – Sokol Určice bude sehráno
5.6.2014 17.00, dohoda oddílů. Utkání Sokol Bedihošť – Sokol Brodek u PV
nehráno. Mladší žáci 18.kolo bez závad, rozhodčí Peřina doporučuje výměnu registračního průkazu hráče Čechovic Jaroslava Zbořila (ID 03120080).
17.kolo Sokol Otaslavice – TJ Jiskra Brodek u Konice 2:4. Starší přípravka
utkání Sokol Čechovice – Haná Nezamyslice z 26.4.2014 bez závad. Mladší
přípravka 1.5.2014 turnaj 1. SK Prostějov bez závad, 18.5.2014 turnaj Olšany
bez závad.
2. Změna termínu utkání
II. třída 29. kolo TJ Otinoves – Sokol Určice „B“. Původní termín 8.6.2014,
TJ Otinoves žádá o sehrání 7.6.2014 v 16.30. STK požaduje souhlas mužstva
Sokola Určice „B“.
II. třída 30. kolo SK Jesenec – Haná Prostějov „B“. Původní termín 14.6.2014
v 16.30, bude sehráno 14.6.2014 v 14.30. Dohoda oddílů.
III. třída 30. kolo TJ Sokol v Pivíně „B“ – Sokol Bedihošť. Původní termín
14.6.2014 v 16.30, bude sehráno 14.6.2014 ve 14.00.

Disciplinární komise OFS Prostějov na svém
zasedání dne 22. května 2014 rozhodla:

Dorost 3. kolo TJ Smržice – Sokol v Pivíně. Původní termín 24.5.2014, bude
sehráno 25.5.2014 v 10.45 hod. Dohoda oddílů.
Dorost 4. kolo TJ Smržice – Haná Nezamyslice. Původní termín 31.5.2014,
bude sehráno 1.6.2014 v 13.00.
Starší žáci 19. kolo Sokol Plumlov – Haná Nezamyslice nebylo sehráno v náhradním termínu 16.5.2014. Oddíly předloží dohodu na STK.
Starší žáci 21. kolo TJ Sokol Určice – TJ Jiskra Brodek u Konice. Původní
termín 25.5.2014, bude sehráno 30.5.2014 v 17.00. Dohoda oddílů.
Mladší žáci 21. kolo TJ Sokol v Pivíně – FK Němčice nad Hanou. Původní
dohoda 28.5.2014, bude sehráno 23.5.2014 v 17.30. Dohoda oddílů.
Starší přípravka turnaj 25.5.2014, který se měl uskutečnit na hřišti v Krumsíně,
se odehraje po vzájemné domluvě vedoucích mužstev Sokol Čechovice, Haná
Prostějov, FC Kostelec na Hané nejpozději do 7.6.2014.
3. Různé
Na základě předložených dokladů od TJ Pavlovice u Kojetína STK rozhodnutí
odkládá na příští zasedání komise.
Losovací aktiv OFS Prostějov pro SR 2014/2015 se uskuteční ve středu
2.7.2014 v 16.00. Místo konání ve Smržicích, restaurace U Hřiště.
Přihlášky do okresních soutěží pro SR 2014/2015 zaslat na sekretariát OFS
Prostějov do 17.6.2014.
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS,
odsouhlasil Roman Minx, garant STK

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

1. Nepodmíněně:
Dvořák Antonín (TJ Sokol Protivanov) – 1 SU od 19.5.2014, DŘ19/1
Vyskočil Marek (TJ Haná Prostějov „B“) – 1 SU od 19.5.2014, DŘ19/1
Drmola Dominik (TJ Sokol Otaslavice) – 1 SU od 19.5.2014, DŘ11/1
Peterka Ondřej (FC Ptení) – 1 SU od 18.5.2014, DŘ19/1
Cita Radovan (TJ Sokol Přemyslovice) – 1 SU od 18.5.2014, DŘ19/1
Doseděl Jan (TJ Otinoves) – 2 SU od 18.5.2014, DŘ13/1a
Šefčík Petr (FC Dobromilice) – 3 SU od 18.5.2014, DŘ13/1b
Doležel Jiří (TJ Sokol Vrahovice) – 4 SU od 18.5.2014, DŘ11/3b
Pavelka Radim (TJ Sokol v Pivíně) – 4 SU od 18.5.2014, DŘ11/3b
Krpec Stanislav (TJ Sokol Vrahovice „B“) – 4 SU od 19.5.2014, DŘ13/1b.
2. Pokuta:
TJ Pavlovice u Kojetína – 500 korun – DŘ 30
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS, souhlasil Richard Hofman, místopředseda DK

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!

Losovací aktiv OFS Prostějov

bude na počátku července
Prostějov/jim - Až do úterý 17. června mohou fotbalové kluby
zasílat na adresu Okresního fotbalového svazu (OFS) Prostějov
svou přihlášku do příštího ročníku okresních fotbalových soutěží. Tato přihláška se vyplňuje pro každé družstvo zvlášť a výkonný výbor rozhodl, že přesně o patnáct dní později, tedy ve
středu 2. července, se ve smržické restauraci U Hřiště uskuteční
losovací aktiv OFS Prostějov.
Prezentace se bude konat od půl čtvrté odpoledne a každý zástupce oddílu při ní předloží vyplněný lístek potvrzený předsedou oddílu podpisem a razítkem. Aktiv začne
v šestnáct hodin a program má šest bodů. Po zahájení přijde na
řadu hodnocení soutěžního ročníku 2013/2014, změny v rozpisu
soutěží OFS pro soutěžní ročník 2014/2015, diskuse, samotné vylosování mistrovských soutěží spojené se závěrem.

www.vecernikpv.cz
Pestré zpravodajství
z Prostějovska

Zápasové meníčko
MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA:
28. kolo: Sigma Olomouc „B“ – 1.SK Prostějov (neděle
1.6., 10.15, rozhodčí: Nováček – K. Hájek, Petr).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE, SKUPINA „E“:
28. kolo: Určice – Lískovec (neděle 1.6., 16.30, Mayer
– Smekal, Miklík).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
28. kolo: Konice – Želatovice (neděle 1.6., 16.30, P. Dorušák – Polanský, Slota), Kojetín – Kralice na Hané (sobota
31.5., 16.30, Kulička – Částečka, Kopecký).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
24. kolo: Klenovice na Hané i Čechovice volno.
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
24. kolo, neděle 1. června, 16.30: Všechovice – Pivín (Svačina – Pumprla, Axamit), Kostelec na Hané – Plumlov
(Lizna – Fojtek, Kašpar), Lipová – Vrchoslavice (Kučera
– Krpec, Zelík), Kojetín „B“ – Nezamyslice (Přikryl – Svozil, Jelínek), Radslavice – Mostkovice (Dömisch – Milar,
Lasovský).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
24. kolo: Zvole – Hvozd (sobota 31.5., 16.30, Langhammer
– Šebesta, Habich).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U19:
26. kolo: Třinec – 1.SK Prostějov (čtvrtek 29.5., 16.00,
Tacina – MS KFS, MS KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U17:
30. kolo: Třinec – 1.SK Prostějov (pátek 30.5., 14.30,
Čecháček – MS KFS, MS KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U16:
30. kolo: Třinec – 1.SK Prostějov (pátek 30.5., 16.30, MS
KFS – Čecháček, MS KFS).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – dorost:
24. kolo: Hlubočky – Čechovice (sobota 31.5., 14.15,
Dokoupil – Kašpar, Svozil), Nemilany – Kostelec na Hané
(sobota 31.5., 14.00, Žvátora), Určice – Konice (sobota 31.5.,
14.15, Milar).
KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu – skupina „B“:
24. kolo: Želatovice – Čechovice „B“ (neděle 1.6., 14.15,
Menšík), Náměšť na Hané – Protivanov (sobota 31.5.,
14.15, Jar. Šmíd), Němčice nad Hanou – Hustopeče (sobota
31.5., 10.00, Lasovský).

PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – II. TŘÍDA:
28. kolo, neděle 1. června, 16.30: Zdětín – Čechovice „B“,
Přemyslovice – Olšany u Prostějova, Určice „B“ – Smržice (sobota 31.5., 16.30), Němčice nad Hanou – Otinoves,
Vrahovice – Horní Štěpánov (sobota 31.5., 16.30), Jesenec
– Držovice (hřiště Dzbel), Protivanov – Otaslavice, Brodek
u Prostějova – Haná Prostějov „B“.
III. TŘÍDA:
28. kolo, neděle 1. června, 16.30: Zdětín „B“ – Pivín „B“
(sobota 31.5., 16.30), Brodek u Konice – Ptení, Plumlov „B“
– Bedihošť (sobota 31.5., 16.30, hřiště Krumsín), Výšovice
– Tištín, Kralice na Hané „B“ – Mostkovice „B“, Vrahovice
„B“ – Nezamyslice „B“, Skalka – Vícov (hřiště Klenovice
na Hané), Pavlovice u Kojetína – Dobromilice.
IV. TŘÍDA:
20. kolo, sobota 31. května, 16.30: Přemyslovice „B“
- Želeč, Otaslavice „B“ – Ivaň, Kladky – Brodek u Prostějova „B“ (neděle 1.6., 16.30), Protivanov „B“ – Biskupice,
Čechy pod Kosířem – Doloplazy (neděle 1.6., 16.30).
OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN:
18. kolo: Ráječko – Kostelec na Hané (sobota 31.5., 16.30).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu! -jim-

Fotbal
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Regionální derby krajského přeboru netáhlo, hrstka přítomných diváků se branky nedočkala...

KRALICE V KVĚTNU NEVYHRÁLY, S KONICÍ REMIZOVALY
Získají-li v tomto ročníku krajského
BYLI JSME Z

přeboru fotbalisté Kralic na Hané
p
a Konice stejný počet bodů, lépe na
tom v konečné tabulce bude druhé
U TOHO! to
jmenované
mužstvo. Koničtí totiž dojm
kázali na podzim využít výhody domácího prostředí
a zvítězili 2:1, v jarní odvetě pak v Kralicích získali
další bod po bezgólové remíze. Na žluté karty sice
hosté suverénně vyhráli, když většina byla zcela
zbytečná za nic neřešící zákroky či přílišné emoce, za brankovou čáru ale nedostal míč nikdo.
Ještě smutnější je ale fakt, že si regionální derby
v nejvyšší krajské fotbalové soutěži nenechalo
ujít pouze osmdesát diváků! Většina zřejmě dala
v sobotním odpoledni přednost domácímu relaxu na sluníčku či hokejovému souboji s Finskem,
který začal půl hodiny před koncem tohoto fotbalového klání...
Kralice na Hané/jim

A

zprvu měli čeho litovat. První poločas sedmadvacátého
dějství Přeboru Olomouckého
KFS nabídl velice atraktivní podívanou. Až do přestávky se hrál
pohledný fotbal nahoru dolů, při
němž se hráči úspěšně snažili
o kombinaci do nohy i přímočarost. Svědčí o tom také rekapitulace šancí. Jen za úvodní
čtvrthodinu mohlo padnout šest
branek, příležitosti se objevovaly na obou stranách...
ako první se k ohrožení brány dostali domácí,
z přímého kopu těsně za vápp
nem ale poslali míč nad
d břevno. Následně hrozili hosté
z brejků, ovšem
m Antl tutovku zahodil. Neúspěšn
Neúspěšně
ně se
oupeře vedlo
o
v šestnáctce soupeře
i Kralickým.
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i v následujících
sekunh sekun
ndách a defenzívy
tak
y se ta
ak
musely mít stále na poz
pozozoru. Byl to znovu
u Antl, kdo
k
z hostů vytrvale znamena
znamenal
al nebezpečí pro kralickou
svatyni,
ckou sv
vatyni,
v níž ovšem kraloval
uzdravený
oval uzd
dravený
gólman David Krejčí. Domácí
D
se navíc mohli hnát do brejku,
b
avšak vše výrazněě zpomalil
zpomaalil Cetkovský, takže nakonec
konec naa přímé
ohrožení Rece mezi
třemi
ezi třem
mi tyčemi nedošlo.
elká šance tak při
přišla
išla až
o útoku
u, kdy
z následného
útoku,
íči po zemi
po rychlém míči
hovému
u prak pravému rohovému
val Neč
čas a
porku vystartoval
Nečas
centrem našel Zdeňkaa Petratickém
želu, ten ale při akroba
akrobatickém
rádal razanci.
r
zakončení postrádal
šttěstí ani
A stejný útočník neměl štěstí
ději, to sice
s po
o pár sekund později,

J

Řehákově faulu rukama překonal konickou zeď, míč ale jen
olízl tyčku.
o už na hřišti nebyl do
té nejaktivnější hráč na
trávníku Petr Antl, jehož kvůli svalovým problémům ho
musel nahradit Jan Burget.
A konický realizační tým musela řešit rébus, na soupisce
totiž měla pouze tři obránce.
„Na lavičce jsme měli jen
dva hráče, protože Laďa Bílý

T

Oba týmy se musely vypořádat s brzkým zásahem do sestavy
a nakonec svorně pokořily třicetibodovou hranici
dání Martinem Kováčem, to
nevíme, dva týdny se neobjevil
na tréninku!,“ poznamenal pro
Večerník dosti jízlivě hrající asistent hostů Radek Řehák.
ucené střídání postihlo
i domácí, ani obstřiky totiž
nepomohly k tomu, aby mohl
Jan Nečas pokračovat. Do hry
tak musel Vít Kopečný, jenž
kvůli zdravotnímu stavu zůstal
pouze mezi náhradníky, a nastala malá výměna stráží. Do
středu zálohy se z pravé obrany posunul Otakar Cetkovský,
jeho původní místo zaujal do té
doby krajní záložník Petr Dostál
a na pravou zálohu se postavil
právě Kopečný. Od této chvíle
až do konce poločasu se toho už
příliš nestalo, výjimkami byly
jen náznaky příležitostí. Šance
se zrodila po jedné na každé straně, avšak ke gólu měly shodně
daleko.
ni druhých pětačtyřicet
minut už zdaleka tak zajímavých nebylo. Mohlo se
na tom podepsat i velice teplé počasí a neschovávající se
sluníčko, faktem je, že na pře-

N

H

K

onec střetnutí naopak patřil Kralicím. Avšak mezi
střelce se nezaspal Prokop,
ani nejlepší kanonýr mužstva
Cibulka a své první branky se
nedočkal Šín, jehož střelu po
zemi ze zhruba sedmnácti metrů
s vypětím sil dostihl u své pravé
tyče Rec.
tomto víkendu zajíždějí
Kralice na Hané do Kojetína, kde se v sobotu odpoledne
pokusí dát zapomenout na posledních pět utkání bez vítězství.
O den později se Konice utká
na svém trávníku se Želatovicemi, kterým může vrátit
podzimní divoký výsledek 3:4...
V tabulce už oba regionální zástupci nehrají o postup a netýká se jich ani sestupové pásmo.

O

A

PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – 27. KOLO

FC Kralice na Hané:

trenér:
IVO GOTTWALD

Střely
S
na branku:
Střely
mimo
S
mim branku:
Rohové
kopy:
R hové kopy
Ro

Vitásek

Krejčí

6:3
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R zhodčí: Křepský
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a
Martinka
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ŽK:
Ž : 76. Cibulka,
ŽK
Cibu 89. Lehký
– 21.
2 Řehák,
Řehák 39. F. Drešr,
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4 . Vydržel, 71. Václavek,
41
81.
8 . P. Sedláček
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Sedlá
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Z. Petržela
Nečas
Lehký
Dostál

Diváků:
D váků: 80
Di

Vogl
g
Vydržel
Vy
V
y
Antl

byl u voleb
a vůbec nedorazil, asi měli
v Ochozi strašně moc volebních
účastníků... A co je
s naším jediným ofenzivním hráčem na stří-

T. Sedláček

Václavek
P.. Se
P
Sed
S
Sedláček
ed
e

Kořenovský

Řehák

F. Drešr

Rec

Sokol Konice:
Růžička

střídání: 16. Burget za Antla
trenér: ROMAN JEDLIČKA

 5. Antl se po přihrávce zprava ocitl sám před domácím gólmanem, míč
si ale rovnal na pravačku a obránce ho stihl zablokoval. Následná dorážka
letěla vysoko nad.
5. Lehký pronikl individuálně až do hostující šestnáctky a z pravé strany
vypálil na zadní tyč, tu také míč zasáhl a odrazil se zpět do hry.
 11. Antl dostal míč do vápna a připravoval se na gólovou ránu, vracející se
Ondřej Petržela ale v pádu na poslední chvíli odvrátil míč na roh.
 12. Do Nečasova centru téměř od rohového praporku se položil Zdeněk
Petržela, zakončení z necelých deseti metrů mu ale nesedlo a Rec byl na
místě.
 21. Po Řehákově žlutém faulu poslal Zdeněk Petržela míč přes zeď, ten
se ale jen lehce otřel levý Recův vinkl.
 24. Přímý kop rozehrál od pravé autové čáry Dostál, míč doletěl až
k Neoralovi, od něhož se odrazil ke konickému brankáři.
 41. Lehkého sólo přes několik protihráčů skončilo uvnitř vápna odvrácením na rohový kop
 44. Na opačné straně přišla Václavkova střela z velké dálky, které chyběl
jen kousek.
 57. Jedna z ojedinělých šancí Burgetova přihrávka na rozběhnutého Vydržela, jemuž chyběla jen větší rychlost míče, aby se dostal před obránce.
 65. Domácí podnikli rychlou akci po pravé straně, do zpětné přihrávky se
opřel Neoral, ale ohrozil spíše nedaleký hřbitov na kopci.
 71. Výběh Krejčího mimo šestnáctku se pokusil potrestat Kořenovský,
míč ale poslal nad bránu.
 83. Po centru z levé strany se sám na malém vápně ocitl střídající Prokop,
konickou bránu ale nepovedenou hlavičkou neohrozil.
 86. Cibulkovu bombu ze středu vápna, která zřejmě mířila do brány, odnesla hlava Filipa Drešra.
 87. Šín vyslal nebezpečnou střelu zpoza vápna, včas na zemi u své pravé
tyče byl ale Rec.
zaznamenal Jiří Možný

Kralovaly obrany. V krajském derby nepadl ani jeden gól, o což
se svou přesnou hrou postaral i domácí stoper Ondřej Petržela
(v předklonu).
Foto: Jiří Možný

IVO GOTTWALD - FC Kralice na Hané:

„Dělba bodů je spravedlivá, obě družstva měla na jeden až dva
góly. My jsme byli lepší první půlku, nastřelil jsme tam tyčku, měli
jsme nějaké šance, oni byli o chlup nebezpečnější druhou půlku.
S hrou ale nejsem vůbec spokojen, přizpůsobili jsme se Konici,
která nechtěla hrát mezihru, ale pouze hledala vysokého Vydržela, jenž jim vyhrával míče. Nám se lépe hraje s týmy, které jsou
kvalitnější a hrají postupný útok. První poločas byl ještě jakž takž,
nebylo to sice úplně ono, ale dalo se říct, že obě mužstva kombinovala. Druhou půlku to už byla hra z obran bez kombinace, my
jsme ji už v závěru zakázali, abychom náhodou z brejku nedostali
nějaký gól a 0:1 neprohráli. Když mám ale být s něčím spokojen,
tak aspoň s tím, že jsme žádný gól nedostali. Ale zase na druhou
stranu jsme ani jeden nedali...“

RADEK ŘEHÁK - asistent trenéra Sokola Konice:

střídání: 26. Kopečný za Nečase, 54. Prokop za Z. Petrželu,
80. Šín za Kopečného

F

V

dešlou úroveň hry se zdaleka
nepodařilo navázat. A jelikož
brankou neskončilo ani kralické úsilí pětadvacet minut
před koncem, kdy se po rychlé
akci dostali až před vápno, ale
koncovka byla opět žalostná,
skóre se neměnilo.
osté odpověděli trojicí útoků. Nejprve využil Vydržel
volného prostoru a couvajících
protihráčů ke střele ze střední
vzdálenosti, ta však postrádala
přesnost, poté Krejčí odvracel
míč mimo pokutové území
a z první se ho pokusil přelobovat Kořenovský, do třetice se
individuální akcí přes půl hřiště
blýskl Vogl, vše ale vyřešil nepochopenou uličkou na okraji
vápna.

video na pv.cz
ernik
www.vec

DOKONALÝ POČIN
JJAROSLAV
A S L AV LLEHKÝ
EHKÝ

FC KRALICE NA HANÉ
Domácí kapitán byl nejblíže tomu, aby zlomil bezbrankový stav. Už v páté minutě si dokázal proklestit cestu
do konické šestnáctky a z pravé strany prudkou střelou nastřelit tyčku, hostující obraně dělal velké problémy
i v dalších minutách. Na kralické hře se sice citelně projevilo
nucené odstoupení Jana Nečase po necelých třiceti minutách
hry, ještě do pauzy se ale Lehký dostal do další nadějné pozice. Nejprve si obhodil protihráče, poté ustál osobní souboj
a teprve jeho přihrávku uvnitř šestnáctky odvrátila Konice
na roh. Jedenácté branky v sezoně se ale nakonec nedočkal
a musí si na ni minimálně do víkendu počkat, kdy Kraličtí zavítají do Kojetína. Při podzimní výhře nad nováčkem soutěže
v poměru 2:0 chyběl, může se tak ukázat v jarní odvetě.

„Myslím si, že jsme měli více šancí, ještě než se Peťa Antl zranil,
neproměnil dvě tutovky... Domácí měli jednu a pak ještě ve druhém
poločase. Na gólové šance jsme tak vyhráli čtyři ku dvěma, jinak to
byl vyrovnaný zápas. Bylo to poctivě odmakané, je vidět, že už se
o nic nehraje, asi i domácí zkoušeli některé mladé kluky. S celkovým
herním pojetím nejsem zcela spokojen, ale s některými situacemi ano.
Několikrát jsme byli silnější než domácí, hlavně naši střední záložníci
a Peťa Vydržel se snažili. Když těmto mladým ale dojde energie, je to
už pak těžší, protože nemají tolik zkušeností. Nebudu zastírat, že nám
pomohlo zranění Honzy Nečase, do té doby měly Kralice ve středu
více ze hry a jistější kombinaci, po jeho odstoupení jsme tam byli jistější my. Nás zranění Antla přece jen až tolik nepoznamenalo, Honza
Burget překvapil asi všechny. První poločas se do toho dostával, a ve
druhém dvakrát téměř nahrál na gól. Pral se tam statečně.“

GÓLMAN KONICE MIROSLAV REC:
„Chtěl jsem dokázat, že mám na vyšší soutěž“
Konice - Jednou mu výrazně
pomohla branková konstrukce,
ještě jednou se o ni míč lehce
otřel, jinak ale Miroslav Rec (na
snímku J. Možného) jakkoliv
nepřipustil, aby se hráči Kralic na Hané mohli proti Konici
radovat aspoň z jedné branky.
Třiadvacetiletý brankář hostujícího celku se naopak mohl
radovat hned dvakrát. Nejenže
se dočkal dalšího čistého konta,
ale jeho kmenový oddíl TJ Sokol Klenovice na Hané si ve stejném čase vybojoval postup do
krajského přeboru a od příštího
ročníku tak bude novým soupeřem Konice. Na které straně
u toho bude Rec? I o tom hovořil v exkluzivním rozhovoru pro
Večerník.
Jiří Možný
Vychytal jste svou třetí
konickou nulu, kolik to
dalo práce?
„Až tak obtížné to nebylo, kluci
přede mnou hráli dobře, dozadu
velmi poctivě. Byl to tudíž čistě
remízový zápas. Byla tam pouze
jedna střela v prvním poločase,
kdy jejich útočník po takové
skrumáži trefil tyč, a pak ještě
jedna rána na samotném konci
utkání.“
Nenudil jste se tak
v bránce?
„To zase ne, nějaké náznaky
šancí ze strany Kralic tam byly.
Čekali jsme od nich ale víc, tento
relativní klid vytváří nepříjemné
prostředí pro každého. Jsem rád,
že se nakonec podařilo udržet čisté konto a máme bod.“

V Konici jste od zimní
přestávky, jak zatím své
působení v kraji hodnotíte?
„To není moc otázka na mě, ale
myslím si, že se to zatím daří.
V krajském přeboru nejsem poprvé, když jsem byl ještě v Holici,
tak jsem tam občas chytával za
'béčko'. Ale chtěl jsem dokázat, že
mám na vyšší soutěž, jak už zmiňoval trenér Klenovic pan Navrátil... (úsměv)“
Jste tu na hostování
z Klenovic, přemýšlíte již
nad příští sezonou?
„Bude to zajímavé. S Klenovicemi jsem se nerozešel ve zlém, ba
naopak a jsem rád, že mi umožnily chytat vyšší soutěž. Co bude
dál, to se uvidí, určitě bych se ale
nebránil prodloužení hostování
v Konici. Záleží na Klenovicích,
ale i kdybych se tam měl vrátit, tak
bych se nezlobil.“
Vaši bývalí spoluhráči
právě postoupili z I.A třídy, co byste jim popřál?
„Posílám jim velkou gratulaci, za
celý půlrok si to zaslouží. Já jsem
jen rád, že postoupili a uvidíme se
tak v nejvyšší krajské soutěži. Pokud zůstanu v Konici, bude to pro
mě určitě specifický zápas. Kluky
a prostředí tam znám, těším se už
teď...“
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Víkend v číslech
seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS
27. kolo: 1. HFK „B“ - Ústí 1:0 (0:0),
branky: Fukan. Hněvotín - Kozlovice 2:4 (1:1), branky: Novotný,Šulc
- Kaďorek 2x,Navrátil,Dohnal.
Šternberk - Kojetín-Koválovice 0:2
(0:2), branky: Dočkal,Bosák. Velké
Losiny - Medlov 5:1 (3:0), branky:
Uvízl 4x,Linet p.k. - Klabačka.
Dolany - Litovel 4:0 (3:0), branky:
Kubeček,Penc,Volf,Čech. Želatovice
- Nové Sady 0:2 (0:0), branky:
Navrátil,Pápica p.k.. Kralice Konice 0:0.
1. Kozlovice
26 20 4 2 65:20 64
2. Nové Sady
25 16 6 3 67:31 54
3. 1. HFK “B“
25 13 5 7 46:29 44
4. Velké Losiny 25 12 6 7 53:45 42
5. Šternberk
25 10 7 8 44:39 37
6. Kojetín
25 9 7 9 41:38 34
7. Želatovice
25 10 4 11 43:45 34
8. Hněvotín
26 9 4 13 47:46 31
9. Kralice
25 8 6 11 47:50 30
10.Medlov
25 8 6 11 39:50 30
11.Konice
25 8 6 11 37:51 30
12.Litovel
25 8 4 13 33:53 28
13.Troubky
25 8 4 13 42:64 28
14. Ústí
26 4 9 13 34:55 21
15.Dolany
25 5 4 16 38:60 19

I.A sk. „B“ muži:
27. kolo: Opatovice - Náměšť
na Hané 9:4 (6:4), branky: Šigut
3x,Hostaša 3x,Pala,Gerhard,Strnadel
- Vymětal,Konečný,Fibrich,Fišara.
Hranice „B“ - Čechovice 1:1 (0:1),
branky: Alaev - Odstrčil. Dub nad
Mor. - Slatinice 4:3 (2:1), branky:
Šálek 3x,vlastní - Vymazal 2x,vlastní.
Beňov - Štěpánov 3:1 (1:0), branky:
Nesňal,Zbořilák,Machač - Vrba.
Bělotín - Hlubočky 7:1 (2:1),
branky: Hanák 2x,Cirkl 2x,Novosad
2x,Celnar - Jirák. Klenovice Lipník 5:0 (2:0), branky: Pytela
3x,Hatle,Šlézar.
1.Klenovice
20 16 1 3 51:22 49
2.Opatovice
19 12 2 5 55:30 38
3.Bělotín
19 9 2 8 43:29 29
4.Beňov
20 9 1 10 50:51 28
5.Hranice ‚“B“‘
20 8 3 9 38:47 27
6.Štěpánov
19 8 2 9 34:34 26
7.Lipník
19 8 2 9 27:30 26
8.Čechovice
20 8 2 10 29:36 26
9.Dub nad Mor. 20 7 4 9 28:34 25
10.Náměšť na Hané20 7 3 10 44:53 24
11.Slatinice
19 7 1 11 34:41 22
12.Hlubočky
19 6 1 12 38:64 19

I.B sk. „A“ muži:
23. kolo: Pivín - Býškovice 8:4 (5:1), branky:
Svozil 3x,Tydlačka 2x,Šišma,Švéda,Filka
- Kozlovský 2x,Čagan,Mikulík. Tovačov Kostelec 2:1 (0:1), branky: Vozák,Rous
- Hon. Plumlov - Hor. Moštěnice 6:2 (2:1),
branky: Hladký 3x,Frýbort 2x,Klváček Slanina,Čechák. Brodek u Př. - Lipová
0:2 (0:2), branky: Koudelka Z.,Liška.
Nezamyslice - Radslavice 0:4 (0:1),
branky: Zajíc 2x,Lukáš,Dolák. Vrchoslavice
- Kojetín-Koválovice „B“ 5:1 (1:0), branky:
Holub 2x,Zdražil,Lacina,Koláček - Bělaška.
Mostkovice - Všechovice 4:0 (1:0),
branky: Kamenov 2x,Šlambor,Pořízka.
1.Lipová
23 16 2 5 53:24 50
2.Mostkovice
23 12 3 8 48:34 39
3.Plumlov
23 12 3 8 44:45 39
4.Vrchoslavice 23 12 1 10 64:46 37
5.Radslavice
23 11 4 8 31:29 37
6.Pivín
23 11 3 9 47:40 36
7.Všechovice
23 11 3 9 47:45 36
8.Kojetín
23 9 4 10 40:40 31
9.Kostelec
23 8 6 9 36:33 30
10.Tovačov
23 7 9 7 32:31 30
11.Hor. Moštěnice 23 9 1 13 29:43 28
12.Býškovice
23 8 2 13 36:61 26
13.Brodek u Př. 23 7 4 12 40:42 25
14.Nezamyslice 23 4 3 16 30:64 15
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Fotbalisté Prostějova nezvládli koncovku a přenechali Mikulovicím všechny body I.A třída: Klenovice to dokázaly,
1.SK Prostějov
FK Mikulovice

1:2
(1:0)

Branky: 18. Mazouch - 85. Švancer z penalty, 86. Eršil. Rozhodčí: Drozdy - Mikyska, Batík; Žluté karty: 65. Hirsch, 84. Krč - 72. Švancer, 90.
Vaclík. Diváků: 210.

Sestava 1.SK Prostějov:
Kofroň – Rus (81. Šteigl), Zatloukal, Pavlík, Hirsch (76. Petržela)
– Machálek, Fládr, Mazouch, Pančochář – Krč, Jirouš (46. Krejčíř).
Trenér: František Jura
Sestava FK Mikulovice:
Karabina - Pomp, Švrček, Kuděla, Švancer – Ficek, Šustr, Eršil,
Dohnálek (76. Vaclík), Krčmařík (69. Kazár) - Besta (69. Navrátil).
Trenér: Antonín Mura
Prostějov/tok - Sobotní odpoledne nebylo příliš stvořené pro
návštěvu fotbalového utkání.
Leckterý fanoušek totiž dal raději přednost televiznímu přenosu z hokejového mistrovství
světa, o kousek dál navíc v průběhu druhé půle začínal finálový zápas basketbalové Mattoni
NBL. A tak jakoby hráči před
řídce zaplněnými sedačkami
neoplývali dostatečnou motivací. V první půli sice Mazouch
pěknou střelou poslal domácí do
vedení, střídající hráči Mikulovic ale v poslední čtvrthodince
rozhýbali hru a posledních pět
minut znamenalo dokonalý obrat. Opakoval se tedy podzimní
výsledek z Mikulovic, s nimiž
tudíž „eskáčko“ v letošní sezóně
nezískalo ani bod. O nápravu
svého domácího výpadu se budou svěřenci trenéra Jury snažit
v nedělním dopoledni na půdě
rezervy olomoucké Sigmy.

Jak avizoval lodivod 1.SK Prostějov, tak učinil. Mezi třemi tyčemi
tudíž dostal dle plánu příležitost
Kofroň a na levém beku Rus. Další změny si už vynutil zdravotní
stav hráčů - Hlochovy vlekoucí
se zdravotní potíže postavily na
stopera opět Zatloukala, zraněné
koleno vyřadilo ze hry špílmachra Zelenku, jehož úlohu převzal kapitán Mazouch s mladým
odchovancem Fládrem. Hosté
od polských hranic přijeli ovšem
také oslabení, kanonýr Lokša byl
uveden v zápise jako zdravotník,
Brazilec Silveira coby masér a
v základu nenastoupil ani exprostějovský Kazár...
Utkání začalo zostra. Hned ve 3.
minutě nabídl dlouhou přihrávkou
dobrou příležitost Pavlík Krčovi,
ten však z voleje mířil těsně vedle.
V 10. minutě obléhání branky
hostů utnul střelou nad břevno
Hirsch, o chvíli později se dostali
ke slovu také Mikulovičtí, když po

levé straně utekl Eršil, střelu k tyči
ale Kofroň vytěsnil. Počáteční tlak
domácích vyvrcholil v 18. minutě,
kdy Machálek přihrál do středu
kapitánu Mazouchovi, ten napřáhl
z nějakých dvaadvaceti metrů a na
míč umístěný přesně k pravé tyči
Karabina nedosáhl - 1:0.
Od tohoto okamžiku tempo podstatně opadlo a z poklidného fotbálku vytrhla nepočetné diváky
Zatloukalova hlavička po Fládrově
přetaženém nepřímém kopu, který
do pokutového území vracel Machálek. Bohužel si v první chvíli
ani místní hlasatel nevšiml, že míč
byl do branky dopraven z odmávaného ofsajdu... Do poločasu pak
zaujal už jen další z pravidelných
Fládrových střeleckých pokusů,
Karabina však míč vyrazil na roh.
Chvíli po změně stran putoval
balón po levé straně po mikulovické magistrále Švancer - Besta
- Ficek, ten ovšem centroval do
slibné, leč ofsajdové pozice. V 52.
minutě mohl přidat kýžený druhý
gól Machálek po přesném pasu
Mazoucha, pokus o lob ovšem
Karabinu nepřekvapil. O chvíli
později potáhl míč po levé straně
Krč, přihrál pod sebe Machálkovi,
jeho střelu ale zblokoval Karabina a definitivně „uklidil“ na roh
Švrček. Hostující trenér Mura se
dvacet minut před koncem rozhodl oživit hru dvojím střídáním, na
hřiště přišli Kazár s Navrátilem, a
ukázalo se to jako dobrý tah. Běžela 84. minuta, kdy míč po Kazárově rohovém kopu Kofroň pouze
vyrazil před sebe, ten se k němu
vrátil, a Krčovo získání balónu
bylo posouzeno jako nedovolený
zákrok, z něhož rezultovala žlutá karta a penalta! Pokutový kop
následně Švancer s přehledem

Čechovice trpěly na „umělce“
Prostějovsko/jim - S rozporuplnými pocity se za víkendovým kolem ohlíželi trenéři obou regionálních celků I.A
třídy Olomouckého KFS. Zatímco Klenovice potvrdily
úspěšnou šňůru a výhrou nad Lipníkem si definitivně zajistily místenku v příštím ročníku krajského přeboru, fotbalisté Čechovic se v letním počasí lopotili na umělé trávě
v Hranicích, odkud nakonec přivezli aspoň bod. O tomto
víkendu mají oba zástupci Prostějovska vinou odhlášení
Hané Prostějov a Konice „B“ volno, o týden později se
utkají ve vzájemném střetnutí na klenovické půdě.

Zakletá role náhradníka? Ve většině zápasech, které strávil prostějovský brankář číslo dvě mezi třemi
tyčemi, se jako v sobotním zápase radovali z výhry hráči soupeřova týmu.
Foto: Tomáš Kaláb
proměnil – 1:1. A aby toho nebylo málo, po dlouhém Karabinově
výkopu dostal zprava míč na hranici šestnáctky Eršil a do protipohybu Kofroně jej umístil na vzdálenější tyč – 1:2!
Přesto měl ještě Prostějov dvě šance na srovnání skóre. Tři minuty
před koncem posadil Fládr balón
na Zatloukalovu hlavu, ten tentokrát z regulérní pozice trefil pouze
gólmana. A když v poslední minutě
Krč mířil opět mimo branku, bylo
o překvapení rozhodnuto...
A nebylo o uplynulém víkendu
jediné. V rámci sedmadvacátého
dějství třetí nejvyšší soutěže totiž
prohrála jak vedoucí Opava, tak
i v tabulce druhé „béčko“ Sigmy
Olomouc. Právě přímý souboj
o stříbrnou příčku je na programu tuto neděli dopoledne. Hrát
se bude v hanácké metropoli od
10.15 hodin...

František JURA - 1.SK Prostějov:

„Začátek utkání snesl určitá měřítka, byl tam pohyb a hra dopředu. Od
vstřeleného gólu jsem náš herní projev v kabině o přestávce charakterizoval jako ´fotbal starých pánů´. Řekli jsme si, že do druhého poločasu to
musíme změnit, ale nestalo se vůbec nic... Žádný pohyb, nabídka, k tomu
lehkovážný přístup. Penalta byla z naší strany úplně zbytečná, kolem byli
další čtyři hráči. Měli jsme nějaké dvě šance, které jsme ovšem nevyužili a celkově musím přiznat, že jsme si za ten výkon prohrát zasloužili.
Dobře nám tak! Na rozdíl od Opavy, kde jsme byli v některých pasážích
lepším mužstvem, jsme celý týden upozorňovali mančaft na nutnost zodpovědného přístupu k tomuto utkání s relativně lehčím soupeřem, báli
jsme se podcenění a ono to přišlo...“

Antonín MURA - FK Mikulovice:

„Z téměř ztraceného utkání se u konce zrodil vyrovnávací gól zásluhou
Kazára, který zařídil pokutový kop, a vzápětí z následného přečíslení
jsme vstřelili vítězný gól. Tři body z Prostějova jsou super! U obou soupeřů hrála určitou roli marodka, ale každý takový výsledek těší. Chci
pochválit střídající hráče, kteří rozhýbali hru a podíleli se významnou
měrou na našem úspěchu.“

Hráči „eskáčka“ si výkyvy ve svých výkonech nedokážou vysvětlit...

Prostějov/tok - Logicky protichůdná rozpoložení prožívaly
obě šatny prostějovského stadionu po sobotním zápase
MSFL. Zatímco hráči trousící
se z kabiny domácích krčili rameny, cože se to stalo s jejich
nadšenými výkony znamenajícími pětizápasovou vítěznou
šňůru, Tomáš Kazár, ještě na
podzim hráč Prostějova, si užíval
pozornosti ještě znásobené jeho
úspěšným pobytem na hřišti
v posledních dvaceti minutách.

„Dal jsem sice gól, ale určitě to
neberu jako nějakou náplast za
třízápasovou stopku,“ zavrtěl
na dotaz hlavou kapitán Tomáš
Mazouch. „Mnohem důležitější
bylo dotáhnout zápas do vítězného
konce, což se nám nepodařilo.“
„Osobně jsem si fotbal užil, ještě
že jsem vystřídal za stavu jedna
nula,“ poznamenal šibalsky obránce Aleš Rus. Ten nastoupil
ke svému sedmému utkání ve
třetiligové soutěži, z toho potřetí v
základní sestavě. „Je zajímavé vidět

už teď fotbal ze dvou stran, hráčské
i trenérské, byť trénování přípravky
má svá pochopitelná specifika
a nedá se vůbec srovnávat s
přípravou vrcholových kategorií.
Ohromně mě to ale baví, uvidíme,
co bude příští sezónu,“ poodkryl
své dvojité angažmá v prostějovské
kopané hráč a trenér desetiletých
talentů v jedné osobě.
Druhý brankář „eskáčka“ Zdeněk
Kofroň neskrýval rozčarování
z průběhu utkání. „Těžko se to
hodnotí. Soupeř mi příliš možností

k zákrokům neposkytl, pak přišel
Kazár, předvedl své typické umění
a byla z toho penalta,“ popsal
mnohoznačně rozhodující moment
utkání, a na přímý dotaz, jestli to
byl faul na odpískání penalty, dodal:
„Řekl bych, že ne, viděl jsem to
dost zblízka!“ Vysvětlení matného
výkonu však neměl ani on...
„Odchod z Prostějova dávno
neřeším, nebyla to otázka výkonů
a formy,“ nechtěl se vracet do minulosti Tomáš Kazár, nyní hráč
Mikulovic. „Trenér Mura se ozval

jako první, a jelikož mám na Jesenicku rodinné zázemí, s angažmá
jsem neváhal. Vytvořili jsme tam
na jaře dobrou partu vyrovnaných
hráčů, z nichž nevyčnívají žádné
individuality, to považuji za klíčové
pro dobrou atmosféru a z ní plynoucí solidní výsledky,“ vysvětluje
zlepšené jarní výkony Mikulovic. „Máme tam jiný tréninkový
režim a poněkud ´spartánštější´
podmínky, trénujeme společně jednou týdně a sjíždíme se z několika
směrů, hlavně z Olomouce

a Ostravy. Návštěvnost ale dosahuje
lepších čísel, než tady v Prostějově,
hrajeme dobrý fotbal a dáváme
doma góly, což táhne i diváky
z okolí. Vyšší soutěž se v regionu
nikdy nehrála a ani hrát nebude,“
přibližuje specifika vzdálené lokality
u polských hranic. „Finančně se
v Mikulovicích žije s půlroční perspektivou, takže v létě uvidím, co
dál. Rýsuje se mi ale nějaká práce
v Olomouci, kde bydlím, takže fotbal už pro mě možná nebude prioritou,“ uzavřel „Kazi“.

Určice doplatily na neubráněné standardky a prohrály

Nový Jičín, Prostějov/jim – Počtvrté v sezoně dostali fotbalisté Určic
alespoň tři branky a zrodila se tak
jejich čtvrtá porážka v posledních
šesti utkáních. Všechny tři góly
obdrželi hosté na půdě Nového Jičína ze standardních situací, když
si dvakrát nepohlídali hlavičkujícího hráče, jednou se soupeř prosadil
přímou střelou přes zeď.
„Hra byla slušná, stále se zlepšujeme.
I.B sk. „B“ muži:
Byl to spíše remízový zápas, soupeř
23. kolo: Velký Týnec - Babice byl ovšem šťastnější. Celé mužstvo se
2:1 (0:0), branky: Kovařík,Majer - dopustilo chyb při bránění standardek

Dušek R.. Maletín - Dubicko 4: 1
(2:0), branky: Michalčák L. 3x,Beran
- vlastní. Červenka - Doloplazy 1:1
(0:1), branky: Vrba - Zapářka. Lutín
- Haňovice 1:1 (0:0), branky: Svoboda - Grossmann. Velká Bystřice
- Kožušany 3:1 (0:1), branky:
Kryl 2x,Kaczmarczyk - Otava. Slavonín - Zvole 5:1 (0:0), branky:
Mikuš,Merten,Alka,Holly,Hammer
- Ospálek L.. Hvozd - Lesnice 0:1
(0:0), branky: Dvořák.
1.Maletín
23 21 2 0 111:34 65
2.Slavonín
23 15 3 5 69:36 48
3.Doloplazy
23 14 2 7 60:51 44
4.Haňovice
23 11 4 8 62:49 37
5.Velká Bystřice 23 11 3 9 57:53 36
6.Velký Týnec
23 10 3 10 49:60 33
7.Lutín
23 8 6 9 55:42 30
8.Hvozd
23 9 3 11 47:67 30
9.Lesnice
23 8 2 13 41:54 26
10.Kožušany
23 7 5 11 50:64 26

608 706 148

a další...

11.Dubicko
12.Babice
13.Zvole
14.Červenka

23
23
23
23

7
7
7
4

5
2
2
2

11
14
14
17

42:59
53:68
30:53
43:79

26
23
23
14

Krajský přebor starší dorost
23. kolo: Čechovice - Nové
Sady 4:1 (0:1), branky: Hanák
2x,Nejedlý,Čech - Švach. Konice
- Šternberk 1:5 (1:1), branky:
Kořenovský - Sláma 4x,Hlaváč.
Černovír - KMK Zubr Přerov
1:1 (0:0), branky: Nehl.. Litovel
- Nemilany 3:9 (0:5), branky:
Nedopil,Navrátil,Borovka - Herník
5x,Lorenc
3x,Zdařil.
Kostelec
- Hlubočky 5:3 (3:1), branky:
Žídek
2x,Dostalík,Staněk,Božek
- Válek 2x,Malínek. Velký Týnec
- Určice 4:0 (2:0), branky: Šíma
2x,Verner,Hrudník. Opatovice Velké Losiny 10:2 (4:1), branky:

a nevyšlo to ani brankáři,“ smutně středního záložníka se výborně vedle
konstatoval trenér poražených Evžen Martina Svozila zhostil Patrik Zapletal, soupeř nás nepřehrával,“ nacházel
Kučera.
Kučera také spoustu pozitiv.
Poslední výhra jeho týmu je ale stará
již více než měsíc a mužstvo se stále
více sesouvá z vydobytých pozic.
Bezprostřední boj o udržení již díky
S předvedeným výkonem byl ale spo- osmatřiceti bodům pravděpodobně
kojen, ze hry totiž jeho tým ani jednou nehrozí, na atakování první pětice už
neinkasoval a obrana bez potrestané- to ale také nevypadá.
ho Michala Skopalíka si dokázala se „Soutěž je velice vyrovnaná, najedvším poradit. „Sestava byla vinou zra- nou jsme téměř na spodku a můžeme
nění a červené karty zcela jiná. Role stále spadnout. Stačí špatná série a

DIVIZE, sk. E

Šindelek J. 6x,Rolinc 3x, Tvrdoň Kobza,Bureš.
1.Čechovice
23 21 0 2 114:31 63
2.Šternberk
23 19 3 1 88:27 60
3.Nemilany
23 14 1 8 84:51 43
4.Černovír
23 12 3 8 67:40 39
5.Určice
23 12 2 9 55:42 38
6.Hlubočky
23 11 2 10 63:62 35
7.Opatovice
23 10 3 10 76:72 33
8.Kostelec
23 9 3 11 67:70 30
9.KMK Zubr Přerov 23 8 5 10 43:44 29
10.Konice
23 7 2 14 48:90 23
11.Velký Týnec 23 6 4 13 43:68 22
12.Velké Losiny 23 6 2 15 38:90 20
13.Nové Sady
23 5 3 15 49:83 18
14.Litovel
23 4 1 18 34:99 13
Krajská soutěž skupina “B”- dorost
22. kolo: Protivanov - Chomoutov
0:3 (0:1), branky: Pírek,Sázel,Nykl.
Čechovice „B“ - Náměšť na Hané
7:1 (3:0), branky: Wolker 2x,Hanák

2x,Jančík,Bílý,Zapletal - Dostál. Černovír „B“ - Brodek u Př. 2:5 (2:1), branky:
Nehl.. Hustopeče - Želatovice 0:5 (0:2),
branky: Matlocha 2x,Jemelka 2x,Šerý.
Doloplazy - Hor. Moštěnice 5:2 (2:1),
branky: Götzel 2x,Sivanič 2x,Dočkal Spáčil S.2x. Lipník - Němčice nad H 0:1
(0:1), branky: Horák. Tovačov - Šternberk „B“ 4:2 (3:0), branky: Kořínek
2x,Fildán,Hodina - Vinkler,Sklenář.
1.Želatovice
23 21 1 1 116:30 64
2.Němčice nad H. 23 21 1 1 77:15 64
3.Chomoutov
23 17 0 6 93:28 51
4.Doloplazy
23 13 3 7 75:57 42
5.Protivanov
23 13 1 9 78:54 40
6.Lipník
23 13 0 10 62:50 39
7.Náměšť na Hané 23 11 2 10 57:53 35
8.Čechovice “B“ 23 10 2 11 76:51 32
9.Brodek u Př.
23 9 2 12 70:71 29
10.Hustopeče
23 6 4 13 51:87 22
11.Černovír “B“
23 6 3 14 60:72 21

vše je jinak. Potřebujeme ještě jeden
zápas vyhrát, abychom měli absolutní
jistotu. Věřím, že se tak stane už teď,“
těší se na překročení čtyřicetibodové
hranice.
Proti Novému Jičínu se gólově prosadili Tomáš Zapletal a střelou téměř z
poloviny hřiště Svozil, další hráči mají
možnost v neděli od 16.30 hodin, kdy
na trávník Určic přijede „Bílý balet“ z
Lískovce. Tomu zatím patří třetí místo
v tabulce, tři body za vedoucím „béčkem“ Opavy. Na podzim se radoval
Lískovec, když zvítězil 2:0.

12.Tovačov
23 4 1 18 33:114 13
13.Hor. Moštěnice 23 3 1 19 14:93 10
14.Šternberk “B“ 23 3 1 19 27:114 10

Moravskoslezská liga dorostu U-19
25. kolo: Vyškov - HFK Olomouc 0:4 (0:2), FC Hlučín
- MFK Vítkovice 1:0 (0:0), MSK Břeclav - Hodonín 2:3
(2:0), 1.SK Prostějov - Líšeň 1:0 (0:0), HS Kroměříž
- Hranice 4:1 (3:0), 1.SC Znojmo FK - Fotbal Třinec
5:1 (1:1), Sparta Brno - Havl. Brod 0:4 (0:3).
1. FC Hlučín
17 2 5 69:18 53
2. MFK Vítkovice 16 3 5 60:26 51
3. SK Slavia Kroměříž15 5 4 68:33 50
4. 1.SK Prostějov 15 3 6 52:22 48
5. SK Hranice
14 4 6 49:35 46
6. 1.SC Znojmo FK 15 0 9 65:36 45
7. FC Havlíčkův Brod 9 4 11 41:47 31
8. RSM Hodonín
9 3 12 35:47 30
9. MFK Vyškov
9 3 12 37:61 30
10. 1.HFK Olomouc 8 5 11 35:37 29

3:2

FK Nový Jičín
TJ Sokol Určice

(2:1)

Branky: 2. Moravčík, 40. Nippert, 74. Rybařík – 35. T. Zapletal, 51. Svozil.
Rozhodčí: Streit – Galásek, Mojžíš. ŽK: Rybařík – Haluza, Hochman, Svozil.

Sestava Určic:
Nejezchleb – Petrásek, Škoda (20. Ján), Vaněk, Hochman (77. Javořík)
– T. Zapletal, P. Zapletal, Svozil, Pekař – Halouzka, Haluza (80. Schön).
Trenér: Evžen Kučera.
11. MSK Břeclav
12. SK Líšeň
13. FC Sparta Brno
14. FK Fotbal Třinec

8
4
3
2

3
8
2
3

13
12
19
19

36:59 27
23:38 20
17:85 11
16:59 9

Moravskoslezská liga dorostu U17
29. kolo: Frýdek-Místek - Sigma Olomouc 0:7 (0:2),
MFK Karviná - HFK Olomouc 2:0 (2:0), Hodonín
- Fotbal Třinec 1:3 (0:3), Fastav Zlín - Zbrojovka
Brno 4:1 (3:1), Baník Ostrava - 1. FC Slovácko 3:0
(2:0), MSK Břeclav - HS Kroměříž 5:2 (3:0), SFC
Opava - 1.SC Znojmo FK 0:0 (0:0), 1.SK Prostějov
- Vysočina Jihlava 0:1 (0:0), Vyškov - FC Hlučín
0:1 (0:0).
1. FC Vysočina Jihlava27 2 1 102:21 83
2. SK Sigma Olomouc 22 3 4 104:35 69
3. FC Baník Ostrava 21 1 8 110:45 64
4. FC Fastav Zlín
21 1 8 103:40 64
5. MFK OKD Karviná 18 5 6 78:46 59
6. 1.FC Slovácko
18 2 9 80:39 56

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

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

10
11
9
13
16
16
19
18
20
23
23
22

78:47
65:37
77:35
40:56
52:81
40:67
45:88
30:71
28:83
20:103
27:106
32:111

53
53
49
37
35
34
27
22
20
18
17
14

Krajský přebor - starší žáci
21. kolo: Konice - Černovír 0:1 (0:0), branky:
Majzlík. Mohelnice - Nové Sady 6:0 (2:0),
branky: Karas 3x,Pobucký,Malík,Cikryt. Velké
Losiny - Želatovice 6:0 (4:0), branky: Sedláček
3x,Zrník 2x,Žák. Náměšť na Hané - Brodek u
Př. 3:3 (2:0), branky: Elsner,Kopřiva,Srovnal Kaláb 2x,Odstrčil. Zábřeh - Čechovice 3:0 (1:0),

TJ Sokol Klenovice na Hané
FK Spartak Lipník nad Bečvou
5:0 (2:0)
Branky: Pytela 3, Šlézar, Hatle.
Rozhodčí: Habich – Langhammer, Šebesta. Sestava Klenovic:
Polák – Rozehnal, Lakomý, T.
Cetkovský, Liška (75. R. Cetkovský) – Pytela (73. Sigmund),
Hatle (79. Rušil), Šlézar, Všianský – Borovský, Klimeš. Trenér:
Petr Navrátil.
Hodnocení trenéra Klenovic
Petra Navrátila:
„Odvíjelo se to v naší režii, měli
jsme převahu a po poločase jsme

vedli dva nula. V šatně jsme si říkali, že ještě není nic rozhodnuto
a všichni podali stoprocentní výkon, splnili mé pokyny a po třetí
brance ze šestačtyřicáté minuty
bylo po zápase a už se to jen dohrávalo a proměnilo v exhibici.
Po zápase jsme na hřišti zůstali a
užili jsme si to, věděli jsme, že nás
už nikdo nemůže předstihnout.
Postupové oslavy se ale teprve
chystají, vypuknou za dva týdny
při domácím utkání s Čechovicemi, kdy dostaneme pohár. Teď o
víkendu máme volno a čas využijeme na odpočinek s rodinami. Na
krajský přebor se těšíme, výbor o

soutěž má zájem, bude se ale muset posílit a otázkou je, zda i dále
dostanu důvěru.“

SK Hranice „B“
TJ Sokol Čechovice
1:1 (0:1)
Branka Čechovic: Otratický.
Rozhodčí: Petr – Zelík, Vyroubal.
Sestava Čechovic: Piták – Spálovský, Jano, Vlach, Chmelík – Machynek, Zacpal, Kolečkář, Varga
– Jahl (46. Mach), Otratický (75.
Fröde). Trenér: Milan Nekuda.
Hodnocení trenéra Čechovic
Milana Nekudy:
„Hrálo se na umělé trávě, přitom
hřiště měli v perfektním stavu.
V tomto počasí to bylo na hranici únosnosti a zakázal bych to,
rozžhavená umělka byla pro hráče
hodně fyzicky náročná a dohrávali
velice vyčerpaní. Odehráli jsme to
ale celkem slušně a Otratický nás
z dorážky poslal do vedení. Měli
jsme následně několik brejků, ale
ani jeden jsme nevyužili a domácí po standardce vyrovnali. Nyní
máme volno, o týden později nás
čeká derby v Klenovicích.“

Výsledkový servis msfl

Výsledky DIVIZE sk. E

27. kolo: 1. FC Slovácko B – FC ŽĎAS Žďár n.Sázavou 4:2 (2:0).
Branky: 28. Michna, 32. Fojtášek, 52. Rada (pen.), 78. Sadílek – 58. Bureš, 76. Turek. Diváci: Neuvedeno * FC Fastav Zlín B – MSK Břeclav
3:2 (1:2). Branky: 33. Kurtin, 51. Bartolomeu, 89. Chwaszcz – 8. Jukl,
42. Jukl. Diváci: 123 * FK Sulko Zábřeh – SK Sigma Olomouc B
3:0 (0:0). Branky: Neuvedeno * SK Spartak Hulín – SFC Opava 1:0
(1:0). Branky: 8. Zlámal. Diváci: 225 * 1. SK Prostějov – FK Mikulovice 1:2 (1:0). Branky: 18. Mazouch – 85. Švancer (pen.), 86. Eršil.
Diváci: 210 * SK HS Kroměříž – HFK Třebíč 0:1 (0:1). Branky: 11.
Dobrovolný. Diváci: 144 * FC Hlučín – FK Slavia Orlová - Lutyně
3:1 (1:1). Branky: 38. Hanus (pen.), 67. Hanus (pen.), 84. Hanus (pen.)
– 44. Kaizar. Diváci: Neuvedeno * 1. HFK Olomouc – SK Uničov 0:2
(0:1). Branky: 20. Richter, 79. Richter. Diváci: 128.

27. kolo: Lískovec - Valašské Meziřící X:X (0:0), Brumov - Dolní Benešov 1:0 (1:0), Havířov - Otrokovice 0:3 (0:1), Karviná B - Slavičín
2:0 (1:0), Mohelnice - Opava B 0:1 (0:1), Nový Jičín - Určice 3:2 (2:1),
Petrovice - Hranice 1:1 (1:1), Přerov - Šumperk 3:3 (2:2).

průběžná tabulka PO 27. kole

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

Mužstvo
Opava
Sigma Olomouc B
Prostějov
Slovácko B
Třebíč
Zábřeh
Hulín
HFK Olomouc
Uničov
Mikulovice
Hlučín
Orlová
Zlín B
Kroměříž
Břeclav
Žďár nad Sázavou

Z
27
27
27
28
27
27
27
27
27
27
27
26
27
27
27
27

V
15
15
14
12
12
11
12
10
9
9
9
7
7
7
5
5

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

P
4
7
7
7
8
7
10
11
10
11
12
9
11
13
15
17

S
41:20
52:29
48:36
39:35
27:25
39:31
38:31
38:31
33:32
33:46
29:38
26:28
34:43
38:36
22:43
25:58

B
53
50
48
45
43
42
41
36
35
34
33
31
30
28
22
20

kam PŘÍŠTĚ na MSFL?
28.kolo, sobota 31. května 2014, 16:30 hodin: Orlová - Kroměříž
(10:15), Břeclav - Slovácko B, Mikulovice - Hulín, Opava - Hlučín, Třebíč - HFK Olomouc, Sigma Olomouc B - Prostějov (1.6., 10:15), Uničov
- Zlín B (1.6., 10:15), Žďár nad Sázavou - Zábřeh (1.6., 16:30).

průběžná tabulka PO 27. kole

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

Mužstvo
Opava B
Slavičín
Mohelnice
Lískovec
Dolní Benešov
Nový Jičín
Havířov
Petrovice
Určice
Brumov
Hranice
Otrokovice
Přerov
Karviná B
Valašské Meziřící
Šumperk

kam PŘÍŠTĚ
na DIVIZI E?
28. kolo, sobota
31. května 2014, 16:30 hodin:
Opava B - Havířov (10:15),
Dolní Benešov - Karviná B,
Hranice - Nový Jičín, Otrokovice - Petrovice, Valašské Meziřící - Přerov, Slavičín - Mohelnice (1.6.,10:15), Šumperk
- Brumov (1.6., 16:30), Určice Lískovec (1.6., 16:30).

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

I.B třída: Lipová postupuje, v Pivíně padlo dvanáct branek
Prostějovsko/jim – Tři kola před koncem I.B třídy, skupiny „A“ Olomouckého KFS je jasné, že se
celkovým vítězem stanou hráči SK Lipová. Ti již
devět zápasů v řadě neztratili ani bod a nikdo je už
nemůže ani teoreticky předstihnout, stejně tak je
jasné, že Nezamyslice neopustí poslední příčku.
Mezi Mostkovicemi. Plumlovem, Vrchoslavicemi,
Radslavicemi, Pivínem a Všechovicemi se rozhodne o druhém místě, tuto šestici aktuálně dělí
jen tři body. V „B“ skupině se stále uprostřed drží
nováček z Hvozdu, byť s Lesnicí padl vinou branky
z poslední minuty.
FK Brodek u Přerova
SK Lipová
0:2 (0:2)
Branky: Z. Koudelka, Liška.
Rozhodčí: Kulička – Oulehla, Sigmund. Sestava Lipové:
Števula – Barák, Takáč (46. P.
Koudelka), Spáčil, Žilka – Burget, Valtr, Růžička (75. Ohlídal),
Z. Koudelka – Liška (60. Dostál),
Bross. Trenér: Pavel Růžička.

TJ Sokol Mostkovice
Tatran Všechovice
4:0 (1:0)
Branky: J. Kamenov 2, Šlambor,
Pořízka. Rozhodčí: P. Jílek – Lepka, Molík. Sestava Mostkovic:
Lukáš – Všetička, P. Zapletal, Milar, V. Vojtíšek – Šlambor, Pořízka (70. Pospíšil), M. Vojtíšek, R.
Hanák – Dadák (60. Chmelař), J.
Kamenov ml. Trenér: Jiří Kamenov st.

tlačí k tomu, že musíme vyhrávat.
Psychicky nás zvedlo, že vyhráváme, a chtěl bych skončit na bedně.
Radslavice ale budou těžký soupeř,
vysocí, důrazní hráči, na něž by ale
mohla naše kombinační hra po
zemi platit.“

TJ Sokol Plumlov
TJ Sokol Horní Moštěnice
6:2 (2:1)
Branky Plumlova: Hladký 3, Frýbort 2, Klváček. Rozhodčí: Svozil – I. Antoníček, Milar. Sestava
Plumlova: Simandl – Bureš, Kutný, Ullmann, J. Kiška (70. Vrána)
– Křupka (55. Matula), Plajner, Zabloudil, Klváček – Frýbort, Hladký. Trenér: Pavel Voráč.

Hodnocení trenéra Plumlova
Pavla Voráče:
„Tohle byl od kluků nejlepší zápas,
jaký jsem viděl. Předvedli přesně
to, co po nich chceme, co trénujeme. Nahrávali si, byly tam náběhy, vyhověli si, hráli jako jeden
mančaft. Stále je sice co zlepšovat,
spíše ale chceme udržet tento standard. Bylo to na úrovni špice I.A
třídy, z fotbalu jsem byl nadšený,
Hodnocení hrajícího trenéra
výborný zápas. Už víme, že výLipové Pavla Růžičky:
Hodnocení trenéra Mostkovic
hrou si „Lipová zajistila postup,
„Zápas jsme zvládli zejména
Jiřího Kamenova:
díky povedenému prvnímu po- „Zpočátku to nebylo moc dobré, blahopřejeme jim. Známe tam
ločasu, v páté minutě jsme vedli dopouštěli jsme se spousty zbyteč- spoustu kluků a věděli jsme, že si
1:0, ve třicáté 2:0 a měli jsme i ných nepřesností. Asi dvacet minut to nenechají ujít. My se chceme
další stoprocentní šanci, takže byli lepší, pak se ale krásně přes utkat o druhé místo, kluci mi ale
jsem mohl být maximálně spo- zeď trefil ze standardky Šlambor. zamotali hlavu, protože do zápasu
kojen. Po přestávce už zavládlo V kabině jsme si vyříkali, že opět jich může zasáhnout jen čtrnáct.“
uspokojení, bránili jsme a moc děláme si stejné chyby a chtěli
TJ Sokol Vrchoslavice
jsme toho směrem dopředu ne- jsme být rychlejší, protože Jirka
FK Slavoj Kojetín „B“
předvedli. Pocity jsou to příjem- Kamenov ani Venca Dadák dostá5:1 (1:0)
né, zatím jsme ale neslavili, to až vali málo míčů. A podařilo se nám
příští týden doma. Zda půjdeme to, po přestávce už hosté pouze Branky Vrchoslavic: Holub 2,
do I.A třídy, o tom jsme se zatím jednou dvakrát vystřelili a musím Zdražil, Lacina, Polášek. Roznebavili, žádné informace ne- kluky jen pochválit. Jsem rád, že to hodčí: Vojtek – Ženožička, Vamám.“
tak zvládli, vyrovnaná tabulka nás louch. Sestava Vrchoslavic: Jur-

branky: Nízký 2x,Kasal. Lipník - Nemilany 8:0
(2.0), branky: Harenčák 5x,Sobek 2x,Filipec.
Jeseník - Slatinice 0:1 (0:0), branky: Křeček L..
1.Zábřeh
22 20 1 1 97:10 61
2.Jeseník
23 16 3 4 96:24 51
3.Černovír
22 16 3 3 75:24 51
4.Čechovice
23 16 2 5 86:29 50
5.Mohelnice
22 14 1 7 85:45 43
6.Náměšť na Hané 22 12 4 6 70:38 40
7.Velké Losiny
22 12 1 9 60:54 37
8.Brodek u Př.
23 9 4 10 69:68 31
9.Slatinice
22 6 3 13 22:81 21
10.Nové Sady
22 5 1 16 37:89 16
11.Konice
22 5 1 16 30:85 16
12.Želatovice
23 5 1 17 30:95 16
13.Lipník
22 4 2 16 42:78 14
14.Nemilany
22 2 1 19 34:113 7

Krajský přebor - mladší žáci

21. kolo: Velké Losiny - Želatovice
3:4 (3:3), branky: Hanulík 2x ,Glogar -

Jánský 3x,Mohampl. Konice - Černovír
6:2 (5:0), branky: Škrabal 3x,Paš
2x,Ošlejšek - Janča,Kuchyňa. Náměšť na
Hané - Brodek u Př. 4:0 (1:0), branky:
Nguyen 2x,Vychodil,Navrátil. Mohelnice
- Nové Sady 5:1 (1:1), branky: Kraus
3x,Heidenreich,Kamlar - Holý. Zábřeh Čechovice 2:0 (1:0), branky: Jílek 2x.
Lipník - Nemilany 17:1 (9:1), branky: Vybíral
4x,Vrzala 3x,Tihelka 3x,Šebesta 2x,Štěpánek
D.,Štěpánek J.,Rieky,Caletka,Gloner. Jeseník Slatinice 10:0 (6:0), branky: Cundrla 3x,Zrník
2x,Zelinka,Krézek,Sittař,Bouchal,vlastní.
1.Jeseník
23 22 0 1 192:21 66
2.Čechovice
23 21 0 2 137:20 63
3.Zábřeh
22 17 1 4 110:40 52
4.Želatovice
23 14 2 7 74:64 44
5.Konice
22 14 0 8 85:69 42
6.Mohelnice
22 13 2 7 121:53 41
7.Černovír
22 12 2 8 80:59 38
8.Lipník
22 9 1 12 82:93 28

9.Nové Sady
10.Brodek u Př.
11.Náměšť na Hané
12.Slatinice
13.Velké Losiny
14.Nemilany

22
23
22
22
22
22

7
6
5
5
3
2

1 14
0 17
2 15
0 17
1 18
0 20

46:72 22
56:11418
53:12617
44:10415
49:16110
26:159 6

Okresní přebor žáků
21.kolo: Haná Nezamyslice-FC Dobromilice
9:1 (6:0), FC Hvozd-Sokol Protivanov 1:3, Sokol
Plumlov-Volno, Haná Prostějov-FC Kostelec na
Hané 3:1, Sokol v Pivíně-Sokol Brodek u PV 0:2,
Sokol Bedihošť-FC Kralice-výsledek nenahlášen.
1. Haná Prostějov 21 19 1 1 121:25 58
2. Sokol v Pivíně 21 17 2 2 123:27 53
3. Brodek u PV 20 17 0 3 122:17 51
4. Sokol Určice 18 13 1 4 68:25 40
5. FC Kostelec n/H 21 11 2 8 94:35 35
6. Haná Nezamyslice21 11 1 9 104:42 34
7. Sokol Plumlov 19 11 1 7 60:37 34
8. FC Kralice
19 11 1 7 61:55 34

čík – Coufalík (55. Lacina), Šmíd,
Zdražil, Spiller – Jiříček, Polášek,
Zatloukal, P. Horák ml. – P. Horák
st., Holub (85. Novák). Trenér:
Roman Šmíd.

pět branek. Do dvanácté minuty
jsme vedli 3:0 a po poločase 5:1 a
hráli přesně podle mých pokynů.
Po přestávce ale bylo vše naopak,
chtěli si hrát na fotbalisty a zkoušeli parádičky, pro mě jako trenéra
Hodnocení trenéra Vrchoslavic to bylo hodně špatné. Pro diváky
Romana Šmída:
to ale mohlo být krásné, dvanáct
„Vypadá to jednoznačně, ale mu- gólů, k tomu krásné počasí.“
sím pochválit soupeře, měl velice
TJ Sokol Tovačov
kvalitní tým. Prvních patnáct minut
TJ FC Kostelec na Hané
nám zatápěli, uhráli jsme si to ale v
2:1 (0:1)
defenzivě a neudělali jsme chybu,
která by je pustila do vyložené šan- Branky Kostelce na Hané: Hon.
ce. Trochu jsme omladili obranu Rozhodčí: Knoll – Lizna, Vičar. Sea osvědčilo se to, vydrželi tempo stava Kostelce na Hané: L. Menšík
a hráli dobře. Holub proměnil své – Synek, Začal, Walter, Baláš – Chyšance a uklidnil nás, pak už jsme til (75. Božek), Móri, T. Menšík, Vyzaslouženě vyhráli. Hráči si uvědo- hlídal – Vařeka, Hon (46. Závodský).
mili, že opět potřebujeme body a Trenér: Petr Walter.
podali nadstandardní výkon, hosté
ale byli o třídu lepší než Radslavi- Hodnocení trenéra Kostelce na
ce, které nás předtím porazily.“
Hané Petra Waltera:
„Byl to zápas dvou rozdílných poloTJ Sokol v Pivíně
časů. V tom prvním jsme byli lepší
FK Býškovice/Horní Újezd
a zaslouženě jsme vedli, ve druhém
8:4 (5:1)
zase byli lepší domácí a po zásluze
Branky Pivína: Svozil 3, Tyd- dali dvě branky. Může nás mrzet, že
lačka 2, Šišma, R. Švéda, Filka. jsme nedali pojišťovací gól, pokud
Rozhodčí: Chládek – Hampl, La- by se to podařilo, neprohráli bysovský. Sestava Pivína: Novák chom. Navíc v nastavení musel po
– Martinec, Frýbort (46. Donát), ostrém zákroku střídat Martin Hon
Zbožínek – R. Švéda, Svozil, Tyd- a vítězný gól padl po dvou neodlačka, Šišma – Fialka – Vláčilík pískaných faulech na nás, v závěru
(75. Filka), Labounek (65. Barto- jsme měli kopat ‚tisíciprocentní‘
penaltu. Domácí navíc podržel výník). Trenér: Jaroslav Svozil st.
borný brankář, předvedl neskutečné
Hodnocení trenéra Pivína Jaro- zákroky proti dvěma gólovým střelám Tomáše Menšíka, ve druhé půli
slava Svozila:
„Sice jsme dali osm branek, ale už jsme se ale jen bránili.“
na kluky jsem dost naštvaný. Byl
TJ Haná Nezamyslice
to nejslabší soupeř, který k nám
TJ Sokol Radslavice
přijel, hodně přestárlý tým, co
0:4 (0:1)
si přijel zahrát pěší pouťový fotbal. Takže to nevidím jako žádné Rozhodčí: Odstrčil – Menšík,
znovuzrození Pivína, ale spíše se Dokoupil. Sestava Nezamyslic:
ptám, proč jsme od nich dostali Buriánek – Hájek, Moravec (46. T.

9. FC Dobromilice 21 5 1 15 27:83 16
10. Sokol Protivanov 22 3 2 17 17:124 11
11. Sokol Bedihošť 19 3 0 16 30:151 9
12. Brodek u Konice 20 2 1 17 19:110 7
13. FC Hvozd
22 1 3 18 28:143 6
Kanonýři: 54 - Hangurbadžo Alexandr (Haná
Prostějov), 50 - Hýbl František (Sokol v Pivíně), 41
- Typner Jan (Sokol Brodek u PV).

Okresní přebor mladších žáků
19. kolo: Sokol Držovice-Sokol Klenovice 1:6
(1:4), Sokol Přemyslovice-Sokol Určice výsledek
nenahlášen, FK Výšovice-Jiskra Brodek u Konice
2:6, Sokol v Pivíně-Sokol Brodek u PV 2:1, Sokol
Otaslavice-FC Kralice 0:3, Sokol Čechovice-FK
Němčice 1:1.
1. FK Němčice 19 16 1 2 111:20 49
2. Sokol v Pivíně 19 15 1 3 109:9 46
3. Sokol Čechovice 19 14 2 3 88:20 44
4. Brodek u PV 19 13 1 5 81:35 40
5. Přemyslovice 18 12 0 6 72:36 36

6. Sokol Klenovice 19 11 1 7 62:44 34
7. Brodek u Konice 19 8 0 11 43:60 24
8. FC Kralice
19 7 2 10 49:55 23
9. Sokol Určice 18 6 1 11 51:58 19
10. Sokol Otaslavice 19 3 1 15 31:100 10
11. FK Vyšovice 19 3 0 16 18:103 9
12. Sokol Držovice 19 0 0 19 8:183 0
Kanonýři: 37 - Kopřiva Adam (FK Němčice),
35 - Ježek Jan (Sokol v Pivíně), Rakáš Patrik
(Sokol Brodek u PV), 31 - Klemsa Štěpán (Sokol
Přemyslovice).

Přidal), Michal Lakomý, Král (60.
Máj), Mojtek – V. Fialka, Návrat,
Mariánek (80. Frgál), J. Přidal –
Oulehla. Trenér: Drahomír Crhan.

Hodnocení trenéra Nezamyslic
Drahomíra Crhana:
„Soupeř nás porazil díky proměňování šancí, dal čtyři ze šesti, my ani
jednu z devíti. Buď jsme vystřelili
do brankáře, nebo vedle a výsledek je pro nás hodně krutý. Kluci
prostě nemají sebevědomí a nevěří
si v koncovce. Pozitivní je, že kluci
chtěli vyhrát, bojovali, dřeli, ani jeden ze tří zápasů, co jsem na lavičce, nevypustili. Jednoduché situace
ale řeší složitě. Smutné je, že jsem
nominoval tři hráče z ‚béčka‘, nepřišel ale ani jeden z nich.“
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Přebor OFS Prostějov II.třída
27.kolo: Haná Prostějov B-Sokol Zdětín 1:3 (1:0),
branky: Lošťák - Brančík, Keluc, Řehulka, Sokol
Otaslavice-Sokol Brodek u PV 1:1 (0:0), branky:
Gábor, Sokol Držovice-Sokol Protivanov 1:1 (0:1),
branky: Zahradníček - Grmela, Horní Štěpánov-SK
Jesenec 0:1 (0:0), branky: Tichý, Otinoves-Sokol
Vrahovice 3:2 (1:0), branky: Janeček, Lízna, Pavlínský
- Kočař 2, Smržice-FK Němčice 4:0 (1:0), branky:
Bošek 2, Kotlár, Kuchař, Sokol Olšany-Sokol Určice B
2:1 (2:1), branky: Škoda 2 - Mudrý, Sokol Čechovice
B-Sokol Přemyslovice 4:0 (3:0), branky: Bilík 2,
Hodulák, Vinklárek.
1. SK Jesenec
27 19 4 4 73:24 61
2. Sokol Protivanov 27 15 4 8 61:36 49
3. Sokol Olšany 27 15 3 9 50:44 48
4. Otinoves
27 15 2 10 62:47 47
5. Sokol Vrahovice 27 12 5 10 64:49 41
6. Sokol Určice B 27 12 5 10 52:46 41
7. Sokol Brodek u PV 27 12 4 11 45:54 40
8. Sokol Držovice 27 11 5 11 57:38 38
9. Horní Štěpánov 27 10 6 11 42:50 36
10. Sokol Čechovice B 27 11 2 14 43:62 35
11. Sokol Zdětín 27 10 4 13 49:74 34
12. Přemyslovice 27 9 4 14 54:57 31
13. Smržice
27 9 4 14 60:82 31
14. FK Němčice 27 8 5 14 37:44 29
15. Sokol Otaslavice 27 7 6 14 41:62 27
16. Haná Prostějov B 27 6 7 14 38:59 25
Kanonýři: 21 - Tichý Jiří (SK Jesenec), Tichý Petr
(SK Jesenec), 17 - Preisler David (Sokol Držovice),
16 - Grmela Marek (Sokol Protivanov), Tyl Lukáš (Sokol
Přemyslovice), Zdráhal Luděk (Sokol Zdětín).
III. třída
27.kolo: FC Dobromilice-Sokol Zdětín B 4:0, Sokol
Vícov-Pavlovice u Koj. 5:0, Haná Nezamyslice
B-Skalka 2011 3:2, Sokol Mostkovice B-Sokol
Vrahovice B 4:1, Sokol Tištín-FC Kralice B 4:1, Sokol
Bedihošť-FK Výšovice 1:4, FC Ptení-Sokol Plumlov B
výsledek nenahlášen, Sokol v Pivíně B-Jiskra Brodek
u Konice 3:0.
1. Skalka 2011
27 19 6 2 94:26 63
2. Sokol Tištín
27 18 3 6 87:40 57
3. FC Kralice B 27 18 1 8 69:34 55
4. FK Výšovice 27 15 4 8 71:39 49
5. FC Dobromilice 27 14 5 8 76:52 47
6. Nezamyslice B 27 11 10 6 61:54 43
7. Sokol Vícov
27 12 5 10 50:42 41
8. Sokol v Pivíně B 27 10 8 9 46:45 38
9. FC Ptení
26 11 4 11 53:49 37
10. Mostkovice B 27 9 6 12 49:57 33
11. Brodek u Konice 27 9 3 15 57:66 30
12. Pavlovice u Koj. 27 7 6 14 46:64 27
13. Sokol Bedihošť 27 8 2 17 50:95 26
14. Sokol Vrahovice B 27 5 7 15 54:121 22
15. Sokol Plumlov B 26 5 6 15 53:84 21
16. Sokol Zdětín B 27 4 4 19 33:81 16
Kanonýři: 28 - Konupka Lukáš (Sokol Tištín), 18 Vozihnoj Luboš (FC Dobromilice), Špaček Jakub (FC
Dobromilice), 17 - Koukal Kristián (FK Výšovice).

FC Hvozd
TJ Sokol Lesnice
0:1 (0:0)
Rozhodčí: Molík – Kovalec, Hetmánek. Sestava Hvozdu: Koutný
– F. Bílý, Z. Poles, J. Bílý (75. O.
IV. třída
Procházka), Vyroubal – P. Muzikant, Vánský, D. Grulich, V. Bílý 19. kolo: Morávia Doloplazy-Sokol Přemyslovice
– P. Grulich, M. Pírek. Trenér: 4:1, Biskupice-Sokol Čechy pod Kosířem 0:1, Sokol
Tvorovice-Sokol Protivanov B 3:1, Sokol Brodek u PV
Karel Procházka.
B-Volno, Sokol Ivaň-Sokol Kladky 3:3, Želeč-Sokol
Otaslavice B 4:1.
Hodnocení trenéra Hvozdu
1. Sokol Kladky 17 13 1 3 83:22 40
Karla Procházky:
„Byl to vyrovnaný zápas, jedinou 2. Sokol Protivanov B 17 12 2 3 56:26 38
brankou jsme dostali až v jednade- 3. Sokol Čechy p. K. 17 11 0 6 59:34 33
vadesáté minutě po chybě našeho 4. Brodek u PV B 17 9 5 3 49:37 32
obránce. Jednalo se ale o spíše remí- 5. Morávia Doloplazy 18 9 2 7 63:51 29
18 8 1 9 52:40 25
zové utkání, hosté hrají o záchranu a 6. Biskupice
my zatím taky. V prvním poločase 7. Sokol Tvorovice 18 8 1 9 51:72 25
17 6 5 6 36:37 23
jsme měli tři gólové šance, ale ne- 8. Sokol Ivaň
uspěli v nich Pavel Muzikant, Vojta 9. Přemyslovice 17 3 1 13 29:70 10
17 3 1 13 23:69 10
Bílý ani Petr Grulich, obdrženou 10. Želeč
brankou jsme se pak sami potrestali. 11. Sokol Otaslavice B 17 2 3 12 30:73 9
Ve druhé půli už to bylo jen po jedné Kanonýři: 23 - Jozek Jakub (Morávia Doloplazy), 17 šanci na každé straně, hrálo se opa- Navrátil Miloš (Sokol Kladky), 16 - Křeček David (Sokol
trně a herně nám to příliš nesedlo.“ Kladky).

Veškeré úřední
zprávy a další
aktuality mohou
zástupci jednotlivých
oddílů i jejich
příznivci nacházet
na internetových
stránkách
WWW.
OFSPROSTEJOV.
CZ !

Okresní přebor dorostu
Nástavba - postup
3.kolo: Haná Nezamyslice-Sokol Plumlov
Smržice-Sokol v Pivíně 4:0 (2:0).
1. Sokol v Pivíně 2 2 0 0 41:16
2. Smržice
2 2 0 0 40:15
3. Haná Nezamyslice2 0 0 2 34:14
4. Sokol Plumlov 2 0 0 2 35:18

1:1,
31
30
24
21

Kanonýři: 2 - Hošek Lukáš (Sokol v Pivíně), 1 - Bajer
Dominik (Smržice), Bartoník Jan (Sokol v Pivíně),
Doseděl Patrik (Smržice), Gottvald Přemysl (Smržice).

Okresní přebor dorostu
Nástavba - umístění 5. - 7. místo
3.kolo: Sokol Držovice-Sokol Přemyslovice 1:1, FC
Dobromilice-volno.
1. Sokol Přemyslovice 2 1 1 0 42:41 18
2. FC Dobromilice 2 1 0 1 55:44 14
3. Sokol Držovice 2 0 1 1 20:119 1

Kanonýři: 3 - Otruba Ladislav (FC Dobromilice), 2 Augustin Martin (Sokol Přemyslovice), Bureš Petr (FC
Dobromilice), Selucký Dominik (FC Dobromilice).

Lední hokej
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Hokejisté Prostějova pokračují v přípravě, vedení LHK Jestřábi pracuje na posilách
„Škola je momentálně moje
priorita,“ přiznal Ondřej Kocián V kádru nic nového, potvrzen jen příchod Kociána a odchod Poláka

Loni byl jasnou jedničkou. Tlak na něj byl obrovský, přesto
jej zvládl a byl velmi důležitým článkem k postupu do první ligy. Gólman Ondřej Kocián se s vedením LHK Jestřábi
Prostějov dohodl i na další sezóně. Fanoušci se tak na jeho
brankářský um mohou těšit i během prvoligové sezóny. Nyní
by však měl Kocián mít vedle sebe druhého brankáře, který se bude s Kociánem střídat, respektive tvořit vyrovnanou
brankářskou dvojici. „Myslím, že mi to bude vyhovovat, to
se teprve uvidí. Kromě sezony ve Lvu jsem byl zvyklý odchytat vždy hodně utkání. Ale je zbytečné to řešit teď, protože
bude hodně záležet na aktuální formě v sezoně,“ nechal se
slyšet v prvním rozhovoru letošní sezóny Ondřej Kocián. Ten
nebude absolvovat přípravu s týmem. Především díky škole
se bude připravovat individuálně.

Lukáš Majer
* Ondro, vedení klubu oznámilo v pátek vaše setrvání v Prostějově. Co to pro Vás znamená a jaké máte pocity?
„Vedení mi dalo najevo už na konci sezony, že má o mě zájem a
dali mi čas na rozmyšlenou. V Prostějově jsem prožil úspěšnou
sezonu, a proto jsem se rozhodl setrvat i další rok.“
* Jak dlouho jste se rozmýšlel, zda u Jestřábů zůstat? Měl
jste i jiné nabídky?
„Rozhodování nebylo jen o zvažování jiných nabídek, ale hlavně
o tom jakým způsobem zvládnu školu, což je momentálně moje
priorita. Na začátků loňské sezony jsme si dali nějaký cíl a v dosahování tohoto cíle chci pokračovat.“
* „A“-tým začal trénovat společně již 12.května. Vy jste se
zatím do přípravy nezapojil. Budete trénovat jako loni individuálně, nebo se připojíte k týmu?
„Trénovat budu individuálně jednak kvůli škole a jednak kvůli
tomu, že příprava brankáře vyžaduje něco jiného, než příprava
pro hráče. Jsem rád, že mi vedení touto cestou vyšlo vstříc.“
* Vedení klubu plánuje vytvořit vyrovnanou brankářskou
dvojici, tak aby gólmani byli v konkurenci. Alespoň takové
jsou slova sportovního manažera Jiřího Vykoukala. Vyhovuje vám tento styl?“
„To jestli mi to bude vyhovovat, se teprve uvidí. Kromě sezony
ve Lvu jsem byl zvyklý odchytat vždy hodně utkání. Ale je zbytečné to řešit teď, protože bude hodně záležet na aktuální formě
v sezoně. Myslím si, že zdravá konkurence není nikdy na škodu
a není se rozhodně čeho bát.“
Celý rozhovor najdete na webu lhkjestrabi.cz

Odchovanci prostějovského hokeje

Ondřeji Vitáskovi

medaile těsně UNIKLA

Prostějov/jim – Hlavními body zájmu extraligových funkcionářů bylo v uplynulém týdnu mistrovství světa v hokeji a také losování Ligy mistrů. V ní se mimo jiné střetne Vitáskův Liberec
s finským Oulu, německým Kolínem a slovenskými Košicemi, na Cetkovského Pardubice
čeká vítěz EBEL Bolzano, švédský Linköping
a finské Turku, Kumstátova Sparta změří síly se
švédským Vaxjö, Orly z Mannheimu a Kuopiem.
To také zapříčinilo, že žádný nový pohyb uvnitř
kádru Jestřábů nenastal.
Prostějov/jim
„Nového zatím není nic, všichni byli v Minsku. Stále platí, že
sháníme potenciální jedničku
k Ondrovi Kociánovi, ke konkrétním jménům se ale vyjadřovat nebudu. Variant máme na
stole víc a třeba jméno Tomáše
Štůraly nemůžu komentovat,“
odmítl prozradit cokoliv dalšího sportovní manažer Jestřábů
Jiří Vykoukal.
Konkrétnější mohl být naopak
v tom, jaký je cíl ohledně gólmanů pro příští sezonu. „Máme
takové plány, že by se gólmani
střídali, a chceme, aby měli
konkurenci v bráně a ani jeden

si nemyslel, že už má všechno
v kapse a nemusí pracovat.
Chceme je donutit, aby se podporovali, ale také mezi sebou
soupeřili, konkurence musí
být,“ sdělil.
Od Kociána si slibuje, že na
sobě stále bude pracovat a dále
se výrazně zlepšovat, soupeři
totiž budou kvalitnější. „Několikrát jsem mu vysvětlil, že
Jihlava není Nový Jičín a Kladno není Valašské Meziříčí, aby
se připravil, že tlak bude úplně
jiný než loni. Soutěž je o něčem
jiném a ať se připraví na to, že
sedm gólů asi dávat nebudeme,
že se to bude hrát na gól dva a
nemůžeme si dovolit dostat tři

Ve stejném duchu. Stejně jako v úvodním týdnu přípravy, i nyní se hokejistům Prostějova věnuje kondiční
trenér Jan Rýpar a následně i trenérská dvojice Tomáš Sršeň - Petr Zachar.
Foto: Jiří Možný
čtyři góly v zápase. On sám ví,
že některé zápasy mu nevyšly, v
jiných nás zase podržel,“ vracel
se do nedávných týdnů a měsíců.
Druhou novinkou v uplynulém týdnu, kterou už ale Večerník naznačil v minulém
čísle, je nepokračování Jiřího
Poláka na Hané. „Mohou za
to peníze. Snažíme se obranu
posílit, ale hatí nám to tabulky.

Neznamená to ale, že by se blížil můj návrat na led, spíše se
budeme soustředit na doplnění
kádru o perspektivní hráče,“
nastínil.
I proto je rád, že se do přípravy
zapojila dvojice prostějovských
juniorů Mašek a Liška. „Mohou
se o místo poprat, tyto ročníky
nám chybí. Šanci budou mít,
pokud vydrží letní přípravu a
půjdou na led,“ uvedl.

O uplynulém týdnu absolvoval
Vykoukal spoustu telefonátů,
výsledkem ale nebyl žádný posun, takže ani setrvání Marka
Indry zatím není jednoznačné.
„Když seženeme sponzora, co
nám dá sto tisíc na roční hostování a sedm set tisíc za opci na
přestup, tak tu bude, jinak ne.
Už jsem vyslal signály do Chomutova, že cena je neadekvátní,“ informoval Jiří Vykoukal.

„Mít v Prostějově hokejovou extraligu, to by bylo silné kafe!
Ale proč ne...?!,“ nechal se slyšet primátor Miroslav Pišťák
Prostějov/mik, jim - První muž
prostějovského
magistrátu
Miroslav Pišťák na posledním
jednání Zastupitelstva statutárního města prozradil, že
vedení LHK Jestřábi zaslalo
žádost na mimořádnou veřejnou finanční podporu ve výši
tří milionů korun.
Večerník se o tři dny později pri-

mátora Pišťáka zeptal, zda tato
„ambice“ není na Prostějov v
současné nelehké době přehnaná a zda jí město může vyhovět.
„Můj osobní názor na tuto žádost
je velice krátký. S přihlédnutím
k významu hokeje v Prostějově
v současné době, ale i z historického hlediska, budu první, který
bude hlasovat pro mimořádnou
veřejnou finanční podporu tomuto sportu. Nevím, jestli ve výši tří
milionů korun, ale zcela určitě by

to podle mého názoru měla být
velmi významná podpora,“ svěřil
se exkluzivně Večerníku Miroslav Pišťák.
Pokud se radní a následně samozřejmě i zastupitelé shodnou na
udělení této finanční podpory,
bude hokej podporován zdaleka
nejvíc ze všech prostějovských
sportů. Možná i proto, že vedení
LHK Jestřábi se netají dalšími
smělými plány směrem k extralize. „Uff! Po nejvyšších soutě-

žích volejbalistek, basketbalistů,
tenistů a boxerů mít v Prostějově ještě hokejovou extraligu,
to by bylo pro tak malé město
skutečně už silné kafe! Ale proč
ne,“ usmál se primátor Miroslav
Pišťák.
Mimořádnou žádost o třímilionovou podporu zdůvodnil Večerníku i generální manažer mužstva
LHK Jestřábi Prostějov Jaroslav
Luňák. „Řekli jsme si, že na
začátku nebudeme chtít nic, do-

kud něčeho nedosáhneme. Nyní
máme za sebou kus dobré práce a
byli bychom rádi, aby se podpora
města zvýšila. Proto jsme podali
žádost o finanční podporu a doufáme, že nám město bude nakloněno. Splnili jsme naše sportovní
cíle a navíc jsme udělali dobrou
náplň volného času pro řadu voličů a byli bychom rádi, kdyby
to město bylo ochotno ocenit,“
citujeme z vyjádření Jaroslava
Luňáka.

Exkluzivní rozhovor se zkušenou posilou do defenzívy LHK Jestřábi

„Cíle by měly být co nejvyšší,“ těší se na sezonu Lubomír Vosátko
Prostějov - S vizitkou muže, jenž neuhne ze
žádného souboje, po hlavě se vrhá do střel
a má velice snížený práh bolestivosti, přichází do
Prostějova Lubomír Vosátko. Sedmatřicetiletý
obránce se před deseti lety radoval z historicky
prvního zlínského triumfu v české extralize dospělých, před necelými osmi lety se pak zapsal
do paměti jako hráč, jenž nastoupil k utkání se zlomeným prstem na noze i na ruce, přesto to však
byl právě on, kdo Zlínu proměněným nájezdem
zajistil vítězství. Celkově trojnásobný finalista se
Zlínem a bronzový s Nitrou oblékal rovněž dresy
Olomouce, Opavy, Přerova, Třince, Šumperku,
Zvolenu, Vítkovic, Znojma a naposledy Havířova.
Nedočkal se. Ondřej Vitásek byl jedno utkání od cennéhp kovu,
nakonec se z Běloruska vrací jen s "bramborami". Foto: internet
Minsk (Bělorusko), Prostějov/
jim – Klíčovou čtvrtfinálovou
bitvu a zápas o postup mezi
nejlepší čtyři týmy mistrovství světa se Ondřeji Vitáskovi
a celému českému národnímu týmu podařilo zvládnout,
přesto se nakonec z běloruského Minsku vrací bez cenného kovu. Třiadvacetiletý
prostějovský odchovanec totiž
následně musel skousnout dvě
utkání bez vstřelené branky
a porážky 0:3 v semifinále
s Finskem i 0:3 se Švédskem
v duelu o bronz.
Svůj premiérový světový šampionát zakončil kmenový hráč
libereckých Bílých Tygrů s bilancí deseti zápasů, brankové
přihrávky na vítězný Klepišův
gól z prodloužení proti Slovensku, šesti trestnými minutami,
stejným počtem střel na bránu a
mínus jedním bodem v tabulce
účasti na ledě při vstřelených a
obdržených brankách.

Právě Vitásek patřil mezi příjemná překvapení na české soupisce, pro mnohé dlouho spíše neznámý hráč se z pozice sedmého
beka svými výkony posunul až
do první formace a potkával se
na ledě s největšími hvězdami
soupeře, navíc dostával příležitosti i na oslabení. Celkově strávil na ledě přes sto čtyřiačtyřicet
minut, na tom se navíc projevil i
fakt, že proti Slovensku naskočil
až do druhé třetiny, duel s Itálií
kvůli poraněným zádům vynechal a také v posledním utkání
proti Švédsku už hrál méně času.
Druhý vyslanec prostějovského
hokeje na vrcholné akci této sezony tak může být spokojen, byť
se stejně jako Lukáš Krajíček na
olympiádě medaile nedočkal.
To by pro Vitáska byla opravdu
sladká tečka za sezonou, kterou
začal na liberecké farmě v dresu prvoligových Benátek nad
Jizerou.
Krásná pohádka!

Jiří Možný
Máte za sebou první
týden na Hané, jak ho
můžete hodnotit?
„Pozitivně. Hodně trénujeme, je
to těžké, ale dá se to a má to smysl. Kondiční trenér i ostatní trenéři
vědí, co po nás chtějí, tréninky se
různě kombinují, takže děláme
kondiční věci i obratnost. Letní
přípravy jsou si celkově hodně
podobné, přirovnal bych ji ale k
těm lepším, které jsem zažil.“
Poslední sezonu jste
strávil v Havířově, proč
jste se nyní rozhodl pro Prostějov?
„Sešel jsem se s panem Vykoukalem, velké plus bylo nadšení
a elán tady v Prostějově, mám to
navíc kousek ze Zlína, kde mám
rodinu a chtěl jsem jí být blíž.
Líbí se mi, jak to tu lidi berou a
vedou, jaké mají cíle. Ne se pouze udržet, ale myslí na vyšší cíle,
na nejvyšší příčky, to je také pozitivní. Od prvního tréninku chtějí
hrát vysoko, to se mi líbí.“
Hovoří se tu o atakování nejvyšších příček, co

k tomu bude potřeba?
„První liga je náročná soutěž.
Loni jsem ji hrál po dlouhé době
a jsou tu lepší i horší týmy. Je to
ale mnohem příjemnější úkol než
jen nespadnout. Mám věk na to,
že takováto motivace je něco víc
než si jen zahrát hokej. V předminulé sezoně jsem hrál v Nitře
a skončili jsme na třetím místě,
pomýšleli jsme tehdy na titul, ale
vypadli jsme s Košicemi. Cíle by
měly být co nejvyšší a věřím, že
budeme hrát v horních patrech.
Musí se ovšem sejít hodně aspektů, abychom postoupili. Tým
musí šlapat, držet pospolu a jít
do všeho po hlavě, musí se nám
vyhnout zranění, štěstí je také potřeba. Musíme dřít celou sezonu a
dobře se připravit. Věřím, že toho
budeme schopni.“
Měl jste nějaké povědomí o zdejším hokeji?
„Kolem roku 2000 jsem hrál
první ligu za Olomouc a při jednom derby tu fanoušci hodili na
led dělbuch, rozhodčí to sebral,
bouchlo mu to v ruce a ukončili
zápas. Vím, že tu jsou dobří i ostří
fanoušci, to k hokeji patří. My

jako hráči máme emoce, oni také
a prožívají to s námi. Věřím, že
na konci sezony budeme všichni
spokojení.“
Jste pravák, berete to
trochu jako výhodu?
„To ne. V dnešním hokeji se
na to tolik nehledí, zápas nerozhoduje jeden hráč, ale musí
si vyhovět pětice leváků i praváků dohromady. Jako výhodu
to nevidím ani při nájezdech.
Pár jsem jich jel v extralize za
Zlín, každý říká, že pravák dělá
bekhendovou kličku, já jsem ale
vždy uspěl střelou.“
* Kdyby byla v sezoně možnost
yste do toho rád?
jet nájezd, šel byste
„Určitě bych se toho nebál, není
to ale o tom, žee řeknu, že pojey se může stát, že
du, a dám. Taky
třeba nedám, je to i o štěstí. Skoo, spadne to tam
m,
čí to, neskočí to,
tam,
nespadne.“
Ve Zlíně jste před deseti
desetti
lety slavill titul, připomí
připomíínal jste si tehdejší
dejší okamžikyy
iumfu klubu?
při letošním triumfu
„Od té doby žiju
u ve Zlíně, mám
m
tel. Bavil jsem see
tam spoustu přátel.
ma, přál jsem jim
o tom s klukama,
to a mám radost,t, že to vyhráli, zasloužili si to.
o. Je tam v
mančaftu týmový
vý duch,
to je i tady. Vypadá
adá to, že
všichni jsou týmově
ově naladěni, není tam nikdo,
kdo by jel vyloženě
oženě
na sebe. Tak se to v
dnešním hokeji musí
hrát.“
Cítil jstee se
tehdy hokejově nejlépe?
?
lo
„Hlavně mi bylo
o deset let míňň
(smích). Živott
jsem bral jinak,,
než ho beru
u
nyní, před de-

seti lety jsem si to více užíval.
Trénuji ale pořád, stále mě to
baví, což je dobré. Já třeba jsem
člověk, který potřebuje kolem
sebe lidi, aby byla sranda. Aby
se to vyhecovalo, zápasy byly
vypjaté, někdo tam lehal po hlavě do střel. I když je mi šestatřicet, také tam spadnu, tento hokej
se mi líbí. Toto hraji od začátku,
jsem takový bojovník.“
Vnímáte to tak, že právě tyto činnosti se od
vás očekávají?
„Nebojím se toho, vím, že jsem
do střel lehal vždycky, neuhnul jsem ze souboje. Někdo

umí víc kličky, nemůže být
ale v mančaftu jen dvacet lidí,
co kličkují, musí tam ale být i
pár střelců a bojovníků. Prostě
lidi, co se obětují pro mužstvo a
stmelí tým. Není lehké poskládat mužstvo a Jirka Vykoukal
ví, co dělá, tým skládá dohromady podle těchto věcí, aby to
klapalo. Ne že se podívá, kdo
kolik měl bodů a vezme ty nejlepší, ale chce hráče od bojovníků až po střelce.“
Hodně se tu hovoří o
věkovém pravidlu, cítíte
to jako omezení pro sebe?
„Co jsem se bavil s klukama
z extraligy, tak jsou tam hráči,
co odehrají dvě střídání a zápas
stejně nehrají. Nevím, jestli je
to pro mladé kluky přínosné.
Někdy jsem četl, že Jarda Jágr
říkal, že příští rok budou muset hrát i dvě holky“ (smích).

„Jsem člověk, který potřebuje kolem
sebe lidi, aby byla sranda. Aby se to
vyhecovalo, zápasy byly vypjaté, někdo
tam lehal po hlavě do střel.“
Nová posila Jestřábů LUBOMÍR VOSÁTKO o sobě
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Krajský výběr Olomoucka zdolal Zlínsko a prošel do republikového finále
V sestavě trenérského dua Trnečka - Kučera se objevili i určičtí Hochman se Svozilem

Nové Sady, Prostějov/jim Družstvo Olomouckého krajského fotbalového svazu zdolalo
ve svém prvním vystoupení na
letošním Regions Cupu tým
sestavený Zlínským krajským
fotbalovým svazem a postoupilo
do českého finále amatérského
mistrovství Evropy regionů. V
základní sestavě vítězů nastoupila
i dvojice hráčů Sokola Určice
Patrik Hochman, Martin Svozil,
coby střídající muž zasáhl do utkání i Dominik Bokůvka. Čtvrtý
do party Tomáš Los se nakonec
nezúčastnil.
„My i oni jsme skládali mužstvo za
pochodu, hodně hráčů nám nepustily kluby hrající o postup i o záchranu.
Proto jsem musel sáhnout do vlastních řad a vzít devět hráčů z Nových
Sadů,“ ohlížel se za utkáním Karel
Trnečka, jenž vytvořil trenérský
tandem s Evženem Kučerou. Oba

prožívají na lavičkách svých celků
vydařenou sezonu, když Nové Sady
jsou druhé v krajském přeboru a
Určice coby divizní nováček dlouho
atakovaly nejvyšší pozice.
Výběr Olomouckého kraje výborně
zvládl první poločas a ujal se vedení 2:0, dvakrát v rozmezí patnácti minut se trefil Režný. Hosté
na trávníku v Nových Sadech po
přestávce snížili, ale prakticky
okamžitě se trefil Hlaváček. Gólovou tříminutovku ukončil korekcí
na 3:2 zlínský Vitásek, na vyrovnání
už ale nedošlo a naopak v posledních minutách výhru a postup jistil
Maliňák.
„Po přestávce jsme s vědomím vedení polevili a Zlín měl převahu. Z
nouze jsem tam dal levého obránce
Maliňáka, který čtvrtou brankou rozhodl. Celkově to byl atraktivní zápas nahoru dolů a padlo hodně gólů,
přibližně tři stovky diváků vytvořily

dobrou kulisu,“ pochvaloval si
někdejší trenér prostějovského LeRKu.
Nevěděl, co od utkání čekat, přece
jen účast mnoha hráčů mohl oželet
a soupeř měl k dispozici mnoho
divizních hráčů, tedy z nejvyšší
soutěže, která je přípustná. „Hráli
jsme to, co jsme chtěli, cizí hráči
nás dobře doplnili a podali jsme
výborný výkon. Soupeř hrál
převážně po vápno a my jsme chodili do brejků, z nichž jsme si tvořili
i další šance,“ popisoval.
Konečný výsledek 4:2 také znamená, že tým Karla Trnečky
a Evžena Kučery postoupil
do souboje s výběrem Jihomoravského kraje. Duel se
uskuteční ve druhé polovině
června a Trnečka by si přál, aby
se tak stalo hned o prvním posezónním víkendu, tedy v sobotu
21., nebo v neděli 22. června.

4:2

Olomoucký KFS
Zlínský KFS

(2:0)

Branky: 23. a 36. Režný, 57. Hlaváček, 86. Maliňák - 56. Postava, 58.
Vitásek. Rozhodčí: Sedláček – Silný, Hodaň. Diváků: 300

Sestava výběru Olomouckého KFS:
Benčík – Kopp (59. Bokůvka), Vacek, Navrátil, Hochman – Dvořák
– Kaďorek, Svozil (84. Maliňák), Hlaváček (75. Škoda), Linet (69. Novotný) – Režný (59. Andreev). Trenéři: Karel Trnečka a Evžen Kučera.
Sestava výběru Zlínského KFS: Krajča – Dekleva, Vrága, Michálek
(46. Kostka), Šindler – Crla (46. Postava), Plšek, Huťka (46. Vitásek),
Konrád – Juřica (62. Křenek), Bartozel. Trenér: Petr Zapletal.

„Chtěli bychom to odehrát v
Prostějově, to je tak na půli cesty,“ prozradil.
Cílem je samozřejmě vítězství a
postup do skupiny proti Bulharsku,
Švýcarsku a domácímu Srbsku.
„Prohlédnu si sestavu soupeře, ale
nijak zvlášť ji studovat nebudu.
Uděláme ještě jeden společný tré-

nink, a buď to vyjde, nebo ne. Nyní
jsme hráče pozvali na večeři a dostali pamětní tričko, nyní je motivací
i finanční odměna,“ zmínil s tím,
že do vítězné sestavy nechce příliš
zasahovat. „Hráči prokázali svou
kvalitu a vybojovali si to. Doplním
útočníka a možná ještě jednoho
hráče, víc ale ne,“ předeslal.

V neděli odehraje „eskáčko“ hanácké derby na půdě rezervy Sigmy

Prostějov/tok - Třetiligový
„mistrák“ tentokrát čeká prostějovské fotbalisty o svátečním
nedělním dopoledni, kdy svá
domácí utkání tradičně hraje
rezerva olomoucké Sigmy. Po
dvou loňských porážkách se
na podzim doma konečně zadařilo, když na počátku druhé
půle Soušek a Pospíšil rozhodli
o vítězství 2:1. Utkání 28. kola
MSFL začíná v 10.15 hodin.
Přes zimu soupeř opět po půl roce
vyměnil hlavního trenéra, když
na místo Radima Kučery přišel

od prvoligového „áčka“ asistent
a prostějovský rodák Josef Mucha. Ten se v zimní přestávce
ocitl v docela složité pozici a s
očekáváním obhájit úspěch svého
předchůdce, neboť jeho svěřenci
po podzimní části vévodili třetiligové tabulce.
Tým se opět omladil, když někteří
zkušenější (Svozil, Chorý, Hýbl)
přešli do A-týmu, šest mladíků z
„U19“ začalo naopak v rezervě
kopat první minuty v mužském
fotbale (brankář Neuer, obránci
Ševčík a Jemelka, záložník Kal-

Kostelečanky vydrtily Lažany
a o druhé místo asi nepřijdou
6:1

TJ FC Kostelec na Hané
TJ Sokol Lažany

(3:1)

Branky: 1. Waltrová, 6. a 55. Tomešová, 20. T. Hubáčková, 72. Řezníčková, 88. Pitáková – 30. Strouhalová.

Sestava Kostelečanek:
Drápalová – Pitáková, Zapletalová, Hrazdilová – Knápková, Hájková,
Adamová, Vykopalová – Waltrová, Tomešová, T. Hubáčková. Střídaly:
Látalová, Řezníčková, Šimková, Zahradníčková. Trenér: Petr Merta.

Kostelec na Hané, Prostějov/jim
– Velký krok směrem ke konečné
stříbrné pozici v okresním přeboru Blanenska učinila o víkendu
kostelecká děvčata. Po týdenní
přestávce vynucené odložením
šlágru s vedoucími Medlánkami
se vrátily zpět na trávník vítězně,
poradily si s dotírajícími Lažany
a odskočily jim opět na šest bodů,
navíc mají o zápas méně.
Kouč Petr Merta vsadil na útočnější rozestavení a místo klasického
členění 4-1-4-1, dal přednost modelu 3-4-3. Tento tak se mu brzy
vyplatil, již v první minutě otevřela
skóre Klára Waltrová, pět minut po
ní se prosadila Lucie Tomešová a ve
dvacáté minutě zvýšila Tereza Hubáčková na 3:0.
„Chtěli jsme to zlomit hned na
začátku a podařilo se nám to. Od
pětadvacáté minuty jsme ale polevili, nedařilo se nám udržet míč na
kopačkách. Soupeř hrál a trochu nás
zatlačil, podařilo se mu snížit,“ líčil
průběh utkání kouč vítězů.
Ve druhé půli se Kostelečankám podařilo dát míč na zem a roztáhnout

hru do šířky, vyplynuly z toho tři
krásné góly po vydařených akcích.
„Holky splnily, co jsme si řekli
a mohli jsme dát ještě víc branek.
Podržela nás i Eliška, která v bráně
lapila střelu pod břevno. Kromě
hluché dvacetiminutovky v první
půli jsme to zvládli výborně,“ těšilo
Mertu.
V tomto týdnu čeká na jeho hráčky
pravděpodobně hned dvojice střetnutí, v sobotu od půl páté na půdě
Ráječka a zřejmě i o den dříve od půl
sedmé dohrávka na hřišti Medlánek.
„Snad se to na nás nijak neprojeví,
hodně trénujeme a síly nám snad
chybět nebudou. Ráječko je hratelný
soupeř a proti Medlánkám zkusíme
bodovat,“ stanovil úkoly.
Druhé místo tak vypadá reálně, naopak útok na první místo se zřejmě
konat nebude. „Věřím, že si to pohlídáme, Lažany už nemají takovou
sílu jako na podzim. Medlánky už
ale asi nedotáhneme, ztrácíme šestnáct bodů,“ ukázal Petr Merta na
aktuální tabulku a suverénní Medlánky, které zatím právě jen s Kostelcem remizovaly, zbytek vyhrály.

www.vecernikpv.cz
Pestré zpravodajství z Prostějovska

vach a útočníci Vichta s Buchvaldkem). Obránci Vavřík a Můčka zamířili do Opavy, záložník Nešický
působí v druholigovém Táborsku.
Sigma začala jaro dvěma remízami, pak se ale „chytla“ doma s
Břeclaví a přes výraznou porážku
v Uničově 0:3 si dosud připsala
na konto pět vítězství, tři remízy
a tři porážky. Dokázala vyhrát i
na horké půdě v Kroměříži, kde si
zuby vylámala Opava. Naposledy
ovšem totálně vyhořela v Zábřehu
na Moravě, kde díky sedmiminutové smršti domácích prohrála

také rozdílem třídy 0:3, statistické
ukazatele však hovořily v její prospěch.
Na hřišti dal trenér Mucha důvěru sestavě: Reichl – Svozil, Habusta, Štěrba, Richter (67. Stříž),
Holub (84. Jemelka), Schmidt,
Ševčík A. (72. Ševčík O.), Texl,
Hýbl, Hladík (75. Žák).
„V Olomouci půjde o úplně
jiné utkání, náboj derby a přímý
souboj o druhé místo v tabulce
zapůsobí na kluky jako žádoucí motivace,“ pevně věří trenér
František Jura. O složení základ-

Peka ani Musil už
Mostkovicím nepomůžou

Mostkovice, Prostějov/jim - Ke
sto osmdesáti odehraným minutám v mostkovickém dresu
už střední obránce Tomáš Peka
v tomto ročníku I.B třídy další
nepřidá. A při skládání základní sestavy nemůže kouč týmu
Jiří Kamenov počítat ani se
záložníkem Pavlem Musilem, u
obou je na vině zranění kolenních vazů.
„Peka se zranil ve škole, stejně tak
je mimo hru i Musil. Je to škoda,“
smiřuje se s realitou lodivod Mostkovic. Právě Tomáš Peka přitom
společně s Markem Pořízkou přišel až na počátku jarní sezony jako
velká posila a oba měli za úkol
zastoupil Radima Karafiáta, jenž

byl služebně v zahraničí, a Ondřeje Zapletala, jehož také postihlo
dlouhodobé zranění.
„Umí podržet míč, a přestože je
mladý, tak má i dostatek zkušeností díky působení ve vyšších
soutěžích. Je to vysoký stoper s
přesnou rozehrou,“ vyjmenoval
hlavní přednosti někdejšího hráče
Čechovic.
A s mostkovickými ztrátami
navíc ještě nemusí být konec.
„Možná odejde i Dadák, jeho
přesun do zahraničí, se ale stále
odkládá. Byla by to škoda, zvláště teď, když můžeme být druzí,“
poukázal na slibně rozehranou
sezonu a aktuální tabulku čtyři
kola před koncem.

2. ligu A v malé kopané

vyhrál tým Hluchov/Čehovice

ní jedenáctky, která se objeví na
vedlejší ploše Androva stadionu,
zatím těžko spekulovat. Absentovat ale bude jistě Hloch. Zelenka
během týdne absolvuje vyšetření
kolena a lze pouze doufat, že jeho
přihrávky, mající „oči“, nebudou
týmu chybět tak, jako doma s Mikulovicemi. Hirschův nakopnutý
kotník, kvůli čemuž čtvrthodiny
před koncem střídal, snad neVítězové. Na snímku ve spodní řadě zleva: Dominik Studený, Dabude znamenat dlouhodobější
vid Fojtík, Marek Pelzl. Nahoře zleva: v civilu Ladislav Dvořák, Milan
problém. Jinak bude záviset na
Dvořák, Radim Miler, Lukáš Tyl a Libor Nakládal. Foto: P. Kočíb
posouzení aktuální formy jednotlivých hráčů.
Vrbátky/kopa,son – V sobotu nechal za sebou tak zkušené celky
24. května skončila posledním jako FK Vrbátky či FC Zavadilka
turnajem A skupina druhé nej- Prostějov. Hrdinně se v silné druvyšší ligové soutěže v malé ko- holigové skupině držely i výběry
pané ČSRS Prostějov. Celkové Galacticos Prostějov a Béci.
pořadí ovládlo po celosezónních Vítěznému a současně do 1. ligy
dramatických bojích s 1.FC postupujícímu mužstvu Spojené
Laškov a KMK Katastrofa Pro- kluby Hluchov/Čehovice předala
ani tu nejmenší šanci na zisk bodu.
stějov mužstvo Spojených klubů pohár do rukou vedoucímu mužCelkově tedy Rozvíz na Hané – SoHluchov/Čehovice.
stva a zároveň v posledním utkání
kol I Prostějov 0:6 a další zpěv
Velkým překvapením v této gru- sezóny kapitánovi Milanu Dvořákanárků pro snaživého a herně,
pě byl tým mladíků Medvědi kovi revizorka OS ČUS Prostějovi přes porážku, velmi solidního
Prostějov na čtvrté příčce, který ska Jiřina Kučerová.
soupeře.
„Takový zápas se mi hodnotí velVýsledky soutěží v malé kopané ČSRS Prostějov
mi dobře. Kluci začali každý set ve
dvojkách, jakoby se soupeř měl po2. okresní liga mužů, skupina A
razit sám, ale potom zapnuli na plné Čtvrtý jarní turnaj (24. května) – hřiště Vrbátky: Galacticos
obrátky a vždy dokázali utkání dvo- Prostějov – Medvědi Prostějov 2:7, FK Vrbátky – KMK Katastrofa
jic dohrát do zdárného konce. První Prostějov 2:4, FC Zavadilka Prostějov – Béci 2:1, Spojené kluby
trojice v sestavě Klaudy, Procházka Hluchov/Čehovice – 1.FC Laškov 1:3. Rozhodčí Karel Kučera..
a Omelka podala excelentní výkon
Průběžná tabulka
a v tomto zápase by porazila i mno11
1
2
73:34
34
hem silnější soupeře. Dalšími opo- 1. Hluchov/Čehovice
11
0
3
75:24
33
rami celku byl Roba s Wiesnerem, 2. Laškov
ale ani ostatní kluci mě nezklamali,“ 3. Katastrofa PV
8
4
2
41:19
28
konstatoval po návratu do Prostějov 4. Medvědi PV
5
5
4
45:37
20
kouč nohejbalového oddílu Sokola I 5. Vrbátky
5
3
6
47:47
18
Richard Beneš.
6. Zavadilka PV
3
3
8
27:45
12
Zápas dorostenců končil až po
7. Galacticos PV
2
1
11
23:88
7
uzávěrce této strany a informace
2
1
11
27:64
7
vám tak přineseme v dalším vydání 8. Béci
Tým Spojené kluby Hluchov/Čehovice postupuje do 1. okresní ligy.
Večerníku.

NOHEJBALISTÉ PROSTĚJOVA
si upevnili druholigové vedení

Ivanovice na Hané, Prostějov/
pk - O uplynulém víkendu čekali
na nohejbalisty TJ Sokol I Prostějov velmi nepříjemní soupeři.
Muži odjížděli k místnímu derby
s týmem Rozvízu Ivanovice na
Hané a dorostenci se představili
na půdě druhého celku dorostenecké ligy Sokola SDS Exmost
Modřice. Zatímco u mužů byl
bodový zisk téměř podmínkou,
u dorostenců by byl získaný bod
velkým úspěchem.
Svěřenci trenéra Beneše začali zápas
s Ivanovicemi v sobotu 24. května
od 14.00 hod. z důvodu nepříznivého počasí v hale: První dvojka
Sokola I ve složení Procházka-Roba
se střídajícím Ftačníkem hrála důrazně a velmi dobře a i přes chyby
na útoku v prvním setu nakonec dle
očekávání získala pro Prostějov první bod. Druhá sestava hostů ve složení Klaudy-Wiesner opět nehrála
první set dobře, ale především díky

svým zkušenostem nakonec zvýšila
vedení Sokola I na 2:0 na utkání.
Trojice jsou vždy velkou oporou
týmu Prostějova a tak tomu bylo i v
tomto zápase. První trojka v sestavě
Klaudy, Procházka, Omelka zahrála excelentně a svému snaživému
soupeři nedala vůbec žádnou šanci
– 3:0 pro celek Prostějova. Druhá
trojice hostů ve složení Pírek, Roba
a Wiesner měla několik chyb v prvním setu, ale nakonec opět dovedla
utkání do vítězného konce a zvýšila
vedení Prostějova na 4:0.
Vložená „dvojka“ byla ostatně jako
v předcházejících zápasech ve znamení solidního výkonu a zisku bodu
Prostějova a stav na ukazateli byl
již 5:0 pro hostující celek Sokola I.
Hrát v současné době proti Tomáši
Robovi je pro každého soupeře dobrá výzva, ale současně velmi složitá
záležitost. Tak tomu bylo i tentokrát
a Roba po výborném výkonu nedal v žádném setu svému soupeři

Berdych v úvodu Roland Garros neměl problémy

Paříž/lv - Necelé dvě hodiny se
zdržel na kurtu v rámci prvního kola French Open Tomáš
Berdych. Nasazená šestka porazila Kanaďana Petera Polanského ve třech setech 6:3,
6:4, 6:4. Dalším soupeřem bude

Aleksander Nedovjesov z Kazachstánu. Naopak z kola ven
je Petra Cetkovská...
Berdych od úvodu střetnutí dobře
podával a v začátcích prvních
dvou setů vždy získal rozhodující
brejk. Na startu třetího dějství sice
Kanaďan prorazil servis soupeře,
česká jednička přesto dokázala
skóre otočit a čtvrtý set nepřipustila. „O soupeři jsem toho před zápasem moc nevěděl, musím však
uznat, že hrál dobře. Byl rozehraný z kvalifikace, měl potřebné sebevědomí. Nebyl to tedy snadný
zápas. Ale docela se mi dařilo,
dokázal jsem se soustředit a tomu
odpovídá výhra ve třech setech,“
řekl po utkání Berdych.

Už po úvodním zápase se ve
dvouhře rozloučila Petra Cetkovská. O její porážce s Američankou Varvarou Lepčenkovou
se rozhodovalo v první sadě,
kdy prostějovská hráčka ve dvou
případech neudržela své podání.
Prohrála 4:6 a její soupeřka se dostala do velké pohody. Cetkovská
naopak odpadla a druhou sadu
ztratila v poměru 1:6. „Na ten
zápas hodně rychle zapomenu,“
neskrývala zklamání. „Moc jsem
chtěla, protože jsem poslední
týdny hrála dobře a tak jsem cítila šanci na solidní výsledek. Ale
když člověk chce, tak víme, jak to
obyčejně dopadá...,“ posteskla si
Petra Cetkovská.

2. okresní liga mužů, skupina B

Pátý jarní turnaj (24. května) – hřiště Kralice na Hané: Los Nutrios
Kralice na Hané - FC SEMOS Juniors Hluchov 2:7, Kostelec na Hané
– TJ Otinoves 3:4, Kralice – KRS Abrahám Prostějov 1:7, Otinoves –
FC Ladzimil Čehovice 0:6. Rozhodčí Bedřich Lízna..

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

11
2
6
80:60
35
9
5
5
73:55
32
9
3
6
51:36
30
9
3
6
53:45
30
4
3
11
60:83
15
4
2
12
39:77
14
Město Prostějov podporuje malou kopanou.

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

FRENCH OPEN: v hlavní soutěži je pět tenistů z Prostějova „Porážka mrzí, i když dosažené semifinále je výborné,“
Derby na úvod, Veselý se utká s Rosolem!

Paříž, Prostějov/lv, pk - Obvyklá
pětice prostějovských tenistů se
představí v hlavní soutěži druhého grandslamu letošní sezony.
Na pařížské antuce komplexu
Rolanda Garrose bude o úspěch
bojovat Petra Kvitová, Lucie Šafářová, Petra Cetkovská, Tomáš
Berdych a Jiří Veselý. Talentované Tereze Smitkové chyběl kousek, prohrála až v posledním kole
kvalifikace...
Petra Kvitová zahájí turnaj utkáním
s Kazaškou Zarinou Dijasovou,
která tenisově vyrůstala na pražské
Štvanici a ve světovém žebříčku
nyní figuruje na 96. místě. Pokud by
se české wimbledonské šampionce
z roku 2011 povedlo projít dál, ve
třetím kole číhá Ruská Kuzněcovová a v osmifinále může znovu
dojít na prestižní duel s Lucií Šafářovou. Vítězka pak ve čtvrtfinále
může narazit na kometu loňské sezony a čerstvou čtyřku světového

žebříčku Rumunku Simonu Halepovou. „Vím, jak na grandslamu
chutná vítězství a ráda bych si ho
zopakovala. Na druhou stranu mám
strach, že se to nepovede. Potřebuji,
aby touha převážila strach. Třeba se
to podaří v Paříži,“ prohlásila Petra
Kvitová těsně před odletem do dějiště turnaje.
Její oddílová i fedcupová pobočnice
Lucie Šafářová odstartuje s Lucemburčankou Mandy Minellaovou,
papoírově nejtěžší překážkou před
případným soubojem s Kvitovou by
zcela jistě mohla být ve výborné formě hrající Srbka Ivanovičová. Třetí
Prostějovanka do party a jediná
rodačka Petra Cetkovská se na
úvod střetla s Varvarou Lepchenkovou ze Spojených států amerických
(výsledek najdete na jiném místě
vydání). V případě vítězstvímohla
narazit na osmou nasazenou Němku
Kerberovou.
Mužská jednička Tomáš Berdych

už má také svůj první zápas na Roland Garros za sebou. K velké radosti jeho příznivců dal zapomenout na
loňský rok, kdy prohrál s domácím
mušketýrem Gaëlem Monfilsem.
Tentokrát si poradil s kvalifikantem
Polanskim z Kanady a ve druhém
dějství jej čeká další papírově výrazně slabší soupeř Nědovjesov z
Kazachstánu. Ovšem pozor, ve třetím dějství může dojít na Berdychův
souboj proti španělské hvězdičce
Bautistovi, což je velmi nebezpečný
protivník. Osmifinále by nejlepší
český tenista odehrál zřejmě s
Isnerem či Robredem, jemuž by
tak mohl vystavit jízdenku do
Prostějova... V případě postupu do
čtvrtfinále by Berdycha čekal Švýcar Roger Federer, v semifinále pak
Srb Novak Djokovič.
Čerstvému semifinalistovi z německého Düsseldorfu Jiřímu Veselému los přiřadil daviscupového
spoluhráče Lukáše Rosola, proto

má Česká republika již v předstihu
jistého hráče ve druhém kole. Oba
tenisté proti sobě nastoupí po necelém roce. Loňské utkání na UniCredit Czech Open pro sebe získal Veselý. „Člověk se musí pousmát, že
to takhle vyjde, když je v pavouku
stoosmadvacet jmen... Půjdu ale na
kurt jako proti jakémukoli jinému
soupeři. Známe se dobře, víme co
od sebe čekat, takže uvidíme, co vymyslím, a pokusím se ho porazit,“
prohlásil k prestižnímu souboji v
Paříži Veselý. Vítěz tohoto derby narazí na Kanaďana Raonice, osmého
nasazeného hráče turnaje. V případě
nečekaného úspěchu by „Veselka“
poměřil síly nejspíš s francouzským
tenistou Simonem a v boji o čtvrtfinále se rýsuje Japonec Nišikori...
Tak uvidíme, jak se tenistům prostějovského TK Agrofert povede. Jejich počínání budeme pochopitelně
bedlivě sledovat a aktuálně vás
informovat na www.vecernikpv.cz!

řekl po největším úspěchu v kariéře JIŘÍ VESELÝ
Düsseldorf, Prostějov/lv, pk Dvacetiletý mladík z TK Agrofert
Prostějov Jiří Veselý slaví největší
úspěch své začínající kariéry na
okruhu ATP. Díky účasti v semifinále na turnaji v Düsseldorfu
se také vrátil do první světové
stovky a před French Open si
notně zvedl náladu i sebevědomí.
V Německu nejdříve narazil na
Nizozemce Igora Sijslinga a vyhrál
7:6, 6:3. „V důležitých chvílích mě
podržel servis. Pomohlo mi i počasí,
v bezvětří se mi daleko lépe nadhazují míče pro dobré podání,“ prohlásil vítěz po svém úvodním úspěchu.
Dalším soupeřem byl Nikolaj
Davyděnko z Ruska, bývalá světová
trojka. Prostějovský tenista ovládl

úvodní část zápasu v poměru 6:1 a
postup vydřel ve zkrácené hře druhé
sady. „Vítězství nad Davyděnkem
řadím mezi své největší životní
výhry. I přesto, že už není v top
formě, tak byl třetí na světě a takoví hráči jsou vždycky strašně
nebezpeční,“ prohlásil největší tuzemský talent současnosti.
Ve čtvrtfinále kvalitní formu hráče
TK Agrofert odnesl Rakušan
Jürgen Melzer. Veselý na kurtu
naprosto dominoval a soupeři
v každém setu povolil jedinou hru.
Svoji sílu ukázal hned na začátku,
kdy prorazil soupeřův servis a od
té doby diktoval tempo. „Rychlé
vedení mě uklidnilo,“ oddechl
si Veselý, který nepovolil ani ve
druhé sadě. A tak jeho soupeř
za stavu 0:3 rozmlátil raketu...
„Hrál jsem solidně, ale Jürgen
nepředvedl svůj nejlepší tenis.

Nechytil vůbec rytmus, hodně kazil a ke konci měl i trošku smůlu,“
dodal k zápasu Jiří Veselý.
O finále svedl velkou bitvu
v Kralovičem, přičemž v obou
setech rozhodovala zkrácená hra.
V té první měl Veselý za stavu
6:4 dva setboly, následně ovšem
prohrál čtyři míče v řadě. Další
tři příležitosti promarnil ve druhé
sadě za stavu 6:4 a 7:6. Pokaždé
Chorvat hrozbu nepříjemné ztráty
odvrátil. „Měl jsem hodně šancí,
počasí mi nahrávalo. Hodně se
hrálo, takže to je velká škoda,“
litoval nevyužitých setbolů
Veselý, který byl po porážce
hodně zklamaný. „Šance na finále
byla velká. Porážka mrzí, i když
dosažené semifinále je výborné.
Příště už třeba vyjde i ten zápas o
trofej,“ dívá se dopředu tenista z
prostějovské líhně.

Basketbal
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Basketbalisté Prostějova prohrávají ve finálové sérii Mattoni NBL 0:2 na zápasy

75 ČEZ BASKETBALL NYMBURK
61 ARIETE PROSTĚJOV
stav série 1:0
poločas: 30:27
čtvrtiny: 16:21, 14:6, 24:12, 21:22
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

44/22:47/19
7:5
18/10:12/8
42:35

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

18:13
15:18
10:6
12:13

Rozhodčí: Vyklický, Lukeš, Galajda
Diváci: .

Sestava a body ČEZ BASKETBALL NYMBURK:
Page Dylan G. 14, Simmons Tre 14, Mahalbašič Rašid 13, Ilievski Vlado 11,
Hruban Vojtěch 8, Pomikálek Tomáš 6, Houška Pavel 5, Welsch Jiří 4, Benda
Petr 0, Kříž Martin 0, Massamba Thomas 0, Palyza Lukáš 0

Sestava a body Prostějova:
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Trenér: Zbyněk Choleva

NIC NEBALÍME, ZNÍ Z PROSTĚJOVA PŘED TŘETÍM ZÁPASEM
„Rozhodně nejedeme na výlet,“ říká před
třetím duelem v Nymburku kouč Choleva

Karty finálové série basketbalové Mattoni NBL
jsou před třetím pokračováním zcela jasně rozdané. Obhájce titulu Nymburk v případě úspěchu před domácím publikem bude ve středu
slavit už jedenáctý titul v řadě. Prostějovští Orli
se však stále nevzdávají a pokusí se finálovou
sérii ještě prodloužit...
Prostějov/lv
„Rozhodně nejedeme na výlet.
Síla soupeře je velká. I ve finále Nymburk ukazuje, že má ve
svém středu celou řadu osobností. Přesto se budeme snažit
podat co nejlepší výkon,“ slíbil
za celé mužstvo trenér Ariete

Prostějov Zbyněk Choleva.
Otázkou zůstává, zda týmu vydrží síly po celých čtyřicet minut. V předcházejících duelech
drželi naprosto vyrovnanou
partii poločas a přikovali na palubovce základní rotaci šampionů. Ve třetím utkání se pokusí
udržet Nymburk na uzdě delší

dobu. „Nejsme sice v top formě,
přesto stále žijeme. Z naší strany to není žádná ostuda, třeba
celkový dojem ještě vylepšíme,“
přeje si Choleva.
Touhu Prostějova natáhnout
sezonu si uvědomují také hráči
mistrovského týmu. Podle nich
ještě musí podat minimálně
jeden špičkový výkon, aby si
mohli užít další oslavu. „Dokud
nezískáme ani bod, musíme jít
do všechno naplno. Nemůžeme
Prostějov podcenit. Sebevědomí
máme, Orli ale mají dobrý tým
a nedají nám nic zadarmo,“ uznává jeden z tahounů Nymburka ve
druhém utkání Vojtěch Hruban.
Klíčem k případnému úspě-

Těžké dobývání. Prostějovští basketbalisté byli blízko vyrovnání
série, ale v třetí čtvrtině úplně propadli.
Foto: Josef Popelka
chu by mohla být poctivá
obrana. Právě ta má Orlům
dát naději na výhru. „Nemůžeme hrát na krásu, když to
v útoku vždycky nejde. Musíme
především dobře bránit. Jedině
tak můžeme uspět, i když střel-

ba nebude třeba úplně optimální,“ připomíná trenér Choleva.
Třetí střetnutí finálové série
Mattoni NBL se odehraje ve
středu 28. května na palubovce
Nymburku. Zápas vysílá ČT4
SPORT.

66 ARIETE PROSTĚJOV
80 ČEZ BASKETBALLstavNYMBURK
série 0:2
poločas: 37:35

I. FINÁLE

čtvrtiny: 24:15, 13:20, 8:29, 21:16
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

45/22:41/25
4:7
15/10:14/9
32:35

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

13:17
15:21
7:8
12:11

Rozhodčí: Vyklický, Dolinek, Vondráček
Diváci: 1000.

Sestava a body Prostějova:
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Trenér: Zbyněk Choleva

Sestava a body ČEZ BASKETBALL Nymburk:
Simmons 17, Hruban 16, Mahalbašič 13, Ilievski 9, Houška 9, Massamba 6,
Page 6, Welsch 4, Benda 0, Kříž 0, Pomikálek 0

2

1. zápas: 71:65 (16:21 30:27 54:39)
9))
2. zápas: 66:80 (24:15 37:35 45:64)
3. zápas: 28.5.2014 v 20:00 hodin
4. zápas: 31.5.2014 v 15:30 hodin
5. zápas: 4.6.2014 v 18:00 hodin

1

1. zápas: 67:59 (11:19 21:27 43:44)
2. zápas: 88:71 (19:18, 37:37, 62:59).
3. zápas: 31.5.2014 v 15:30 hodin

Nymburk, Prostějov/lv - Velmi
dobrý začátek měli v prvním
finálovém utkání letošní sezóny
proti ČEZ Basketball Nymburk
prostějovští Orli, kteří první
periodu středečního duelu vyhráli poměrem 21:16. Bohužel
následné dvě desetiminutovky
prohráli 18:38, když se jim nedařilo vyzrát na domácí tým
v obraně a v útoku nedokázali
přesně zakončovat. V poslední
čtvrtině už z patnáctibodového
manka ubrali jenom jeden bod

II. FINÁLE

1

Výsledky:
Finále:

1. zápas: Nymburk - Prostějov 75:61 (16:21, 30:27, 54:39). Nejvíce
bodů: Simmons a Page po 14, Mahalbašič 13, Ilievski 11, Hruban 8 - Bohačík 11, Nečas 10, Pandula 9, Kohout a Prášil po 8. Rozhodčí: Vyklický,
Lukeš, Galajda. Fauly: 15:18. Trestné hody: 18/10 - 12/8. Trojky: 7:5.
2.zápas: Prostějov - Nymburk 66:80 (24:15 37:35 45:64). Nejvíce
bodů: Simmons a Page po 14, Mahalbašič 13, Ilievski 11, Hruban 8 - Bohačík 11, Nečas 10, Pandula 9, Kohout a Prášil po 8. Rozhodčí: Vyklický,
Lukeš, Galajda. Fauly: 15:18. Trestné hody: 18/10 - 12/8. Trojky: 7:5.

Prostějov/lv - Ani ve druhém
utkání finálové série nedosáhli
basketbalisté Prostějova na vítězství. Na domácí palubovce
sice v sobotní řeži předvedli
výborný výkon v prvním poločase, přesto prohráli 66:80 a
úřadujícím mistrům tak chybí
k obhajobě jediné vítězství.
Začátek duelu patřil Orlům.
V rychlém sledu proměnili své

Zatímco vstup do utkání Orli
zvládli, začátek druhé dvacetiminutovky nezachytili. Přesné střely
soupeře z perimetru podpořené
dvoubodovými koši centrů znamenaly desetibodové manko pro
Orly po čtyřech minutách 32:42
a bohužel ani oddechový čas trenéra Cholevy na tom nic nezměnil.
Minisérie hostů 5:0 sice vypadala
nadějně, ale odpověď domácích
12:2 znamenala patnáctibodové
manko před poslední částí 39:54.
V té hráči Ariete sedmi úvodními
body vykřesali naději na dramatický závěr utkání - 46:54, bohužel
soupeř nesdílel touhu po vyrovnané koncovce. Body nymburského
Page a Ilievského znamenaly znovu dvouciferné, patnáctibodové
vedení, které už se nepodařilo stáhnout. Porážka 61:75 tak znamená
vedení Nymburku v sérii 1:0.

Naděje na vyrovnání

jak se HRAJE o TITUL...
3. zápas, středa 28. května, 20:00 hodin:
ČEZ Basketball Nymburk - Ariete Prostějov
případný 4. zápas, středa 31. května, 15:30 hodin:
Ariete Prostějov - ČEZ Basketball Nymburk
případný 5. zápas, středa 4. června, 18:00 hodin:
ČEZ Basketball Nymburk - Ariete Prostějov

střely a vedli 9:0. Otřeseného
mistra neprobudil ani oddechový čas trenéra Kestutise Kemzury. Domácí nastoupili bez Radka
Nečase a Vojtěcha Bratčenkova,
přesto se odvážně valili do útoku
a dokázali využít střelecké pozice z pole i z vymezeného území.
Díky tomu drželi slibný náskok
a po deseti minutách světelná tabule ukazovala skóre 24:15.
Ve druhé části hosté začali svoji ztrátu snižovat a v 16. minutě
po bodech Simmonse překlopili
skóre na svoji stranu. Domácí dokázali rychle odpovědět.
V závěru poločasu si opět vypracovali drobný náskok a přestávka je zastihla za příznivého stavu
37:35.

První body druhého poločasu
přidal Bohačík, pak ale následovala útočná smršť hostů, kterou
Nymburk navíc podpořil výrazně zlepšenou obranou. Sedm
minut Orli nedali ani bod, jejich
soupeř jednadvacet a právě tato
šňůra rozhodla celé střetnutí.
Výsledek třetí desetiminutovky
8:29 mistry uklidnil.
Ani za nepříznivého stavu se
před slušně zaplněnými tribunami basketbalisté Prostějova nesložili. Ve 36. minutě dokázali
snížit až na 59:73. Víc jim ale
silný soupeř nedovolil. Rychle
natáhl náskok na dvacet bodů
a mírně povolil až v posledních
dvou minutách závěrečné pasáže duelu.

Očima trenérů

Kestutis KEMZURA - ČEZ Basketball Nymburk:
„Dlouhá herní pauza se na nás podepsala. Bylo těžké se do toho po dvou týdnech rychle dostat. Viděli
jsme, že Prostějov hraje velmi kvalitně a důrazně.
V obraně zachytával naše míče do vymezeného
prostoru. My jsme nebyli schopní dělat ta správná
rozhodnutí. A když jsme měli volné střely, nedávali
jsme. Po pauze se nám podařilo zpevnit obranu a získali vedení,
které nás uklidnilo. Pak už to bylo z naší strany dobré.“
Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„Zpočátku jsme dobře bránili. Je pravda, že
Nymburk měl občas otevřené střely, ale nedával je a měl dokonce více ztrát než my. To bylo
v první půli, v té druhé nás Nymburk trošičku
přibrzdil na rozehrávce, hrál aktivněji a hlavně
se začal trefovat. V momentě kdy odskočil a cítil se lépe, byla jeho převaha cítit. V utkání jsme
se ale drželi hodně dlouho. Skoro patnáct minut jsme vedli, takže to
pro Nymburk taková procházka nebyla.“

Očima trenérů
Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„V první půlce jsme byli lepší. Nymburk jsme
mačkali v obraně a dařilo se i v útoku. Tempo
ale bylo zřejmě vražedné a naše hra upadala.
Rozpadla se ve třetí čtvrtině. Simmons dal několik bodů, soupeř si nás pohlídal i v obraně.
K tomu přišly i nevynucené ztráty, Nymburk se
dostal na koně a uklidnil se. Měli jsme trošku
problém se sestavou, chyběli nám Bratčenkov
a Nečas. Hlavně v závěru se nám již hrálo těžce, síly prostě chyběly.
Škoda, že jsme ve vedení nezůstali déle.“
Kestutis KEMZURA - ČEZ Basketball Nymburk:
„Další těžký zápas finále... Měli jsme špatný vstup do zápasu.
Prostějov se poučil z prvního zápasu a hodně nás trápil. Domácí
zpočátku hráli velmi dobře a nevadilo jim, že
hráli v užší rotaci. Nešetřili se, hráli fyzicky
a to nás trápilo. Museli jsme si vzít pauzu a
upravit naši hru. Druhá čtvrtina lepší, ale stále to nebylo ono. Po pauze přišel rozhodující
moment zápasu. Začali jsme hrát agresivně v
obraně a navíc hráči začali dávat koše. Rychle
jsme vedli o deset bodů a pak už to bylo dobré. Závěr byl pod naší kontrolou.“

Exkluzivní rozhovor s pivotmanem Ariete Prostějov

O třetí místo:

1. zápas: Pardubice - Opava 67:59 (11:19, 21:27, 43:44). Nejvíce
bodů: Nelson a M. Peterka po 13, Čarnecký 11 - Blažek 15, Šiřina 9,
Dokoupil, Gniadek, Kramný a Sokolovský po 6. Rozhodčí: Vyklický,
Hruša, Vondráček. Fauly: 23:25. Trestné hody: 25/16 - 18/14. Trojky:
5:7.
2. zápas: Opava - Pardubice 88:71 (19:18, 37:37, 62:59). Nejvíce bodů:
Šiřina 25, Gniadek 19, Dokoupil 13, Sokolovský 11, Blažek 10 - Nelson
17, Peterka 14, Sanders a Muirhead po 9. Rozhodčí: Lukeš, Kučera, Hošek. Trestné hody: 12/7 - 14/10. Fauly: 19:17. Trojky: 17:3. Diváci: 2 600.

3. zápas, úterý 27.května, 18:00
BK Opava - BK JIP Pardubice

a museli se tak nakonec smířit
s porážkou poměrem 61:75.
Dlouhá zápasová pauza domácího Nymburku se podepsala na
slabším začátku a dobrém vstupu
hanáckého celku do utkání. Vedení 8:1 po dvou bodech Bohačíka
a šesti Nečase vypadalo velmi
slibně. Soupeř sice poměrně rychle vyrovnal na 10:10, ale body
podkošových hráčů znamenaly
opětovné vedení Orlů a vítězství
v první periodě 21:16. Bohužel na
tento výkon Ariete nedokázalo navázat ve druhé části, ve které střelecky nestačilo, a i když na tom domácí nebyli o moc lépe, šest bodů
za celých deset minut bylo hodně
málo. Soupeř dokázal využít fauly
a díky trestným hodům se tak mohl
posunout do mírného vedení 30:27
v sedmé minutě druhé části a tento
stav vydržel až do poloviny utkání.

0 vydržela jednadvacet minut...

PLAY OFF - O BRONZ

jak se HRAJE o BRONZ...

Střelecký výpadek usnadnil Nymburku cestu za prvním bodem

„Takové výpadky mít nemůžeme,“ uznává Kamil Švrdlík
Prostějov - S prvním poločasem druhého utkání finálové série byl, stejně jako zbytek týmu,
pivotman Kamil Švrdlík, maximálně spokojený.
Radost mu zkazila až třetí čtvrtina, během níž
Orli nedali dlouhých sedm minut ani bod. Právě
v tomto úseku Nymburk rozhodl o své výhře.
„Pokud chceme mít šanci na úspěch, nemůžeme mít takové výpadky,“ uznal v exkluzivní interview pro Večerník prostějovský pivot.

„Šli jsme do zápasu naplno.
Dali jsme nějaké střely z pole,
První půle byla skvělá. přidali i pár akcí, které zakončiČím jste Nymburk pře- li pivoti. Ve druhém poločase už
hrávali?
to ale takové nebylo. Nymburk
Ladislav Valný

se zatáhl, pod košem nebylo
místo. Navíc nám možná trošku
docházely síly...“
Byl problém i v tom, že
vám chyběli dva zranění hráči?
Komplikace to byla. Radek i
Vojta prostě citelně scházeli,
jejich absence byla znát. Před
začátkem finále se zdálo, že budeme v plné sestavě, nakonec to
zase nevyšlo. Prát se s Nymburkem stojí síly a každý absentující hráč chybí.“
Jak hodnotíte dosavadní průběh série?
„Nymburk zatím nepředvádí

nic světoborného a ukazuje se,
že s nimi můžeme hrát! Akorát
nesmíme mít takové výpadky
jako v obou předcházejících zápasech. Jednou jsme nedali osm
minut koš, podruhé sedm. Takové pasáže zápasy rozhodují.“
S čím pojedete ke třetímu utkání?
„Máme chvilku na odpočinek
a určitě do toho zase půjdeme
naplno. Musíme být agresivní a
hrát, co to půjde. Nemá smysl
předvádět nějaké dlouhé útoky
jako loni, kdy nás bylo šest. Uvidíme, jak dlouho vydržíme. Ale
rozhodně se pokusíme uspět.“

Foto: Josef Popelka

Basketbal, volejbal
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DVOJNÁSOBNÁ BASKETBALOVÁ RADOST, EXTRALIGU ZÍSKALI JUNIOŘI I JUNIORKY
Orli Prostějov i výběr TJ OP naplno využili výhody domácího prostředí a postoupili mezi elitu
Prostějov/jim - Letošní sezona může prostějovským basketbalovým fanouškům dělat velkou radost. Mužský výběr Ariete opět dokráčel
až do finále Mattoni NBL, ženy nedávno slavily
postup do druhé ligy, kadeti se v extralize zachránili a kadetky dokonce prošly až do Final Four,
úspěchy dokonala juniorská kategorie. Junioři
i juniorky se probili do play off první ligy a následně
i do baráže o extraligu, tou prošli od pátku do
neděle vítězně a už jsou také extraligoví.

Konečná tabulka baráže o extraligu juniorů:
1. Orli Prostějov
2. BK Lokomotiva Plzeň
3. BK NH Ostrava

2
2
2

2
1
0

0
1
2

136:92
136:127
109:160

4
3
2

Konečná tabulka baráže o extraligu juniorek:
1. TJ OP Prostějov
2
2. SK UP Presbeton Olomouc
2
3. BK Pliska Studánka Pardubice 2

2
1
0

0
1
2

133:99
159:140
98:151

4
3
2

„Takhle se povede jeden zápas

z padesáti,“ usmívala se nejlepší

střelkyně Adéla Neubauerová

Prostějovští junioři na úvod zdolali Plzeň
Prostějov/jim - Svou pouť
vstříc průniku do extraligy
započal tým vedený Peterem
Bálintem přesvědčivou výhrou nad Plzní. Proti týmu
obhajujícímu své postavení
mezi domácí elitou začali domácí hráči velice dobře, po
první čtvrtině vedli o jedenáct
bodů, po poločase již o patnáct. Svůj náskok si hlídali
i deset minut před koncem

a teprve v závěru dovolili Západočechům mírnou korekci.
Střelecký táhl tým zejména Sehnal,
jen v první čtvrtině dal devět bodů
v řadě a sám tak otočil ze stavu
4:6 na 13:11, od tohoto stavu se již
hostům vyrovnat nepodařilo. Na
počátku druhé čtvrtiny dokonce
Orli odskočili až na sedmnáct bodů,
v polovině třetí části činil po trojce
Váni rozestup rovných dvacet bodů.
„Bylo to oboustranně velice dob-

ré utkání, asi se v něm rozhodlo
o tom, kdo postoupí. Hrál se útočný
zápas extraligové úrovně, nemuseli
bychom tak hrát za rok podřadnou
roli,“ hodnotil někdejší kouč mužského „A“-týmu.
Hráče chválil za kolektivní úkol
a taktické plnění přesně toho, co si
před utkáním řekli. „Věděli jsme, že
je Plzeň silná, přestože neměli ročníky 1995 a 1996, jejich devadesát
sedmička ale byla druhá v extralize.

Orli Prostějov
TJ Lokomotiva Plzeň

62:50

(25:14, 12:8, 12:11, 13:17)

Sestava a body Prostějova:
Goga 4, Parobek, Francírek, Živný 2, Nábělek 9, Bilík 3, Sehnal 19,
Jenčík, Váňa 11, Vašát, Kořínek 14. Trenér: Peter Bálint.
Stále je to ale jen první krok a ten
mnohem těžší nás čeká v neděli.
Snad se připravíme dobře, i výhra

o jeden bod, nám zajistí postup.
Bude to hodně o hlavě, snad k tomu
přistoupíme zodpovědně, přál si.

Juniorky nedovolily Pardubicím zvítězit

Prostějov/jim - Nejlepším způsobem vstoupily do prolínací
soutěže i pros-tějovská děvčata.
Vynikala v doskocích pod oběma koši, rychle se ujala vedení
11:0 a tento stav už nepustila. Hostující hráčky se sice
několikrát dotáhly na rozdíl
jen několika bodů, obrat se
jim ale nevydařil a premiérové
výhry v celém ročníku se nedočkaly.
Po třetí čtvrtině ovšem platil
pouze pětibodový rozdíl, definitivní rozuzlení tak padlo až
v posledních deseti minutách.
V ní se domácí tým rozstřílel
a soupeřky se zmohly jen na tři
body, když snižovaly na 42:32.
Poté už se trefovaly jen domácí
basketbalistky a patnácti body

v řadě stanovily konečné skóre.
„Počítal jsem s tím, že budeme
nervózní. Nepočítal jsem ale s tím,
že po skvělém začátku, kdy jsme je
lehce ubránili, dávali jednoduché
koše a vedli 11:0, že se to změní
v takto vyrovnaný zápas. Dobré
je, že jsme je ani jednou v průběhu
zápasu nepustili do vedení,
maximálně se dotáhli na tři čtyři
body,“ ohlížel se bezprostředně po
závěrečném klaksonu trenér vítězů
Željko Živkovič.
Za předvedený výkon pochválil
všechny holky, zejména ho těšila
obranná fáze a množství energie,
které se v hráčkách našlo. „Sice
se nám nedařilo a chvíli jsme měli
krizi, ale překonali jsme to. Musím
je pochválit a doufám, že nedělní
rozhodující zápas vyhrajeme.

Musíme ho vyhrát, jestli chceme
postoupit do extraligy,“ zmínil.
„Nevím, co bych k tomu řekl. Ještě
jsem včera upozorňoval hráčky, že
takto nesmíme začít, a bohužel jsem
řekl přesně skóre 11:0. Přehrávali
jsme je, ale dvojtakty se musí v boji
o extraligu dávat. Obrana není až
tak špatná, ale útok byl bezzubý,
a když jsme se tam dostali, tak to
neskončilo košem,“ smutně krčil
rameny kouč Východočešek Roman Chocholouš.
Pod výsledek se podle něj podepsal rychlejší úbytek sil a kumulující se únava. Sezonou tak jeho
hráčky dále procházely pouze s
porážkami. „Jde o to, že nemám
ročník 1995, ale jen jednu dívku
narozenou v roce 1996, zbytek jsou
1997, 1998 a dokonce i 1999. Za-

TJ OP Prostějov
BK Studánka Pardubice

57:34

(19:10, 9:11, 8:10, 21:3)

Sestava a body Prostějova:
Fialová 11, H. Tilšarová 1, Frgálová 4, Šmeráková 2, Kyselá 2,
Konečná 9, Švécarová 6, Vymlátilová, Neubauerová 16, M. Tilšarová 4, Krátká 2, Dufková. Trenér: Željko Živkovič.
tím to je na ně těžké a sezona byla
špatná, mladší holky na to opravdu
nemají. Rok v lize nám neuškodí,
holky jsou mladší a obouchají se,
pokusíme se vyhrát ligu a vrátit se
co nejdříve,“ předeslal.
Naopak prostějovský výběr se
dál mohl unášet na vítězné vlně a
projevilo se i to, že spousta hráček
má velkou zápasovou praxi. „Celou dobu jsme hodně trénovali, pět

holek má odehráno už pětašedesát
sedmdesát zápasů, pro Fialovou
to byl již třiasedmdesátý zápas. Je
to pořádný záhul, ale pravidelně
do toho na tréninku dávají hodně
a máme zajištěnou regeneraci
i saunu, umožnili jsme holkám ty
nejlepší podmínky. Doufám, že
budeme mít stále více dětí a že se
tu nejvyšší soutěže budou hrát,“
podotkl Živkovič.

Mladí Orli potvrdili postup exhibičním výkonem

K nezastavení. Adéla Neubauerová pronikala olomouckou obranu
jako nůž máslem a společně se svými spoluhráčkami a celým týmem
se mohla radovat z výhry i postupu.
Foto: Jiří Možný
Prostějov/jim – Téměř padesáti
body ve dvojici barážových utkání
se o postup TJ OP Prostějov zasloužila Adéla Neubauerová. Proti Pardubicím nastřádala šestnáct bodů
z celkových sedmapadesáti, proti
Olomouci jich zaznamenala hned
jednatřicet ze šestasedmdesáti.
„Dneska mi to tam padalo, ani já jsem
nevěřila, že se mi bude tolik dařit.
Takhle se povede jeden zápas z padesáti. Nervozita byla, trenér nás ale
vyhecoval v šatně a pak už to šlo. Byl
to dobrý zápas, po celou dobu jsme vyhrávaly, ony se pak sice dotahovaly, ale
můžeme být rády, dotáhly jsme to do
vítězného konce,“ oddechla si krátce
po skončení derby.
Jediný krizový moment pocítila až
v samotném závěru, kdy došlo už
k mírnému polevení koncentrace
a dojmu, že už je utkání vyhrané.
„Ano, polevení nastalo, ale naštěstí to
vyšlo v náš prospěch. Slavit budeme
v pondělí, a jaká oslava bude? To se

teprve uvidí,“ usmívala se mladá
basketbalistka, která hned poté pospíchala na reprezentační soustředění do
Benecka. „Soustředění trvá po celé
prázdniny, až nám začne příprava
v Prostějově, tak budeme teprve končit v reprezentaci. Vždy je to několik
dní, pak dva krátce doma, pak zase
jedeme,“ vysvětlila.
Za celou sezonu odehrála přibližně
šedesát utkání, velkou únavu ale nepociťovala. „Hrály jsme to tak i minulou
sezonu, jsou tu navíc i holky, co hrají i
za ženy, takže odehrály i přes sedmdesát zápasů,“ spočítala.
Na juniorskou extraligu se těší, využít
může i svých zkušeností z nejvyšší
soutěže kadetek. „Budeme se snažit
dosáhnout v příští sezoně co nejlepší
výsledek. Nikdo nám nevěřil, že se
dostaneme tak daleko v kadetkách, my
jsme se ale dostaly až do finálového
turnaje, kde jsme odehrály vyrovnané
zápasy. To chceme i příští rok,“ pronesla sebevědomě.

Prostějov/jim - V sobotních utkáních si junioři Plzně poradili o více než dvacet bodů s Ostravou, následně olomoucké basketbalistky
drtivým způsobem deklasovaly
Pardubice. Výsledky 86:65 a 94:64
tak určily, že oba prostějovské
výběry musí ve svém druhém
utkání zvítězit, aby v tříčlenné
skupině neskončily na druhém,
tedy nepostupovém místě.
Orli si toho byli velice dobře vědomi
a vstup do utkání tomu nasvědčoval.
Hosté se sice dvěma šestkami dostali
do vedení, ve čtvrté minutě srovnali
na 4:4, to se jim ale podařilo naposledy za celé utkání. Až do zbytku první čtvrtiny se už trefovali jen domácí
a první část zakončili vedením 21:4.
Ve druhém dílu utkání se Bálintovci dostali až do dvacetibodového

vedení, poté ale výrazně zvolnili
a dovolili Ostravě dotáhnout se až
na šest bodů a ani vstup do třetí
čtvrtiny nevěstil nic dobrého, po
Štěpánkově trojce to bylo jen o
čtyři – 35:31. Teprve pak Orli opět
roztáhli své perutě, odletěli až na
sedmnáct bodů a v závěrečné části
své vedení v poklidu navyšovali.
„Zápas to musel být jednodušší,
Ostrava má skutečně slabší tým
a i včera Plzeň jednoznačně vyhrála. Je to spíše o hlavě. Dostali jsme
se do rychlého vedení o patnáct
a dokonce o dvacet bodů, udělali
jsme ale spoustu chyb, byli jsme
lehkovážní, dovolili jsme soupeři
dát několik jednoduchých košů
a vrátil se do zápasu,“ neskrýval
mírnou nespokojenost s polevením.
Za celkové zvládnutí utkání ale

mohl své hráče pochválit. „Poločas
byl jen o šest a bylo to o tom, abychom se zkoncentrovali a přistoupili k tomu s plnou zodpovědností,
což musím říct, že kluci dokázali.
Kvalita byla jednoznačně na naší
straně a jsem velice rád, že jsme
to zvládli. Kluci si závěr užili, bylo
to o třicet bodů a dohráli jsme to
s lavičkovými hráči,“ užil si poslední minuty.
I za podpory města Prostějova
a Olomouckého kraje tak mohl jeho
tým slavit vytoužený postup. „Do
této sezony jsme šli s tím, že chceme
postoupit, to byl náš jednoznačný
cíl, i když jsem věděl, že to nebude jednoduché. Neznal jsem sílu
soupeřů, spousta hráčů nám odešla.
Snažili jsme se to nějak sestavit, aby
družstvo bylo konkurenceschopné,

Prostějov/jim - Dvě hodiny po svých
kolezích se definitivně extraligovými
staly i prostějovské basketbalistky.
I proti Olomouci začaly dobře, po
první čtvrtině vedly dvojciferným
rozdílem, spolehnout se mohly
zejména na Adélu Neubauerovou, kapitánka výběru nastřádala
celkem jednatřicet bodů, přičemž
jen za úvodních deset minut hned
třináct. Ty poslední tři z trojbodového hodu, který vyslala z rukou těsně
před klaksonem ukončujícím první
čtvrtinu.
Domácí hráčky se mohly opět
spolehnout na výtečné doskoky, díky
nimž se pod oběma koši dostaly ke
spoustě míčů. V patnácté minutě tak
platil stav 29:11 a vše vypadalo na
suverénní zápas. Jenže hostujícím basketbalistkám se podařila osmibodová
šňůra a kouč Željko Živkovič si musel

vzít oddechový čas. Ten zabral, neboť
krátce po něm se za tři body prosadila
Michaela Krátká a po koši s faulem
Renaty Fialové a dvojce Veroniky
Švecarové to bylo po půli o patnáct
bodů.
Ve třetí části stav dlouho kolísal kolem
deseti- až patnáctibodové hranice,
teprve v jejím závěru po trojkách
Krátké, Kyselé a koších Švecarové
s Konečnou platil osmnáctibodový
rozestup. Ani toto ale nebyl rozhodující trhák. Ještě v polovině závěrečné
části sice platil náskok Prostějova
o téměř dvacet bodů, pak ale Olomouc
dala devět bodů v řadě a dotáhla se až
na sedm bodů. Koncovku si už ovšem
Prostějov pohlídal a Neubauerová
čtyřmi body stanovila konečné skóre
na 76:65.
„Lepší způsob, jak zakončit tuto
náročnou sezonu, není. Velká dávka

zápasů, všude jsme měli nejvyšší
cíle a dosáhli jsme na to, co málokdo
očekával. Když se ale věří, tak se toho
hodně dokáže. Zvláště se skupinkou
takovýchto skvělých holek, jaké jsem
tu tento rok měl. Především bych chtěl
pogratulovat holkám a poděkovat jim
za celou sezonu. Poděkovat bych chtěl
i rodičům, bez jejich podpory i kritiky by to nešlo,“ dělil se o své dojmy
šťastný trenér TJ OP Prostějov Željko
Živkovič.
O osudu utkání podle něj rozhodl
už samotný úvod a brzké vedení
o třináct bodů. „Bylo otázkou, jak
na tom budeme fyzicky a mentálně,
abychom soupeře nevrátili do hry.
Olomouc se jen přiblížila na sedm
bodů, dvě minuty před koncem už
ale bylo pozdě. Když se dotahuje
náskok, stojí to hodně úsilí, a Olomouc tento rok neměla na to, aby to

na Letní olympiádu mládeže 2014 v plážovém volejbalu

CEV satelit žen
(Antalya, 6. až 10. května)
Podrobné informace z pomezí Evropy a Asie Večerníku podal otec úspěšné „Agelky“ Petr Adamčík.
„Holky odjížděly zdravotně docela
v nepořádku: Kristýna nepříjemně
nachlazená s teplotou a Kateřina na
tom byla ještě hůř kvůli zablokovaným zádům. Částečně se to projevilo
na jejich výkonech v turnaji, po jehož
skončení musela Kačka do místní nemocnice. Naštěstí turečtí fyzioterapeuti na obou turnajích byli geniální.

Satelitní klání ženské kategorie děvčata absolvovala z tréninkových důvodů. Evropská volejbalová federace
zde testovala nový systém počítání
bodů a setů, proto se hrálo na tři vítězné sady do patnácti, případný pátý set
do sedmi bodů. Týna s Kačkou se ve
svých skoro sedmnácti a těsně osmnácti letech dokázaly mezi dospělými
po dvou vítězstvích kvalifikovat do
hlavní soutěže, když nejprve porazily
běloruskou dvojici 3:2 a pak i finské
duo 3:1.
V hlavní soutěži poté dvakrát podlehly, ovšem los k nim nebyl moc
příznivý. V prvním kole totiž narazily na litevské mistryně Evropy
i světa Dumbauskaite, Povilayte
a tento zápas prohrály 0:3, přičemž
více vzdorovaly jen ve druhém setu.
V opravách následně narazily na německý pár Heinemann, Krebs, což
jsou loňské vicemistryně světa, aby
s nimi svedly již o poznání vyrovnanější partii. Nakonec však favoritky
po boji zvítězily 3:1.
Celkově holky skončily na 25. místě
z 63 přihlášených dvojic, což je vzhledemkjejichvěkuobrovskýúspěchavynikající výsledek,“ shrnul Adamčík.

74:42

(21:4, 8:19, 20:10, 25:9)

Sestava a body Prostějova:
Goga 16, Parobek, Francírek, Živný, Nábělek 12, Bilík 7, Sehnal
29, Jenčík 1, Váňa 4, Vašát, Kořínek 5. Trenér: Peter Bálint.
zvedalo se a jeho výkon šel po celou
sezonu nahoru,“ mohl se radovat.
A připomněl, že posun mezi elitu je podstatný i z toho důvodu,
že v Prostějově je mládežnické
středisko, ačkoliv se tu už tři
roky juniorská extraliga nehrála. „Udělali jsme kus práce a kluci
si zaslouží absolutorium, protože
většina z nich hrála dvě soutěže,
i extraligu kadetů. V obou jsme
splnili cíl a nejsem trenér, který by

chtěl hrát někde dole, takže věřím,
že příští rok to zase bude o krok
lepší,“ těší se na extraligové boje.
Žádné velké oslavy se ale přímo po
utkání nekonaly. „Tituly se oslavují,
tohle ne, ale kluci si to už v šatně trochu užili. Spíše se musíme soustředit
na příští rok, abychom tým sestavili,
doplnili a připravili k tomu, abychom byli konkurenceschopní a třeba oslavovali něco víc v extralize,“
dodal s šibalským úsměvem.

Oděvářky si pohlídaly derby s Olomoucí
76:65

Kristýna Adamčíková se kvalifikovala
Prostějov/son - Beachvolejbalová
sezóna 2014 naplno odstartovala
a hned v jejím úvodu se dokázala výrazně prosadit na mezinárodní scéně jedna mladá hráčka
VK AGEL Prostějov. Jde o Kristýnu Adamčíkovou, která je nejžhavějším želízkem oddílu v pískové odnoži sportu pod vysokou
sítí. A tuto svou roli hned v květnu
bezezbytku potvrdila, když ze
dvou turnajů v Turecku přivezla společně se svou parťačkou
Kateřinou Valkovou dva skvělé
výsledky.

Orli Prostějov
BK NH Ostrava

CEV Youth Continental Cup Final
(Antalya, 15. až 17. května)
Počínání dua Kristýna Adamčíková,
Kateřina Valková během druhé akce
v zemi půlměsíce opět přiblížil Petr
Adamčík...
„Hlavně za tímto turnajem holky do
Turecka cestovaly. Šlo o evropskou
kvalifikaci na Letní olympijské hry
mládeže 2014, jež v srpnu hostí čínský
Nanjing. Startovalo šestnáct nejlepších
dvojic starého kontinentu, které se dokázaly kvalifikovat minulý rok, plus
dvě dvojice pořádajícího státu. Týna
s Kačkou se kvalifikovaly vítězstvím
na turnaji konaném v srpnu 2013 v nizozemském Haagu.
V týdnu před začátkem klání v Antalyi
došlo v Turecku k velkému důlnímu
neštěstí, při kterém zahynulo více než
300 horníků. Národní vláda proto vyhlásila na den, kdy měla soutěž začínat, státní smutek a veškeré sportovní
akce byly zrušeny či posunuty. V důsledku toho došlo k úpravě systému
turnaje, jenž byl zkrácen ze tří dnů
pouze na dva.
Děvčata byla vylosována do základní
skupiny s dvojicemi Běloruska a Tu-

recka I. Oba dva zápasy skončily vítězstvím, nad Běloruskami 2:0 (24:22,
21:18) a nad Turkyněmi rovněž 2:0
(21:18, 21:18). Díky tomu holky postoupily přímo do druhého kola, kde
narazily na Holanďanky Stube, Wouters. Nizozemský pár skončil na loňském ME U18 čtvrtý a Týna s Kačkou byly na téže akci páté, vzájemné
utkání tedy nemělo jasného favorita.
Duel se pro naše zástupkyně nevyvíjel
dobře a první set ztratily 17:21. Tato
dílčí prohra je však nakopla k následnému neuvěřitelnému výkonu. V dalších dvou sadách nedaly protivnicím
žádnou šanci a díky triumfu 21:10,
15:7 je doslova vymazaly z kurtu!
Zásluhou této výhry se Kristýna s Kateřinou dostaly mezi šest nejlepších
dvojic Evropy ročníků narození 1996
až 1999, které mají právo účasti na
výše zmíněných Letních olympijských hrách mládeže 2014. Obdobné
kvalifikace přitom probíhaly po celém
světě a výsledkem je 32 kvalifikovaných párů na tuhle významnou akci,
mezi něž patří i naše děvčata,“ popsal
Adamčík.
Logicky měl velkou radost. „Už základní skupina s Běloruskem a Tu-

reckem nebyla vůbec jednoduchá,
neboť domácí hráčky se v rámci oprav
dokázaly rovněž dostat mezi šest kvalifikovaných a Bělorusky podlehly
až po velkém boji ruským mistryním
Evropy U18 Makrogužova, Rudykova, aby nakonec skončily jako první
náhradnice na sedmém místě. Naše
holky - stejně jako uvedené Rusky –
během turnaje jako jediné dvě dvojice
neprohrály jediný zápas a ztratily pouze jeden set! To, že se Týna s Kačkou
dokázaly na mládežnickou olympiádu
tak suverénně probojovat, je obrovský
úspěch celého českého beachvolejbalu, potažmo velmi kvalitní práce
v klubu,“ zdůraznil spokojený otec
plejerky, která je jednou z největších
prostějovských opor v šestkovém volejbalu juniorek i kadetek.
V létě Adamčíkovou s Valkovou
čekají hned dvě stěžejní akce: na
přelomu července a srpna Mistrovství světa kategorie „U19“ v portugalském Portu (účast organizuje
a zajišťuje Český volejbalový svaz),
od poloviny srpna pak sledované
Olympijské hry mládeže v čínském
Nanjingu (účast zajišťuje Český
Olympijský výbor).

TJ OP Prostějov
SK UP Olomouc

(21:8, 16:14, 25:22, 14:21)

Sestava a body Prostějova:
Fialová 2, H. Tilšarová 3, Frgálová, Šmeráková, Kyselá 10, Konečná 10, Švécarová 10, Vymlátilová, Neubauerová 31, M. Tilšarová 4, Krátká 6, Dufková. Trenér: Željko Živkovič.
v takto úzké rotaci dotáhla. Máme
štěstí, že máme více holek, lépe
trénujeme a myslím si, že jsme se
zaslouženě dostali do extraligy,“
sdělil.
To uznala i trenérka soupeře Lucie
Zítková. „Byli lepší, měli lepší obranu
i útok. K dotažení obratu chybělo, že
jsme je pak neubránili a dostali jsme
dvě rychlé trojky, tím se to zase zlomilo a nedokázali jsme na to odpovědět.
V konci už asi holkám chyběly síly,

obrana byla zbytečně odstoupená a už
se to nedalo stáhnout. Nemůže se stát,
aby nám jedna hráčka dala přes třicet
bodů,“ zlobila se.
„Sezona to ale byla dobrá a škoda, že
jsme to nedotáhli. Z té druhé skupiny
postoupí Jablonec, který je podstatně
slabší než my a Prostějov, je škoda, že
jsme se potkali ve skupině,“ trochu si
postěžovala na smolné rozlosování
a popřála Prostějovu hodně štěstí ve
vyšší soutěži.

www.vecernikpv.cz
Pestré zpravodajství z Prostějovska

Stříbro z písku pro žákyně

Balákovou a Slavíkovou

Prostějov/son - Beachvolejbalová kometa Kristýna Adamčíková má už i v nižších věkových
kategoriích prostějovského klubu své následovnice, které se
dokážou prosadit na písku.
Potvrdil to čerstvý úspěch
dvojice VK Prostějov Tereza Baláková, Tereza Slavíková na úvodním turnaji mezinárodní série žákyň Přebor
Župy Jana Máchala 2014.
Klání proběhlo na kurtech v areálu

Sokolského koupaliště Brno a v dívčí kategorii bylo otevřeno pro dvacet
párů. Mladé „Agelky“ si v této početné a většinou mnohem starší konkurenci vedly znamenitě, když díky
šňůře vítězství prošly až do finále
a teprve tam našly své přemožitelky
v domácím duu Veronika Lésková, Kristýna Pavlovská. I stříbrné
medaile za výsledné druhé místo
z beache jsou však pro specialistky
na šestkový volejbal krásným úspěchem.

Konečné pořadí turnaje:
1. Veronika Lésková, Kristýna Pavlovská (Sokol Brno I), 2. Tereza Baláková, Tereza Slavíková (VK AGEL Prostějov), 3.
Miroslava Dunárová, Daniela Resová (Sokol Brno I), 4. Monika
Stumpelová, Tamara Jurášová (Reprezentace Slovenska „U18“),
5. až 8. Zuzana Kožnárková, Šarlota Svobodová (Sokol Brno I),
Kristýna Horáková, Veronika Šikralová (Sokol Brno I), Marie
Makovcová, Karin Žolnerčíková (BV Karviná) a Petra Reichertová, Kateřina Šťastná (Happy sport Opava).

olejjbal
Volejbal
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VK AGEL PROSTĚJOV SE SNAŽÍ S KUBOU NAVÁZAT ŠIRŠÍ SPOLUPRÁCI

Stáž Miroslava Čady v Havaně by mohla odstartovat

kooperaci v ženské i mládežnické kategorii...

Jak Večerník informoval již v předchozím vydání,
hlavní trenér prostějovských volejbalistek Miroslav
Čada strávil více než sedm dnů v kubánské metropoli Havaně. Jedním z klíčových motivů jeho
daleké cesty do Střední Ameriky byla pochopitelně snaha poohlédnout se na místě po případných
hráčských posilách do „A“-týmu „Agelek“. Zdaleka
ovšem nešlo o jediný cíl výpravy... Ta měla vůbec
komplexnější záměr týkající se například i spolupráce ohledně mládeže!
Prostějov/son
„Kubánský volejbal patří dlouhodobě do absolutní světové špičky
a každý ví, že má ohromný hráčský potenciál. Současně jsou však
s ohledem na tamní specifickou
politickou situaci jakékoliv užší

kontakty velmi složité, ale nikoliv
nemožné. Náš kouč do Havany
cestoval proto, aby kubánskou
stranu oslovil s nabídkou určitého
projektu, v rámci kterého by jejich
a český volejbal mohly spolupracovat v několika různých sférách,“
prozradil Večerníku Petr Chytil,

předseda správní rady VK Agel
Prostějov.
„Představa je taková, že by se
v rámci přípravných kempů mohly pravidelně utkávat naše mládežnické výběry s těmi z Kuby.
Zároveň by si koučové z obou
zemí mohli předávat své poznatky, třeba i při různých trenérských seminářích. V neposlední
řadě existuje také možnost, že
by se časem povedlo přivést do
našeho ženského áčka nějakou
hráčskou posilu či posily. Zatím
je však na jakékoliv závěry brzy,
Mirkův pobyt v Havaně celý případný projekt teprve nastartoval,“
objasnil klubovou strategii Chytil.
Čada se do hlavního města „Ostrova Svobody“ záměrně vydal
v termínu, kdy se tam konal
kvalifikační turnaj o postup

na Mistrovství světa žen 2014.
„Samozřejmě jsem podrobně sledoval především domácí kolektiv
a musím říct, že jej tvoří opravdu
výborné volejbalistky. Ne náhodou se také Kubánky na světový
šampionát nakonec probojovaly,“
poznamenal zkušený lodivod Miroslav Čada. Už před dvěma roky
přitom absolvoval podobnou stáž
v Brazílii. „Tentokrát to ale bylo
v mnoha ohledech dost odlišné.
Hlavně tím, že jsem nejednal na
úrovni klubů, ale přímo s vedením
Kubánského volejbalového svazu. Nabídl jsem jim vzájemnou
spolupráci a podle dosavadních
rozhovorů soudím, že by rozhodně mohla být reálná,“ odhadl Miroslav Čada.
Rovněž on však nechce vynášet
předčasné soudy. „Uvidíme až

podle dalších jednání. Každopádně je ale přínosný už jen fakt,
že mě alespoň trochu nechali
nahlédnout do dění ve svém reprezentačním výběru a celý náš
projekt se jim poměrně zamlouval. Jenže k jeho realizaci povede
ještě spousta postupných kroků,“
upozornil trenér prostějovských
„Agelek“, který i v příštím ročníku budou brázdit evropské palubovky Champions League. A pro
úspěšné účinkování v nejsilnější
konkurenci je třeba mít k dispozici
to nejlepší, co možnosti dovolí.
Jak ale oba představitelé VK
AGEL dodali, více informací
o nových posilách momentálně
nelze prozrazovat. A tak o daném tématu přineseme případné
nové zprávy v následujících týdnech a měsících...

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

Barbora Gambová se po operaci
kolena dává rychle dohromady
Smeča
začala řka už
na roto jezdit
pedu

Prostějov/son - Mohla by žehrat
na nepřízeň osudu a utápět se
v bolesti i smutku. Na to však
Barbora Gambová nemá náturu, místo negativního přístupu je
věrna své povaze a bojuje. Proto
se také z dalšího vážnějšího zranění dostává smečařka VK AGEL Prostějov velice rychle.
Před rokem donutily mladou volejbalistku vleklé problémy s bolavým ramenem k operaci, po níž měla přijít o část sezóny 2013/2014.
Bára se ale kousla, díky poctivé rekonvalescenci naskočila do zápasů hned zkraje extraligového ročníku a na hostování ve Frýdku-Místku brzy předváděla tak dobré výkony, že si ji vedení hanáckého
klubu od února stáhlo zpět.
Bohužel vynikající comeback utnuly v závěru nejvyšší české soutěže
další zdravotní komplikace, tentokrát s kolenem. Možná trochu nečekané opoře týmu znemožnila poškozená chrupavka naskočit do
semifinále i finále play off, okamžitě po zisku národního titulu znovu
musela na operativní zákrok. Naštěstí dopadl výborně a dvaadvacetiletá bojovnice opět s plnou vervou začala rehabilitovat.
„Bára je svým přístupem skutečně tvrďačka, bolest ji nezastaví. Díky
tomu rozhýbává zraněnou nohu v rámci povolených mezí na maximální míru, a teď, vlastně jen měsíc po operaci, už jezdí na rotopedu.
Proto věřím, že do přípravy na příští sezónu bude moci naskočit zkraje
srpna snad bez jakýchkoliv úlev,“ těší hlavního trenéra prostějovských
volejbalistek Miroslava Čadu.
„Snažím se vše dělat tak, abych se co nejdřív uzdravila a mohla zase
makat naplno,“ připojí stručně, leč výstižně samotná Barbora Gambová.
Její druhý návrat z marodky je tedy na slibné cestě.

Mladší žákyně čeká

o víkendu MČR v Praze

Delegace VK AGEL byla přijata u hejtmana Olomouckého kraje
Olomouc/son - Vynikajícím
způsobem reprezentuje volejbalový oddíl VK AGEL Prostějov už sedm let celý zdejší region
nejen v rámci České republiky,
ale i daleko za jejími hranicemi. V rámci stabilní a oboustranně fungující spolupráce
s Olomouckým krajem se nyní
dočkal jedné pocty: osobního
přijetí u hejtmana Jiřího Rozbořila.
Prostějovský klub na středečním
setkání zastupovali předseda
správní rady VK Petr Chytil,
sportovní manažer Peter Goga,
hlavní trenér Miroslav Čada a trojice hráček ženského „A“-týmu
Andrea Kossányiová, Barbora
Gambová, Michaela Zatloukalová. Nejvyšší představitel územního celku přijal prostějovskou

Dárek pro hejtmana. Jiří Rozbořil zálibně ukazuje na podepsaný
dres, který mu právě dává Petr Chytil.
Foto Marek Sonnevend.
šestici ve své kanceláři výškové
budovy v Jeremenkově ulici.
„Jste jedním z nejúspěšnějších
sportovních klubů celého Olomouckého kraje, který mu svými

Fotoreportáž

výbornými výsledky dělá skvělé
jméno. Proto jsem moc rád, že se
s vámi mohu osobně setkat a poděkovat za všechny úspěchy dosažené během uplynulých let. Sou-

časně přeji, ať se vám i nadále daří
minimálně tak dobře jako dosud,“
pronesl na uvítanou Jiří Rozbořil.
Rovněž jeho směrem putovalo
mnoho díků. „Velmi si ceníme a
vážíme dlouhodobé spolupráce
s Olomouckým krajem, jehož
každoroční finanční podpora
nám pomáhá udržovat vysokou
kvalitu prostějovského volejbalu
včetně našich mládežnických
výběrů, jež patří mezi absolutní
špičku České republiky. Za tuto
podporu moc děkujeme a věříme,
že vaši přízeň si zachováme i do
budoucna,“ prohlásil Petr Chytil.
Vzápětí hejtmanovi předal dva
dárky: zarámovaný originální dres
z uplynulé sezóny s podpisy všech
hráček dospělého áčka VK a zlatou medaili za triumf v UNIQA
extralize žen 2013/1204. Poté se

rozproudila zajímavá debata na
řadu různých témat. Jiří Rozbořil
mimo jiné popisoval, jak složité je
vyhovět veškerým žádostem o veřejnou finanční podporu při omezených výdajích na tuto oblast.
Zástupci „vékáčka“ se zase snažili
svému hostiteli více přiblížit volejbalové dění a celkové fungování
prostějovského oddílu.
Na závěr půlhodinové schůzky
vedené v nadmíru přátelské atmosféře se kompletní sexteto klubu
hejtmanovi podepsalo na připravený volejbalový míč. „Budeme
se snažit, abychom vám svými výsledky i dál dělali pouze radost,“
pravil na rozloučenou Petr Chytil
se srdečným pozváním na domácí zápasy VK AGEL, zejména ty
nejprestižnější v evropské Champions League.

jak „agelky“ navštívily hejtmana olomouckého kraje...

3x foto: www.kr-olomoucky.cz
Tři podpisy na míč. Hejtmanovi Olomouckého kraje věnovali na připravený volejbalový balón své autogramy jak hlavní trenér VK Miroslav Čada (snímek vlevo), tak uzdravující se smečařka Barbora Gambová (foto uprostřed) i mladá nahrávačka a čerstvá maturantka Michaela Zatloukalová (snímek vpravo).

Prostějov/son - Definitivní
tečku za soutěžním ročníkem
2013/2014 v šestkovém volejbalu dívčí kategorie udělá Mistrovství republiky mladších žákyň. Poslení šampionát letošní
sezóny se koná o nadcházejícím
víkendu 31. května a 1. června
v Praze, kde do boje o poslední medailovou kolekci letošní
sezóny půjde i tým VK AGEL
Prostějov.
Šampionátu (historicky prvního
oficiálního v této věkové kategorii) se zúčastní čtyřiadvacet nejlepších družstev České republiky
rozdělených do čtyř základních
skupin po šesti kolektivech. Ty se
během soboty střetnou v trochu
složitějším herním systému na
dvě porážky s opravami, přičemž
vítězové jednotlivých grup postoupí přímo do čtvrtfinále a celky
z druhých i třetích pozic čeká baráž o zbylá čtyři místa mezi elitní
osmičkou. Neděle bude patřit
právě těmto barážovým duelům
i všem ostatním mačům vyřazovacího play off (o 1. až 8., o 9. až
12., o 13. až 16., o 17. až 20., o 21.
až 24. příčku). Veškerá utkání po
oba dny se přitom hrají na dva vítězné sety.
Prostějovské mladé volejbalistky
byly zařazeny do skupiny „A“
společně s mančafty Orlové,
Kralup nad Vltavou, ZŠ Novo-

líšeňské, Pardubic a Světlé nad
Sázavou. „Na mistrovství jsme
se kvalifikovali ze druhého místa
v krajském přeboru. Od vedení
klubu nemáme stanovený, ostatně
jako každý rok, žádný výsledkový
cíl, ale do Prahy pojedeme s nadějí i odhodláním poprat se o co
nejlepší umístění. Nebude to však
jednoduché, jak ukázaly dva přípravné turnaje. V Olomouci jsme
skončili devátí z šestnácti a v Přerově čtvrtí z dvanácti, potkali jsme
se tam s potenciálními soupeři
a mohli si tudíž otestovat jejich
sílu. Pozitivní bylo předvedené
volejbalové umění i chuť bojovat,
naopak nám chyběla větší jistota
v útoku. A nemáme vysoké hráčky, které by víc znepříjemňovaly
smečařkám protivníků jejich snahu bodovat,“ popsal kouč mladších žákyň VK Jindřich Němeček.
Jak mohou jeho svěřenky při
vyvrcholení sezóny dopadnout?
„Hlavně doufám, že na rozdíl
od přípravy nastoupíme v Praze
s nejsilnější sestavou a alespoň
úspěšnost útoku bude lepší.
Hrací systém turnaje je zrádný v tom, že nesmíme zaváhat
v úvodních zápasech, není tedy
možné žádné postupné rozehrávání. A komu by se chtělo, může
nás přijet podpořit. Metropole
ČR není z Prostějova zase tak
daleko,“ doplnil Němeček.

Los MČR mladších žákyň 2014
Základní skupina A: SK Slezan Orlová, TJ Kralupy nad
Vltavou, ZŠ Novolíšeňská TJ Junior, TJ Sokol Pardubice,
VK AGEL Prostějov, TJ Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou.
Základní skupina B: VO TJ Lanškroun, SKŠ ZŠ Mikulova Praha, Vavřinec Kladno, PVK Přerov, Volejbal Tábor, TJ
Sokol Bedřichov Jihlava.
Základní skupina C: PVK Olymp Praha B, TJ Nový Jičín,
VSC Zlín, TJ Veros Chomutov, SK Hlincovka, Lokomotiva
Trutnov.
Základní skupina D: VK Slavie VŠ Plzeň, Slovácká Slavia Uherské Hradiště, TJ Slavia Hradec Králové, ŠSK Bílovec, KRS Uničov, TJ Sokol Nové Veselí.

BOMBA: VOLEJBALISTKY TJ OP PROSTĚJOV ZŮSTÁVAJÍ VE DRUHÉ LIZE!

„Oděvářky“ sice z posledního místa skupiny „C“ sestoupily,
ale právo startu v třetí nejvyšší soutěži nakonec KOUPILY OD PALKOVIC...
Prostějov/son - Černý scénář
se nenaplnil, v táboře volejbalistek TJ OP Prostějov může
zavládnout úleva. Stálo to však
nervy a také peníze... Hanácký tým totiž vinou až poslední,
deváté pozice v „C“-skupině
2. ligy žen 2013/2014 měl sestoupit do krajského přeboru. Jenže
tenhle neblahý osud nakonec
odvrátil koupí licence na účast
v příštím ročníku třetí nejvyšší
soutěže České republiky!
„Už jsme byli smíření s tím, že
hned v další sezóně zkusíme
v kraji zabojovat o postup zpátky

nahoru, v tomhle směru existovala
předběžná domluva s Přerovem
o našem propojení s jejich ´béčkem´. Místo toho nás ale oslovilo
vedení Sokola Palkovice s tím, že
oni nechtějí druhou ligu dál hrát
a jestli bychom neměli zájem
soutěž od nich koupit. Po zvážení
všech okolností jsme se rozhodli
tuto nabídku přijmout,“ prozradil
Večerníku Ladislav Sypko, hlavní
trenér ženstva OP Prostějov.
Opakovala se tak situace z roku
2009, kdy „oděvářky“ rovněž
měly spadnout do Krajského přeboru, ovšem stejně jako tenkrát

právo startu ve třetí nejvyšší soutěži koupily. Rozdíl je ale v tom,
že zatímco tehdy se zaplacením
potřebných finančních prostředků pomohl extraligový oddíl VK
Prostějov, tentokrát šly peníze
z jiného zdroje. „Částku Palkovicím, jejíž konkrétní výši myslím
není potřeba zveřejňovat, jsme
uhradili z našeho vlastního klubového účtu. Naštěstí jsme si to
mohli ekonomicky dovolit,“ potěšilo Sypka s tím, že nešlo o žádnou
horentní sumu.
Proč vlastně tradiční účastník
druholigového klání musel vůbec

řešit takovou krizi? Družstvo
loni v létě dost oslabilo ukončení hráčské kariéry dvou dlouhodobých opor Kateřiny Veselé
a Lenky Janečkové, bez nichž
kolektivu chyběla jak jejich
kvalita, tak vůdčí typy. Už ne
tak silný kádr navíc provázely
personální potíže, mančaft výsledkově klesal stále níž a v závěru nedokázal odvrátit pád až
na dno tabulky. „Já osobně vidím
jako hlavní důvod špatné sezóny
to, že holky nevytvořily soudržnou partu a netáhly za jeden provaz. Bohužel se mi je nepovedlo

dát dohromady,“ litoval Sypko.
Nyní půjde o to tým hráčsky vyztužit natolik, aby se
vynaložené finance zúročily v další bezproblémové
účinkování TJ ve druhé lize.
Před pěti lety se to podařilo
a „oděvářky“ poté opakovaně
atakovaly medailové posty. Vyjde teď něco podobného? „Já
věřím, že ano. Už pracujeme
na příchodech několika mladých hráček, které volejbalově vyrostly v Prostějově, mají
k oddílu a městu vztah, jsou
šikovné a měly by být schopné

umístění volejbalistek TJ OP Prostějov
ve 2. lize žen „C“ za posledních sedm let.

Sezóna 2007/08: 7. místo
(zápasová bilance 16-20,
skóre 63:76, bodů 52).
Sezóna 2008/09: 9. místo
(zápasová bilance 7-29,
skóre 46:96, bodů 43).
Sezóna 2009/10: 9. místo
(zápasová bilance 13-23,
skóre 53:81, bodů 49).
Sezóna 2010/11: 4. místo
(zápasová bilance 18-18,
skóre 73:72, bodů 54).

Sezóna 2011/12: 3. místo
(zápasová bilance 23-13,
skóre 75:61, bodů 59).
Sezóna 2012/13: 4. místo
(zápasová bilance 23-13,
skóre 80:64, bodů 64).
Sezóna 2013/14: 9. místo
(zápasová bilance 7-25,
skóre 37:83, bodů 23).

pomoci družstvu k pozvednutí
na vyšší úroveň. Na konkrétní
jména posil je ještě brzy, každopádně naším úkolem bude
vytvořit nový kádr složený ze
starších zkušenějších i mlad-

ších talentovaných děvčat, kde
všichni půjdeme za společným
cílem. A tím bude alespoň střed
tabulky se slibnou perspektivou
do dalších let,“ nastínil závěrem
Ladislav Sypko.
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PROSTĚJOVSKÝ NOHEJBAL ŘEŠÍ VÁŽNÉ STAROSTI!
dorostenecký tým zůstává ve stejném složení jako vloni a určitě se
popere o postup do bojů o medaile,“
věří Beneš svým svěřencům.

Nové vedení TJ Sokol I
špatně požádalo
o krajskou podporu

Foto: www.nohecmagazin.cz

Ligové soutěže v tradičním českém sportovním odvětví nohejbalu jsou v plném proudu a účastní se jich
i zástupci oddílu TJ Sokol I Prostějov. A to jak kádr pro
druhou ligu mužů, tak rovněž mladí dorostenci hrající extraligu družstev. Přestože kvalita obou kádrů je lepší než
v předcházejícím roce, což dokazují kvalitní výsledky
a současné první místo mužů i třetí příčka dorostenců, nemají družstva na růžích ustláno. Jednatel klubu
Richard Beneš (na snímku) dokonce varuje, že nohejbal může za jistých okolností v Prostějově i skončit.
roce nehráli. Součástí týmu jsou
Prostějov/red
rovněž talentovaní dorostenci, kteří
„Muže posílil návrat zkušeného již druhou ligu úspěšně hráli, ať
Tomáše Procházky i Drobila s Va- už se jedná o Robu, Matkulčíka,
lentou, kteří pro zranění v loňském Ftačníka, Karafiáta a další. Samotný

Hladký průběh letošní sezony přesto
neočekává. A na vině jsou jak vnitřní
problémy v TJ Sokol I, tak menší
podpora činnosti oddílu ze strany
státní samosprávy. „Nové vedení
Sokola I přidělilo oddílu nohejbalu
na celoroční činnost jen zanedbatelnou částku, což jsou sice obdobné
prostředky jako u jiných oddílů
tělovýchovné jednoty, ale vzhledem k náročnosti všech ligových
soutěží je to naprosto nesrovnatelné, nevnímaje dosahovaných
výsledků,“ zamrzelo někdejšího
starostu jednoty Richarda Beneše,
který připomněl účast v ligových
soutěžích mužů i juniorů, celostátní
pohár žáků či jednorázová mistrovství republiky jednotlivých kategorií.
Stejně tak i další organizační
kroky a opatření nového vedení Sokola I jsou z hlediska
ekonomických ukazatelů nejen
pro oddíl nohejbalu značně
nepříznivé. „Jednou z mnoha

chyb dosazeného vedení, neboť
o demokratické volbě v březnu
minulého roku nemůže být ani
řeč, je například nesprávná žádost
na veřejnou finanční podporu jednoty od Olomouckého kraje. Byl
odeslán pouze požadavek za oddíl
nohejbalu, a celá jednota tudíž
obdržela zhruba polovinu částky
z předcházejícího roku pro
všechny oddíly v naší tělovýchovné
jednotě,“
poukázal
Beneš
a o veřejné podpoře Statutárního
města Prostějov raději pomlčel...
„Faktem je skutečnost, že jednota
dostala cirka stejné prostředky jako
vloni, ovšem účel použití není pro
oddíly, ale pouze pro jednotu, což
činnosti nohejbalu nepomůže.
Klidně bych o dalších chybných opatřeních a krocích mohl
pokračovat, ale nechci veřejně
mluvit o interních záležitostech,“
naznačil, že vše nefunguje, jak by si
představoval.

Nohejbal přežívá
zejména díky sponzorům
Dlouholetého nohejbalového nadšence Richarda Beneše tak těší, že
nohejbalisté dokáží zajistit svou
činnost v co možná nejskromnějších
podmínkách vlastními silami. Jak
ale vzápětí zdůrazňuje, nemůže

chtít po rodičích malých žáků
a dorostenců, aby si plně hradili
cesty na ligové zápasy nebo mistrovské šampionáty. „Nelze ani
požadovat po kádru druholigových
mužů, z nichž někteří ještě studují
nebo chodí do školy, aby se skládali na poměrně značnou částku,
kterou je třeba na startovné, licenci
ve druhé lize a cesty na ligové zápasy. Nemohu vyžadovat úhradu
od svých svěřenců na materiálnětechnické zabezpečení, případně
dresy,“ vzpomíná přetěžkou realitu
lodivod s tím, že i když nohejbal
patří mezi menší sportovní odvětví,
v Prostějově je na vysoké výkonnostní úrovni a na zabezpečení jejího udržení nutně potřebuje alespoň
částečně odpovídající rozpočet.
„Samozřejmě nestojíme celá léta
s nataženými pažemi, kdo nám co
dá, staráme se sami o sebe, abychom
byli svoji činnost schopni pokrýt.
V této souvislosti musím s velkým
povděkem a uznáním vyzvednout
naše partnery a sponzory, kteří nám
již celá léta pomáhají zajistit činnost
i získávat cenné medaile a úspěchy
pro prostějovský nohejbal,“ podotkl
a vyjmenoval dlouhý seznam nohejbalových mecenášů.
Kromě Statutárního města
Prostějov a Olomouckého kraje
jsou to firmy Tomi-Remont, Auto
Rolný, DT-výhybkárna a strojírna, VENDI, M. I. S. Protiva-

nov, Fedor-auto, VaK Prostějov
a střídavě další sponzoři či firmy,
s jejichž pomocí mohl oddíl zahájit i letošní ligové soutěže. „Zda
je ovšem budeme moci i úspěšně
dokončit, to již v současné době
říci nemohu...! Je to velká škoda
a jistá kuriozita, neboť v loňském
roce nejúspěšnějšímu nohejbalovému mládežnickému oddílu
v republice hrozí reálně boj o své
zachování i pro další roky,“ varuje
Beneš před nedozírnými následky.

Je tu potenciál i na
mužskou extraligu!
Oddíl nohejbalu má již celou řadu
roků velkou prestiž u Českého nohejbalového svazu a u nohejbalové
veřejnosti nejen v tuzemsku, ale
i v dalších sousedních zemích,
kde se nohejbal hraje. Téměř
každoročně
je
pořadatelem
některého mládežnického mistrovství republiky, dvakrát byl
společně se Slovenskou unií nohejbalu spolupořadatelem Evropského poháru žákovských družstev.
„Oddíl vychovává talenty a budoucí juniorské reprezentanty,
jakými nedávno byli Klaudy,
Pacejka, Drobil, Roba, Ftačník
a je výrazně vyznačen na pomyslné nohejbalové mapě ČR. Má

nejvíc ligových rozhodčích, kteří
rozhodují více než polovinu všech
ligových utkání na Moravě,“
upozornil Richard Beneš.
Budoucnost ale v současné době
příliš růžově nevypadá. A to
navzdory tomu, že muži jsou
na čele a dorostenci v nejlepší
trojce své soutěže. „Bohužel nyní
zdaleka ne vlastní vinou musí
oddíl bojovat o své přežití a uhájení
ligového nohejbalu v našem
městě. A to nejen letos, ale zřejmě
i v příštích sezónách. Přitom věkové
a výkonnostní složení kádru mužů
dává šance nejen na přežití, ale
i na myšlenku reálného postupu do
první ligy nebo extraligy,“ nevzdává se kormidelník nadějí na atakování nejvyšších pozic.
A stejně tak ani samotní sportovci,
kteří přesvědčují o svém potenciálu. „Kluci pilně trénují a chtějí
i v dalších létech dobře propagovat své město a prostějovský
nohejbal.
Jejich
tréninková
morálka je opravdu na vysoké
úrovni. Stále ovšem zůstává
jako stín nezodpovězená otázka
o zabezpečení další činnosti
a to jak na půdě Sokola I, nebo
případně pod jiným názvem.
Všechny množnosti zůstávají
ve hře a vedení oddílu bude dále
usilovně jednat o všech jiných
možnostech,“ naznačil i variantu
velkého přerodu Richard Beneš.

Prostějovští mladší žáci jsou NEJLEPŠÍ KORFBALISTÉ V REPUBLICE Juniorští BOXEŘI

České Budějovice, Prostějov/
jim - Na počátku května se
v Českých Budějovicích uskutečnil finálový den mladších
žáků. Ti prostějovští nejprve
v semifinále zdolali soupeře
z Nového Lískovce 8:1, následně
po vyrovnaném finálovém souboji zdolali rovněž Šenov, a stali
se tak mistry České republiky
ve své věkové kategorii. Za celou
sezonu neprohráli ani jednou
a úspěšné vystoupení ještě umocnilo vyhlášení Jakuba Podhorného z SK RG Prostějov nejlepším
hráčem finálového dne.
Bitva o finále měla jednoznačný
průběh. Již po poločase vedl tým
Martina Šnévajse a Anety Lešanské 4:1, po konci zápasu byl rozdíl
hned sedmikošový. „Na soupeře
jsme vlétli ve velkém stylu. Obrana
pracovala na sto procent a bylo jen
otázkou času, kdy se našim hráčům
podaří vstřelit koš. Nebýt nervozity
při zakončení, mohlo jich na naší
straně být mnohem víc,“ popisovala výsledkově hladké střetnutí
Lešanská.
Zejména díky výborné otevřené
obraně se soupeři podařilo skórovat jen jednou, a sice z penalty.
„Zhruba osm minut před koncem
již nebylo pochyb o našem postu-

pu do finále a atmosféru zápasu na
finálovém dnu si tak mohli vyzkoušet i ostatní hráči z lavičky,“ dodala
prostějovská trenérka.
V dalším semifinálovém zápase
zdolal Šenov domácí České Budějovice a stal se tak finálovým soupeřem SK RG. „Před posledním
duelem dne by se dala nervozita
krájet. Tíha okamžiku bohužel nepadla jen na prostějovské trenéry,
ale i na hráče, což se projevilo
v celém finálovém duelu. Soupeř
na tom byl naštěstí podobně a naše
výborná obrana nás opět podržela,“
líčila Lešanská.
Chválila zejména Barboru Krčovou, která výborně ubránila nejlepší hráčku turnaje. To byl jeden
z důležitých faktorů vítězství. Do
vedení se dostal díky penaltě Šenov, to Prostějov stejnou možnost
nevyužil a na vyrovnání si ještě
chvíli musel počkat. Poločas tak
skončil nerozhodně.
Ve druhé půli se prostějovští žáci
dostali do vedení 3:1, druhý finalista se však nehodlal vzdát a ihned
po oddechovém čase snížil. „Asi
šest minut před koncem po krásném úniku a zakončení Kubíka
jsme opět vedli o dva koše, soupeř však hned odpověděl přesnou
střelou na 4:3. Zbývalo pět minut

získali dva bronzy

Zlatí. Mladší žáci SK RG Prostějov prošli sezonou bez porážky a mohli slavit titul. Foto: www.korfbal.cz
do konce a nervozita vzrůstala.
V útoku se nám nedařilo vůbec nic,
naštěstí jsme velice dobře bránili,“
vtahovala do děje. Závěr byl velice
napínavý, neboť šest sekund před
koncem odpískal rozhodčí zdržování hry a Šenov měl poslední šanci na
skórování. Tu ale díky pečlivé obraně nevyužil a mladší žáci SK RG
Prostějov se stali mistry.
„Sláva vítězům, čest poraženým. Je nutné dodat, že Šenov
se na nás výborně připravil

a hrál opravdu dobře. Na nás to
však naštěstí nestačilo a v sezoně
2013/2014 jsme zůstali neporaženi. Děti si po několikaleté práci

konečně vychutnaly, jaké to je vyhrát zlato ve finále. Moc jim to přejeme,“ shodli se trenéři vítězného
souboru, pro něž je to splnění snu.

jak dopadlo vyvrcholení finálového dne mladšího žactva
Semifinále: Prostějov - Nový Lískovec 8:1 (4:1), Šenov - České Budějovice 4:2 (3:0). O 3. místo: Nový Lískovec - České Budějovice 8:6
(4:6). Finále: Prostějov - Šenov 4:3 (1:1).
Konečné pořadí Korfbalové ligy mladšího žactva: 1. SK RG Prostějov, 2. KC-ZŠ Šenov, 3. KK Brno Nový Lískovec, 4. KCC Sokol
České Budějovice.

Úspěch prostějovského SKC na tradičním podniku v Brně:

PSZCZOLARSKI VYJEL BRONZ NA 500+1 KOLO
Brno, Prostějov/oš, jim - Prvním
letošním testem, jak si nová
prostějovská sestava povede na
dráze, se o předminulém víkendu od pátku 16. do neděle
18. května stal tradiční závod
500+1 kolo. Této dráhové klasiky, jež se v Brně jezdí už od
roku 1966, se zúčastnila celkově
sedmička jezdců SKC TUFO
Prostějov a podařilo se jim splnit
předstartovní cíl - vybojovat
umístění na stupních vítězů.
A to i přesto, že se na start postavili závodníci z celkově sedmi
zemí a nejsilnější zastoupení měla
Dukla Praha.
Žlutomodrý tým do závodu vyslal
Jakuba Filipa, který má na kontě
třetí místo z roku 2012 a páté místo
z roku 2011, dále Viktora Vrážela,
Josefa Maňouška, Luďka Lichnovského, Christophera Imreka,
Wojciecha Pszczolarského, který
je aktuálním mistrem Polska v bodovacím závodě, a proto startoval
v dresu polského mistra, a Matěje Zahálku, pro něhož se jednalo o vůbec
první start v dráhovém závodu.
Podnik 500+1 kolo má svá
jedinečná specifika. Jde o bodovací
závod, který se jako jediný na světě
jede etapově. Úvodní čtyři etapy se
jedou na sto kol a boduje se každé
páté kolo, v padesátém a stém kole
je bodování ohodnoceno dvojnásobným počtem bodů.
Prvních sedmadvacet závodníků
v každé etapě získává body, přičemž
vítěz jich bere třicet, druhý sedmadvacet, třetí pětadvacet, a pak každý
vždy o jeden méně. Letos také na
závodníky čekala jedna změna
pravidel, neboť body a zisky okruhu
náskoku v poslední etapě jsou přímo

započítávány do omniových bodů,
čímž tato etapa nabyla na zcela
mimořádné důležitosti.
První dějství víceméně rozhodlo,
že lídrem prostějovského týmu
bude Wojciech Pszczolarski,
neboť se s dvacetisedmi body
umístil na druhém místě za vedoucím Milanem Kadlecem. Karty byly rozdány jasně, Dukla jela ve
zbytku závodu na zkušeného Kadlece, Prostějováci na svého polského
internacionála. Ve hře pak byla
velice silná ekipa polských a rakouských závodníků, kteří také chtěli
promluvit do celkového pořadí.
Druhou etapu opanovali v chladném
pátečním odpoledni právě Poláci,
když zvítězil Teklinski, před druhým
Kadlecem a třetím Nowaczekem.
Pszczolarski se umístil na místě
šestém, ale v průběžném pořadí
udržel druhé místo. Sobotní klání
nedopadly pro prostějovské barvy
úplně podle očekávání. Pszczolarski
se v obou etapách umístil na pátém
místě a propadl se v průběžném
pořadí na třetí místo, když jej stabilními výkony předstihl Ondřej Rybín
z Dukly Praha. To Milan Kadlec
jezdící v žlutém trikotu si upevnil
své vedoucí postavení.
Bodové rozestupy před závěrečnou etapou byly minimální,
„Pszczola“ ztrácel na Rybína tři
body, stejný bodový rozdíl jej pak
dělil od čtvrtého Jeziorského, pět
bodů od pátého Matznera.
Poslední etapa, která byla na programu v nedělním odpoledni, se
ale nakonec neodjela. Pršelo již
od pátku, ale až v neděli padaly
dešťové kapky pod takovým
úhlem, že namokla protilehlá
rovinka a závod se tak z rozhod-

Medailisté. Erik Boreček a Ivo Spáčil (první dva zprava) si vyboxovali
bronz, zcela vlevo bývalý dlouholetý reprezentační trenér a současný
kouč Moravanu Prostějov František Gašparík. Foto: Sport klub Prostějov
Chlumec, Prostějov/jc, jim - Ve dnech 9. až 11. května se v Chlumci uskutečnilo Mistrovství České republiky v boxu juniorů.
Prostějov byl na tomto vrcholném turnaji zastoupen pouze
dvěma borci a navíc ve stejné váhové kategorii do čtyřiašedesáti
kilogramů, přesto se ani jeden z nich nevrátil s prázdnou a oba
sportovci získali bronzové medaile.
Erik Boreček z Moravanu Prostějov technicky předčil Vasila Juliuse z SK boxing Praha, v závěrečném kole však vyčerpal všechny
síly, nestačil účinně odolávat soupeřovým tvrdým útokům a utkání
nedokončil.
Ivo Spáčil ze Sport klubu Prostějov se utkal se zkušeným Danielem
Bažem z SK Baník Most. Ivo statečně bojoval o každý bod, ale bodovanou převahu nezískal. Nutno dodat, že zatímco Ivo nastupoval
ke svému pátému utkání v kariéře, Daniel Bažo jich měl za sebou již
čtyřiaosmdesát a sedmapadesát z nich vyhrál. Nastoupit a bojovat
proti borci, ověnčeným cennými vítězstvími nejen z ČR, vyžadovalo
odvahu a odhodlání, za které si Ivo Spáčil zaslouží uznání a přání
dalších sportovních úspěchů.
Poděkování patří také městu Prostějov a Olomouckému kraji za
finanční podporu. Případní noví zájemci o sportovní aktivity naleznou potřebné informace na www.skpv.cz, na uvedené adrese jsou
i odkazy ke shlédnutí uvedených utkání.

www.vecernikpv.cz
Pestré zpravodajství z Prostějovska

Trio nejlepších. Brněnské dráhařské klasice vládl Milan Kadlec (uprostřed), prostějovský jezdec Wojciech
Pszczolarski (vpravo) si vyjel bronz.
Foto: Jan Brychta
v poslední etapě se pátým místem
blýskl Jiří Šána a startoval i Dan
Chytil. V kadetech startovali Martin Šmída a Vilém Bajer, přičemž
lépe se dařilo prvnímu z dané
dvojice, který v těžké konkurenci
obsadil velmi slušné páté místo.
Mezi juniorkami měla prostějovská cyklistika zástupce v Kristýně

„Vzorem má být bundesliga,“
říká Petr Novotný, který už se
do ringu definitivně nevrátí

Mráčkové a Evě Planičkové, která
přes nepříjemný pád ve třetí etapě
obsadila hezké třetí místo. Do
závodu kadetek se při absenci Veroniky Pěčonkové vydala pouze
Ema Cetkovská a vybojovala
krásné čtvrté místo, mezi žáky Prostějov/jim - Do mezinárodní
závodili Dan Polanský a Jan boxerské soutěže by se kromě
Prostějova mohly zapojit Nitra
Klečka.
s Dubnicí ze Slovenska, polský
Knurov a maďarské týmy nacházející se poblíž slovenských
Kategorie Elite: 1. Milan Kadlec 117 bodů, 2. Ondej Ry- Juniorky: 1. Ema Kaňkovská (Dukla Brno) 40 b., hranic.
bín (oba Dukla Praha) 95 b., 3. Wojciech Pszczolarski 92 2.Anna Drdová (Dukla Praha) 25 b., 3. Eva Pláničková 10 b. „Pokrok by to byl, extraliga potřebuje nakopnout poté, co dvakrát
b., ... 18. Christopher Imrek 28 b., 20. Viktor Vrážel 27 b., ... 6. Kateřina Mráčková (obě SKC TUFO Prostějov) 0 b.
27. Jakub Filip 20 b., 28. Josef Maňoušek 18 b., 30. Lu- Kadeti: 1. Dawid Czubak (Kalicz) 142 b., 2. Jakub Otruba za sebou některé týmy odstoupily,
děk Lichnovský 17 b., 47. Matěj Zahálka (všichni SKC (Mapei Kaňkovský) 129 b., 3. Martin Čechman (Cyklo- a došlo k znehodnocení. Vzorem
TUFO Prostějov) 0 b.
team Ostrov) 126 b., .. 5. Martin Šmída 105 b., 26. Vi- nám může být bundesliga, jíž se
Ženy: 1. Alžběta Pavlendová (Dukla Bratislava) 35 b., lém Majer 26 b., 33. Eva Pláničková 10 b., 43. Kateřina účastní celky z Německa, Polska
2. Martin Růžičková, 3. Jarmila Machačová (obě Dukla Mráčková (všichni SKC TUFO Prostějov) 0 b.
i Nizozemska, čekají nás ale ještě
Praha) 0 b.
Žáci: 1. Lukas Viehberger (Die No Rad Union) 139 b., dlouhá jednání,“ poukázal Petr
Junioři: 1. Patryk Solinski 135 b., 2. Kamil Zawistowski 2. Karel Vacek (Příbram) 125 b., 3. Petr Kelemen (Duk- Novotný na projekt fungující na
(oba Polsko) 133 b., 3. Michal Kohout (Dukla Praha) 114 b., la Brno) 125 b., ... 21. Ema Cetkovská 37 b., 26. Daniel stejné bázi.
... 9. Luděk Helis 90 b., 22. Daniel Chytil 33 b., 23. Jiří Polanský 16 b., 28. Jan Klečka (všichni SKC TUFO Čerství obhájci českého tuzemŠána (všichni SKC TUFO Prostějov) 31 b.
Prostějov) 5 b.
ského titulu, k němuž dokráčeli

nutí rozhodčích nejel. Jezdec SKC
TUFO Prostějov tak zůstal na
třetím místě.
V doprovodných mládežnických
závodech
nechyběli
ani
prostějovští závodníci. Mezi juniory obsadil celkové deváté
místo po předchozím náročném
programu unavený Luděk Helis,

CELKOVÉ VÝSLEDKY ZÁVODU 500+1 KOLO

i díky podpoře ze strany Olomouckého kraje a města Prostějova, čeká nyní zhruba dva a půl
měsíce dlouhá přestávka vyplněná
regenerací, poté v srpnu nastane
období příprav a soustředění na
ostrý zářijový start.
Tohoto období využije prostějovský výběr k případnému
posílení, jednání zatím probíhají
a dosud není nic jasného. Snad
jen definitivní stvrzení, že Petr Novotný se ani po nedávné exhibici
k aktivní kariéře zřejmě nevrátí.
„Box mě stále baví a pohyb taky,
do ringu bych ale musel jít připraven, na což není dost času. Musím
řešit chod oddílu a také už mám
z minulosti určité problémy, někdy
mě to ale opravdu láká,“ přiznal
celkově šestinásobný český mistr
a trojnásobný vítěz extraligy.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s prostějovským rodákem, který hraje již téměř dvacet let nejvyšší hokejovou soutěž

„KDYŽ NEBUDU MÍT NABÍDKU Z EXTRALIGY, NEPŮJDU JINAM NEŽ DO PROSTĚJOVA!“
Marek Černošek prožil sestup do první ligy,
gy v čele hráčské asociace se mu naopak
p dařilo
Prostějov - Je tomu již téměř osmnáct let, co si Marek Černošek odbyl premiéru v extralize dospělých. Tehdy dvacetiletý prostějovský odchovanec dostal příležitost v dresu
HC Olomouc a jen s několika vloženými prvoligovými zápasy vydržel v nejvyšší domácí
soutěži až do současnosti. Za tu dobu oblékl dres hned osmi klubů a dvakrát zdvihl
nad hlavu pohár pro celkového vítěze. Před měsícem ale naopak musel skousnout
opačné emoce a pád do první ligy. A jelikož sedmatřicetiletý obránce již pravděpodobně
mezi Rytíři z Kladna pokračovat nebude, je ve hře i jeho comeback na rodnou hroudu! Velkou roli bude hrát skutečnost, jak se vše podaří skloubit s jeho pozicí předsedy
České asociace hokejistů. I o tom s ním Večerník hovořil v rámci seriálu rozhovorů
s odchovanci prostějovského hokeje v extralize. Odpovědi na toto téma však najdete
až v příštím čísle, dnes je řeč o extralize a budoucnosti Marka Černoška...
Jiří Možný
Máte za sebou celkem
osmnáct extraligových
sezon, byla ta nedávno skončená zatím nejhorší?
„(hořký úsměv) Toto byla suverénně nejhorší sezona! Bohužel nic
z toho, co k hokeji patří, se nepovedlo. Nedařilo se mně osobně
a ani týmu, načež vše vyvrcholilo
sestupem do první ligy. Nejsem
z toho vůbec nadšený, protože
podepsat se pod sestup Kladna
mě netěší... Na druhou stranu je to
sport a před sezonou byla spousta mužstev, jimž se to mohlo stát.
A objektivně si myslím, že my
jsme byli jedním z kandidátů...“
Přitom sezonu jste zahájili dobře a drželi jste se
kolem míst zaručujících předkolo...
„Ano, nezačali jsme špatně. Měli
jsme celkem dobrou letní přípravu, úvod sezóny se vcelku vydařil.
Bohužel jsme ale měli spoustu
dlouhodobě zraněných hráčů
a byli to zrovna kluci, kteří tvořili
osu týmu. Tento fakt se na nás
podepsal zrovna ve chvíli, kdy se
lámala sezóna, tedy v listopadu
a v prosinci. Tam jsme začali dost
ztrácet a už se pak z toho nedostali. Je ale také potřeba říct, že za
dobu, co jsem byl v Kladně, byl

klub ekonomicky stabilizovaný,
a co se týče financí, žádný problém neexistoval.“
Troufáte si na svou devatenáctou sezonu v nejvyšší soutěži?
„Pocitově si troufám, myslím si,
že bych na to měl fyzicky, a snad
ještě i herně. Po této zpackané
sezoně bych měl i o to větší chuť
ukázat, že ještě nepatřím do starého železa..(úsměv) Jen teď jsem
měl drobný zdravotní problém, ale
nešlo o nic zásadního. Byl jsem na
operaci ramene, ale už teď se začínám připravovat a čekám, jestli
nějaká nabídka přijde, nebo ne.“
Takže vaše další angažmá je zatím ve fázi sondování?
„Teprve v těchto dnech se začínám
starat o příští angažmá. Vzhledem
k tomu, že nemám agenta a nikdo
mě nezastupuje, tak jsem se nejprve soustředil na to, abych si doléčil ruku. Řekl jsem si, že počkám
do mistrovství světa, po němž se
začnou škatulata hýbat. Uvidíme,
jestli o mě někde zájem bude nebo
nikoliv.“
Zdravotně jste tedy fit?
„Ano, jsem již v pořádku.
Přípravu jsem začal zrovna dnes
(tj. v pátek 23. května - pozn. red.),
dopoledne jsem měl první trénink
a cítím se dobře.“

Úvodní jednotku jste absolvoval s místními Jestřáby. Bylo pro vás lepší, že jste
se mohl připravovat v týmu?
„Já nemám problém s tím trénovat v kolektivu, individuální
přípravu jsem zařadil jen z toho
důvodu, že poslední čtyři roky
jsem působil v Litvínově a na

ku na pokračování jsem
„Nabídku
nedostal.l. Když jsem se s vedením
loučil a hodnotili jsme sezónu,
tak mi řekli, že vůbec neví, jak to
ál. Musí počkat, až se vrábude dál.
tí Jarda Jágr, který všechno řeší
a řídí. Co mám zprávy od kluků,
tak na Kladně stále trénuje pouze ta hrstka, co smlouvu měla,
ý kluků
a kroměě dvou tří mladých
nikoho nepřivedli. Čeká se tedy,
čí mistrovství světa.“
až skončí
Jak je tedy v současnosti reálný váš návrat do
ova a působení v dresu
Prostějova
bů?
Jestřábů?
mu Prostějova vím, pro„O zájmu
m s Jirkou Vykoukalem
tože jsem
šem Sršněm v kontaki Tomášem
tu, ale mojí prioritou je ještě
xtraligu. Na druhou
hrát extraligu.
stranu mohu říct, že pokud
nebudu mít nabídku z ex-

vat a odpoledne se věnovat
práci. Odtud je vše
trošičku těžší,
mám to do
Prahy dál...“

„Pocitově si troufám a myslím si,
že bych na to měl herně i fyzicky.
Po této zpackané sezoně mám navíc
chuť ukázat, že na extraligu stále mám.“

prostějovský odchovanec MAREK ČERNOŠEK
o případné devatenácté sezoně v nejvyšší domácí soutěži
Kladně, takže jsem si chtěl užít
také trochu Prostějova i rodiny.
V obou týmech jsem se tak dohodl, že budu přes léto trénovat sám.
Přece jen ve svém věku už dostávám nějakou úlevu a Prostějov
mi ve spoustě věcí sedí.“
Smlouva v kladenském klubuvámskončila.Už víte, jestli budete pokračovat mezi Rytíři?

traligy, nepůjdu nikam jinam než
do Prostějova! Ale v souvislosti
s tím také zvažuji, jestli ještě dokážu skloubit hokej a novou práci, která mi zabírá spoustu času...
V každém případě teď se budu
normálně připravovat na sezónu
a během léta zjistím, zda-li vše
dám dohromady. Když jsem
trénoval na Kladně, měl jsem
zázemí v Praze, tak pro mě bylo
j
jednoduché
dopoledne odtréno-

Kolik času musíte trávit
v hlavním městě?
„Zatím jsem tam každý týden tři
dny a zbývající čtyři pak doma.
Předpokládal jsem, že mi nová
pozice zabere hodně času, ale
rozdíl mezi předpokladem a realitou je o dost tvrdší...(úsměv) Hokej je ovšem krásné zaměstnání
a musím říct, že do rozvoje hráčské asociace investuji veškerý
svůj čas. I hraní hokeje mě ale

pořád baví, jinak bych už dávno
na rovinu řekl, že na to kašlu a pověsím brusle na hřebík, načež
se budu věnovat jen práci.
Proto mě to nutí přemýšlet,
jestli jsem schopen dát
časově dohromady dvě
zaměstnání,prostě sedět
jednou zadnicí na dvou
židlích...(smích)“

Foto: Jiří Možný

Sledoval jste výkony
Jestřábů v uplynulém
období?
„Ano. Byla tu vždy úplně neskutečná atmosféra. Na zápas chodilo
tři a půl tisíce lidí, přitom my jsme
měli na Kladně krásných sedmnáct set... Už jen kvůli tomuto
si Prostějov zaslouží první ligu.
Navíc ambice vedení takto byly
nastaveny již od začátku sezony
a myslím si, že pokud tým je připraven takto pracovat, je tam nastaven jasný směr.“
Může i postup do první
ligy hrát roli při vašem
rozhodování?

„Takhle bych to neřekl. V mé pozici se opravdu rozhoduji o tom,
jestli bu
budu schopen skloubit trénování, zápasy, dojíždění a práci.
Ať už jje to extraliga, první nebo
druhá liliga, protože ani do třetí nejvyšší so
soutěže nemůže člověk přijít
bez tré
trénování, pořádné přípravy
a mysle
myslet si, že si z něj všichni sednou na zadek. Je příjemnější se
pro Pro
Prostějov rozhodovat v první
lize než ve druhé, ale takhle bych
to vážn
vážně nestavěl.“
Loni jste absolvoval jeden trénink s malými
Jestřábíky, plánujete letos zoJestřáb
paková
pakování?
„Kdyby mě někdo z trenérů mládeže os
oslovil a měl bych na to čas,
tak by
bych o tom přemýšlel. Myslím ssi, že ti kluci hlavně potřebují vzor, aby se u drilu a dřiny
udrž
udrželi. Udělal bych to určitě
zno
znovu.“
V případě prostějovského klubu se hovoří o extraligových ambicích,
j se podobné spekulace
jak
poslouchají?
„To se musí každému
´Prostějovákovi´ poslouchat dobře! Každý patriot
si musí mnout ruce, když
slyší, že do roka bude v
Prostějově
extraliga a za
P
další
dalš rok se vyhraje...(úsměv)“
Považujete tyto vize za
reálné, nebo jde spíše jen
o snění?
„Je to o tom, kolik bude vedení
LHK schopno sehnat partnerů,
jak vysoký dá dohromady finanční rozpočet, jaký složí tým
a jak dlouhodobě vše udrží. Sport
u nás není výdělečný, nedá se
vydělávat na vysílacích právech,
či třeba merchandisingu. V Prostějově je značnou výhodou, že se
velká částka dá vybrat ze vstupného, protože je předpoklad, že
bude-li hrát v první lize dobře, tak
budou chodit dva a půl tisíce lidí
pravidelně, na atraktivnější zápasy
i víc. To je položka, kterou ostatní
týmy nemají. Je to ale všechno
otázka na vedení, extraliga totiž
stojí opravdu hodně peněz.“

PŘÍŠTĚ: ONDŘEJ VITÁSEK

S k
koncem h
hokejové
k j é extraligy
t li
přichází
ři há í tten nejlepší
jl ší č
čas na ohlédhléd
nutí se za sezónou 2013/2014. PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto dlouhodobý propagátor ledního hokeje i sportu obecně,
pro vás na letošek připravil seriál s prostějovskými odchovanci
v nejvyšší soutěži. Shodou okolností jde o kompletní jednu pětku. Vše
zahájil počátkem května Antonín Honejsek, jež vybojoval se Zlínem zlato a mistrovský titul. V předchozím čísle jste si mohli přečíst interview
s Petrem Kumstátem, který došel s pražskou Spartou k bronzové medaili, minule následoval třetí forvard do party Jiří Cetkovský z Pardubic. Do
tohoto čísla jsme původně avizovali rozhovor s Ondřejem Vitáskem, ten
ovšem až do uzávěrky vydání trávil čas společně se zbytkem realizačního
týmu v běloruském Minsku, kde sváděl boj o svou premiérovou medaili
z mistrovství světa. Z tohoto důvodu a kvůli zajištění co největší aktuálnosti jsme se rozhodli pozměnit pořadí a přinášíme neméně zajímavé
povídání se zkušeným obráncem Markem Černoškem. Na pocity a názory
Ondřeje Vitáska se tak můžete těšit příští pondělí 2. června.

kdo je
Marek Černošek

Zástupce kapitána. Mezi kladenskými Rytíři zastával Marek Černošek důležitou pozici, po celkově nevydařené sezoně se ale bude
stěhovat jinam.
Foto: internet
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Zk š ý h
Zkušený
hokejový
k j ý obránce
b á se narodil
dil 22
22. ččervence 1976 v Prostějově, kde také začal s hokejem. V dresu TJ a posléze HKC a BHS Prostějov okusil druhou a první hokejovou ligu,
ročníkem 1996/1997 začala jeho extraligová
kariéra. Debut v nejvyšší domácí soutěži zažil
jako hráč Olomouce, poté rovněž hájil barvy Karlových Varů, Plzně, Litvínova, Havířova, Vítkovic, Sparty Praha, opět Litvínova
a nejnověji poslední dvě sezony Kladna. Se Spartou se stal dvakrát
mistrem ligy, osmnáctkrát oblékl reprezentační dres. Na Kladně
si zahrál po bohu hvězd z NHL, navíc se zapsal do historie klubu
jjako střelec jjubilejního
j
8000. ggólu v nejvyšší
j y soutěži. V polovině
p
loňského roku se stal předsedou nově vzniklé České asociace hokejistů, na ledě se mu ale následně příliš nedařilo a sestup Rytířů
do první ligy neodvrátil. Do statistik si v ročníku 2013/2014 zapsal
devětatřicet utkání za Kladno a jedno za Beroun, na konto si připsal dva góly, tři nahrávky, mínus patnáct bodů v bilanci plus/
mínus a osmadvacet trestných minut.

