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ŠOK! ŽOUŽELKA
JE Z BASY VENKU!

ZNÁMÝ ZLODĚJ AUT
si odseděl jen necelý rok a půl...
Mostkovice, Prostějov/mls

„
„Zamykejte
si pořádně auta,
z
zařiďte
si pojistky, už jsem
zpět!“ I takto by mohl znít
vzkaz od Jiřího Žouželky. Jak totiž Večerník koncem uplynulého týdne exkluzivně zjistil, šestačtyřicetiletý „Král prostějovských zlodějů aut“ byl nedávno předčasně propuštěn na svobodu! A tak
přestože auta kradl několik let, ve výkonu trestu
Kde je mu konec? Takto Jiří Žouželka přicházel v listopadu 2012 k soudu, aby si vyslechl rozsudek, který jej
nakonec strávil jen něco málo přes rok...
poslal na pět let do vězení. Přesto se už v dubnu 2014 ocitl na svobodě. Kde se dnes zdržuje, není známo. Dům
Ptáte se, jak je to možné? Nalistujte stranu 13! v Mostkovicích, v němž několik let žil, už změnil majitele.
Foto: archiv Večerníku

Bližší informace a poslední
kolo soutěže o vstupenky
najdete na straně 10
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od ČESKÉHO výrobce !

www.profitexprostejov.cz
w
582 346 300

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Rottweiler sám v parku
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 2. června 2014

ze soudní síně...

ČERNÁ KRONIKA

CIKÁNKA OKRÁDALA BABIČKY, KONEČNĚ PŮJDE DO BASY
Obtloustlá Růžena Lakatošová vyrážela na krádeže v luxusním mercedesu...

Na linku 156 bylo minulý čtvrtek 29. května před polednem
přijato sdělení o psovi, který se
volně pohybuje v Kolářových
sadech. Strážníkům se rottweilera podařilo odchytit a přemístit na služebnu městské policie.
Podle čipu z evidence psů byl
zjištěn majitel, který byl o odchytu informován. Přibližně za
dvě hodiny od události si chovatel psa vyzvedl. Byla mu udělena bloková pokuta.

Slečny viděly zloděje
Dvě jedenáctileté dávky si
předminulý pátek 23. května
povšimly v centru města muže,
který obhlížel uzamknuté zánovní jízdní kolo ve stojanu.
Po chvilce se sehnul a na tomto
kole odjel. Jeho jednání se dívkám zdálo podezřelé, a proto
se šly podívat na místo. Zde
spatřily na zemi přestřihnutý
lankový zámek. Celou událost
telefonicky oznámily. Strážníkům popsaly pachatele i horské
jízdní
kolo. Případ byl předán
j
Policii ČR.

Bezdůvodné napadení
Předminulou sobotu 24. května
o půl deváté večer u drozdovického rybníka došlo k incidentu mezi procházející dvojicí
a mladíkem. Ten dvacetiletého
muže, který šel se slečnou, provokoval a několikrát ho udeřil
pěstí. Strážníci v dané lokalitě
útočníka zastihli. Agresor nebyl
schopen předložit doklady, choval se neurvale a nemínil setrvat
na místě. Na výzvu nereagoval.
Dvacetiletý výtečník skončil
v ppoutech,, a ppoté byl
y ppředveden na služebnu Policie ČR ke
zjištění totožnosti. Obtěžovaná
dvojice byla zkontaktována, ale
důvod, proč ke konfliktu došlo,
jí nebyl známý. Celá záležitost
byla postoupena k správnímu
orgánu.

Zničená vitrína
Předminulou neděli 25. května
v časných ranních hodinách
spatřila oznamovatelka osobu,
která rozbila skleněnou výplň.
Událost se odehrála na Poděbradově náměstí. I přesto, že
hlídka provedla kontrolu okolí,
zmíněnou skupinu s počtem
okolo osmnácti osob již nenalezla. Z důvodu neznámého pay věc taktéž předána
chatele byla
Policii ČR.

V poutech na záchytku
Strážníci vyjížděli ve středu
28. května do provozovny
k neplatiči. Dvaatřicetiletý zákazník nemínil uhradit
svoji útratu v hodnotě 131
korun. Choval se arogantně
a při výzvě k opuštění baru
převrátil stůl, u kterého seděl. Na ulici pak několikrát
kopnul nohou do vchodových
dveří zmíněné provozovny,
a pokusil se převrátit popelnici.
Nato upadl na silnici. Své chování zcela nekontroloval a situace se vyhrotila natolik, že mu
byla nasazena pro jeho agresivní jednání pouta. Strážníci mu
dechovou zkouškou naměřili
1,94 promile. Muž samozřejmě
skončil na záchytce.

Kopal do lamp i popelnic
Minulý
ý čtvrtek 29. května
v podvečer byl v České ulici
přistižen třiadvacetiletý muž,
jak pokřikuje na kolemjdoucí
a kope do lamp pouličního
osvětlení, popelnic a kontejnerů. Svého jednání nemínil
zanechat. Jeho útočné chování se stupňovalo. I on skončil
v poutech a následně ve zdravotnickém zařízení v Olomouci.

Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Už před čtyřmi roky Růžena Lakatošová okradla Marii N.
z Nezamyslic, které v té době bylo už čtyřiadevadesát let! Obtloustlé cikánce, kterou prostějovský soud
odsoudil k pěti letům do vězení, se podařilo utéct na
Slovensko. Proces se proto musel v úterý minulého
týdne opakovat. Paní Marie se však svých peněz ani
spravedlnosti už nedočkala. Letos totiž zemřela...
Prostějov, Nezamyslice,
Kroměříž/mls
Drzá zlodějka romského původu si nežila špatně. Na krádeže vyrážela z Kroměříže
v luxusním mercedesu ověnčená zlatými šperky. Jejích 116
kilogramů živé váhy při výšce 158 centimetrů pak svědčí
o tom, že nouzí určitě netrpěla. Parazitovala přitom hlavně
na starších lidech. Terén si
obhlížela tak, že spolu s další
cikánkou jezdily po vesnicích
a braly to dům od domu. Zvonily na zvonky a budoucím
obětem se pokoušely prodat
deky či peřiny. Jedna z nich
je pak naoko předváděla,
čímž zakrývala lidem výhled.
Druhá pak šmejdila po domě
a kradla, na co přišla...

Probudila se a měla
dvě cikánky v domě
Někdy se ovšem do domů vybraných obětí prostě vloupaly.
K takovému případu došlo
i v Nezamyslicích na Prostějovsku. „Po obědě jsem
si šla lehnout. Když jsem se
vzbudila, stály u mé postele

dvě cikánky. Poznala jsem
je, protože se mi před časem
snažily prodat peřiny. Chtěla jsem je vyhodit, ale jedna
z nich mě chytila, zatímco
druhá šla do kuchyně, odkud
mi vzala dva tisíce šest set
korun, které jsem měla připravené na inkaso,“ popsala
nedlouho po svém okradení paní Marie z Nezamyslic
s tím, že loupežné přepadení na ní zanechalo následky.
„Nyní se sama v domě bojím,
v noci se budím a běhám ke
dveřím, abych se přesvědčila,
že jsou zamčené,“ vypověděla paní Marie, která v té době
doufala, že se k ní ukradené
peníze snad někdy vrátí. Už se
však bohužel nedočkala...

Zlodějku usvědčil
luxusní mercedes
Cikánské zlodějky byly svými
rejdy známé po celé Moravě
od Bruntálu až po Uherské
Hradiště. Přesto jejich odhalení nebylo vůbec jednoduché.
Při identifikaci pachatelky
sehrála hlavní roli pohotovost mladé dívky právě
z Nezamyslic. Tu zaujal lu-

PODVOD: Slíbil úvěr
a pět tisíc je v tahu!
Prostějovsko/mik - Osmapadesátiletá žena z Prostějovska naletěla podvodníkovi, který jí slíbil zprostředkování úvěru. Od
ženy vykutálený dacan vybral
zálohu ve výši pěti tisíc korun,
od té chvíle se ale u ní neobjevil
a žádný úvěr nezajistil!
„Ze
spáchání
trestného
činu podvodu je podezřelý
sedmatřicetiletý muž z Brněnska, který osmapadesátileté ženě z Prostějovska slíbil
v průběhu posledních dvou
měsíců roku 2013 zajistit dvousettisícový úvěr. Od ženy, pod

záminkou jeho zprostředkování,
vylákal pět tisíc korun. Paní se
však kýženého úvěru nedočkala. Údajný zprostředkovatel
pětitisícovou částku použil pro
vlastní potřebu,“ informovala
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství policie ČR
Olomouckého kraje.
Ve čtvrtek 29. května si od
prostějovských policistů muž
vyslechl sdělení podezření ve
zkráceném přípravném řízení, za
kterému,vpřípaděprokázáníviny
a odsouzení, hrozí až dvouletý
pobyt za mřížemi.

xusní mercedes zaparkovaný
u silnice. Následně uviděla,
jak z domu vybíhají dvě
ženy romského původu. Stejný mercedes pak poznala při
své návštěvě Kroměříže, kde
Růžena Lakatošová v té době
žila. Při policejní rekognici pak zlodějku na fotografii
bezpečně poznala. „Obžalovanou identifikovala i poškozená. Byl jsem tomu osobně
přítomen a mohu potvrdit, že
navzdory svému věku ji na
fotografii označila beze všech
pochyb,“ vyjádřil se ve své
závěrečné řeči státní zástupce
Jaroslav Miklenda. Navzdory
tomu všemu notorická lhářka
a zlodějka stále tvrdila, že
v den krádeže byla na Slovensku
u doktora. Nic takového však
nebyla schopna dokázat a její
lži jí pouze ublížily.

Vrtačky z auta

Před spravedlností
utekla na Slovensko
Podobně jako třeba Robert
Kovařík utekla Růžena Lakatošová, ještě než byl vynesen původní rozsudek, před
spravedlností za hranice. Od
té doby se skrývala na Slovensku. Lapit se ji podařilo až
nyní. Neputovala však přímo
do vězení, jak by si zasloužila.
Stejně jako Kovařík měla právo, aby se proces s ní opakoval.
Navzdory jasným důkazům
se i tentokrát obhajoba až
s nepochopitelnou urputností
snažila upozorňovat na údajné rozpory ve výpovědích
obou klíčových svědkyň.

Senát prostějovského soudu
se však obalamutit nenechal
a pětiletý nepodmíněný trest
v úterý potvrdil. „Na straně
obžalované nenacházím žádné
polehčující okolnosti. Nikdy
se nepřiznala, svého činu nelitovala a poškozené za celou
dobu nevrátila ani korunu. Při
své obhajobě mnohokrát lhala
a snažila se celý proces pouze

protahovat. Přitom kromě Prostějovska prokazatelně kradla
i v regionech Vsetínska, Uherskohradišťska či Jesenicka,“
uvedla v odůvodnění výše trestu předsedkyně senátu Ivona
Otrubová.
Rozsudek dosud nenabyl
právní moci, obhájce si ponechal lhůtu pro možnost odvolání.

Prostějov/mik - O holý život
bojuje nyní v nemocnici prostějovská seniorka, kterou
uplynulou sobotu ráno na
přechodu pro chodce na Petrském náměstí smetl řidič
„škodovky“. Policie ho nyní
podezřívá z trestného činu
a hrozí mu tříletý kriminál.
Pokud to ovšem důchodkyně
přežije...
„V sobotu jednatřicátého května ráno při vyjíždění z kru-

hového objezdu na Petrském
náměstí v Prostějově s největší
pravděpodobností nedal řidič
vozidla značky Škoda Felicia
přednost osmdesátileté chodkyni, která přecházela silnici
zprava po přechodu pro chodce.
Došlo ke střetu vozidla s chodkyní, která v důsledku nehody
utrpěla těžké zranění a musela
být převezena do nemocnice,“
popsala závažnou nehodu Marie Štrbáková, tisková mluvčí

Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
K havárii s chodkyní došlo
s největší pravděpodobností díky neopatrnosti. Požití
alkoholu před jízdou totiž
policisté u řidiče vyloučili.
„Čtyřiašedesátiletý řidič je nyní
podezřelý ze spáchání trestného
činu těžkého ublížení na zdraví
z nedbalosti. Policisté příčiny
a okolnosti nehody šetří,“ dodala
Marie Štrbáková.

Spadla klec. Růžena Lakatošová z Kroměříže je protřelou zlodějkou, která cíleně okrádala zejména staré lidi. V luxusním mercedesu
jezdila po vesnicích na celé Moravě. Nestyděla se okrást ani čtyřiadevadesátiletou babičku z Nezamyslic.
Foto: archiv Večerníku

Na Petrském
náměstí
SMETL
CHODKYNI!
Řidiči „škodovky“ hrozí kriminál

Pestré zpravodajství

z Prostějovska
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V Žárovicích bral i žehličku na vlasy! CHLAST za třicet tisíc je FUČ

Žárovice/mik - Policie nyní
pátrá po chmatákovi, který
předminulý víkend vykradl
v Žárovicích stánek s občerstvením a odnesl si vše, co se
dalo pobrat...
„Ze spáchání trestného činu
krádeže je podezřelý zatím ne-

známý pachatel, který se ze soboty čtyřiadvacátého na neděli
pětadvacátého května vloupal do
stánku s občerstvením, který se
nachází v jednom z areálů v katastru
obce Žárovice. Z něj si odnesl televizor, alkoholické i nealkoholické
nápoje, cukrovinky, malý výdejní

automat na žvýkačky a nepohrdl
ani žehličkou na vlasy. Majitelce
tím způsobil celkovou škodu
odcizením a poškozením za deset
tisíc šestsettřicet korun,“ uvedla
k případu Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.

www.vecernikpv.cz

KRIMI ZPRÁVY hledejte také na webu

Prostějov/mik - Muži ze zahradního domku v Olympijské ulici v Prostějově zmizel
minulý pátek ze sklepa alkohol. Majitel přesně neví kolik,
ale škodu si odhadl na třicet
tisíc korun. Policisté nevšední
krádež vyšetřují.
„Škodu ve výši třicet tisíc korun vyčíslil majitel zahradního domku v Olympijské ulici
v Prostějově, do kterého se

vloupal někdy koncem pracovního týdne neznámý pachatel.
Nejprve překonal oplocení
pozemku a následně vnikl do
chaty a sklepa, kde odcizil
dosud nezjištěné množství alkoholických nápojů. Policisté
po pachateli pátrají,“ poskytla
Večerníku informace Marie Štrbáková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.

po kvartetu hledaných

Škodu za více než šestnáct
tisíc korun způsobil zatím
neznámý pachatel, který se
v průběhu minulého pondělí
26. května v ulici Sebastiniho v Držovicích vloupal
p
do osobního vozidla Škoda
Octavia. Rozbil na něm okno
a ze zavazadlového prostoru
odcizil příklepovou vrtačku
a aku vrtačku.

Auto není trezor!
Že auto není trezor, se
v noci z pondělí 26. na úterý
27. května mohl přesvědčit
třicetiletý řidič firemního
dodávkového vozidla Volkswagen Tranzit, kterému
zatím neznámý pachatel
z vozidla odcizil na sedadle
ponechanou tašku s oděvními svršky. Vozidlo bylo zaparkované
ve Fanderlíkově
p
ulici. Škoda byla vyčíslena
na dva a půl tisíce korun.

Sebral buben i lžíce
Ze spáchání trestných činů
krádeže a porušování domovní svobody je podezřelý zatím neznámý pachatel, který se v noci z úterý
27. na středu 28. května vloupal do jedné ze sklepních kójí
v domě na ulici J. V. Myslbeka
v Prostějově. Z ní odcizil vodováhu, elektrické ruční míchadlo, elektrickou ruční vrtačku,
buben s patnácti metry prodlužovacího kabelu, nerezové
zednické lžíce a poškodil jedny
dveře. Způsobil tak celkovou
škodu za 8 540 korun. V případě jeho zjištění mu hrozí až
tříletý pobyt za mřížemi.

Přišla o telefon
O telefon za 4 700 korun
přišla minulé úterý 27. května odpoledne sedmnáctiletá
dívka, když procházela od
Vápenice směrem na Kollárovu ulici. Neznámý pachatel
jí v nestřeženém okamžiku
odcizil mobilní telefon, který
měla uložený v batohu neseném na zádech. Policisté případ prověřují pro podezření
ze spáchání trestného činu
krádeže, za který pachateli,
v případě jeho zjištění, hrozí
až dvouletý pobyt za mřížemi.

Opilý cyklista

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.

Dal si jointa a jel!
Předminulou neděli 25.
května krátce po páté hodině odpoledne kontrolovali
policisté ve Vrahovické ulici
řidiče vozidla Peugeot. U třiadvacetiletého muže provedli
dechovou zkoušku, která
byla negativní. Zato test na
omamné a psychotropní láty pozitivní
p
kyy byl
na marihuanu. Řidič se přiznal, že si den
předtím dal jednoho jointa.
Při kontrole policistům navíc
nepředložil řidičský průkaz.
Ani nemohl, protože žádný
nevlastní! Jeho přestupky
bude řešit správní orgán.

JAN FORAL

GEORGE GALBA

MAREK KEJÍK

PETR KALÁB

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

se narodil 14. července 1999
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 26. května
2014. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 15 do 170 let, měří 170
centimetrů, má hubenou postavu,
hnědé oči a hnědé vlasy.

se narodil 28. července 1978
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 23. května
2014. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 35 do 36 let a měří mezi
180 až 185 centimetry. Další údaje nejsou uvedeny.

se narodil 16. prosince 1970
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 14. května
2014. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 44 do 45 let a měří mezi
170 až 180 centimetry. Další údaje nejsou uvedeny.

Minulý čtvrtek 29. května
krátce před druhou hodinou
odpoledne kontrolovali policisté v Nezamyslicích čtyřiatřicetiletého cyklistu. Provedli u něho dechovou zkoušku,
která byla pozitivní s hodnotou 2,48 promile alkoholu
v dechu. Na místě mu další
jízdu zakázali. Nyní je podezřelý ze spáchání přestupku
proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, který
bude po zadokumentování
oznámen příslušnému správnímu orgánu k projednání.

Zpravodajství

KDY VYLETÍ OP DO VZDUCHU?
Lidé by uvítali i DEMOLICI VIL členů
managementu zkrachovalého podniku!

Jedny z posledních fotografií prostějovské legendy. Z areálu Oděvního podniku už zbývá pouze
vstupní budova, a i ta brzy vezme za své. V celém objektu bude zdemolováno celkem šest budov,
komín však zůstane stát.
Foto: Martin Zaoral
Prostějov/mls - Městem se
v uplynulém týdnu začala
šířit horká zpráva jako brambor. Snad každého zajímalo,
kdy vyletí pozůstatky areálu
Oděvního podniku Prostějov
do vzduchu? To ale zatím
přes všechny „zaručené“
zprávy stále není jisté! Fak-
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tem je, že vedoucí odstřelu
ze společnosti Arcelor Mittal
spěchá. Podle jeho přání by
se vše mělo odehrát už v sobotu 21. června! A to i přesto,
že firma na trhací práce stále
nezískala potřebná povolení.
Na začátku uplynulého týdne
došlo k ústnímu jednání

subjektů, kteří mají co do činění
s budoucím odstřelem šesti
budov v hlavním areálu OP
Prostějov. „Technický vedoucí
odstřelu při této příležitosti
prosazoval termín jednadvacátého června. Nicméně v tuto
chvíli nelze toto datum potvrdit.
O povolení k odstřelu bude ro-

zhodnuto přibližně v polovině
června, teprve pak poběží patnáctidenní lhůta pro možnost
odvolání. Odstřel by tak šlo
zrealizovat pouze v případě,
že by se všechny zúčastněné
subjekty hned po rozhodnutí
vzdaly práva na odvolání.
A to nebývá obvyklé,” vysvětlil
Večerníku Bohuslav Machek, tiskový mluvčí Českého
báňského úřadu a dodal, že
podobně rozsáhlý odstřel
v České republice už dlouho
nebyl realizován.
Informace o odstřelu budov
v areálu Oděvního podniku
vzbudila mezi Prostějovany
celou řadu reakcí. „Bylo by
spravedlivé, kdyby stejný
osud potkal i vily lidí z vedení, kteří podnik s takovou
tradicí přivedli k totálnímu
krachu! Ostatně by je mohli
přimontovat hned vedle toho
dynamitu,“ prohlásil například
dvaatřicetiletý Martin.
Samotný odstřel si i přes
zlobu a naštvanost nechce
nechat ujít velké množství
lidí z Prostějova. Snad kvůli
nostalgickým vzpomínkám...
Prostor ve Vrahovicích však
bude neprodyšně uzavřený
a celou akci budou provázet
velké manévry jak hasičů, tak
i policistů.

Májka PADLA
…a slivovice opět „zařvala“!
BYLI JSME

na
video rnikpv.cz
ece
ww.v

w

U TOHO!

Žebřiňák a třísky. Velkou atrakcí při kácení májky v Drozdovicích byly projížďky městem na koňském povozu. Pak se už
Pavel Makový a spol. dali do kácení!
2x foto: Michal Kadlec

Prostějov/mik – Drozdovická
májka už neexistuje! V sobotu
ji místní chasa pokácela. Již tradiční drozdovická veselice přilákala dvě stovky hostů, kteří se
skvěle bavili. Ke smutku místních
se však opět nepodařilo zachránit „litránek švestkovice“, který
ukrývala korunka májky. Zase se
rozflákala!

„Z naší akce mám obrovskou radost,
přišla spousta lidí a májka byla zdárně
pokácena. Jen mě mrzí, že zase zařvala slivovice, jejíž láhev jsme při kácení
znovu rozbili. Prostě zařvala, stejně
jako vloni a předloni. Musíme vychytat
mouchy a vymyslet opatření, aby se to
už nestalo,“ litoval s úsměvem Pavel
Makový, hlavní organizátor májových
veselic v Drozdovicích.

RODIČE NEMAJÍ ČAS, VE ŠKOLNÍCH DRUŽINÁCH JE TAKŘKA TŘINÁCT TISÍC DĚTÍ!
„Za padesát korun měsíčně je o malé školáky bohatě postaráno,“ konstatuje Ivana Hemerková

PRIMÁTOR

GRATULUJEME!

Prostějov/mik – Hezky se to
počítá, radnice sto, primátor
pětasedmdesát! Nestor prostějovské komunální politiky
oslaví v pátek 6. června nádherné půlkulatiny. V naprosté svěžesti a pohodě se dožívá
tři čtvrtě století!
Večerníku samozřejmě nemohly narozeniny prvního
muže magistrátu Miroslava
Pišťáka (na snímku) uniknout.
Vždyť se o nich šušká po celé
radnici! „No samozřejmě se
chystáme na oslavu. Pan primátor je se vším všudy, včetně
toho nejlepšího i nejhoršího,
chlap! Je chytrý, vtipný, pohledný, dokáže pěkně zuřit
a tvrdohlavě dokáže stát
za svými cíly a požadavky.
A jsou okamžiky, kdy dokáže
býtnesmírněpozornýagalantní.
A já mu ze srdce přeji, aby
takový zůstal i v další pětasedmdesátce,“ řekla exkluzivně
Večerníku Alena Rašková, primátorova náměstkyně. A pozadu s gratulací nezůstala ani
další z náměstkyň. „Náš pan
primátor má pořád spoustu

Foto: archív Večerníku
energie a já mu přeji, aby mu
vydržela i v dalších letech. Ale
hlavně, ať mu vydrží pevné
zdraví. On totiž dodnes jednu
věc neumí, a to odpočívat. My
se ho snažíme hlídat, ale je to
marné, je to marné, je to marné,“ povzdychla si s úsměvem
Ivana Hemerková.
S gratulací všeho nejlepšího
k narozeninám Miroslava Pišťáka se samozřejmě připojuje
také PROSTĚJOVSKÝ Večerník! A jaké budou oslavy? To
se dočtete v příštím čísle!

ností umístění jejich ratolestí do
školní družiny během letních
prázdnin. „Stejně jako v uplynulých letech budeme zabezpečovat
tuto službu také během července
a srpna. Jednotlivé základní školy
v Prostějově se budou střídat po
jednom týdnu, kdy v každé z nich
bude otevřena školní družina. Pochopitelně totiž vnímáme, že ne
každý rodič má tu možnost zajistit během školních prázdnin pro
děti hlídání nebo odjet s nimi na
dovolenou. Rodiče přece i o prázdninách pracují,“ dodala na závěr
Ivana Hemerková.

Počet dětí ve školních družinách v Prostějově
1290

2013/2014

1103

1283

2012/2013

1073

1193

2011/2012

pracovní zaneprázdnění dospělých, takže rodiče jsou v zaměstnání nikoliv do půl třetí jako za našich
mladých let, ale do pěti nebo do
šesti. Služby školních družin tak
samozřejmě vítají,“ poznamenala
pro Večerník Ivana Hemerková.
O děti je podle náměstkyně primátora v prostějovských školních družinách skvěle postaráno.
„O opodstatnění školních družin
se diskutovalo už za minulého
režimu. V každé době je ale rodič
vždy klidnější, když není jeho dítě

že počet dětí v družinách neustále stoupá a nikdy není problém
navýšit na jednotlivých školách,
které o to požádají, počet dalších
oddělení družin,“ míní primátorova náměstkyně. V současné době
navštěvuje prostějovské školní
družiny celkem 1 290 dětí, což je
o více než dvě stovky více než například před pěti lety. „Navíc pro
rodiče tato školská služba není vůbec drahá, za měsíc pobytu svého
potomka v družině zaplatí padesát
korun,“ přidala vzápětí další klad.
Večerník má pro rodiče velmi
dobrou zprávu, co se týká mož-

2010/2011

Prostějov/mik
„Školním družinám osobně přisuzuji obrovský význam, naprosto
stejný, jako mateřinkám. Jistě,
starší děti ve věku od sedmi do deseti let už mají jisté návyky, kdy by
mohly být samy bez obav rodičů.
Ale zeptejte se dnes někoho z rodičů, zda by tak malé dítě nechal
samotné doma? Myslím, že devětadevadesát procent z nich by vám
odpovědělo, že ne! A jak všichni
víme, doba je hrozně náročná na

bez dohledu a navíc je ve společnosti svých vrstevníků. A řekněme
si na rovinu, úroveň současných
školních družin je naprosto o něčem jiném, než před dvaceti nebo
třiceti lety. Dnes malí školáci od
první do páté třídy nevysedávají
v lavicích, ale jezdí na výlety, chodí
na filmová představení či plavat do
lázní, případně navštěvují dětská
hřiště a tělocvičny. A to vše pod
dohledem zkušených vychovatelů
nebo vychovatelek. Rodiče prostě
nemusejí trnout hrůzou, že jejich
ratolest je v nějakém nebezpečí,“
vyzdvihuje význam současných
družin Ivana Hemerková.
Na otázku Večerníku, zda stejně
jako v případě mateřské školy
je v Prostějově problém s kapacitou a umisťováním dětí do
školní družiny, odpověděla náměstkyně primátora pro školství odmítavě. „Za celou dobu, co
jsem ve své funkci, jsem nezaznamenala jediný ohlas nebo stížnost,
kdy by nějaký rodič měl problém
s umístěním svého dítěte do školní družiny. A osobně si myslím,
že kapacita na základních školách
pro tyto účely je naprosto dostatečná. Z aktuálních statistik vidíme,

2009/2010

Trochu opomíjené téma, přesto v životě rodičů i malých
školáků velmi důležité. V historii se již Večerník velmi
podrobně zabýval problematikou mateřských i základních škol, ale na druhé straně nebyla zmíněna důležitost fungování školních družin. Přitom bez této „služby“
všech základních škol v Prostějově si rodiče dětí od
prvních do pátých tříd nedovedou představit ani svůj
běžný pracovní den. Školní družiny se vším všudy navazují na mateřské školy, přičemž rodiče za ně platí na
dnešní dobu minimální částku. „Za padesátikorunu je
o děti bohatě postaráno a družiny navíc dnes už nejsou tak nudné jako za našich mladých let,“ konstatuje
Ivana Hemerková, náměstkyně primátora Statutárního
města Prostějov zodpovědná za školství.

Zdroj: Magistrát města Prostějova

Nuda? Zapomeňte! Děti se už dávno ve školních družinách rozhodně pořádně baví, vychovatelky pro ně vymýšlejí různé hry, jezdí
na výlety nebo sportují. Foto: archiv ZŠ Dr. Horáka

Kam s dítětem do družiny o letních prázdninách?

školní družina
ZŠ Dr. Horáka
ZŠ a MŠ Kollárova
ZŠ a MŠ Melantrichova
ZŠ E. Valenty
RG a ZŠ města Prostějova
ZŠ a MŠ Jana Železného
ZŠ a MŠ Palackého
ZŠ Majakovského

termín provozu
30. 6. až 4. 7.
7. 7. až 11. 7.
14. 7. až 18. 7.
21. 7. až 25. 7.
28. 7. až 1. 8.
4. 8. až 8. 8.
11. 8. až 15. 8.
18. 8. až 22. 8.

KONEČNĚ DOPADLI SANTINA Jestřábům MILION MÉNĚ
„Úlovek“ se podařil strážníkům
a přímo pod okny státní policie!

Prostějov/mik - Během uplynulého měsíce byl dvakrát
v celostátním pátrání. Dvakrát
byl také dopaden a odvezen do
„pasťáku“! Mladistvý Rom
Santino Horváth je vskutku
pěkné kvítko! Podle informací
Večerníku má sedmnáctiletý
mladík na svědomí nedávné odcizení auta a následnou
bouračku ve Winklerově ulici,
stejně jako sérii krádeží se stotisícovou škodou. A teď ho dopadli strážníci městské policie!
V době, kdy byl mladý Rom
kvůli mnohonásobné trestné
činnosti opakovaně v celostátním pátrání, se Večerník podivoval nad tím, jak je možné,
že policisté ho nemohou chytit,
když se běžně prochází po městě?! Pátračům by tak stačilo
prostě jen zvednout se ze židle
a dojít si na známá místa pro
něho. Jak je to jednoduché,
tak trochu předvedli svým kolegům z Policie ČR strážníci
městské policie. Předminulou
neděli 25. května totiž dokázali

Santina Horvátha dopadnout.
A co je vrcholem ironie, přímo
pod okny sídla prostějovské
Policie ČR!
„Ve zmíněný den po dvacáté
hodině si povšimla hlídka mladíka jedoucího na jízdním kole
po ulici Újezd. Z místní znalosti strážníci pojali podezření,
že se jedná o osobu hledanou
Policií ČR. Sedmnáctiletého
hocha zastavili a po ověření
jeho totožnosti se vše potvrdilo.
Dotyčný skončil v rukou policisty,“ uvedla Jana Adámková,
tisková mluvčí Městské policie
v Prostějově.
O tom, že se jedná skutečně
o hledaného Santina Horvátha,
se Večerník dozvěděl od muže
seznámeného s vyšetřováním
trestné činnosti tohoto mladíka.
„Dvakrát už utekl z ´pasťáku´,
proto byl v celostátním pátrání. Snad už mu nyní v tomto
zařízení pro mladistvé zpřísní
režim, dokud soud nerozhodne
o jeho trestu za krádeže,“ poznamenal zdroj Večerníku.

Roste pro kriminál? Ryšavý
Rom ještě nemá sedmnáct let
a už po něm pátrá policie. Zřejmě
slušný oddíl... Foto: Policie ČR
Policie ČR odmítla jakkoliv komentovat celý případ.
„S ohledem na zákon o ochraně osobních údajů nemohu
informace ke konkrétní osobě
a její trestné činnosti sdělit,“ vysvětlila mluvčí krajské policie
Irena Urbánková.

Prostějov/mik - Jak Večerník
v předchozích vydáních jako
první informoval, vedení LHK
Jestřábi Prostějov požádalo
město o mimořádnou veřejnou
finanční podporu ve výši tří
milionů korun. Radní záhy
deklarovali snahu pomoci a minulý týden také finanční injekci schválili. I když menší, než
o jakou hokejisté žádali...
„Po velké diskusi, a to nejenom
o mužském hokeji, ale především
o mládeži, došlo ke shodě mezi
členy rady města. Rozhodli
jsme se doporučit zastupitelům
schválit mimořádnou finanční
podporu ve výši dvou milionů
korun LHK Jestřábi Prostějov
na seniorský ´A´-tým a částku
sto padesát tisíc korun pro
mládežnický hokej,“ prozradil
Večerníku Miroslav Pišťák,
primátor Statutárního města
Prostějov.
Na otázku, zda nebyla ochota
přispět Jestřábům třímilionovou sumou, o kterou žádali,
bylo Večerníku vysvětleno, že
s ohledem na finanční možnosti města při rozdělování veřejných finančních podpor je
schválená částka odpovídající.

„Vzhledem k postupu Jestřábů do
první ligy bychom do budoucna
navíc chtěli vylepšit technické
zázemí Víceúčelové haly-zimního
stadionu. Na stole už máme vypracovaný projekt na opravu šaten
a příslušenství jako například posilovny. Vždyť co kdyby se tady
za dva roky hrála extraliga...?,“
připomněl s úsměvem smělé
plány vedení prostějovského
hokejového klubu první náměstek
primátora Jiří Pospíšil.
„Když tady padají taková slova,
jako extraliga, budeme zřejmě od
vedení LHK Jestřábi požadovat
podklady, z jakých zdrojů hodlají nejvyšší soutěž financovat,
a jak by se na působení v nejvyšší
hokejové soutěži mělo podílet
město,“ dodala Ivana Hemerková,
náměstkyně primátora Prostějova.
Večerník oslovil v pátek také Michala Tomigu, předsedu hokejového klubu. „Jakékoliv podpory
města si nesmírně vážíme, ale
informace schválení mimořádné
finanční podpory ve výši dvou
milionů korun je hodně čerstvá
a ještě ji neschválilo zastupitelstvo. Vyjadřovat se k tomu je tudíž
předčasné,“ poznamenal Michal
Tomiga.

Publicistika
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P
Pomohou
h hokejistům!
h k ji tů ! P
Prostějovští
těj
radní see
rozhodli vyhovět třímilionové žádosti
Žouželka
hokejových Jestřábů a mimořádnou fina svobodě!
nanční podporou se budou podílet na
Král zlodějů aut Jiří
zajištění rozpočtu dnes už prvoŽouželka z Mostkovic
ligového klubu. Lední hokej
si v kriminále moc nepobyl.
se tak stává nejpodpoK překvapení všech ho z vězení po
rovanějším sporabsolvování poloviny pětiletého trestu
tem v Prostěpodmínečně propustili. Prý pro jeho dobré
jově.
chování. Máme se začít bát o svá auta nebo
zůstat v klidu? To ukáže čas...

To je ranec! Brněnský soudce
Tomáš Kurfiřt se vůbec nepáral s Jánem Bakalárem a lupiče z Přemyslovic poslal na
dlouhých dvaadvacet let do
těžkého žaláře. Pokud nebezpečný recidivista vůbec někdy
vyjde z kriminálu, bude mu
už sedmasedmdesát roků...

-

Osobnost týdne
ZBYNĚK CHOLEVA

Basketbalový kouč přišel do Prostějova před třemi lety z Nového Jičína
a od té doby přivedl Orly ke třem sadám stříbrných medailí. Přestože ani
letos nevybojovali jeho svěřenci proti
bezkonkurenčnímu Nymburku jediné vítězství, druhé místo je maximem
a skvělým úspěchem Ariete Prostějov.

Výrok týdne
„TO BYCH SVOJI
STAROU MUSEL
HOLIT DENNĚ!“
Chlapík z Prostějova
k cikánskému zvyku
ostříhat vždy hlavu
nevěrné partnerce...

ČERVNOVÉ HISTORICKÉ LISTOVÁNÍ KRONIKAMI ANEB OD STOLETÉ RADNICE
AŽ K VÝZNAMNÉMU PĚTASEDMDESÁTNÍKOVI

Analýza
V dnešní analýze se
podíváme na červen
v prostějovské historii
a můžu slíbit, že dnes
budeme hodně kulturní a slavnostní, důvodů totiž máme hned
několik...
Martin Mokroš
Asi nepřekvapí, když začnu gratulací jedné „stoleté dámě“. Ano,
mluvím o naší prostějovské radnici, která slaví sto let, načež první
týden v červnu je hlavně a především věnován jí. Čeká nás toho
spousta, myslím oslav, a papíru

k jejímu výročí ještě bude popsáno
habaděj, a tak se omezím jen na to,
že bych byl rád, aby naše radnice přežila ještě mnoho generací
prostějovských občanů ve skvělé kondici, a aby v jejích prostorách seděli vždy lidé moudří, kteří
budou zodpovědně rozhodovat
o chodu našeho města. A nezapomínejme na to, že o tom, kdo tam
sedět bude, rozhoduje právě letos
na podzim velevážené občanstvo.
V pátek 6. června si připomeneme
také jedno válečné výročí. Uplyne
totiž sedmdesát let od největší
vyloďovací operace v dějinách
druhé světové války, invaze do
Francie. Vzhledem k tomu, že
letecké krytí prováděli i rodáci
z našeho regionu, létající tehdy
v československých perutích
v rámci RAF, a přes pláže v Normandii přešli, sice ne hned v první
vlně, i členové československé
obrněné brigády, kde bychom také
našli příslušníky z našeho regionu,
například tankistu Stanislava Lišku, myslím, že připomenout si

tuto dějinnou událost stojí za to.
Už také proto, že byla vrcholem
spojení techniky a strategického
plánování a je v dějinách vojenství
na jednom z předních míst.
Červen 1949 znamenal velký
mezník pro historii zdravotnického školství v Prostějově. Na
Vápenici byla totiž zrušena odborná škola pro ženská povolání
a zřízena čtyřletá škola sociálně-zdravotní, ze které se později vyvinula současná Střední zdravotnická škola.
Vzpomenete-li si ještě, jak jsem
kdysi psal o svržení pomníku
T. G. Masaryka, zaznamenali jste
zde jméno Viléma Pobudy. Tento
člověk byl s celou akcí stržení tradičně spojován, ale opravdovým
viníkem dle historických pramenů
nebyl. A proto v červnu 1954 byl
znovu zvolen předsedou prostějovského MNV a lidé už tehdy
nekřičeli, jako při ničení Masarykova pomníku: „Dejte nám Pobudu, my mu dáme na hubu!“
Rok 1969 tak veselý již nebyl.

sokol
ím okem ...

15 85 procenta. N
15,85
Na všech
š h úúrovních to byl negativní rekord za
Před týdnem jsme se dozvěděli posledních pětadvacet let, co se už
výsledky voleb do Evropského k volbám nemusí povinně!
parlamentu. Strany se předháněly v tom, jak vysvětlit, že vlastně Klídek nebo naštvanost
vyhrály nebo alespoň neprohrály. Existují dvě teorie, proč lidé neOpravdovým vítězem totiž nebyla chodí k volbám, když mohou.
žádná z nich, ale pán, který se jme- První říká, že k urnám se nehrnenuje Nevolič. Vzhledem ke zvyk- me, když je všechno v pořádku,
lostem panujícím v Evropské unii a vlastně se o politiku už nemusía jejích úřadech musím ale dodat, me starat. To je optimistický pože se také mohlo jednat o paní, kte- hled. Naopak druhá teorie stojí na
tom, že je všechno špatně a jejich
rá se jmenuje Nevoličová...
Ale vážně. Proč nás přišlo vybírat hlasem by se nic nezměnilo. Vždy
naše europoslance jen osmnáct se těžko soudí, co přesně nevoliče
procent? Tedy v celé republice vede k jejich rozhodnutí.
přišlo volit jen osmnáct občanů
Unie v mlékárně
ze sta. V našem kraji to totiž bylo
jen 16 a půl procenta, v prostějov- U evropských voleb je to možná
ském regionu ještě o něco méně tak půl na půl. Lidé se na Unii
a v okresním městě dokonce jen zlobí, protože vymýšlí takové

Pan a paní Nevoličovi

hlouposti,
hl
i jjako
k jje to, žže se užž
pomazánkové máslo nemůže
jmenovat pomazánkové. Různí
chytrolíni nám říkají, že nám to
nemusí vadit a že by si cizinci mohli chtít kupovat máslo
a omylem by dostali pomazánkové ne-máslo, a to by byla hrůza.
Našinec ale selským rozumem
nechápe, proč se něco takového
řeší. Na druhou stranu je pro nás
Unie tak nějak daleko a vlastně
se nás moc nedotýká. Když to
spojíme, zůstane nás osmdesát
procent doma.
Ještě, že na podzim se volí do toho
domu, co stojí na konci (nebo na
začátku) našeho hlavního náměstí. Tamní rozhodnutí se nás určitě
týkají a dotýkají. Takže po prázdninách hajdy k urnám!
Petr Sokol, vysokoškolský učitel

Konstelace
hvězd Prostějova
S probíhajícími bouřkami očekávejte stejné hromobití i v rodinném

kruhu. Prostějované budou v tomto týdnu mnohem nervóznější
než kdy jindy a odrazí se to také na situaci v rodině. Bohužel, čekají vás jen hádky a nechutné tahanice.

Berani - 20.3. až 18.4. Tento týden nesázejte, mohli byste prodělat i kalhoty! Pokud máte přebytečné
peníze, zkuste si je užít jinak, například investujte do
rehabilitace. Ostatně potřebujete něco dělat s unaveným tělem, které trpí.
Býci - 19.4.až 19.5. Budete požádáni o pomoc
člověkem, se kterým máte dlouholeté spory. Každopádně neodmítejte mu podat pomocnou ruku,
vždyť nikdy nevíte, kdy i vy se dostanete na dno.
Jestliže mu vyhovíte, určitě se udobříte.
Blíženci - 20.5. až 19.6. Tento týden toho na vás
bude hodně, proto si práci rozumně rozdělte a hlavně se nepouštějte do žádných velkých a riskantních
operací. A co víc, práce nemůže být jediným aspektem vašeho života. Myslete i na rodinu.
Raci - 20.6. až 21.7. Naplno se projeví vaše umělecké sklony. Dostanete chuť vytvořit něco velkolepého, co byste mohli i výhodně prodat. Nebojte se
zapojit bezmeznou fantazii, namalujte obraz, napište román nebo natočte film.
Lvi - 22.7. až 21.8. Obdržíte pozvání na rande.
I když se vám moc nebude chtít, měli byste využít
šance. Váš osobní život je totiž příliš fádní a nějaké
to vzrušení byste potřebovali jako sůl. Vždyť se nemusíte hned ženit či vdávat...
Panny - 22.8. až 21.9. Budete v těchto dnech muset
řešit zásadní finanční problém. V žádném případě
ale nechoďte za lichvářem, o peníze raději požádejte někoho z rodiny. Pokud se rozhodnete řešit vše na
vlastní pěst, bude to trvat dlouho.
...ještě

+

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. Buďte víc přístupnější
k lidem, které máte okolo sebe a bez kterých byste
nemohli vůbec fungovat. Vždyť kdo se má pořád
dívat na ty vaše otrávené pohledy! Hoďte se do
gala, nasaďte úsměv a hurá do kolektivu.
Střelci - 21.11. až 20.12. Na co tento týden sáhnete, to se vám podaří! Pro tyto dny jste přímo dětmi
paní Štěstěny, takže toho koukejte využít. Pokud
si vsadíte čísla Sportky podle data svého narození
a vašeho partnera, okamžitě zbohatnete!
Kozorohové - 21.12. až 19.1. Kolem vás se začne
vytvářet pořádné dusno. Nemáte z něčeho černé
svědomí? Jestliže ano, rychle přiznejte barvu a svěřte se svému nadřízenému. Vždycky se najde nějaké
řešení výhodné pro obě strany.
Vodnáři - 20.1. až 18.2. Nepodceňujte v těchto
dnech riziko nachlazení. Přestože počasí bude lákat
k vodě, vám paradoxně horko ublíží. Vyvarujte se
nadměrnému mlsání zmrzliny a už vůbec nesedejte
do auta s klimatizací.
Ryby - 19.2. až 19.3. Také počítáte každou korunu
a nemůžete si moc vyskakovat? Váš problém je ale
v tom, že neznáte míru a tak v poslední době žijete
takzvaně na dluh. Zkuste si zvolit mnohem skromnější cestu životem a nehazardujte.

V červnu totiž schválilo i prostějovské okresní plénum OV
KSČ celostátní politiku takzvané normalizace, do KSČ se vrátili představitelé zpátečnické politiky, kteří byli Pražským jarem
odstaveni a naopak reformátoři
z roku 1968 putovali před kádrové komise, kde byl především
zkoumán jejich postoj k příjezdu
sovětských vojsk. A tak všichni ti,
kdo se vstupem nesouhlasili, byli
z KSČ vylučováni a jejich rodiny
začaly mít pekelné problémy, ať
už se týče studia, zaměstnání nebo
i běžného života. Všemocná státní
bezpečnost dirigovaná zpovzdálí
sovětskou KGB měla totiž velmi
dlouhé prsty...
Červen 1974 znamenal významný mezník v dějinách
prostějovského Hanáckého
divadla, tedy HADIVADLA,
které se poprvé představilo
široké veřejnosti. Nikdo tehdy
netušil, že bude nastartováno
něco, o čem se bude mluvit ještě
dnes a to jak v Prostějově, tak

potom i v Brně, kam se divadlo
po určitém čase přestěhovalo.
V červnu 1979 se zase prostějovská veřejnost dočkala nové čistírny odpadních vod v Kralickém
háji, kterou lze vidět v provozu
širokou veřejností například při
světovém Dni vody. Navštívil
jsem ji osobně, a když člověk vidí
tu náročnost procesu čištění, začne
si vody daleko více vážit a nebere
ji jako každodenní samozřejmost.
Abychom nezapomněli ani na
dávnou historii, tak v červnu 1984
otevřelo prostějovské muzeum
expozici o Starém Hradisku a návštěvníci se tak mohli ponořit do
doby pravěké.
A jsme v červnu 1989 a do
Prostějova přijíždí na Wolkerův Prostějov, režimem vcelku
hodně na uzdě držený, písničkář Jaroslav Nohavica, což
tehdy pochopitelně způsobilo
poprask. Z pohledu současného
a dnešních informací můžeme
diskutovat, zda to pronásledování tu bylo či nebylo. O vztahu

Nohavici a STB si jednu dobu
cvrlikali vrabci nejen na střeše,
ale i v celostátních tiskovinách,
kde je pravda, ví jen on sám...
Kupodivu ale ve stejné době, tedy
v onom červnu 1989 popustili
prostějovští komunisté uzdu své
vášni a kritizovali nedostatky,
které se projevily v chodu státu
a zejména pak v obchodní sféře.
V nadpisu jsem předesílal jisté
pětasedmdesátiny a tak je nyní
osvětlím. 6. června 1939 tedy
před pětasedmdesáti lety se totiž
narodil současný „primus inter
pares“, prostějovský primátor
Miroslav Pišťák. Těžko se lze
o tomto výročí nezmínit, a tak se
i já přidávám k zástupu gratulantů a přeji hlavně zdraví i moudrá
rozhodnutí, koneckonců o těch
jsem přece hovořil v souvislosti
s prostějovskou radnicí. Takže rád
bych, aby propojení dvou oslavenců, „stoleté dámy“ a švarného
pětasedmdesátníka fungovalo ku
prospěchu nás všech. Dá-li bůh
a zdravý rozum, bude tomu tak.

VLAJKOVÁ VÝZDOBA

Tomáš Kaláb
Člověk, který nežije sportem,
a vrcholové okamžiky populárních sportů jdou jaksi kolem něj, se mohl podivit, když
potkával na silnicích tu a tam
auta ozdobená národní vlaječkou na zpětných zrcátkách
či okrajích střechy. Že by náhlé uvědomění před volbami
do Evropského parlamentu?
I kdež, takové nadšení od těchto voleb asi ani nešlo očekávat,
a kdyby náhodou, vlaječky by
byly určitě jednobarevné s trochou žlutých doplňků (podob-

nost s minulou povinnou výzdobou budiž čistě náhodná...).
Okolí snad takovému „neználkovi“ vysvětlilo, že se dva týdny
hraje v běloruském Minsku hokejové mistrovství světa. Po neúspěchu týmu na olympijských
hrách asi většina fanoušků přivítala změnu na postu trenéra,
na nějž se vrátil respektovaný
Vladimír Růžička. Počáteční
očekávání trochu zchladil počet
omluvenek zámořských hvězd,
ale vzpomeňme na rok 2010...!
A je rovnou potřeba ocenit, že
nováčci v národním dresu se
opravdu snažili. Nejlépe to lze
dokumentovat na prostějovském
rodákovi Ondřeji Vitáskovi, který
naskočil do prvního zápasu se
Slováky coby sedmý bek, aby se
postupně propracoval do elitní
obranné dvojice. Hoši určitě ne-

glosa týdne

zklamali - jen prostě v semifinále
narazili na svůj momentální výkonnostní strop. Naděje pro domácí šampionát příští rok určitě
nejsou marné.
Co je spíše škoda, že se k jakési symbolické identifikaci se
svou vlastí odhodláme pouze
v době těchto sportovních akcí.
A řekněme si na rovinu, že ty
vlaječky na autech nejsou pohříchu kdovíjakým znamením
hrdosti na Českou republiku,
ale spíše módní záležitostí, která se tak nějak „nosí“. Stejně
jako třeba letní grilování či
vlastní obrázky „nahoře bez“
z veřejných míst publikované
na internetu. Kéž bych se mýlil a ta vnějšková forma měla
i svůj hloubkový obsah...

Agentura

Chycené sprejery odsoudí primátor!

Banditi, dacani, magoři či
lumpové. Tato a ještě mnohem
ostřejší slůvka létají z úst primátora Prostějova Miroslava
Nakaseseděla na adresu sprejerů, kteří ničí naše město a až
na malé výjimky jsou naprosto
nepolapitelní. To se ale může
brzy změnit! Jak totiž Agentura
Hóser vyčenichala, zvláštní oddělení ministerstva vnitra udělilo
výsostné povolení trestat ničitele města samotnému prvnímu
muži radnice!
Co to v praxi znamená? Že sprejerům už nebude hrozit pouze
směšný roční trest vězení, ale
mnohem horší muka! „Celé je
to zatím v jednání, povolení od
ministerstva vnitra musí ještě
posvětit ministerstvo spravedlnosti a také Ústavní soud. Pokud
by ale vše prošlo hladce, ukázal
bych těm hajzlíkům sprejerům,
zač je toho loket,“ nechal se před
Hóserem slyšet bojovně naladěný primátor Prostějova.
Jestliže Miroslav Nakaseseděl
obdrží pravomoc soudit sprejery,
znamenalo by to přelom v české justici. „Jakmile některého
lumpa dopadneme, okamžitě

ho v železech dopravíme panu
primátorovi do kanceláře. Ten
ho nejdřív zpráská holí, pak ho
čeká pětadvacet ran bičem, bude
muset tisíckrát napsat, že sprejeři jsou hovada, a teprve potom
ho pan primátor odsoudí k useknutí obou horních končetin. Je
jenom otázkou, kdo tento krvavý
trest vykoná,“ prozradil Agentuře Hóser Jan Nagymároš, velitel
Městské policie v Prostějově.
„Já bych to vzal, můj dědeček
měl řeznictví a vždycky jsem mu
pomáhal,“ chytil se okamžitě
příležitosti Vlastimil Nicnechytil,
jednatel Přetechnizovaných služeb v Prostějově.
Na svoji novou roli soudce
a částečného vykonavatele trestu se primátor Prostějova těší.
„S těmi sprejery je potřeba už
konečně něco pořádného dělat. Na každý dům v Prostějově
necháme namontovat kamery,
aby ti dacani byli dobře vidět.
Pak se budou taky mnohem
lépe chytat. Velitel městské policie má ode mne rozkaz, aby
mi přivedl tři až čtyři sprejery
za hodinu. Práskat je a bičovat
budu o přestávkách mezi jed-

náním rady města. A na tu amputaci rukou si někoho najmu,
nesnáším totiž krev,“ dodal na
vysvětlenou Agentuře Hóser
Miroslav Nakaseseděl, primátor Prostějova.
Jestliže skutečně dojde k tomuto
převratnému kroku a odhalování trestných činů sprejerství se
konečně pohne dopředu, může
být Prostějov jediným městem
v republice, kde tento nešvar
bude zcela vymýcen. Kdo by totiž
riskoval useknutí obou rukou,
sotva by vytáhl sprej z kapsy?
Za Agenturu Hóser Majkl

Text v této rubrice je
smyšlený, nikterak
pravdivý
a redakce Večerníku se
od něj distancuje.
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aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

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

Kde jsou policajti?
Uzavřená Dolní ulice v Prostějov už si vybírá svoji daň.
Během dopravních špiček jsou
Vrahovická i Průmyslová ulice
zcela neprůjezdné díky dlouhým frontám vozidel. Přitom by
stačilo tak málo, aby se na křižovatku u benzínky ve Vrahovické
ulici postavili dopravní policajti
a provoz tady řídili ručně. Jenomže oni asi mají kolem patnácté
hodiny už asi padla, že?!
Jiří Víšek, Prostějov

Choďte pěšky,
neubude vás!
Už mi z toho je špatně, jak teď
všichni nadávají, že Dolní se
Šárkou jsou uzavřené a nikdo
se z této lokality nemůže dostat
autem ven. To bylo dřív řečí, že
silnice v Dolní je v katastrofálním stavu, nejde zde odbočit do
Šárky a při cestě do průmyslové
zóny se kvůli ucpané křižovatce
U Rodenů tvoří dlouhé kolony
aut! A že s tím nikdo absolutně
nic nedělá! Dobře si tyto nářky
pamatuji. A teď, když se s těmito problémy konečně hnulo,
tak lidi zase nadávají? Mám
pro milé občany z této lokality
vzkaz - choďte měsíc pěšky,
však vás neubude!
Petr Urban, Prostějov

Zkušenost se sprejery
Na základě článku ve Večerníku
jsem se rozhodla napsat svoji
zkušenost se sprejery. Je to tak
rok, co moje osmdesátiletá maminka spatřila v noci z okna dva
mladé muže, jak ze sprejů stříkají na omítku jejího domu nějaké
nápisy. Vzbudila mě a obě jsme
vyšly ven, abychom ty darebáky
odehnaly. Jeden z nich ale do
maminky strčil, až upadla. Naštěstí hned potom utekli, přesto
jsem zavolala policii. Bohužel
státní, která přijela až za půl hodiny, a už tedy nebylo ani koho
honit. Jeden z policistů si jen
do notýsku cosi zapsal s tím, že
budou po pachateli pátrat. Od té
doby se ale nic nestalo, ani jsme
neobdržely žádné vyrozumění.
Nový nátěr fasády stál maminku
skoro dva tisíce korun. Hodně
drahé setkání se sprejery!
Jarmila S., Prostějov

Závory co nejdřív!
Už aby železniční přejezd
v Olomoucké ulici byl zrekonstruován, stejně jako silnice
okolo něj. Podle všeho by měl
být přejezd nově vybaven závorami, což jenom vítám. Protože
to, co se tady denně děje, to je
neuvěřitelné. Opravdu se mi
nechce věřit, že lidé jsou tak neopatrní a nezáleží jim na životě.
Vůbec nerespektují zvukovou
i světelnou signalizaci, když
jede vlak. Přecházejí koleje
i v době, kdy se vlak blíží k přejezdu, uskakují před ním nebo
cyklisté tak tak ujíždějí. Jestli
tady nebudou co nejdřív závory, brzy tu dojde k dalšímu
neštěstí!
Jan Doležel, 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

+

Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Několik náměstí v České republice již zdobí piano, na které si
může zahrát každý z procházejících občanů. Tedy spíše ten, kdo
hrát umí. Jinak by se mohl příjemný poslech změnit v noční
můru, a náměstí by tak zelo prázdnotou ještě dříve, než udeří osmnáctá hodina... Veřejná piana ve všech místech republiky prozatím sklízí úspěch, nezbývá věřit, že tomu tak bude
i v Prostějově. V průběhu uplynulého týdne jsme u prostějovských spoluobčanů zjišťovali...

LÍBÍ SE VÁM PROJEKT
PIANA NA NÁMĚSTÍ?
Pavla
ASCHENBRENNEROVÁ
KONICE

Iva
POLICKÁ
Prostějov

ANO

ANO

„Jsem fanynka tohoto projektu
po celé republice. Líbí se mi,
že je piano umístěno v Avatarce, tam určitě patří. Navíc je to
hned na náměstí, takže i lidé,
kteří budou sedět na lavičkách,
budou slyšet hudbu. Už jsem si
na něm zkoušela i hrát. Myslím, že je to pěkné zpříjemnění
a oživení celého náměstí. Je
dobré, že se město do tohoto
projektu zapojilo.“

„Projekt piana se mi líbí ve všech
zúčastněných městech. Piano je
jemné a nehlučné, takže by snad
nemělo nikoho rušit, ba naopak,
podle mě náměstí hezky oživí.
A že je potřeba, aby město žilo,
o tom nemusíme pochybovat...
(úsměv) A když na něj bude hrát
někdo, kdo to umí, bude to příjemné. Věřím, že se piano v našem městě dobře ujme, stejně
jako tomu je i v jiných městech.“

SLUNCE PÁLÍ,
AŽ I KANÁL
ROZKVETL...

Potvrdí vám to každý zahrádkář. Díky velmi teplému
počasí letos vše odkvetlo
dřív než obvykle. Třeba milenci měli už na prvního máje problém najít rozkvetlou
třešeň. Líbání pod ovocným
stromem však letos mohli
klidně vyměnit za polibek
na rozkvetlém kanálu!

Prostějov/mls
Zajímavý úkaz se nedávno objevil na cyklostezce vedoucí podél takzvané Severní obslužné komunikace. Na stezce spojující rondel u nemocnice s Kosteleckou ulicí totiž „vykvetl“ kanál. Nevšední
jev padá na vrub sprejera. Na čmáranice nejrůznějších „grafiťáků“ po fasádách budov přitom obvykle koukáme nejen s despektem, ale i s bezmocným vztekem. Tento případ je však skutečnou
výjimkou, neboli „bílou vránou“, která se hned tak nevidí.
Barvy ve spreji byly tentokrát použity vtipně i vkusně. Navíc se sprejer „vyřádil“ na místě, kde
to nepochybně nikomu nevadí. Šedivý kanálový poklop se díky němu rozzářil. Svými veselými
žlutočernými barvami pak nevtíravě bruslařům i cyklistům zpestřuje jinak monotónní jízdu po cyklostezce, kde jiné atrakce chybí.
Ač nejde o nějaké úžasné výtvarné dílo, přesto všem sprejerům Večerník vzkazuje: Nebuďte
tak přihlouplí, jak přihlouplé jsou vaše výtvory! Než vezmete sprej do ruky, zkuste se napřed
zamyslet kde a jak ho použijete. Pokud toho nejste schopni, zůstaňte prosím doma!

jak šel čas Prostějovem ...

Jste spolu už mnoho let, možná i vychováváte děti. I když
jeden druhého stále milujete, přesto si občas povzdechnete, že už to není, co to bývalo. Ta opravdová zamilovanost
dávno vyprchala a mezi vámi je spíše láskyplné přátelství,
kdy největší emoce vzplanou nad debatami o domácím
rozpočtu. I v dlouhodobém vztahu si ale můžete užívat
sex plný vášně. Základem je nerezignovat a chtít. Sex po
deseti letech manželství už bývá často rutinou, ale i ta má
své výhody. Jeden druhého dokonale znáte, a tak přesně
víte, co se vašemu protějšku líbí a jak ho nejlépe uspokojit,
stejně jako on se dokonale orientuje v tom, co oceníte vy.
Zkuste si určit, že témata jako složenky nebo výchovu dětí
budete řešit jen na jednom konkrétním místě v bytě, třeba
u kuchyňského stolu. A naopak v ložnici budou takové věci
tabu. Zkuste v ní zapomínat, že jste rodiči, živiteli, pracovníky firmy. Buďte tam manželi a milenci. Pokuste se neusínat nad knihou nebo během debaty o vašich starostech.
Kdy naposled jste spali přitulení jeden k druhému? Pohodlnost opět s léty způsobí, že manželé spí na opačných
stranách postele. A přitom k tomu nemají žádný důvod.

Foto: Internet

Návrat ke

„starým” případům

Lupiči na černé Yamaze
UJELI SPRAVEDLNOSTI
Prostějov/mls

Martinákova ulice

PONDĚLÍ 3. ČERVNA 2013

Jmenuje se podle ředitele „reálky“. Ulice je pojmenovaná podle
Františka Martináka (1839-1878), prvního ředitele českého reálného
gymnázia v Prostějově. Současné pojmenování je platné od července
1896, v letech 1940 až 1945 to byla Martinák-Gasse. Ulice vede od
Rejskovy až ke Kostelecké ulici. Podél severovýchodní části se nachází železniční areál místního nádraží, severozápadní strana ulice je
zastavena panelovým bytovým domem. V rohovém domě s ulicí Pod
Kosířem sídlilo výrobní stolařské družstvo Universal. V domě číslo 9 byl
umístěn chorobinec pro přestárlé členky spolku Marta. V domě číslo
20 bydlel Josef Sacher, legionář od Zborova a bratr generála Sachera.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Nerudova ulice

Je pátek odpoledne, pár minut po šestnácté hodině. Prostějovský podnikatel vystupuje ve Vodní ulici z auta a v plátěné tašce nese do Komerční banky na Poděbradově náměstí tržbu ze své firmy. V tom u něho na
chodníku prudce zabrzdí motorka. Zatímco řidič sedí za řídítky nehnutě,
spolujezdec se snaží muži vytrhnout tašku s penězi. Dojde k nebývalé
rvačce, podnikatel se nechce svých peněz jenom tak vzdát. Jednomu
z lupičů dokonce strhne z hlavy černou přilbu, ale nakonec podlehne. Při
rvačce se všichni aktéři dostanou přes celé Poděbradovo náměstí k zastávce před Moděvou. Motorkáři pravděpodobně na stroji Yamaha následně
ujíždějí Žeranovskou ulicí i s ukradenými tři sta tisíci korun pryč z místa
činu. Policie okamžitě zahajuje rozsáhlé pátrání.

ČERVEN 2014
Ani po roce se pachatele této loupeže v centru města nepodařilo
vypátrat. A jak se zdá, už se to ani nezdaří... „Případ vámi uvedeného loupežného přepadení byl loni v srpnu odložen,“ reagovala na
dotaz Večerníku Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje s tím, že věc se obvykle odloží,
pokud se nepodařilo zjistit skutečností, které by mohly vést k podání
obvinění. Nic tak nebylo platno, že policie měla k dispozici popis
obou pachatelů i jejich motorky a dokonce také helmu jednoho
z nich. Raubíři na černé Yamaze typu R6 tentokrát pořádně šlápli na plyn a podařilo se jim ujet i samotné spravedlnosti...

INZERCE
napsáno
před

10
lety

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

ČISTÍCÍ POTŘEBY

Gumové
rukavice

Houbové
utěrky (3 ks)

Houbičky
(10 ks)

CIF
720 g

SAVO original
1l

Bref WC
750 ml

14,90

14,90

9,90

57,90

35,90

51,90

26,90

32,90 (5 ks)

14,90

49,90

26,90

-

14,90

14,90

13,90

59,90

45,90

44,90

44,90

29,90 (5 ks)

9,90

49,90

27,90 (900 ml)

44,90

12,90

14,90

19,90

39,90

34,90

31,90

14,90

19,90

9,90

62,90

29,90

49,90

Naše RESUMÉ
Není nad to, když si člověk ať
už doma nebo v práci pořádně
poklidí. A jelikož uklizeno
musí být i v redakci, vyrazil
Večerník regálům právě se
sortimentem, který nám má
k tomu pomoci. Houbové
utěrky nabízí nejlevněji Albert, Billa a Tesco, kde můžete
rovnou vzít i gumové rukavice, CIF a také WC Bref. Pro
deset kusů houbiček zajeďte
do Albertu, Kauflandu a Intersparu. Original Savo nabízí
nejvýhodněji Lidl.
Ať se to u vás leskne!
Průzkum proveden
ve středu 28. května 2014

Koncert Zagorové,

DALŠÍ PODVOD?

Ani druhý plánovaný koncert hvězdy české pop-music
se v krátkém sledu za sebou
v Prostějově neuskutečnil.
V sobotu měla zaplněnému
hledišti zazpívat Hana Zagorová. Lidé však odcházeli od
„kulturáku“ v Komenského
ulici zklamaní a naštvaní.
Koncert byl zrušen!
Čekali jsme to. Už před dubnovým koncertem Lucie Bílé
v Prostějově jsme tušili, že
pověst pořádající agentury je
víc než pochybná. Bruntálská
firma Pro Art Service ztratila mezi lidmi značný kredit
už tím, že poslední březnový
víkend oklamala stovky Olomoučanů s koncertem Heleny Vondráčkové. Agentura
vybrala od lidí peníze za lístky v předprodeji i přesto, že
k žádnému koncertu nemohlo
ani dojít. Vondráčková ani její
manažer Martin Michal totiž
vůbec netušili, že mají do Olo-

mouce přijet! O měsíc později
měla agentura přivést do Prostějova Lucii Bílou, a přestože
Petr Mráček ujišťoval Večerník o tom, že je vše v pořádku
a koncert se uskuteční, opak
byl pravdou. Lidé okolo záhadného Petra Mráčka prostě
naší Zlaté slavici nezaplatili
zálohu na honorář...
V sobotu večer se Prostějované
těšili na další stálici naší populární hudby - Hanu Zagorovou.
Jenže ouha, koncert pořádala
znovu nechvalně známá agentura a kolem akce se opět točil
Petr Mráček. Fanoušci se nakonec na koncert těšili marně,
ani Zagorová do Prostějova
nepřijela, což se návštěvníci
koncertu dozvěděli až z plakátku na dveřích KaSCa. „Už nikdy do Prostějova za kulturou
nepřijedu, potřetí jsem tady
zbytečně. Jsou to podvodníci,“
láteřila u prostějovského „kulturáku“ žena z Konice.

Zpravodajství
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Ryby se do Krasic několik let nevrátí Jiří Pospíšil REZIGNOVAL
Nový majitel chce rybník opravit za evropské peníze

Ing. Hana
Naiclerová, MBA
odpovídá na vaše dotazy
anebb vš
aneb
vše
še co potř
potřebujete
třebbujette vědě
vědět
ědě
dětt
z oblasti daní po novelách
od 1.1.2014
Dotaz číslo 4
do naší poradny:
Jak je to se slevou na dítě, když
jde o studenta kombinovaného
studia. Prý je to jiné u středních
a vysokých škol. Můžete mi prosím vysvětlit, jak to je, když syn studuje vysokou školu v kombinovaném studiu? Jak se počítá daňové
zvýhodnění při narození dítěte?
Máte možnost uplatňovat daňové
zvýhodnění na vyživované dítě žijící s vámi ve společné domácnosti,
pokud je už zletilé, není starší než
26 let a soustavně se připravuje na
budoucí povolání. Jaký typ studia
je možné považovat za přípravu na
budoucí povolání, upravuje zákon
o státní sociální podpoře číslo
117/1995 Sb., § 12 až 15. Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje studium
na středních a vysokých školách
v České republice, s výjimkou
dálkového, distančního, večerního
nebo kombinovaného studia na
středních školách, je-li dítě v době
takového studia výdělečně činné
nebo má-li nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Rozumí se tím studium
na středních školách a konzervatořích zapsaných do rejstříku škol
a školských zařízení, dále studium na středních školách zřizovaných ministerstvy obrany, vnitra
a spravedlnosti nebo na vyšších
odborných školách zapsaných do
rejstříku škol a školských zařízení.
Studiem na vysokých školách je
vzdělávání v bakalářském, magisterském a doktorském studijním
programu.
Podmínkou pro využití slevy
je, že jde o takzvané vyživované dítě, žijící s poplatníkem ve
společné domácnosti. Dočasný
pobyt dítěte mimo domácnost například cestování po světě - vás
nicméně o slevu nepřipraví. Na
slevu máte nárok jen za kalendářní měsíce, na jejichž počátku
splňujete obě podmínky - ´vyživování´ a společná domácnost.
V měsíci, kdy se dítě narodilo, lze
slevu uplatnit vždy. Například při
porodu na konci června si tedy
můžete z daní odečíst sedm dvanáctin roční slevy.
Málo známou možností je, že daňové zvýhodnění na dítě můžou
uplatnit například i babička nebo
dědeček, jestliže rodiče dítěte nemají příjmy, z nichž by mohli toto
zvýhodnění uplatnit a oni je naopak
mají.

Jaký bude další osud vypuštěného rybníku
v Krasicích? Kdy se sem vrátí voda? A kdy ryby? Tak o tom
předminulé úterý 20. května jednali zástupci prostějovských
rybářů s jeho novým majitelem. Marek Jedlička kromě nich
oslovil i vedení města. Chce od něj odkoupit břehy rybníku,
které potřebují opravit.
Prostějov/mls
O novinkách v tomto „případu“ vás
Večerník informoval již v minulém
vydání. Podle slov Marka Jedličky
by vypuštěný rybník v Krasicích
měl i nadále plnil svoji funkci, kterou je v první řadě samotný chov
ryb. Navzdory tomu ale mají někteří lidé o záměrech majitele společnosti ECO finance Group stále
určité pochybnosti. „Je to podnikatel, bylo by proto logické, pokud
by na svém majetku chtěl vydělat.
A nejsem si jist, že mu pronájem rybářům přinese takový zisk, jaký od
své koupě očekává. Na druhou stranu si opravdu nedovedu představit,
že by na bahnité ploše rybníku chtěl
někdo něco stavět. I proto jsem
hodně zvědavý, co se s rybníkem
bude dít dále,“ vyjádřil se pro Večerník jeden z občanů Krasic, který
si nepřál být jmenován.

opraví. Kdy to však bude, to je ve
hvězdách, může to trvat i roky,“
prozradil Műller. Ještě déle pak
bude trvat, než se do rybníku
opět vrátí ryby. Jedním z důvodů je i skutečnost, že nový
majitel chce na revitalizaci využít peněz z evropských dotací.
„A podmínkou přidělení dotace
je, že v rybníku pět let po jeho
opravě nesmíte chovat ryby. Jinak
musíte peníze vrátit! Je to absurdní, asi jako byste si postavili hotel,
a pak ho na pět let museli nechat
zavřený. V tomto období by pro

nás pronájem ztrácel jakýkoliv
význam,“ netajil údiv a rozčarování Pavel Műller.
Opravy by potřebovaly i další
rybníky, na nichž rybářský svaz
hospodaří. „Pokud bychom na jejich rekonstrukci využili evropské
peníze, bude to prakticky znamenat
konec chovu ryb u nás,“ uzavřel
jednatel prostějovských rybářů.
Ohledně budoucnosti krasického
rybníku se Večerník obrátil i na
jeho nového majitele. Marek Jedlička nám však svůj mobilní telefon opakovaně nezvedal...

kladě svého rozhodnutí a na
základě dohody s klubem
zastupitelů za Občanskou demokratickou stranu. Vždy
je vše otázkou dohody,“ zareagoval stručně na dotaz Večerníku Jiří Pospíšil.
O jeho další politické budoucnosti nechtěl zatím diskutovat. „Budoucí komunální
volby jsou otázkou jednání. V tuto chvíli je předčasné podávat nějaké informace,“ dodal
stručně stávající náměstek
prostějovského primátora.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
Pestré zpravodajství z Prostějovska

Na objízdné trase se už bouralo!

Dali byste si? Párky z bývalé Sandry měly nakyslý zápach a oslizlý, lepkavý povrch...
Foto: archív SZPI
Prostějov/mls - Už loni v létě
objevila kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce
(SZPI) v krasické prodejně Tuti
velké množství nakyslých a lepkavých uzenin. Letos není situace o nic lepší.
Oslizlých uzenin sice v bývalé Sandře tentokrát inspektoři
nenašli tolik jako minulý rok.
Pochybení se týkalo pouze prošlých „Originál českých párků“. Kontrola však u nich

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Hasičská stařenka má kupce

ku město neobdrželo. A vzhledem
k tomu, že vozidlu končí 4. června platnost technické kontroly
a potenciální kupec projevil
zájem odvézt vozidlo do sídla
firmy po vlastní ose, radní s prodejem rychle souhlasili. „Jediný
zájemce nabídl za vyřazené hasičské auto s rokem výroby 1961
cenu padesát tisíc korun. Nabídku
jsme akceptovali. Pokud by se neobjevil žádný zájemce, při prodeji
vozidla jako železného šrotu byl
očekávaný přínos pro městskou
pokladnu kolem pětatřiceti tisíc
korun,“ porovnal možný zisk Jiří
Pospíšil.
Podle informací Večerníku najde staré hasičské auto z Žešova
uplatnění při zalévání nově zasazených stromků v těžko dostupném terénu na Plzeňsku.

Srbští policisté po roce

opět v Prostějově

Prostějov/mik – Spolupráce prostějovských a srbských policistů
se prohlubuje. Po loňské návštěvě
si strážci zákona z Prijepolje výlet
na Hanou zopakují tento týden.
Jejich přátelé z International Police Association (IPA) - sekce České
republiky z územní skupiny 223
Prostějov pro ně připravili bohatý
program.

Potřebují opravu. Břehy rybníku v Krasicích jsou i kvůli vzrostlým
stromům ve špatném stavu. Kdy však dostanou novou podobu, to je
prozatím ve hvězdách.
Foto: Martin Zaoral

Foto: archiv Večerníku

PEKLO
kvůli
Dolní
pokračuje
nabízeli NEBEZPEČNÉ UZENINY
V bývalé Sandře se nepoučili a opět

NEPŮJDE DO ŠROTU!
Prostějov/mik - Jak Večerník
před dvěma týdny informoval,
hasiči z Žešova dostali nové zásahové vozidlo, a tak se celkem
logicky zbavovali staré automobilní stříkačky Škoda 706 RTH,
která jim věrně sloužila padesát
let. A představte si, o vysloužilého veterána projevili zájem
v Plzni!
„Záměr prodeje byl zveřejněn na
úřední desce města, v regionálním
tisku a byl nabízen prostřednictvím e-mailu všem obcím v okrese
Prostějov. Hasiči prodej publikovali také na jednom z oborových
webových serverů. Na základě
této nabídky se v pondělí šestadvacátého května ozval zájemce
z Plzně,“ prozradil Jiří Pospíšil,
první náměstek primátora Statutárního města Prostějov. Jinou nabíd-

Jedličkova firma se zabývá výstavbou slunečních, větrných
i paroplynových elektráren. Na
zmíněné schůzce s prostějovskými rybáři její jednatel opět
zopakoval, že účel rybníku se
měnit nebude. Naopak se chce
pustit do jeho opravy. V této
souvislosti už oslovil prostějovský magistrát. Chce od něj odkoupit břehy rybníku, které stále
patří městu. „Prostějovský odbor
životního prostředí vydal rozhodnutí, že se břehy rybníku musí
opravit. Přitom právě magistrát
je jejich vlastníkem. Pan Jedlička
je připraven břehy od města odkoupit a pustit se do jejich oprav,”
sdělil jednatel prostějovských rybářů Pavel Műller.
Rybník byl vypuštěn loni na
podzim a voda se do něj zřejmě hned tak nevrátí. „Nemá
cenu ho napouštět, dokud se ne-

na post krajského zastupitele

Prostějov/mik - Vystoupení z řad
Občanské demokratické strany
se mu na krajské úrovni nevyplatilo. Zatímco prostějovským
radním a zatupitelem Jiří Pospíšil (na snímku) zůstává, z lavic
nejvyššího orgánu Olomouckého kraje se musel pakovat...
Jiří Pospíšil v krajském zastupitelstvu rezignoval na svou
funkci. Novým členem, který
ho v tomto orgánu nahradí, se
stal Pavel Kruštík ze Zábřehu
na Moravě. „Jiří Pospíšil mi
oznámil osobně, že již není
členem ODS, a to přibližně před
měsícem. Sama jsem ho vyzvala
k řešení situace s ohledem na
jeho ukončení členství v ODS.
Dohodli jsme se, že co nejdříve
rezignuje na post člena krajského zastupitelstva, což nyní
učinil,“ komentovala aktuální
situaci Markéta Záleská, předsedkyně krajského klubu ODS.
„Rezignaci jsem podal na zá-

Například ve středu si policisté ze
Srbska prohlédnou výrobní areál
společnosti Mubea, ve čtvrtek pak
společně s Prostějovany odjedou do
Prahy, kde je přijme velvyslankyně
Republiky Srbsko. V pátek se ve
Smržicích uskuteční policejní turnaj
v malé kopané. Návštěva skončí
v Prostějově v sobotu slavnostním
rautem v H-Clubu.

odhalila podvod týkající se umělého prodlužování data spotřeby.
„Na originální etiketě od výrobce
bylo uvedeno, že se výrobek má
spotřebovat do jednadvacátého
dubna letošního roku. Na etiketě
pro spotřebitele ovšem bylo napsáno, že výrobek byl zabalen
23. 4. 2014 a je nutné jej spotřebovat
do 24. 4. 2014. Takovým označením byl ovšem spotřebitel uváděn
v omyl,“ konstatoval tiskový mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

Prostějov/mik - Rozhořčené
telefonáty do redakce Večerníku i na magistrát, zmatky
na objízdných trasách a také
první bouračka. Přestože občané byli o uzavírce Dolní ulice
v Prostějově dostatečně předem
informováni, dopravní komplikace se v těchto týdnech zdají
být větší, než se původně předpokládalo...
Velký rozruch vzbudilo minulé
pondělí uzavření celé Dolní ulice,
tedy už od rondelu na Petrském
náměstí. Nejčastější otázka naštvaných lidí zněla, PROČ? „Přesně na
to jsem se ptala stavbařů také. Bylo
mi vysvětleno, že komunikace po
celé Dolní ulici je nyní opatřována novým asfaltovým povrchem
a ten musí být pokládán celoplošně, aby byl jednolitý
a neporušený. Kdyby se asfalt
napojoval, zůstaly by mezi jednotlivými díly spáry. Ty by se
samozřejmě zalily, ale v zimních
obdobích by vlivem mrazů byly
náchylné k tvoření výtluků,“ předala Večerníku vysvětlení náměstkyně primátora Alena Rašková,
která je v Prostějově zodpovědná
za dopravu.

Třískaly plechy. Na objízdné trase kvůli uzavírce Dolní ulice došlo
ve čtvrtek k nehodě tří vozidel. 2x foto: Michal Kadlec a Policie ČR
Druhým aspektem, který pobouřil obyvatele východní části Prostějova, bylo současné
uzavření ulice Šárka. Jakoby
Dolní nestačila... „Podivovala
jsem se stejně jako vy! Jenomže
této uzavírce jsme nemohli zabránit, není v naší režii. Probíhá zde generální rekonstrukce
kanalizační sítě, takže uzavření ulice si vymínily Vodovody
a kanalizace Prostějov,“ pokrčila
rameny Rašková.

Doprava v Prostějově opravdu v těchto dnech houstne.
Své by o tom mohli vyprávět
řidiči, kteří projíždějí Vrahovickou, Průmyslovou, ale
i Olomouckou ulicí. „Situace je
opravdu svízelná. Ale velmi mě
potěšilo, když jsem na vlastní oči
viděla ve Vrahovické ulici, jak řidiči ´zipují´. To znamená, že šoféři
jedoucí po hlavní pouštěli pár aut
z Průmyslové, pak sami popojeli
a znovu další pustili auta z vedlejší

silnice. Je tady vidět velká tolerance a spolupráce,“ pochvaluje si náměstkyně primátora pro dopravu.
Jenomže právě ve Vrahovické ulici se ve čtvrtek bouralo.
Nešlo o nic závažného, ale plechy si roztřískala hned tři auta
a jeden z účastníků nehody byl
lehce zraněn. „Ve čtvrtek krátce
po čtvrté hodině odpoledne došlo
ve Vrahovické ulici v Prostějově
k dopravní nehodě tří osobních
vozidel. Z prvotního šetření vyplývá, že šestatřicetiletý řidič
vozidla Škody Octavia zřejmě
nedodržel bezpečnou vzdálenost
za vozidlem Peugeot a zezadu do
něj narazil. Peugeot byl odhozen
na vozidlo Toyota Avensis, které
řídil třiadvacetiletý muž. Při nehodě došlo k lehkému zranění řidiče
z Peugeotu. Alkohol byl u všech
účastníků nehody vyloučen dechovou zkouškou, celková hmotná škoda na vozidlech byla vyčíslena na stopatnáct tisíc korun,“
informovala Večerník o nehodě
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Byla to poslední havárka v souvislosti s uzavírkou Dolní ulice?

Jedničkou lidovců Petr Kousal, www.vecernikpv
www.vecernikpv.cz
.cz
komunisté stále nemají jasno Pestré zpravodajství z Prostějovska
Prostějov/mik - Podzimní komunálnívolbyseblíží,ovšemdefinitivní
jasno o kandidátech do Zastupitelstva Statutárního města Prostějov
mají jasno zatím jen tři politické strany. Kandidátku ODS
a ČSSD Večerník již zveřejnil
a nyní už i lidovci prozradili první
jména.
Občanští demokraté sázejí na lídra
Tomáše Blumensteina, sociální demokraté zase na současného primátora Miroslava Pišťáka. Ani lidovci
se nehrnou do převratných změn.

„Okresní výbor naší strany mi dal důvěru a na kandidátce KDU-ČSL jsem
na prvním místě,“ potvrdil Večerníku
nesoucí se zvěsti v pátek Petr Kousal,
člen okresního výboru lidovců a jeden
ze dvou současných prostějovských
zastupitelů. „Na druhém místě naší
kandidátky je Zuzana Bartošová,
třetí pak Vojtěch Faltýnek,“ doplnil
Kousal.
Ostatní politické subjekty se
sestavením svých kandidátek
zatím váhají. Prostějovští komunisté jsou, přestože už v uply-

nulých dvou týdnech slíbili
zveřejnění, nadále nerozhodní.
„O vhodných kandidátech horečně diskutujeme, stále ovšem
nemáme jasno,“ konstatoval pro
Večerník opakovaně zastupitel
a možný lídr kandidátky KSČM
Jaroslav Šlambor. Podobně jsou
na tom ale také ANO 2011
a TOP 09. Představitelé těchto
subjektů ujistili Večerník, že do
konce června budou mít o svých
kandidátech už definitivní jasno
a zveřejní je.

To je odvaha! Kupec si pořídil

od města ruinu na „HUSÁKU“

Motorkář se VYSEKAL

na rondelu v Plumlovské

Prostějov/mik - Jako blázen projížděl minulé pondělí
odpoledne mladý motorkář
rondelem v Plumlovské ulici.
Silnice byla ale mokrá, mladík dostal smyk a havaroval.
Vyvázl naštěstí jen lehce zraněný.
„V pondělí šestadvacátého
kolem třetí hodiny odpoledne
došlo na rondelu v Plumlovské
ulici k havárii motocyklu. Podle
prvotního zjištění dvaadvacetiletý motorkář, který jel od
Mostkovic, zřejmě dostatečně
nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povaze vozovky, která byla
mokrá, a dostal smyk. Upadl na
vozovku a následně i s motocyklem narazil do dopravní značky,“ popsala Večerníku průběh
havárky Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství

Bude jako nový. Tuto ruinu koupil od města podnikatel za 905 tisíc
korun. Brzy má být dům zrekonstruován.
Foto: Michal Kadlec

Nezvládl to. Mladý motorkář se na mokré vozovce „položil“ se
svým strojem na zem.
Foto: Policie ČR
Policie ČR Olomouckého kraje.
Mladík byl sanitkou převezen do nemocnice na ošetření. „Mělo by se naštěstí jednat
o lehké zranění s dosud neusta-

novenou dobou léčení. Alkohol u řidiče vyloučila dechová
zkouška a celková škoda byla
vyčíslena na patnáct tisíc korun,“ dodala Irena Urbánková.

Prostějov/mik - Bývalo tu vyhlášené brašnářství, už několik
let ovšem dům na rohu Husova
náměstí a Winklerovy ulice zeje
prázdnotou. Pro ruinu v majetku města hledali radní dlouho
kupce, nakonec ho museli prodat pod cenou.
„Po delší době se nám skutečně
podařilo prodat nemovitost na Husově náměstí číslo 49. V průběhu
dvou let se přihlásil do záměru
prodeje jediný zájemce, až nyní
v posledních týdnech se přidal
další, který nabídl o sto tisíc korun
více. Doporučíme zastupitelům,
aby schválili prodej tohoto domu
zájemci za cenu 905 tisíc korun,“

sdělil Večerníku Jiří Pospíšil, první
náměstek primátora zodpovědný za majetek města. Jak dodal,
přestože odhadní cena zněla na
více jak milion korun, město se nemovitosti ve velmi špatném technickém stavu rádo zbaví. „Kupec
se vyjádřil v tom smyslu, že dům,
ve kterém jsou tři větší byty, hodlá
co nejrychleji zrekonstruovat a ještě si zde zřídit svoji provozovnu,“
dodal Jiří Pospíšil.
Kupec z řad podnikatelů má
ovšem značnou odvahu. Jak totiž všichni vědí, dům se nachází
v dosti nebezpečné lokalitě vzhledem ke složení obyvatelstva Husova náměstí...
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Vážení čtenáři Večerníku,
jak jste si jistě již zvykli, že vám na tomto místě každý týden přinášíme jinou, ale vždy originální a zajímavou stranu věnovanou jednomu tématu. To
dnešní je poměrně široké a zahrnuje v sobě množství různých odvětví. Jejím
cílem je vám dát tipy, kde a na čem v Prostějově aktuálně ušetřit, což je jistě
otázka, která se řeší v nejedné domácnosti. Protože začíná léto, jistě oceníte
možnost pořídit si originální letní outfit za skvělou cenu či se například levně
vybavit na cyklistické výlety.

U kterých obchodů nejčastěji sledujete akční nabídky?

INZERCE

MEGA
KRACH

INZERCE

šokující
slevy až
mínus

50%

ZAVÍRÁME, KONČÍME
PO VYPRODÁNÍ VŠECH ZÁSOB!!!
Ano, skutečně! Právě nyní likvidujeme všechno zboží! Dámské i pánské
kalhoty můžete nakoupit s neuvěřitelnou slevou 50%!! Všechen zbylý
sortiment (obleky, košile, atd.) vyprodáváme se slevou 20%!!!
Slevy Vám odečteme z uvedených cen při placení!! Všechno zboží nabízíme
ve velkém výběru! Přijďte super výhodně nakoupit! Těšíme se na Vás!

OLOMOUC, Slovenská 3
3 minuty chůze od Prioru

www.
vecernikpv.cz
vecernikpv
.cz

Eurovolby vyhrálo i u nás hnutí ANO 2011

Nejúspěšnějším Prostějovanem se stal pilot vrtulníku Jaroslav Špaček
Praha, Prostějov/pk - Volby
do Evropského parlamentu vyhrálo o předminulém
víkendu v České republice
hnutí ANO 2011. „Babišovci“ posbírali nejvíce hlasů
i na Prostějovsku (16.43%)
a společně s ČSSD také v rámci Olomouckého kraje (oba
16.25%). Přímo ve městě pak
vládlo ANO 2011 opět samo
(17.78%). Celé volby ale provázel silný nezájem občanů,
méně lidí než v Česku přišlo
k urnám pouze na Slovensku... Prostějovsko nebylo
v tomto směru výjimkou,
volební účast se zastavila na
pouhých 16,41 procentech.
Zavolit si tedy zašlo jen 14 516
Prostějovanů. Svého krajana
do Bruselu neposlali žádného.
Velkým překvapením se ale

stal úspěch Jaroslava Špačka
z ANO 2011...
Vítězné ANO 2011 získalo
hlasy od 16,13 procent voličů.
Druhá TOP 09 a Starostové
získala 15,95 a ČSSD 14,17
procent. Všechny tři subjekty
se mohou těšit ze čtyř mandátů.
Do europarlamentu ještě prošli
i komunisté, KDU-ČSL (oba po
třech mandátech), ODS (dva)
a Svobodní (jeden).
„Čekali jsme, že budeme až
na třetím místě. A jsme rádi,
že to dopadlo zrovna takto.
Jde o důkaz, že jsme stabilní
politickou sílou,“ prohlásil po
vyhlášení výsledků voleb Babiš. Lídr kandidátky jeho hnutí
Pavel Telička poznamenal, že
výsledek značně ovlivnil nezájem českých voličů. Účast totiž dosáhla jen 18,12 procent,

v celé Evropě přitom přišlo
volit 43,11 procenta voličů...
Nejvíc zřejmě ale budou slavit
Svobodní. Tato strana totiž vůbec poprvé uspěla, když dostala
celkem 5,24 procenta hlasů. Šéf
strany Petr Mach je přesvědčený, že tento úspěch posunul
Svobodné na české politické
scéně do „vyšší ligy“.
Z pohledu počtu hlasů je
absolutním vítězem bývalý
ministr za ODS Jiří Pospíšil, který kandidoval za TOP
09. Hlas mu totiž dalo 77 724
lidí, což je nejvíc ze všech nových europoslanců. Díky preferenčním hlasům se dostal do
europarlamentu i komunista
Miloslav Ransdorf, který byl
původně na čtvrtém místě
kandidátky. Naopak zklamání musí skousnout dlouholetý

… a co na to kandidáti z Prostějovska?
Prostějov/mik, jim – Do bojů
o Evropský parlament vstoupil také minimální počet
kandidátů z Prostějovska.
Z konečného počtu jedenácti
uchazečů se Večerník pár
dnů po volbách zeptal tří
z nich, jak hodnotí své
vlastní i stranické výsledky
a pochopitelně také na to, co
říkají na velmi slabou volební
účast...

parlamentem
přijímaných
zákonů má původ právě
v nařízeních Evropské unie.
A co mě přivedlo do politiky?
Její tristní stav, výsměch od reálného života zcela odtržených
politiků běžným občanům, jejich chování a korupce. Chtěl
bych svou troškou do mlýna
přispět k tomu, aby se zde žilo
lépe. Ale to už zní možná trochu
jako klišé, ne? (úsměv)“

měli volit její orgány? Zadruhé
rozhodl pocit opětovného rozhodování o ´našich věcech´
někde jinde. Dnes je to Brusel,
dříve Moskva. Za třetí občané
považují Evropský parlament
jako odkladiště přebytečných
a vysloužilých politiků s ne
vždy dobrou pověstí. Mnohdy
tomu tak opravdu je, tak proč
pomáhat těmto politikům získat ´dobré bydlo´?“

Jaroslav Špaček,
pilot vrtulníku záchranné
služby, Čehovice
ANO 2011:

Petr Vysloužil,
agronom Cukrovaru
Vrbátky, Bedihošť
KDU-ČSL:

Oldřich Vrcha,
důchodce, Domamyslice
Republikánská strana
Čech, Moravy a Slezska:

„S úspěchem hnutí ANO 2011
jsem
samozřejmě
spokojen, podobně je to i s počtem
preferenčních hlasů, které jsem
od voličů získal. Podařilo se
mi poskočit z čtyřiadvacátého
místa na místo šesté. Že získám
hodně preferenčních hlasů,
jsem tak trochu očekával,
moc mě těšila podpora mnoha
kamarádů, známých i méně
známých, kterou mi již před
volbami vyjadřovali. Tím jsem
byl opravdu mile překvapen.
Jen mě mrzí, že hodně lidí netuší
či si vůbec nepřipouští, jak jsou
volby do Evropského parlamentu důležité. Jednou již součástí
Evropské unie jsme a podle
toho bychom se měli chovat.
Neoddiskutovatelným faktem
pak je, že velká většina naším

„Výsledek svůj i své strany
KDU-ČSL ve volbách do
EP bych si dovolil hodnotit
velmi pozitivně. Na celostátní
kandidátce mi patřila devátá pozice, což samo o sobě
považuji za úspěch, když strana má takřka třicet tisíc členů.
Z kandidátů Prostějovska to
byl třetí nejlepší výsledek.
Za tyto preferenční hlasy pro
mne i pro KDU-ČSL bych
chtěl voličům poděkovat, velice si této přízně vážím. Mě
samého navíc potěšil volební
výsledek v Bedihošti, který
byl vždy baštou levice. Nízkou volební účast považuji
za obrovskou chybu, kterou
naše společnost dělá. Jednak
občané ČR zatím nepřijali EU
za svou, a tudíž proč by tedy

„Nejenom z výsledků republikánů a volební účasti jsem
zklamán. Letošní volby do Evropského parlamentu považuji
za nedemokratické a zmanipulované! Naše strana měla
v různých volebních komisích
na Prostějovsku své zástupce,
ale nesměli jsme se v neděli po
skončení voleb od nich dozvědět
průběžná čísla našich výsledků.
Bylo nám sděleno, že pokud
nám bude něco vyzrazeno do
doby, než budou zveřejněny
oficiální výsledky, každý náš
komisař obdrží pokutu padesát
tisíc korun. Zástupce naší strany
musí mít ale přece právo po
ukončení voleb říct, kolik jsme
získali hlasů. Pak se lehce může
stát, že statistický úřad výsledky
zmanipuluje!“

europoslanec Richard Falbr
z ČSSD, který svůj mandát neobhájil.
Samotné výsledky eurovoleb
se okamžitě chystala napadnout
Česká pirátská strana, která se
hodlá obrátit na Ústavní soud
a prosadit zrušení hranice pěti
procent k získání mandátu
v Evropském parlamentu. Strana získala 4,78 procenta hlasů.
Předseda Pirátů a lídr jejich
kandidátky do Evropského
parlamentu Ivan Bartoš s poukazem na jednadvacet mandátů
pro české kandidáty v Evropském parlamentu upozornil, že
podpora jeho strany ve volbách
překročila jednu jednadvacetinu
hlasů. „To znamená, že bychom
měli získat jeden mandát,“ poznamenal. Na Ústavní soud se
ze stejného důvodu hodlá obrátit i Strana zelených, která získala 3,77
, pprocenta hlasů.

Jak se volilo
u nás
V Olomouckém kraji dali občané největší podporu hnutí ANO
2011 s ČSSD, pro které shodně
hlasovalo 16,25 procent. „Socany“ ovšem přece jen přišlo
zvolit více lidí, konkrétně o dva.
Napočítáno jim bylo 13 836
platných hlasů, ANO 2011 jich
dostalo 13 834. Na třetí příčce
skončila KDU-ČSL se 14 procenty, KSČM získala 12 procent hlasů a TOP se STAN 11,5
procenta, přes pětiprocentní

hranici se vyšplhala ještě ODS
s 6 procenty.
Prostějovský okres už ANO
2011 ovládlo samo s 16,43 procenty (2 386 hlasů), na druhém
místě skončila ČSSD s 15,98
(2 321) a třetí byla KDU-ČSL
s 16,41 procenty (2 383), čtvrtá KSČM s 12,84 procenty
(1 865). Pátý nejsilnější mandát na Prostějovsku drží momentálně TOP 09 a STAN
s 9,16 procenty (1 331), přes tu důležitou „pětku“ prošla ještě ODS,
která pro sebe získala na okrese
795 hlasů, tj. 5,47 procenta voličů.
Těsně „pod čarou“ skončil Úsvit
přímé demokracie T. Okamury
(644/4,43%), následován Stranou
svobodných občanů (540/3,72%)
a Stranou zelených (363/2,50%).
Více jak procento hlasů a přesně 209 obdrželi Moravané
(209/1,43%) a Strana zdravého
rozumu-NECHCEME
EURO
(198/1,36%). Další strany a politická hnutí už nedostaly více jak
stovku hlasů. Vůbec nejméně,
a to dva, jich dostala „Strana rovných příležitostí“, po šesti voličích
obdržela Česká strana regionů
a evropani.cz.
Přímo ve městě se pořadí příliš nelišilo. Za vedoucím duem
ANO 2011 (17,78%) -ČSSD
(17,70%) se na třetí příčku
v Prostějově prodrali komunisté
(11,87%), čtvrtá TOP 09 STAN
získala 11,19 procent, pátí lidovci
9, šestá ODS (6,19) a přes pět se
v Prostějově překvapivě dostala
i Česká pirátská stana (5,05%).

Jak se vedlo
jednotlivcům...
Přestože podle očekávání se žádný
z prostějovských kandidátů neprodral do lavic Evropského parlamentu, úplně výbuch to nebyl.
Doslova vpádem na politickou
scénu se dá považovat úspěch
kandidáta ANO 2011 Jaroslava
Špačka. Pilot vrtulníku letecké služby z Čehovic byl sice až
na 24. místě, ale přesto obdržel
3778 preferenčních hlasů! Druhým nejúspěšnějším Prostějovanem se stal Jaroslav Luska. Vysokoškolský profesor z Prostějova
se objevil na čtvrtém místě kandidátky Úsvitu přímé demokracie
Tomio Okamury a hlasovalo pro
něj 1422 občanů. Přes tisícovou
hranici preferenčních hlasů se dostal ještě Petr Vysloužil, agronom
Cukrovaru Vrbátky se z deváté
pozice může těšit 1067 přívrženci.
Za úspěch se dá považovat i 955
hlasů, které získal medicínský ředitel z Želče. Ostatní už jen paběrkovali. Například sedmdesátiletý
důchodce z Prostějova Oldřich Vrcha jako kandidát Republikánské
strany Čech, Moravy a Slezska
obdržel 55 preferenčních hlasů,
produktový manažer Tomáš Doležel za Moravany jen dvaatřicet...
Ve hře bylo nakonec jen jedenáct
vyslanců prostějovského regionu,
ten původně dvanáctý Jaroslav
Končák z Aktivu nezávislých občanů nakonec těsně před volbou
odstoupil.

JAK DOPADLI KANDIDÁTI DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Z PROSTĚJOVSKA

Kdo se dostal
do europarlamentu
1. ANO 2011 (4 mandáty)
244 501 hlasů
Pavel Telička
Petr Ježek
Dita Charanzová, Ph.D.
Martina Dlabajová
2. TOP 09 a Starostové
(4 mandáty)
241 747 hlasů
Jiří Pospíšil
Luděk Niedermayer
Jaromír Štětina
Stanislav Polčák
3. Česká strana sociálně
demokratická (4 mandáty)
214 800 hlasů
Jan Keller, CSc.
Olga Sehnalová, MBA
Pavel Poc
Miroslav Poche
4. Komunistická strana Čech
a Moravy (3 mandáty)
166 478 hlasů
Kateřina Konečná
Miloslav Ransdorf, CSc.
Jiří Maštálka
5. Křesťanská a demokratická unie
- Československá strana lidová (3
mandáty)
150 792 hlasů
Michaela Šojdrová
Pavel Svoboda
Tomáš Zdechovský
6. Občanská demokratická strana
(2 mandáty)
116 389 hlasů
Jan Zahradil
Evžen Tošenovský, Dr.h.c.
7. Strana svobodných
občanů (1 mandát)
79 540 hlasů
Petr Mach
Další pořadí: 8. Česká pirátská strana 4,78% (72 514 hlasů), 9. Strana
zelených 3,77% (57 240), 10. Úsvit
přímé demokracie Tomio Okamury
3,12% (47 306), 11. Strana zdravého
rozumu - NECHCEME EURO
1,63% (24 724), 12. Komunistická
strana Československa 0,56%
(8 549), 13. Volte Pravý Blok www.
cibulka.net 0,52% (8 028), 14. SNK
Evropští demokraté 0,52% (7 961),
15. Koalice DSSS a SPE 0,52% (7
902), 16. Liberálně ekologická strana 0,49% (7 514), 17. NE Bruselu
- Národní demokracie 0,46%
(7 109), 18. LEV 21 – Národní
socialisté 0,46% (7 099), 19. Věci
veřejné 0,46% (6 988), 20. Moravané 0,43% (6 614), 21. VIZE 2014
0,24% (3698), 22. Občanská konzervativní strana 0,22% (3 481), 23. Koalice SP a NO! 0,19% (2 899), 24.
Česká strana regionů 0,16% (2 535),
25. Koruna Česká 0,16% (2 434),
26. Klub angažovaných nestraníků
0,15% (2 379), 27. Republika 0,14%
(2 240), 28. Česká Suverenita 0,13%
(2 086), 29. Hnutí sociálně slabých
0,11% (1 685), 30. Občané 2011
0,08% (1 299), 31. Aktiv nezávislých občanů 0,08% (1 242), 32.
Romská demokratická strana 0,07%
(1 185), 33. Republikánská strana
Čech, Moravy a Slezska 0,07%
(1 100), 34. Fair play-HNPD 0,05%
(900), 35. ANTIBURSÍK-STOP
EKOTERORU! 0,05% (761), 36.
„Strana rovných příležitostí“ 0,04%
(640), 37. evropani.cz 0,04% (631)
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NĚMČICKO

PROTIVANOVSKO HÁJENKA V SEČI konečně našla kupce

PLUMLOVSKO

Město Prostějov ji prodalo pod cenou

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu

V Prostějovičkách
Prosstěějo
jovi
vičk
ičk
čkác
kác
ách sii
ách
budou hrát bez hranic
Prostějovičky/mls - Město
Plumlov a obce Krumsín, Mostkovice, Ohrozim, Prostějovičky,
Stínava a Vícov pořádají tuto
sobotu 7. června od 14.00 hodin
v Prostějovičkách „Hry bez hranic“. V místním areálu zahrádky
budou soutěžit družstva obcí
při plnění zajímavých úkolů
a dovedností. Každý, kdo dorazí, bude moci strávit příjemné
odpoledne, zatancovat si a občerstvit se dobrotami z udírny.
Kromě toho budou připravena
vystoupení dětí MŠ Prostějovičky a taneční skupiny Ještěrky.
K tanci a poslechu zahraje kapela
Novios.
DDM Orion zve
NA POHODU
Němčice nad Hanou/mls V rámci akce nazvané „Na pohodu“ se v sobotu 7. června
představí děti z kroužků DDM
Orion. Při této příležitosti ukážou, co se za celý školní rok naučily. Budou připraveny pohodové soutěže pro děti i jejich rodiče
a oslaví se i svátek otců. Večer
bude zakončen u táboráku.
Na Březském vrchu
budou burácet motory
Konice/mls - První červnový
víkend bude na Březském vrchu
v Konici patřit závodům automobilů do vrchu, které budou
probíhat v sobotu 7. a v neděli
8. června od 7.00. až do 18.00
hodin.

inzerce

HYGIENICI: VODA
Dobrá zpráva: OPRAVY ZÁMKŮ BUDOU POKRAČOVAT
Týkají se budov v Čechách pod Kosířem, Plumlově i v Konici V PŘEHRADĚ JE OK!
Večerník zjišťoval, jaký je stav regionálních památek

Měření zde budou provádět každé dva týdny

Přesně za dva roky by se po rozsáhlých opravách měl pro
veřejnost opět otevřít zámek v Čechách pod Kosířem.
Olomoucký kraj by na jeho pokračující rekonstrukci rád
použil dalších třicet milionů korun. Budovat se bude
i v Plumlově a Konici.
Prostějovsko/mls
Olomoucký kraj získal zámek
v Čechách pod Kosířem i s unikátním parkem od státu už před pěti
lety. Posléze se pustil do potřebných
oprav, do kterých zatím investoval
jednatřicet milionů korun. S obdobnou částkou počítá také v průběhu
následujících dvou let. Za tyto peníze
by se mělo obnovit jižní a západní
křídlo zámku, dalších asi pět milionů
korun pak poputuje do vybavení.
„Úpravy zámku v Čechách pod
Kosířem v letošním roce doposud nezačaly. Čekáme, zda-li
dostaneme dotace z Evropské
unie. Pokud ano, pak se stavební

dělníci pustí do práce pustí ještě
na podzim, skončit by měli někdy
v polovině příštího roku. Následně bude zámek vybaven exponáty
z Vlastivědného muzea Olomouc.
Se zahájením návštěvnického
provozu přitom počítáme od začátku dubna 2016,“ nastínila další
budoucnost jedné z největších regionálních památek Kamila Navrátilová, mluvčí Krajského úřadu
Olomouckého kraje.
Už začátkem letošního dubna
byla zahájena turistická sezóna
na zámcích v Plumlově a v Konici. I ony se letos dočkají částečné
rekonstrukce. Do Plumlova míří
šest set tisíc korun, které půjdou

Už za dva roky. Zámek v Čechách pod Kosířem se prvním návštěvníkům opět otevře v dubnu 2016.
Foto: internet
do obnovy schodiště, díky čemuž
by měla být zpřístupněna všechna
čtyři patra „vysokého zámku“.
Pokračovat se bude také s opravou
střechy „nízkého“ zámku.
V Konici se po čase opět rozjede
oprava zbylé fasády někdejšího

Ve Dzbelu zvou do „Pohádkového lesa“

Dzbel/mls - Sbor dobrovolných hasičů
Dzbel pořádá tuto sobotu 7. června 2014
za finanční podpory Olomouckého kraje
XXII. ročník „Pohádkového lesa”. Akce
se bude od 8.00 hodin konat na tábořišti
Borová. Připraveny budou soutěže, dětský jarmark, ukázky lukostřelby, historického šermu, sokolníků, vábení jelenů,
střelba ze vzduchovky či požárního útoku

i s přehlídkou hasičské techniky. Dále se
děti mohou těšit na přehlídku dobových
uniforem s historickou vojenskou technikou, psí spřežení a mnoho dalšího. Určitě
přijde i kouzelník! Poslední vstup do „Pohádkového lesa“ bude ve 12.00 hod. Odpoledne bude připravena recesní spartakiáda. Vyrazit do Dzbele jde i vlakem, spoj
z hlavního nádraží vyjíždí v 8.02 hodin.

šlechtického sídla. Zatímco jeho
průčelí je už dlouho pěkně opravené,
zadní část objektu vypadá jako z docela jiného světa. „Do oprav části fasády zámku se už letos pustí stavební
firma Stamo,“ prozradil konický
místostarosta Petr Vařeka.

Jste na stejné vlně?
Osvěžte se na...

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Mostkovice, Plumlov/mls - Nemusíte mít strach! Takový je
vzkaz hygieniků všem, kteří by
chtěli vlézt do plumlovské přehrady. Něco podobného mohli
naposledy konstatovat před pěti
lety a to přesně 15. června 2009!
Minulé pondělí 26. května hygienici na pláži „U vrbiček“ odebrali
vzorky vody, následně je podrobili analýze. Zajímali jsme se
o výsledky. „Voda v přehradě je
nezávadná. V důsledku koupání
v nádrži nehrozí žádné zdravotní
problémy,“ potvrdila Večerníku
Eva Čehovská z Krajské hygienické stanice v Olomouci. Nějaké sinice ale hygienici ve vodě
přece jen objevili. „Jejich počet
byl ovšem v tuto chvíli minimální, koupající nemohou žádným
způsobem ohrozit,“ ubezpečila
Čehovská.
Rozmnoží se sinice ve vodě? To
se ukáže teprve v létě. Krajští
hygienici se proto budou k přehradě vracet každých čtrnáct dní.
Příště to bude v pondělí 9. června,
naposledy zde odeberou vzorky
v pátek 1. září. Informace o kvalitě vody budou zveřejněny také
na webových stránkách Krajské
hygienické stanice v Olomou-

Ostře sledovaná voda. Hygienici minulé pondělí odebrali
vzorky vody z plumlovské přehrady. Ilustrační foto: internet
ci www.khsolc.cz. „Najdete je
v záložce Občanům a následně
pod odkazem Koupání ve volné
přírodě - rekreační sezóna 2014,”
popsala Eva Čehovská.
Na stejném místě objevíte i historii měření kvality vody v nádrži.
Z ní vyplývá, že voda v plumlovské přehradě byla nevhodná ke
koupání už od roku 2004. Prakticky se v ní dalo koupat pouze na
začátku každé sezóny a pak také
v druhé polovině prázdnin 2007.
Tehdy byla do nádrže nasypána
chemická látka PAX 18.

776 159 120

region@vecernikpv.cz

Seč, Prostějov/mik - Prostějovští
radní odsouhlasili prodej bývalé hájenky v Seči u Lipové. Za
objekt ve špatném technickém
stavu s bytovou jednotkou 3+1
a zahradou nabídli zájemci pětset šedesát tisíc korun. Je to ale
o sto třicet tisíc korun méně,
než zněla cena podle znaleckého
posudku...

www.vecernikpv.cz

Bývalá zemědělská usedlost, kterou
spravovaly Lesy města Prostějova, je pro potřeby této společnosti
dlouhodobě nepotřebná. „Hájenka
v Seči byla už od roku 1997 pronajímána na základě smlouvy, která
byla vypovězena v květnu loňského
roku kvůli neplacení nájemného. Od
té doby je objekt prázdný,“ poskytl
základní údaje Večerníku Jiří Pospí-

Děti ve Vícově prožily svůj den s vojáky
Na akci dorazil obrovský tank i moderní Pandur

Vícov/mls - Tank vážící osmačtyřicet tun schopný zasáhnou cíl až na
vzdálenost pěti kilometrů byl nepochybně největším tahákem dětského dne s vojáky, který se konal
uplynulou sobotu ve Vícově. Tímto
obrněncem to však zdaleka nekončilo. O nebývalé množství špičkové
vojenské techniky byl o víkendu
zájem, odhadem se na ni na místní
hasičské hřiště přišlo podívat kolem čtyř stovek dětí a rodičů. Chybět nemohl ani PROSTĚJOVSKÝ
Večerník.
„Jenom doufám že to teďka nevystřelí,“ přemítal zhruba desetiletý chlapec,
kterého jeho tatínek vysadil, aby se
mohl kouknout přímo do hlavně deset metrů dlouhého kanónu ráže 125
mm. Kluk uvažoval správně. Vždyť
přesná střela z této ničivé zbraně by
dokázala fatálně poničit třeba celý rodinný dům. Právě český bojový tank
T-72 M4 vyzbrojený tímto kanónem
byl v průběhu celého sobotního ví-

covského odpoledne doslova v obležení dětí všeho věku. Podobných modernizovaných krasavců má přitom
česká armáda ve své výbavě pouze
třiatřicet.
Tank však rozhodně nebyl jedinou
atrakcí. Ve Vícově byla k vidění
spousta bojové techniky, která se
za hranice vojenských prostorů
dostane jen málokdy. Za zmínku
určitě stojí třeba obrněný transportér
od americko-rakouské firmy Steyr,
známý jako Pandur. Na své si tak přišly nejen děti, ale i jejich rodiče či prarodiče, kteří dostali šanci zjistit, kam
se posunula technika od dob, kdy oni
sami byli na vojně.
Díky organizátorům a vojákům si
všichni na vlastní kůži mohli vlézt
do útrob opancéřovaných bojových
monster, vyzkoušet si, jak by se dalo
vystřelit z kulometu, ostřelovací
pušky a dalších zbraní či například
omrknout pojízdné zdravotnické
centrum. Zábavu si pak zejména
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Hlavní atrakce. Největší pozornost budil tank T-72 M4, se kterým do Vícova dorazili vojáci 73. tankového
Hanáckého praporu z Přáslavic.
Foto: Martin Zaoral
děti užily i na zcela civilním kolotoči
nebo při skotačení v nafukovacím
hradě.
„Akci jsme ve spolupráci s vojáky
začali připravovat asi před dvěma
měsíci. V takovém rozsahu se nám

ji podařilo uspořádat zejména díky
tomu, že u nás bydlí velitel sedmé
mechanizované brigády z Hranic na
Moravě Josef Kopecký. Vše tak šlo
v režii vojáků. Myslím, že podobné
akce napomáhají tomu, aby se sou-

jak se proháněly tanky u vícova...

časná česká armáda lépe dostala do
povědomí veřejnosti. Věřím, že se
nám něco podobného v budoucnu
opět podaří zopakovat,“ vyjádřila se
za pořádající obec Vícov její starostka
Jana Rozsívalová.
3x foto: Martin Zaoral

Podařenou akci pořádaly obec Skalka, Klub
biatlonu Prostějov a TJ Liga Stovkařů Olomouc, které potěšila účast třinácti chlapců
a děvčat do šesti let a sedmnácti chlapců
a děvčat v kategorii mezi sedmým a devátým
rokem. Velková účast vystoupala na 109 závodníků.

Výsledky 8. ročníku Běhu ve Skalce a 5. ročníku Memoriálu Radomila Večeři
Hlavní závod na 10 km mužů (5 věkových kategorií) v absolutním pořadí:
1 .Jiří Matoušek (A) AK Drnovice 37:31 minut, 2. Pavel Dvořák (A) Biatlon Prostějov 37:36, 3. Marek Štěpán (B) TJ Sokol Týn
nad Bečvou 38:28, ...6. Roman Večeřa (A), Biatlon Prostějov, 8. Dušan Kopečný (B) Biatlon Prostějov, 10. Ondřej Vystavěl (A)
SK Prostějov, 12. Radim Zapletal (A) MK Prostějov, 21. Jiří Hrubý (A) TJ Sokol II Prostějov.
Absolutní pořadí žen v hlavním závodě na 10 km (3 věkové kategorie):
1. Marie Delingerová (G) AK Kroměříž 42:56, 2. Marie Hynštová (H) AK Drnovice 46:58, 3. Hana Müllerová (G) AK Drnovice
47:38. Na 2. místě v kategorii F je Petra Zapletalová MK Prostějov a v kategorii H patří 5. místo Evě Dvořákové Biatlon Prostějov.
Kategorie běžecká školka (do 6 let): 1. Matouš Lipenský (Skřípov), ... 3. Tomáš Kopecký (Vícov), 4. Karolína Andrýsková, 9. Otta
Viktor (oba Prostějov), 10. Štěpán Raus (Čehovice), 12. Veronika Navrátilová (Skalka).
Kategorie elévové a elévky (7 až 9 let): 3. Vít Lipenský (Skřípov), 7. Jan Sysel (Vřesovice), 10. Nikola Černá (Skalka), dále pak
Lukáš Mačkal z Prostějova, Jaroslav Raus z Čehovic, Ondřej Koutný Biatlon Prostějov, Lenka Valterová, Martin Valter a Dominik
Navrátil ze Skalky, Tomáš Ježek z Pivína.
Kategorie elévové 2 (10 až 11 let): 1. Jan Koutný (Biatlon Prostějov)
Hlavní rozhodčí: Mgr. Antonín Ošťádal

Představujeme regionální podnikatele...

V Němčicích najdete prodejnu ELEKTRO - Jana
Němčice nad Hanou/pr - První zmínka,
o v té době ještě neexistující společnosti
ELEKTRO - Jana s.r.o. se sídlem v Němčicích nad Hanou, se datuje k roku 1996, kdy obchod vznikl pod společností ELMA-THERM
spol. s. r.o. - jedno ze středisek společnosti sídlící v Kroměříži. Ještě v prostorách na Komenského náměstí 28, kde se prodával pouze elektroinstalační materiál pro silnoproudé rozvody.
Majitelka stávajícího ELEKTRO - Jana,
Jana Baluchová přišla do společnosti ELMA
- THERM spol. s r.o. v únoru 1997 s tím, že
neměla ani potuchy o existenci obchůdku,
i když bydlí ve stejné ulici a denně chodila kolem. Postupně se začalo více prodávat
a v prodejně byly postupně zaměstnány dvě
prodavačky. Prodejna a celé středisko se přemístily do nových prostor, kde je doposud.
1. 1. 2002 se prodej rozšířil o svítidla a elektrospotřebiče. V červnu 2006 se dostala společ-

nost ELMA – THERM spol. s. r.o. do potíží
a insolvence. ,,Společně se dvěma kolegy jsme
založili novou společnost ELMATSERVIS
s.r.o., zabývající se také elektromontážemi
a prodejem elektroinstalačního materiálu
a svítidel, odkoupili prodejnu a zůstali ve
stejné budově. Pod touto společností jsme
zrekonstruovali pronajaté prostory na Masarykově náměstí 56 v Kojetíně a prvního března 2008 otevřeli druhou prodejnu. Ovšem
opět druhotnou platební neschopností se
společnost ELMATSERVIS s.r.o. dostala do
problémů a v březnu 2014 šla do likvidace
a následně do insolvence.“ vzpomíná Jana
Baluchová na začátky podnikání.
Protože je žena činu, odkoupila závazky společnosti ELMATSERVIS s.r.o., obě prodejny
a následně i budovu v Němčicích a začala
pouze s prodejnami a dvěma prodavačkami
od dubna 2014 podnikat pod novým názvem

firmy ELEKTRO - Jana. ,,V loňském roce
jsme v květnu spustili e-shop na www.elektrojana.cz a rozšířili prodej přes internet, ten
se postupně rozvíjí, ale pořád je před námi
spousta práce jak na prodejnách, tak s internetovým prodejem,“ míní Jana Baluchová.
V jejích dvou obchůdcích se sídlem v Němčicích nad Hanou a druhé prodejně v Kojetíně
máte možnost sehnat vše od elektro materiálu, bílé elektroniky až po domácí spotřebiče,
zkrátka nepřeberné množství zboží, na které
si jen vzpomenete. To vás upoutá nejen svou
kvalitou, designem, funkčností, ale v neposlední řadě svou cenou. Neváhejte, a jestli něco
sháníte, nebo se jen pohledem chcete přesvědčit o široké nabídce prodejny ELEKTRO
- Jana, jste vítáni. Více informací na webových stránkách, tel. číslech 582 386 704,
581 701 399 nebo na e-mailové adrese
info@elektrojana.cz

Plumlov/mls - Cyklisté, bruslaři
i pěší z celého regionu už
netrpělivě vyhlíží začátek budování nové stezky kolem plumlovské přehrady. Přípravy na její
stavbu však komplikují stížnosti
některých obyvatel Plumlova.
Proti výstavbě nové stezky kolem
přehrady se nedávno postavilo asi
šest rodin žijících v plumlovské
části „Na Běliskách“ pod hrází
Podhradského rybníka. „Místní
lidé nás upozornili, že cesta by vedla příliš blízko jejich domů. Měli
přitom obavy o své děti. Rozhodli
jsme se jejich námitkám vyhovět
a trasu upravit,“ vyjádřil se pro
Večerník plumlovský starosta
Adolf Sušeň.

Vybudování nové stezky i s naučnými tabulemi vyjde celkem
na devět milionů korun. Více jak
šest z nich by měla pokrýt dotace z Evropské unie. „Projekt
Plumlov-atraktivní přehrada patří
mezi dvacítku těch, které uspěly,“
potvrdila Michaela Linhartová,
mluvčí Úřadu Regionální rady
s tím, že přesně se jedná o částku
6,3 milionu korun Právě kvůli
přílivu evropských peněz však
musel být projekt na výstavbu
budoucí stezky hotový právě
v těchto dnech. Její trasa přitom
stále není zcela přesně vymezená.
Významně ji ovlivňuje mimo jiné
jednání s vlastníky pozemků, po
nichž by měla vést.

slivovice objasněna!

Na vlastní kůži. Vlézt si do Pandruru bylo pro děti mnohem zábavnější, než si číst o korupci provázející jejich nákup...

Geny se nezapřou. Zatímco tatínek se zručně oháněl pravou puškou,
jeho synátor si vlastní, zatím ještě jen dřevěnou pistoli, schovával v kapse.

Exkluzivní rozhovor s místostarostou Bedihoště Petrem Vysloužilem - 1. díl

S výkonem jsem spokojený, ale věřím, že
příští rok to bude lepší,“ prozradil Večerníku
těsně po doběhu dvaatřicetiletý Martin.
Trať byla letos poněkud blátivá a tak tři roky
starý rekord Davida Pelíška odolal. Nejlepší
běžec Jiří Matoušek hlavního závodu za ním
zaostal o necelé dvě minuty.

minulého roku nikdo nepřihlásil.
Až 5. května tohoto roku se ozvali
zájemci, kteří za objekt postavený
v roce 1860 nabídli městu cenu pětset šedesát tisíc korun. S ohledem
na stavebně-technický stav hájenky
a dlouhodobou a neúspěšnou snahu
o prodej jsme s cenou souhlasili,“
dodal Pospíšil.

Olšanská KRÁDEŽ
Moderní Pandur. K vidění ve Vícově byl i víceúčelový obrněný
transportér od americko-rakouské firmy Steyr.

Těsně před výstřelem. Na start osmého ročníku závodu v přespolním běhu se ve
Skalce postavilo čtyřiašedesát nadšenců, šest mladých závodníků společně s nimi
vyběhlo na svoji tříkilometrovou distanci.
Foto: Martin Zaoral

šil, první náměstek primátora Statutárního města Prostějov. „Vzhledem
k technickému stavu nemovitosti,
která vyžaduje nemalé investice, jsme už před rokem vyhlásili
záměr prodeje za cenu stanovenou
znaleckým posudkem ve výši 729
tisíc korun, ke kterému se však ve
stanoveném termínu do konce září

Stezka kolem přehrady

Běžci se kochali krásami okolí Skalky

Skalka/mls - Kdo chyběl při sobotním běhu
ve Skalce, přišel o různorodou desetikilometrovou trať s výhledy po malebném
okolí lázeňské obce, ideální běžecké počasí,
pohodovou atmosféru, pivo a uzené cigáro
v cíli (to vše za startovné šedesát korun)
a hlavně skvělý pocit po doběhu.
Uplynulou sobotu se ve Skalce konal již osmý
ročník závodu v přespolním běhu, který byl
zároveň Memoriálem Radomila Večeři. Běžecké dopoledne začalo již v devět hodin, kdy
na svoji dvě stě metrů dlouhou trať vyběhly
šestileté a mladší děti. Postupně si zasoutěžily všechny věkového kategorie, hlavní závod
na deset kilometrů odstartoval hodinu před
polednem. Na jeho start se postavilo celkem
čtyřiašedesát závodníků. Čekaly na ně tři okruhy v krásném okolí lázeňské obce s dalekými
výhledy do malebné hanácké krajiny.
„Jsem tu poprvé a nepřijel jsem s ambicí zvítězit, takže jsem se při závodech měl čas i kochat
okolím. Kdyby tu nebyly závody, tak se sem
asi ani nedostanu a to by určitě byla škoda.

Konečně prodáno! Po roce marných pokusů prodat starou hájenku
v Seči se nyní prostějovský magistrát nemovitosti zbavil pod cenou.
Foto: Magistrát města Prostějov

„Občané České republiky zatím nepřijali Evropskou unii za svou“
Bedihošť - Pozici místostarosty Bedihoště zastává od
posledních komunálních voleb Petr Vysloužil. Absolvent
Vysoké školy zemědělské i Masarykovy univerzity a lídr
místní kandidátky lidovců je ženatý, má dvě děti, pracuje
jako agronom v Cukrovaru Vrbátky. Na politickém poli je
nováčkem a dokončuje své první čtyřleté funkční období zastupitele. Mimo to se o důvěru voličů ucházel i v nedávných
volbách do Evropského parlamentu, při nichž dostal po celé
republice přes tisíc preferenčních hlasů. V dnešním prvním
dílu obsáhlého interview se ohlíží právě za nedávnými volbami do orgánu zastupujícího občany osmadvaceti evropských států a zamýšlí se i nad tím, proč to byla pro občany
tak neatraktivní událost...
Jiří Možný
Při volbách do Evropského parlamentu jste byl
jedním z mála regionálních kandidátů. Jak hodnotíte svůj výsledek?
„Velmi pozitivně. Na celostátní
kandidátce mi patřila devátá pozice, což samo o sobě považuji
za úspěch, když strana má takřka
třicet tisíc členů. Nevím, jak to
chodí v ostatních stranách, ale
v KDU-ČSL se toto pořadí řeší demokraticky v primárních volbách
na celostátním sjezdu a ne žádnými
zákulisními dohodami. Podařilo
se mi získat téměř jedenáct stovek
preferenčních hlasů a obsadit podle
vyhodnocení Českého statistického úřadu šesté místo, z kandidátů
Prostějovska to byl třetí nejlepší
výsledek. Za tyto preferenční hlasy
pro mne i pro KDU-ČSL bych chtěl
voličům poděkovat, velice si této
přízně
vážím.“
p
S jakými pocity se díváte na
celkový výsledek strany?
„Tyto volby přinesly KDU-ČSL
velký úspěch. Zisk tří mandátů
a 9,95 procenta hlasů nečekali ani ti
největší optimisté. Je vidět obnovující se důvěra v politiku KDU-ČSL,
která jako jediná tradiční politická
strana ve volbách do Evropského

parlamentu posílila. Mě samého
navíc potěšil volební výsledek
v Bedihošti, který byl vždy baštou
levice. Zde KDU-ČSL se ziskem
čtyřiadvaceti procent zvítězila.
Odpověď na otázku, zda byl tento výsledek ovlivněn mojí kandidaturou, ponechám na voličích
v Bedihošti.“
Volby provázela velice
nízká volební účast, čím to
může být dáno?
„Nízkou volební účast považuji
za obrovskou chybu, kterou naše
společnost dělá. Hledat její příčiny by bylo na dlouhou analýzu
a může jich být celá řada, zkusím vyjmenovat alespoň některé.
Zaprvé občané České republiky
zatím nepřijali Evropskou unii za
svou, a tudíž proč by tedy měli
volit její orgány? Zadruhé pocit
opětovného rozhodování o ‚našich věcech‘ někde jinde. Zatřetí
občané považují Evropský parlament jako odkladiště přebytečných
a vysloužilých politiků s ne vždy
dobrou pověstí. Mnohdy tomu tak
opravdu je, tak proč pomáhat těmto politikům získat ‚dobré bydlo‘?
Začtvrté nedostatečné vysvětlování,
co vlastně poslanci v Evropském
parlamentu dělají. Voliče štve vidět záběry, jak mnozí poslanci
v ‚zaměstnání‘ spí. Zapáté vytváření

h zákonů a nomnohých nesmyslných
rem, ze kterých si lze i dělat legraci.
Zašesté malá informovanost
vanost o tom,
jak se vlastně volí. Zasedmé
sedmé otrávenost z politiky a pocit, že nepůjde
nic změnit. Zaosmé obava
ava občanů,
ů,,
že nás EU zatáhne do války s Rus
Russkem. Bohužel to neušlo
šlo pozornosti západním zemím
m EU, které
nízkou volební účast ve střední
a východní Evropě kritizují.
Avšak s porovnání se Západem,
kde v některých státech
ech uspěly
extrémně pravicové strany
rany s xenofobními názory, se mi jejich
kritika zdá neadekvátní.“
í.“
Co by mohlo přispět
k jejímu navýšení?
í?
„Pro zvýšení volebníí
účasti v České republice je potřeba
vykonat
mnohé.
Rozhodně by stát
měl občanům dosti
razantně vysvětlit, jak je důležité
chodit k volbám.
Já osobně k nim od
převratu chodím
pravidelně, cítím
to jako svou povinnost. Bohužel
lidé v dnešní době
se ani příliš nezajímají o historii
a neví, jakého úsilí naši předci museli dosáhnout, aby měli
všichni stejné volební právo.
Vždyť například ženy dostaly
právo volit až za první republiky
a nebylo by příliš dobré, aby zde
byl například zaveden volební
systém s různou váhou volebního hlasu na základě výše odvedených daní, jak tomu bylo za
Rakouska-Uherska.“
Tyto volby tedy nejsou
zbytečné?
„Označit volby do Evropskjého
parlamentu za zbytečné či nepotřebné, jak to učinil bývalý prezident Václav Klaus, ale považuji za
hazardérství. Každé volby poklá-

chická vrstva‘ tu již přítomna je
a čeká na svou příležitost
k posílení svého polittického
ti
ckého vlivu. Poslední
parlamentní
volby
jsou toho důkazem
a neúčastí ve volbách volič dává
najevo, že se politického života
ve vlastní zemi
zúčastnit
ani
nechce. A řešení pak mohou
být mnohá. Ale
pro uzákonění

Olšany u Prostějova/mik Krádež slivovice a dalších věcí
z domu v Olšanech, o které
Večerník informoval začátkem
dubna, policisté minulý týden
objasnili. Zatčenému muži teď
hrozí dvouletý kriminál. Jestli
ale všech pět litrů ukradené slivovice vypil, to neřekl…
„Policisté z obvodního oddělení Prostějov 2 objasnili krádež vloupáním,
k níž došlo začátkem dubna letošního
roku v Olšanech u Prostějova. Tehdy
neznámý pachatel vnikl pootevřeným oknem do jednoho z rodinných
domů a odcizil z něj pánské horské
jízdní kolo, demižon s pěti litry slivovice, tři lahve jiného alkoholu, batoh,

nůž, dýku, maskovací oděvní svršky
a nepohrdl ani rybářskou pláštěnkou
a třemi kusy dětských punčocháčů.
Majitelům způsobil škodu za pět
tisíc třistapadeást korun,“ vypočítala
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje. „Na základě
operativního šetření policisté pachatele zjistili. Jedná se o sedmatřicetiletého muže z Prostějovska, který
si ve středu vyslechl ve zkráceném
přípravném řízení podezření ze
spáchání trestných činů krádeže
a porušování domovní svobody, za
které může skončit až na dva roky
za mřížemi,“ dodala mluvčí krajské
policie.

V Myslejovicích řádil

NAFTOVÝ UPÍR

Myslejovice/mik - Zcela na suchu zůstaly majiteli z Myslejovic pracovní stroje, ze kterých zatím neznámý upír vysál veškerou naftu.
„Ze soboty čtyřiadvacátého na neděli pětadvacátého května došlo
v Myslejovicích ke krádeži nafty. Zatím neznámý pachatel vytvořil
v jednom místě oploceného areálu díru, kterou vnikl na pozemek. Následně ze šesti pracovních strojů odčerpal třistapadesát litrů nafty. Poškozené společnosti tak způsobil škodu za dvanáct tisíc čtyřistapadesát
korun,“ sdělila Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.

Bukovou už chrání

poldr za šest milionů
Foto: archív P. Vysložila

„Bohužel lidé se v dnešní době ani
příliš nezajímají o historii a neví,
jakého úsilí naši předci museli
dosáhnout, aby měli všichni stejné
volební právo. Vždyť například ženy
dostaly právo volit až za první republiky“
místostarosta Bedihoště PETR VYSLOUŽIL
smutní nad nízkou účastí při evropských volbách
dám za důležité, nejenom proto,
že jsem v těch posledních kandidoval. Uvědomme si, že ‚oligar-

povinnosti volit nejsem, ačkoliv
v mnoha státech Evropy tomu
tak je.“

Buková/mls - Projekt poldru
v Bukové, který byl spojený
s opravou místního rybníka,
je již dokončen. Obě stavby,
které budou obec chránit před
přívalovými dešti, přišly celkem
na šest milionů korun.
S projektem na vybudování
protipovodňových opatření se
v Bukové začalo už v roce 2008.
„Bylo to u nás potřeba. Jednou
jsme ryby lovili až na křižovatce,“
vzpomínal s úsměvem Miroslav
Švec, starosta obce.
Zpočátku celé akce bylo třeba
vykoupit pozemky včetně samotné vodní nádrže nacházející se poblíž křižovatky cest
mířících na Lipovou, Protivanov a Benešov. Nádrž přišla na
osmdesát tisíc, přilehlé pozemky
pak na dalších padesát tisíc ko-

run. Loni obec Buková získala na
investici dotace z Evropské unie
i z rozpočtu České republiky
v celkové výši necelých pěti
milionů korun. Zbytek do
šestimilionové sumy musela
doplatit ze svého rozpočtu. Finance
byly použity na opravu rybníku
a stavbu nového poldru, který by
měl zadržovat přívalové srážky.
„Sypaná nádrž je nyní schopna
zadržet dvacetiletou vodu. Zbytek
peněz si vyžádala oprava rybníku,
v němž najdou útočiště žáby a jiní
obojživelníci, lidé pak budou moci
využít nově vysázeného parčíku
s posezením,“ prozradil starosta
Švec.
Stavba začala loni v září a po
dvou měsících bylo hotovo. Od
letošního roku už vše slouží
občanům Bukové.

Kultura v Prostějově a okolí...
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nejvýznamnější kulturní událost

První
ročník
OHROZIMFESTU
byl
úspěšný
SBOHEM, ZŮSTÁVÁM: Hudební festival pod širým nebem přilákal návštěvníky ze širokého okolí
Janžurová, Paulová a Zedníček

U DIVÁKŮ ZABODOVALI

Herecké hvězdy jsou
v Prostějově jako doma. Důkazem toho bylo
i páteční, beznadějně
vyprodané představení
pražského divadla Kalich
„Sbohem, zůstávám“,
ve kterém excelovali Iva
Janžurová, Jana Paulová
a Pavel Zedníček.
Mořice/peh

Už týdny před vystoupením
„Sbohem, zůstávám“, bylo hlediště beznadějně vyprodáno
a Městské divadlo tak v pátek
večer praskalo ve švech. Není
divu, na jevišti si totiž daly sraz
jedny z nejzářivějších hereckých
hvězd tuzemska Iva Janžurová,
Jana Paulová a Pavel Zedníček,
kteří se prostějovskému publiku
představili v původní francouzské komedii pod režisérskou
taktovkou Antonína Procházky.
A když se na jevišti sejdou herci
s takovým komediálním talentem, výsledkem ani nemohlo být
nic jiného než nekončící salvy
smíchu...
„Takhle jsem se už dlouho nenasmála,“ shrnula dojmy z představení jedna z divaček. „Já mi-

Herečtí profíci: Rozesmát publikum není nic jednoduchého. Iva
Janžurová, Jana Paulová a Pavel Zedníček v tom ale umějí chodit a rozesmát plné divadelní sály pro ně není žádný problém.
Foto: internet
luju paní Janžurovou a všechny
filmy, ve kterých hrála. Má
takový milý, lehce trhlý humor.
A vidět ji takhle skutečně naživo
na jevišti, to je pro mě velký zážitek,“ přiznala Večerníku Marta
Veselá, která na představení zavítala spolu s manželem.
Herecký koncert Ivy Janžurové (Barbara), Pavla Zedníčka
(manžel Barbary) a Jany Paulové (Gigi) byl nejen příjemnou
a velmi příjemnou oddechovkou po náročném pracovním
týdnu, ale současně tím pravým
rozjezdem pro nadcházející po-

hodové léto. Hvězdně obsazená
veselohra přítomné publikum
totiž doslova nadchla, a proto ji
po zásluze odměnilo vydatným
aplausem.
Herci pražského divadla Kalich
nehostovali v našem městě naposledy. Už po prázdninách se
k nám vrátí s hořkou komedií
„Na mělčině“, kde se mimo Miroslava Vladyky a Báry Munzarové shledáme znovu s geniální
herečkou Ivou Janžurovou, která se na pódiu představí mimo
jiné i po boku své dcery Sabiny
Remundové.

DISKOKRÁL Michal David
dorazí UŽ VE ČTVRTEK!

Prostějov/peh, pk - Už jen
několik desítek hodin nás dělí
od vystoupení nestárnoucího
krále diskoték a vy můžete
být u toho! Legendární hitmaker Michal David totiž do
Prostějova dorazí již tento
čtvrtek 5. června a od 19:00
hodin tak ve Víceúčelové
hale-ZS vypukne „Super mejdan“! Otevření bran proběhne
o hodinu dříve, kdy také
začne menší diskotéka neboli
hudební produkce na zahřátí.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
jakožto exkluzivní mediální
partner, u toho nebude chybět!
Pokud jste si ještě nekoupili
vstupenku na jednu z největších
hudebních událostí letoška, máte
stále ještě možnost, učinit tak
v předprodeji. Lístky ovšem

budou k dispozici i v den koncertu u pokladen. Následně
se už rozjede „Super mejdan“
Michala Davida. Autor více než
šesti set písniček, kterým léta na
oblibě u posluchačů nijak neubrala. Populární zpěvák, skladatel a hudební podnikatel, jehož
práci můžete mimo jiné aktuálně
sledovat v televizní talentové
soutěži Hlas Česko Slovenska,
přiveze opět velkolepou show.
A díky pořadatelům z agentury
HitTrade jej můžete vidět naživo
přímo u nás v Prostějově už tento
čtvrtek!
Při letošním koncertě ho podle
zpráv organizátorů akce navíc
doprovodí skvělá kapela, takže
půjde určitě o úžasný hudební
zážitek, který si nemůže nechat ujít žádný z vás, kteří se

Ohrozim/pav - Krásný areál
u hřiště za kulturním domem
v Ohrozimi ožil uplynulou sobotu příjemným kulturním
zážitkem. První ročník multižánrového festivalu Ohrozimfest si nenechalo ujít množství
návštěvníků místních, ale i těch
přespolních. Na pódiu se představily čtyři kapely a výborně
se bavili nejen dospělí, ale i děti.
Občanské sdružení Proohrozim
si již dva roky klade za cíl oživit kulturní a společenský život
v obci. V rámci tohoto závazku
také uspořádalo příjemný festival
hudby a piva. A byla to zřejmě
trefa do černého, jak bylo patrné ze spokojených výrazů všech
zúčastněných. „Jde nám hlavně
o to, aby se místní občané stmelili, lépe seznámili a aby se nám
tady žilo klidně, vesele a bez

problémů. Proto jsme začali také
budovat tento areál, kde je veškeré potřebné zázemí,“ vysvětlil
Večerníku Petr Doseděl, předseda
pořádajícího sdružení.
V rámci připraveného programu
jako první vystoupila skupina
Aquarel z Olomouce hrající ve
stylu folk a country a postupně se
začalo přitvrzovat. Známá skupina Dojem přivezla do Ohrozimi
vlastní folkrockovou tvorbu
a bicí, které na pódiu postavili,
zde již zůstaly po celý zbytek
akce. Velký úspěch sklidila relativně nová sestava Black and
white, jež rozvlnila publikum
v rhythm and blues s prvky z popové hudby. Na závěr se tančilo
i zpívalo s kapelou Afresh, která
zahrála známé české rockové
hity. „Naším záměrem bylo lidem nabídnout průřez více žán-

POSLEDNÍ VÝZVA

Výherci vstupenek na koncert Ivety Bartošové si mohou svůj lístek 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.

Black and white Bohuš Stoklasa.
„Festival splnil naše očekávání
i počasí nám přálo, takže už se
těšíme na příští ročník,“ dodal.

U HANÁKA VISÍ TVARY A PATVARY
Milan Brauner vystavuje „obyčejné fotky s přidanou hodnotou“

Prostějov/pav - Uplynulý pátek 30. května byla v Galerii
U Hanáka zahájena další z řady
fotografických výstav. Svoje
Tvary/patvary návštěvníkům
představil Milan Brauner, televizní redaktor pocházející z Vrahovic. Tentokrát přišel se sérií
fotek s přírodními motivy, které
jsou na první pohled v podstatě
obyčejné, ale na ten druhý už
rozhodně ne.
Milan Brauner svoje fotografie
u Hanáka vystavuje již potřetí
a pokaždé se zaměřil na jinou tema-

tiku. „Tentokrát jsem se inspiroval
přírodou. Zachycoval jsem vjemy,
co vytvořila sama příroda ve stromech a keřích, to jsou právě ty
Tvary. Patvary vytvořil člověk
svým zásahem do přírody. Na první
pohled jsou to fotky obyčejné, focené běžným kompaktem, ale
když se podíváte pozorně, najdete
tam vždycky nějaký další rozměr,“
představil své dílo autor.
A skutečně, při bližším pohledu
na téměř každé fotce mohli
návštěvníci najít něco dalšího –
suk ve stromě připomínající opici,

Kuriózní. Na zajímavém snímku z výstavy Milana Braunera galerista Albert Halmo.
Foto: Tereza Skoupilová
kmen ve tvaru nosorožce, psa,
ještěra a spoustu dalšího. „Původně
jsem měl v plánu vytvořit takovou
malou zoologickou zahradu, nakonec to tak úplně nevyšlo, jsou
zde i trošku jiné fotky, ale v tomhle záměru budu pokračovat. Je
to takové nekonečné téma. Něco,
co může každý citlivý pozorovatel
objevit třeba při každodenní cestě
do práce,“ nastínil, jak by mohla
vypadat jeho další výstava.
„Když jsem si výstavu prohlédl
zběžně, měl jsem pocit, že jsou to
prostě fotky stromů. Pak jsem se ale
na jednu z nich zadíval a měl jsem

pocit, že tam vidím jakoby nějaké
zvíře. A pak jsem si všiml, že je to
tak skoro všude. Zarazilo mě, že
vlastně musím něco hledat. Ale
nejvíc se mi stejně líbí ty konkrétní,
drobné detaily,“ podělil se o dojem
z výstavy Martin Pivoňka.
Příjemnou atmosféru celé vernisáže
umocnilo muzikantské duo Havrani. Ti zahráli návštěvníkům několik
známých písní i něco ze své vlastní
tvorby.
Výstavu můžete navštívit v Galerii
U Hanáka ve Školní ulici až do
1. července, otevřeno mají v úterý
a čtvrtek od tří do pěti hodin.

Divadelní MEDart nabídne letos nabitý program

VYHRAJTE LÍSTEK NA... MICHALA DAVIDA!

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO BONUSOVÉ KOLO ZNÍ:
JAK SE JMENUJE AGENTURA POŘÁDAJÍCÍ KONCERT MICHALA DAVIDA?
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 STŘEDY 4. ČERVNA, 16.00 hodin. POSLEDNÍ TROJICI VÝHERCŮ BUDEME KONTAKTOVAT TELEFONICKY, PROTO NEZAPOMEŇTE UVÁDĚT
SVÁ MOBILNÍ SPOJENÍ!

ry, aby si na své přišly všechny
věkové skupiny, což se myslím
povedlo,“ uvedl další z pořadatelů a zároveň člen skupiny

z vernisáže...

pokládáte za hudební příznivce
populárního hitmakera.
Michal David má v Prostějově
silnou fanouškovskou základnu a i jeho minulý koncert se
tak mohl pochlubit vysokou
návštěvností. Nejinak to bude
i letos, pokud jako správní
fanoušci přijdete žijící legendu
českého showbyznysu svou
přítomností podpořit, a jak se
Tak tahle to je. Autor fotografií Milan Brauner ukazuje, která je
patří pořádně si zatancovat.
jeho nejoblíbenější.
Foto: Pavla Vašková
Přijďte to tedy rozjet na plné
obrátky s nestárnoucími songy
Ruská Máša, Céčka, Non stop,
Pár přátel či Discopříběh.
O skvělou hudbu a jedinečnou
atmosféru nebude nouze. Tak
nezapomeňte, už tento čtvrtek
v 19:00 hodin ve VH-zimním
Prostějov/pav - Proč by Hanák Festival prostějovských divastadionu si užijeme „Super mejjezdil za divadlem ven, když ho del a jejich hostů pořádá ZUŠ
dan“ Michala Davida!
má doma. To je heslo tradiční Vladimíra Ambrose společně
prostějovské divadelní pře- s Městským divadlem Prostějov
hlídky MEDart. Jak napovídá a Divadlem Point. Zahájení proslovní hříčka v názvu, datum běhne 2. června od 19.00 hodin
konání akce se vždy vztahuje v Městském divadle před předke dni svátku tohoto ochránce stavením Divadla Tramtarie
PROSTĚJOVSKÝ
Ě
Ý Večerník, jakožto mediální partner, pro vás ve spolupráci s pořádající agen- úrody. Letošní ročník se usku- Válka s mloky. „Stalo se tradicí,
turou HIT TRADE, připravil SOUTĚŽ O VSTUPENKY na koncert legendárního hitmakera teční již v tomto týdnu od 2. do že na zahájení přijdou zástupci
MICHALA DAVIDA, který vystoupí ve Víceúčelové hale-ZS v Prostějově již TENTO ČTVRTEK 8. června.
všech prostějovských souborů

5. ČERVNA 2014. A vzhledem k tomu, že „zimák“ bude praskat ve švech, „volňásek“ zcela jistě
potěší. Díky Večerníku ale máte tradičně šanci být u toho, a ještě navíc ZADARMO! Během probíhajících tří týdnů jsme totiž mezi vás již rozdělili HNED PLNÝ TUCET VSTUPENEK, DNES
PŘICHÁZÍME S NABÍDKOU BONUSOVÉ ŠANCE v podobě získání ještě TŘÍ LÍSTKŮ!
Soutěž probíhá od pondělí 2. do středy 4. června. Ti z vás, na něž se usměje štěstí, 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 třetím dílu soutěže uspěli ti, kteří věděli, že MICHAL DAVID VYSTOUPIL NAPOSLEDY VE
VÍCEÚČELOVÉ HALE-ZS V PROSTĚJOVĚ V ROCE 2011. Jsme rádi, že vás „boj“ o vstupenky
na koncert natolik zaujal a v losovacím osudí se sešlo REKORDNÍCH 515 správných odpovědí. Děkujeme!
Z nich jsme vylosovali následující šťastné kvarteto: Jiří PLÁNIČKA, Sídl. Svobody 15/57, Prostějov *
Miloš KRUPIČKA, E.Králíka 5, Prostějov * Martina ČEPLOVÁ, Cukrovarská 25 Čelechovice na Hané
* Alice JANČÍKOVÁ, Seloutky 49, Prostějov
Vstupenky si budete moci vyzvednout přímo v redakci Večerníku.

Kapela Dojem. Ohrozimfest byl žánrově pestrý, kromě blues či country
zazněl také folkrock v podání prostějovské skupiny. Foto: Pavla Vašková

a připijí si s námi medovinou na
zdar celého festivalu,“ uvedla
pro Večerník hlavní pořadatelka
Hana Šprynarová.
Letošní ročník nabídne kromě představení prostějovské
a plumlovské „zušky“ a divadla
Point také maňáskové divadlo
či parodii na hry lidových loutkářů v podání divadla Starost.
Hosty festivalu se stanou kromě

již zmíněného olomouckého divadla Tramtárie také Slovanský
Tyátr Olomouc či Lukáš Hejlík
a Petra Bučková se svým Listováním a mnoho dalších. Program bude tedy nabitý a na své
si přijdou nejen dospělí diváci,
ale i děti.
Kompletní program s popisem
jednotlivých představení si lze prohlédnout na www.vecernikpv.cz!

OKEM „ŠÉFKY”
prostějovské kultury
Piáno na náměstí

Tento měsíc mi asi největší kulturní radost udělala skutečnost,
že se podařilo dotáhnout do
konce projekt Piáno na ulici a že
konečně máme tento hudební nástroj k „veřejnému“ použití také
u nás. Sama jsem byla několikrát
svědkem, jak takové piáno fungovalo na olomouckém nádraží
a má to opravdu své kouzlo,
když vás překvapí přímo na ulici
nebo v nádražní hale živá hudba. Je vidět, že jsme muzikální
národ, protože, co jsem slyšela
již za krátkou existenci piána
v Prostějově, mnozí hrají opravdu skvěle. Už se proto těším na
hudební výkony Prostějovanů
a návštěvníků města na Masarykově náměstí u kavárny Avatarka.

Děti z Jistoty

S kavárnou Avatarka souvisí
i další můj příspěvek. Děti ze
speciální školy Jistota namalovaly velmi zdařilé obrázky, které
v kavárně vystavují a které budou
17. června v odpoledních hodi-

nách vydraženy. Výtěžek poputuje škole Jistota na její další aktivity. Pomůžeme, Prostějované?

Hlasy hrdinů

Pozornost si zaslouží ale i další
originální projekt, přestože je
z jiného těsta. V Regionálním informačním centru běží expozice
Stopy paměti, která představuje osudy lidí, jež pronásledoval
nacistický nebo komunistický
režim. Zvlášť silný zážitek nabízí možnost poslechnout si ve
sluchátkách autentické vyprávění
obětí totalitního režimu. Národní
dějiny jsou nedílnou součástí kultury a my s naší historií si musíme
dávat pozor, aby se nám něco podobného nevrátilo.

100 let
lesoparku Hloučela

Dnešní moje okénko je zaměřeno na zajímavé aktivity, které
mají svoji originalitu. Musím
proto zmínit ještě letošní Noc
kostelů, která i letos v květnu
opět otevřela svatostánky neje-

nom návštěvníkům, ale i zajímavým kulturním počinům.

A kam v červnu?

Třeba na řadu akcí spojených
se sto lety prostějovské radnice.
Čeká nás v té souvislosti řada
koncertů. Namátkou zmíním
Mandrage, Marii Rottrovou
nebo teď ve středu zejména pro
děti Maxim Turbulenc.
A na závěr mám jednu osobní připomínku, jelikož jsem se již v okénku věnovala hlavně zajímavým
projektům a v pozvánce stoletým
narozeninám. Když se před sto lety
otvírala naše radnice, začal právě
v červnu roku 1914 tehdejší
Okrašlovací spolek vysazovat lesopark Hloučela. To je myslím obrovská reklama pro všechny, kteří
chtějí něco vytvořit, změnit, připomenout. Pokud se bohulibý projekt
povede, může tu být i za sto let...
Milada Sokolová, radní
a předsedkyně kulturní komise
při Radě města Prostějova

Ze života města
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POTVRZENO: Společenský dům skončí k 1. červenci
Co bude se současným vedením, rozhodne Domovní správa

Do puntíku se potvrdilo to, o čem Večerník již dříve
informoval. K prvnímu prázdninovému dni ukončí svoji činnost městská společnost Společenský
dům. „Kulturák“ jako takový bude samozřejmě
fungovat dál, pouze s tou změnou, že otěže nad
ním v plném rozsahu převezme Domovní správa
v Prostějově. A její jednatel Vladimír Průša má také do uvedeného data rozhodnout, zda využije
ke spolupráci současné vedení Společenského
domu v čele se šéfem Romanem Vejmolou.
„Pokud s tím vysloví souhlas
i zastupitelstvo, Společenský
dům bude zrušen k 1. červenci
tohoto roku. Samotné zrušení
je pouze administrativní a technickou záležitostí, provoz tohoto společenského a kulturního
zařízení bude pochopitelně
zachován. Vést ho ale bude se
všemi kompetencemi Domovní
správa,“ potvrdil Večerníku Miroslav Pišťák, primátor Statutárního
města Prostějov.
Převod na Domovní správu
ovšem nebude až tak jedno-

duchou záležitostí, jak se na
první pohled zdá. „Budeme se
řídit podle zákona, který jasně
stanovuje, co je všechno potřeba
udělat při likvidaci městské
společnosti a převodu na jinou. Existuje na to takový manuál, podle
něhož budeme přesně postupovat.
Nejde skutečně o jednoduchou
věc, ale budeme činit postupné
kroky tak, abychom legislativně
všechno stihli do konce června,“
přidal první náměstek primátora
Jiří Pospíšil.
Otázkou teď zůstává, co se
stane se současným vedením
prostějovského Společenského

Prostějov/mik - Více než tři miliony korun ušetří radnice díky
výběrovému řízení na firmu,
která dostala zakázku na rekonstrukci městských hradeb.
Přestože původně radní počítali s náklady na opravu historické památky mezi Smetanovými sady a Školní ulicí s částkou
převyšující osm milionů korun,
olomoucká společnost OSA
STERA podlezla v konkurzu
nabídky ostatních uchazečů
o více než dva miliony!

„V úterý jsme na schůzi rady města schválili výsledky
zadávacího
řízení na dodavatele opravy
městských hradeb. V souladu
s výrokem hodnotící komise
jsme vybrali jako ekonomicky
nejvýhodnější nabídku firmy
OSA STERA Olomouc,“ potvrdil Večerníku Zdeněk Fišer,
náměstek primátora Statutárního města Prostějov.
„Vítězná firma nabídla nejdelší požadovanou záruku díla

Prostějov/mik

domu v čele s jednatelem Romanem Vejmolou. On sám
před dvěma týdny Večerníku
sdělil, že bude respektovat
rozhodnutí města a podřídí
se plánům Domovní správy.
„Pan Vejmola zatím zůstává ve
své funkci a dalšími personálními záležitostmi se bude zabývat Vladimír Průša, jednatel
Domovní správy. Právě on bude
zajišťovat také ekonomický
chod Společenského domu
a záleží na něm a jeho finanční
kalkulaci, jaké zaměstnance si
v ´kulturáku´ nechá, a které
nebude moci využít. Je to

Zůstane? Jakmile Vladimír Průša (na snímku vpravo) a jeho Domovní správa převezme vedení Společenského
domu, rozhodne o dalším působení současného šéfa „kulturáku“ Romana Vejmoly.
Koláž Večerníku
samozřejmě otázka, kterou
v rámci likvidace společnosti
musíme a budeme řešit,“
odpověděl na dotaz Večerníku
Jiří Pospíšil. Lidově řečeno, od
1. července 2014 bude šéfem
Společenského domu Vladimír Průša. „Bude to fungovat úplně stejně jako v případě

lázní či zimního stadionu. Tady
je správcem rovněž Domovní
správa, která má však v obou
subjektech kompetentní vedoucí, které se starají o provoz,“ dodal ještě na vysvětlenou
primátor Miroslav Pišťák.
Večerník oslovil také jednatele
Domovní správy, zda je už ro-

zhodnutý o personálním složení Společenského domu po
1. červenci. „Nic není ještě rozhodnuto. Jistě, určité představy
už mám, ale dokud to neprobereme s vedením města, nechtěl
bych o tom ještě informovat.
Vše se rozhodne v nejbližších
týdnech,“ sdělil Vladimír Průša.

Do hradeb „nateče“ šest mega
Firma podlezla zakázku o dva miliony!

v trvání sto dvaceti měsíců, ale
zejména nejnižší cenu, tedy
5,97 milionů korun,“ vypočítal
Zdeněk Fišer s tím, že předpokládaná hodnota rekonstrukčních prací přitom činila 8,27
milionu korun.
V první fázi se ještě letos provede
zastřešení rovné plochy hradeb.
„Půjde o břidlicovou krytinu, která však na přání památkářů bude

přesahovat zeď pouze deset centimetrů na každé straně. Máme
tak obavy, že při silnějších deštích bude voda stékat po zdi. Dále
dojde k novému vyspárování
zdiva, odstranění bujné vegetace
z hradeb a zespodu budou zdi pomocí injektáže zabezpečeny proti
vzlínání vody,“ popsal veškeré
práce za bezmála šest milionů
korun Fišer.

Radní pod palbou

Město vydá nový ÚZEMNÍ PLÁN!

„Jeho příprava trvala pět let,“
konstatuje náměstek primátora Zdeněk Fišer
Prostějov - Dobojováno, řeklo by se sportovní terminologií.
Vedení města ve spolupráci s architekty vypracovalo konečný
návrh nového územního plánu Prostějov. Laikovi se těžko hodnotí skutečnost, že přípravy tohoto pro město životně důležitého dokumentu trvaly neskutečných pět let! Na důvody a další
podrobnosti se Večerník přeptal Zdeňka Fišera (na snímku), náměstka primátora Statutárního města Prostějov.
Michal Kadlec
V jaké fázi se nyní nachází nový
územní plán Prostějova?
„Na jednání Rady města Prostějova na
poslední schůzi, která proběhla v úterý
sedmadvacátého května,, jjsme rozhodli
doporučit zastupitelstvu
schválit návrh rozhodnutí o námitkách a návrh způsobu vyhodnocení připomínek
podle materiálu
projednaném na
pondělním semináři
a vydat územní plán
Prostějov formou
opatření obecní

Foto: archív Večerníku

povahy. Zastupitelé se budou touto
problematikou zabývat na své nejbližší
schůzi, která proběhne desátého června.“
Je pravda, že přípravy nového
územního plánu se táhly neuvěřitelných
ý p
pět let?
„Ano, jedná se o vyvrcholení ppětiletého procesu přípravy nového úúzemnípo
ho plánu města. Vlastníci pozemků
a staveb dotčených návrhem řešenov také
ní, zástupci veřejnosti a nově
oprávnění investoři, mohli během
námitk protěchto pěti let podávat námitky
moh podat
ti návrhu. Připomínky mohl
skutečně každý. Celkem je evidopo
váno na dvěstěsedmdesát podání.“
Jak se občané nebo firmy
dozvědí, jak bylo naloženo s jejich námitkami?
námitk

„Po vydání územního plánu se bude
moci veřejnost seznámit s vypořádáním všech připomínek a s rozhodnutím
o námitkách na webových stránkách
města, kde budou zveřejněny jako nedílná součást odůvodnění územního plánu
Prostějova.“
Zareagovali jste už na některou
připomínku konkrétní změnou
v územním plánu?
„V souvislosti s přijetím nového územního plánu se počítá s přijetím první
změny, do které budou zapracovány
podněty z řad fyzických i právnických
osob na změnu využití území. Jedná se
zejména o podnětné námitky zástupců
podnikatelských subjektů působících na
území města.“
A můžete jmenovat onen konkrétní příklad?
„Jedná se o firmu Gala v Krasicích. Ta
byla totiž v době vrcholných příprav
územního plánu v likvidaci, takže jsme
uvolněný prostor určili pro veřejný účel.
Ovšem po roce 2011, kdy došlo k obnovení výroby v Gale, přišel požadavek na
zachování původního stavu, tedy území určeného pro průmyslovou výrobu.
A této žádosti jsme vyhověli.“

Zdroj: Magistrát města Prostějov

Rozpadají se. Městské hradby rozdělující Smetanovy sady od
Školní ulice potřebují rekonstrukci jako sůl.
Foto: Michal Kadlec
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ROZHODNUTO: ZA PŘEPADENÍ V PŘEMYSLOVICÍCH DOSTAL JÁN BAKALÁR DVAADVACET LET!
„Bylo to mimořádně brutální, horší už je snad jen teroristický čin,“ prohlásil soudce Tomáš Kurfiřt

Brno/mik - Předpoklady se konečně potvrdily.
Předseda senátu Krajského soudu v Brně Tomáš Kurfiřt
už nepřipustil žádné prodlužování procesu a v úterý
27. května rozhodl o vině Jána Bakalára v případě účasti
na loupežném přepadení kurzovního vozidla bezpečnostní agentury Loomis vloni 21. února v Přemyslovicích.
V celostátně ostře sledovaném procesu následně poslal
Jána Bakalára na dvaadvacet let do vězení s nejpřísnější
ostrahou. „Dědka“, žijícího před loupeží v Dubanech na
Prostějovsku, usvědčila vlastní krev zanechaná na místě
činu. I když se ještě těsně před samotným rozsudkem
hovořilo také o možnosti doživotního trestu pro Bakalára,
lze i dvaadvacet roků za žalářem považovat za zcela
mimořádnou „pálku“. Pětapadesátiletý Ján Bakalár tedy
vyjde na svobodu až v sedmasedmdesáti letech! Tedy
jestliže se konce kriminálu dožije...

Přivedou ho,
nebo ne?
Nejvíce diskuzí se před úterním
projednáváním
přemyslovické
loupeže u Krajského soudu v Brně
neslo okolo samotné účasti Jána
Bakalára. Bohužel, ani tentokrát
se muž obviněný z pokusu vraždy
neobjevil. Ze zdravotních důvodů
totiž znovu požádal soud o jednání v jeho nepřítomnosti, načež mu
bylo vyhověno. Bez ohledu na to
ovšem hned ráno Večerníku soudce
Tomáš Kurfiřt potvrdil, že plánuje
vynést rozsudek.

Znalci se
pohádali!
Na vyžádání obhájce předstoupili
před soud i kriminalisté z odboru
techniky a expertíz Policie ČR
z Frýdku-Místku, kteří zpracovávali pachové i krevní stopy získané
z místa činu. Ti měli vyvrátit veškeré pochybnosti o způsobu zpracování stop i následného získání
a porovnání DNA Jána Bakalára.
Kriminalističtí technici Petra Štapová, Ivo Rabinský a Michal Kopečný shodně vypověděli, že zkoumání DNA proběhlo v souladu se
všemi standardy a pomocí nejmodernějších technik. DNA získané
z krve zanechané na silnici v Přemyslovicích těsně za přepadeným
vozidlem, souhlasilo se vzorkem
DNA Jána Bakalára uschovaného
v národním kriminalistickém archivu. „Stěry krve k nám do ústavu
přišly v sáčcích a zapečetěné. Ale

kdo je k nám dodal, jestli přímo
olomoucká kriminálka nebo policejní kurýr, to už nevím. K záměně
však, jak se snaží zpochybnit obhajoba, rozhodně dojít nemohlo,“
uvedla Petra Štapová. Jiří Fišer
z Výzkumného ústavu kriminalistiky v Ostravě, který měl za úkol
vypracovat posudek na zpracování
DNA, však přece jen vnesl určité
nejasno do celého případu. „Postup
při zpracování DNA nelze zpochybnit. Jenomže já jsem vzorek
krve samozřejmě neviděl a nelze
tak vyloučit, že mohl být kontaminován nebo být zničen ohněm. Jak
totiž známo, pachatelé se snažili kaluž krve na silnici v Přemyslovicích
polít hořlavinou a zapálit,“ namítl
Jiří Fišer. To ovšem kriminalisty
hodně rozlítilo, a jakmile později
společně s oponentním znalcem
opustili soudní síň, na chodbě
se pohádali. „Byl jsem na místě
činu a krev na vozovce byla čerstvá
a neznehodnocená,“ stačil sdělit

Snažil se. Obhájce Jána Bakalára Radek Zapletal působil
velmi šikovně, jeho výmluvnost ale na soudce nezabrala.
Foto: Michal Kadlec

ještě soudci Tomáši Kurfiřtovi zpražil advokáta soudce Tokriminalistický technik Michal máš Kurfiřt. Radek ZapleKopečný.
tal vzápětí ale požádal senát
o odročení procesu z důvodu žádosti o předvolání kriminalistů, kteří
Záhadné přiznání: v Přemyslovicích sbírali a zajišťovali stopy. Soudce mu však nevyhověl.

O Bakalárovi něco
tušili ihned!

Jak ovšem minulé úterý vyšlo najevo, předání stop a hlavně požadavek na zjištění DNA skutečně až tak
úplně neproběhlo v souladu s oficiálními předpisy. „Připouštím, že
stopy z místa přepadení jsme získali ještě jednadvacátého února večer
a rozkaz k rozboru DNA jsme dostali okamžitě telefonicky. Nebývá
to standardní, ale jelikož šlo o závažný případ, existoval eminentní
zájem mít výsledky DNA okamžitě.
Pracovali jsme na tom celou noc
a druhý den ráno už od nás kriminalisté věděli, že DNA získané
z krve v Přemyslovicích se shoduje
s DNA Jána Bakalára. Ostatně, už
v tom telefonátu zněl pokyn jasně,
abychom potvrdili nebo vyvrátili,
že jde o obžalovaného Bakalára,“
překvapil soudce kriminalistický
technik Ivo Rabinský. „Takže policisté už na místě činu něco tušili
o existenci pana Bakalára a možnosti, že přepadení spáchal on?“
zeptal se soudce Kurfiřt. „Je to
možné, existují přece i operativní
metody vyšetřování,“ odpověděl
trochu tajemně Ivo Rabinský.

Jste naladěni na stejné vlně? Osvěžte se na...

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
Jiří Žouželka si krádežemi vydělal i přes sto tisíc denně. Teď je venku

„Nad propuštěným byl stanoven dohled na zkušební dobu
dvaapadesát měsíců,“ upozornil Večerník soudce Petr Vrtěl
Mostkovice,
i
Prostějov/mls
ěj /
Šestačtyřicetiletý Jiří Žouželka, přezdívaný „Žoužela“, si
krádežemi aut dokázal svého
času vydělat víc jak prostějovský primátor a primář prostějovské porodnice dohromady.
Za dva dny „práce“ si se svými
parťáky přišel na více jak sto
tisíc korun. A nyní je z basy
venku! „Jiří Žouželka byl třiadvacátého dubna 2014 podmíněně propuštěn z výkonu
trestu, do něhož nastoupil šestnáctého ledna loňského roku,“
potvrdil Večerníku Petr Vrtěl,
předseda Okresního soudu
v Prostějově, který Jiřího Žouželku odsoudil.

Zbývá mu
odsedět 904 dnů
Jiří Žouželka byl odsouzen
v listopadu 2012 na pět let nepodmíněně. Jak je tedy možné, že
se dostal z vězení tak rychle? Do
trestu se mu totiž započítal více
jak rok strávený ve vazbě. A po
uplynutí jeho poloviny, tedy po

Narážel tím mimo jiné na fakt,
že parta kolem Jiřího Žouželky
se zaměřovala právě na zánovní
škodovky. Další z mužů, kterému v minulosti auto ukradli,
byl Žouželkovým propuštěním
nepříjemně zaskočen. „Pokud
na divokém západě někdo ukradl koně, tak ho pověsili. Asi by
to chtělo aplikovat i tady u nás
na auta. Jinak to nikdy lepší
nebude,“ mínil další z našich
pravidelných čtenářů. Faktem
zůstává, že po zatčení Jiřího
Žouželky se výrazně snížil počet zmizelých aut ve městě. Jeho
gang jich za noc dle zjištění policistů zvládl ukrást až pět. Činil
se však nejen u nás, ale po celé
republice, a za krádežemi vyrážel i do sousedního Rakouska.

Budou z města
opět mizet
„oktávky“?

Usvědčili ho

Zprávy o propuštění proslulého
zloděje se už pomalu šíří Prostějovem. „To abych si teď pořídil
favorita, protože tohle mi beztak
´Žoužela´ brzy ukradne,“ vtipkoval majitel nové Škody Octavia.

U TOHO!

Závěrečné řeči
nebyly dlouhé

Závěrečné řeči státní zástupkyně ani
obhajoby nebyly kupodivu příliš
dlouhé. Krajská státní zástupkyně
shrnula vše potřebné a zdůraznila,
že množství důkazů svědčí o vině
Jána Bakalára. Požadovala pro něj
rozsudek s mimořádným trestem
od jednadvaceti do šestadvaceti let
a osmi měsíců. „Loupežné přepadení obžalovaný s dvěma komplici
předem plánoval a neváhal použít
zbraní k tomu, aby získal převážené
peníze. Zjevně mu bylo jedno, že by
mohl usmrtit osádku auta. A nebyl
to jeho první podobný čin. V roce
1989 byl odsouzen na jedenáct let
za pokus o vraždu příslušníka SNB,
který ho přistihl při vloupání,“ vysvětlila svůj požadavek Ludmila
Doležalová.
Pochopitelně opačné postoje zastával obhájce Jána Bakalára Radek
Zapletal. „Jsou tu jasné pochybnosti o tom, že můj klient byl na
místě činu. Z jednoho vzorku krve
to přece nelze usoudit, navíc když
právě tato krev byla na silnici znehodnocena ohněm. Zároveň je velObhájce
mi podezřelé, že policie pár hodin
zpochybňoval vše, po loupeži zaúkolovala kriminalistické techniky, aby krev porovnali
rozsudek ale
s DNA Jána Bakalára. To svědčí
jenom o tom, že vyšetřovatelé to
neoddálil
chtěli na někoho hodit a rychle
Nutno podotknout, že Ján Bakalár si mít případ vyřešen. Požaduji pro
zvolil velmi zdatného a výřečného svého klienta zproštění obžaloby
obhájce. Radek Zapletal se snažil v plném rozsahu,“ přednesl svůj
u soudu zpochybnit vše, tedy od závěr Radek Zapletal.
získání stop z místa přepadení až
po jejich vyhodnocení. Navíc se
snažil tvrdit, že kvalifikace činu je
Rozsudek: 22 let
příliš přísná. „O pokus vraždy nev nejpřísnějším
šlo, co se týká výstřelů, tak ty byly
pouze varovné. Bohužel, některé
kriminále!
náboje zasáhly kabinu,“ prohlásil
Bakalárův obhájce. „To myslíte Senát Krajského soudu v Brně pod
vážně? Vždyť policisté na místě vedením Tomáše Kurfiřta si nechal
činu zajistili přes sto nábojnic. Ur- na rozmyšlenou půldruhou hodinu.
čitě nepadlo sto varovných výstřelů. Poté však vynesl nekompromisní
Pachatelé okamžitě po zablokování verdikt. „Obžalovaný Ján Bakalár
auta do něj pálili ze dvou zbraní se odsuzuje k nepodmíněnému oda museli si být vědomi toho, že mo- nětí svobody v celkové délce dvahou zabít celou posádku vozu,“ advaceti let v nápravném zařízení

dvou a půl letech, dostal šanci
zažádat si o propuštění, načež
mu Okresní soud v Třebíči,
kam spadala „Žouželkova“
věznice, vyhověl. Zloděj aut tak
byl díky svému vzornému chování podmíněně propuštěn, a to
i přesto, že by si měl odsedět dalších 904 dnů. Pokud však nebude
sekat dobrotu, hrozí mu, že se do
vězení vrátí. „Nad propuštěným
byl stanoven dohled probačního
úředníka a to na zkušební dobu
dvaapadesát měsíců,“ upozornil Petr Vrtěl. Jiří Žouželka byl
podle informací Večerníku
propuštěn, aby ve vězení příliš
nezatěžoval kapsy daňových
poplatníků. Otázkou zůstává,
zda se nám jeho život na svobodě skutečně vyplatí...

BYLI JSM
E

v listopadu 2011 odhalila celkem
osmasedmdesát kradených vozů.
Soudní spis pak obsahoval rekordních 3 300 stran! Spolu
s Jiřím Žouželkou byli obžalováni také jeho příbuzný Robert
Fink, majitel opavského vrakoviště Martin Krejčí a Richard
Majer, který Žouželkovi pomáhal
přímo při krádežích. Všichni tři
od soudu vyvázli s podmíněnými
tresty a to zejména díky tomu, že
napomohli k objasnění Žouželkova řádění... Jak asi dopadne
jejich případné setkání?

Budou zase
hořet auta?

Nedlouho po Jiřím Žouželkovi byl loni zadržen také jeho
„učitel“ v oboru Vlado Rožič.
U soudu pak vyfasoval o půl
jeho parťáci
roku méně. Vztah obou mužů
přitom prošel zajímavým výJe paradoxní, že gang Jiřího vojem, od vzájemné náklonŽouželky zaměstnal policisty, nosti si posléze oba „kohouti
státní zástupce i soudce na delší na jednom smetišti“ začali
dobu, než jakou jeho hlava na- vzájemně zapalovat auta. Dá
konec strávila ve vězení. Něko- se tedy očekávat, že po Žoužellikaletému řádění udělala přítrž kovi se na svobodě brzy ocitne
až úspěšná policejní akce pod i chorvatský mafián. Inu, máme
krycím názvem „Koncern“, která se na co těšit...

Nekompromisně! Soudce Tomáš Kurfiřt příliš neváhal a za loupežné přepadení v Přemyslovicích poslal Jána Bakalára do kriminálu na dvaadvacet let.
Foto: Michal Kadlec a internet
s nejvyšší ostrahou. Odsouzen je za
trestný čin pokusu vraždy a trestný
čin loupeže,“ prohlásil striktně soudce Tomáš Kurfiřt. „Co se týká loupežného přepadení v Přemyslovicích, jednalo se o obzvláště násilný
a předem promyšlený čin. Byl
natolik brutální, že horší snad už
může být jenom teroristický čin,“
vyjímá Večerník z odůvodnění rozsudku Tomášem Kurfiřtem.
Státní zástupkyně se k rozsudku nevyjádřila, obhájce se na
místě odvolal. Případ tak bude
pokračovat u Vrchního soudu
v Olomouci.

Obhájce: policie
manipulovala
se stopami?
Bakalárův obhájce Radek Zapletal
byl po rozsudku viditelně rozladěný. „Podle mého názoru jediným
důkazem, a to nepřímým, proti
mému klientovi je biologická stopa získaná na místě činu. Naopak
pachové stopy v žádném případě
nemohou dokladovat to, že pan Bakalár se na místě činu vyskytoval.
A pokud jde o krev, její zajištění
a následně transportovaný vzorek
do kriminalistického ústavu, to vše
je velmi pochybné. Neexistuje jediný oficiální dokument o předání
i o způsobu vyhodnocení vzorku.
Podle mě, získání DNA a jeho shoda s Jánem Bakalárem proběhlo
na přímou objednávku policie,“
svěřil se Večerníku se svými po-

city Radek Zapletal. Na otázku
Večerníku, zda si myslí, že policie
manipulovala se stopami, odpověděl zdrženlivě. „Tak přímo to
tvrdit nemohu a nechci. Jsou tu ale
pochybnosti, které ke spekulacím
přímo vybízejí,“ odtušil právník
Jána Bakalára.

Státní zástupkyně:
Krev nebyla jediný
důkaz
Naopak spokojenost s rozsudkem
neskrývala krajská státní zástupkyně Ludmila Doležalová. „Odmítám názor obhajoby, že krevní
stopa byla jediným důkazem o vině
obžalovaného Jána Bakalára. Mezi
další důkazy, a potvrdil to i výrok
soudu, musíme považovat i velmi
podrobný protokol z místa činu,
pachové stopy, balistické stopy
a hlavě výpovědi mnoha svědků
přímo z Přemyslovic, kteří popsali
tento brutální čin. Při výši trestu pochopitelně hrála roli i bohatá trestní
minulost pana Bakalára, včetně
toho, že už jednou byl odsouzen za
pokus o vraždu,“ řekla exkluzivně
Večerníku Ludmila Doležalová.

Kde jsou
ukradené miliony
a z čeho Bakalár
uhradí škodu?
Celý případ má však několik nedořešených otázek. Stále není

známo, kde je uloupených třiatřicet milionů korun. Stejně tak
policie marně pátrá po zbylých
dvou mužích, kteří se s Bakalárem přepadení účastnili. Těší
se z ukradených peněz teď oni?
Další otázkou je, z čeho Ján Bakalár uhradí škodu, kterou mu
v rozsudku vyměřil senát Krajského soudu v Brně. Odsouzenec
má totiž zaplatit bezmála sedm
milionů korun. Z větší části tak
činí rozdíl mezi částkou, kterou
bezpečnostní agentura Loomis
dostala od pojišťovny a skutečnou uloupenou sumou. Dále
Bakalár musí nahradit škodu na
vozidle agentury, bolestné a léčení členů posádky, z níž jeden
muž utrpěl střelné zranění. Ján
Bakalár bude muset v kriminále
zřejmě tvrdě pracovat...

Tvrdá žena. Krajská státní zástupkyně Ludmila Doležalová
vystupovala velice razantně
a nakonec byla s rozsudkem
spokojena. Foto: Michal Kadlec

ze soudní síně...

KDE SKONČILY MILIONY
ZE ZKRACHOVALÉ „REALITKY“?
Po odsouzeném Tomáši Zaoralovi stojí před soudem i jeho matka
Prostějov/mls - Tohle je tak typické... Po zkrachovalé firmě
zůstaly milionové dluhy, její
majitelé si však létali potápět
se na Bali! Platí to i v případě společnosti Reality Recom.
Jednatel Tomáš Zaoral sice byl
za podvody pravomocně odsouzen na čtyři roky do basy,
muž upoutaný na invalidní
vozík však do vězení dosud
nenastoupil. Před Okresním
soudem v Prostějově nyní stojí
i jeho maminka Miroslava.
V posledním roce své existence
už to byla jen „černá díra“ na peníze. Zůstaly v ní miliony korun
celé řady lidí. Odpovědnost za
hospodaření zkrachovalé společnosti Reality Recom nesli
zejména její jednatelé Tomáš
Zaoral a Radek Bittner. Během
celé řady nekonečných soudních
líčení oba bývalí parťáci začali
házet špínu jeden na druhého.
Podle Zaorala firmu po jeho
úrazu v roce 2004 vedl především Bittner a jeho sestra Monika. Jako sekretářka tu pracovala
i Zaoralova maminka Miroslava.
Sourozenci Bittnerovi naznačili, že Zaoralova maminka z firemního konta ukradla téměř
dva a půl milionu korun!
Před prostějovským soudem
však svoje obvinění už nezopakovali. Sami totiž na hlavě
mají asi metrák másla. A jelikož by si tak mohli způsobit
trestní stíhání, odmítli raději
vypovídat... Miroslava Zaoralová pak tvrdí, že všechny peníze,
které vybrala z firemního konta,

byly využity výhradně pro potřeby společnosti Reality Recom.
„Nic jsem si nenechala. Naopak
sourozenci Bittnerovi si žili nad
poměry. Na dovolenou například
létali za potápěním na Bali,“
uvedla v rámci své obhajoby
Zaoralová.

Firma skončila
u „naivní“
důchodkyně
Podobný životní styl se musel
brzy projevit. „Realitku“ dlužící
miliony korun se Tomáši Zaoralovi před téměř šesti lety podařilo převést na „bílého koně“.
„Půjčila jsem peníze panu Machačovi, který mi je nevracel.
Řekl mi, že žádné nemá, ale
že bych je mohla zpět získat
z realitní kanceláře kterou na mě
převede pan Zaoral. Její finanční
stav jsem neznala, za vším stojí
moje naivita,“ snažila se u soudu
vysvětlit své jednání důchodkyně
Jarmila Podlahová. U této středoškolsky vzdělané ekonomky
„shodou okolností“ skončily i další zkrachovalé firmy. Jedna z nich
patřila třeba Gabriele Vozihnojové
z Prostějova.

Foto: Policie ČR

oral, který byl několik měsíců
v hledáčku policejních pátračů.
Přestože působil sebevědomě,
jeho výpověď obsahovala celou
řadu nesrovnalostí. „Na začátku
jste říkal, že si společnost Reality
Recom v roce 2008 vedla dobře,
nyní zase říkáte, že jste do ní musel vložit vlastní kapitál, protože
to s ní už bylo špatné. Kdy jste mi
tedy lhal?“ ptala se například Tomáše Zaorala důrazně soudkyně
Ivona Otrubová.
Jak to s koncem kdysi občany
Prostějova hojně využívané RK
RECOM přesně bylo, co za všemi problémy stálo a kdo přesně
a jak se na tom „napakoval“, se už
s odstupem času zjišťuje už velmi
složitě. Jak už tomu v podobných
Pravda se
případech bývá, účetnictví spozjišťuje těžce
lečnosti se někde zašantročilo.
Ani prostějovský soud ve věci
U prostějovského soudu před- obžaloby Miroslavy Zaoraminulý čtvrtek vypovídal lové nerozhodl, jednání bylo
i sám šestatřicetiletý Tomáš Za- odročeno.

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!!!

Ellen Losová
25. 5. 2014 49 cm 3,10 kg
Smržice

Nikola Kašpárková
26. 5. 2014 52 cm 4,10 kg
Mostkovice

Anna Zbořilová
29. 5. 2014 48 cm 3,00 kg
Prostějov

Patrik Dvořák
27. 5. 2014 51 cm 3,70 kg
Prostějov

Nejen neděle plná akcí aneb DĚTSKÝ DEN ČTYŘIKRÁT JINAK
Zlatou bránu ovládly pohádky s Yvettou Děti řádily pod křídly ODS

Prostějov/peh - V obchodním
centru Zlatá brána se včera, tj.
v neděli 1. června, konal dětský
den, a tak pochopitelně nesměly
chybět soutěže, pohádky a hlavně písničky, které si spolu s dětmi
přijela zazpívat pohádková čertice Yvetta Blanarovičová.
Největší koncentrace dětí a pohádkových postaviček byla v neděli
odpoledne jednoznačně v prostorách obchodního centra Zlatá
brána. Konal se tu totiž dětský
den, na který kromě dětí dorazili
i Maxipes Fík se svou majitelkou
Ájou. Ti vtrhli na pódium těsně po
zahájení akce, aby děti pobavili a
připomněli jim známý kreslený Večerníček. Jestli děti pohádku sledovaly opravdu pečlivě, mohly za své
znalosti získat nějakou tu drobnost.
Ale pohádkové vyprávění nebylo
to jediné, co děti ve Zlaté bráně
čekalo. Připravena byla výtvarná
dílnička, ve které si malí šikulové
mohli vyrobit originální obrázek.

V prostorách celého obchodního
centra byla navíc rozmístěna stanoviště, na kterých si děti mohly
zasoutěžit o nějakou tu sladkost.
„Já jsem vyhrála balíček bonbónů,“ pochlubila se Večerníku
soutěžící Lucinka, kterou na akci
doprovázeli prarodiče. „Dětem
se tu moc líbí a soutěžení jim jde
zatím výborně,“ pochlubila se
s úsměvem paní Kvapilová.
A kdo neměl soutěžení dost,
přišel si na své po příchodu
známé české zpěvačky Yvetty
Blanarovičové, která kromě
zpěvu známých písniček ze svého nejnovějšího CD Čertoviny,
vyzkoušela zdejší drobotinu ze
znalostí českých pohádek. „Jak
jste se sem všechny vešly?“ podivila se s potěšením populární
herečka, když viděla, kolik dětí
se přišlo podívat na její show, na
které se děti nestihly nudit, protože se tancovala oblíbená zumba,
zpívalo se a soutěžilo. Pohodo-

Čertovské zpívání. Zazpívat si známé písničky s pohádkovou čerticí děti zvládly na jedničku.
Foto: Petra Hežová
vou atmosféru dětem kazily jen
mnohdy až agresivní maminky,
které v honbě za drobnou odměnou od sponzorů by byly ochotny
hodit svého potomka až na pódium, pod nohy moderátorky akce
Martiny Kvítko Procházkové,

která se stylově oblékla do kostýmu kreslené Áji. Vidět zblízka
a naživo Maxipsa Fíka nebo čertici z pohádky je jednoduše lákavé nejen pro děti, ale i pro dospělé
a den dětí je bohužel jen jednou
do roka.

Dětský den na vrahovickém ‚koupáku‘ zabodoval!
Vrahovice/peh - Dětský den na
vrahovickém koupališti zahájil
nadcházející sezónu opravdu
stylově. Kdo chyběl, mohl litovat, protože se sportovalo a soutěžilo na plný plyn.
Nádherné počasí snad ani nešlo využít lépe než zábavou na
čerstvém vzduchu. Své o tom
věděli i pořadatelé dětského dne
na vrahovickém koupališti TJ
Sokol, když si pro nedělní zábavný program‚objednali‘ teplé a
slunečné počasí bez mráčku tak,
aby si děti svůj den mohly naplno užít. „Chtěli bychom se dostat
do povědomí okolních obyvatel
a návštěvníků koupaliště, ucelit
zdejší kolektivy a zahájit letní
sezónu,“ přiblížil motivaci vzniku akce hlavní organizátor Libor
Kuchař: „Doufáme, že touto akcí
zaděláme na sympatickou tradici

každoročního pořádání Dne dětí
tady na koupališti,“ přejí si svorně
pořadatelé a mají řádně nakročeno, protože letošní první ročník
se, i díky už bez nadsázky letnímu
počasí, skvěle vydařil.
Mimo čtrnácti soutěžních stanovišť, na kterých se malí soutěžící
mohli pochlubit svou rychlostí,
šikovností a obratností, bylo možné zařádit si ve skákacím hradu či
trampolíně a pro malé i velké si
Dobrovolný hasičský sbor Vrahovice připravil akční podívanou
v podobě vyproštění obětí automobilové nehody. Organizátoři
akce mysleli i na to, že během
zábavy na sluníčku je nutné dodržovat pitný režim, proto byl
k dispozici i stánek s malinovnou
za symbolickou jednu korunu. „Je
to super, piju už druhý kelímek,“
pochlubila se školačka Kristýnka,

Prostějov/peh - Na neděli 1.
června připravila oslavy Dne
dětí i prostějovská ODS. Ke
spolupráci si přizvala Mladé
konzervativce, se kterými na
sídlišti Hloučela připravila program nejen pro nejmenší.
Děti ze Sídliště Hloučela to v neděli odpoledne měli za zábavou
a soutěžemi doslova jen co by
kamenem dohodil. V areálu nedalekého občerstvení Na Boudě
tu totiž zástupci Občanské demokratické strany, ve spolupráci se
stranou Mladých konzervativců,
uspořádali už tradiční Dětský
den. „Tato lokalita se nám už
osvědčila v minulých letech,
proto jsme s letošním pořadatelstvím neváhali. Počasí nám
přeje, proto doufáme, že i letos
dorazí spousta dětí,“ usmála se
Milada Sokolová, kandidátka
ODS do komunálních voleb:
„Obrátili jsme se na organizaci
Mladých konzervativců, kteří
nám už loni pomáhali. Děti si tu
mohou zasportovat a zasoutěžit
a rodiče odpočinout si po namáhavém týdnu. Připraveny jsou
sladké odměny a hlavně vyni-

Osvědčená lokalita. Zábava pár kroků od domu. Jen škoda, že
Den dětí je jen jednou v roce.
Foto: Petra Hežová
kající špekáčky,“ doplnila hlavní
organizátorka akce.
„Máme tu letos celkem šest stanovišť, nechybí skládání hlavolamů,
poznávání předmětů poslepu,
skákací hrad ani malování na obličej,“ přiblížil detaily předseda
prostějovského klubu Mladých
Konzervativců, Kristian Grézl.
O tom, že si děti naplno užívaly
svého dne, svědčil i veselý smích,
dle kterého jste neomylně trefili na
místo konání nedělní akce. „Přišla

jsem spolu s vnučkami, kterým se
tu moc líbí. Starší zuřivě soutěží
a mladší spokojeně spí,“ smála
se Jana Rozsypalová, kterou na
akci spolu s vnučkami doprovodil
i syn. Soutěžící ze zřejmě největší
dálky byla malá Vaneska Všetičková, která za dědečkem Pavlem
Bartoškem dorazila až z Valtic.
Den dětí a současně první červnový den dopadl na jedničku, který
si i díky skvělému počasí všichni
účastníci akce pořádně užili.

Švanda v městs kéknihovně

Akční podívaná. Dobrovolný hasičský sbor Vrahovice předvedl
skvělou podívanou, u níž se doslova tajil dech. Foto: Tomáš Coufal
která soutěžila spolu se sestrou
Lenkou. „Líbí se nám tu moc,
v létě se sem jezdíme koupat,
protože bydlíme nedaleko, v Prostějově a Kralicích,“ přiznaly soutěžící Amálie Žitná a Nikol Marko-

vá. Příjemný den volna plný her,
sportování a soutěží se díky úsilí
organizátorů a krásnému počasí
skvěle vydařil a už snad nic nebrání dalšímu aktivně strávenému
létu na vrahovickém koupališti.

Prostějov/peh - Ani počasí
nezkazilo Dětský den, který
pro děti ve čtvrtek odpoledne
připravili pracovníci Městské
knihovny. Na malé soutěžící
nejenže nepršelo, ale navíc si
užili spoustu zábavy.
Původní
plán,
zaplnit
dovádějícími dětmi Smetanovy
sady vzal za své hned, jakmile si pořadatelé akce přečetli
předpověď počasí. Kvůli vytrvalému dešti se akce přesunula
do útulných prostor dětského
oddělení knihovny, což na výsledku nic neměnilo. Naopak, děti se
bavily i tak a navíc, pod střechou
knihovny podstatně méně zmok-

ly. Na připravených stanovištích
si děti mohly vyzkoušet svou
šikovnost v házení kroužků na
terč, namotávání autíček nebo
skákání v pytlích, u čehož se děti
nasmály zřejmě nejvíc.
„Dětský den s knihovnou
pořádáme už několik let a vždy
se těší velké účasti malých
návštěvníků. Jsme za to moc
rádi, protože kdo jednou přijde
mezi knihy, přijde najisto zas,“
usmívá se ředitel Městské knihovny Aleš Procházka: „Jedním
z nejoblíbenějších soutěžních
stanovišť je i letos stanoviště
městské policie, které zajišťuje
paní strážnice Jana Adámková

a Tereza Greplová ze Skupiny
prevence MP. Samozřejmě na
každého účastníka Dětského dne
v knihovně čeká sladká odměna,“
doplnil ředitel knihovny, který celou akci zahájil.
S organizací pomáhali i mladí
členové divadelního souboru při
GJW Pointík. „Pomáháme rádi,
někteří z nás tu byli už i loni, je to
taková tradice,“ přiblížily Aneta
Dobrovolná a Ester Valkovičová.
K pohodové atmosféře celého
dne jednoznačně přispěly
výborné domácí kokosové
kuličky, ale i dobrá nálada všech
účastníků, kterou nezkazila ani
nepřízeň počasí.

INZERCE
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Olomouc/pr - Odborné poradenství tzv. bra-fitting nabízí v Olomouci butik EMILY-MÓDA.
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DNRãtþN\$Då,
%RKXåHOYHYČWãLQČREFKRGĤQHQtYêEČUYHOLNRVWtWDNRYêD
SURGDYDþN\ÄĜHãt³YHOLNRVWYČWãtPREYRGHPDWRMHQHMYČWãt
FK\ED2EYRGSRGSUVHQN\PXVtEêWSHYQêDE\GUåHOYiKX
SUVRX]SURFHQW9NRPELQDFLVHVSUiYQRXYHOLNRVWtREYRGXMHWĜHED]YROLWGRVWDWHþQČKOXERNpNRãtþN\6WĜHGSRGSUVHQN\PXVtYåG\GROpKDWQDKUXGQtNDNRVWLFHREHMPRXW
SUVRSRFHOpGpOFH3RNXG]YHGQHWHUXFHREYRGSRGSUVHQN\
PXVt]ĤVWDWQDPtVWČ5DPtQNDVHQiVOHGQČXSUDYtWDNDE\VH
SRGQČSRKRGOQČYHãO\GYDSUVW\DQH]DĜH]iYDODVH6SUiYQRX
SRGSUVHQNXQHQtWĜHEDEČKHPGQHQČNROLNUiWXSUDYRYDW
1DEt]tPH SUiGOR QHMY\ããt NYDOLW\ ]Q PrimaDonna MHMtå
SRþiWN\VHGDWXMtRGURNXmotto: ,,snaha dosáhnout
dokonalosti“-HGQDSRGSUVHQNDVHVNOiGi]YtFHMDNGtOĤ
SURFHQWåHQNWHUpQRVt3'E\MLGRSRUXþLO\VYpNDPDUiGFH
-HWROX[XVQtVSRGQtSUiGORSURYČWãtYHOLNRVWLEH]NRPSURPLVĤFRVHWêþHILWWLQJXNYDOLW\DGHVLJQXD]Q0$5,(-2
PRWWRÄWYDURYDWåHQVNpWČORDMHMtP\VO³äHQDNWHUiQRVt
VSRGQtSUiGOR0DULH-RMHVSRQWiQQtSĜLUR]HQČHOHJDQWQt

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

åHQDNWHUiåLMHVYĤMåLYRWVYiãQtDYNXVHP9tåHQHQtGĤOHåLWpEêWGRNRQDOiDOHEêWVDPDVHERXGRGiYiPDMLWHOND
EXWLNX0DUWLQD8UEiãNRYi
0ĤåHWH VH SĜHVYČGþLW åH YKRGQČ ]YROHQê VWĜLK D YHOLNRVW
SRGSUVHQN\ GRNiåH ]OHSãLW FHONRYê Y]KOHG VLOXHW\ EČKHP
FKYLOLþN\
.DPVHY\GDWQDQiNXSVSRGQtKRSUiGOD"
'REXWLNXEmily-módaYQRYpEXGRYČPDJLVWUiWX1DPLURQDSURWLXãDWpPXGRPXXO3DODFNpKRY2ORPRXFLYtFHQDZZZHPLO\PRGDF]
RWHYĜHQR NDåGê GHQ RG  GR  KRGLQ Y VRERWX RG
GRKRGLQDWDNpVHPĤåHWHREMHGQDWQD]NRXãHQtQDHPDLObutikolomouc@seznam.cz

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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UPOZORNĚNÍ
Ve čtvrtek 5. června 2014
bude začátek provozní doby
u Odboru dopravy Magistrátu
města Prostějova
v Křížkovského ulici posunut
z důvodu vypnutí elektrické
energie na 11.30 hodin.

SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH,
Svatoplukova 15, Prostějov
I v tomto roce nabízí možnost
využít služeb našeho zařízení.
Kromě odborného sociálního
poradenství také nabízí prodej
baterií do sluchadel a drobného
příslušenství ke sluchadlům (haSvaz tělesně postižených v ČR, dičky, čistící tablety, či ušní tvao. s. v Prostějově, Koste- rovky různých velikostí).
lecká 17, nabízí k zapůjčení
MC Cipísek
kompenzační pomůcky, např.
polohovací lůžka, ortopedické Odpolední herny pro rodiče
vozíky, chodítka, WC křesla a prarodiče s dětmi do 5 let –
aj. Služby jsme rozšířili i o roz- vždy v pondělí od 15:00 do
voz pomůcek. Bližší informace 17:00 hodin – na tyto herny není
v kanceláři č. 106 nebo na tel. č. potřeba se předem hlásit.
Jak a kdy začít s výchovou dětí –
588 000 167
besedy v rámci Mimiklubu
Půjčovna rehabilitačních a kom- Oční vady v dětském věku –
penzačních pomůcek LAZA- možnost vyšetření očí optomeRIÁNSKÉHO SERVISU PV, tristkou. V pondělí 9. června
Hacarova 2, zajišťuje ortopedic- odpoledne dle nahlášení.
ké vozíky, WC křesla, chodítka
– pevná, pojízdná, podpažní, Základní organizace SPCCH
servírovací stolky a polohovací v Prostějově poskytuje i nadále
lůžka (mechanická, elektrická). své poradenské služby každé
Kontakt po telefonu pí. V. Zaple- úterý od 9 do 11 hodin v kantalová 776 054 299
celáři na Kostelecké 17 v Prostějově, přízemí dveře číslo
Regionální pracoviště
109. Také v tomto roce pořádá
TyfloCentra Olomouc
ZO SPCCH v ČR Prostějov záv Prostějově nadále poskytuje
jezdy: 18. června 2014 – Pštrosí
služby nevidomým
farma Doubravice nad Svitaa slabozrakým občanům na adre- vou, 3. září 2014 – Zahradní gase: Kostelecká 17, Prostějov.
lerie Děda Praděda v Jiříkově,
1. října 2014 – zájezd do PolSvaz tělesně postižených ského Těšína. Přihlášky a dalv ČR, p.s., okresní, místní orga- ší informace získáte na shora
nizace v Prostějově, Kostelecká uvedené adrese v úřední dny.
17 pořádá dne 23.6. – 29.6
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
2014 ve Velkých Losinách
PROSTĚJOV
ozdravný pobyt s rehabilitací
Ve středu 4. června od 14:00
a týdenní pobyt do Podhájské
25.8. – 31.8.2014. Zbývá ně- hodin se koná - Mladý design
– prezentace prací studentů
kolik volných mist! V případě
prostějovské Střední školy
zájmu podáme bližší informace
designu a módy,
v kanceláři č.106 nebo na tel.č.
obor multimédia.
588 008 095, 724 706 773

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
ICM Prostějov
Od úterý 24. června 2014
bude mít ICM Prostějov již
prázdninovou otevírací dobu,
tj. každý všední den
od 10:00 do 16:00 hodin.
SEMTAMTNÍK
pondělí 2. června od 14:30
hod. do 15:30 hodin - Rehabilitační cvičení pro posílení tělesné
kondice a zraku. Pod vedením
cvičitelky Tai-či z Olomouce
čtvrtek 5. června od 13:00 hod.
do 16:00 hodin - Pletení z pedigu v klubovně SONS.
pátek 6. června – Exkurze do
budovy Hasičského záchranného sboru v Olomouci. Odjezd
z Prostějova autobusem od Alberta
ze stan.č. 7 ve 12:30 hodin Zpět do
Prostějova autobusem od Fakultní
nemocnice v Olomouci v 16:10,
16:46 nebo v 17:12 hodin.
Hanácký soubor písní a tanců KLAS společně se svými dětskými soubory KLÁSEK a KLÁSEČEK z Kralic na Hané pořádá v sobotu
7. června 2014 v 17:00 hodin
do areálu zámeckého parku
u Kulturního domu v Kralicích
na Hané na 13. Kralecky klebete.
Ekocentrum IRIS
neděle 8. června – Stoletá
Hloučela:Ptačí štěbetání – sraz
v 5:00 hodin v biokoridoru
Hloučela na rohu jezdecké stáje
Cavalo.

TIP Večerníku

PODVEČER
S MAXIM TURBULENC
KDY: středa 4. června, 17:00 hodin
KDE: náměstí T. G. Masaryka, Prostějov

Foto: internet
Známé těžkotonážní trio
míří do Prostějova, aby spolu
s námi oslavilo sté narozeniny
naší radnice. Skupina Maxim
Turbulenc, která působí na
české hudební scéně už neuvěřitelných dvacet let, to naplno
rozbalí na prostějovském náměstí T. G. Masaryka v 17:00
hodin. A pokud se chcete pořádně bavit, určitě nesmíte
chybět!
Oblíbená kapela ve složení Pavel „Kyklop“ Vohnout, Dan Vali
a Petr „Ajfel“ Novák zařádí před
radnicí na své originální předělávky písní Jede, jede mašinka,
Holka modrooká nebo Polámal
se mraveneček. Jestliže se tedy
budete chtít i vy pochlubit svým
pěveckým talentem a zazpívat
si spolu s členy kapely, s textem

písní mít problém rozhodně nebudete. V repertoáru prostorově
výrazných hudebníků a bavičů
totiž nechybí snad žádná z českých písniček, dechovek, dětských písní, trampských songů
i popových pecek. Navíc je vyloučené, že byste těžkotonážní
‚maxíky‘ na náměstí přehlédli,
takže pokud budete mít ve středu odpoledne cestu přes náměstí, o zábavu určitě nepřijdete.
Ani PROSTĚJOVSKÝ Večerník na této akci rozhodně nebude chybět! Přijďte taky, když
už ne kvůli písničkám Maxim
Turbulenc, tak proto, abyste si
ověřili, že se nám v důsledku
hudebního řádění ‚maxíků‘
naše stoletá oslavenkyně radnice nezřítila. Sraz ve středu
v 17:00 hodin před radnicí.

Dohoda se správci sítí Prohlídkové okruhy pro turisty
o výsadbě stromů proběhnou o letních prázdninách
Prostějov/red - Rada města
na poslední schůzi doporučila Zastupitelstvu schválit
v případech, kdy správci
inženýrských sítí udělí Statutárnímu městu Prostějovu souhlas s výsadbou nových dřevin v ochranných
pásmech vedení inženýrských sítí, uzavření smluv,
jejichž obsahem bude převzetí závazku budoucí náhradní výsadby.
Jedná se o výsledek dlouhodobého jednání se správci inženýrských sítí, jako
jsou vodovody, kanalizace,
elektřina, plyn a podobně.
„Nalezli jsme kompromisní
řešení, které umožní výsadbu
stromů v místech ochranných
pásem, která jsou v šířce půldruhého metru nad vedením
sítě. Správci inženýrských
sítí nám umožní novou výsadbu zeleně v ochranném

pásmu s tím, že v případě
nutnosti oprav nebo havárií
podzemního vedení, nebude
po nich požadována náhradní
výsadba za odstraněnou zeleň, kterou zde vysadilo město,“ vysvětlila Ivana Hemerková, náměstkyně primátora
Statutárního města Prostějov.
V takových případech město
převezme závazek náhradní výsadby zeleně uložené
orgánem ochrany přírody
ke kompenzaci ekologické
újmy vzniklé pokácením
dřevin při opravách inženýrských sítí. „Tímto ujednáním
bude možné vysazovat uliční stromořadí i v místech,
která dnes opatření ohledně zachování ochranného
pásma nedovolují. To má
zásadní význam pro životní prostředí ve městě a jeho
celkový vzhled,“ uzavřela
Hemerková.

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

Nejsou již mezi námi...

Antonie Bilíková 1928 Prostějov
Jarolím Knoll 1937 Prostějov
Františka Klusáková 1923
Prostějov
Marie Otáhalová 1935 Pěnčín
Josef Sidor 1926
Prostějov
Rostislav Opálka 1932
Dětkovice
Jozef Refka 1936
Prostějov
František Černý 1948
Prostějov

Miroslav Novák 1938

Ivaň
Oldřich Šnajdr 1926
Ptení
Marie Kabilková 1931
Otaslavice
Vlasta Dočkalová 1921
Olšany u Prostějova
Ivan Janík 1939
Klenovice na Hané
Rostislav Loníček 1944
Dobrochov

Rozloučíme se...
Pondělí 2. června 2014
Leoš Loníček 1968 Brodek u Prostějova 9.30 Obřadní síň Prostějov
Bohumil Sedláček 1928 Prostějov 10.15 Obřadní síň Prostějov
Edita Kuběnová 1927 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Pavla Michálková 1936 Vrahovice 11.45 Obřadní síň Prostějov
Miroslav Šich 1944 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Květoslava Vašková 1921 Křemenec 13.15 Obřadní síň Prostějov
Jiří Konečný 1942 Prostějov 14.00 Obřadní síň Prostějov
Úterý 3. června 2014
Stanislav Blaha 1958 Víceměřice 11.00 Obřadní síň Demelova
Středa 4. června 2014
Marie Kalábová 1932 Určice 14.00 kostel Určice
Pátek 6. června 2014
Jan Novotný 1946 Klenovice na Hané 12.30 Obřadní síň Prostějov

Prostějov/red - Rada města
Prostějova na poslední schůzi
přijala doporučující stanovisko Zastupitelstvu města Prostějova schválit přijetí příspěvku z rozpočtu Olomouckého
kraje ve výši 33 000 korun pro
turistická informační centra
na území Olomouckého kraje
na rok 2014 za účelem částečné úhrady nákladů spojených
s realizací projektu Prohlídkové okruhy v Prostějově, které
se uskuteční v období letošních letních prázdnin.
Projekt Prohlídkové okruhy
v Prostějově zahrnuje vytvoření
tří průvodcovských tras:
1. Radniční věž – provozní
doba červenec a srpen denně
pondělí až pátek a neděle - od
9.00 do 17.00 hodin, sobota
z důvodu konání svateb od 13.00
do 17.00 hodin. Dopolední prohlídky v pracovní dny zabezpečí
pracovnice oddělení informační
služby, ostatní prohlídky budou
řešeny externími průvodci. Prohlídka je zaměřena na výstup na
věž, kde naleznete expozice z historie i současnosti radnice, hodinový stroj.
2. Kostel Povýšení svatého
kříže – provozní doba soboty
a neděle v měsících červenec
a srpen ve 14.00 a 15.30 hodin.
Průvodcovské služby zabezpečí
externí průvodci, převážně ze
SOŠ podnikání a obchodu, se
kterými byla navázána spoluprá-

ce již v roce 2013. Škola se dlouhodobě při vzdělávací činnosti
věnuje oblasti cestovního ruchu,
studenty připravuje i pro činnost
průvodce. Prohlídková trasa povede exteriérem kostela – hlavní
loď, zákristie, kaple Nejsvětější
Trojice. Turisté budou seznámeni s historií kostela, mobiliářem
a s významnými osobnostmi
a umělci spjatými s kostelem.
3. Historické centrum města provozní doba soboty a neděle
v měsících červenec a srpen ve
14.00 a 15.30 hodin, opět jako
loni s průvodci z řad studentů
SOŠ podnikání a obchodu. Prohlídková trasa provede turisty

KINO METRO 70
pondělí 2. června
17:30 WTF
francouzská komedie
20:00 WTF
úterý 3. června
17:30 WTF
20:00 Cesta ven – Art film
české filmové drama
středa 4. června
17:30 WTF
20:00 WTF
čtvrtek 5. června
17:30 Zakázané uvolnění
česká filmová komedie
20:00 Na hraně zítřka
americké sci-fi
pátek 6. června
17:30 Zakázané uvolnění
20:00 Na hraně zítřka 3D
sobota 7. června
17:30 Na hraně zítřka 3D
20:00 Zakázané uvolnění
neděle 8. června
17:30 Na hraně zítřka 3D
20:00 Zakázané uvolnění

MĚSTSKÉ DIVADLO
PROSTĚJOV
pondělí 2. června
19:00 Válka s mloky
čtvrtek 5. června
19:00 Prodaná nevěsta
pátek 6. června
18:00 LiStOVáNí: Holčička
a cigareta

KULTURNÍ KLUB DUHA
středa 4. června
15:00 Bio Senior – Kladivo
na čarodějnice
sobota 7. června
17:30 Plán útěku
americký thriller
20:00 Plán útěku

APOLLO 13
pátek 6. června
22:00 ZION SQUAD
- AFTERPARTY
SVÉ TIPY na zajímavé akce
nám posílejte na e-mail:

vecernik@pv.cz

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 2. 6. DO
O
O 8. 6. 2014

TELEFON
O 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek
od 15:00 hodin. Slunce se stále nachází v maximu činnosti a proto je
možné pozorovat zajímavé útvary ve fotosféře i chromosféře. Jedná
se o sluneční skvrny, protuberance, erupce, apod. Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek
a v pátek ve 22:30 hodin. Večerní obloha je bohatá na planety, lze
si prohlédnout Jupiter, Mars i Saturn. Měsíc je kolem první čtvrti
a tak lze na jeho povrchu pozorovat zajímavé podrobnosti. V případě špatného počasí nabízíme náhradní program. Vstupné 20 Kč.
POHÁDKOVÁ STŘEDA - pro děti bude uvedena v 15:30
hodin pohádka Stalo se nestalo. Vstupné 20 Kč.
Výstavy KRÁSY NOČNÍ OBLOHY a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE a dále expozici OPTIKA si můžete
prohlédnout na začátku všech výše uvedených pozorování.

Blokové čištění
v Prostějově

Prostějov/red - Na tomto místě budeme po zimním odloučení opětovně přinášet pravidelný týdenní harmonogram ulic,
kde čistící práce společnosti .A.S.A. Technické služby budou
probíhat:
Úterý 3. června 2014, BLOK č. 27: Hvězda, Trávnická, Jihoslovanská, Na Příhoně, Winklerova, Sokolská, Švabinského, Rozhonova, Pražská.
Středa 4. června 2014, BLOK č. 28: Husovo náměstí, Husovo
náměstí - rekonstruovaná část, Husovo náměstí - rekonstruovaná
část parkoviště, Joštovo náměstí, Slezská, Mojmírova, Předina,
Dolní - obslužná (Dolní 15 až 97), Dolní - chodník s cyklostezkou,
Dolní.
Čtvrtek 5. června 2014, BLOK č. 29: Družstevní, Družstevní –
Foto: Magistrát města Prostějov
vnitroblok, Mozartova,
Mozartova - vnitroblok, Rumunská, Dr. Horáka (Mozartova
přilehlými náměstími města – Bulharská).
Prostějova (nám. T. G. Masaryka, Žižkovo nám, Pernštýnské
nám.). Turisté budou seznámeni s historií města, významnými památkami (zámek, nová
a stará radnice, historické domy
na náměstí, jejich domovní znamení, portály a mnoho dalších
Prostějov/red - Vedení města upozorňuje občany, že všechzajímavostí).
„Všechny prohlídky budou pro na pracoviště radnice budou v pátek fungovat až od devíti
návštěvníky zdarma. Cílem hodin. „Upozorňujeme občany, že v pátek 6. června 2014
projektu je přilákat do centra budou všechna pracoviště Magistrátu města Prostějova,
města širokou veřejnost a při- tedy v budovách na náměstí T. G. Masaryka, ve Školní ulici
spět k propagaci a zviditelnění 4, Křížkovského ulici 7 a Havlíčkově ulici 4, z provozních
města Prostějova,“ uvedla Iva- důvodů otevřena pro veřejnost od 9.00 hodin. Děkujeme
na Hemerková, náměstkyně za pochopení,“ vzkazuje občanům Jana Gáborová, tisková
mluvčí Magistrátu města Prostějova.
primátora.

V pátek na radnici

až od devíti!

REKONSTRUKCE v ulici
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Prostějov
Dne: 16 .6. 2014 od 7:30
do 11:30 hod. Vypnutá oblast: celý areál fa. Akuma v
ul. Kojetínská s přilehlými
objekty:Haspo, Grand Korporation, Vojtila trans, RS RWE,
Koupelny JaS, Obalia, a.j. a č.
9. v ul. U spalovny.
Dne: 16. 6. 2014 od 7:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast:
celé ulice: Sadová, Na výsluní,
Krásná, Sportovní č. 9, 48-80,

Příční č. 4, 17, garáže, Květná
č.3-21.
Dne: 18. 6. 2014 od 7:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast:
část sídl. J. Zrzavého s vchody
č. 9, 11, 13, 15.
Dne: 18. 6. 2014 od 7:30 do
11:30 hod. Vypnutá oblast:
celé ulice: Knihařská, U spořitelny, nám. Žižkovo č.10 -21,
Palackého č. 2, 13a - 33, 18
(škola), Kravařova č.7, Česká spořitelna, Městský úřad
Prostějov, T.G. Masaryka č.
130/14, HZS č.130/13.
Dne: 20. 6. 2014 od 7:30 do
11:30 hod. Vypnutá oblast:
celé ulice Hliníky včetně VZP,
Lázní, Jiráskovo nám. 3 - 4,

Plumlovská ul. č. 8 - 14, 3,
Floriánské nám. č.1 - 10, ul.
Mlýnská č.2 - 10.
Obec: Nezamyslice
Dne: 19. 6. 2014 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
pravá strana ul. Nádražní od
č.131 po č. 242 a zámečnictví
č.241 u mostu.
Obce: Ondratice
Dne: 20. 6. 2014 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Ondratice - oboustranně zástavba podél hlavní
komunikace od č. 109 a 67 po
konec obce směr Brodek u Pv
a levá strana ulice k ZD s č. 67
až 146
E.ON Česká republika, s.r.o.

G. Preissové se blíží

Prostějov/mik - V první polovině června bude zahájena
rekonstrukce kanalizace i samotné komunikace v ulici Gabriely Preissové. Upozorňují
na to zástupci města s tím, že
tato investice počítá s určitým
omezením v dané lokalitě.
„Chtěl bych občany upozornit, že
v první polovině měsíce června
tohoto roku zahájíme práce na
rekonstrukci kanalizace a komunikace v ulici G. Preissové
v Prostějově.
Stavební práce budou prováděny
po jednotlivých etapách a budou realizovány na základě
stanoveného přechodného dopravního značení tak, aby bylo

omezení co nejmenší. Nejprve
proběhne rekonstrukce kanalizace a následně bude provedena
rekonstrukce komunikace včetně
odvodnění,“ popsal Antonín
Zajíček, vedoucí odboru rozvoje a investic Magistrátu města
Prostějova. „Lze očekávat, že
v průběhu prací bude muset být
omezen jak příjezd, tak i přístup k jednotlivým nemovitostem
v této i okolních ulicích. Žádáme
proto občany tímto o vstřícnost
při řešení problémů s přístupem
k jejich nemovitostem,“ dodal
Antonín Zajíček s tím, že
veškeré práce budou dokončeny
nejpozději do konce srpna tohoto roku.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s Karlem Kotyzou, který se stal držitelem Ceny města Prostějova - 2. díl

„Směrem na Lhotu narazíte na údolíčko, kde stával hrad, který nebyl zapsán do zemských desek“
Člen KČT Kosíř chystá vydání unikátního průvodce, v němž zúročí své celoživotní zkušenosti

Prostějov - Že příkladem pravého turisty je nepochybně Karel
Kotyza, o tom již Večerník informoval několikrát. Právě s tímto čerstvým držitelem Ceny města Prostějova jsme si povídali
v exkluzivním rozhovoru, a to nejen 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. Po první polovině obsáhlého interview vám v dnešním čísle přinášíme druhou část, která je neméně
zajímavá. Karel Kotyza je totiž skutečně přímo ztělesněním slova
„turista“ coby člověka, který nejen někam cestuje, ale navíc po světě
chodí s očima i myslí doširoka otevřenýma. Dozvíte se tedy například, jakým způsobem kdysi hledal pozůstatky po Ježově hradě či
Plankenbergu, o místech, kde dříve žili lidé jako my a nyní už na nich
pouze šumí les, ale také o plánech do budoucna...
by bylo nesmírně nákladné. Na to mi
Martin Zaoral
ale jeden člověk říkal: No a co! My
V minulém vydání jsme ho- v Kostelci tomu všichni věříme!“
vořili o Kosíři. Čím fasciJe něco, co jste při svých toulkách
nuje konkrétně vás?
sám objevil?
„Určitě je skvělé, že kolem něj je „Za těch šedesát roků jsem prošel
spousta dalších atraktivních míst spoustu cest. Jsou tady třeba dvě zříjako Čechy pod Kosířem se dvěma ceniny hradů, které jsem dlouhá léta
muzei a krásným zámeckým par- hledal. Tou první byl Ježův hrad, který
kem či Lázně Slatinice, kde se po se nachází nedaleko za Hamry směrem
toulkách přírodou dá perfektně od- na Stínavu. Z tohoto hradu už toho dnes
počívat. Ale zajímavé je, jak zůstává mnoho nezůstalo, přesto mě velice zaKosíř opředen spoustou mýtů. Třeba jímalo, kde přesně stával. Nakonec se
kousek pod vrcholem stával dvo- nám podařilo najít takový příkop, který
rec, který se jmenoval Gabrielov. zde byl vykopaný. Podobným způsoNyní z něj zůstalo už jen sklepení. bem jsme hledali hrad, který se jmeA k němu se vztahuje taková fáma, nuje Plankenberg. Nachází se nedaleko
že se ve skutečnosti jedná o podzem- Nectavy. Nyní už k němu vede modrá
ní chodbu, která vede až do Čech značka, která dále míří do Biskupic
pod Kosířem. Podle mě je to nesmy- a Jaroměřic. Tyto hrady sice byly na
sl. Vybudovat tak dlouhou chodbu mapách, ale byly zde zakresleny špatně.

kdo je
PaeDr. karel kotyza

Narodil se 30.
30 července 1938 v Prostějově,
Prostějově kde žijee 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

INZERCE

„Třeba na Záhoří byly Stětice. Když tam
přijdete nyní, nenajdete nic. Jen si můžete
představovat, že tady kdysi žili lidé, měli
zde svá políčka i dobytek a nakonec také
hřbitůvek. A dnes už tam není vůbec nic,
jen tam šumí les. Z toho jde mráz po zádech...“
Kronikář Klubu Českých Turistů Karel Kotyza
o objevování zaniklých obcí na Prostějovsku
Přesto se nám je podařilo objevit, což
pro mě bylo dobrodružství.“
Objevit něco nového je dnes už
asi těžké...
„Ale není to nemožné! Když třeba jdete z Kosíře směrem na Lhotu,
a pokračujete dále dolů po zelené, tak
narazíte na údolíčko, kde stával hrad.
Dodnes se neví, jak se jmenoval, kdo ho
postavil a kdo v něm žil. Nebyl totiž nikdy
zapsán do zemských desek. Zjistil jsem to
tak, že mi o tom říkal jeden olomoucký
archeolog, který ho objevil a bezpečně
poznal, že jde o někdejší lidské sídlo.“
Objevovat něco takového může být
opravdu dobrodružství. V této souvislosti se mluví třeba o zaniklých obcích...
„Tak na Prostějovsku je několik desítek
zaniklých vesnic. Nemusíme chodit ani
daleko, třeba už na Záhoří byly Stětice
a ještě další obce. Když tam přijdete
nyní, nenajdete nic. Jen si můžete představovat, že tady kdysi žili lidé, kteří se tu
narodili, měli zde svá políčka i dobytek
a nakonec také hřbitůvek. A dnes už tam
není vůbec nic, jen tam šumí les. Z toho jde
až mráz po zádech...“
Pokud vím, chystáte se vydat
průvodce pro pěší turisty na
Prostějovsku, který by měl vyjít k devadesátému výročí založení prostějovského Klubu českých turistů. V jaké
fázi tato kniha je?
„Už to mám nějaký čas napsané, nyní jen
čekám, až se podaří najít peníze na to, aby

to mohlo vyjít. Mám něco přislíbeno
íbeno od
města, takže to vypadá, že to zaa Klub
českých turistů vydáme, a pak snad
dostaneme peníze od magistrátu.“
u.“
V městském informaččním centru seženete už
nyní spoustu věcí o Prostějově.
Čím se váš průvodce od těchto
materiálů liší?
„Při jeho tvorbě jsem vycházel
ze svých celoživotních zkušeností. Navíc dosud dle mě
v Prostějově nebyl vydán žádný
moderní průvodce vhodný pro
pěší turistiku. Rozdíl je tak hlavně v tom, že pro pro mě, coby
turistu, je cílem i cesta. A na ní je
stále co objevovat! Kdyby tomu
tak nebylo, tak na místo, kam
chce, dojedete autem. A takový
průvodce, který by popisoval
i tu cestu, u nás zatím chybí.“
A kdy vyjde?
„Chtěli jsme oslavy
rozjet asi tak v září. Byl bych
rád, kdyby se tu knihu podařilo
do té doby vydat...“
A co plánujete do budoucna?
„Pro lidi děláme různé akce,
o kterých se možná neví tolik,
kolik by mohlo. Na podzim
třeba pro veřejnost děláme tak
zvanou ´hřebenovku´, kdy vyjdeme od zastávky ve Vrahovi-

cích a jdeme celou dobu po hřebenu,
z něhož je výhled na Prostějov
i k Olomouci. Přes Držovice
pokračujeme až do Kaple,
odkud se dá jet vlakem
zpět. Na jaře zase už
téměř půl století děláme pochod kolem
Prostějova. To je procházka asi osm kilometrů dlouhá. Když
se této akce účastníte
každý rok, zjistíte, co
je kde ve městě nového, kde se postavily
nové silnice či domy,
jak se vyvíjí a mění
svoji tvář. A to mě
moc baví. Myslím,
že mám opravdu
stále co objevovat...“

Foto: internet
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LEDNÍ HOKEJ
JESTŘÁBI MAJÍ GÓLMANA

Hokejisté Prostějova
již znají obsazení
nejcitlivějšího postu
čtěte
na straně

26

SMŮLA! ZRANĚNÝ
ROBREDO NEPŘIJEDE

fotbal
PROHRA V DERBY

Prostějovské "eskáčko"
padlo na půdě rezervy
Sigmy Olomouc
čtěte
na stranách

Prostějov/lv

HNED OSM HRÁČŮ Z PRVNÍ SVĚTOVÉ STOVKY A TUZEMSKÁ ELITA. HODNĚ ATRAKTIVNÍ JE STARTOVNÍ POLE
JEDNADVACÁTÉHO ROČNÍKU UNICREDIT CZECH OPEN 2014, KTERÉ PROBĚHNE NA PROSTĚJOVSKÝCH DVORCÍCH
V TOMTO TÝDNU. VEDENÍ TURNAJE, KTERÉ DO POSLEDNÍ CHVÍLE DOMLOUVALO ÚČAST TENISTŮ, MŮŽE BÝT SPOKOJENO.
A TO I PŘESTO, ŽE POŘADATELŮM SE PŘES VYŘAZENÍ V PAŘÍŽI OMLUVIL TOMMY ROBREDO. ŠPANĚLSKÝ TENISTA
A DEVATENÁCTÝ HRÁČ SVĚTA SICE BYL DOHODNUT A JE AVIZOVÁN I V NAŠEM SPECIÁLU, ALE NA ROLAND GARROS SI
NATÁHL SVAL A PODLE VLASTNÍCH SLOV BY NEBYL SCHOPNÝ PODAT VÝKON ODPOVÍDAJÍCÍ JEHO JMÉNU...
ZÁPASY NEJVĚTŠÍHO TENISOVÉHO PODNIKU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZAČÍNAJÍ V AREÁLU NTC MORAVA ZA
KOSTELECKOU ULICÍ TRADIČNĚ OD 11.00 HODIN A VSTUP JE VOLNÝ. VČERA BYLA HLAVNÍ SOUTĚŽ ROZLOSOVÁNA
A NASAZENÁ JEDNIČKA RADEK ŠTĚPÁNEK SI ZOPAKUJE BITCU Z PRVNÍHO KOLA FENCH OPEN V PAŘÍŽI...
VZÁCNÝM HOSTEM UCO 2014 BUDE AŽ DO STŘEDY IVAN LENDL! PRÁVĚ NA JEHO POSLEDNÍ DEN POBYTU V PLÁNU
AUTOGRAMIÁDA.
KOMPLETNÍ PODOBU PAVOUKA A VEŠKERÉ AKTUALITY NAJDETE NA STRANĚ 21, SERVIS PŘED TURNAJEM PAK HLEDEJTE VE SPECIÁLNÍ PŘÍLOZE, KTERÁ JE VKLÁDANOU SOUČÁSTÍ DNEŠNÍHO VYDÁNÍ
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basketbal
LOUČENÍ ORLŮ

Stříbrný tým Ariette
se potkal s fanoušky
a zapil sezonu
čtěte
na straně

28

rozhovor
"V MINSKU BYLO KRÁSNĚ"

Exkluzivní interview
s reprezentantem ČR
Ondřejem Vitáskem
čtěte
na straně

atletika

TRHÁK TÝDNE

Berďa mezi osmičkou, LUDĚK MIKLOŠKO se stal
„Čestným občanem Němčic“
daří se i Šafářové

Němčice nad Hanou/mls Němčice pamatují na své rodáky! První český fotbalista, kterému se podařilo prorazit v Anglii, se ve svém rodišti dočká výjimečného
uznání. Dnes dvaapadesátiletý Luděk Mikloško (na
snímku) se stane čestným občanem Němčic. Jeho
nominaci v úterý schválilo městské zastupitelstvo.

32
ČTVRTEK 5. 6.

tbalista
Slavný fo
í
si oceněn
převezme
ncových
při červe
hodech

10:00

BĚŽECKÉ ZÁVODY PRO DĚTI OD 3 DO 11 LET

TRETRA
ČOKOLÁDOVÁ víc
e na straně 31
tenis

PONDĚLÍ 2. 6.
OD 10:00
ÚTERÝ AŽ SOBOTA OD 11:00

21. ROČNÍK CHALLENGEROVÉHO TURNAJE

Areál TK Prostějov

SOBOTA 7. 6.

10:00

2. LIGA MUŽŮ, SK. B – 9. KOLO

TJ SOKOL I PROSTĚJOV
R.U.M. NK HOLUBICE
Dvorec u sokolovny na Skálově náměstí

boje na zelených trávnících aneb
KRAJSKÝ PŘEBOR – 29. KOLO
FC KRALICE NA HANÉ
TJ MEDLOV
SOBOTA 7. 6. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích na Hané

čtěte na straně 27

Hořava je vicemistrem, Dreksa se Sigmou padá!

UNICREDIT CZECH OPEN

nohejbal

Zůstávají ve hře. Duo zástupců TK AGROFERT Lucie Šafářová (na snímku
vlevo) a Tomáš Berdych, jemuž držela palce i přítelkyně Ester (ve výřezu), postoupili do druhého grandslamového týdne. 3 x foto pro Večerník: Jiří Vojzola

KRAJSKÝ PŘEBOR – 29. KOLO
SOKOL KONICE
FK NOVÉ SADY
NEDĚLE 8. 6. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Konici

Praha, Prostějov/jim - S naprosto rozdílnými pocity skončil prvoligový ročník
2013/2014 pro dva zástupce Prostějovska. Rodák z Rozstání Tomáš Hořava
se sice titulu s Viktorií Plzeň nedočkal,
ale po úspěšné túře evropskými poháry
se jako člen kádru vicemistra může těšit
na další sezonu v Evropské lize, naopak
Pavel Dreksa prožil se Sigmou Olomouc
pád z ligy po rovných třiceti letech.
Čerstvě šestadvacetiletý Hořava odehrál
v právě skončeném ročníku téměř 2400
minut a chyběl jen ve dvou utkáních
Západočechů, k jedné brance přidal rovněž pět žlutých karet a jedno vyloučení.
O rok a půl mladší Dreksa odehrál o něco

Foto: archív Večerníku

víc než poloviční porci a do statistik se
dále zapsal třemi žlutými kartami, posledních osm zápasů Sigmy odehrál plnou porci devadesáti minut.
V závěrečném kole neměla Sigma setrvání v nejvyšší soutěži ve svých rukách
a nakonec jí remíza v Liberci nestačila.
Stalo se tak i díky tomu, že právě Hořavova Plzeň v posledním kole uhrála v Ďolíčku jen bod za remízu 0:0. Právě tento
bod Klokanům stačil, v případě jakékoliv
prohry by si prohodili pozice s Olomoucí. Pokud tedy Dreksa na Hané zůstane,
budou ho čekat jen druholigoví soupeři.
Šok pro Olomouc a velká škoda pro celou
Hanou...

KAM ZA F TBALEM
I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 25. KOLO
TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
TJ SOKOL ČECHOVICE
SOBOTA 7. 6. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Klenovicích na Hané

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 25. KOLO
TJ SOKOL PLUMLOV
FK BÝŠKOVICE/HORNÍ ÚJEZD
SOBOTA 7. 6. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Plumlově

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 25. KOLO
TJ HANÁ NEZAMYSLICE
SK LIPOVÁ
SOBOTA 7. 6. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Nezamyslicích

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 25. KOLO
TJ SOKOL MOSTKOVICE
FK SLAVOJ KOJETÍN „B“
NEDĚLE 8. 6. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

PŘEBOR OFS PV – 29. KOLO
TJ HANÁ PROSTĚJOV „B“
TJ SOKOL PROTIVANOV
NEDĚLE 8. 6. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál Za Místním nádražím

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

Poznáte, kdo je na fotografii?
Máme tu červen a i první číslo posledního měsíce školního
roku vám v rámci zaběhnutého
projektu „PV Večerník-JEŠTĚ
VĚTŠÍ“ nabízí veskrze populární klání, které najdete jedině
a právě na stránkách nejčtenějšího regionálního periodika. Také
dnes se tudíž znovu setkáváte
s fotografií jisté známé osobnosti
veřejného života, jež je grafic-

ky mírně „poupravena“. Vaším
úkolem je odhalit náš záměr
a správně vysondovat, kdo se pod
retuší skrývá. Ti z vás, kterým se
to podaří, nám mohou své tipy
nahlásit do redakce a v případě,
že budete mít štěstí při losování,
máte šanci na zajímavou výhru.
Tentokrát přitom můžete opětovně usilovat o další atraktivní cenu, kterou je už poně-

Správná odpověď z č. 21: na snímku byl dům U Měsíčka
z náměstí T.G. Masaryka v Prostějově.
Vylosovanou výherkyní, která získává POUKÁZKU na
služby masáže-kosmetika-pedikúra V HODNOTĚ 400 Kč,
kterou věnovalo SIMI STUDIO z Fanderlíkovy ulice v Prostějově, se stala Pavla ŠEVČÍKOVÁ, Určická 60, 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 5. ČERVNA, 12.00 hodin.
Jméno výherce zveřejníme v PONDĚLÍ 9. ČERVNA.
Nyní máte šanci vyhrát LOŽNÍ SOUPRAVU od firmy
PROFITEX, Wolkerova ulice v Prostějově.



MŮŽETE ZKRÁŠLIT SVÉ JÁ...

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

FIRMA COLUMBA NABÍZÍ ŠIROKÝ
VÝBĚR CHIRURGICKÉ OCELI,
STŘÍBRNÝCH ..... A MNOHO DALŠÍHO
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Kdo je na fotografii? Poznáte?
Hádejte, bavte se! A berte život i tak trochu s nadhledem...

kolikáté poukázka od firmy
BRUTUS na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč!
V minulém, celkovém součtu
již stodvaašedesátém pokračování tohoto originálního
klání uspěli všichni ti, kteří
správně poznali, že se jedná
o Olgu Sehnalovou. Úspěšnou
kandidátku České strany sociální demokracie v nedávných
volbách do Evropského parlamentu, která se tak může těšit
na pokračování své bruselsko-štrasburské mise, poznala velmi
slušná porce čtenářů...
Ze 289 správných odpovědí,
jenž jsme zařadili do osudí, se
usmálo štěstí na výherce, kterým se stal Pavel PLACHÝ,
Moravská 15, Prostějov. Prostřednictvím Večerníku obdrží
chutnou a lahodnou cenu v podobě DVOU PŮLMETROVÝCH ŠPIZZA PIZZ, které si poskládáte sami z těch
nejrůznějších kousků! Cenu
v HODNOTĚ 430 Kč věnovalo OBČERSTVENÍ ŠPIZZA.
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do kulturních vod
a graficky mírně poupravili populární trio, které už tuto středu
vystoupí na prostějovském náměstí T.G.Masaryka...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi ze stotřiašedesátého kola čekáme v redakci znovu DO ČTVRTKU 5. ČERVNA
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
9. ČERVNA 2014.
Hodně štěstí při bádání!

TIP

VYHRAJ ČOKOLÁDU

I první červnové vydání vám v rámci projektu nejčtenějšího
regionálního periodika „JEŠTĚ VĚTŠÍ“ přináší zápolení
o zbrusu zajímavou výhru. Ani tentokrát jsme totiž neopomněli na bádání s čísly a díky již stabilnímu partnerovi tohoto klání máte možnost získat skutečně atraktivní výhru.
U v současnosti tolik populární hry, která si již dávno získala
své věrné a početné publikum, se také dnes opětovně zápolí
o cenu z obchůdku paní Vašíčkové, která nabízí nejen skvělou kávu, čaje, koření, čokolády...
A jelikož pravidla zcela jistě všichni znáte, můžete se bez zbytečného ostychu pustit do bádání a současně začít usilovat o motivační prémii, kterou je znovu POUKÁZKA S CELKOVOU
HODNOTOU 400 Kč PRÁVĚ DO PROSTĚJOVSKÉHO
OBCHŮDKU V KRAVAŘOVĚ ULICI!
Řešení v podobě 4 označených čísel nám můžete posílat na
známý e-mail: SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ či na adresu
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10, Prostějov. Lze
také telefonovat do redakce na číslo 582 333 433, a to opět tradičně DO ČTVRTKU 5. ČERVNA 2014, 12.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 4 - 1 - 1 - 2, načež
v pořadí celé historie tohoto klání se už celkově stojednapadesátou výherkyní v řadě stala Lenka SZABÓ, Mlýnská 38, Prostějov, Prostějov. I ona si tak přímo v sídle redakce může vyzvednout POUKÁZKU V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč,
kterou věnoval právě obchůdek RENATY VAŠÍČKOVÉ,
jež byl znovu partnerem uplynulého kola soutěže.
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle, které
VYCHÁZÍ V PONDĚLÍ 9. ČERVNA 2014.
Nezbývá tedy, než abyste se opět vrhli na nějakou tu zábavu,
soutěžit s námi je ta správná šance!

k obrazovce

TANKOVÝ
PRAPOR
KOMEDIE
ČSR (1991)

SOBOTA 7. 6. 2014

21:15 HODIN

Režie: Vít Olmer
Hrají: L. Vaculík, R. Skamene,
M. Donutil, S. Chytrová, V. Jandák, I. Velichová, M. Zounar, J.
Kodeš, V. Vydra, M. Adamcová
Hrdinou neradostného i když
převážně humorného pohledu
na vojenský život v roce 1953
je rotný Dany Smiřický, potýkající se společně se svými ka-

marády s tupostí a „buzerací“
důstojnického sboru. Popisuje
Danyho milostnou avantýru
s manželkou jednoho z důstojníků, Janinkou Pinkasovou,
jeho vzpomínky na nepřístupnou pražskou dívku Lizetku,
a především to, jak s přehledem vzdoruje důstojnické
blbosti, útočící ze všech stran...

VÍCE NEJEN O TOMTO JIŽ LEGENDÁRNÍM SNÍMKU
NAJDETE V MAGAZÍNU TV POHODA!
Vylosovanou výherkyní z minulého čísla je Monika SMIČKOVÁ, Fanderlíkova 61, Prostějov.
POUKAZ na nákup v prodejně KLOBOUKY MARIE DOUBNEROVÁ si vyzvedněte v redakci Večerníku.
Správné řešení z minulého čísla: S KLOBOUKY OD NÁS BLÍŽE K ELEGANCI
Dnešní tajenku zašlete nebo zatelefonujte do čtvrtku 5. června 2014, 12.00 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 5. ČERVNA 2014, 12.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„HANÁCKÉ BENÁTKY“. Vylosovanou výherkyní se stala
Petra RŮŽIČKOVÁ, V. Špály 12, Prostějov, která se tak může
těšit na TŘI VSTUPENKY V HODNOTĚ 400 Kč od partnera soutěže. Tím v minulém dějství byl Městský klub Litovel.
Vstupenky na akci, která se koná v sobotu 14. června budou
k vyzvednutí u vstupu přímo v den akce.
Ti, kdo tentokrát nevyhráli, však nemusí smutnit. Ba právě naopak, nejšťastnější z vás se může v případě úspěchu těšit na další
zajímavou cenu, která tentokrát potěší zejména ty, jenž rádi vylepší svůj zevnějšek...
Partnerem dnešního kola je totiž Stříbro COLUMBA, které
sídlí v ulici Dukelská brána v Prostějově, a jenž do soutěže věnovalo poukaz v hodnotě 400 Kč na nákup ze sortimentu zboží.
Jméno šťastného výherce či výherkyně zveřejníme i v příštím vydání PV Večerníku, které vyjde V PONDĚLÍ 9. ČERVNA 2014.

Nabídka realit a nemovitostí

19

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 2. června 2014

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

Kvalitní
služby
od roku
1992

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

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

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

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

BYTY – PRODEJ:

RD Bedihošť, 3+1, vjezd, dvůr, zahrada
1.250.000,-Kč

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

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

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

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

1+1, Pv, Joštovo nám.
2+kk, Pv, Jezdecká 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 1.950.000,Kč 2.575.000,Kč 1.049.000,Kč 2.149.000,Kč 2.995.000,-

Pv, sídl. Hloučela (novostavba)

Kč 239.000,-

RD Kostelec na Hané, 6+kk, NOVOSTAVBA!
3.800.000,-Kč

RD Doloplazy, 2+1, veranda, možnost půdní vestavby, vjezd, dvůr, zahrada, klidná část obce,
DOPORUČUJEME! 540.000,-Kč

Áčko reality s.r.o
SNP 6/9, Držovice
tel. 777 962027
e-mail: acko@ackoreality.cz

PRODEJ NOVÝCH
BYTŮ V CENTRU
MĚSTA
Prodej bytu 4+kk
Koželuhova, novostavba, 2.patro, OV, 113 m2
s terasou v centru města.
Cena na vyžádání
Prodej bytu 4+kk
Koželuhova, novostavba, 1.patro, OV, 113 m2
s terasou v centru města.
Cena na vyžádání
Pronájem nebytových
ploch v přízemí, 100 m2,
zázemí, parking pro zákazníky před prodejnou
Cena na vyžádání

GARÁŽE – PRONÁJEM:

Kč 1.000,-/měsíc

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

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

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

Hledáme ke koupi novostavbu RD
se zahradou. Tel. 774 421 818
Prodám stavební pozemek ve Vrahovicích, inženýrské sítě na hranici
poz., levně. Tel.: 603 278 688

REALITY
POHODA

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

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

Nabízím pronájem v Prostějově,
nebytové prostory pro tři kanceláře,
70m2 i jednotlivě. Cena dohodou.
Tel.: 777 942 039

- pohodové vyřízení realitních služeb

tel.: 607 915 184

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

RD 4+1, Česká

2.890.000 Kč

Byt 3+1, Krokova cena dohodou

RD, Konice

1.500.000,- Kč

Zahrada, Držovice 170.000,- Kč

Tel.: 773 542 542
775 246 321
e-mail: info@impulsreality.com

Sídlo správce oblasti panství Bouzov z r. 1820

Prodej bytu 3+1, Prostějov ul. Resslova

Nabízíme k prodeji původní sídlo správce, které bylo kompletně Prodej cihlového bytu po kompletní nadstanzrekonstruováno v roce 2010.
Cena: 5.450.000,-Kč dardní rekonstrukci.
Cena: 1790000,- Kč

Prodej Bytu 2+kk, Prostějov ul. Krasická

Prodej bytu 3+1 Prostějov, nám. Padlých Hrdinů

Nabízíme k prodeji byt v novostavbě bytového domu, balkon, Prodej bytu 3+1,výměra 85m2, balkon, sklep dvorní takt s menší
sklep.
Cena: 1.495.000,- Kč garáží na kola.
Cena:1.050.000,-Kč

Prodej bytu 2+1, Prostějov ul. U Spořitelny

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

BYTY – PRONÁJEM:

Pv, sídl. Hloučela

Koupím zahradu v okolí PV. Nejlépe přímo od majitele. RK nevolat!
Cenu respektuji. Tel.: 734 481 013

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

GARÁŽ – PRODEJ:

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)

REALITNÍ KANCELÁŘ
VNB REALITY
Hlaváčkovonám.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 2.300.000 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, Krokova cena k jednání
* 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
Uvedené ceny jsou včetně provize RK
Pro naše klienty HLEDÁME:
* BYT 2+1 do 900.000 Kč
- OKAMŽITÁ PLATBA !
* Rodinné domy v PV a okolí
* Chaty a zahrady Plumlov, Seč
* Pozemky Prostějov-Západ, Smržice
Více na: WWW.VNB-REALITY.CZ

Prodej RD, Výšovice

Prodej rodinného domu 4+1 s dvorem garáží a zahradou,
Prodej pěkného bytu v centru města, cena: 690.000,-Kč výměra 1200m2
Cena:800000,-Kč
Pronájem bytu 2+1, Prostějov ul. Daliborka, po rekonstrukci, 72m2.
Cena: 6000/měs.
2
Pronájem bytu 2+1, Prostějov ul. S. Manharda, po rekonstrukci, 54m . Cena: 5300/měs.
Pronájem nebytových prostor po rekonstrukci na ul. Trávnická, 80m2. Cena: 8000/měs.

SUPERNOVINKA:
1) RD 5+2 Dobromilice, 348 m2
1.300 tis.Kč
2) Stav.pozemek - Kostelec n/H, 1371 m2
510 Kč/m2
3) RD Záříčí (okres KM) - 2 byt.jedn.3+1, zahrada, 2 garáže 340 tis. Kč
4)1+1 OV Šárka, 50 m2, po kompl.rek.
600 tis.Kč
5) RD 3+1 Pv - Čechovice, po kompl.rek.
1.650 tis.Kč
PRONÁJMY:
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., od 1.7.
3+1 E.Beneše
9,5 tis.Kč/měs.
BYTY:
2+1 OV, 51 m2 - Jeseník
550 tis.Kč
2+1 DR Šárka, 69 m2
850 tis.Kč
2
3+1 OV Západní, 70 m , po rekonstr.
1.150 tis.Kč + prov.
2
3+1 OV Sladkovského, 71 m
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
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr.
750 tis.Kč
RD Okál Pěnčín - 2 byty 3+1, garáž, zahr., po část.rek. 790 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín
880 tis.Kč
RD 2+1 Bousín - i jako chalupa
890 tis.Kč
RD 2+1 Otaslavice, po kompl.rekonstr.
1.100 tis.Kč
RD 2+1 se zahradou - Pv, Krasice
1.290 tis.Kč
RD 5+1 Jesenec - velká zahr.
1.290 tis.Kč
RD 5+1 Plumlov - s garáží
1.450 tis.Kč
RD 3+1 Mojmírova, 193 m2
1.500 tis.Kč
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.
RD 5+1 Krasice - 300 m2, bazén
3.600 tis.Kč
RD - 2 byt.jedn.,hospoda, 2 garáže, stodola, zahr. - Ptení3.600 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 650 tis.Kč
Pozemky:
Bělkovice, Lašťany - orná půda, 7,2 ha
50,-Kč/m2
Hrubčice, Žešov - orná půda - 14.700 m2
40 Kč/m2
2
Mostkovice - 649 m , s chatkou, stav.par.
799 tis.Kč,
Kostelec - 1160 m2, zasíť.
1.320 tis.Kč
Mostkovice - 1600 m21750 tis.Kč, Pozemek - 790 m2, Bělecký mlýn
180 tis. + provize
Komerční prostory:
2
Obchodní prost. - Plumlovská, 350 m , 4 uzav.prost., + byt 2+1 s
koupelnou - náj.
35 tis.Kč/měs. + ink.
Kancel.prost. - centrum, 30 m2, 2 místn., kuchyňka, sam.WC, klima
- nájem
7 tis.Kč + energie
6,5 tis.Kč + ener.
Obchodní prost. - Kostelecká - 60 m2
Garáže:
Pronájmy - Plumlovská - plechová = 600,- Kč/měs., Lidická = 1 tis.Kč/měs., u Cílu
Garážové stání - Západní = auto - 800,- Kč/měs, motorka = 400,- Kč/měs.
Disponujeme nabídkou chat, chalup, garáží
a komerčních prostor dle web. stránek RK Pohoda,
popř. zodpovíme tel.nebo osobně v kanceláři RK

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

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
Pronajmu garáž ul. J.B.Pecky. Ihned volná. 18m2, elektřina. Tel.:
776 618 409 nebo 773 008 487
Pronajmu garáž nebo parkovací místo, garážový dvůr Svatoplukova 56.
Tel.: 777 010 323
Koupím byt 1+1 nebo 2+1 v Prostějově v osob. vl., platba hotově.
RK nevolat. Tel.: 720 204 000

REALITY
Hledáme ke koupi RD nebo byt
v PV a okolí. Nabídněte. Tel.:
605 011 310 i SMS
Pronajmu byt 1+1, 6.000 Kč vč.
ink. Tel.: 774 950 168
Pronajmu byt 3+1 v Pv (ne sídliště), klidná lokalita, 1. poschodí, nájem 8.000 Kč vč. inkasa. Volné od
července 2014. Tel.: 604 185 244
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje
1. kolo výběrového řízení na prodej
pozemková parcela č. 399 v k.ú. a
obci Doloplazy za min. kupní cenu
ve výši 19 000,00 Kč. Další informace poskytne p. Zettelová na
adrese Rejskova 28, Prostějov, tel.
č. 582 302 593,
e-mail: katerina.zettelova@uzsvm.cz
www.uzsvm.cz
Pronajmu garáž na Brněnské ul.,
800 Kč/měs. 776 894 323
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje
1. kolo výběrového řízení na prodej pozemku pozemková parcela
č. 3840 v k.ú. a obci Ptení za min.
kupní cenu ve výši 177 300,00 Kč.
Další informace poskytne p. Zettelová
na adrese Rejskova 28, Prostějov,
tel. č. 582 302 593,
e-mail: katerina.zettelova@uzsvm.cz
www.uzsvm.cz

FINANCE
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Peníze pro všechny ihned při podpisu!
Zvýhodněné podmínky, žádné poplatky. Volejte: 775 021 212
Osobní bankrot – oddlužení.
Máme mnoho spokojených klientů. Konzultace zdarma.OPTIM
CREDIT s.r.o. Volejte777 551 492
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.: 777 551 492
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 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

Prodám 2RD za cenu jednoho domu
2x(3+1)+dvůr+zahrada v Němčicích n/H. Ihned k nastěhování. Cena
1 700 000 Kč. Tel.: 608 547 899
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Hledáme větší byt 3+1, po rekonstrukci, 774 409 430
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

UZÁVĚRKA

Koupím rodinný dům v Prostějově
a okolí, i k opravám, ale obyvatelný. RK nevolejte. Možno SMS.
728 318 836

pro nabídku realitních kanceláří

Platím v hotovosti za byt 1+1 nebo
2+1 v Prostějově. 732 388 718

ve čtvrtek 5. 6. 2014

KOUPÍME BYT 2+1, PLATBA
V HOTOVOSTI. 774 409 430

do 12.00 HODIN

pro následující číslo je

Řádková, sloupcová inzerce a vzpomínky

SLUŽBY

KOUPÍM

Provádíme veškeré zednické práce:
rekonstrukce bytových jader, zateplování fasád, malířské práce, sádrokartony, obklady, pokládka plovoucích
podlah atd. Sleva na materiál. Dobré
ceny. Tel.: 608 129 584

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

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
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.
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

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
Koupím řády, vyznamenání, i
socialist. T: 608 420 808

Antény-Satelity Jiříček provádí
prodej, montáž antén, satelitů, el.
zabezpečení objektů.
Více na www.anteny.kvalitne.cz
Tel.: 776 340 848

Provádím kompletní zednické a obkladačské práce, byt. jádra, demolice,
stěhování, vyklízení, zám. dlažby. Malování bytů. Tel.: 727 831 278
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
Opravy střech, klempířské práce, montáž hromosvodů, opravy vazby a sádrokartony – provádíme včetně zateplení
budov. A-stavby.plumlov@seznam.cz
. Tel.: 608 780 615

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

Kdo v srdcích žije,
neumírá…

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

pana Arnošta PROKOPA
A
z Vrahovic.
S láskou vzpomínají dcery
a syn s rodinou.

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

Na nadcházející letní sezónu přijmu
uzenáře do stánku. Praxe nutná.
Tel.: 775 780 045

Dne 12. května 2014
uplynulo 21 roků,
kdy nás opustila
paní
Marie PROKOPOVÁ
z Vrahovic.
S láskou vzpomínají dcery
a syn s rodinou.

Patříš mezi Ty,
kteří neodcházejí.
Zůstáváš mezi námi
ve všem a všude
a budeš mezi námi,
dokud my tu budeme.
Dne 5. června 2014
uplyne 1. smutný rok,
kdy nás opustil

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

Provádíme dokonalé strojové čištění čal. sedacích souprav a koberců. M. Revay tel.: 604 439 302,
582 382 325 www.revay.cz
Provádíme kompletní rekonstrukce bytových jader od A do Z, poklad kamínkových podlah. Tel.: 774 06 22 53

VZPOMÍNÁME

PRÁCI NABÍZÍ

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

Čištění hrobů z terasa, přebroušení přímo na místě. Tel.:
721 817 009
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PRODÁM
Prodej palivového dříví. Tvrdé, měkké. Doprava zajištěna. Prostějov, Olomouc, Přerov. Tel.: 734 481 013
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!
Prodám palivové dřevo, měkké
a tvrdé. Doprava zdarma. Tel.:
774 174 182

UZÁVĚRKA
pro další číslo je
v PÁTEK 6. 6.
v 10.00 hodin

Dne 3. června 2014
uplyne 3. rok od úmrtí
pana Jaroslava KALY.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi. Rodina

Dne 4. června 2014
uplyne 15 smutných let,
kdy nás navždy opustil
pan Ing. Josef BERKA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
bratr Jan s rodinou.

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
tel.č.: 602 786 692
ČÍŠNÍK/SERVÍRKA. Do nově otevřené restaurace v Držovicích přijmeme personál. Praxe v oboru podmínkou. Tel.: 607 683 440
Realitní kancelář STING přijme
realitního makléře pro pobočku
Prostějov, informace: Irena Černá
606 662 813

Dne 5. června 2014
by se dožil 100 let
pan Alois BAROŠ
z Kralic na Hané.
Stále vzpomínají
synové Alois, Josef,
Jaroslav s rodinami.

Jak rádi bychom Ti ruku
podali a k Tvým narozeninám
popřáli, leč můžeme jen
kytičku na hrob Ti dát,
s láskou v srdci a se slzami
v očích na Tebe vzpomínat.

Dne 4. června 2014
by oslavil své 70. narozeniny
pan Karel HÝBL
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku všem,
kteří ho měli rádi, děkuje
družka Marta s rodinou.

AUTO - MOTO
Koupím jakoukoli Š - Felicii. Tel.:
778 018 269

OZNÁMENÍ

Dne 7. června 2014
si připomeneme
3. výročí úmrtí
pana Jaroslava KŘUPKY
z Prostějova
a 22. května 2014
by se dožil 72 let.
Prosíme, kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají
manželka, syn Jiří s rodinou
a dcera Renata s rodinou.

Dne 6. června 2014
vzpomeneme
1. výročí úmrtí
pana Františka ORALA
z Prostějova.
Stále vzpomíná
zarmoucená rodina.

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

Dopracovali pilné ruce, utichlo
navždy předobré srdce, očima se
už na nás
nepodíváš,
teď klidným
v srdcích
jsi zůstal.
spánkem odpočíváš. Utichlo srdce,
zůstane žal, ten kdo Tě miloval,
bude celý život vzpomínat dál.

Hledám hodnou paní či slečnu na
hlídání 4-leté holčičky. Náplň práce: ráno do školky, volno, odpoledne ze školky a odpolední program do cca. 19.00. Plat 7 000 Kč.
Motivační dopis na: jeto@seznam.cz
Přijmeme švadleny na šití konfekce,
možnost pracovat na zkrácenou pracovní dobu. Tel.: 582 340 591

nic nebolí. Tvoje srdce jsi
za života rozdával, nedovedl
jsi žádnému nic odepřít. Pak
přišla tvoje chvíle
a musel jsi odejít.

Dne 1. června 2014
uplynulo 10 let od úmrtí
pana
Jaroslava KOPECKÉHO
z Prostějova.
Stále vzpomínají manželka
Helena a dcera Renata.

Dne 4. června 2014
uplyne 1. smutný rok od úmrtí
paní Aleny ŠEBESTÍKOVÉ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera Žaneta, Iveta, Jarek
a rodina Sekulova.

SEZNÁMENÍ

51/179 štíhlé postavy, SŠ, nekuřák,
hledá upřímnou sympatickou, milou
Výuka izraelské sebeobrany pro ženy ženu okolo 40 let k vážnému seznái muže. Info: www.kravmagaprostejov.cz mení. Pv a okolí. Tel.: 722 710 725

Dne 5. června 2014
uplyne 6 roků, kdy nás navždy
opustila naše maminka,
babička a prababička
paní Marie KAŠPÁRKOVÁ
z Domamyslic.
S láskou vzpomínají dcery
Marta, Hana a syn
Oldřich s rodinami.

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

Dne 26. května 2014
jsme si připomenuli
20 smutných roků, kdy
nás navždy opustil
pplk. pan Ivan HAVLÍK
z Prostějova.
S láskou vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým,
kteří se přišli naposledy rozloučit

s panem
Václavem Weissem
Poděkování patří i Soukromé pohřební službě p. Václavkové
za citlivý přístup a důstojné rozloučení, a dále řečníkovi
p. Knejpovi za procítěný smuteční projev.
Zarmoucená rodina

Tenis
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Na prostějovských tenisových dvorcích v tomto týdnu proběhne UniCredit Czech Open 2014

ROBREDO SE OMLUVIL, PŘESTO PŘIJEDE OSM HRÁČŮ ZE SVĚTOVÉ STOVKY
Ve hře takřka kompletní daviscupový tým, kromě Berdycha chybí jen Hájek

Už jednadvacátý ročník
největšího tenisového
turnaje v Česku rozepsal svůj další díl bohaté
historie uplynulou neděli,
kdy započala kvalifikace.
Dnes, tj. v pondělí 2. června, odstartuje úvodními zápasy i hlavní soutěž. Týdenní boje uzavře v sobotu
7. června od jedenácti hodin finálový duel, jehož vítěz
získá 125 bodů do světového žebříčku. Celková
dotace největšího podniku na území České republiky je 106 500 eur. A že se bude na co koukat! Osm
hráčů z první světové stovky a domácí elita. Hodně
atraktivní je startovní pole jednadvacátého ročníku
UniCredit Czech Open. Vedení turnaje, které do
poslední chvíle domlouvalo účast tenistů, tak může
být spokojeno.
Prostějov/lv
„Byli jsme přímo v Paříži a sledovali průběh jednotlivých kol. Moc
jsme přáli třeba Radku Štěpánkovi, aby zůstal v soutěži co nejdéle,
současně ale čekali, zda nevypadne

a přijede do Prostějova. Nakonec
se u nás objeví. Pro náš turnaj je to
dobrá zpráva, protože chceme, aby
se u nás představili naši nejlepší. Ve
Francii hrál výborně a bude patřit
k favoritům,“ uvedla šéfka UniCredit Czech Open Petra Černošková.

Do poslední chvíle nebylo jasné,
jestli dorazí nizozemský daviscupový reprezentant Robin Haase.
Pořadatelé challengeru čekali na
potvrzení startu až do sobotního
odpoledne, kdy padesátý hráč
žebříčku ATP prohrál v Paříži
ve čtyřhře. „Letos dosáhl Robin
několika zajímavých výsledků. Byl
ve čtvrtfinále v Riu de Janeiro a semifinále v Bukurešti, kde prohrál až
s Lukášem Rosolem ve třech setech.
A dobře hrál i v Paříži, kde v prvním
kole porazil hladce Davyděnka,“
přiblížila jednu z hvězd turnaje Černošková.
Pořadatelům Czech Open se naopak přes vypadnutí v Paříži omluvil Tommy Robredo. Španělský
tenista a devatenáctý hráč světa
si na Roland Garros natáhl sval
a podle vlastních slov by nebyl
schopný podat výkon odpovídající jeho jménu. „Už jednou u nás
byl v podobné situaci a nechtěl,
aby se to opakovalo. Sám říkal,
že kdyby cítil, že je stoprocentně
připravený, přijede s myšlenkami
na vítězství. Zdraví se postavilo
proti,“ vysvětlila absenci velké

NEJVĚTŠÍ HVĚZDA PŘIJEDE UŽ NA ZAČÁTKU
Ve středu ukáže Ivan Lendl svůj trénink,
pak proběhne autogramiáda pro fanoušky

Prostějov/pk - Jeho jméno nebude na hracím pavouku, ale
přesto je jasně největší hvězdou,
která bude v Prostějově. Hned
na začátek turnaje přijede Ivan
Lendl. „Ivan bude na turnaji do
středy, uspořádáme s ním Dětský den a samozřejmě nebude
chybět ani autogramiáda,“ prozradil šéf prostějovského tenisu
Miroslav Černošek. „Určitě si
zatrénuje také s Jirkou Veselým, hrával s ním už při minulých pobytech v Prostějově.“
Ivan Lendl vyhrál osm grandslamových titulů ve dvouhře během
své kariéry, probojoval se celkem
do devatenácti grandslamových
finále, což je dosud rekord mezi
muži. Dosáhl alespoň jednoho
grandslamového finále během jedenácti let v řadě, poprvé stal světovou jedničkou 28. února 1983,
poté byl na špici vystřídán Jimmy

Connorsem a Johnem McEnroem. Definitivně získal nadvládu
nad mužským světovým tenisem
poté, co porazil Johna McEnroea
ve finále US Open v září 1985. Po
naprostou většinu následujích pěti
let až do srpna 1990 byl světovou
tenisovou jedničkou (s krátkou
přestávkou od září 1988 do ledna
1989, kdy byl vystřídán Matsem
Wilanderem). Zakončil čtyři roky
jako hráč číslo jedna na světovém
žebříčku v sezonách 1985-87 a
1989 a celkem strávil na prvním
místě světového žebříčku rekordních 270 týdnů, čímž pokořil rekord, který byl do té doby držen
Jimmy Connorsem. Tento rekord
pak za deset let překonal Pete
Sampras.
Jaký je program Ivana Lendla
ve středu? Přesně ve 13.00 hodin se uskuteční tisková konference v Kongresovém centru

Hotelu Tennis Club, poté bude
následovat od 14.00 hodin
ukázková tréninková jednotka,
následně, cca ve 14.30 hodin, se
uskuteční autogramiáda. Ta se
bude konat v atriu Hotelu Tennis Club a zváni jsou všichni
tenisoví fanoušci.

Tip Večerníku
čtvrtfinále:
Štěpánek – Devarman
Kukuškin – Veselý
Klahn – Rosol
Reister – Gojowczyk

semifinále:
Štěpánek – Veselý
Rosol – Gojowczyk
finále
Veselý – Rosol

vítěz: Jiří VESELÝ

hvězdy Černošková. Kvůli průběhu Paříže nepřijede Kazach
Andrej Golubev. Na Roland
Garros totiž zůstal v soutěži ve
čtyřhře. Díky tomu v Prostějově
nebude kazašský daviscupový
tým kompletní.
Vedení turnaje se snažilo přivést do
Prostějova celou domácí špičku a to
se podařilo. Až na Tomáše Berdycha, který nemůže na challengerech
startovat, se na kurtech představí
kompletní daviscupový tým. „Jsme
rádi, že fanoušci uvidí Radka Štěpánka, Lukáše Rosola, Jirku Veselého nebo domácí borce Jardu Pospíšila či Adama Pavláska. Nikde jinde
v České republice to prakticky není
možné,“ prohlásila turnajová ředitelka s tím, že hrát nakonec nebude
Jan Hájek. Ten se zřejmě nestihl dát
zdravotně do pořádku.
Již zmíněný Adam Pavlásek totiž bude dalším Čechem, který se
představí v hlavní soutěži, neboť
právě on obdržel třetí volnou

kartu. Tu poslední prostějovští pořadatelé vyměnili se Slovenským
tenisovým svazem. „Na oplátku
dostaneme kartu na bratislavský
turnaj stejné kategorie,“ vysvětlila
Černošková. Na poslední kartu
bude startovat nadějný Josef Kovalík.

nasazení hráči UCO 2014
1. Radek Štěpánek
(ČR, 43. v žebříčku ATP)
2. Robin Haase
(Nizozemsko, 50.)
3. Lukáš Rosol
(ČR, 52.)
4. Michail Kukuškin
n
(Kazachstán, 54.)
5. Bradley Klahn
(USA, 71.)
6. Jiří Veselý
(ČR, 81.)
7. Julian Reister
(Německo, 91.)
8. Somdev Devvarman
(Indie, 96.)

Favorit Večerníku. Již při kvalifikaci UniCredit Czech Open byl v areálu Národního tenisového centra Morava přítomen Jiří Veselý, jenž se
ochotně podepisoval fanouškům.
Foto: Josef Popelka

Kvalifikace: Konečný s Knoflíčkem jsou krok
od hlavní soutěže, zkušený Minář už dohrál

Prostějov/jim – Sedmnáct českých tenistů zasáhlo do úvodního kola kvalifikace na největší domácí turnaj UniCredit
Czech Open. Prvními dvěma
nástrahami úspěšně prošli tři
z nich a jsou tak jen jednu výhru od postupu do hlavní soutěže. Mezi touto trojicí jsou i dva
členové TK Agrofert Prostějov
Michal Konečný s Danielem
Knoflíčkem, naopak pro člena
vítězné daviscupové sestavy Ivo
Mináře cesta už skončila.
Průniku do prvního kola prostějovského challengeru s celkovou dotací 106 500 tisíc
eur se dočká kvarteto hráčů,
minimálně jeden z nich bude
z České republiky. Jednu dvojici
totiž tvoří Pavel Štaubert a Daniel
Knoflíček.
Štaubert si nejprve hladce ve dvou
setech poradil se Zdeňkem Děrkasem, a poté zvládl i napínavou
třísetovou bitvu s nasazenou osmičkou kvalifikace Jurajem Masarem. Zde po prvním vyhraném
setu odvrátil v tie-breaku toho
druhého nepříznivý stav 1:5 až
na 5:5, pak ale opět dvakrát chyboval a rozhodnout muset až třetí
set. Ten po jednom brejku připadl
Štaubertovi.
Jeho dnešní soupeř Knoflíček
ještě neztratil ani set. Nejprve
dvakrát 6:3 zdolal Koláře, poté

velice suverénně i čtyřku kvalifikace Leiteho, přičemž Brazilec
měl v prvním kole volný los.
„Začal jsem trochu nervózně,
ale naštěstí jsem vedl. Hráli jsme
podobný styl, já jsem byl ale naštěstí dneska lepší a šlo to na mou
stranu. Čekal jsem větší odpor, za
postup jsem ale strašně rád. Zatím
nevím, proti komu teď budu hrát,
budu ale makat, udělám pro to vše
a chci vyhrát,“ zmínil bezprostředně po svém druhém vítězném duelu prostějovský tenista.
Jeho oddílový kolega Michal Konečný také může pomýšlet na hlavní soutěž. Na úvod měl totiž volno,
a pak si bez problémů poradil s
Filipem Brtnickým. Nyní ho čeká
Estonec Vladimir Ivanov, jenž
zvládl dva třísetové souboje. Nejprve vyřadil Jana Kunčíka, poté

jeho krajana Jakuba Filipského.
„Nehrál jsem špatně, nedotáhl
jsem to ale do vítězného konce.
Rozhodla devátá hra třetího setu,
kdy jsem za stavu 4:4 při shodě
dostal křeč, při nevýhodě jsem
pak dal dvojchybu. Celý zápas byl
dobrý, ale rozhodl servis,“ zhodnotil své vystoupení hráč pražské
Sparty, který o kolo dříve porazil
dalšího Čecha Dominika Suce.
„Uhrál jsem jedno kolo, porazil
jsem hráče z top 600, to není špatné. Teď mě čeká další challenger
a na Spartě bych chtěl uhrát aspoň
kolo v hlavní soutěži,“ dodal Filipský.
Třetí dvojici závěrečného kvalifikačního kola tvoří Francouz
Julian Obry a Němec Martin
Emmrich. Ten zatím porazil dva
Čechy, nejprve Lukáše Maršouna,

poté Ivo Mináře. Bývalý český
daviscupový reprezentant tak nenavázal na hladkou výhru proti
deblovému specialistovi Františku Čermákovi a po ztrátě setu
v poměru 5:7 ztratil ten druhý jednoduše 1:6.
O poslední místo si zahrají Němec Richard Becker a Francouz
Tristan Lamasine. Oba měli na
úvod volný los, nositeli slavného
tenisového jména poté situaci
usnadnilo zranění jeho krajana
Christophera Kase. To jeho soupeř
se na postup nadřel více, musel absolvovat třísetovou bitvu a celkem
sedmadvacet her, než se mohl
radovat z postupu do pondělního
programu UniCredit Czech Open.
I na něj stejně jako na celý turnaj
je pro všechny tenisové fanoušky
vstup zdarma.

výsledkový servis kvalifikace UniCredit Czech Open:
1. kolo:
Obry (Francie) volný los, Sproch (Slovensko) – Poljak (ČR) 6:4 a 6:3, Emmrich (Německo) – Maršoun
6:4 a 6:2, Minář (ČR) – Čermák (ČR) 6:1 a 6:1, Konečný (ČR) volný los, Brtnický (ČR) – Kocourek
(ČR) 6:2 a 6:4, Filipský (ČR) – Suc (ČR) 6:2 a 7:5, Ivanov (Estonsko) – Kunčík (ČR) 6:2, 6:7 a 6:3,
Becker (Německo) volný los, Kas (Německo) – Doležel 6:4, 4:6 a 7:5, Jaloviec (ČR) – Chyba (ČR) 6:3
a 6:2, Lamasine (Francie) volný los, Leite (Brazílie) volný los, Knoflíček (ČR) – Kolář (ČR) 6:3 a 6:3,
Štaubert (ČR) – Děrkas (ČR) 6:2 a 6:2, Masar (Slovensko) – Raja (Indie) 6:4, 5:7 a 6:2.
2. kolo:
Obry – Poljak 2:6, 6:1 a 6:2, Emmrich – Minář 7:5 a 6:1, Konečný – Brtnický 6:2 a 6:2, Ivanov – Filipský 6:3, 6:7 a 6:4, Becker – Kas 7:6 skreč, Lamasine – Jaloviec 6:4, 2:6 a 6:3, Knoflíček – Leite 6:2, 6:1,
Štaubert – Masar 6:4, 6:7, 6:3.
3. kolo (HRAJE SE DNES, tj. v pondělí 2. června):
Obry – Emmrich, Konečný – Ivanov, Becker – Lamasine, Knoflíček – Štaubert.

Hrací pavouk dvouhry mezinárodního tenisového turnaje

Hrací pavouk čtyřhry mezinárodního tenisového turnaje
1. kolo: Bednarek, Dlouhý (Polsko/ČR - 1) - Demoliner, Raja (Brazílie/Indie),
Angelinos, Devvarman (Řecko/Indie) - Cerretani, Siljestrom (USA/Švédsko), Čermák, Elgin (ČR/Rusko - 4) - Klahn, Nedovyjesov (USA/Kazachstán), Pospíšil,
Konečný (oba ČR - DK) - Polanski, Šamasdin (oba Kanada), Kowalczyk, Zelenay
(Polsko/Slovensko) - Michon, Souza (Francie/Brazílie), Pavlásek, Veselý (oba ČR
- DK) - Emmrich, Kas (oba Německo - 3), Kolář, Poljak (oba ČR - DK) - Arguello/Velotti (oba Argentina), Junaid, Mertiňák (Austrálie/Slovensko) - Begemann,
Rosol (Německo/ČR - 2)

Radek ŠTĚPÁNEK (ČR- 1/DK)
DK))
DK
Facundo ARGUELLO (Argentina)
na)
a)
Jozef KOVALIK (Slovensko - DDK)
K)
K)

Jaroslav POSPÍŠIL (ČR)
Peter POLANSKI (Kanada))
Agustin VELOTTI (Argentina)
na)
na
Axel MICHON (Francie)
Somdev DEVVARMAN (Indie - 8)
8)
Michail KUKUŠKIN (Kazachstánn - 44))

Jan HERNYCH (ČR)

2. - 7. června 2013

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

Benjamin BALLERET (Černá Hora)
ora)
or
a))
Alexandr NEDOVYJESOV (Kazachstán)
stáán
án)

Germain GIGOUNON (Belgie)
e)
Miroslav MEČÍŘ (Slovensko)
ko)
o)
kvalifikant
Jiří VESELÝ (ČR - 6)
Bradley KLAHN (USA - 5)
Adam PAVLÁSEK (ČR - DK)
Joao SOUZA (Brazílie)
Theodoros ANGELINOS (Řecko)
ko)
kvalifikant
Ricardo HOCEVAR (Brazílie)
e)
e)
kvalifikant
Lukáš ROSOL (Česko - 3)
Julian REISTER (Německo - 7)
7)
Jan MERTL (ČR)
Vincent MILLOT (Francie)
Matthias BACHINGER (Německo)
ckko)
o)

kvalifikant
Norbert GOMBOS (Slovensko)
ko)
o)
Peter GOJOWCZYK (Německo)
ckko))
Robin HAASE (Nizozemí - 2)
2)

2. - 7. června

Prize money:

106 500 €
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Do krajského finále McDonald´s Cupu prošly výběry ZŠ Valenty
Prostějov/jim - Celostátní soutěž
v minifotbalu základních škol
McDonald's Cup píše v tomto
roce již sedmnáctý ročník. Do
kategorie „A“ pro žáky od první
do třetí třídy se zapojilo celkem
jedenáct regionálních škol, kategorii „B“ pro žáky navštěvující
čtvrtou a pátou třídu obsadilo
celkem třináct škol. Na konci
dubna se v Prostějově za účasti
tři sta deseti malých fotbalistů
uskutečnilo okrskové kolo, odkud si do okresního finále vybojovala postup vždy šestice družstev. V něm si nejlépe vedl starší i
mladší tým ZŠ Edvarda Valenty
a bude Prostějovsko zastupovat
na krajském finále v Olomouci.
„Děkujeme učitelům, kteří na školách vedou žáky ve fotbale. Vést
mládež ke sportu je dobrá práce.
Poháry, medaile a dárky poskytl
sponzor turnaje,“ potěšilo někdejšího předsedu OFS Prostějov
Františka Mikulku, jenž se celého
klání ujal společně s úspěšným
mládežnickým koučem Tomášem
Grossem.
Pořádající Asociace školských
sportovních klubů ČR společně
s Okresním fotbalovým svazem
Prostějov rozdělila při okrskovém
kole v obou věkových kategoriích
přihlášené do tří zpravidla čtyřčlenných skupin.
Mezi mladšími byla ve skupině
„A“ zcela suverénní ZŠ Dr. Horáka
a s přehledem postoupila i ZŠ Me-

lantrichova, skupinou „B“ prošly
ruku v ruce celky Konice a Reálného gymnázia Prostějov, v „céčku“
nenechala nikoho na pochybách
ZŠ Edvarda Valenty.
Boj o druhou pozici jediné tříčlenné
skupiny byl ale nesmírně napínavý.
Hned v úvodu se Němčice rozešly
se ZŠ Jana Železného nerozhodně
1:1 a rozhodovalo jejich skóre proti
výběru E. Valenty. V tomto se více
vedlo výběru prostějovské základní
školy a po porážce pouze 1:5 prošla také do šestičlenného okresního
finále.
Do soutěže nejvyšších dvou tříd
prvního stupně se zapojilo o dva
týmy více, takže vznikly dvě
čtyřčlenné a jedna pětičlenná skupina. V ní nadělovali žáci Reálného
gymnázia, po třech přesvědčivých
výhrách se do další části kvalifikovala i ZŠ Jana Železného.
V „béčku“ sice kolektiv z Dr. Horáka nevyzrál na Brodek u Prostějova, díky dalším dvěma vítězstvím šel ale dál z první pozice. A
doplnily ho nakonec Němčice nad
Hanou, ty totiž v klíčovém duelu
zdolaly Brodek 2:1.
Poslední skupina už byla opět poměrně jednoznačná. ZŠ Edvarda
Valenty se nemohl nikdo rovnat a
druhá ZŠ Palacká šla dál i navzdory
debaklu 0:12. Za nimi skončily Klenovice na Hané a Brodek u Konice.
V regionálním finále se tak sešla
vždy šestice týmů, která se utkala
systémem každý s každým. Žádné

Výsledky McDonald's Cupu 2013/2014:
Okrskové kolo:

Kategorie „A“:
Skupina „A“: 1. ZŠ Dr. Horáka 9 bodů/skóre 18:0 (- Melantrichova 1:0, - Brodek u Prostějova 11:0, - Bedihošť
6:0), 2. ZŠ Melantrichova 6/19:2 (- Brodek u Prostějova 11:1, - Bedihošť 8:0), 3. ZŠ Brodek u Prostějova 3/5:24
(- Bedihošť 4:2), 4. ZŠ Bedihošť 0/2:18. Skupina „B“: 1. ZŠ a G Konice 7/11:5 (- RG a ZŠ Prostějov 2:2, Palacká 4:3, - Klenovice 5:0), 2. RG a ZŠ města Prostějova 7/8:3 (- Palacká 3:1, - Klenovice 3:0, 3. Palacká 3/8:8
(- Klenovice 4:1), 4. ZŠ Klenovice na Hané 0/1:12. Skupina „C“: 1. ZŠ E. Valenty 6/12:2 (- ZŠ J. Železného
5:1, - Němčice 7:1), 2. ZŠ Jana Železného 1/2:6 (- Němčice 1:1), 3. ZŠ Němčice nad Hanou 1/2:8.
Kategorie „B“:
Skupina „A“: 1. RG a ZŠ města Prostějova 12/34:3 (- ZŠ J. Železného, 2:1, - Konice 4:2, - Bedihošť 14:0,
- Kralice 14:0), 2. ZŠ Jana Železného 9/25:3 (- Konice 7:0, Bedihošť 5:0, Kralice 12:1), 3. ZŠ a G Konice
6/16:4 (- Bedihošť 8:0, - Kralice 6:3), 4. ZŠ Bedihošť 3/2:27 (- Kralice 2:0), 5. ZŠ Kralice na Hané 0/4:34.
Skupina „B“: 1. ZŠ Dr. Horáka 7/8:1 (- Němčice 1:0, - Brodek u Prostějova 1:1, - Majakovského 6:0), 2.
ZŠ Němčice nad Hanou 6/7:3 (- Brodek u Prostějova 2:1, Majakovského 5:1), 3. ZŠ Brodek u Prostějova
4/9:5, 4. ZŠ Majakovského 0/2:18 (- Majakovského 7:1).Skupina „C“: 1. ZŠ E. Valenty 9/29:1 (- Palacká
12:0, - Klenovice 14:1, - Brodek u Konice 3:0), 2. ZŠ Palacká 6/7:13 (- Klenovice 4:1, - Brodek u Konice
3:0), 3. ZŠ Klenovice na Hané 3/5:18 (- Brodek u Konice 3:0), 4. ZŠ Brodek u Konice 0/0:9.

Okresní finále:

Kategorie „A“: 1. ZŠ E. Valenty 15/26:3 (- ZŠ J. Železného 3:1, - RG a ZŠ Prostějov 4:0, - Konice 6:1, - Melantrichova 6:0, 6. Dr. Horáka 7:1), 2. ZŠ Jana Železného 10/19:5 (- RG a ZŠ Prostějov 1:1, - Konice 7:0, - Melantrichova 5:0, - Dr. Horáka 5:1), 3. RG a ZŠ města Prostějova 10/11:7 (- Konice 3:0, - Melantrichova 6:2, - Dr.
Horáka 3:0), 4. ZŠ a G Konice 6/5:16 (- Melantrichova 1:0, - Dr. Horáka 3:0), 5. ZŠ Melantrichova Prostějov
3/8:18 (- Dr. Horáka 6:0), 6. ZŠ Dr. Horáka 0/2:21.
Kategorie „B“: 1. ZŠ E. Valenty 15/49:1 (- Palacká 12:0, - Němčice 11:1, - J. Železného 9:0, - Dr. Horáka 8:0,
- RG a ZŠ Prostějov 9:0), 2. ZŠ Palacká 9/10:18 (- Němčice 2:1, - J. Železného 2:0, - Dr. Horáka 1:2, - RG a ZŠ
Prostějov 5:3), 3. ZŠ Němčice nad Hanou 9/18:16 (- J. Železného 6:1, - Dr. Horáka 2:1, - RG a ZŠ Prostějov 8:1),
4. ZŠ Jana Železného 6/5:18 (- Dr. Horáka 1:0, - RG a ZŠ Prostějov 3:1), 5. ZŠ Dr. Horáka 6/14:13 (- RG a ZŠ
Prostějov 11:1), 6. RG a ZŠ města Prostějova 0/6:36.
velké drama o jediné postupové
místo se ale nekonalo, pro vítězství
si s přehledem dokráčeli hráči ZŠ
Edvarda Valenty. V kategorii „A“
pro první až třetí třídu dostali jen
tři branky a nastříleli jich téměř tři
desítky, mezi staršími si vedli ještě

suverénněji, o čemž svědčí konečné skóre 49:1 po pěti utkáních.
O postupu tak bylo velice brzy
jasno, zajímavější byla otázka, kdo
obsadí další místa na pomyslných
stupních vítězů. Mezi mladšími
se bitvu u druhé místo podařilo

zvládnout jen díky lepšímu celkovému skóre ZŠ Jana Železného,
třetí skončili hráči RG a ZŠ města
Prostějova. Mezi čtvrťáky a páťáky
obsadila druhou pozici ZŠ Palacká,
třetí skončili žáci z Němčic nad
Hanou.

Krumsínský Haná Cup hlásí první tři přihlášené
Krumsín/jim
Obhájce
loňského titulu Brodek u Prostějova, „B“-tým Brodku a SK
FOSP Řešetova Lhota. To
jsou první tři celky, které zaplatily startovné a staly se
tak účastníky Haná Cupu
2014. Osmnáctý ročník turnaje v malé kopané je oproti
předešlé
zvyklosti
pouze
dvoudenní a na hřišti fotbalového oddílu TJ Krumsín se
uskuteční v sobotu 5. a v neděli
6. července, opět pod záštitou

senátorky Boženy Sekaninové a za mediálního partnerství
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.
„Finanční odměny zůstaly ve
srovnání s loňskem beze změny,
takže vítěz bere deset tisíc, druhý
finalista osm tisíc, poražení semifinalisté čtyři tisíce a neúspěšní
čtvrtfinalisté jeden tisíc korun,“
prozradil hlavní organizátor turnaje Martin Ošťádal. Vítězné
družstvo navíc dostane deset
dresů od firmy DDsport, které
budou předány přímo na turnaji.
Kapacita oblíbeného turnaje činí
stejně jako před rokem čtyřicet
mužstev a Martin Ošťádal věří,
že bude opět na co koukat.
„Očekávám, že dorazí většina
silných mančaftů, takže mimo
jiné Peliny Choceň, Relax

Prostějov, S.K. Haná. Pozvánky
včetně předtištěných složenek
jsme již odeslali, po čtyřicátém
obdrženém startovném bude turnaj uzavřen,“ upozornil Ošťádal.
Generálním partnerem víkendové
akce s téměř dvacetiletou tradicí se
stal Pivovar Černá Hora, v areálu
se bude nonstop vydávat 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
opět vystoupí živá rocková kapela“, zmínil.
Boje v základních skupinách
započnou v sobotu v 9 ráno,
vyřazovací boje se uskuteční od

nedělní deváté hodiny. Hrát se
bude na celkem devíti travnatých
hřištích a oproti loňsku zřejmě
dojde k mírné obměně rozhodčích.
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 tisíc 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.

zprávy od zeleného stolu...
Sportovně-technická komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 27. května 2014 rozhodla:
1. Odehráno:
II. třída 27. kolo bez závad. III. třída 27. kolo bez závad. IV. třída 19.
kolo bez závad. Dorost 3. kolo nástavba bez závad. Starší žáci 21. kolo
bez závad, jen Sokol Bedihošť – FC Kralice na Hané nehráno, 26. kolo
Sokol Určice – Sokol Plumlov 1:2. Mladší žáci 19. kolo bez závad, 21.
kolo Sokol v Pivíně – FK Němčice nad Hanou 2:2. Starší přípravka turnaj
24.5.2014 Klenovice na Hané bez závad, FK Němčice nad Hanou – Jiskra
Brodek u Konice bude sehráno 28.5.2014 v 18.00, Sokol Klenovice na
Hané – Jiskra Brodek u Konice nedohráno pro malý počet hráčů na hřišti
mužstva Jiskra Brodek u Konice za stavu 0:0. Utkání se kontumuje 3:0 a
tři body ve prospěch Sokola Klenovice. Utkání 22.5.2014 Haná Prostějov
–Haná Nezamyslice 6:3. Mladší přípravka turnaj 23.5.2014 Mostkovice
bez závad.

2. Změna termínu utkání:
Starší žáci 20. kolo TJ Sokol Brodek u Prostějova – TJ Sokol Bedihošť.
Původní termín 17.5.2014. bude sehráno 4.6.2014 v 17.00. Dohoda oddílů.
Mladší přípravka Sokol Mostkovice – 1.SK Prostějov „C“ bude sehráno
28.5.2014 v 16.30, na hřišti v Mostkovicích.
Mladší přípravka Sokol Mostkovice – 1.SK Prostějov „D“ bude sehráno
28.5.2014 v 16.30, na hřišti v Mostkovicích.
3. Různé:
Na základě předložených dokladů od TJ Pavlovice u Kojetína STK rozhodl, že výsledky TJ Pavlovice u Kojetína v 18., 20., 21., 22., 23. a 24. kole
zůstávají v platnosti, jak byly dosaženy na hřišti. Důvodem rozhodnutí je
nenaplnění čl. 5, bodu 1, písmene b stanov FAČR.
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS, odsouhlasil Roman Minx, garant STK

Disciplinární komise OFS Prostějov na svém
zasedání dne 29. května 2014 rozhodla:
1. Nepodmíněně:
Šindelka Martin (TJ Sokol Protivanov) – 1 SU od 25.5.2014, DŘ19/1.
2. Žádost o prominutí zbytku trestu 2 SU:
Svoboda Pavel (TJ Pavlovice u Kojetína) – žádosti se nevyhovuje, DŘ 57/1.
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS,
souhlasil Richard Hofman, místopředseda DK

www.vecernikpv.cz
Pestré zpravodajství
z Prostějovska

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.

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

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!

Zápasové meníčko
MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA:
29. kolo: 1.SK Prostějov – Žďár nad Sázavou (sobota 7.6., 16.30, Miko – Ondráš, Ogrodník).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE, SKUPINA „E“:
29. kolo: Přerov – Určice (sobota 7.6., 16.30, Tomanec –
Skřítecký, Stodůlka).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
29. kolo: Kralice na Hané – Medlov (sobota 7.6.,
16.30, Koláček – Štětka, Kouřílek), Konice – Nové
Sady (neděle 8.6., 16.30, Částečka – Kašpar, Motal).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
25. kolo: Klenovice na Hané – Čechovice (sobota 7.6.,
16.30, Přikryl – Kopecký, Pitner).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
25. kolo, neděle 8. června, 16.30: Mostkovice –
Kojetín „B“ (Ženožička – Langhammer, Šebesta),
Nezamyslice – Lipová (sobota 7.6., 16.30, Palinek
– Oulehla, Sigmund), Vrchoslavice – Horní Moštěnice (Milar – Svozil, Kopecký), Brodek u Přerova – Kostelec na Hané (Pumprla – Svačina, Kološ),
Plumlov – Býškovice (sobota 7.6., 16.30, Menšík
– Pumprla, M. Pospíšil), Tovačov – Pivín (Janků –
Valouch, Vedral).

I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
25. kolo: Hvozd – Babice (sobota 7.6., 16.30, Valouch – Slota, Boháč).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U19:
15. kolo: Hranice – 1.SK Prostějov (sobota 7.6., 10.00,
Drápal – Ol KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U17:
31. kolo: 1.SK Prostějov – Zbrojovka Brno (neděle 8.6.,
10.15, hřiště Olšany, Slabý – Ol KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U16:
31. kolo: 1.SK Prostějov – Zbrojovka Brno (neděle 8.6.,
12.15, hřiště Olšany, Ol KFS – Slabý, Ol KFS).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – dorost:
25. kolo: Opatovice – Určice (sobota 7.6., 16.30, hřiště
Všechovice, Navrátil), Konice – Velký Týnec (sobota 7.6.,
10.00, Milar), Kostelec na Hané – Přerov (neděle 8.6., 11.00,
Fojtek), Čechovice – Nemilany (neděle 8.6., 9.30, Silný).
KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu – skupina „B“:
25. kolo: Čechovice „B“ – Němčice nad Hanou (neděle 8.6., 11.45, Silný), Tovačov – Protivanov (sobota 7.6.,
16.30, Milar).

PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – II. TŘÍDA:
29. kolo, neděle 8. června, 16.30: Brodek u Prostějova – Zdětín (sobota 7.6., 16.30), Haná Prostějov „B“ –
Protivanov (neděle 8.6., 14.00), Otaslavice – Jesenec,
Držovice – Vrahovice (sobota 7.6., 16.30), Horní Štěpánov – Němčice nad Hanou, Otinoves – Určice „B“
(sobota 7.6., 16.30), Smržice – Přemyslovice, Olšany
u Prostějova – Čechovice „B“ (sobota 7.6., 16.30).
III. TŘÍDA:
29. kolo, neděle 8. června, 16.30: Pavlovice u Kojetína
– Zdětín „B“, Dobromilice – Skalka, Vícov – Vrahovice „B“, Nezamyslice „B“ – Kralice na Hané „B“ (neděle 8.6., 10.00), Mostkovice „B“ – Výšovice (sobota
7.6., 16.30), Tištín – Plumlov „B“, Bedihošť – Brodek u
Konice (sobota 7.6., 16.30), Ptení – Pivín „B“.
IV. TŘÍDA:
21. kolo, neděle 8. června, 16.30: Čechy pod Kosířem – Přemyslovice „B“, Doloplazy – Protivanov
„B“, Tvorovice – Kladky (sobota 7.6., 16.30), Brodek u Prostějova „B“ – Otaslavice „B“, Ivaň – Želeč (sobota 7.6., 16.30).
OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN:
19. kolo: Kostelec na Hané – Drnovice (neděle 8.6., 13.00).
!zvýrazněnézápasyjsoutipemredakcenavašinávštěvu! -jim-
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

Utkání osmadvacátého kola III. třídy OFS Prostějov nescházely pohledné kombinace ani velký počet tutovek, radovali se ale pouze hosté

BEDIHOŠŤ VYHRÁLA V KRUMSÍNĚ A NEVZDÁVÁ SE ZÁCHRANY
Domácí potvrdili, proč jsou v tabulce až předposlední, šancí měli na dvojciferné vítězství

Ani velká převaha po většinu zápasu a zejména
v prvním poločase, ani hra na jednu bránu a drtivé
vítězství na střely, rohové kopy i brankové příležitosti nepomohly fotbalistům Plumlova „B“ k tomu,
aby na domácím hřišti v areálu TJ Krumsín rozmnožili svou bilanci jednadvaceti bodů. Znamená
to tak, že právě loňský vítěz IV. třídy je po Zdětínu
„B“ druhým jistým sestupujícím a stejnému ortelu se nevyhnou ani Vrahovice „B“. Zůstane-li totiž zachován formát tří okresních soutěží opustí
prostřední z nich hned pět mužstev. To Sokol
Bedihošť vítězstvím posílil své vyhlídky na záchranu, hodně napoví jeho příští souboj, kdy doma přivítá v možná klíčovém duelu Brodek u Konice.

bez živelnějšího přesouvání se
dopředu a dozadu, vytrácela se
video na pv.cz
i přesnost v kombinaci. Fotbal ale
ernik
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z okraje šestnáctky bez přípravy
vypálil Sovík a gólman byl na
místě, poté domácí z jedné akce
vytěžili hned několik gólovek.
še začalo centrem zprava,
na který Vrána těsně nedoskočil, po vráceném míči z levé
strany střílel z malého vápna opět
Vrána, ale obránce Zemánek
byl v brankářské roli nohama na
správném místě. Odražený balon
doputoval ke Kopalovi, gólovou
radost mu ale zkazil skákající
gólman, hosté pak přečkali i zbyjenž zkusil nepřihrávat do stran tek obléhání.
Krumsín/jim
o hodině hry to střílenou přia riskl to sám mezi třemi. DokonBezzubí. Hráči Plumlova pohrdali i těmi největšími tutovkami, jako
ádné dlouhé oťukávání se ce se dokázal proklestit ke střele,
hrávkou z levé strany zkusil
v tomto případě Evžen Sovík (s číslem 11), jenž po nájezdu od půlna krumsínském pažitu ne- s těčovaným pokusem si ale muž Matula, ale na víc než proniknuky hřiště ani nezakončil.
Foto: Jiří Možný
konalo a domácí se hned vydali v rukavicích poradil. Udeřilo tí míče pod gólmanovou rukou
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tovali i hráči Sokola Bedihošť.
manovi vystřelil po zemi na jeho
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ujala se ani příliš vysoká dorážka. leno. Bedihošť tak hrála zhruba ci i lepší umístění a gólman byl
hned poté se domácí dostali
TJ Sokol Plumlov „B“:
k rohu a následně i další standardce, pří ní si slabší chvilku střídání: 46. Bureš za Dospivu, 46. Gryglák za Kutného,
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 2. Sám před brankářem se ocitl Sovík, jeho střelu po zemi ale gólman
famózním zákrokem vytáhl a dorážka mířila nad.
 6. Plumlovský centr z pravé strany gólman podběhl, Kopal byl ale na
zadní tyči natolik překvapen, že míč do brány nedotlačil.
 10. Po zpackaném přímáků Bedihoště šel Sovík od poloviny sám na
Pluhaříka, kličkou ale neuspěl a po ostrém skluzu brankáře bylo po šanci.
 14. Matula si při exhibičním průniku položil obránce i gólmana, míč ale
poslal jen na břevno.
 23. NEČEKANÁ RÁNA. Z otočky vypálil Martin Musil a hostující
kanonýr zamířil po zemi do dolního růžku – 0:1
 62. Domácí zahodili během pár sekund hned několik tutovek. Střelu Vrány vykopl Zemánek, Kopalovu střelu skokem vyrazil gólman a neujaly se
ani další možnosti.
 67. Zvýšit mohl Musil, jenž při přečíslení dostal míč na osu hřiště, z hranice vápna ale vypálil slabě a doprostřed.
 70. NESOUSTŘEDĚNOST. Výkop gólmana nechala plumlovská
obrana bez povšimnutí a rozběhnutý Mirga z mírného úhlu technicky překonal Kučeru – 0:2.
 86. Matula dostal na levé straně míč do běhu, vstříc gólmanovi ale neuspěl a byl z toho jen roh.
 90. Po centru z pravé strany hlavičkoval Gryglák, Pluhařík se ale blýskl
skokem ke své pravé tyči a míč vytěsnil na další roh.
zaznamenal Jiří Možný

DOKONALÝ POČIN
PAVEL PLUHAŘÍK
ÍK

SOKOL BEDIHOŠŤ
Třiadvacetiletý gólman Bedihoště může na utkání
s Plumlovem „B“ vzpomínat s těmi nejlepšími pocity. Pro
své spoluhráče byl po celých devadesát minut velkou oporou, když s jistotou kryl všechny pokusy z dálky, ze stran
i z bezprostřední blízkosti, jen jednou se mohl spolehnout na pomoc břevna a dvakrát stáli na správném místě
připravení obránci. Někdejší brankář Pivína či Držovic
přišel stejně jako kanonýr Martin Musil s cílem zachránit klub ve druhé nejvyšší okresní soutěži a i díky jeho
přičinění a někdy až neuvěřitelným zákrokům se klub
přibližuje k vysněné jedenácté příčce. V Krumsíně si na
nedostatek práce stěžovat nemohl, při druhé brance si
navíc připsal asistenci.

tam, kde potřeboval. Napodruhé
to ale vyšlo. Pluhaříkova výkopu
si Plumlovští příliš nevšímali, dostihl ho ale Mirga a z levé strany
poslal míč chytře do vzdálenější
části brány – 0:2.
řetí gól měl na kopačce Prokop, to už se domácí obranou
příliš nezabývali a dopřávali soupeři spoustu prostoru. Leč Prokop toho nevyužil a na zhruba na
puntíku centr zprava promáchl.

T

A nedařilo se ani hostitelům. Po
centru z pravé strany hlavičkoval
Sovík těsně mimo bližší tyč, Matula dostal nalevo míč do běhu,
vylámal si ale zuby na Pluhaříkovi, Sovíkovu šanci shora napodobil Gryglák, jeho hlavičku ale
Pluhařík vyškrábl na roh.
ktuální kolo svede dohromady mimo jiné v sobotu od půl
páté Bedihošť se Ptením a o den
později Tištín s Plumlovem „B“.

A

ANTONÍN LÁZNA – TJ Sokol Plumlov „B“:

„Nic se nedá dělat, fotbal je hra, někdo prohrát musí. Herně jsme na
tom byli dobře, ale my se strašně nadřeme na gól. Není to jen tento, ale
skoro každý zápas. Za první půlku jsme měli vést 2:0, ale nedali jsme
ani jeden gól, zatímco oni ano. Mluvil jsem s klukama z Bedihoště
a říkali, že ani Skalka je tak netlačila jako my, ale gól neumíme dát
a někteří kluci pak už byli otrávení. Možná nám vystřídání tolik nevyšlo, ale slíbili jsme dvěma hráčům z 'áčka', že budou hrát každý půlku,
tak jsme to museli splnit. Bylo to už potom upracovanější, nebylo to
ono. Měli jsme ale mužstvo poskládané dobře a měli jsme to vyhrát.
Herní převahu jsme ale měli i nadále, ale nedostávali jsme se už tolik
do zakončení. Kdybychom dali jeden gól, možná by zápas dopadl jinak. Celkově jsme na tom špatně, ale až na zápas ve Skalce jsme ani
jeden zápas nemuseli prohrát.“

MARTIN MUSIL – Sokol Bedihošť:

„Hráli jsme především na brejky a škoda, že jsme tam nepřidali další
branku, já osobně jsem měl ještě dvě šance, které jsem měl proměnit.
Plumlov nás ale celkem dost zatlačil a měli jsme štěstí, že místo vyrovnání na 1:1 jsme my dali branku na 2:0. Kdyby vyrovnali, byl by to náš pohřeb. V první půli jsme při standardce udělali jednu chybu a poslali jsme
do šance jejich útočníka. Myslím si osobně, že to penalta po zákroku našeho brankáře byla, a kdyby nám gól dali, tak bychom dnes body nezískali.
Chyběli nám tři hráči základní sestavy, ale i ti kluci, co tolik nehrají, si zaslouží vyzdvižení, stejně jako vedoucí mužstva Ludovít Šuranský, bez
něhož by fotbal v Bedihošti nefungoval. Jsou to pro nás důležité body
směrem k záchraně, jedenáctý Brodek měl o čtyři body více než my
a kdyby prohrál, tak jsme těsně za ním. Navíc spolu hrajeme v příštím kole, to bude klíčový zápas.“

Plumlovský Tomáš Matula:

„Chyběl nám větší klid“
Krumsín – Ještě před dvěma
lety se Tomáš Matula (na snímku
J. Možného) podílel na postupu tehdejšího 1.FK Prostějov
z divize do Moravskoslezské fotbalové ligy, jeho slibně nastartovaná kariéra se ale poté zastavila. Po hostování v Čechovicích
hrajících I.A třídu vypomáhá
třiadvacetiletý ofenzivní hráč
Plumlovu v I.B třídě, v sobotu
odpoledne pak absolvoval i celých devadesát minut v duelu
III. třídy OFS Prostějov mezi
domácím Plumlovem „B“ a Bedihoští. Po zápase se ale radovat
nemohl, přes množství gólovek
jeho tým prohrál a nevstřelil ani
jednu branku.
Jiří Možný
Za celé utkání jste si vytvořili nespočet šancí,
kde byla ta chyba, že jste neskórovali?
„Bezzubost, katastrofa z naší
strany. Jak ode mě, tak od spoluhráčů. Chyběl nám větší klid,
spíše jsme to po brankáři házeli,
než aby to byly pořádné střely.
A když už to byla střela, tak ze
strany a mimo bránu.“
A jak jste viděl vlastní výkon?
„Nebylo to moc dobré, projevilo
se to třeba na zakončení, jak při
šancích v prvním, tak i ve druhém
poločase. Drželi jsme balon, bylo
to dobré, ale to bylo tak všechno.“
Nejblíže ke gólu jste byl
v první půli, ale zastavilo
vás břevno. Co se stalo, že to nevyšlo?
„Udělal jsem, co jsem chtěl, chtěl
jsem si počkat, až obránce proběhne a položit si ho. Ale nezbylo

mi pak už nic jiného než brankáře
lobovat. Už to bylo zavřené, oba
mi leželi u nohou a bylo to nejlepší řešení. Bohužel to ale takto
dopadlo.“
Zpravidla hrajete I.B
třídu, za plumlovské
„áčko“, není to pro vás nízká
soutěž?
„Bohužel asi je, ale dopadl jsem
takto a mohu si za to víceméně
sám. Asi je to dáno leností, musím se přiznat. Trénujeme dvakrát týdně, v úterý a ve čtvrtek,
ale moje účast je taková jako
vždycky.“
Jaké to tedy bylo zahrát si
i III. třídu?
„Je to chodící fotbal, na vše je čas.
Je vidět, že se kluci snaží, ale bez
tréninku a bez všeho se to nedá.
'Béčko' příliš nesleduji, kývl jsem
ale na nabídku, že si budu moci
zahrát i v sobotu. Bylo to příjemné zpestření.“
Rýsuje se váš návrat do
vyšších pater?
„Na podzim bych chtěl odejít do
Rakouska, a pokud to nevyjde,
tak hrát aspoň krajský přebor.
Záleží ale také, kdo bude mít
zájem.“

Fotbal
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Fotbalové zpravodajství


Víkend v číslech
seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS
28. kolo: Troubky - Dolany 0:6 (0:2),
branky: Čech 3x,Penc,Holásek,Volf.
Litovel - Velké Losiny 2:1 (2:1),
branky: Drgon 2x - Nýdecký. Medlov - Šternberk 0:3 (0:1), branky:
Valtr p.k.,Hlaváček,Jurečka. KojetínKoválovice - Kralice 1:0 (1:0), branka: Bosák. Konice - Želatovice 4:3
(3:0), branky: Vydržel 2x,Růžička
p.k.,Vogl - Koplík 2x,Liška.
ČK:Čtvrtníček (Želatovice), Nové
Sady - Hněvotín 2:1 (1:0), branky:
Kopp,Blaha - Duda. Kozlovice - 1.
HFK „B“ 5:3 (2:0), branky: Navrá
til,Heger,Václavíček,Šolín,Kaďorek
p.k. - Krumpolc,Manina,Blažkovský.
ČK:Zezula - Stejskal,Drmola.
1. Kozlovice
27 21 4 2 70:23 67
2. Nové Sady
26 17 6 3 69:32 57
3. 1. HFK ”B”
26 13 5 8 49:34 44
4. Velké Losiny 26 12 6 8 54:47 42
5. Šternberk
26 11 7 8 47:39 40
6. Kojetín
26 10 7 9 42:38 37
7. Želatovice
26 10 4 12 46:49 34
8. Konice
26 9 6 11 41:54 33
9. Hněvotín
27 9 4 14 48:48 31
10.Litovel
26 9 4 13 35:54 31
11.Kralice
26 8 6 12 47:51 30
12.Medlov
26 8 6 12 39:53 30
13.Troubky
26 8 4 14 42:70 28
14.Dolany
26 6 4 16 44:60 22
15. Ústí
26 4 9 13 34:55 21

Trápení Určic nekončí, Lískovec byl nad jejich síly
střetnutí s Lískovcem. Hosté
si dokázali z Hané díky rychllé první brance a úspěšnému
brejku odvézt všechny tři body
b
(0:1)
a ze druhého místa prohánějí
vedoucí
Opavu „B“, to Určice
v
jsou
na desátém místě o devět
j
Branky: 79. Svozil z penalty – 2. Talián, 57. Schroner. Rozhodčí: Gasnárek
bodů
zpět.
b
– Dohnálek, Bartoň. ŽK: Bokůvka, Haluza, Zapletal – Korenta, Glemgek, Ju„Začali jsme špatně, hned ve druříček. ČK: T. Zapletal (U). Diváků: 168.
hé
h minutě jsme prohrávali 0:1.
Sestava Určic:
Opět to byla chyba jednotlivce a
na
n dalším průběhu se to podepsaNejezchleb – Javořík, Vaněk, Skopalík, Ján – Zapletal (68. Pekař), Bolo. Chtěli jsme hrát ze zabezpečekůvka, Svozil, Hochman – Los (70. Bednář), Haluza (83. Halouzka).
né
n obrany na brejky, ale bylo to
Trenér: Evžen Kučera.
úplně
jinak. My jsme museli hrát
ú
a jim stačilo podnikat brejky,“ líčil
Určice, Prostějov/jim – Už na čické čekání na vítězství, vysvo- průběh utkání hlavní trenér Určic
sedm zápasů se prodloužilo ur- bození nepřineslo ani víkendové Evžen Kučera.

už třetí zápas se nemůžeme trefit a
dojíždíme na to,“ mrzelo kralického
asistenta Ivo Gottwalda.
V jasných příležitostech neuspěli dva-

Přebor

Olomouckého KFS
krát Lehký s Kopečným, a když už
hráči dostali míč do sítě, rozhodčí ho
neuznal. „Bylo to diskutabilní rozhodnutí, myslím si, že jsme dali regulérní
branku. V ofsajdu byl sice jeden náš

4:3

Sokol Konice
FC Želatovice

(3:0)

Branky Konice: Vydržel 2, Růžička z penalty, Vogl. Rozhodčí: P. Dorušák –
Polanský, Slota.

Sestava Konice:
Rec – Burget, Bílý, Řehák, Růžička – Václavek, T. Sedláček, J. Kořenovský, F. Drešr – Vydržel (70. T. Kořenovský, 90. Jurník), Vogl
(90. Olejníček).
Trenér: Roman Jedlička.

hráč, ten se ale nezapojil do hry. A z
protiútoku jsme dostali gól,“ vylíčil
Gottwald.
Hostující realizační tým musel kvůli zraněním trochu improvizovat, k
dispozici nebyl Neoral, Nečas musel
kvůli tříslu brzy po pauze střídat, Cibulka celý týden kvůli zánětu dutin
netrénoval. A překvapením se stalo
zařazení kanonýra Zdeňka Petržely
na post předstopera. „Pochvalovali
jsme si to, do budoucna by to takto šlo
hrát. Prací v obraně to byl náš nejlepší zápas, Zdena má timing, výskok,
rozehrávku a navíc je to Kraličák,“

vyjmenoval pozitiva nečekané opory
zadních řad.
Jediná branka padla v závěru zápasu
poté, co domácí vyhráli dva hlavičkové souboje a z malého vápna protlačili
míč do sítě. Hosté pak svého soupeře
ještě stihli zamčít, nic už z toho ale
nevytěžili.
O vítězství se tak Kralice utkají opět
v sobotu 7. června, kdy doma od půl
páté přivítají nováčka z Medlova.
Toho na podzim na jeho hřišti přestříleli 6:3, nyní jsou na tom oba soupeři
bodově stejně a patří jim jedenáctá a
dvanáctá pozice.

1:0

FK Slavoj Kojetín
FC Kralice na Hané

(0:0)

Branka: Bosák. Rozhodčí: Kulička – Částečka, Kopecký.

Sestava Kralic:
Krejčí – O. Petržela, Martinka, Z. Petržela, Dostál – Vitásek, Nečas
(55. Jamrich), Vybíhal (85. Novotný), Kopečný – Lehký, Cibulka
(75. Šín).
Trenér: Petr Gottwald.

Konice, Prostějov/jim – Na pod- tiútoky, měli jsme obrovskou chuť a
zim se koničtí hráči v zakončení mohli jsme vyhrát i vyšším rozdílem.
spíše trápili, na jaře se jim daří Neměl jsem klukům co vytknout,
o poznání více a hned dvakrát v všichni chtěli, dostávali jsme se do
rozmezí jednoho měsíce se jim šancí, dávali jsme góly,“ radoval se
podařilo nastřílet čtyři branky. Na hrající asistent Radek Řehák z poločapočátku května z toho byla výhra sového vedení 3:0.
4:2 nad Dolany, v neděli 1. června
pro změnu vítězství 4:3 nad Želatovicemi. Díky tomu mají Koničtí
již třiatřicet bodů a posunuli se do
Olomouckého KFS
horní poloviny tabulky.
„V prvním poločase to byl náš nejlepší výkon za poslední dobu. Kom- Do druhé půle šli domácí s cílem
binovali jsme, získávali jsme míče na nic nepodcenit a začít opět aktivně,
polovině hřiště a podnikali jsme pro- jenže místo toho si oba soupeři své

Přebor

role prohodili. „Soupeř už neměl co
ztratit, zjednodušil hru, hrál dlouhé míče a nechytli jsme začátek.
Vůbec jsme se do toho nedostali a
dostali jsme na 3:1, hodně nám pak
pomohla branka na 4:1,“ oddechl si
Řehák.
Na drama ovšem i tak došlo, hostům se totiž podařilo dotáhnout až
na jediný zásah. „Hosté byli důraznější, agresivnější, všude dříve, stejně tak jsme ale i my mohli po poločase vést 6:0. Myslím si, že to byl
celkově zajímavý zápas s mnoha
šancemi a hned sedmi góly,“ ohlédl
se za duelem.

Domácí dali své branky po akci,
ze standardky, z penalty a nájezdu,
hosté jim kontrovali třemi standardními situacemi. Nejprve to byl
propadený míč po autovém vhazování, posléze rohový kop a následně
trestňák.
Nyní se Konice představí opět
doma, když přivítá suverénně druhé
Nové Sady. „Jsou velice kvalitní a
jako nováčka je neberu, mají totiž
tým složený z hráčů z vyšších soutěží. Pro hráče to bude další obrovský test, ale i s Kozlovicemi jsme
dokázali hrát 1:1,“ věří v další zdárné střetnutí Radek Řehák.

Kostelečanky pokořily Ráječko dvěma hattricky

Ráječko, Prostějov/jim – Na
jedničku s hvězdičkou vychází
jarní část fotbalistkám Kostelce
na Hané. Po podzimu třetí tým
tabulky okresního přeboru Blanenska sliboval ústy svého kouče
Petra Merty útok na vyšší příčky
a poslední týdny prokázaly, že
to nebyla planá slova. Hanácké fotbalistky nestačily jen na
dosud stále neporaženého lídra
z Medlánek, zbývajících sedm
utkání proměnily v přesvědčivá
I.B sk. „B“ muži:
vítězství. Naposledy se tak stalo v
24. kolo: Haňovice - Velká Bystřice sobotu odpoledne v Ráječku.
2:2 (1:1), branky: Přidal P.,Grossman „Celý zápas byl absolutně v naší
- Pospíšil,Kryl. Lesnice - Maletín
režii a hrálo se jen na polovině

2:4 (0:3), branky: Melhuba,vlastní
Havlík
2x,Gallo,Michalčák
L.. Zvole - Hvozd 2:0 (0:0),
branky: Ospálek L.,vlastní. Babice - Slavonín 3:2 (1:1), branky:
Dušek R.,Niesner M.,Lindbur Merten,Semjon. Kožušany - Velký
Týnec 0:1 (0.0), branky: Danilko.
Doloplazy - Lutín 3:2 (0:2),
branky:
Jurčík,Drábek,Zapářka
P. - Pavelka,Svoboda. Dubicko Červenka 5:1 (3:1), branky: Grohar
3x,Kupka P.,Jedelský - Coufal P.
1.Maletín
24 22 2 0 115:36 68
2.Slavonín
24 15 3 6 71:39 48
3.Doloplazy
24 15 2 7 63:53 47
4.Haňovice
24 11 5 8 64:51 38
5.Velká Bystřice 24 11 4 9 59:55 37
6.Velký Týnec
24 11 3 10 50:60 36
7.Lutín
24 8 6 10 57:45 30
8.Hvozd
24 9 3 12 47:69 30
9.Dubicko
24 8 5 11 47:60 29

DIVIZE, sk. E

Konice si zastřílela a posunula se již před Kralice

I.B sk. „A“ muži:
24. kolo: Býškovice - Tovačov 2:2 (1:1),
branky: Vašina J.,Mikulík T. - Otáhal J.,Tvrdý.
Kojetín-Koválovice „B“ - Nezamyslice
4:0 (2:0), branky: Srbecký,Janováč,Bělaš
ka,Šafařík. Radslavice - Mostkovice 0:3
(0:1), branky: Vojtíšek 2x,Dadák. Lipová Vrchoslavice 2:1 (2:1), branky: Valtr,Liška
- Holub. Hor. Moštěnice - Brodek u Př. 5:0
(2:0), branky: Suchánek 3xČechák,Kužela.
Kostelec - Plumlov 2:2 (1:1), branky: Baláš
2x - Hladký,Kutný. Všechovice - Pivín 2:1
(1:0), branky: Zdražil 2x - Fialka.
1.Lipová
24 17 2 5 55:25 53
2.Mostkovice
24 13 3 8 51:34 42
3.Plumlov
24 12 4 8 46:47 40
4.Všechovice
24 12 3 9 49:46 39
5.Vrchoslavice 24 12 1 11 65:48 37
6.Radslavice
24 11 4 9 31:32 37
7.Pivín
24 11 3 10 48:42 36
8.Kojetín
24 10 4 10 44:40 34
9.Kostelec
24 8 7 9 38:35 31
10.Tovačov
24 7 10 7 34:33 31
11.Hor. Moštěnice 24 10 1 13 34:43 31
12.Býškovice
24 8 3 13 38:63 27
13.Brodek u Př. 24 7 4 13 40:47 25
14.Nezamyslice 24 4 3 17 30:68 15

pouze snížit asi čtvrt hodiny před
koncem z penalty, dále už jsme
ale nebyli schopni soupeře ohrozit.
Pouze hned po rozehře zleva Pekař minul bránu na malém vápně,
byl to ale velice těžký míč, poté
přihrával Hochman z levé strany
před prázdnou bránu, soupeř míč
ale před Haluzou na poslední chvíli
odvrátil,“ vyjmenoval Kučera největší příležitosti na vyrovnání.
Poté už domácím chyběly síly a
duel se jen dohrával, v těchto minutách se již hrálo bez jednoho
vyloučeného na každé straně. Za
Z toho pramenila i druhá branka, domácí to byl po dvou žlutých karkteré se hosté dočkali zhruba po tách Tomáš Zapletal, stejně se vedhodině hry. „Nám se už podařilo lo i jednomu z hráčů hostí. Naopak

Kralice se trápí v koncovce a už jsou jedenácté

Kojetín, Prostějov/jim – Ještě v
polovině dubna bojovaly Kralice o
třetí místo v krajském přeboru, pak
ovšem přišla kontumace vyhraného
utkání s 1.HFK Olomouc „B“ a od
vítězství 4:1 nad Dolany se už mužI.A sk. „B“ muži:
28. kolo: Lipník - Beňov stvo pouze propadá. Neúspěšnou sé1:0 (1:0), branky: Zavadil. rii neukončili hráči ani na půdě KoNáměšť na Hané - Hranice jetína, přestože se dostali do mnoha
„B“ 6:1 (4:1), branky: Konečný šancí, ani jednou neskórovali a již
2x,Dohnal,Heil,Fišara,Šoupal
V. podvanácté v sezoně prohráli.
- Frydrych. Štěpánov - Dub nad „Celý zápas jsme měli převahu, vyMor. 3:1 (2:0), branky: Zachar tvořili jsme si snad deset gólovek,
2x,Hubáček - Vavrys. Slatinice - ale jsme naprosto impotentní v jejich
Bělotín 1:3 (0:1), branky: Pavlík proměňování. Hráli jsme dobře, ale

- Cirkl,Hanák,Malaník. Hlubočky
- Opatovice 2:3 (1:2), branky:
Frýdek,Krbeček - Hostaša 2x,Číhal.
1.Klenovice
20 16 1 3 51:22 49
2.Opatovice
20 13 2 5 58:32 41
3.Bělotín
20 10 2 8 46:30 32
4.Štěpánov
20 9 2 9 37:35 29
5.Lipník
20 9 2 9 28:30 29
6.Beňov
21 9 1 11 50:52 28
7.Náměšť na Hané 21 8 3 10 50:54 27
8.Hranice ‘”B”’
21 8 3 10 39:53 27
9.Čechovice
20 8 2 10 29:36 26
10.Dub nad Mor. 21 7 4 10 29:37 25
11.Slatinice
20 7 1 12 35:44 22
12.Hlubočky
20 6 1 13 40:67 19

1:2

TJ Sokol Určice
TJ Sokol Lískovec

celých devadesát minut zvládl Michal Skopalík. „Má zlomený nos
a hraje se sebezapřením a nemůže
moc do hlaviček, přesto byl právě
on naším nejlepším hlavičkářem.
To také o něčem svědčí,“ poukázal.
Nyní na Určice čeká čtrnáctý
Přerov, hraje se u něj v sobotu od
půl páté a Určice mu mají vracet
podzimní porážku 0:1. „Je to pro
mě velká neznámá, zachraňují se.
Uvidíme, v jaké sestavě nastoupíme a jak to zvládneme, máme
před sebou dva tréninky. Na všech
je znát, že se nedaří,“ uvědomuje
si Kučera těžší situaci, věří ale v
jedenáctý tříbodový zisk v této divizní sezoně.

Ten tak na lavičce prožívá nejhorší období za poslední roky, vždyť
čekání na výhru se datuje již od 19.
dubna. „V první půli jsme byli nebezpečnější a vypracovali jsme si několik standardek a útoků po křídlech,
chyběla tomu ale finální přihrávka,
takže jsme bránu neohrozili. Pak už
to bylo hektické, otevřeli jsme to a
oni hrozili z brejků,“ popisoval.

10.Babice
11.Kožušany
12.Lesnice
13.Zvole
14.Červenka

24
24
24
24
24

8
7
8
8
4

2
5
2
2
2

14
12
14
14
18

56:70
50:65
43:58
32:53
44:84

26
26
26
26
14

Krajský přebor starší dorost
24. kolo: KMK Zubr Přerov
- Litovel 5:3 (4:2), branky: Michálek 4x,Švejnoch - Štýbnar
2x,Nedopil. Šternberk - Opatovice 4:3 (3:1), branky: Hlaváč
V.,Sláma,Vaněk,Knob - Zdražil
2x,Rolinc. Nemilany - Kostelec 9:
0 (6:0), branky: Hořava 3x,Herník
3x,Urbančík 3x. Nové Sady - Velký
Týnec 1:4 (0:2), branky: Vogl Werner 3x,Hrudník. Hlubočky Čechovice 0:6 (0:3), branky: Nejedlý
2x,Racek,Merdita,Hanák,Jančík.
Určice - Konice 3:4 (2:3), branky:

soupeře, domácí jsme přehrávali
totálním fotbalem připomínajícím
téměř házenou. Všichni si zaslouží maximální pochvalu, byl to vynikající fotbal,“ rozplýval se kouč
definitivně druhého týmu aktuální
tabulky.
Skóre načala ve třinácté minutě
po kolmici od Terezy Hubáčkové Klára Waltrová, o tři minuty
později si obě hráčky své role
prohodily. Krátce před přestávkou
po vybídnutí od Lucie Hájkové
přidala třetí branku Barbora Adamová, po přestávce se v síti ocitly
dokonce hned čtyři vizitky Kostelečanek.
Okleštěk,Trajer,Hejduk - Spurný
2x,Kováč,Vogl. Velké Losiny Černovír 0:1 (0:1), branky: Ježo.
1.Čechovice
24 22 0 2 120:31 66
2.Šternberk
24 20 3 1 92:30 63
3.Nemilany
24 15 1 8 93:51 46
4.Černovír
24 13 3 8 68:40 42
5.Určice
24 12 2 10 58:46 38
6.Hlubočky
24 11 2 11 63:68 35
7.Opatovice
24 10 3 11 79:76 33
8.KMK Zubr Přerov 24 9 5 10 48:47 32
9.Kostelec
24 9 3 12 67:79 30
10.Konice
24 8 2 14 52:93 26
11.Velký Týnec 24 7 4 13 47:69 25
12.Velké Losiny 24 6 2 16 38:91 20
13.Nové Sady
24 5 3 16 50:87 18
14.Litovel
24 4 1 19 37:104 13
Krajská soutěž skupina “B”- dorost
23. kolo: Němčice nad H. - Hustopeče
10:0 (6:0), branky: Horák 4x,Otruba
2x,Mrkva 2x,Kopřiva,Tomek. Bro-

„Dávali jsme krásné góly po pěkných kombinacích. Po přihrávce
Hájkové zvýšila Terka Hubáčková, nákop Hrazdilové za obranu
poslala opět Terka z levé strany na
první tyč, Hájková našla středem
mezi obránci Waltrovou, sedmý
gól dala opět Waltrová,“ přiblížil
změny skóre z druhého poločasu.
Branek mohlo padnout ještě víc,
jenže v sedmdesáté minutě nastřelila Látalová břevno, o deset minut
později orazítkovala Knápková
tyč. „Měli jsme ještě několik šancí
a jen Kristýna Vykopalová nedala tři gólovky, když situace řešila
ukvapeně. Byl to ale jednoznačdek u Př. - Lipník 5:4 (1:3), branky:
Chytil 2x,Němec 2x,vlastní - Vasiljev
2x,Caletka,Pospíšil. Šternberk „B“ Doloplazy 0:4 (0:1), branky: Götzel
2x,Chmiel,Dočkal. Chomoutov - Tovačov 8:0 (6:0), branky: Holubec 2x,Švach
2x,Nykl,Pírek,Sázel,Beránek. Želatovice - Čechovice „B“ 6:0 (1:0), branky:
Matlocha
2x,Straka,Herman,Jemelka
J.,Jemelka S.. Náměšť na Hané - Protivanov 5 . 3 (2:1), branky: Dostál
2x,Nedopil,Doležal,Navrátil - Sekanina
2x,Pliska. Hor. Moštěnice - Černovír
„B“ 1:1 (1:1), branky: Kozák M. - Marta.
1.Želatovice
24 22 1 1 122:30 67
2.Němčice nad H. 24 22 1 1 87:15 67
3.Chomoutov
24 18 0 6 101:28 54
4.Doloplazy
24 14 3 7 79:57 45
5.Protivanov
24 13 1 10 81:59 40
6.Lipník
24 13 0 11 66:55 39
7.Náměšť na Hané 24 12 2 10 62:56 38

ný zápas a jedinou otázkou bylo
skóre. Soupeř byl hodně zalezlý
a my jsme hráli trpělivě, otáčeli
jsme hru a byli jsme hodně fotba(0:3)
loví. Jen ojediněle se hrálo na naší
půlce a neohrozili nás, Eliška musela zasahovat jen jednou,“ popsal
Branky: 13., 60. a 81. Waltrová, 16., 49. a 53. T. Hubáčková, 43.Adamová.
Merta výraznou převahu.
Sestava Kostelečanek:
V neděli hostí Kostelečanky od
13 hodin Drnovice a zbývající
Drápalová – Pitáková, Zapletalová, Hrazdilová, Látalová – Knápdvě utkání sehrají o víkend pozková, Adamová, Hájková, T. Hubáčková – Waltrová, Vykopalová.
ději. Nejprve v sobotu 14. června
Trenér: Petr Merta.
od půl páté v Kohoutovicích, o
den se pak v dohrávce 16. kola
představí od 13 hodin v Medlán- přijít, naopak boj o první místo se stupňů vítězů v pořadí Medlánky,
kách. Jisté je, že o druhé místo už vzhledem k suverenitě Medlánek Kostelec na Hané, Lažany je již
nemohou díky drtivé jarní jízdě také konat nebude a o rozdělení rozhodnuto.

SK Olympia Ráječko
TJ FC Kostelec na Hané

8.Čechovice ”B”
9.Brodek u Př.
10.Černovír ”B”
11.Hustopeče
12.Tovačov
13.Hor. Moštěnice
14.Šternberk ”B”

24
24
24
24
24
24
24

10
10
6
6
4
3
3

2
2
4
4
1
2
1

12 76:57
12 75:75
14 61:73
14 51:97
19 33:122
19 15:94
20 27:118

32
32
22
22
13
11
10

Moravskoslezská liga dorostu U-19
26. kolo: Fotbal Třinec - 1.SK Prostějov 1:1, Líšeň
- MSK Břeclav 2:1 (1:1), Havl. Brod - 1.SC Znojmo
FK 1:2 (1:0), HFK Olomouc - HS Kroměříž 2:1 (1:0),
Hranice - FC Sparta Brno 6:1 (3:0), Hodonín - FC
Hlučín 0:4 (0:1), MFK Vítkovice - Vyškov 4:0 (3:0).
1. FC Hlučín
18 2 5 73:18 56
2. MFK Vítkovice 17 3 5 64:26 54
3. SK Slavia Kroměříž 15 5 5 69:35 50
4. 1.SK Prostějov 15 4 6 53:23 49
5. SK Hranice
15 4 6 55:36 49
6. 1.SC Znojmo FK 16 0 9 67:37 48

7. 1.HFK Olomouc 9
8. FC Havlíčkův Brod 9
9. RSM Hodonín
9
10. MFK Vyškov
9
11. MSK Břeclav
8
12. SK Líšeň
5
13. FC Sparta Brno 3
14. FK Fotbal Třinec 2

5
4
3
3
3
8
2
4

11
12
13
13
14
12
20
19

37:38
42:49
35:51
37:65
37:61
25:39
18:91
17:60

32
31
30
30
27
23
11
10

Moravskoslezská liga dorostu U17
30. kolo: Fotbal Třinec - 1.SK Prostějov 0:1 (0:1),
FC Hlučín - SFC Opava 0:1 (0:0), 1. FC Slovácko Fastav Zlín 0:4 (0:1), HS Kroměříž - Frýdek-Místek
0:2, 1.SC Znojmo FK - Baník Ostrava 1:3 (1:2), FC
Zbrojovka Brno - Hodonín 4:0 (2:0), HFK Olomouc Vyškov 2:1 (2:0), Sigma Olomouc - MFK Karviná 4:0,
Vysočina Jihlava - MSK Břeclav 2:2 (1:2).
1. FC Vysočina Jihlava 28 3 1 110:24 87
2. SK Sigma Olomouc 23 3 4 108:35 72
3. FC Baník Ostrava 23 1 8 117:47 70

4. FC Fastav Zlín
22
5. 1.FC Slovácko
19
6. MFK OKD Karviná 18
7. Slezský FC Opava 17
8. 1.SK Prostějov 18
9. FC Zbrojovka Brno 16
10. 1.HFK Olomouc 11
11. FC Hlučín
10
12. FK Fotbal Třinec 10
13. MFK Frýdek-Místek 9
14. 1.SC Znojmo FK 5
15. RSM Hodonín
5
16. MSK Břeclav
5
17. MFK Vyškov
5
18. SK Slavia Kroměříž 3

0:7

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

8
10
8
10
11
10
13
17
17
20
19
21
23
24
23

107:40
83:45
80:53
79:47
66:37
82:39
42:57
52:82
40:68
48:94
31:74
28:87
29:108
21:105
32:113

67
59
59
56
56
52
40
35
34
30
22
20
18
18
14

Krajský přebor - starší žáci
26. kolo: Nemilany - Konice 0:7 (0:3),
branky: Spurný 3x,Škrabal 2x,Zapletal
L.,Zapletal D.. Náměšť na Hané - Jeseník
1:0 (1:0), branky: Dofek. Mohelnice - Velké

608 706 148

sport@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

Výsledkový servis msfl

Výsledky DIVIZE sk. E

28. kolo: Slavia Orlová - HS Kroměříž 0:0. Diváků: 64 * HFK
Třebíč - HFK Olomouc 1:1 (0:1). Branky: 49. Dobrovolný –
30. Žondra. Diváků: 80 * MSK Břeclav - 1. FC Slovácko B 1:0 (1:0).
Branka: 15. Levčík. Diváků: 140 * Mikulovice - Spartak Hulín 0:2
(0:1). Branky: 4. Kopečný, 54. Krhút. Diváků: 210 * SFC Opava
- FC Hlučín 2:1 (1:0). Branky: 29. Grussmann, 54. Grussmann –
46. Dostál. Diváků: 1246 * SK Uničov - Fastav Zlín B 2:3 (0:2).
Branky: 81. Richter, 85. Nuc – 29. Kurtin, 40. Kurtin, 56. Holík. Diváků: 197 * Sigma Olomouc B - 1.SK Prostějov 3:2 (3:0). Branky:
3. Rolinc, 9. Plšek, 19. Plšek – 73. Šteigl, 81. Fládr (pen.). Diváků:
126 * Žďár n.Sázavou - Sulko Zábřeh 1:2 (1:0). Branky: 12. Šural
– 51. Čtvrtníček, 77. Pospíšil. Diváků: 370.

28. kolo: SFC Opava B - MFK Havířov 2:1 (0:1), V. Otrokovice - Loko Petrovice 1:1 (1:1), Hranice - Nový Jičín 3:0 (0:0), Val. Meziříčí - Viktorie Přerov
5:2 (3:2), Dolní Benešov - MFK Karviná B 4:2 (0:0), Slavičín - Mohelnice
0:0 (0:0), Určice - Lískovec 1:2 (0:1), FK Šumperk - Brumov 1:1 (0:1).

průběžná tabulka PO 28. kole

I.A třída: Klenovice i Čechovice měly volno
Prostějovsko/jim – Už jen dvě kola chybí do
konce I.A třídy O KFS, o všech postupujících ale
zatím ještě není rozhodnuto. V „B“ skupině již o
vítězi jasno je, Klenovice si historické prvenství
a právo postupu mezi krajskou elitu vybojovaly před týdnem, v severní „A“ skupině je to ale
zatím velké drama. Mohelnice „B“ i Štíty koučované Tomášem Hrdlovičem o víkendu bodovaly
naplno a oba týmy tak nadále dělí jen dva body.
To oba regionální zástupci v této soutěži měli v sobotu a v neděli volno, na pořadu totiž měla původně
být dvojice derby s Hanou Prostějov a Konicí „B“.
Tato mužstva se však již před časem ze zbytku ročníku odhlásila a v jižní skupině tak pokračuje pouze

dvanáct týmů, přičemž vždy hned dva celky nemají
soupeře.
Jasné tak je, že z „B“ skupiny už nikdo jiný sestupovat nebude, v „A“ skupině se tento osud nevyhne
Šumvaldu, jenž zatím získal jen deset bodů.
Čechovice i Klenovice na Hané se do zápasového
rytmu vrátí opět v sobotu odpoledne, to když se obě
mužstva od půl páté představí v derby na trávníku
Klenovic. Na podzim se více vedlo pro tentokrát domácímu výběru, i díky těmto třem bodům se zrodil
jejich postup do krajského přeboru. To Čechovičtí
ještě teoreticky bojují o čtvrté místo, reálně si však z
deváté pozice mohou polepšit na šestou až sedmou
příčku.

Jesenec se vrací do I.B třídy,
„trojku“ vyhraje Skalka
Prostějovsko/jim – Jen jeden aktiv ročníku 2014/2015 a své
rok trvalo pobývání jeseneck- staronové soupeře.
ých fotbalistů v okresním Naopak situace na chvostu tabulky
přeboru a už se vrací zpět zůstává zamotaná. Poslední je sice
do krajské soutěže. Mužstvo Haná Prostějov „B“, jí ale sestup
koučované Petrem Tichým nehrozí, protože se od léta spojí s
starším celou sezonu jasně „A“-týmem a buď ji funkcionáři
kralovalo, má na kontě přihlásí opět do okresu, nebo dosuverénně nejvyšší počet výher, konce do I.B třídy. S pádem do
nastřílených branek i bodů, III. třídy se tak musejí smířit v
stejně tak nejmenší počet Otaslavicích a o další Černé Petry
porážek i obdržených branek si to rozdají Němčice nad Hanou,
a už se může těšit na losovací Smržice, Přemyslovice, Čechovice

„B“, Horní Štěpánov a ničím jistý si
nemůže být ani devátý Zdětín.
Sestupovat totiž zřejmě budou tři
celky, naopak nahoru půjde jen
jeden tým ze III. třídy. A právo
postupu si vybojovala Skalka, které
k definitivnímu zajištění prvního
místa stačila těsná výhra 1:0 nad
Vícovem. Druhé Kralice na Hané
„B“ už totiž sedmibodovou ztrátu
nemohou v posledních dvou kolech
dohnat, třetí Tištín po porážce ve
Výšovicích ztrácí osm bodů.

Prostějovsko/jim – Devět jarních utkání a devět
vítězství. Hlavně díky této dlouhé sérii a plnému
počtu bodů v letošním kalendářním roce si Lipovští
s přehledem zajistili vítězství v „A“ skupině I.B třídy.
Celkově desátou výhru v řadě přidali v neděli proti
Vrchoslavicích, které si tak pohoršily na páté místo. Druhé zůstávají Mostkovice, ty navíc díky výhře
v Radslavicích a remíze Plumlova v Kostelci získaly dvoubodový náskok. Naopak Pivín nenavázal
na přestřelku proti Býškovicím a po prohře uzavírá
horní polovinu tabulky.

TJ FC Kostelec na Hané
TJ Sokol Plumlov
2:2 (1:1)


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

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

Z
28
28
28
28
29
28
29
28
28
28
28
28
28
28
28
28

V
16
16
14
12
12
13
12
10
9
8
9
8
9
7
6
5

R
8
5
6
9
9
5
8
7
8
11
7
9
6
8
7
5

P
4
7
8
7
8
10
9
11
11
9
12
11
13
13
15
18

S
43:21
55:31
50:39
41:32
39:36
40:31
29:28
39:32
35:35
28:29
33:48
37:45
30:40
38:36
23:43
26:60

B
56
53
48
45
45
44
44
37
35
35
34
33
33
29
25
20

kam PŘÍŠTĚ na MSFL?
29. kolo, sobota 7. června 2014, 16.30 hodin: Opava – Orlová, Hlučín
– Mikulovice, Hulín – Sigma Olomouc „B“, 1.SK Prostějov – Žďár nad
Sázavou, Zábřeh – Břeclav (8.6., 16.30), Slovácko „B“ - Uničov (8.6.,
10.15), Zlín „B“ - Třebíč (15.00), 1.HFK Olomouc – Kroměříž.

průběžná tabulka PO 28. kole

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

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

kam PŘÍŠTĚ
na DIVIZI E?
29. kolo, sobota
7. června 2014, 16:30 hodin:
Viktorie Přerov - Určice, Nový
Jičín - Loko Petrovice, Mohelnice
- Dolní Benešov, Brumov - Val.
Meziříčí (8.6., 10:15), MFK
Havířov - Slavičín (8.6., 10:15),
SFC Opava B - V. Otrokovice
(8.6., 10:15), Lískovec - Hranice
(8.6., 16:30), MFK Karviná B FK Šumperk (8.6., 16:30).

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

I.B třída: Lipová stále neztratila ani bod, Mostkovice jsou druhé

SK Lipová
TJ Sokol Vrchoslavice
2:1 (2:1)
Branky: 28. Valtr z penalty, 45.
Liška – 30. Holub. Rozhodčí:
Kučera – Krpec, Zelík. Sestava
Lipové: Števula – Barák (70.
Ohlídal), Takáč, Spáčil, Žilka –
Burget (55. Růžička), Valtr, Z.
Koudelka, P. Koudelka – Liška
(55. Dostál), Bross. Trenér: Pavel
Růžička. Sestava Vrchoslavic:
Jurčík – Jiříček, Zdražil, Šmíd,
Spiller – P. Horák st., Zatloukal,
Polášek, P. Horák ml. – Lacina
(75. Coufalík), Holub. Trenér:
Roman Šmíd.
Hodnocení hrajícího trenéra
Lipové Pavla Růžičky:
„O našem vítězství jsme měli
rozhodnout mnohem dříve, své
šance jsme ale neproměňovali.
Za stavu 2:1 nám chyběl třetí gól,
ten se nám dát nepodařilo, takže
jsme byli nervózní až do konce.
Do šedesáté minuty to viselo na
vlásku, pak jsme se bránili až do
vítězného konce. Začali jsme v
omlazené sestavě, aby si zahráli
Losiny 6:1 (4.0), branky: Cikryt 2x,Karas
2x,Svoboda,Heidenreich - Zrník. Brodek
u Př. - Lipník 1:2 (0:2), branky: Klaáb Kubeša,Harenčák. Černovír - Čechovice 0:2
(0:1), branky: Halouzka,Páleník. Slatinice Želatovice 1:4 (0:3), branky: Křeček L. - Vlček
2x,Maduda,Pekař. Nové Sady - Zábřeh 1:0
(1:0), branka: Bittner.
22. kolo: Čechovice - Lipník 3:1 (1:0), branky:
Halouzka 3x - Procházka. Želatovice - Zábřeh
1:1 (1:0), branky: Vlček - Jílek. Brodek u Př.
- Konice 6:2 (1:1), branky: Kaláb 2x,Kocián
2x,Bundil P. 2x - Bárta,Zapletal. Slatinice Velké Losiny 1 . 3 (0:2), branky: Kvapil - Žák
2x,Zrník. Nové Sady - Náměšť na Hané 3:3
(1:1), branky: Řezníček,Smékal,Pošusta Konečný 2x,Elsner. Nemilany - Mohelnice 0:4
(0:2), branky: Karas,Dočekal,Cikryt,Pobucký.
Černovír - Jeseník 3:2 (1:1), branky:
Majzlík,Nepožitek,Dočkal - Formánek,Olšák.
1.Zábřeh
24 20 2 2 98:12 62

Branky: Baláš 2 – Hladký, Kutný.
Rozhodčí: Lizna – Fojtek, Kašpar.
Sestava Kostelce na Hané: L.
Menšík – Synek, J. Walter, Móri,
Baláš (80. Božek) – Chytil, Grepl, T. Menšík, Závodský – Vařeka
(85. Juračka), Vyhlídal (89. Zatloukal). Trenér: Petr Walter. Sestava
Plumlova: Simandl – Bureš (65.
Fabiánek), Kutný, Ullmann, Klváček – Křupka, Ševcůj (82. Ježek),
Zabloudil, Matula – Frýbort (46.
Gryglák), Hladký. Trenér: Pavel
všichni, a budeme se snažit, aby- Voráč.
chom vítěznou sérii o další dva
Hodnocení trenéra Kostelce
zápasy prodloužili a dohráli jaro
Petra Waltera:
bez ztráty bodu.“
„Věděli jsme, že nás čeká těžké
Hodnocení trenéra Vrchoslavic utkání, ne nadarmo jsou na horních
příčkách tabulky. To se vyplnilo
Romana Šmída:
„Moc bych se k utkání nechtěl vy- a Plumlov byl fotbalovější a měl
jadřovat, jsem velice zklamaný z více ze hry, my jsme ale byli borozhodčího, ten to absolutně nezvlá- jovnější a velice si vážím toho, že
dl a zasloužil by si známku mínus jsme to po brance na 0:1 nezabalili,
pět. Nemyslím si, že by domácím ale dokázali jsme to otočit. Škopomáhal, ale prostě neviděl fauly, da, že jsme nepřidali třetí branku,
byl hodně mimo. První branku jsme šance na to byly. Hosté srovnali až
dostali z oprávněné penalty po faulu deset minut před koncem, ale bod
na Lišku, ten už měl ale v té době bereme, je to spravedlivé. Kvůli
byl vyloučený, protože mimo hru zranění z Tovačova nám chyběli
kopl do našeho hráče, nedostal za to Hon se Začalem a museli jsme troale ani žlutou kartu. Snažili jsme se chu improvizovat, kluci si ale vedli
hrát naši hru na krátké přihrávky a dobře a první branku jsme dali po
o vyrovnání se brzy postaral Holub, krásné kombinaci, druhou trochu
v poslední minutě prvního poločasu náhodně, když se míč po centru
ale po faulu na našeho hráče dopla- do vápna odrazil od tyče přímo k
tili míč z malého vápna do brány a Balášovi.“
bylo to 2:1. Nejprve měli domácí
Hodnocení sekretáře Plumlova
více ze hry, pak jsme my drželi více
Františka Kocourka:
míč a snažili jsme se o vyrovnání.
Nepodařilo se, Lipová dobře bránila „Vedli jsme 1:0, když Matulovu
a chodila do nebezpečných brejků. střelu do břevna dorazil Hladký,
Gratuluji jí k postupu, má šikovné a ten už předtím šel sám na brankáře, ale přestřelil. Cílem bylo hrát
běhavější hráče.“

2.Čechovice
3.Černovír
4.Jeseník
5.Mohelnice
6.Náměšť na Hané
7.Velké Losiny
8.Brodek u Př.
9.Slatinice
10.Nové Sady
11.Želatovice
12.Konice
13.Lipník
14.Nemilany
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24
25
24
24
24
25
24
24
25
24
24
24
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13
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6
6
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2

2 5
3 4
3 6
1 7
5 6
1 10
4 11
3 15
2 16
2 17
1 17
2 17
1 21

91:30 56
78:28 54
98:28 51
95:46 49
74:41 44
64:61 40
76:72 34
24:88 21
41:92 20
35:97 20
39:91 19
45:82 17
34:124 7

Krajský přebor - mladší žáci

26. kolo: Nové Sady - Zábřeh 1:4 (0:2), branky:
Bažant - Jílek 3x,Urbánek. Nemilany - Konice
2:11 (2:4), branky: Vyvážil,Němec - Škrabal
3x,Mazer 3x,Lakomý 2x,Polhoš,Ryp,Smrž.
Náměšť na Hané - Jeseník 0:11 (0:3), branky:
Zrník 3x,Cundrla 3x,Latzel 2x,Krézek 2x,Plšek.
Brodek u Př. - Lipník 5:6 (2:4), branky: Jurník

3x,Bundil,Kocian - Caletka 2x,Tihelka 2x,Vybíral
2x. Černovír - Čechovice 4:11 (2.4), branky:
Švancara,Malášek,Kuchyňa,Janča - Klimeš
4x,Grupach 2x,Hájek,FlašarValdez. Slatinice
- Želatovice 2:4 (0:2), branky: Kurfürst 2x Mohampl 3x,Schröpfer. Mohelnice - Velké
Losiny 10:0 (4:0), branky: Kraus 3x,Brulík 3x,
Axman,Heidenreich,Urbášek,Kamar.
22. kolo: Želatovice - Zábřeh 1:4 (0.0), branky:
Mohampl - Jílek,Dušánek,Žanda,Effenberger.
Čechovice - Lipník 6:0 (2:0), branky: Klimeš
4x,Valdez,Grulich. Nové Sady - Náměšť
na Hané 2:2 (1.1), branky: Melzer,Fojtík Nguyen,Elsner. Slatinice - Velké Losiny 9:1
(4:1), branky: Svozil 2x,Brázdil2x,Sypěna
2x,Kalvoda,Augustin,Soldán - Jonák. Nemilany
- Mohelnice 3:2 (1:0), branky: Hanus
2x,Koudelka - Kraus A.,Brulík. Brodek u Př.
- Konice 1:7 (1:0), branky: Bundil - Křesala
2x,Majer 2x,Kutra,Lakomý,Ošlejšek. Černovír Jeseník 4:14 (2:7), branky: Kuchyňa 3x,Malíšek
- Latzel 4x,Cundrla 3x, Krézek 3x,Zrník 2x,
Bouchal 2x.

aktivně, to se nám ale nepodařilo
a domácí trochu šťastně otočili na 2:1. My jsme v závěru po
dlouhém autu a hlavičce Kutného
zaslouženě vyrovnali. Mohli jsme
vyhrát i prohrát, první poločas
jsme byli lepší, měli jsme více
ze hry, ale neprosadili jsme se,
pak nastalo trápení a mohli jsme
z brejků dostat třetí branku. Po
poločase jsem myslel na výhru, i
bod je ale dobrý. Domácí dali do
hry více srdíčka, my jsme měli dát
góly.“

Tatran Všechovice
TJ Sokol v Pivíně
2:1 (1:0)
Branka Pivína: Fialka. Rozhodčí: Svačina – Pumprla, Axamit.
Sestava Pivína: Novák – Martinec, Frýbort, Zbožínek – R. Švéda,
Svozil, Vrba, Šišma – Tydlačka, Fialka – Vláčilík (70. Filka). Trenér:
Jaroslav Svozil st.
Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:
„Věděli jsme, že Všechovice jsou
fotbalové, cílem tak bylo dát si
pozor na začátek. Hned ve třetí minutě nám ale Zdražil dal branku a
museli jsme dotahovat. Za hru nemám klukům moc co vytknout, s
fotbalovostí jsem spokojen, chyběl
nám ale klid v koncovce a bránění
určitých situací. Právě díky tomuto
klidu se nám podařilo na začátku
druhého poločasu vyrovnat, když
po Svozilově přihrávce vstřelil
branku Fialka. Herně jsme byli
lepší, jenže jsme si opět nepohlídali
Zdražila a bylo to 1:2. Trochu jsme
to překopali a přitlačili jsme, dostali jsme se ale jen do pološancí,
zatímco domácí chodili do brejků a
měli tři čisté gólovky.“
1.Jeseník
2.Čechovice
3.Zábřeh
4.Konice
5.Želatovice
6.Mohelnice
7.Černovír
8.Lipník
9.Nové Sady
10.Slatinice
11.Brodek u Př.
12.Náměšť na Hané
13.Velké Losiny
14.Nemilany

25
25
24
24
25
24
24
24
24
24
25
24
24
24

24
23
19
16
15
14
12
10
7
6
6
5
3
3

0 1 217:25 72
0 2 154:24 69
1 4 118:42 58
0 8 103:72 48
2 8 79:70 47
2 8 133:56 44
2 10 88:84 38
1 13 88:10431
2 15 49:78 23
0 18 55:10918
0 19 62:12718
3 16 55:13918
1 20 50:18010
0 21 31:172 9

Okresní přebor žáků
Dohrávané 21.kolo: Sokol Určice-Jiskra Brodek u
Konice 7:0 (3:0).
22.kolo: FC Dobromilice-Sokol Určice -nehlášeno,
Jiskra Brodek u Konice-Sokol Bedihošť 11:0, FC

TJ Sokol Radslavice
TJ Sokol Mostkovice
0:3 (0:1)
Branky: M. Vojtíšek 2, Dadák.
Rozhodčí: Dömisch – Milar,
Lasovský. Sestava Mostkovic:
Lukáš – Všetička, R. Hanák, Milar,
V. Vojtíšek – Šlambor, M. Vojtíšek,
Pořízka, Chmelař (60. Kapounek)
– J. Kamenov ml., Dadák (80.
Lexa). Trenér: Jiří Kamenov st.
Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„Herně to bolelo, domácí byli důrazní a pociťovali jsme to, počítali
jsme s tím ale. Tým je na vítězné
vlně a s odhodláním jsme šli pro
tři body, je to zasloužené vítězství. Kluci splnili mé pokyny beze
zbytku a nepustili domácí do šancí,
kombinací a rychlostí jsme dominovali. Mohli jsme rozhodnout
již v první půli, Milar trefil břevno, Jirka Kamenov byl v šanci. V
tomto utkání vynikli zejména naši
střední záložníci, Marek Pořízka na
tři nahrál, Martin Vojtíšek dva dal
a ještě zahodil penaltu, když mu ji
chytl jeden z nejlepších gólmanů
soutěže. Prezentovali jsme se vynikající produktivitou a nulou vzadu, teď to musíme potvrdit doma
s technickým Kojetínem. Druhé
místo bychom chtěli uhrát.“

Hodnocení trenéra Nezamyslic
Drahomíra Crhana:
„Měli jsme spoustu šancí, před
bránou se ocitl třeba Frgál, ale
nedaří se nám to dávat. Kádr
jsme doplnili mladíky, kteří by do
‚áčka‘ mohli zapadnout pro okresní přebor, a ani jeden z nich nezklamal. Nedělám z toho tragédii,
bohužel ale my před brankářem
neuspějeme a soupeř, když se dostane do vápna, tak nás potrestá.
V první půli jsme měli více šancí,
oni se ale dostali ke dvěma standardkám a protlačili to. Třetí gól
opět dali ze standardky, čtvrtý pak
v poslední minutě.“
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Přebor OFS Prostějov II.třída
Dohrávané 22.kolo: Sokol Brodek u PV-Sokol
Olšany 1:1 (0:1), branky: Šimeček - Hošák.
28.kolo: Sokol Zdětín-Sokol Čechovice B 3:1 (2:0),
branky: Navrátil, Zdráhal, Řehulka - Nakládal, Sokol
Přemyslovice-Sokol Olšany 1:0 (1:0), branka:
Růžička, Sokol Určice B-Smržice 1:2 (0:1), branky:
Mudrý -, Kotlár, FK Němčice-Otinoves 3:2 (1:1),
branky: Pešek 2, Šírek - Krysmánek, Lizna, Sokol
Vrahovice-Horní Štěpánov 4:3 (1:0), branky: Studený
2, Němec,Tomeček - Pukl, Písek, Veverka, SK JesenecSokol Držovice 0:3 (0:2), branky: Zahradníček 2,
Preisler, Sokol Protivanov-Sokol Otaslavice 4:1 (2:0),
branky: Sedlák 2, Grmela, Pospíšil - Rozsypal, Sokol
Brodek u PV-Haná Prostějov B 7:0 (4:0), branky:
Gábor 3, Zatloukal 3, Piňos.
1. SK Jesenec
28 19 4 5 73:27 61
2. Sokol Protivanov 28 16 4 8 65:37 52
3. Sokol Olšany 28 15 4 9 50:44 49
4. Otinoves
28 15 2 11 64:50 47
5. Sokol Vrahovice 28 13 5 10 68:52 44
6. Sokol Držovice 28 12 5 11 60:38 41
7. Sokol Určice B 28 12 5 11 53:48 41
8. Brodek u PV 28 12 5 11 51:54 41
9. Sokol Zdětín 28 11 4 13 52:75 37
10. Horní Štěpánov 28 10 6 12 45:54 36
11. Sokol Čechovice B 28 11 2 15 44:65 35
12. Přemyslovice 28 10 4 14 55:57 34
13. Smržice
28 10 4 14 62:83 34
14. FK Němčice 28 9 5 14 40:46 32
15. Sokol Otaslavice 28 7 6 15 42:66 27
16. Haná Prostějov B 28 6 7 15 38:66 25
Kanonýři: 22 - Tichý Petr (SK Jesenec), 21 - Tichý Jiří
(SK Jesenec), 17 - Grmela Marek (Sokol Protivanov),
Preisler David (Sokol Držovice).

III. třída
28.kolo: Sokol Zdětín B-Sokol v Pivíně B 0:5 (0:5),
Jiskra Brodek u Konice-FC Ptení 0:3, Sokol Plumlov
B-Sokol Bedihošť 0:2, FK Výšovice-Sokol Tištín 2:1, FC
Kralice B-Sokol Mostkovice B 3:1 (3:1), Sokol Vrahovice
B-Haná Nezamyslice B 0:1, Skalka 2011-Sokol Vicov
1:0 (1:0), Pavlovice u Koj.-FC Dobromilice 1:1.
1. Skalka 2011
28 20 6 2 95:26 66
2. FC Kralice B 28 19 1 8 72:35 58
3. Sokol Tištín
28 18 3 7 88:42 57
4. FK Výšovice 28 16 4 8 73:40 52
5. FC Dobromilice 28 14 6 8 77:53 48
6. Nezamyslice B 28 12 10 6 62:54 46
7. FC Ptení
28 13 4 11 58:50 43
8. Sokol Vicov
28 12 5 11 50:43 41
9. Sokol v Pivíně B 28 11 8 9 51:45 41
10. Mostkovice B 28 9 6 13 50:60 33
11. Brodek u Konice 28 9 3 16 57:69 30
TJ SK Zvole
12. Sokol Bedihošť 28 9 2 17 52:95 29
FC Hvozd
13. Pavlovice u Koj. 28 7 7 14 47:65 28
2:0 (0:0)
Rozhodčí: Langhammer – Še- 14. Sokol Vrahovice B 28 5 7 16 54:122 22
besta, Habich. Sestava Hvozdu: 15. Sokol Plumlov B 28 5 6 17 54:88 21
Koutný – O. Procházka, J. Poles, 16. Sokol Zdětín B 28 4 4 20 33:86 16
D. Grulich, V. Bílý – Dutszak, P. Kanonýři: 29 - Konupka Lukáš (Sokol Tištín), 18 Muzikant, P. Grulich, M. Pírek, M. Koukal Kristián (FK Výšovice), Sekanina Jan (FC
Muzikant – L. Poles. Trenér: Ka- Ptení), Vozihnoj Luboš (FC Dobromilice), Špaček
Jakub (FC Dobromilice).
rel Procházka.

Rozhodčí: Vedral – Svozil, Jelínek. Sestava Nezamyslic: Buriánek – R. Fialka, Michal Lakomý,
Mojtek, J. Machálek – V. Fialka,
Mariánek, Návrat, J. Přidal – Oulehla, Frgál. Trenér: Drahomír
Crhan.

Hodnocení trenéra Hvozdu Karla
Procházky:
„Bylo nás málo, protože kluci
měli důležitější akce a nesešli
jsme se. Sešly se školní výlet,
svatba kamaráda, rodinná oslava
a hasičská soutěž, člověk to tak
musí brát, že vesnický fotbal se
hraje pro zábavu. Ve hře jsme byli
lepší, moc šancí jsme si ale nevypracovali. Ve druhé půli jsme si
nejprve dali vlastní gól, poté jsme
v šestnáctce neodkopli míč a byli
jsme za to potrestaní. Obě situace nedělilo ani pět minut. Sestup
nám ale naštěstí nehrozí, a když
se sejdeme, jsme schopni porazit
prakticky každého.“

Kralice-Sokol v Pivíně 1:3, Sokol Brodek u PV-Haná
Prostějov 1:4, FC Kostelec na Hané-Sokol Plumlov
3:1 (1:0), FC Hvozd - volno, Sokol Protivanov-Haná
Nezamyslice -nehlášeno.
1. Haná Prostějov 22 20 1 1 125:26 61
2. Sokol v Pivíně 22 18 2 2 126:28 56
3. Brodek u PV 21 17 0 4 123:21 51
4. Sokol Určice 20 14 1 5 76:27 43
5. FC Kostelec n/H 22 12 2 8 97:36 38
6. Sokol Plumlov 21 12 1 8 63:41 37
7. FC Kralice
21 12 1 8 72:58 37
8. Nezamyslice 21 11 1 9 104:42 34
9. FC Dobromilice 21 5 1 15 27:83 16
10. Sokol Protivanov 22 3 2 17 17:124 11
11. Brodek u Konice 22 3 1 18 30:117 10
12. Sokol Bedihošť 21 3 0 18 30:172 9
13. FC Hvozd
22 1 3 18 28:143 6
Kanonýři: 56 - Hangurbadžo Alexandr (Haná
Prostějov), 50 - Hýbl František (Sokol v Pivíně), 41
- Typner Jan (Sokol Brodek u PV).

20. kolo: Sokol Klenovice-Sokol Čechovice 2:0, FK
Němčice-Sokol Otaslavice 8:0, FC Kralice-Sokol
v Pivíně 0:7, Sokol Brodek u PV-FK Výšovice 6:0,
Jiskra Brodek u Konice-Sokol Přemyslovice 2:1,
Sokol Určice-Sokol Držovice 6:1 (4:0).
1. FK Němčice 21 17 2 2 121:22 53
2. Sokol v Pivíně 21 16 2 3 118:11 50
3. Sokol Čechovice 20 14 2 4 88:22 44
4. Brodek u PV 20 14 1 5 87:35 43
5. Přemyslovice 20 12 1 7 74:39 37
6. Sokol Klenovice 20 12 1 7 64:44 37
7. Brodek u Konice 20 9 0 11 45:61 27
8. Sokol Určice 20 7 2 11 58:60 23
9. FC Kralice
20 7 2 11 49:62 23
10. Sokol Otaslavice 20 3 1 16 31:108 10
11. FK Výšovice 20 3 0 17 18:109 9
12. Sokol Držovice 20 0 0 20 9:189 0
Kanonýři: 38 - Kopřiva Adam (FK Němčice), 37 - Ježek
Jan (Sokol v Pivíně), 35 - Rakáš Patrik (Brodek u PV).

FC Slavoj Kojetín „B“
TJ Haná Nezamyslice
4:0 (2:0)

Z
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

Okresní přebor mladších žáků

IV. třída
19. kolo: Sokol Přemyslovice-Želeč 3:2, Sokol
Otaslavice B-Sokol Ivaň 7:1, Sokol Kladky-Sokol
Brodek u PV B 4:2 (1:0), Sokol Tvorovice - volno, Sokol
Protivanov B-Biskupice 4:1 (3:0), Sokol Čechy pod
Kosířem-Morávia Doloplazy 4:1.
1. Sokol Kladky 18 14 1 3 87:24 43
2. Sokol Protivanov B 18 13 2 3 60:27 41
3. Sokol Čechy p.K. 18 12 0 6 63:35 36
4. Brodek u PV B 18 9 5 4 51:41 32
5. Morávia Doloplazy 19 9 2 8 64:55 29
6. Biskupice
19 8 1 10 53:44 25
7. Sokol Tvorovice 18 8 1 9 51:72 25
8. Sokol Ivaň
18 6 5 7 37:44 23
9. Sokol Přemyslovice 18 4 1 13 32:72 13
10. Sokol Otaslavice B18 3 3 12 37:74 12
11. Želeč
18 3 1 14 25:72 10
Kanonýři: 23 - Jozek Jakub (Morávia Doloplazy), 17
- Kolečkář Petr (Sokol Tvorovice), Navrátil Miloš (Sokol
Kladky), 16 - Křeček David (Sokol Kladky).
Okresní přebor dorostu
Nástavba - postup
4.kolo: Sokol Plumlov-Sokol v Pivíně 1:2
Smržice-Haná Nezamyslice 2:0 (1:0).
1. Smržice
4 4 0 0 46:15
2. Sokol v Pivíně 4 3 0 1 43:21
3. Haná Nezamyslice 4 0 1 3 35:17
4. Sokol Plumlov 4 0 1 3 37:21

(0:1),
36
34
25
22

Kanonýři: 2 - Bajer Dominik (Smržice), Cetkovský
Ondřej (Smržice), Hošek Lukáš (Sokol v Pivíně).

Okresní přebor dorostu
Nástavba - umístění 5. - 7. místo
4.kolo: Sokol Držovice-FC Dobromilice 2:6, Sokol
Přemyslovice - volno.
1. Sokol Přemyslovice 2 1 1 0 42:41 18
2. FC Dobromilice 3 2 0 1 61:46 17
3. Sokol Držovice 3 0 1 2 22:125 1

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

Lední hokej

Prostějovští hokejisté nadále pokračují v přípravě, vedení LHK shání posily

O POST JEDNIČKY SE S KOCIÁNEM UTKÁ JURAJ ŠIMBOCH
Brankářské trio prostějovských Jestřábů je již kompletní. K Lukáši Vydrželovi a Ondřeji Kociánovi,
kteří na Hané působili již při putování druhou ligou,
přichází Juraj Šimboch. Někdejší mládežnický
reprezentant Slovenska bude v LHK působit formou ročního hostování z extraligového Třince.
Poslední sezonu strávil na hostování v exprvoligovém Berouně.
Prostějov/jim
„Měli jsme na něj dobré reference, je to mladý kluk, který
se chce zlepšovat a něco dokázat. Ze všech stran jsme dostávali sdělení, že je ambiciózní,
ale týmový, takže splňuje naše
podmínky, aby vznikla vyrovnaná brankářská dvojice, která
si bude konkurovat, ale také se
podporovat,“ představil novou
tvář v šatně „A“-mužstva sportovní manažer Jiří Vykoukal.

Na posilu mezi tři tyče se těší
i kouč Jestřábů Tomáš Sršeň.
„Jeho rozjezd kariéry je slušný, juniorka a dospělý hokej je
ale rozdíl. Na vlastní oči jsem
ho chytat neviděl, protože se
druhá a první liga hrála ve stejném termínu. Kariéru má před
sebou a snad naváže na první
část sezony v Berouně,“ věří
lodivod.
Oddíl tak vsadil stejně jako
před rokem na mladé gólmany, přičemž právě Šimboch

je ve dvaadvaceti letech tím
nejmladším z celé trojice. „I
díky tabulkám jsme to měli
těžší, u extraligového hráče činí
odstupné milion čtyři sta tisíc
korun, u prvoligového sedm
set tisíc. Je to absolutní nesmysl
ničící hokejový trh,“ opětovně
upozornil na české pravidlo.
Stejně tak platí, že jednání s mateřskými oddíly o setrvání stávajících hostujících hráčů není
ještě zcela u konce. „Jedná se
o Kociána, Švaříčka a Kučeru,
u nichž jsme sice domluveni,
ale detaily ještě řešíme. Sparta
je proti placení za hostování
a proti tabulkám, tak snad se
podle toho bude řídit. Celé trojici sice nabídla hostování v Litoměřicích, tam ale kluci nechtějí
a rádi by zůstali v Prostějově,“
prozradil Vykoukal.
Nyní se tak hlavní úsilí funkcionářů zaměřuje na příchod

Vizitka Juraje Šimbocha:

Nová posila Jestřábů se narodila 30. ledna 1992 a do sezony
2011/2012 hájila barvy Nitry
v lize do osmnácti a posléze do
dvaceti let. Na přelomu let 2011
a 2012 hájil branku slovenské
reprezentace na mistrovství světa do dvaceti let, po skončení
ročníku se přesunul do Třince. V jeho juniorce odchytal pětatřicet zápasů s úspěšností přes dvaadevadesát procent a s průměrem dvou a půl branky na zápas, minulou sezonu strávil na
hostování v prvoligovém Berouně. Při své premiéře mezi dospělými zvládl šestatřicet utkání a opět se držel nad dvaadevadesáti
procenty, ve skupině o udržení si dokonce polepšil nad třiadevadesát procent. Nyní bude 182 centimetrů vysoký brankář přidávat další statistiky v dresu Prostějova.

hokejistů ročníku 1992 a mladších. „Zatím tu není nic nového. Stále jsme s hráči v
kontaktu a pracujeme na tom,
možná ale budou k dispozici

až během srpna,“ nastínil Vykoukal. Znamená to tak, že
kádr Jestřábů nyní čítá tři
gólmany, osm obránců a jedenáct útočníků.

Jestřábi zvládli i třetí týden dřiny, teď bude volno

Prostějov/jim – První třítýdenní blok letní přípravy
zvládli prostějovští hokejisté k absolutní spokojenosti
nového hlavního kouče Tomáše Sršně. Někteří hráči se
sice chvíli potýkali s virózou,
zdravotně jsou však v pořádku a nyní je trápí maximálně
lehce natažené svaly. Hráči
zvládli všechny nástrahy,
které pro ně trenérský štáb
připravil, a nyní se mohou
těšit na sedm volnějších dní,
než opět začnou makat naplno. Tento týden se mohou těšit na fotbálek, florbal, další
hry. Úterý a čtvrtek jim navíc zpestří hodina v bazénu.
„Hráči zatím trénují výborně,
přistoupili k tomu velice poctivě. Opět jsme jim zvýšili zátěž,
splnili ale vše a drží se dobře.
Jsem až překvapen, že zatím
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vše drží a nikoho nic vážného
netrápí, snad to tak vydrží až
do konce,“ přeje si Sršeň.
Radost má i z aktuálního rozrůstání kádru, k René Kajabovi
se totiž přidal nejen Lubomír
Vosátko, ale i Juraj Šimboch.
„Od Kajaby očekávám rychlost
a góly, od Vosátky zase zkušenosti a uklidnění defenzivy.
Snad se to projeví, první ligu
i extraligu dlouho hrál. Šimboch
je mladý gólman, který má kariéru před sebou a snad naváže
na první část sezony v Berouně
a půjde ještě více nahoru,“ podělil se sRŠEŇ o své pocity.
O rozjednaných jménech nechtěl
zatím příliš spekulovat, hlavně si
přeje, aby se podařilo složit fungující tým, jenž úspěšně zvládne začátek prvoligové soutěže.
„Chtěl bych mít v mužstvu čtyři
zkušené třicátníky, co prošli první

ligou a extraligou, do útoku si dovedu představit ještě příchod jednoho dvou hráčů. Kdyby to ale
nevyšlo, nic by se nestalo, loňský
kádr podával výborné výkony,“
ubezpečil, že výrazná obměna
není na pořadu dne.
Drobné změny ale ještě nastat
mohou. „Každý dostane příležitost ukázat, že do kádru patří,
v srpnu se ukáže, jak je kdo na
sezonu připraven. V létě ze sebe
musí kluci vymačkat maximum
a zlepšit se kondičně. Důležité
je, aby byli v klidu a nestresovali se, zda se do kádru dostanou
nebo ne,“ poznamenal.
O kondiční připravenost hráčů
se stará Jan Rýpar a jeho prvky
a cviky hodnotí Sršeň po třech
týdnech pozitivně. „Je to perfektní. Vše je zaměřeno na hokej a
můžeme být spokojeni, i kluci si
ho pochvalují,“ všímá si přínosu.

Aktuální soupiska Jestřábů

Brankáři
20. března 1991
178 cm 78 kg L
30. ledna 1992
181 cm 78 kg L
26. dubna 1991
185 cm 65 kg L
Obránci:
Robert Jedlička 11. září 1989
188 cm 95 kg L
Marek Kaluža 12. října 1993
190 cm 75 kg L
Aleš Knesl
5. ledna 1990
193 cm 99 kg L
Jan Kolibár
30. května 1990
189 cm 98 kg L
Patrik Liška
5. května 1997
188 cm 74 kg L
Robin Malý
17. května 1989
181 cm 80 kg P
Filip Švaříček
30. prosince 1991 185 cm 104 kg L
Lubomír Vosátko 26. ledna 1977
180 cm 88 kg P
Útočníci:
Martin Belay
15. března 1991
177 cm 82 kg L
Viktor Coufal
22. srpna 1989
178 cm 88 kg P
Michal Černý
11. června 1973
178 cm 88 kg L
Lukáš Duba
1.srpna 1977
184 cm 91 kg L
René Kajaba
18. února 1992
184 cm 83 kg P
Frank Kučera
28.června 1991
183 cm 94 kg L
Lukáš Luňák
3. května 1989
177 cm 80 kg L
Šimon Mašek
11. ledna 1995
187 cm 84 kg L
Tomáš Sršeň
12. dubna 1988
191 cm 95 kg L
Vladimír Stejskal 5. července 1989 181 cm 88 kg L
Matouš Venkrbec 11. května 1989
193 cm 90 kg L
zdroj: www.lhkjestrabi.cz
Ondřej Kocián
Juraj Šimboch
Lukáš Vydržel

Novinky z šatny
prvoligových rivalů
Do Ústí přichází Čaloun

Novým sportovním manažerem Slovanu Ústečtí Lvi se stal olympijský vítěz a mistr světa Jan Čaloun, naopak trenéři Milan Skrbek
a Tomáš Mareš ve svých pozicích pokračují. Změna nastala i na
postu gólmana, někdejší mistr Evropy do osmnácti let, bronzový
z mistrovství světa dospělých a vicemistr extraligy s Litvínovem
Zdeněk Orct se ve čtyřiačtyřiceti letech rozhodl ukončit aktivní
kariéru. Nyní bude trenérem gólmanů v Litvínově. Tým ze severozápadních Čech opustil i David Hruška, zkušený kanonýr bude
pokračovat ve Znojmě.

Eberle zůstává Rytířem

Zvládli to. První část dřiny mají Jestřábi úspěšně za sebou, nyní nastane regenerační týden a pak opět plná příprava.
Foto: Jiří Možný
Radost hlavnímu kouči dělají
výkony i juniorů. Na výraznější hodnocení je ale zatím ještě
brzy. „Jedna věc jsou tréninky
v létě, druhá následně na ledě.
Snažíme se všem vysvětlit, že
první stupeň v podobě postupu

z druhé ligy byl nejjednodušší,
úroveň první ligy bude trochu
výš a všichni do toho musí jít
nadoraz. Domácí mladíci mě
ale mile překvapili, kondičně
jsou na tom dobře,“ zmínil Tomáš Sršeň.

Pětadvacetiletý útočník Jan Eberle bude i v následujícím ročníku oblékat dres Kladna. Účastník mistrovství světa do dvaceti let
z roku 2009 a hráč se zkušenostmi ze zámořské juniorské Western
Hockey League, v uplynulé sezoně pomohl Rytířům jednadvaceti body v devětapadesáti zápasech. „Je kladenský bojovník, který
bez problémů zvládá černou práci a je vynikající do oslabení. Jeho
hlavní rolí není střílení branek, přesto věříme, že svou produktivitu letos vylepší,“ prohlásil pro klubový web sportovní manažer
Martin Vejvoda. V klubu zůstávají rovněž útočníci Jan Dalecký
a David Stach.

Jihlavu posílil Melenovský

Čerstvý vítěz extraligy se Zlínem Marek Melenovský se stal novou
tváří v šatně Dukly Jihlava. Sedmatřicetiletý zkušený hokejista podepsal s vedením klubu tříletou smlouvu a po šestnácti sezonách
v extralize, z nichž tu první odehrál právě v Jihlavě, odchází do první ligy. Tu si rodák z Pelhřimova zahraje vůbec poprvé v kariéře,
v nejvyšší domácí soutěži mezitím jako sedmý hráč historie překonal hranici tisíce startů.

Duklu doplnil i Čáp

Na roční hostování z extraligového Hradce Králové přichází do
Jihlavy jednadvacetiletý obránce Zdeněk Čáp. „Ve čtvrtek jsme
s Hradcem doladili podmínky smlouvy, v pátek jsem odeslal smlouvu podepsanou z naší strany. Je to typ technického obránce s možností dalšího rozvoje,“ představil posilu na webových stránkách
klubu Bedřich Ščerban. A on jako čerstvý padesátník má ještě jeden
důvod k radosti, policie totiž odložila jeho stíhání kvůli podanému
trestnímu oznámení na hospodaření v oddílu.

„APK se nás stále spíše bojí,“ hodnotí činnost hráčské komise její předseda Marek Černošek
Prostějov - Marek Černošek je nejen zkušeným
extraligovým hokejistou, ale také předsedou České
asociace hokejistů, která vznikla loni v srpnu po více než roce intenzivních příprav. Po vzoru slavnější
i zavedenější NHLPA se snaží hájit zájmy samotných hráčů a pomáhat jim při případných sporech.
Na to došlo již v prvních devíti měsících existence
této organizace a asociace si tak postupně začíná
budovat pozici uvnitř domácích hokejových struktur. A tak Večerník navazuje na rozhovor s prostějovským rodákem z minulého vydání, tentokrát
je přitom interview věnováno ryze prestižní funkci.
Jiří Možný
Brzy to bude rok, co
byla oficiálně představena česká hráčská asociace,
v jejímž čele stojíte. Co se
v této sféře zatím podařilo?
„Již předtím jsem se tomu
až půldruhého roku věnoval,
abych měl koncept připravený
před spuštěním a vše bez problémů běželo. Základem bylo
propojit právní ochranu hráčů
s asociací, což se nám povedlo.
Za zdařilý kousek považuji, že
jsme dostali Tomáše Divíška
z Chomutova do Sparty, úspěšní jsme byli v pár krocích se
Slavií, kdy někteří hráči dostali
dlužné peníze. Dále jsme podepsali memorandum se svazem,
což je dost důležité, dostali jsme
pozvánku na výkonný výbor
Asociace profesionálních klubů

(APK), abychom se představili.
To jsme splnili, ale zatím žádný
feedback od nich nemám, takže
nevím, do jaké míry jsme je postrašili nebo ne...(úsměv)“
Na čem aktuálně pracujete?
„Rozjeli jsme jeden projekt se
svazem, který by se měl týkat zapojení končících hráčů do aktivní
trenérské činnosti. A pak je tam
další spousta kroků, které jsou
na půli cesty nebo před dokončením. Kousek práce se povedl,
byl bych rád, kdyby se povedlo
víc, mohlo se ale také povést míň.
Něco hmatatelného už za sebou
máme.“
Zlepšuje se tedy vaše
pozice a postupně vás
berou jako rovnocenného
partnera?
„Jako rovnocenného ještě ne.
Když se bavím s Martinem Ur-

„Pohyb hráčů je dost limitovaný a fixovaný
tím, že každý má nějakou cenu, kterou

za sebou táhne jako těžkou kouli. V době,
kdy jsou ekonomické potíže, tak kluby
nemají na to, aby to platily...“
Předsednické duo. V šéfování hráčské asociaci doplňuje Marka Černoška místopředsedkyně CAIHP Markéta Haindlová. Foto:www.blesk.cz
banem (generální sekretář hokejového svazu – pozn. autora)
nebo Tomášem Králem (prezident hokejového svazu – pozn.
autora), tak oni sami řeknou, že
zatím je to nejvíc, co se v těchto
asociacích povedlo, že mi fandí
a že budeme pro ně rovnocenným partnerem. Dokud ale není
něco podepsané na papíře, tak
to nevnímám jako bernou minci. Teď je před námi další krok,
neboť v červnu proběhne valná
hromada hokejového svazu, kde
by měla být ustavena hráčská komise, která by byla součástí svazových struktur. To by byl velký
průlom. A co se týče APK, ta se
nás stále spíše bojí... Ale kluby,
které vedou hráči z NHL nebo
lidi, kteří prošli nějakou asociací,
tak dobře vědí, že taková asociace může být přínosem.“
Jaké hlavní úkoly tedy
před vámi nyní stojí?

„V první řadě dotáhnout založení
hráčské komise do konce. Jakmile ta bude, ocitneme se ve struktuře svazu a budeme moci oficiálně
předkládat pozměňovací návrhy
i připomínky, což teď lze jen
skrze takového ´prostředníka´ z
výkonného výboru, protože nemáme legislativní moc. To je nejvyšší cíl na červen. Pak jsou před
námi ještě tři důležité úkoly, které
máme rozpracované, ty si ale zatím nechám pro sebe.“
Zde se nabízí otázka
ohledně tabulkového
odstupného za hráče. Je tomu
tak, že i když hráč nemá se
svým kmenovým klubem
uzavřenou smlouvu, tak stále
za něj nový klub musí tomu
stávajícímu zaplatit?
„Rozumíte tomu naprosto správně a není to problém jen starších
hráčů, ale týká se to všech hokejistů. Pravidlo je nastaveno tak,

předseda hráčské asociace MAREK ČERNOŠEK
argumentuje pro zrušení tabulkového odstupného
že částka s věkem, odehranými
zápasy, zkušenostmi, reprezentačními starty roste, a pak padá
až na nějakých tři sta tisíc korun
v třiatřiceti letech. Je to jeden
z problémů, kterým se chceme
zabývat, což je ale na hodně dlouhé povídání. Každopádně jde
o docela složitou záležitost, u níž
jsem přesvědčen, že do hokeje
už nepatří! Jsme poslední soutěž,
která takové pravidlo má...“
Opravdu jsme jediná
země, kde to tak funguje?
„Věřte tomu, že ano. Třeba když
hrál Jirka Vykoukal ve Finsku za
Blues Espoo, tak se mu po každé
sezoně ze dvou třetin vyměnilo
mužstvo. Kluci se vyhráli, sebrali se a odešli za lepším, místo
nich přišli úplně jiní hráči. U nás
jde o o to, že pohyb hokejistů je
dost limitovaný a fixovaný tím,

že každý má nějakou cenu, kterou za sebou táhne jako těžkou
kouli. A v době, kdy jsou velké
ekonomické potíže, tak kluby
nemají na to, aby platili nepřiměřeně vysoké tabulkové odstupné...“
A jak se díváte na pravidlo o mladých hráčích,
kteří mají na soupisce vyhrazeno pět míst?
„Když budu mluvit za sebe, tak
asi nepřineslo to, co od něj jeho
stvořitelé očekávali... Očekával
bych tedy, že se k tomu funkcionáři postaví a buďto jej úplně zruší, nebo upraví. Z praxe
mohu říct, že jsou kluby, které
mají problémy dát mladé hráče dohromady, protože buď je
prostě nemají k dispozici, nebo
jejich kluci nejsou ještě tak herně vyspělí. Co jsem se bavil se
skautem nejmenovaného hodně

silného extraligového týmu, tak
si kvůli tomuto pravidlu vzali
jednoho hráče, který ale u nich
za celou sezonu odehrál pouze
sedmadvacet minut. Nemohl
hrát ani za juniory, protože
'A'-mužstvo mělo strach, aby
se jim tam nezranil... Takže se
může stát, že tento kluk za dva
roky skončí s hokejem. Nebude
hrát za juniory a dále se rozvíjet,
nebude hrát za 'áčko', protože na
to nemá. Je otázkou, jestli tohle
pravidlo spíše hráče nezabíjí,
než aby je posouvalo dopředu...“
Jaké tady navrhujete
řešení?
„Přechod z juniorského do seniorského hokeje je velice obtížný
Staví-li však někdo barák, také
nezačne od střechy, ale od základů. Když jsem začínal v extralize, bylo úplně běžné, že každý
extraligový tým byl dohodnutý
s prvoligovým mužstvem, kde
mu hrálo třeba pět hráčů, a v případě zranění či virózy si je brali
zpět. To je i můj případ, jako hráč
Olomouce jsem také hrál několik
zápasů za Prostějov. Je to pořád
lepší než někde sedět a čekat na
příležitost. Třeba Láďa Růžička
takto vychoval šest sedm hráčů
v Havlíčkově Brodu. Ti hráli
juniorku na Slavii a první ligu
v Brodu, během sezony dvou
byli všichni v extralize, Tomáš
Hertl se dostal do NHL. Toto je
cesta, která fungovala a mohla by
fungovat dál.“
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Nedělní dopoledne nabídlo hanácké derby o druhé místo v MSFL

Josef Pančochář:

PO DVACETI MINUTÁCH NA RUČNÍK, NAKONEC MÁLEM REMÍZA V závěru už trochu chyběly síly

Olomouc - Josefa Pančocháře hráči Sigmy měli velmi dobrý
Večerník zastihl sedícího na pohyb, bylo jich plné hřiště,
obrubníku naproti Androva s tím jsme měli problém.“
stadionu a sundávajícího si
Nakonec z toho byla
kopačky, které toho v neděli
skoro remíza, věřili jste
BYLI
JSME
e
dopoledne naběhaly opravdu o přestávce v možný obrat?
fotogaleriikpv.cz
rn
e
hodně. Scéna inspirovala „Několik takových zápasů už
www.vec
početné příbuzenstvo, které jsme si zažili, takže by bylo
U TOHO! mu do zmuchlané výstroje ho- špatné, kdybychom si nevěřili.
dilo pár drobných, Pepa to jako Začali jsme důsledně plnit
vždycky vzal s humorem...
trenérovy pokyny a zlepšili pohyb, najednou to šlo a dostali
Tomáš Kaláb
jsme se do zápasu.“
K obratu jste napomohl,
Dnes jste si připadal
když jste „zařídil“ penalvpravdě v domácím
prostředí, jak je to vidět i teď tu...
„Byla to zcela jasná ruka od
po zápase?
„To ano, na utkání jsem se těšil, těla, takže jsem o oprávněnosti
Nic zadarmo. Také sobotní hanácké derby MSFL přineslo řadu osob- teď skoro nemůžu ani pořádně verdiktu neměl ani na okamžik
ních soubojů, lépe si s nimi poradili domácí, také díky dvěma trefám olo- mluvit. V závěru přece jen tro- pochyb. Jen jsem se bál, aby to
mouckého středopolaře Jakuba Plška (v popředí). Foto: Josef Popelka chu chyběly síly, které jsme rozhodčí opravdu odpískal, ale
neproduktivně vynaložili na viděl to dobře...(úsměv)“
dozápasovou střeleckou potenci těsnou výhru ubojovala. Necelým
Cílem pro konec sezóny
začátku.“
stotřiceti fanouškům tak připravila
gól vpravdě zasloužil – 3:2.
se teď jeví třetí místo?
Jak moc byl deprimující
Hosté se ještě v posledních mi- rezerva aspoň drobné odškodnění
stav 0:3 po dvaceti „Určitě se o něj popereme, nic
nutách pokoušeli o vyrovnání, za černou sobotu, znamenající sejiného nám nezbývá. Poslední
minutách?
Sigma ale takticky držela míč a stup hlavního týmu do druhé ligy.
„Oni na nás vlítli a my ten výsledky musíme hodit za hlazačátek vůbec nezachytili. Nem- vu a celý týden se zodpovědně
luvili jsme na sebe, takže nám připravovat, abychom se před
zůstávali nekrytí hráči, čehož domácími fanoušky úspěšně
soupeř dokázal využít. Mladí rozloučili se sezónou.“
Josef MUCHA - SK Sigma Olomouc „B“:
„V první půli jsme byli lepší, měli spoustu náběhů, dali tři góly a další příležitosti ještě nevyužili. Ve druhém poločase se nám nepovedlo střídání, za což samozřejmě beru svůj díl odpovědnosti, poněkud
jsme podcenili za stavu 3:0 situaci, a soupeř se dostal zpět do hry.
Ještě za tohoto stavu mohl definitivně rozhodnout Adam Ševčík, pak
jsme dostali dva góly. Konec byl trochu nervózní, ale jsme rádi za tři
body. Přestože nehrajeme o postup, budeme se snažit o první místo do
posledního kola. Uvidíme, jaký nám zbude na poslední dva zápasy
kádr...“
Orlová, Prostějov/pk - O uply- vat dopředu výsledek se silnými

„Béčko“ Sigmy porazilo 1.SK Prostějov díky tříbrankovému náskoku z úvodu

SK Sigma Olomouc „B“
1. SK Prostějov

3:2
(3:0)

Branky: 5. Rolinc, 10. a 20. Plšek - 73. Šteigl, 81. Fládr z penalty.
Rozhodčí: Nováček – Hájek, Petr. Žluté karty: 50. Texl, 53. Hýbl,
90. Stříž – 15. Pavlík, 19. Krč, 45. Zatloukal, 88. Jirouš. Diváků: 126.

SK Sigma Olomouc „B“:
Reichl – Texl, Svozil, Štěrba, Hýbl – Schmidt (60. Stříž), Habusta,
Plšek (89. O. Ševčík), Falta (71. Hladík) – P. Ševčík (71. Richter), Rolinc
(60. A. Ševčík). Trenér: Josef Mucha.

1.SK Prostějov:
Bureš – Krejčíř, Zatloukal, Pavlík, Hirsch – Pančochář, Fládr, Soušek
(63. Mazouch), Machálek – Krč (63. Šteigl), Jirouš. Trenér: František Jura

Olomouc/tok - Třetí porážku
v řadě si připsali o nedělním
dopoledni fotbalisté 1.SK Prostějov v 28. kole MSFL. Na
vedlejší ploše Androva stadionu prohrávali po dvaceti minutách už 0:3, a kdyby trenér
Jura mohl, vzal by si nejraději
time-out... Takhle si se svěřenci
promluvil až o přestávce a druhý poločas byl z hlediska hostů
úplně jiný. Střídající Šteigl parádně snížil, a když z penalty
vstřelil deset minut před koncem kontaktní branku Fládr,
museli se domácí strachovat
o výsledek. Na remízu už ale
„eskáčko“ nedosáhlo a tuto sobotu od 16:30 hodin se rozloučí
s domácím publikem zápasem
s adeptem sestupu Žďárem
nad Sázavou.
Trenér Jura už do konce sezóny
nemůže počítat se zraněným Zelenkou, takže jako defenzivního
záložníka má na výběr Mazoucha nebo Souška. „Soušek už
delší dobu nehrál a navíc byl na
domácím stadionu, takže jsem
počítal se zvýšenou motivací
a dal mu příležitost,“ vysvětlil
Večerníku změnu v sestavě pro
včerejší duel. Na levém beku nastoupil opět Krejčíř, mezi tři tyče

se postavil Bureš.
Bureš
Domácí trenér a prostějovský
rodák Mucha mohl sáhnout
do kádru „A“-týmu, který se
smutně vrátil v půl druhé v noci
z Liberce. „Vzal jsem si kvarteto
Habusta, Plšek, Falta a Rolinc
a musím ocenit, že přes náročné cestování nastoupili do zápasu velmi zodpovědně. Hned
v první půli měli spoustu sprintů
za obranu a Plšek jej v podstatě
rozhodl,“ pochválil „áčkaře“ po
zápase Mucha.
Sigma jakoby ve snaze co nejrychleji zapomenout na včerejší
trápení vlétla do zápasu impozantně. Už po čtyřech minutách
hry nabídl Petr Ševčík míč Rolincovi a ten zprava na bližší tyč
překvapil gólmana Bureše – 1:0.
Prakticky z protiútoku střílel na
druhé straně Jirouš, jenže v 10.
minutě rozehrával opět Ševčík
nepřímý volný kop, k odraženému míči se dostal Plšek a zblízka
poslal domácí do dvoubrankového vedení – 2:0.
O tři minuty později nabídli pro
změnu domácí slušnou standardní situaci Prostějovu, Pavlík z přímého kopu ale Reichla
nezaskočil. Pak se opět prosadil
Jirouš, jeho střelu z hranice šest-

náctky tentokrát Reichl vyrazil
na roh. Ještě neuplynulo ani dvacet minut a po rohu se míč dostal
k Plškovi a ten ranou zpoza šestnáctky přesně do šibenice zvýšil
na 3:0.
Hra se poté opticky srovnala,
domácí byli ale jednoznačně
nebezpečnější, každý jejich útok
hrozil pohromou, zato prostějovští se dostávali s balónem pouze
k šestnáctce a Reichla významněji neohrozili. Schmidtovu střelu v 41. minutě vyrazil bravurně
Bureš, Rolincova střela těsně
před přestávkou díky opačné falši jen o pověstný chlup minula
tyč prostějovské svatyně.
Po přestávce ještě v úvodu pokračovali domácí v načaté práci, Petr Ševčík se po narážečce
dostal do šestnáctky, Bureše ale
nepřekonal. Stále více se ale díky
zpřesněné hře a lepšímu pohybu
začali prosazovat hosté. Fládr po
přiklepnutí od Krče mířil těsně
vedle, po hodině hry si potáhl
po pravé straně míč Machálek,
Krč ale neměl přesně seřízená
mířidla. V 70. minutě mohl definitivně rozhodnout Adam Ševčík,
který dostal balón za obranu, pokus o lob byl ale nízký a Bureš
šanci zlikvidoval. A tak o chvíli
později poslal dlouhý balón dopředu na druhé straně Krejčíř,
našel rychlonohého Šteigla, který
byl na hřišti teprve deset minut,
a ten mazácky podél gólmana zavěsil - 3:1.
Poslední čtvrthodinku byl Prostějov jednoznačně lepší a domácí se
začali bát o výsledek. Deset minut před koncem pronikl do velkého vápna Pančochář, jeho centr
ale trefil ruku Hladíka a poměrně
asymetricky pískajícímu hlavnímu sudímu opravdu nezbylo
nic jiného, než ukázat na značku
pokutového kopu. Tradiční exekutor Pavlík tentokrát přenechal
parketu Fládrovi, který si za kaž-

Nohejbalový víkend

opět bez porážky

František JURA - 1.SK Prostějov:

„Dělá to na mě dojem, jako bychom v první půli nebyli na zápas dostatečně psychicky připraveni. Dostali jsme dva góly po standardních
situacích, přestože jsme měli soupeře rozebraného, evidentně vázla
komunikace. Říkali jsme si jasně, že musíme zavřít střed hřiště, ale
celý poločas to bylo prakticky stejné - Habusta a Plšek. Balóny chodily od stoperů, náběh za obranu; potřebovali jsme, aby s takovým
hráčem někdo chodil, ale to byl další důkaz chybějící komunikace.
O přestávce jsme zdůraznili, jak chceme hrát, pak už jsme více drželi
balón, zakryli jsme si ho a najednou jsme ve druhé půli byli lepší a soupeř nevěděl, co hrát a začal naopak on nakopávat míče. Jak se ukázalo,
třetí gól v prvním poločase utkání rozhodl. Kdybychom prohrávali o
dva góly, tak věřím tomu, že bychom zápas otočili, protože ve druhém
poločase není co klukům vytknout.“

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

nulém víkendu čekali na nohejbalisty TJ Sokol I Prostějov
velmi nepříjemní soupeři. Muži
odjížděli v sobotu 31. května
k utkání s velmi silným týmem
SK Slavie Orlová a dorostenci hostili v neděli 1. června na
domácím kurtu u sokolovny
tradičního rivala SK Kotlářku
Praha. Bodový zisk se čekal víceméně u obou zápasů, ale tipo-

soupeři se mnohdy nevyplácí.
Další zápas hrají muži v sobotu
7. června od 10.00 hodin proti
týmu Holubic a určitě to bude
jeden ze šlágrů kola. Výběr
Prostějova potřebuje nutně bodovat, aby si držel postupovou
naději na play-off o 1. ligu. Přijďte povzbudit náš velmi úspěšný celek nohejbalistů, budou to
potřebovat.

Přeborníkem v malé kopané 2013/2014

je SK Chaloupka

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK - hlavní mediální partner klubu

V posledním domácím utkání sezóny přivítá 1.SK fotbalisty Žďáru

Prostějov/tok - Nedávno začala
jarní sezóna a už tu máme poslední domácí představení ročníku
2013/2014. Tým 1.SK Prostějov
má na závěr dva příznivé soupeře,
kteří bojují o záchranu v třetí
lize - tím prvním bude doma FC
Žďas Žďár nad Sázavou.
Jestliže v prvním vzájemném zápase
na Bouchalkách minulou sezónu
na sebe „eskáčko“ strhlo vítězství
až v závěru zápasu, na podzim se
tamtéž repríza příliš nepovedla a po
vedoucí brance Pospíšila v jakémsi
herním útlumu dovolilo domácím
srovnat na konečných 1:1.
U soupeře došlo přes zimu k podstatným změnám v kádru, když
odešly opory na opačných stranách
hřiště – brankáři Pospíchal (ukončil

aktivní kariéru) a Pometlo (zamířil
do Ždírce v krajském přeboru)
a útočník Pohanka, který se přesunul
do rakouského Pregartenu. Do Rakouska zamířil i Chmelík.
Příchod pěti mladíků ve věku mezi
dvaceti a jedenadvaceti lety znamenal výrazné omlazení kádru. Mezi
tři tyče přišel na hostování z Jihlavy
Kotnour, z téhož klubu dorazil forvard Kučera, který spolu s exotickým Fallem ze Zbrojovky dostal za
úkol nahradit ostrostřelce Pohanku.
Z jihomoravské metropole přišli
rovněž obránce Drbal a záložník
Šural. Motivací byla jednak série
zranění, jednak snaha o posílení
v záchranářských bojích, jak poznamenal před startem jarní sezóny
trenér Štourač.

Luděk
Mikloško
- gólman světového formátu
Prostějov/mls - Fotbalista světového
formátu Luděk Mikloško se narodil v Prostějově a do svých dvaceti
let byl občanem Němčic nad Hanou. Své první kroky po fotbalovém pažitu učinil na hřišti místního
klubu. Ve sportovním světě je jeho
jméno spojováno zejména s Baníkem Ostrava, kde působil už od dorosteneckého věku až do roku 1990.
V tomtéž roce přestoupil do anglického klubu West Ham United, kde
chytal dalších osm let. V reprezentačním dresu nastoupil celkem ve 42
utkáních, s reprezentací postoupil na
mistrovství světa 1990. Po skončení
působil jako trenér brankářů West
Hamu United, po změně vlastníků se rozhodl pro návrat do vlasti.

V současnosti se podílí na výcviku
mladých talentů po celé republice.
„Ocenění jsme navrhli za jeho mimořádné sportovní úspěchy, kterých
dosáhl ve své sportovní kariéře, a tím
proslavil nejen Českou republiku, ale
zviditelnil i město Němčice nad Hanou,” sdělila starostka Němčic nad
Hanou Ivana Dvořáková. Mikloškovu nominaci v úterý schválilo městské zastupitelstvo. Ocenění mu bude
slavnostně předáno na akci, kterou
zorganizují místní fotbalisté v rámci
červencových hodů.
Za posledních deset let bude Luděk
Mikloško třetím sportovcem, který se
stal čestným občanem města Němčice
nad Hanou. Těmi předchozími jsou
několikanásobná mistryně světa v krasojízdě Anna Matoušková a sportovní
gymnasta Miloš Kolejka, který nás
reprezentoval na olympijských hrách
v Helsinkách v roce 1952.

Ten se ovšem pět kol před koncem
soutěže stal třetím odvolaným
trenérem klubu v posledních
dvou letech. Vedení žďárského
klubu se rozhodlo dát týmu nový
impuls a svěřilo zbytek sezóny
dvojici asistentů Chmelíček
– Veselý, který zároveň hraje
v obraně. V zatím posledním kole
se Zábřehem nastoupil nastávající soupeř Prostějova po delší
době kompletní, tedy i s Vomelou
a Doležalem. Přestože se dostal
Žďár brzy do vedení, ve druhé půli
jej neudržel a jeho naděje na záchranu v MSFL se dostaly do teoretické roviny. Domácí nastoupili
ve složení Hajný – Šindelka (73.
Doležal), Ločárek, Vomela (63.
Nedvěd), Veselý, Turek, Fall (68.

Bureš), Kučera, Michal, Drbal,
Šural (80. Mašek).
„Třetí místo by byl po této sezóně
pěkný výsledek, obhájili bychom
umístění z prvního ročníku v MSFL,
což je vždy obtížné,“ vysvětluje
motivaci pro závěrečná dvě kola
trenér František Jura. „Doma se tedy
budeme jednoznačně snažit vyhrát,
tři body by nám k tomuto cíli měli
stačit. Nehledě na to, že podruhé
prohrát doma si dovolit nemůžeme
vůči našim fanouškům, navíc
v posledním utkání sezóny,“ věří
trenér sestavě, v níž by měl opět do
základu nastoupit Mazouch. „Žďár
se bude ještě snažit hrát o všechno,
byť ztrácí už pět bodů, odevzdaného
soupeře tedy nelze očekávat,“ dodal
ještě.

www.vecernikpv.cz

Pětice mladších žáků

reprezentuje Olomoucký kraj

Olomouc, Prostějov/jim – Michal Škrabal ze Sokola Konice
a dále kvarteto 1.SK Prostějov
Marek Hausknecht, Petr Kovář, Jakub Ondroušek a Martin Řehák se objevila v nominaci reprezentačního družstva
Olomouckého krajského fotbalového svazu U13 pro finálový turnaj mezikrajské soutěže.
Ten se uskuteční od pondělí
2. do středy 4. června v Novém
Boru.
„Ukazuje to, že se tu s mládeží pracuje dobře a mohou být
vzorem i pro ostatní kluky, že se
mohou tak vysoko dostat, pokud
budou makat a budou mít výkon-

nost. Třeba Hausknecht s Ondrouškem trénují i s o rok staršími
a jsou schopni se jim rovnat,“
potěšilo kouče prostějovských
mladších žáků Pavla Musila, jenž
se o výběr U13 stará společně
s Vlastimilem Pazderou a Romanem Krčálem.
Ročník 2001 i letos prokázal, že
patří mezi nejlepší na Moravě,
byť si v jihomoravské skupině
nejvyšší ligy nakonec mírně pohoršil a průběžné druhé místo za
Zbrojovkou Brno neudržel. „Pro
Prostějov je to úspěch a klukům
přeji, ať se jim daří i na tomto turnaji a užijí si každý zápas,“ vzkázal úspěšný mládežnický kouč.

Foto: archív Pavla Kočíba
Vrbátky/kopa,son – Závěrečným turnajem na vrbáteckém
hřišti vyvrcholil dramatický boj
o titul mistra v nejvyšší ligové
soutěži mužů v malé kopané
ČSRS Prostějov. Přeborníkem
za sezónu 2013/14 se nakonec
s náskokem tří bodů stal tým SK
Chaloupka Prostějov.
O prvenství se celý uplynulý ročník přetahovaly tři celky, kromě
výše zmíněné Chaloupky ještě
obhájce DD Sport Dubany a také
další silný kolektiv SK Tomek
Dobrochov. Až do posledního
kola nebylo nic jistého, ale vedoucí Chaloupka zvládla na závěr
přestřílet Víceměřice divokým výsledkem 8:6 a udržet svůj tříbodový odstup. Okresní titul získala po
dlouhých osmnácti letech!
Stříbro připadlo díky triumfu
v rozhodujícím vzájemném utkání
dubanskému DD, bronz putuje do
Dobrochova. Smutek ze sestupu
do druhé ligy naopak potkal dva
poslední týmy v tabulce Sokol Dubany a Mexiko Víceměřice. Pohár
vítěznému mančaftu i ceny všem
nejlepším mužstvům předali předseda malé kopané ČSRS Prostějov
Pavel Kočíb a revizorka OS ČUS
Prostějovska Jiřina Kučerová.

Výsledky soutěží v malé kopané ČSRS Prostějov
2. okresní liga mužů, skupina A
Čtvrtý jarní turnaj (24. května) – hřiště Vrbátky: Galacticos
Prostějov – Medvědi Prostějov 2:7, FK Vrbátky – KMK Katastrofa
Prostějov 2:4, FC Zavadilka Prostějov – Béci 2:1, Spojené kluby
Hluchov/Čehovice – 1.FC Laškov 1:3. Rozhodčí Karel Kučera..

Průběžná tabulka
1. Hluchov/Čehovice
11
1
2
73:34
34
2. Laškov
11
0
3
75:24
33
3. Katastrofa PV
8
4
2
41:19
28
4. Medvědi PV
5
5
4
45:37
20
5. Vrbátky
5
3
6
47:47
18
6. Zavadilka PV
3
3
8
27:45
12
7. Galacticos PV
2
1
11
23:88
7
8. Béci
2
1
11
27:64
7
Tým Spojené kluby Hluchov/Čehovice postupuje do 1. okresní ligy.

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.

Basketbal
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Senzace se nekonala, basketbalisté prohráli finálovou sérii s Nymburkem 0:3 na zápasy

97 ČEZ BASKETBALL NYMBURK
PROSTĚJOV
63 ARIETEkonečný
stav série 3:0
poločas: 60:33
čtvrtiny: 25:18, 35:15, 22:21, 15:9
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

36/22 : 41/17
10:6
29/23:16/11
37:27

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

20:14
20:26
7:4
8:12

Rozhodčí: Dolinek, Hruša, Hošek
Diváci:1100

Sestava a body ČEZ BASKETBALL NYMBURK:
Simmons Tre 19, Mahalbašič Rašid 17, Hruban Vojtěch 13, Page Dylan
G. 9, Houška Pavel 8, Benda Petr 7, Welsch Jiří 7, Ilievski Vlado 6, Palyza
Lukáš 6, Pomikálek Tomáš 3, Massamba Thomas 2, Kříž Martin 0

Sestava a body Prostějova:
Švrdlík Kam
mil
mi
Slez
Sl
e ák Pavvel
ez
Markko Rooma
mn
Kratochv
hvíl Jaann

3

12
111
10
9

K ho
Ko
houtt Ond
ndře
řej
řej
P nddul
Pa
ula Du
Duša
šan
šan
Booha
Boha
h čík Jaarroomí
omí
mír
mír
Práš
Pr
ášil Jar
arros
oslav
laav

7
7
5
2

Polášek Rudolf

0

Trenér: Zbyněk Choleva

1. zápas: 71:65 (16:21 30:27 54:39)
9))
2. zápas: 66:80 (24:15 37:35 45:64)
3. zápas: 97:63 (25:18 60:33 82:54)

SILVER DOUBLE PROSTĚJOVSKÝM ORLŮM SLUŠÍ
Spokojený šéf: „Hráčům i realizačnímu týmu patří velké uznání!“

V tričkách s nápisem SILVER DOUBLE přebírali
stříbrné medaile od vedení Českého basketbalového svazu hráči Prostějova. V průběhu celé
sezony potvrdili pozici druhého nejlepšího týmu
v České republice. Po postupu do finále Českého
poháru dokázali obhájit druhé místo z minulého
roku. Nestačili pouze na Nymburk. Všechny
ostatní soupeře nechali za sebou, i když především mužstva Pardubic a Děčína toužily sesadit
hráče Ariete z druhé příčky. Nepovedlo se! A tak
pomineme-li dominanci Nymburku, který si hraje
svoji ligu, dá se říct, že svěřenci kouče Cholevy
dosáhli opět maxima...
Prostějov/lv
„Musíme být realisté, v české
nejvyšší soutěži se dlouhodobě
nehraje o titul! Síla Nymburku
je obrovská, už jen jeho finanční
zázemí nemá v lize konkurenci.

Finále v obou soutěžích proto
bereme jako velký úspěch. Po
delší době se nám podařilo uspět
na obou frontách. Hráčům i realizačnímu týmu patří velké uznání,“ svěřil se Večerníku spokojený předseda klubu Ivan Pospíšil.

0

PLAY OFF - O BRONZ

Předávání. Předseda svazu ČBF Miroslav Jansta předal trofej za
druhé místo kapitánu Jaroslavu Prášilovi Foto: www.orliprostejov.cz

1

1. zápas: 67:59 (11:19 21:27 43:44)
2. zápas: 88:71 (19:18, 37:37, 62:59).
3. zápas: 62:79 (15:15 28:35 38:51)

Společné foto. Po skončení třetího finalového utkání došlo na hromadné focení týmu, který dosáhl
v letošní sezóně dvou stříbrných příček.
Foto: www.orliprostejovcz
Orli šli za úspěchem v průběhu celého roku vytrvale a také
trpělivě. Už v základní části
potvrzovali dobrou formu, vyhýbal se jim výraznější pokles
formy. I když se vždy nedařilo,
dokázali se prosadit bojovností
a nasazením. Vítězný duch kabiny přes drobné výpadky slavil
úspěch. „Opravdu tuhle sezonu
můžeme považovat za úspěšnou.
Rozhodně je co slavit. Škoda,
že jsme nedokázali Nymburk
alespoň jednou porazit. Hráči po
tom toužili, soupeř ale ukázal,
že disponuje velkou silou,“ konstatoval Zbyněk Choleva, trenér
prostějovských basketbalistů.
Ve finálové sérii jeho svěřenci
odehráli celkem dva špičkové
poločasy a domácího suveréna
hodně potrápili. V úzké rotaci ale neměli dostatek sil, aby

mohli být celých čtyřicet minut
agresivní, jak by si přáli. „S
Nymburkem musíte vydržet bez
výkyvu celý zápas v absolutním
tempu. Jinak nemáte šanci uspět.

Pokaždé jsme se snažili, co to
šlo. Bohužel to nestačilo, i tak
ale můžeme slavit. Druhé místo
za to stojí,“ dodal s úsměvem
Choleva.

V rukou trenéra. Trofej se zastavila také u hlavního kouče Zbyňka Cholevy, přihlížejí předseda klubu Ivan Pospíšil (na snímku
vpravo), a masér Luděk Olbert.
Foto: www.orliprostejov.cz

2

Výsledky:
Finále:

3. zápas: Nymburk - Prostějov 97:63 (25:18, 60:33, 82:54). Nejvíce
bodů: Simmons 19, Mahalbašič 17, Hruban 13 - Švrdlík 12, Slezák 11,
Marko 10. Rozhodčí: Dolinek, Hruša, Hošek. Fauly: 20:26. Trestné
hody: 29/23 - 16/11. Trojky: 10:6. Konečný stav série: 3:0.

O třetí místo:

3. zápas: Pardubice - Opava 62:79 (15:15, 28:35, 38:51). Nejvíce bodů:
Čarnecký 15, Bohačík 14, Nelson 7 - Šiřina 29, Klečka 14, Gniadek 13,
Blažek 12. Rozhodčí: Dolinek, Vyklický, Hruša. Fauly: 17:19. Trestné
hody: 21/10 - 14/9. Trojky: 8:8.

Pořadí MATTONI NBL mužů ČR 2013/2014

1. ČEZ BASKETBALL NYMBURK
2. AR
ARIETE
RIETE P
PROSTĚJOV
ROSTĚ
TĚJOV
3. BK Opava
4. BK JIP Pardubice
5. BK Děčín
6.Sluneta ÚStí nad Labem
8. NH Ostrava
9. USK Praha
10. BK Lions Jindřichův Hradec
11. Quanto Tuři Svitavy
12. MMCITÉ Brno

www.vecernikpv.cz
Pestré zpravodajství z Prostějovska

A SLAVILO SE!

Prostějov/jim - Středeční třetí finálovou bitvou proti
Nymburku se uzavřela pouť
prostějovských basketbalistů
ročníkem 2013/2014. Popáté
v řadě se „A“-mužstvu podařilo postoupit až do finále
Mattoni NBL, tým Ariete
Prostějov navíc vyzval středočeského hegemona i ve finále
domácího poháru. Není tak
divu, že na tradiční posezónní
setkání s hráči, trenéry i vedením oddílu, které se konalo jen
o den později, dorazila početná skupina spokojených příznivců hanáckého klubu.
„Naši věrní příznivci jsou neskuteční a patří jim obrovský dík.
Hlavně co se týče obětavosti při
zájezdech na venkovní utkání,
za ni je potřeba před nimi smeknout. Věříme, že se fanouškovská
obec v příštím roce ještě trošku
rozšíří, protože předvádíme špičkový basketbal, který v republice kromě Nymburku snad není
k vidění,“ vyjádřil se pro Večerník generální manažer prostějov-

ských basketbalistů Petr Fridrich.
Právě on se v restauraci Sportcentra DDM ujal, krátce po čtvrteční šesté hodině večerní, slova
a přivítal všechny přítomné. Ihned poté hlavní trenér výběru
Zbyněk Choleva společně s kapitánem Jaroslavem Prášilem
dekorovali nejlepší fanynku.
Tou se díky neustávající celoroční podpoře stala Barbora
Uchytilová, jež jako odměnu
za své povzbuzování dostala
medaili.
Dále už následovala volná zábava vyplněná povídáním věrných
fans s hráči i realizačním týmem,
veselením se s pohárem, rozdáváním a podepisováním dresů
a došlo i na společné focení.
„Jsem tu třetím rokem, třikrát
slavíme stříbro, takže nálada je
dobrá. Máme v ruce pivo a slavíme, což je super. Trošku nám
nepřeje počasí, loni také bylo
nějak deštivo. Jsme rádi za skalní
fanoušky, co jsou tu dneska, jsou
téměř na každém našem zápase. Kdyby jich ale bylo víc, byli

jaká
ja
akáá bbyla
ylaa rrozlučka
ozzluččkaa s oorly...
rlyy....
3x foto: Jiří Možný

Nadšené divačky. Ze setkání s hráči měli Tajemství úspěchů. Hlavní kouč Zbyněk Cho- Nejlepší fanynka. Za vytrvalé povzbuzoradost fanoušci všech věkových kategorií. leva probíral zápasovou taktiku se zkušenými vání hráči odměnili Barboru Uchytilovou
Mezi nimi i dívky.
basketbalovými příznivci a bylo z toho až finále. a posléze s ní ochotně zapózovali.

Loučení hráčů se skalními příznivci
se neslo v radosti ze zisku dvou stříber

Všichni pohromadě. Kompletní tým Ariete Prostějov a skupina skalních povzbuzovatelů se ve čtvrtek
večer sešli v restauraci Sportcentra DDM.
Foto: Jiří Možný
bychom ještě raději,“ usmíval se
Zbyněk Choleva, hlavní trenér
Ariete Prostějov.
Mírným zklamáním pro něj sice
je, že pokus o zdolání Nymburku
nevyšel, jak ale podotkl, dalo se
to předpokládat. „Stojíme oběma
nohama na zemi a víme, že Nymburk je těžko k poražení a muselo
by se sejít milion věcí, aby se to
povedlo. Možná že v nějakém
zápase ano, ale v sérii je to těžko
proveditelné. Pět účastí ve finále
po sobě je nevídaný počin, co by
za to daly ostatní týmy, které mají
obrovskou historii? Nikdy se jim
to nepovedlo, tady v Prostějově
se to daří, za což patří obrovský
dík všem, kteří se tady o basketbal starají,“ uvědomoval si zhruba dvaadvacet hodin po konci
finálové série.
V boji o titul se musel obejít bez
zkušeného hráče a vyhlášeného
obránce Radka Nečase, k dispozici nebyl ani Vojtěch Bratčenkov.
„Měli jsme deficit jak v podkošovém prostoru, tak na křídlech.
Z tohoto pohledu je účast ve finále
vrcholem a my jsme to dokázali,
takže jsme šťastní. Je to super
úspěch, stejně jako finále českého
poháru,“ radoval se i ze stříbra.
Fit byl naopak Jaroslav Prášil,
jenž si toho také náležitě užil.

„Loni jsem měl achillovku,
předloni utržený křížový vaz,
takže jsem po dvou letech dohrál
play off. Musím se přiznat, měl
jsem to pořád v hlavě. Doufal
jsem, že se mi nic nestane a že
konečně po třech letech dohraji
celou sezonu. Jsem rád, že to vyšlo dobře a teď tu stojím bez sádry na noze a bez berlí,“ usmíval se
zkušený křídelník.
Umístění na druhém místě
hned za Nymburkem a de facto
titul mezi zbytkem republiky
ani po letech neomrzí a rovné dva metry vysoký hráč,
jenž je Prostějovu věrný již
šest let, nebere stříbro jako samozřejmost, přestože v nejvyšší domácí soutěži přidal do
své sbírky již páté v řadě.
„Bylo to ohromně těžké, a když
jsme v semifinále prohrávali jedna dva s Pardubicemi, tak nám
moc lidí nevěřilo. Zvedli jsme se
ale a ukázali, jaký má tento tým
sílu. Měli bychom si toho vážit
a je potřeba být trošku pokorní. Ve
spoustě zápasů jsme zvládli dílčí
bitvy a díky tomu jsme postoupili
do finále,“ poukázal a pochvaloval si i energii přicházející od
fanoušků. „Celý rok nám drželi
palce a nyní se s nimi můžeme
setkat. Je to oboustranně pozitiv-

ní a příjemné,“ užíval si radostné zakončení úspěšné sezony.
To víceméně potvrdil i Petr Fridrich. „Můžeme být nadmíru
spokojeni, v podstatě je to historický úspěch. S nejmenším rozpočtem jsme dosáhli na největší
úspěch, protože v jednom roce
jsme poprvé získali stříbrné
medaile jak v Mattoni NBL, tak
v poháru. To se nám za celou
dobu působení v prostějovském
basketbale nepodařilo,“ pochlubil se generální manažer.
Bude tak prostějovský oddíl
v tomto trendu pokračovat a se
snižováním výdajů zvyšovat
úspěchy? „To by bylo fajn, ale
to se tak nedá říct (smích). To
hráči musí vybojovat na palubovce, ale co se týče financí, rozpočet určitě navyšovat nebudeme
a budeme pokračovat v co nejefektivnějším využíváním prostředků. Zajistit rozpočet je totiž
čím dál složitější, ale pořád bojujeme. Trenéři mají dobrou ruku
při výběru hráčů a daří se vytvořit dobrou partu. Myslím si, že
o sestup příští rok hrát nebudeme,“
hodnotil s mírným nadhledem.
V restauraci Sportcentra DDM
se tak zásluhou mnohaměsíční
dřiny basketbalistů veselilo
dlouhé hodiny...

Basketbal
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SNADNÉ TO NEBYLO,

III. FINÁLE

ocenili hru Orlů mistři

Nymburk/lv - Ani jedno vítězství
ve finálové série s Nymburkem
nezískali basketbalisté Prostějova. Přesto si od svých soupeřů
vysloužili slova uznání. Šampioni
sami cítili, že v některých pasážích
jednotlivých utkání byli Orli naprosto vyrovnaným protivníkem
a o úspěchu vždy rozhodly krátké
úseky, v nichž se stříbrnému týmu
nedařilo především střelecky.
„Především na začátku série bylo
z Prostějova cítit odhodlání, hlavně
v prvním zápase u nás. Poločas byl
hodně vyrovnaný. To samé pak
ukázal soupeř i ve druhém utkání
v Prostějově, kde cítil, že má šanci
vyhrát. Až třetí zápas byl z našeho
pohledu jednodušší,“ komentoval
finálovou sérii Jiří Welsch. „Bylo
to zkrátka jiné, než loni, Orli byli
mnohem silnější a to jim od druhého
zápasu chyběl Radek Nečas. Je hráč
a člověk s vítězným duchem a ví, jak
se hraje o titul, a jak se vyhrávají zá-

pasy. Kdyby hrál, mohlo to být pro
nás ještě těžší,“ připomenul absenci
nejlepšího obránce ligy zkušený
basketbalista.
Druhý nejlepší tým soutěže ocenil
také pivot Petr Benda, podle něhož jsou výsledky všech tří zápasů
zkreslující. Prostějov prohrál o čtrnáct, šestnáct a čtyřiatřicet bodů.
Úvodní dvě střetnutí však byly
dlouho otevřené. „V prvním zápase
na nás vletěli a drželi se v utkání,
v tom druhém prakticky celý poločas vedli. Nebylo to pro nás vůbec
jednoduché. Až v posledním duelu
jsme se nemuseli o výsledek obávat.
Skóre zápasů je jedna věc, průběh
úplně jiná. Žádná snadná práce to
nebyla,“ uznal Benda a připomenul
především druhé finále na Hané.
„Orli byli připraveni na naši hru
a docela nás zaskočili. Museli jsme
vydat opravdu všechny síly, abychom výsledek otočili,“ řekl pivot
českých mistrů.

Nymburk/lv - Po dvou prohraných zápasech ve finálové
sérii proti Nymburku čekal na
basketbalisty Prostějova zápas
o naději na prodloužení série.
Výsledek určila druhá čtvrtina,
v níž domácí trefili téměř každou
střelu a díky tomu získali rozhodující náskok o sedmadvacet bodů. Po změně stran sice
tým Ariete srovnal krok, žádné drama se přesto nekonalo.
Nymburk vyhrál přesvědčivě o čtyřiatřicet bodů 97:63
a získal jedenáctý mistrovský titul v řadě. Prostějov obhájil stříbrnou příčku z minulé sezony.
Orli se poměrně rychle ujali vedení v úvodu utkání 5:0 a 7:2 ale
domácí stejně rychle zareagova-

Simmons dotáhl trojkami Nymburk k jedenáctému titulu anketa
li, když ve čtvrté minutě otáčeli
vývoj utkání na 13:12. Pak už
se hosté do vedení ani v jednom
případě nedostali. Úzká rotace
bez Radka Nečase a Vojtěcha
Bratčenkova neumožnila patřičnou agresivitu v obraně a soupeř se tak dostával do velmi jednoduchých zakončení. Když se
k tomu navíc přidalo střelecké
umění domácího Simmonse,
bylo o vítězství v první čtvrtině
postaráno - 25:18.
Hvězda domácích pokračovala
ve výborném výkonu i v dalších
minutách. Především jeho zásluhou se prostějovská ztráta rychle
vyšplhala na dvacet bodů a v poločase Orli prohrávali již dokonce
o sedmadvacet bodů – 60:33.
Zatímco Ariete hrálo ve stále stejné úzké rotaci, domácí na plac
posílali neustále nové a čerstvé
síly, což ale ve druhé polovině
a zejména pak ve třetí periodě
hrálo více do not svěřencům kouče Cholevy. Šance na stažení tak
drtivé ztráty byla velmi malá, ale
i tak se o to Orli pokusili. Bohužel

Očima trenérů

Kestutis KEMZURA - ČEZ Basketball Nymburk:
„Zahráli jsme nejlepší finálový zápas ze všech
tří. Neměli jsme tentokrát tak špatný začátek,
hráči do toho dávali od první minuty hodně
energie. Povedlo se nám soupeři bodově utéct
a pak si to koncentrovaným výkonem kontrolovat až do konce. Na hráčích bylo hodně vidět,
že nechtějí zbytečně prodlužovat sérii. Chápu, že pro někoho už jedenáctý titul nepředstavuje takové vzrušení, ale pro některé z nás je
to poprvé a proto máme velkou radost.“
Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„Dobrá byla pouze první čtvrtina, pak už to bylo
horší... Simmons nám dal tři trojky po sobě, Page
pak ještě jednu a bylo po zápase. Rázem to bylo
o hodně a tam jsme ztratili víru i to, čím bychom
mohli Nymburku konkurovat. Tedy agresivní
a rychlou hru. Když před sebou nemáte vidinu,
že můžete vyhrát, přestane se dařit. Zápas už se
pak vesměs dohrával a to mě mrzí. Finále je přesto velký týmový
úspěch.“
nedosáhli velkého úspěchu. Ně- poslední čtvrtinou Ariete prohrákolika bodovými minisériemi se valo poměrem 54:82 a nakonec
jim podařilo dočasně snížit ztrátu, zápas skončil stavem 63:97. Třetí
ale na závěr to byli domácí, kteří porážka v rámci finálové série tak
svoje vedení opět navýšili. Před určila pořadí celé Mattoni NBL.

Kouč Orlů ocenil svůj tým, který si zaslouží kredit, když splnil, co řekl...

Zbyněk Choleva: „Myslím si, že by si to s výjimkou Nymburka s námi každý rád vyměnil!“
Prostějov - Potřetí za sebou Zbyněk Choleva dovedl Ariete Prostějov do ligového finále. V letošní
sérii s Nymburkem sice jeho tým nedokázal získat
ani bod, přesto může být kouč s vystoupením basketbalistů v právě skončeném ročníku Mattoni NBL
spokojený. Dvě stříbra hřejí i jeho na hrudi právem.
„Už na začátku sezony tým řekl, že chce opět do finále. To se podařilo. Navíc uspěl i v pohárové soutěži, což se nám v předcházejících letech nepodařilo.
Byl to těžký ročník s dobrým koncem,“ prohlásil v exkluzivním rozhovoru pro Večerník Zbyněk Choleva.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Ladislav Valný
Ve finálové sérii se vám
Nymburk porazit nepodařilo. Co chybělo alespoň
k dílčímu úspěchu třeba v podobě jedné výhry?
„Prát se s Nymburkem je těžké.
Všechny posty má zdvojené. Hráči si uvědomují, že se nemusí na
nic šetřit, protože v zádech mají
náhradu. Něco podobného si nikdo v lize nemůže dovolit. Každý
soupeř to proti nim zkusí, s přibývajícími minutami ale roste převaha Nymburka. To se stalo i nám.“
Nechyběly vám třeba po
těžké semifinálové sérii

proti Pardubicím síly?
„Semifinálová série bylo opravdu
náročné a nějaké síly nám ubralo. Každý viděl, že jsme se snažili hrát na doraz. Když hrajete
agresivně, je to velká dřina. Navíc jsme v některých okamžicích
měli problémy s fauly a v takové
situaci musíte ubrat v obraně.
Takové věci se na konci zápasu
pokaždé sečtou.“
Mohly některé zápasy
dopadnout jinak, kdyby
nechyběl Radek Nečas a Vojtěch Bratčenkov?
„Určitě bychom mohli více střídat.
Měli bychom více variant, jak reagovat na vývoj utkání. Možná by-

chom vydrželi držet déle
krok. Je otázka, zda by
to na nějakou výhru
stačilo, protože Nymburk má na naše poměry
hvězdný tým.“
Ze stříbrné medaile musíte mít
radost. Jakou má
cenu?

Podařilo se obhájit úspěchy
z minulých let. Pro klub je
páté finále v řadě hodně
cenné. Myslím si, že by
si to s výjimkou Nymburka s námi každý tým rád
vyměnil...
(úsměv)“

Úspěšná sestava. Tým vedený Peterem Bálintem to dokázal a je opět extraligový. Foto: Orli Prostějov
Přílišného skoku mezi ligou
a extraligou se ale neobává, a těší
se na atakování nejvyšších pozic.
„Vyzkoušeli jsme si to už v kvalifikaci. Plzeň byla letos druhá v kategorii kadetů, její kvalita je vysoká
a v příští sezoně by se měla pohybovat kolem čtvrtého pátého místa
v extralize. Před dvěma lety byla
vysoko a hrála dokonce mistrovství republiky, dnes jsme schopni
s takovým soupeřem hrát a porazit
jej. Počítám tedy, že bychom měli
být konkurenceschopní i v extralize,“ velice si cenil týden starého
barážového vítězství 62:50.
Kde hledat příčiny toho, že to
mladí Orli zvládli a za celý
rok prohráli jen v pěti utkáních
základní části? „Je to vždy o tom,
jaký tým se sejde, jak se s ním
pracuje. U mládeže je to hodně
závislé, jestli hráči trénují, jak
moc se trénuje, jestli dostávají

vše, co mají mít, a o typech hráčů.
Pevně jsem věřil tomu, že pokud
kluci pochopí, co se po nich chce,
a budou to dělat, tak úspěch se
musí dostavit,“ zmínil Peter Bálint
s tím, že tým doplnili jen dva hráči.
Současný kádr tak musel udělat
velký kus práce, aby na vysněnou
metu dosáhl. „Aspektů, které rozhodnou o konečném výsledku,
je moc. Ukázalo se, že hráči mají
charakter bojovníků, že umí zabrat.
Na začátku sezony to tak vůbec
nevypadalo a otevřeně říkám, že
když jsem mužstvo viděl poprvé,
tak jsem si myslel, že to bude hodně
velký průšvih. Nakonec to ale díky
přístupu hráčů byl skvělý rok,“ radoval se a poděkoval i za podporu
městu Prostějov a Olomouckému
kraji.
A dalším pozitivem je, že prakticky všichni junioři jsou v mládeži
k dispozici i v nové sezoně, do

Sestavička. Kadetky při nástupu před bojem o bronz.

Foto: www.tjopprostejov.cz

Výsledky Final Four extraligy kadetek:
Semifinále: Brno – Prostějov 80:65 (23:22, 23:10, 15:12, 19:21), Sparta Praha – USK Praha 69:58 (15:15, 8:15,
20:23, 15:16). O 3. místo: Prostějov – USK Praha 56:64 (14:15, 17:16, 18:17, 17:16). Finále: Sparta Praha –
Brno 64:57 (18:13, 15:20, 16:16, 17:8).
Sestava a body Prostějova na závěrečném turnaji: Fialová 5, Tilšarová 8, Frgálová, Szczotková, Konečná 17,
Zítková 22, Švécarová 20, Neubauerová 27, Krátká 15, Dufková 7. Trenér: Željko Živkovič.

mužů přechází pouze Daniel
Žemlička. „Celou ligu U19 jsme
hráli s klukama kategorie U17,
většina tak hrála jak soutěž kadetů,
tak i juniorů. Někteří ještě v kadetech zůstanou, jiní už přejdou mezi
juniory, všichni zůstávají. To je
velice dobře. Mužstvo je spolu již
dlouho, hráči se znají, výkon tak
musí jít nahoru,“ užívá si příznivé
situace a faktu, že většina hráčů
bude moci nastupovat za juniory
i v ročníku 2015/2016.
Nicméně nutné bude i rozšíření
kádru, aby i na podzim nehrála velice podobná sestava zápasy kadetů
i juniorů.
„Je nás málo. Kategorii U19
a U17 jsme hráli s jedním týmem,
celkem čtrnáct hráčů. Družstva
určitě budeme muset doplnit,
hlavně kadety o ročníky 1998
a 1999, sem minimálně tři hráče.
A starší o jednoho dva hráče, protože

Krátce po uzavření sezony oslovil Večerník několik
zástupců hráčů i fanoušků
s otázkou, jak právě skončený basketbalový ročník
hodnotí. Celé trio se shodlo
na tom, že to byly vydařené
měsíce a finálové účasti v nejvyšší domácí soutěži i poháru
je potřeba si vážit.

JAROMÍR BOHAČÍK
křídlo Ariete Prostějov:

„Už z nás trošku opadlo zklamání
z výkonu ve třetím finále, které
jsme vyloženě nezvládli. Tak
nějak jsme si uvědomili, že jsme
vyhráli dvě stříbra, máme finále
Českého poháru a druhé místo
z Mattoni NBL. Hodně jsme se
na to nadřeli, takže si toho vážíme
a jsme rádi, že to tak dopadlo.
Jsme ale pořád druzí a Nymburk
už by měl někdo porazit (úsměv).
Čekáme na to, kdy se to podaří.
Kdo ví, jak je to reálné příští rok,
jestli nejde tak trošku o utopii, ale
pokud se tu bude nadále tak tvrdě
pracovat a třeba se i něco změní,
tak proč by ne?! Poděkování
si zaslouží fanoušci, jsem tu už
čtvrtým rokem, známe se a jsou
opravdu skalní. Jezdí s námi na
skoro všechny výjezdy a je tu
takové rodinné prostředí. Moc si
ceníme toho, že se zajímají o nás
i o prostějovský basketbal.“

MICHAL KLAUDY
šéf prostějovského fanklubu:
„Myslím,
že velkou.
Opět jsme hráli
téměř s českým týmem.

Foto: archív Večerníku

„Kdyby sezona skončila úspěšně, měli bychom tu dva dorostenecké tituly,“
nezveličuje postup do juniorské extraligy kouč Orlů Peter Bálint
Prostějov/jim – Návrat Prostějova
po několika letech zpět do juniorské extraligy a k tomu udržení
i nejvyšší soutěže kadetů. Takové jsou výsledky basketbalové
mládeže v sezoně 2013/2014,
pod nimiž je jako hlavní trenér
podepsán Peter Bálint. Někdejší
kouč „A“-týmu Orlů má z těchto
výsledků radost, přílišnou euforii
ale brzdí, na tu bude prostor až
při případném slavení domácích
titulů.
„Poslední tři roky nám začala mládež trošku stagnovat a dali jsme si za
cíl navázat na předešlé úspěchy. Jednou z podmínek bylo, abychom tu
hráli extraligy a mládežníci z okolních měst měli motivaci jít sem.
Prostějov je totiž malé město, abychom si vychovali hráče sami pro
sebe, to je při počtu zdejších sportů
víceméně nemožné,“ pochvaluje si
splnění předsevzetí.
Přiznává, že jako trenér nikdy
nechtěl dělat práci, která nemá
smysl, a u mládeže pro něj tímto
smyslem je, aby se hráči prosadili do
'áčka' a Mattoni NBL. „První krok
jsme udělali, neřekl bych ale, že sezona skončila úspěšně, to bychom tu
měli dva dorostenecké tituly a hráli
v žácích někde nahoře. Takhle je
to jen jeden z kroků, který k tomu
doufám bude směřovat,“ ujišťuje, že
uspokojení nehrozí Z Bálintových
slov je také jasně patrné, že by rád
s týmem v dohledné době zaútočil
na republikové prvenství. „Není
to tak jednoduché, chtěl bych ale
opět udělat krok dopředu, tedy
dostat se do play off. To je celkem
reálné, pokud se nám podaří sehnat
dva hráče, o které máme zájem. Je
možné, že budeme hrát i Final Four,
to se ale těžko předvídá,“ netroufal si
přesně odhadnout.

sezóna dopadla
velice úspěšně

na dvě extraligy potřebujeme mít
v kádru minimálně dvacet hráčů,“
uvědomuje si.
Nebude to ale úplně jednoduché, byť si Prostějov i díky již
zmíněnému postupu do extraligy
udržel pozici střediska mládeže.
„Každý si myslí, že to dělá nejlépe
a má nárok hrát extraligu, ale
bohužel tak to není. Kluby musí
pochopit, že jedině dobrou spoluprací může region prosperovat.
Není to o tom, jestli v minižácích
či žácích skončí první, druzí, třetí
na republice, ale o tom, kolik jejich hráčů bude následně členy
reprezentace, Mattonky,“ zmínil
a pokračoval ve vysvětlování:
„Tento výsledek nevypovídá nic
o tom, jestli práce je dobrá, nebo
není, je to spíše o tom, jestli se něco
ve vývoji hráče udělá předčasně,
nebo to jde postupně. Spolupráce
tedy není jednoduchá, ale snažím
se najít způsoby, jak ji zjednodušit,
aby nepanovala rivalita,“ pohovořil
o vztazích s okolními oddíly.
A pozice centra by mohla být
do budoucna zásadní, domácí
federace totiž podle Bálinta
pracuje na krocích, jak zlepšit
pozici středisek, aby okolní kluby
s nimi chtěly spolupracovat. „Centra nemají pravomoci, jaká by
v následující době měla mít. Mělo
by tak vše směřovat k tomu, že top
hráči budou hrát ve střediscích,
kde budou mít péči, aby mohli
svůj talent rozvíjet, takže doufám,

že už o centrum nepřijdeme.
Chceme, abychom v regionu byli
nejlepší, uměli stáhnout hráče z ostatních klubů a uměli jsme s nimi
spolupracovat,“ přeje si navázat
na druhé a třetí místo z nedávné
minulosti, u čehož byl třeba Petr
Dokoupil, Jakub Krakovič, Rudolf Polášek.
Někdejší trenér Interu Bratislava,
Prostějova, Komárna, Levic či Ústí
nad Labem je u mládeže spokojen
a koučování mužského výběru mu
vyloženě neschází. „Někdo říká,
že je to krok zpátky, já si to ale nemyslím. Je to jiná práce, a kdyby
nebylo mládežnických trenérů, ti
mužští by tu byli na nic, nebylo
by s čím pracovat. Tahle práce mě
baví a naplňuje, motivací je když
na začátku sezony vidím tým,
který je hrozný, a postupem času
se z toho vyklube kádr, který je
úspěšnější, a je vidět i růst hráčů,“
rozhovořil se.
Co by se tedy stalo, kdyby nějaká
nabídka na přechod k mužům
přišla? „Nabídek bylo i letos hodně,
nedávno mi přišla jedna ze Slovenska, jestli nechci jít trénovat ligový
mančaft. Řekl jsem ne. Tady jsem
rozdělal práci, která má nějaký
směr, a minimálně příští rok bych
v ní chtěl pokračovat, pak se uvidí.
Snažím se ale současně dovést
jednoho mladého perspektivního
trenéra, který by to převzal, kdybych
měl odejít někam jinam,“ prozradil
Peter Bálint.

Soupiska juniorů Orli Prostějov: Dennis Billík, Jiří Francírek, Adam
Goga, Lukáš Jenčík, Stanislav Kořínek, Martin Nábělek, Patrik Parobek,
Marek Sehnal, František Váňa, Viktor Vašát, Daniel Žemlička, David
Živný. Trenér: Peter Bálint.
Soupiska kadetů Orli Prostějov: Pavel Bartošík, Jiří Francírek, Adam
Goga, Lukáš Jenčík, Tomáš Kubát, Martin Nábělek, Patrik Parobek,
František Váňa, Viktor Vašát. Trenér: Peter Bálint.

„Letošní sezona byla velice
úspěšná a hodnotíme ji pozitivně.
Celý fanklub se shodl, že kluci
zahráli ještě lépe než loni. Na
Nymburk podle mě chyběl širší
kádr, větší rotace hráčů a zkušenost zejména zahraničních hráčů, v čemž nemůžeme Nymburku konkurovat. Sezona ale
splnila očekávání asi každého
prostějovského basketbalového
fanouška. Po loňské sezoně a kdy
kluci dokázali uhrát stříbro v sedmi lidech, tak všichni fanoušci
opět vzhlíželi ke druhému místu,
které se nám podařilo obhájit,
stejně jako přidat další v Poháru
České pošty.“

RADEK NEČAS
vyšší křídlo Ariete Prostějov:

„Předsezónní cíle jsme splnili
nadstandardně. Podařilo se nám
dostat do finále poháru i ´Mattonky´ a z toho pohledu musíme být spokojeni. V play off
jsme sice měli na kahánku,
ale nakonec jsme to zvrátili
a postoupili do finále. Měli
jsme radost, že jsme konečně
všichni zdraví, takže Nymburk potrápíme, jenže hned
nám vypadl Vojta Bratčenkov,
v prvním zápase zase já, takže
rotace byla opět nižší, což
Nymburku usnadnilo obhajobu. Celou sezonu nás bylo jen
jedenáct hráčů, a když vypadnou další dva, zbývá jen devět
a už se nedalo tolik trénovat.
Je to škoda, ale za finále jsme
rádi.“

Kadetky TJ OP jsou bramborové

Brno, Prostějov/jim - Až mezi
nejlepší čtyři výběry České
republiky se podařilo projít
basketbalovým kadetkám TJ
OP Prostějov. Do Final Four
se mladé hráčky dokázaly probojovat po nedávném vyřazení
Slovanky, v závěrečném turnaji se jim už ale tolik nevedlo
a nejprve v semifinále podlehly
hlavnímu favoritovi Sportovní škole míčových her Brno,
následně tým Željka Živkoviče nestačil v boji o bronz na

USK Praha. I samotný postup
se však stal velkým úspěchem.
„Jsem naprosto spokojen a velice
hrdý na to, že se holky dostaly
tak daleko a jakými výkony se
prezentovaly. V semifinále i utkání o třetí místo byly vynikající
a všechny si zaslouží pochvalu,“
vrátil se kouč Živkovič z moravské metropole s pozitivními
dojmy.
V boji o finále platil mezi Prostějovem a pořádajícím výběrem po
první čtvrtině pouze jednobodový

rozdíl, ještě do konce poločasu se
ale Brňankám podařilo vzdálit
na čtrnáct bodů a tento náskok
si udržely až do konce. Ke zvratu nepomohlo ani dvanáct bodů
Neubauerové s Konečnou, jedenáct bodů Zítkové a deset bodů
Švécarové.
Druhé semifinále zvládla v pražském derby lépe Sparta a soupeřem Prostějova v souboji o bronz
se tak stalo USK. Tento duel
byl nesmírně napínavý, když po
úvodní čtvrtině vedly o bod Pra-

žanky, po poločase bylo srovnáno a čtvrtinu před koncem měly
o jediný bod navrch Prostějovanky. Závěr ale patřil soupeřkám
TJ OP a bylo z toho čtvrté místo.
„Podávali jsme dobré a vyrovnané
výkony, trochu nám ale chybělo
štěstí. I tak toho holky hodně dokázaly. Zlepšily se a podařilo se
jim dorovnat se špici, Neubauerová se dokonce dostala do All-Stars
výběru,“ radoval se z toho, jakou
basketbalovou stopu za sebou jeho
svěřenkyně zanechaly.
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Mladší žákyně VK skončily na MČR osmé,všech sedm utkání se jim protáhlo do tiebreaků

Praha, Prostějov/jn,son - Po
postupu ze základní skupiny do čtvrtfinále vyvrcholilo
Mistrovství republiky mladších žákyň 2014 pro tým VK
AGEL Prostějov vyřazovacími duely v rámci play off
mezi elitní osmičkou týmů.
Naše mladé volejbalistky
bojovaly ze všech sil, jenže ve všech třech utkáních
o konečné umístění podlehly
těsným poměrem 1:2 na sady
a v celkovém pořadí tak obsadily osmou pozici. Vzhledem
k vyrovnanosti turnaje mohly
klidně skončit mnohem výš,
ale při účasti čtyřiadvaceti
nejlepších družstev ČR je i takový výsledek velice pěkný.

mit ve svůj prospěch. Díky tomu
obsadily v grupě A druhé místo,
což znamenalo postup do čtvrtfinále a nedělní boje mezi elitní
republikovou osmičkou turnaje!

SOBOTA – ZÁKLADNÍ SKUPINA

VK Prostějov – ZŠ Novolíšeňská
Brno 2:1 (-19, 19, 7)

Jako velké bojovnice se ukázaly
žačky VK během úvodního dne
šampionátu, kdy odehrály čtyři
těžké duely základní skupiny.
Všechny se přitom protáhly do
tří setů a po vstupní porážce dokázaly naše nadějné volejbalistky
zbylé tři bitvy v tiebreacích zlo-

VK Prostějov – SK Slezan
Orlová 1:2 (-15, 23, -9)
Hodnocení trenéra Jindřicha
Němečka: „V prvním zápase se
holky dlouho seznamovaly s prostředím, vyrobily několik zbytečných chyb, zvadly a přestaly
hrát. Ve druhé sadě se už otřepaly
a začaly předvádět hru, kterou
umí. Výsledkem bylo srovnání
poměru setů, ale v tiebreaku se
zase zalekly dobrého servisu jedné protihráčky a náskok soupeřek
se už nepodařilo smazat.“

Hodnocení trenéra Jindřicha
Němečka: „Těžili jsme z přípravného turnaje v Přerově, kde
jsme brněnské družstvo porazili
v tiebreaku obratem z 1:8 na
15:8. Jejich trenérka se před
utkáním připomněla a bylo vi-

dět, že v hlavách to trochu mají.
Ve druhém setu se našim holkám podařilo právě v koncovce
obrátit vývoj a rozhodující sadu
už si pohlídaly i díky množství
nevynucených chyb soupeřek.“

VK Prostějov – TJ Sokol
Pardubice 2:1 (11, -20, 13)
Hodnocení trenéra Jindřicha
Němečka: „Z naší strany byl
výborný první set, kdy se na
plac dostaly i hráčky z lavičky
a soupeřkám jsme toho moc nedovolili. Ale ve druhé sadě holky
podlehly dojmu, že se protivník
už porazí sám a přestaly hrát.
Vymstilo se nám to. Pardubice
se zvedly a nejen že vyhrály
druhý set (dohnat ztrátu 10:20
je obtížné), ale zle nám zatápěly
i v rozhodujícím dějství. Měli
jsme spíš více štěstí.“

VK Prostějov – TJ Kralupy
nad Vltavou 2:1 (20, -18, 12)
Hodnocení trenéra Jindřicha Němečka: „Díky předchozím dvěma vítězstvím jsme se dostali do
boje o druhou příčku ve skupině.

Kralupy však byly zdatný soupeř a tahle výhra byla doslova
vydřená. Naštěstí měly naše
holky pevnější nervy a klíčovou
chybu na 14:12 pro nás udělal
soupeř. Poslední bod už jsme
dali v pohodě a všichni mohli
slavit. Budeme už nejhůř osmí!“

NEDĚLE – PLAY OFF
Agelky ve druhém dni šampionátu dokonaly málo vídanou
až raritní výsledkovou bilanci,
když v součtu soboty i neděle
odehrály všech sedm svých
duelů na plné tři sady! Jen
škoda, že ve třech nedělních
tiebreacích vždy tahaly za kratší konec zápasového provazu
a shodné porážky 1:2 je poslaly
na konec elitní osmičky konečného pořadí MČR.
Čtvrtfinále
ZŠ Mikulova Praha – VK
Prostějov 2:1 (24, -17, 9)
Hodnocení trenéra Jindřicha
Němečka: „S aspirantem na
medaile jsme se nedávno potkali
na přípravném turnaji v Přerově

a věděli jsme, že je to opravdu
dobré družstvo. Ale holky se
zdravě nabudily a chtěly moc
zvítězit. A také soupeřky přehrávaly. Bohužel v prvním setu, za
stavu 18:16 pro nás, začal otáčet
průběh zápasu rozhodčí. Proti
tomu se v koncovce těžko hledá
protizbraň a podlehli jsme tak
po boji 24:26. Řekli jsme si, že
musíme hrát ještě líp a porazit
i rozhodčího. Holky se ještě víc
semknuly, nepustily míč na zem
a jasně ZŠ Mikulova ve druhém
setu přejely. V tiebreaku bylo
opět použito ve správné chvíli
pravidlo o podání, a to za vyrovnaného stavu. Přestože holky
bojovaly do posledního míče,
nakonec podlehly. Zasloužily si
však potlesk a uznání nejen diváků, ale i nezaujatých trenérů,
neboť předvedly svůj nejlepší
volejbal sezóny. A ode mne uslyšely velkou pochvalu.“

Němečka: „Zklamání z boje
o první čtyřku se těžko vyhánělo z hlav, ale aspoň v prvním
setu se zdálo, že se to podařilo. Objektivně lepší soupeřky
jsme však jen zaskočili a úvodní sadu dotáhli do vítězného
konce. Ve druhém setu se už
naplno projevila únava děvčat
z předchozích těžkých střetnutí a prostě to nešlo. Chybovali
jsme v obraně i útoku, s útlumem se nedalo nic udělat. Ani
rozhodující sada nám přes bojovnost i snahu holek nevyšla.
Opět pár nevynucených chyb
a soupeř šel do rozhodujícího
trháku.“
O 7. místo
TJ Sokol Bedřichov Jihlava –
VK Prostějov 2:1 (21, -14, 5)
Hodnocení trenéra Jindřicha
Němečka: „Poslední zápas
a zase tiebreak. Jihlava dobře
podávala a my jsme měli proO 5. až 8. místo
blém s přihrávkou. Proto jsme
Slavie VŠ Plzeň – VK
ztratili první set. Ve druhém
Prostějov 2:1 (-19, 7, 5)
holky sebraly zbytky sil a zase
Hodnocení trenéra Jindřicha předvedly v plné kráse, co umí.

Zatlačily soupeřky, ty začaly kupit nevynucené chyby.
Bohužel v rozhodující sadě si
Jihlava vytvořila dostatečný
náskok servisem jedné z hráček a bylo dobojováno.“
HODNOCENÍ:

Celkově kouč zhodnotil mistrovství následovně: „Naše
vystoupení v Praze bylo podle
mě velmi úspěšné. A to jak
z hlediska výsledku (posunuli
jsme se zase o stupínek nahoru oproti loňské sezóně), tak
zejména předvedenou hrou.
Vždyť jsme jako jediní účastníkům první čtyřky (kromě
vítězného Olympu, se kterým
jsme se nepotkali) vzali alespoň set a dokázali je potrápit.
Přes zaváhání v prvním zápase se nám podařilo probojovat opravami znovu do boje
o nejvyšší příčky, kde chyběl
jen pověstný kousek. Holkám
patří velká pochvala za bojovnost, hru v poli a snahu útočit
i z těžkých pozic. Neměly to
vůbec lehké.“

Meidlová a Stavinohová
Prostějovský primátor Miroslav Pišták přijal na radnici vyslance VK AGEL Lakomá,
se připravují s juniorkami ČR
„Jsem vaším věrným příznivcem,“ vyznal se první muž magistrátu

Prostějov/son - Úzké sepětí
mezi Statutárním městem Prostějov a volejbalovým oddílem
VK AGEL potvrdila společná
akce, která proběhla minulý týden. Primátor Miroslav Pišťák
v rámci vzájemné spolupráce
přivítal na radnici šestičlennou
delegaci prostějovského klubu,
jehož zástupci si s nejvyšším
představitelem komunální politiky užili velmi příjemné hodinové setkání.
Do nádherné historické budovy
zavítali předseda správní rady
VK Agel Petr Chytil, sportovní
manažer Peter Goga, hlavní trenér Miroslav Čada a tři členky
hráčského kádru „A“-družstva
žen Andrea Kossányiová, Barbora
Gambová, Michaela Zatloukalová. Tedy stejná sestava jako předtím na návštěvě u hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila.

A také na Miroslava Pišťáka
čekaly totožné dárky: zarámovaný originální dres z uplynulé
sezóny s podpisy všech hráček
dospělého áčka VK a zlatá
medaile za triumf v UNIQA
extralize žen 2013/2014. Současně se primátor osobně seznámil
s trojicí mladých volejbalistek,
zatímco funkcionáře úspěšného
oddílu již dobře zná z řady dřívějších příležitostí. „Sami víte, že
poměrně často navštěvuji vaše
domácí zápasy a jsem vaším
věrným příznivcem. Proto mám
radost z dalších úspěchů, které
jste v uplynulém soutěžním ročníku vybojovali. Gratuluji k nim
a děkuji za trvající výbornou reprezentaci našeho města,“ řekl mimo
jiné Pišťák, když vítal vyslance
zpod vysoké sítě ve své kanceláři.
„Nás zase těší, že máme s vedením města dlouhodobě tak skvělé

Fotoreportáž

vztahy a nesmírně si ceníme každoroční pomoci v rámci veřejné
finanční podpory. Je pro nás čest
dělat Prostějovu v celé České republice i za jejími hranicemi co
nejlepší jméno, neboť si to určitě
zaslouží,“ zdůraznil Petr Chytil.
Setkání se neslo v nadmíru přátelské až srdečné atmosféře, kterou
primátor přiživil několika zajímavými, místy i trochu peprnými
historkami z vlastního života. Po
zjištění, že Míša Zatloukalová den
před touto návštěvou úspěšně složila maturitu na Gymnáziu Jiřího
Wolkera, navíc přidal jí i dvěma
mladým týmovým parťačkám
hrst cenných rad do života.
Řeč pochopitelně přišla též na Příjmná návštěva. Primátor s volejbalistkami Ve společnosti hráček VK
aktuální výročí sta let existence Michaely Zatloukalové (vlevo), Andrey Kossányiové a Barbory Gambové
prostějovské radnice, chybět (vpravo) bylo Miroslavu Pišťákovi příjemně. Foto: Marek Sonnevend.
nemohly ani perličky z volej- kromě pěkných pocitů rovněž slivovice k výše zmíněnému
balu či sportu obecně. Domů krásné kytice (dámy), respek- jubileu radniční budovy (pási členové VK AGEL odnesli tive speciální edici vynikající nové).

jak „agelky“ navštívily primátora města Prostějova...

Na radnici bylo rušno. Nejprve se prostějovský primátor seznámil s příchozími Agelkami včetně Barbory Gambové (snímek vlevo), poté si Petr Chytil, Miroslav Čada, Peter
Goga a spol. s nejvyšším představitelem města pěkně popovídali (foto uprostřed) a nakonec dostal Miroslav Pišťák dva dárky (snímek vpravo).
Foto: 3x Marek Sonnevend.
INZERCE

Prostějov/son – Juniorské volejbalistky České republiky se
pilně chystají na srpnové Mistrovství Evropy 2014 své věkové
kategorie U19 v Estonsku a Finsku. Součástí přípravy bylo právě skončené týdenní soustředění
v Brandýse nad Labem, jež potvrdilo, že do tohoto národního
výběru pevně patří hned tři
hráčky VK AGEL Prostějov.
Náročný program ve středočeském sportovním středisku absolvovaly z našeho klubu blokařka
Eva Lakomá, smečařka Pavla
Meidlová a libero Adéla Stavinohová. Součástí tréninkem nabitého týdne přitom byly hned tři
přátelské zápasy s jedním z nejsilnějších celků planety z Číny.
Mladé Češky si proti úřadujícím
světovým šampiónkám do devatenácti let nevedly vůbec špatně,
byť favoritkám pokaždé podlehly. Nejprve v Praze - Uhříněvsi
1:3 (24, -12, -15, -13), poté přímo
v Brandýse 0:3 a nakonec i v Sokolově stejným poměrem.
INZERCE

Lakomá odehrála všechny tři duely v základní sestavě, Stavinohová
absolvovala druhé i třetí utkání
a teprve patnáctiletá Meidlová
naskočila do úvodního střetnutí.
Každopádně platí, že kompletní
trio Agelek má při svém mládí
v tomhle reprezentačním kolektivu velkou perspektivu nejen pro
současnost, ale také do budoucna.
Na samotném ME (16. až 24. srpna) se ČR v šestičlenné základní
skupině utká v estonském Tartu se
Srbskem, Bulharskem, domácím
týmem a dvěma družstvy, která
postoupí z poslední části kvalifikace. „Naším snem je projít do
semifinále a zabojovat o medaili,
reálným cílem dostat se alespoň
do bitev o páté až osmé místo.
Každopádně uděláme maximum
pro co nejlepší výsledek,“ slíbil
kouč českých juniorek Ondřej
Marek.
Další přípravný test čeká jeho
svěřenky hned 5. a 6. června
v Mikulově proti jinému excelentnímu mančaftu: Brazílii.
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NA VELKOU CENU Ústí nad Labem jede TRIO Z PROSTĚJOVA Kulečníkáři získali republikový bronz mezi družstvy
Mezinárodní soutěž zřejmě bude bez zahraničních posil

Hamo Aperjan v hmotnostní kategorii do šedesáti kilogramů, Vladimír Lengál o tři váhové kategorie výše
a Tomáš Bezvoda v následující váze do jednaosmdesáti kilogramů. To je sestava prostějovských boxerů, která se od středy do soboty tohoto týdne zúčastní Velké
ceny Ústí nad Labem. Tradiční podnik na severu Čech
se uskuteční letos již po jednapadesáté a to i přesto, že
jinak už kdysi slavný ústecký klub vyklidil pole.
Ústí nad Labem, Prostějov/jim

„Cílem je zabojovat o medaili,
v mezinárodní konkurenci to
ale bude velice těžké. Jedná se o
nejkvalitnější domácí turnaj, jehož
se zúčastní medailisté z mistrovství
Evropy, mistrovství světa i olympionici,“ uvědomuje si obtížnost
vyřčeného úkolu trenér BC DTJ
Prostějov Petr Novotný. Současně
ale věří, že proniknutí přes čtvrteční
čtvrtfinále a páteční semifinále
do pátečního vyvrcholení je v
silách jeho svěřenců. „Špička je
vyrovnaná a hodně záleží na losu
a domácím prostředí. Když se

chytnou na začátku, mohou projít
až do finále, jako se to v minulosti
povedlo Šerbanovi či Dunkovi,
já jsem to dokonce i vyhrál,“
připomněl Novotný úspěchy hanáckého oddílu.
Právě Šerban ve výběru nominovaném českým reprezentačním
trenérem kvůli pracovním povinnostem schází, jeho kolegové z týmu
absolvovali soustředění v Plzni
a sparingové duely, poté už i jim
začne posezónní volno.
Jasněji je podle Novotného i o podobě mezinárodní soutěže, té se
podle nejnovější verze zúčastní

Praha, Prostějov/jim - Družstvo
SPRESO Prostějov ve složení
Galíček, Kalabis a Coufalík vybojovalo třetí místo na Mistrovství České republiky v kvartách.
Šampionát tříčlenných družstev
se uskutečnil o předminulém víkendu 24. a 25. května v kladenském a pražském klubu.
Deset nejlepších českých a moravských družstev se systémem každý

s každým utkalo ve dvou čtvrtfinálových skupinách. Prostějov postoupil z pražské skupiny do semifinále
z druhého místa spolu s Jabloncem
a toto duo se křížově utkalo s Kladnem a Brnem, tedy celky, které postoupily z kladenské skupiny.
V semifinále už ale prostějovští
hráči nestačili na pozdějšího vítěze z Kladna a obsadili tak spolu
s Jabloncem konečné třetí místo.

Konečné pořadí:
1. Kladno „A“, 2. Brno, 3. Prostějov a Jablonec nad Nisou,
5. Bohumín, 6. Ponětovice,
7. Kladno „C“, 8. Kladno „B“,
9. Poruba, 10. Praha.
Za podporu děkují městu Prostějov, Olomouckému kraji a firmám Spreso, PV-PAS, Kopro,
R&G Zesta.

Foto: Archív Večerníku
pouze mužstva z České republiky,
Slovenska a Polska. „Kontaktovali mě ze svazu a měli bychom
tam být my, Praha, Dubnica,
Nitra, Krakov a Katovice,“ informoval prostějovský kouč i starosta celé DTJ.
Nově se tak opět nepočítá s maďarskými oddíly, stejně tak dojde na
střetnutí bez zahraničních akvizic,
kdy české oddíly budou moci mít

na soupisce jen české boxery, slovenské jen Slováky a polské pouze
Poláky. „Znamená to, že nemůžeme
počítat s Norbertem Kaluczou ani
Ištvánem Bernáthem, máme ale vytipovanou náhradu. V neděli dvaadvacátého června se bude konat další
jednání, zatím je to nastaveno tak, že
přestupní termín skončí v září, takže
ještě před začátkem sezony,“ prozradil Petr Novotný.

Obchodní partneři BC DTJ Prostějov:

Trio medailustů. Prostějovský tým tvořený trojicí Galíček, Kalabis a Coufalík došel na mistrovství republiky v kvartách až do semifinále.
Foto: archív SPRESO Prostějov

Cyklista SKC Imrek je dvojnásobným rakouským šampionem

Vás zve Jan Železný
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Vídeň, Prostějov/oš, jim - Ve
vídeňské hale Ferryho Dusiky
se o předposledním květnovém
víkendu uskutečnila první část
rakouského dráhového cyklistického šampionátu 2014, která
byla současně úvodním závodem pro kvalifikaci na olympijské hry 2016 v brazilském Riu.
Na programu dvoudenních závodů byly tři disciplíny mužů,
ve kterých dominoval jednoznačně třiadvacetiletý Christopher Imrek, jenž již druhým
rokem hájí barvy prostějovského klubu.
Cyklista z burgenlandského Oberwartu ve sprintérské kvalifikaci
na dvě stě metrů obsadil časem
11,130 sekundy druhé místo, když
o pouhé tři setiny podlehl favorizovanému Julianu Rechbergerovi,
tedy sparingpartnerovi německých
sprintérů. Poté jezdec SKC TUFO
Prostějov vyhrál jak rozjížďku, tak
semifinálovou jízdu a ve finále ho
čekal opět Rechberger. Ve velmi
dramatickém souboji se musel

prostějovský cyklista před svým
soupeřem sklonit, stalo se tak ale
až po třech jízdách.
Druhý den se jel nejprve pevný kilometr, ve kterém se poprvé ve své
kariéře stal Christopher Imrek mistrem Rakouska v kategorii mužů.
Nejdříve se dostal do čela Stefan
Matzner z německého klubu Team
Baier Landshut, jenž zajel jako ne
specialista překvapivě skvělý čas
1:06,717 minuty a zdálo se, že je
o titulu rozhodnuto. Jako poslední
ovšem vyjel na trať prostějovský
jezdec a začal ve velkém stylu. Na
každém ze sedmi mezičasů měl
nejlepší čas, a po zásluze tak získal
mistrovský titul za čas 1:06,643
minuty, tedy s náskokem pouhých
sedmi a půl setin. První tři cyklisty
dělilo v cíli jen třináct setin, takové
drama při rakouském šampionátu
Dusika Halle ve své téměř čtyřicetileté historii ještě nezažila.
Poslední sada medailí se rozdělovala v keirinu. Do finále jedoucího
se na osm kol se probojovalo šest
cyklistů, v půl finále vypadli spo-

lufavorité Riebenbauer a Matzner,
ovšem největší favorit a novopečený mistr ve sprintu Rechberger
jim prošel absolutně bez problémů. Papírově se tak schylovalo pouze k souboji o stříbro,
Imrek byl ovšem jiného názoru.
A když vodící motocykl dvě a půl
kola před cílem odstoupil, tak se
Imrek prosadil za favorizovaného Rechbergera. Ten jel dlouhý
sprint, což se mu stalo osudným.
Dvě stě metrů před cílem rakouský „Prostějovák“ zaútočil a finále
vyhrál, když ho na stupních vítězů
doprovodili celkem nečekaně Michael Knopf a Tobias Wauch.
Velký talent rakouské cyklistiky
tak svůj talent v modro-žlutých
barvách skutečně rozvinul, když
navázal na své loňské první velké
vítězství ve scratchi na švýcarské
dráze Oerlikon. Reprezentační
šéftrenér rakouských dráhařů a zároveň privátní trenér Christophera
Imreka Jiří Mikšík byl pochopitelně velmi spokojen a dvoudenní
závody okomentoval následovně:

v zimní lize i úspěšné putování
Novinářským kalamářem 2014.
V klání školních družstev, jež
se může pochlubit více než
čtyřicetiletou tradicí, se Centrum Haná úspěšně probilo
okresním i krajským kolem až
do republikového finále, kde
nestačilo pouze na ZŠ Zubří
a obsadilo konečné druhé místo.
„Cílem je společná výchova
mládeže a zatím se nám to
daří. Trénujeme každý týden
dvakrát v Kostelci a dvakrát
v Prostějově a projevuje se to.

Vyhráli jsme i dva mezinárodní
turnaje a za měsíc jedeme do
Slovinska, kde se pokusíme
udělat pěkný výsledek,“ zmínil
Kudláček s tím, že i do příští sezony zřejmě klub vyšle výběry
starších a mladších žáků,
následně i mladší a starší dorostence.
Dekorování nových krajských
šampionů si nenechali ujít
první náměstek Olomouckého
kraje a radní města Prostějova
Alois Mačák, starosta Kostelce
na Hané Ladislav Hynek,

náměstkyně
prostějovského
primátora Alena Rašková,
předseda krajské komise pro
mládež a sport Jiří Kremla,
předseda Komise pro mládež
a tělovýchovu Rady města
Prostějova Pavel Smetana. Děti
kromě medailí dostaly rovněž
trička a vyhlídkový let.
„Děkujeme statutárnímu městu
Prostějov, městu Kostelec na
Hané, Olomouckému kraji
i České obci sokolské za podporu,“ neopomněl připomenout
Petr Kudláček.

Zlatý. Christopher Imrek (uprostřed) si dojel pro dva tituly a v dresu rakouského šampiona na trikotu SKC TUFO Prostějov se mohl
radovat.
Foto: Jiří Mikšík
„Christopher jednoznačně dominoval první části rakouského
šampionátu. Svými výkony si
vybojoval nominaci jak na 4-Bahnen- Tournee do Německa, tak do
italské Fiorenzuoly. Navíc jeho
časy na 200 a 1000 metrů dávají
reálnou šanci na úspěšnou účast

ve světových pohárech v olympijském omniu. Pokud se mu podaří
zlepšit individuální stíhačka, tak
rozhodně není bez šancí pokusit se
o zisk olympijské letenky do Ria
2016. Udělal obrovský výkonnostní skok, za kterým je ale velká
dřina,“ uznal.

Házenkáři z Centra Haná mají nejlepší mladší žáky v celém kraji

Kostelec na Hané, Prostějov/
jim - Přeborníky Olomouckého kraje se pro sezonu
2013/2014 stali mladší žáci
Tělocvičné jednoty Sokol Centrum Haná. Společný výběr
kostelecké i prostějovské
házené vedený Radkem Flajsarem a Leošem Havlíkem
zatím vyhrál všech třiadvacet
utkání této sezony a kromě
sobotního vítězství nad Olomoucí se za účasti čelních
představitelů prostějovské
radnice, Kostelce na Hané

i Olomouckého kraje mohl
radovat také ze slavnostního
předání medailí.
„První ročník pod hlavičkou
Centra Haná hodnotím velice
pozitivně, mladší žáci jsou
první v kraji a starší bojují
o třetí místo. Toto společné
fungování jsme si vyzkoušeli
již v době, kdy jsem byl starostou Sokola Kostelec na Hané,
už tehdy se dostavily první
výsledky,“ pochvaloval si starosta oddílu Petr Kudláček.
Žáci tak navázali na své vítězství

Neměli konkurenci. Regionální házená se o svou budoucnost
nemusí tolik obávat, mladší žáci z Centra Haná vyhráli krajskou
ligu.
Foto: Petr Kudláček

„Spravedlnost neexistuje v žádné anketě,“
poukázal člen hodnotící komise Miloš Sklenka

Prostějov/jim - Desátý ročník ankety o nejlepšího sportovce města
Prostějova je již několik týdnů
minulostí, přesto se stále diskutuje
o rozdělení kategorií i porovnávání
výkonů v jednotlivých odvětvích.
Se svým pohledem se Večerníku
svěřil i člen pořádající komise Miloš Sklenka.
„Anketu Sportovec města Prostějova
vymysleli naši předchůdci, na které
se již pozapomnělo, a podařilo se jim

nastartovat opravdu pěknou a důstojnou anketu, za což jim patří velký dík.
Sami ale netušili, jaký oříšek či přímo
ořech zároveň vytvořili...,“ vysvětlil
své pohnutky pro reakci.
Cílem každé ankety je především
ocenit ty nejlepší a pokusit se o spravedlivé posouzení výkonů. Celé
se to ale skládá z několika atributů –
kdo anketu vyhlašuje, kdo nominuje,
kdo hlasuje a také jaké je následné
zpracovaní výsledků pro vyhlášení.
Vývojem od svého založení prošla
i prostějovská anketa. „Výsledky
vyhlašuje Komise pro mládež a tělovýchovu, ta nese tíhu rozhodování.
Nominace v minulosti vždy připravovala komise ve spolupráci s novináři,
letos tomu tak úplně nebylo. Zkusil
jsem jinou formu a pomocí e-mailu
jsem zaslal na kluby, aby nominovali
své sportovce,“ sdělil Sklenka s tím, že
odpovědi se dostal jen od stálic profesionálního sportu a dvou amatérských
klubů. „Někteří odpověděli opravdu
detailně, konkrétně tenis, Sokol, cyklistika, ASO Dukla. „Hokej mi paradoxně až po uzávěrce a po urgenci

nominoval za svůj klub tenisty TK
a jméno Černý bez dalších informací.
Vím, hokejová komunita ví, o koho
jde, ale to si nezaslouží napsat o něm
více? To, že mají vynikajícího trenéra
mládeže, úspěšně utajili,“ posteskl si.
Zbytek nominací tak dávali členové
komise podle svých zkušeností a poznatků z celého roku.
Co se týče hlasování, do tabulky
byli začleněni všichni nominovaní s
výčtem svých úspěchů. A tady přichází na řadu pokus o spravedlnost
prostřednictvím rozřazení do kategorií a hlasováním. „Je tu kategorie
Profesionální sportovec roku, do níž
mohou proniknout i amatéři. Právě
pro tu spravedlnost byla naší komisí
ustanovena nová kategorie – Neprofesionální sportovec. A protože nejsme
vševědoucí, tak je i kategorie Hvězda
prostějovských médií, do které mohou
nominovat a následně i hlasovat všichni, co mají zájem, tedy veřejnost,“ vysvětlil člen pořádající komise.
Jak ale Sklenka zdůraznil, obecně platí
pro všechny kategorie obtížnost najít
spravedlnost v hlasování. „Je tady

wimbledonská vítězka a vítěz Davis
Cupu, kteří hrají za prostějovský klub,
ale bohužel je vidíme převážně v televizi, a na druhé straně druholigový
klub, na který ovšem chodí čtyři a půl
tisíce lidí. Dále je tu klub, který vyhraje mistrovství republiky v soutěži, kde
jsou čtyři celky,“ poukázal na obtížné
určení kritérií. „Jsou tu tituly mistrů
světa, Evropy, republiky, dále návštěvnost, popularita sportu, práce klubu
s fanoušky, úspěch trenéra. Spravedlnost neexistuje v žádné anketě. Je
tady jen svědomí hlasujícího,“ brání
se kritice s tím, že hlasování proběhlo
elektronicky a jak kdo hlasoval, ví jen
tajemnice a šéf.
Dále jde o zpracování výsledků a přípravu na vyhlášení. „To je laskomina.
Nemyslím to podlézavě, ale tam kde
je účast TK PLUS, stačí pomyslet a
dostanete veškeré informace a fotky.
Jinak až na pár výjimek amatérských
klubů je to žalostné.I to vypovídá
o přístupu ke svému sportu. Zažil
jsem dost paradoxů a byly chvíle,
kdy jsem vůbec přemýšlel o tom,
proč některé kluby či jednotlivce

vyhlašujeme,“ smutně konstatoval.
Po ukončení ankety pak následuje
diskuze, proč ten či onen vyhrál či
nevyhrál a že je to nespravedlivé. Dokonce byl tento člen komise vedoucím jednoho klubu obviněn, že došlo
k nenapravitelnému omylu. „Komise
je tady pro kluby, ale pokud klub nepůjde naproti, tak najít spravedlnost
v anketě bude obtížné,“ zmínil s tím,
že pomyslnou nápravu představuje kategorie Hvězda prostějovských médií.
V Prostějově žije zhruba padesát tisíc
lidí z toho je řada sportovců. V roce
2011hlasovaloosmačtyřicetlidípoštou
a letos sto třicet lidí poštou i elektronicky. Do kategorie neprofesionální
sportovec byl kluby nominován jeden,“ popsal.
Co by si tak přál do dalšího ročníku? „Sportovní kluby mohou jít
anketě naproti Třeba tím, že elektronicky pošlete průběžnou informaci
o své činnosti a úspěchu, že se zapojíte
do nominace. A sportovní veřejnost
se může zapojit do kategorie Hvězda
prostějovských médií,“ vyjmenoval
Miloš Sklenka možnosti.
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Exkluzivní interview s jediným zástupcem Prostějovska na nedávném hokejovém šampionátu

„KDYBY TO ŠLO, PROTI PROSTĚJOVU BYCH SI ZAHRÁL...“
Ondřej Vitásek pohovořil o svých dojmech z Běloruska, nejbližší budoucnosti i Jestřábech

Prostějov - Stal se nejpříjemnějším překvapením české reprezentace na letošním
světovém šampionátu a místy na sebe strhával větší pozornost médií více než hvězdný
Jaromír Jágr. Když se prostějovský odchovanec Ondřej Vitásek dočkal krátce po vyřazení Liberce z předkola play off premiérové pozvánky do národního mužstva, o účasti
na světovém šampionátu pouze snil a nepovažoval ji za reálnou. Nakonec ale svými
výkony v přípravě zapůsobil na staronového kouče Vladimíra Růžičku natolik, že se
vešel i do konečné nominace pro mistrovství světa. Ba co víc, v Minsku začínal na pozici sedmého beka, po zranění Romana Poláka naskočil do hry hned v prvním zápase
a nakonec se stal členem první obranné dvojice. Pokud připomeneme skutečnost, že
uplynulou sezónu byl na pokraji sestavy extraligového Liberce a působil na jeho farmě
v prvoligových Benátkách nad Jizerou, dá se říct, že z osobního pohledu šlo o sezónu snů. Pár dnů po návratu z Minsku poskytl Ondřej Vitásek PROSTĚJOVSKÉMU
Večerníku exkluzivní rozhovor.
Jiří Možný
Převládá u vás stále ještě
zklamání, že jste se nevrátil
s medailí, nebo už spokojenost, že
jste sezonu zakončil v reprezentaci?
„Je to tak půl na půl. Když to vezmu
za sebe, mohu hovořit pozitivně, že
to takto dopadlo. Mohl jsem jet na

se Slováky. Takže tam byla spousta
ta
očekávání. Když se Roman zranil,
l,
tak jsem začal tušit, že se musím
m
rozcvičit a půjdu do hry. Ruce mi to
o
ale nesvazovalo, i když se tam stal
al
d
‚námaz‘ a málem z toho byl hned
gól. Pamatuji si, že Ondra Němecc
ana mě zavolal, když jsme šli na oslaná
bení, ale Slovák to přečetl a možná

ších věcí, kdo další pojede, jestli
mě vůbec povolají. Uvidíme za pár
měsíců, jak to všechno bude a jestli ještě dostanu šanci. Jaký jsem ale
zanechal dojem, to nemůžu
posoudit, protože jsem
byl na ledě. Nejlépe by
to mohl posoudit trenér
a lidé, co na mě kou-

„Je to opravdu takový zvláštní pocit... Chvíli jsem
větší zájem skutečně cítil, protože jsem měl stále
žádosti o rozhovor, ale nijak zvlášť jsem to neřešil
a nezabýval se tím. Od začátku reprezentační přípravy
se to zvyšovalo a člověk si musel zvykat, potom
už jsem to ani příliš nevnímal...“

V České republice se o Bělorusku moc nemluví,
a když, tak spíše negativně. Jak na
vás tato země působila?
„Musím říct, že jsem byl hodně
mile překvapen. Spoustu informací
o nich nemáme, ale co jsem viděl,
tak od letiště cestou na hotel a do hal
jsem viděl čisté prostředí, příjemné
lidi. Bylo tam krásně, skutečně moc
se mi tam líbilo. Město žilo hokejem
a šampionát se povedl.“
To dosvědčuje i fakt, že
překonal divácký rekord
z roku 2004. Jaká byla atmosféra
na stadionech?
„Čižovka byla o pár tisíc menší než
druhá hala, ale dobře se tam fandilo a kulisa mi přišla jako na našich extraligových zápasech, třeba
v Pardubicích. Druhá hala mi připomínala spíše Eden, v zaplněném Edenu jsem ale ještě
nehrál, takže to nemám
s čím srovnat. Hráli jsme
tam semifinále a boj
o třetí místo, a když
tam bylo pár tisíc lidí,
bylo to znát.“
Před šampionátem jste
říkal, že budete pokračovat v Liberci. Mohlo by se na tom ještě něco
změnit?

prostějovský rodák ONDŘEJ VITÁSEK
popisuje, jak se stal mediální hvězdou
mistrovství a přešli jsme tam přes
čtvrtfinále. Ale cílem bylo přivézt
medaili, což bohužel nepodařilo.
Byl jsem potěšen, že jsem se z Benátek dostal až na mistrovství světa,
ale nevyšlo nám semifinále ani boj
o třetí místo, tak jsem teď trochu
zklamaný.“
S přibývajícími zápasy se měnila i vaše role
v mužstvu, s jakými pocity jste to
vnímal?
„Nijak jsem to neřešil, hrál jsem
zápas od zápasu. Nejprve jsem byl
náhradník, pak mě dali do druhé
lajny k Martinu Ševcovi, potom i do
první s Ondrou Němcem. Ale hrál
jsem stále to stejné, na co jsem byl
zvyklý. Nijak jsem se tím zbytečně
nezabýval.“
Zvyšoval se však váš čas na
ledě a jednou jste byl nejvytíženějším českým hráčem. Čím to,
že jste si vydobyl takovou důvěru?
„To hodně záleželo podle toho, jak
se zápas vyvíjel, kolik jsme hráli
přesilovek a oslabení. Na přesilovky
jsem totiž nechodil, na to tam byli
jiní hráči. Když jsme ale měli hodně
vyloučení, bylo to jinak. Měli jsme
totiž několik lidí, kteří chodili vyloženě na oslabení, a já byl mezi nimi.
A trenéři mě tam posílali dost často,
proto jsem měl tak vysoký ice-time.“
Vaše premiérové střídání na
šampionátu přitom nebylo
úplně ideální, byl jste nervózní?
„Co si pamatuji, tak jsem byl nervózní před zápasem, přece jen se
mělo jednat o můj první duel na
šampionátu a člověk nevěděl, jak
to bude probíhat, navíc šlo o derby

o tom věděli, že tento signál zaa
bránu budeme hrát. Byla to shodaa
okolností, naštěstí to dopadlo dobře
a Saša Salák si to pohlídal. Pak už
jsem si řekl, že horší než toto první střídání to být nemůže a bylo to
dobré...(úsměv)“
Tím vaším příběhem „ze
druhé nejvyšší soutěže
až na mistrovství světa“ jste byl
snad nejsledovanější osobou v kádru. Jak jste si zvykal na takový
mediální zájem?
„Je to takový zvláštní pocit (úsměv).
Chvíli jsem větší zájem skutečně cítil,
protože jsem měl stále žádosti o rozhovor, ale nijak zvlášť jsem to neřešil
a nezabýval jsem se tím. Od začátku
reprezentační přípravy se to zvyšovalo a člověk si na to zvykal, potom už
jsem to ani příliš nevnímal.“
Krátce po nominaci jste
v účast na šampionátu nevěřil. Co nakonec sehrálo roli, že
jste se do finálního výběru dostal?
„To bych také rád věděl, abych to
pak mohl někomu poradit (smích).
Asi se trenérovi zalíbil můj styl,
zápasy s Dánskem, Norskem, ve
Švýcarsku a na Švédských hrách se
mi vcelku povedly. Navíc mi hodně pomohlo, že byl olympijský rok
a spousta hráčů odmítla. Já i řada
dalších kluků jsme dostali šanci
a využili ji.“
Před mistrovstvím světa se
změnil trenér a hned jste
dostal pozvánku do národního
týmu. Mohla by se tedy vaše reprezentační kariéra rozvíjet?
„Samozřejmě by se mohla rozvíjet,
záležet ale bude i na spoustě dal-

Foto: Jiří Možný
kali v televizi. Snažil jsem se hrát to
nejlepší, co umím, medaili jsme ale
neudělali, tak jsme si asi nevedli až
tak dobře...“
Zahrál jste si již proti všem
hokejovým velmocím, jaký
na vás udělaly dojem?
„Každý tým hrál úplně jinak. Při
zápasech s Kanadou nebo Amerikou se hrál hodně fyzický hokej,
nahazovali puky, dohrávali nás po
celém hřišti, člověk si stále musel
hlídat záda a mít se na pozoru. Tam
to bylo stále tvrdé, což dokázal i zákrok na Láďu Sobotku. Dále byly
zápasy, kdy se hodně bruslilo, ale
hrál se spíše technický hokej. Třeba Francie mě překvapila, na celém
šampionátu hrála výborný hokej,
i nám se proti nim hrálo špatně
a prohrávali jsme nula tři... Nakonec jsme to sice otočili, ale spousta
týmů hrála opravdu výborně. Už to
není jako před pár lety, že byla jen
úzká špička a zbytek se jel jen zúčastnit. Tento šampionát byl strašně
vyrovnaný a vyzdvihl bych možná
jen Rusko. Proti nim jsem hrál jen
na Euro Hockey Tour, ale viděl
jsem je v televizi a co jsem slyšel,
tak měli hodně famózní tým a hráli
výborně, jelikož neprohráli ani jeden zápas.“

K
Konec
hokejové
h k j é extraligy
t li nabídl
bídl ten
t nejlepší
jl ší čas
č na ohlédnutí
hléd tí se za sezónou
ó
2013/2014.
2013/2014
Seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku s odchovanci zdejšího hokeje v nejvyšší domácí soutěže zahájil čerstvý zlatý medailista se Zlínem Antonín Honejsek, v týdenním intervalu po
něm následovali útočníci Sparty a Pardubic Petr Kumstát s Jiřím Cetkovským, minule jste
si mohli přečíst názory Marka Černoška, jenž s Kladnem zažil sestup. A prostějovskou hráčskou pětici v extralize zakončuje liberecký bek Ondřej Vitásek, který po předkole play off s
Libercem pokračoval v reprezentačním dresu a dotáhl to až do semifinále mistrovství světa.
Hokejovým přídavkem se v příštím čísle stane interview s Martinem Richterem a v průběhu
letních měsíců vyzpovídáme také Jaroslava Becka, jenž si prožil extraligovou premiéru v roli
hlavního kouče. Připraveny máme i rozhovory s duem legend československého a českého
hokeje Jiřím Lálou i Robertem Reichlem. Ještě předtím ale na hokejová ohlédnutí naváže
obdobný seriál se zdejšími rodáky a odchovanci prostějovské kopané.

INZERCE

„To je spíše otázka pro někoho jiného. Zatím se ke mně nic nedostalo
a mám smlouvu v Liberci, takže
bych měl nastoupit tam. Samozřejmě se může stát cokoliv, ale vypadá
to, že budu stále v Liberci.“
Kdyby náhodou... Kam
byste v případě zahraniční
nabídky chtěl nejraději?
„Na mě je to všechno strašně rychlé, jen před pár dny jsem skončil na
ledě. Vůbec jsem nad tím ještě nepřemýšlel, zatím jsem byl jen s kamarády a s rodinou. Na tyto úvahy
ještě nebyl čas, to se uvidí až během
dalších dnů...“
Kdy se připojíte k libereckému mužstvu?
„Vrátil jsem se až v pondělí a dnes
je pátek (rozhovor vznikal na konci
minulého týdne - pozn. red.). Zatím
jsem s trenéry nemluvil, protože jsou
na soustředění, a příští týden bych se
s nimi měl vidět, máme společnou
akci. Snad mi dají ještě nějaký týden
volna navíc, abych si mohl pořádně
odpočinout. I pro mě samotného to
teď bylo strašně dlouhé. Po konci
sezony v Liberci jsem trénoval chvíli sám, abych se udržoval, pak jsem
naskočil na první reprezentační sraz,
byly to od prvního startu až po konec
mistrovství světa oproti minulým
ročníkům dva měsíce navíc.“

Jaká by mohla být příští sezona na severu Čech?
„Já doufám, že určitě lepší než poslední dvě...(úsměv) Mohli bychom
se dostat do první čtyřky, hlavně
bych se ale už konečně chtěl probojovat do čtvrtfinále a zahrát si play
off. Tam se začíná od nuly.“
Jestřábi postoupili do první
ligy a první ligu hrají i Benátky. Neláká vás zahrát si za ně jeden zápas právě proti Prostějovu?
„Takhle jsem nad tím zatím nepřemýšlel. Kdyby to šlo, tak bych si zahrál, jelikož, co mi kluci říkali, jsou
tu úplně výborní fanoušci. Bylo by
to moc pěkné si tu zahrát, ale uvidíme. Zatím to nevidím moc reálně,
ale stát se to může.“
Takže jste zatím neměl
možnost vidět na vlastní oči
Jestřáby?
„Bohužel ne. Když jsem skončil
v Liberci a viděl jsem, jak na tom
Prostějov je, tak jsem byl domluven s kamarády, že bychom se zašli podívat, ale plán jsem měl již
natolik nabitý, že to nešlo. Domů
moc často nejezdím. Je pravda, že
když je reprezentační pauza, tak
se člověk může sbalit a odjet, ale
na to není moc času, takže do Prostějova jezdím jen během většího
volna.“

kdo je
Ondřej Vitásek

Té ěř ddvoumetrový
Téměř
t ý obránce
b á se narodil
dil 4.
4 září
áří 1990 a svéé
hokejové začátky napsal v prostějovském oddílu. V dresu Jestřábů ještě stihl absolvovat dorosteneckou soutěž
a několik zápasů juniorské ligy v sezoně 2006/2007, od
dalšího ročníku už ale spojil své jméno s Opavou, aby
přes juniorskou extraligu nakoukl i do mužské druhé
ligy a v barvách Vítkovic k jednomu zápasu nejvyšší domácí hokejové soutěže.
Po přechodu z juniorů zamířil v létě 2011 do prvoligových Benátek nad Jizerou a již v prvním roce tohoto svého angažmá dostal šanci v Liberci. V sezoně
2011/2012 to byly tři zápasy, o ročník později třináct zápasů a v tomto ročníků
již jednatřicet střetnutí základní části a tři v předkole play off. Za své výkony
se dočkal i premiérového povolání do národního mužstva, aby po absolvování
celkem devíti přáteláků odcestoval také na světový šampionát, kde se prosadil
až do první obrany a s celým týmem dokráčel ke konečnému čtvrtému místu.

