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MÍSTO SEBEVRAHŮ?!
Neuvěřitelné: DALŠÍ DVA
nešťastníci si to „HODILI“...
Prostějovsko/mik
Panuje vskutku tak krutá doba,
nebo prostě a jednoduše jen vše
snášíme hůře než naši předci? Na
tuto otázku je těžké najít jakoukoliv objektivní odpověď. V každém
případě se ale zdá, že Prostějované
odolávají svým strastem čím dál
hůře. A jelikož se ve větší míře
odmítají svěřovat odborníkům
a problémy úzkostlivě tají
i před svými nejbližšími, dochází
leckdy k tomu nejhoršímu...
V těch nejvypjatějších chvílích
totiž někteří jedinci přikročí
k řešení, ze kterého ve většině
případů již není cesta zpět. Skok
z okna, oprátka nebo sebeupálení.
Ano, i k těmto tragédiím už letos
v našem regionu došlo. Prostějovsko
se bohužel stává místem s velkou

koncentrací sebevrahů, přičemž
z jednotlivých smutných příběhů
až mrazí... V uplynulém týdnu
si na život sáhli další dva lidé,
pětatřicetiletý mladík v Krasické ulici a osmaosmdesátiletý senior ve Ptení! Celkem už
v letošním roce počítáme osm
sebevražedných pokusů, z nichž
šest bylo zdařilých...
Ještě teď děsí případy dvou
zmařených mladých životů,
pětadvacetiletých Davida Třísky
a Davida Sekaniny. Jeden byl nalezen oběšený u cyklostezky na
Bedihošť, druhý si hodil oprátku kolem krku v lese na Kosíři.
Ještě drastičtějším způsobem se
snažila své životní těžkosti řešit
hned v první den letošního roku
jednatřicetiletá žena z Těšic,
která se polila hořlavinou a za-

pálila! Pokus o sebevraždu sice
přežila, ale dodnes leží v nemocnici a bude mít trvalé následky.
„Šťastně“ skončil i nerozumný
čin čtyřiadvacetiletého mladíka,
který nedávno v Partyzánské ulici
vyskočil z okna panelového domu.
Další dva případy ještě nejsou
zcela vyřešeny, ale veškeré doposud známé okolnosti nasvědčují
tomu, že dotyční si vzali život
dobrovolně. Třiatřicetiletou ženu
našli záchranáři bez známek
života v jednom z bytů v Brodku
u Prostějova a na konci května
dosud neztotožněný muž skočil
pod auto na dálnici u Mořic.
A k tomu všemu přišel hodně
černý minulý týden! Za velmi
podivných okolností byla ve
středu večer nalezena mrtvola
pětatřicetiletého muže v Krasické

ulici a v pátek odpoledne se taktéž
ve svém domově ve Ptení oběsil
osmaosmdesátiletý senior!
O okolnostech aktuálních případů
sebevražd se můžete dočíst na
straně 13 dnešního vydání.
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ze soudní síně...

„BEZĎÁK“ PODPÁLIL KONTEJNERY ZE VZTEKU
Jedenašedesátiletý Josef Pekáček také vyhrožoval, že PODŘEŽE SOUDKYNI!

Minulé úterý 3. června před
patnáctou hodinou bylo přijato sdělení o podezřelém pohybu dvou osob u zadní zdi
areálu bývalého Agrostroje.
Hlídka v této oblasti zastihla
jednoho z dvojice, a to muže
s dvoukolákem. Ten měl na
vozíku naložen různorodý
železný materiál. Dvacetiletý
mladík uvedl, že věci nalezl
v křoví nedaleko bývalé zahrádkářské kolonie. Jeho tvrzení však jednoznačně vyvrátil pracovník firmy. Síto na
písek i kovové upínáky byly
firemní. Odhad odcizených
věcí činil přibližně jeden
tisíc korun. Pro podezření
z přestupku proti majetku
byla událost postoupena
správnímu orgánu.

Čmajzla jí kabelku
Chvilka nepozornosti přinesla spoustu starostí. Své
o tom ví žena, která si předminulou neděli 1. června při
nakupování v centru města
ponechala kabelku na rukojeti kočárku a poodešla
k regálu s pečivem. Po chvilce se vrátila zpět, ale kabelku již nenašla. Okradená přivolané hlídce uvedla popis
mladé ženy, která se kolem
ní podezřele pohybovala.
Strážníci provedli kontrolu
okolí, ale tuto osobu nenalezli. Poškozená přišla o klíče od bytu, občanský průkaz
a finanční hotovost v částce
800 korun.

Očesávali kasárna
V pondělí 2. června dopoledne oznamovatel spatřil
dva muže, jak se snaží ze
střechy jedné z budov bývalých jezdeckých kasáren
sundat střešní krytinu. Hlídka
vstoupila do oploceného areálu, kde zastihla na odchodu
dvě osoby. Pánové ve věku
jednatřicet a čtyřiatřicet let
se svorně doznali k přivlastnění plechu, který jim nepatřil. Zmačkané kovové pláty
o celkové délce čtyř metrů
jim byly odebrány. Pro podezření z přestupku proti
majetku byla věc postoupena
správnímu orgánu.

Čistili lampičku
Minulé pondělí 2. června
před třiadvacátou hodinou
bylo nahlášeno na linku 156
podivné jednání tří osob na
Joštově náměstí. Oznamovatel měl obavu, zda nedochází
k rozebírání sloupu veřejného osvětlení. Hlídka však
na místě zjistila, že pánové
v trávě čistili starou lampičku. I tak za oznámení strážníci děkují, vždy je lepší událost prověřit.

Škrabák nesl do sběrny
Žena z Prostějova si ve čtvrtek
5. června odpoledne povšimla
muže, jak nese železný rošt,
což se jí zdálo podezřelé. Navíc při cestě domů objevila
i konkrétní místo, odkud by
mohl škrabák na boty pocházet. Sběrač byl hlídkou objeven v Krapkově ulici. Tvrdil,
že rošt našel u popelnic, tak
p
si ho vzal a jjde ho zpeněžit
do sběrných surovin. Škrabák
mu byl odebrán a umístěn
zpět před vchod panelového
domu, kam patřil. Devětatřicetiletý muž je tímto podezřelý z přestupku proti majetku.
I kdyby rošt našel, podle zákona není dovoleno si nalezenou
věc přivlastnit.

Už víme, kdo zapaloval kontejnery v Prostějově.
Minimálně v osmi případech zažehl oheň jistý Josef
Pekáček z Mostkovic. Na svědomí toho však má tento
jedenašedesátiletý bezdomovec mnohem víc. K jeho
posledním kouskům patří i to, že telefonicky oznámil
uložení bomby v chomutovském Tesku... Navrch pak
po odsouzení vyhrožoval soudkyni, že ji podřeže!
Notorický alkoholik by se teď měl zklidnit ve vězení.
Prostějovský soud ho tam poslal na čtyři a půl roku.
Mostkovice,
Prostějov/mls
Ulice Tylova, Finská, Plumlovská,
5. května, Západní a třikrát Mozartova. Tam všude hořely kontejnery, které zapálil Josef Pekáček.
Policistům se ke všemu přiznal,
a dokonce jim přesně ukázal místa, kde nádoby na odpad hořely.
Poprvé takto udeřil 25. března
2012. Tehdy vyhořely hned čtyři kontejnery na tříděný odpad.
Způsobená škoda se vyšplhala
na třiadvacet a půl tisíce korun.
„Potloukal jsem se po městě
a dostal vztek, že si nemám, kam
jít lehnout. Tak jsem vzal sirky
a zapálil papír v kontejneru,“
vysvětlil Josef Pekáček, který později v podpalování popelnic našel
zalíbení. Zaměřoval se zejména na

nádoby na tříděný odpad. „Kdyby
lidi nosili papír rovnou do sběrny,
tak by žádné kontejnery na tříděný
odpad nebyly potřeba,“ argumentoval poněkud úsměvně Pekáček,
který si u soudu rovněž stěžoval,
že když už, tak lidi často odpad
třídí špatně. „Třeba v kontejneru
na papír jsem našel i cihlu. To mě
pořádně naštvalo,“ rozhorlil se
jednašedesátiletý muž.

Podpalování coby hobby
Bezdomovec vnímal podpalování kontejnerů jako velkou
legraci. Tomuto tvrzení se
soudci zprvu nechtělo ani věřit.
„Vy jste to bral jen jako srandu?
Cožpak jste si neuvědomoval, že
tyto nádoby slouží k nějakému
účelu a že mají i nějakou cenu?“

Tenisový turnaj

narušili ZLODĚJI!

Prostějov/mik - Tenisový turnaj
v Prostějově, který je každoročně plný hvězd, navštívili bohužel
také nezvaní hosté. Z šatny mladých slečen, jenž vykonávaly
funkce rozhodčích, totiž zmizely
tři kabelky s penězi, platebními
kartami a dalšími cennostmi.
Policie po zloději pátrá.
„Ve středu čtvrtého června
v odpoledních hodinách došlo ke
krádeži v jednom ze sportovních
areálů v Prostějově. V místě určeném pro rozhodčí odcizil neznámý
pachatel z celkem tří volně odložených kabelek peněženky s celým
obsahem. Zmizely osobní doklady,

klíče, sluchátka k mobilnímu telefonu, finanční hotovost a platební
karty. Neznámý pachatel tak třem
poškozeným mladým ženám způsobil celkovou škodu za osm tisíc
sedm set korun,“ uvedla k případu
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Jak dodala, policisté případ prověřují pro podezření ze spáchání
trestných činů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za
který pachateli hrozí až dvouletý
pobyt za mřížemi. Teď už jenom
zbývá ho chytit...

Strážníci se honili za zloději

Prostějov/mik - Akčnost i fyzickou vyspělost prokázali
minulé pondělí v noci strážníci
městské policie. Po Kolářových
sadech honili dva mladíky, kteří
z domu ve Vodní ulici strhávali
měděné parapety. Nakonec
oba chmatáky zadrželi v ležící
poloze u mlýnského náhonu.
„V pondělí druhého června po
druhé hodině v noci vyjížděly
hlídky na základě telefonického
oznámení, kdy svědek spatřil
dva muže, jak se snaží vytrhnout
měděné parapety z okna domu
na Vodní ulici. Před příjezdem
strážníků sice oba utekli směrem
ke Kolářovým sadům, ale toto jim
nebylo nic platné. Strážníci ihned
pročesali zmíněnou lokalitu a oba
výtečníky zajistili. Jeden se snažil
schovat v prostoru břehu vodního
náhonu, kde ležel na zemi a tvrdil,
že je bezdomovec, který v tomto
místě již druhý den přespává

a vůbec o ničem neví. Opodál
v ležící poloze ´odpočíval´ jeho
parťák. Ten se k činu doznal
a potvrdil pomoc zapírajícího kamaráda,“ popsala Večerníku zajímavou honičku Jana Adámková,
tisková mluvčí Městské policie
v Prostějově.
Jeden z údajných bezdomovců
toho pak na sebe strážníkům
„práskl“ mnohem víc! „Muž se
následně přiznal k poškození
měděných parapetů předchozího
dne v podvečer v Mlýnské ulici.
V tomto případě kradl sám
a z místa ujel na jízdním kole.
Jeden měděný parapet zahodil
na chodník a další dva poničené
zůstaly na oknech. Všiml si totiž,
že je u své nekalé činnosti spatřen
náhodným svědkem. Dílo tak
nestačil dokončit. Oba devatenáctiletí mladíci byli předáni
státním policistům,“ dodala Jana
Adámková.

nevěřil svým uším soudce Petr
Vrtěl. Pekáček se sirkami nejčastěji
řádil v Krasicích, Domamyslicích
či Čechovicích. Právě tudy chodil,
když posilněn alkoholem mířil
z Prostějova na plumlovskou přehradu, kde obvykle přespával. Poslední kontejner zapálil loni v srpnu.

Vyhrožoval nožem i bombou
Kromě podpalování popelnic byl
Pekáček odsouzen také za porušování domovní svobody. Za něj
tehdy dostal veřejně prospěšné
práce. Pracovat se však neobtěžoval. Navíc po rozsudku z budky
u bývalého supermarketu SanZnáte ho? Josef Pekáček z Mostkovic rád navštěvoval hospody
dra volal soudkyni, že ji i státní
v Krasicích a přespával na plumlovské přehradě. Právě zde jste
zástupkyni podřeže. Další trestho čas od času mohli potkat. Jen málokdo však tušil, že to právě
ný čin spáchal v Chomutově,
on po podpaluje Prostějově kontejnery...
Foto: Martin Zaoral
kde telefonoval do místního Teska s tím, že v hypermarketu je jste se ke svému činu přiznal sazbě,“ objasnil výši trestu soudbomba. Tím se dopustil trestného a absolvoval jste s nimi i prověr- ce Petr Vrtěl.
ku přímo na místě činu. Z tohoto Jedinou dobrou zprávou tak
činu šíření poplašné zprávy.
důvodu nechápu vaše nynější pro Pekáčka je alespoň verdikt,
vykrucování, kdy jste nejprve že kontejnery platit nemusí.
Přiznání na policii
přiznal jeden podpálený kon- Společnost .A.S.A se totiž s nárosi u soudu pokazil
tejner, a teprve pak připustil, že kem na náhradu škody vůči bezKdyž mu to soud všechno se- jich bylo víc. Proto vaše přizná- domovci vůbec nepřipojila. Rozčetl, vyšlo mu z toho čtyři a půl ní nelze považovat za výrazně sudek dosud není pravomocný,
roku nepodmíněně. „O vaší vině polehčující okolnost a bylo na obě strany si ponechaly lhůtu pro
nemůže být pochyb, policistům místě sáhnout k přísnější trestní možnost odvolání.

Z výběrčího dluhů je PODVODNÍK

Prostějov/mik - Kriminalisté zahájili trestní stíhání
sedmatřicetiletéhomužezOlomoucka, kterého obvinili ze
spáchání zločinu podvod.
Staršímu muži z Prostějovska se nabídl, že pro něj
vymůže dluh. Důvěřivý podnikatel mu vyplatil více než
stotisícovou zálohu. Netušil,
že se stal obětí podvodníka!
„V době od září do listopadu
loňského roku se vydával za
pracovníka jedné ze společností
na Olomoucku a pod smyšlenou

historkou, že je pověřen vymáhat pohledávky za poskytnuté
půjčky, nabídl své služby čtyřiašedesátiletému muži z Prostějovska. Od něho následně
v několika případech vylákal
celkem stotřicetčtyři tisíc korun.
Ať už na údajné náklady spojené s vymáháním pohledávek,
či případně za zprostředkování
půjčky od bankovní společnosti.
Takto získané prostředky však
použil pro vlastní potřebu,“ popsala neuvěřitelný podvod Irena Urbánková, tisková mluvčí

Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Při dalším prověřování případu kriminalisté zjistili, že
se nejedná o žádného nováčka v podvodnickém řemesle.
„Sedmatřicetiletý muž se takového obdobného jednání dopustil již v nedávné minulosti. Ve
středu čtvrtého června si převzal
od prostějovských kriminalistů
usnesení o zahájení trestního stíhání pro zločin podvodu, za který mu hrozí až osmiletý pobyt za
mřížemi,“ dodala Urbánková.

Policie vtrhla do doupěte plného MARIHUANY
Vesnickému pěstiteli konopí hrozí pětiletý kriminál

Prostějovsko/mik - Policie odhalila na Prostějovsku další
pěstírnu marihuany. Kriminalisté minulé úterý vtrhli do
domu chlapíka, který uvnitř
ukrýval přes šest desítek rostlin
konopí setého. Jak posléze vyšlo
najevo, domácí pěstírnu měl zařízenou velmi profesionálně.
„V úterý třetího června zahájili
prostějovští kriminalisté na základě dlouhodobě rozpracované
operativně pátrací činnosti trestní
stíhání jednačtyřicetiletého muže
z Prostějovska, kterého obvinili
ze spáchání trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání
s omamnými a psychotropními
látkami a s jedy,“ potvrdila Večerníku Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Chlapík z nejmenované vesnice
může teď jít až na pět let do vězení. „Nejméně od května loňského
roku do června tohoto roku na
zahradě rodinného domu a v něm

Zabaveno! Policisté odhalili na Prostějovsku další pěstírnu konopí
setého.
Foto: archiv Policie ČR
samotném v obci na Prostějovsku
neoprávněně vypěstoval pro svoji
potřebu za použití technického
zařízení mající charakter indoorového pěstování celkem třiašedesát
rostlin konopí setého. Část těchto
rostlin zpracoval, usušil a takto
zpracovaný materiál spotřeboval.
Minulé úterý u něj prostějovští kriminalisté některé z rostlin zajistili,
stejně jako zpracovanou rostlinnou hmotu. Zajištěné věci budou

zaslány k odbornému zkoumání
na kriminalistickou expertizu,“
přidala Irena Urbánková s tím, že
jednačtyřicetiletý pěstitel marihuany si už převzal usnesení o zahájení trestního stíhání. „V případě
prokázání viny a odsouzení mu
za uvedený trestný čin hrozí až
pětiletý pobyt za mřížemi. Trestní stíhání obviněného je vedeno
na svobodě,“ prozradila závěrem
mluvčí krajské policie.

po kvartetu hledaných

Tichý zloděj
Ze spáchání trestných činů
krádeže a neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku
je podezřelý zatím neznámý pachatel. Ten v úterý
3. června kolem ppůl dvanácté v noci na ulici Újezd
v Prostějově okradl naprosto
nepozorován jednatřicetiletého muže o jeho peněženku, kterou měl v zadní
kapse kalhot. Okradený v ní
měl dvěstěsedmdesát korun
a platební kartu. Zloději v případě zjištění hrozí
dvouletý kriminál.

Neopatrná dívka
O notebook přišla v pátek
30. května v odpoledních
hodinách
devatenáctiletá
dívka. Tašku i s notebookem
si slečna položila na schody
u vlakového nádraží v Janáčkově ulici v Prostějově.
Neznámý pachatel toho využil a tašku i s notebookem
jí v nestřežené chvíli vzal.
Způsobil jí tak škodu za deset tisíc korun.

Přišel o notebook
Odcizením notebooku a rozbitím okna na vozidle skončila krádež vloupáním, ke
které došlo ve středu v pozdních odpoledních hodinách
v ulici Za velodromem. Zatím neznámý
ý ppachatel rozbil
okno na vozidle Škoda Fabia
a z vnitřních prostor odcizil
brašnu i s notebookem. Způsobil tak celkovou škodu za
třicet tisíc korun.

Dva v jednom
Minulé úterý 3. června kolem
půl jedenácté v noci kontrolovali policisté na Lidické
ulici v Prostějově
j
vozidlo
Škoda Felicia. Dvacetiletý
řidič nadýchal 0,12 promile
alkoholu. Přiznal se, že krátce předtím si dal pivo. Při
kontrole navíc policisté zjistili, že mladý muž nemá za
volantem co dělat. Magistrátem města Brna má totiž
vysloven zákaz řízení všech
motorových vozidel až do
druhé poloviny září letošního
roku. Je podezřelý ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání, za který mu hrozí
až tříletý pobyt za mřížemi.

Volkswagen je fuč!
Ze spáchání trestného činu
neoprávněného
užívání
cizí věci je podezřelý zatím
neznámý pachatel, který
někdy v době od úterý do
čtvrtku, odcizil osobní vozidlo Volkswagen Golf, které
bylo zaparkované na Sídlišti
Svobody. Majiteli způsobil
škodu za třináct tisíc korun.
V případě zjištění pachatele
mu hrozí až dvouletý pobyt
za mřížemi.

Zloděj na ubytovně

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.

ČERNÁ KRONIKA

MICHAL BÁTĚK

JOSEF PARŮŽEK

ANTONÍN PROCHÁZKA

JIŘÍ ČERVENKA

se narodil 9. srpna 1976 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 5. června 2014. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 36
do 38 let, měří mezi 175 až 180
centimetry. Bližší údaje nejsou
známy.

se narodil 5. května 1986 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 2. června 2014. Jeho
zdánlivé stáří je 28 let a měří 171
centimetrů. Další údaje k popisu
osoby se v policejní databázi nevyskytují.

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

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

Někdy v nočních hodinách ze čtvrtku 6. na pátek
7. června vnikl po předchozím poškození skleněné
výplně dveří do jednopokojového bytu ubytovny na
Vojáčkově náměstí v Prostějově dosud neznámý pachatel. Obyvatelům z pokoje
odcizil Playstation 2 a sportovní obuv značky Adidas.
Způsobil škodu ve výši jednoho tisíc korun. Policisté po
pachateli pátrají.

Zpravodajství

BACHA: na Hloučele NĚKDO TRÁVÍ PSY!
Majitel šestileté Isis chystá TRESTNÍ OZNÁMENÍ

Prostějov/mls - Uplynulou středu vyrazil Michal Faltýnek se
svojí šestiletou fenkou Isis jako
obvykle na procházku do blízkého lesoparku Hloučela. V tu
chvíli absolutně netušil, že se
tak děje naposledy. Milovanou
Isis totiž právě v tento den někdo otrávil, následující ráno
5. června zemřela. Podle jejího
majitele jde v této lokalitě Prostějova za poslední tři roky už
o sedmého otráveného psa...
Je otřesné, pokud si někdo svoji
životní frustraci vybíjí na zvířatech. Právě to zřejmě potkalo
i fenku zmíněného pana Faltýnka. Dle jeho slov mu někdo
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v průběhu uplynulého týdne otrávil fenku Isis, která měla pro celou
jeho rodinu absolutně nevyčíslitelnou hodnotu.
Michal Faltýnek venčil šestiletou
Isis v lesoparku Hloučela pravidelně. „Ve středu čtvrtého června
jsem ji měl celou dobu na dlouhém vodítku, nemohl jsem úplně
kontrolovat, jestli náhodou někde
něco nesežrala. Večer se začala
motat, dostala vysoké horečky,
hodně pila. Bylo mi jasné, že se
musela někde otrávit. Provedl
jsem odběr a nechal jej vyhodnotit v laboratoři. Výsledky mě nepřekvapily. V těle měla až pětsetnásobně vyšší množství těžkých

Miláček celé rodiny. Šestiletá fenka Isis spávala ráda na gauči,
společnost jí přitom často dělali členové domácnosti či její kočičí
kamarádky.
Foto: archiv Michala Faltýnka

kovů, než bývá obvyklé. Za její a v pondělí jej podám,“ zjistil
smrtí mohl stát jed na krysy nebo Večerník v pátek odpoledne.
jiná prudce jedovatá látka,“ svěřil
se redakci Večerníku Michal FalPolicie zatím
týnek, který má se zvířaty bohaté
o případu neví
celoživotní zkušenosti.

Kdo za tím stojí?
O problému otrav psů slyšel
už dříve. Nyní chce především
varovat ostatní pejskaře. „Co
jsem zjišťoval, tak by se mělo
jednat o minimálně sedmého
otráveného psa na Hloučele za
poslední tři roky,“ tvrdí Faltýnek, který se netajil s podezřením, kdo by za otravami mohl
stát. „Myslím si a nejsem v tom
určitě sám, že něco takového
provádí některý z obyvatelů
domů s pečovatelskou službou
v Polišenského či Hacarově
ulici. Právě kolem nich jsme
s Isis ve středu procházeli,“ poznamenal chovatel. „Někteří lidé
odtamtud totiž nenávidí všechny
a všechno na světě. Projevuje
se to i tím, co všechno vyhazují
z okna,“ vyjádřil se doslova Michal Faltýnek, který nyní připravuje podání trestního oznámení.
„Chystám všechny podklady

Přestože majitel zřejmě otráveného psa dle svých slov volal
nejprve na městskou a pak i na
státní policii, ani jedna z těchto
bezpečnostních složek jeho případ zatím neeviduje. „O žádné
otravě psa za poslední dobu jsem
nic neslyšela. Pokud by se tento
případ potvrdil, určitě se na danou
oblast více zaměříme,“ přislíbila
Večerníku tisková mluvčí Městské
policie Prostějov Jana Adámková.
Nic podobného zatím není ani
v záznamech Policie ČR. „Na
Prostějovsku letos evidujeme
pouze jediný případ otravy psa,
k němuž došlo v březnu v Dobromilicích. Policisté jej šetří pro podezření ze spáchání trestného činu
týrání zvířat, na který trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody
až na tři roky,“ reagovala Irena
Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR s tím,
že pachatel dosud nebyl vypátrán.
Případ budeme i nadále sledovat.
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OPĚT ZELENÁ!

čtěte na straně 8
Další problém? Takto na konci týdne vypadala voda v nádrži pod mostem u penzionu Happy Valášek. Co je příčinou zeleného povlaku zatím není jasné.
Foto: Martin Zaoral

ČERNÁ STŘEDA:
zemřel v „pouličce“!
Prostějov/mik - Nález mrtvého
muže v Krasické ulici nebyl
jedinou tragédií středečního
večera. Zděšení mezi cestujícími linky městské hromadné
dopravy v Prostějově vyvolala
smrt staršího muže, k níž došlo
v autobusu přímo během
jízdy!

„Mohu potvrdit, že ve středu
čtvrtého června zhruba před
dvacátou hodinou večerní jsme
přijali oznámení o kolapsu
šedesátiletého muže přímo v
busu městské hromadné dopravy. Naši lékaři se po příjezdu
na místo snažili bezvládného
muže resuscitovat, bohužel

neúspěšně. Podle všeho u něj
došlo k náhlému srdečnímu kolapsu. Byla nařízena zdravotní
pitva,“ prozradil Večerníku Radomír Gurka, šéf prostějovské
záchranky. „Případ vyšetřujeme
jako náhlé úmrtí,“ přidala
mluvčí krajské policie Irena Urbánková.

BODAVÝ HMYZ ZAČÍNÁ ZNOVU OHROŽOVAT PROSTĚJOVANY
B
Hasiči minulý pátek likvidovali hnízdo s rozzuřenými
ý včelami u Zlaté brány

Máme
e sse
e snad
s ad opět
sn
o začít bát i v Prostějově bodavého hmyzu? Teplejší počasí znovu přináší
do našeho města typické zásahy hasičů na likvidaci rojů či hnízd vos, včel a sršňů. Vzorovým příkladem je páteční případ, kdy těsně po poledni
záchranáři ve speciálních oblecích a pomocí vysokozdvižné plošiny likvidovali roj rozzuřených
včel u Zlaté brány na náměstí T. G. Masaryka.
Užitečný, ale i nebezpečný hmyz si totiž vytvořil velké hnízdo v koruně vzrostlé lípy, což včas
zpozoroval všímavý strážník městské policie.
Prostějov/mik
„Sledoval jsem vše několik minut, na strom se slétl úplný mrak
včel, které ve větvích nejdříve vytvořily tři nebo čtyři takové menší hrozny, posléze se však seskupily do jednoho velikého hnízda.
Přivolal jsem hasiče, protože roj
ohrožoval i chodce na náměstí
a bylo zapotřebí jej zlikvidovat,“
prozradil Večerníku přímo na
místě zásahu jeden ze strážníků
Městské policie v Prostějově.
„Přivolaní hasiči, kteří jsou k podobným zákrokům speciálně
vycvičeni, hnízdo včel z koruny

stromu odsáli obrovským vysavačem a včely posléze odvezli
k likvidaci. Naštěstí nikdo z návštěvníků města v tu chvíli nebyl
pobodán,“ komentovala páteční
zásah na hlavním prostějovském
náměstí Vladimíra Hacsiková,
tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého
kraje.
Jak se Večerník právě ze statistik
krajských hasičů posléze dozvěděl, ročně provedou záchranáři
přímo v Prostějově desítky odchytů a následné likvidace rojů
bodavého hmyzu. Nejnebezpečnějším v tomto ohledu byl rok

Počet případů likvidace bodavého hmyzu v Prostějově

YLI JSME

(k 3. 6. 2014)

U TOHO!

Zdroj: HZS Olomouckého kraje

2011, kdy hasiči takto zasahovali v neuvěřitelném počtu stopětadvaceti případů.
Ale pozor, hasiči nepřijedou
vždy, když někdo ohlásí větší
množství včel, vos či sršňů na
jediném místě. Podstatou výjezdu je provádění likvidace rojů
pouze tehdy, když hrozí nebezpečí z prodlení. „Hasiči vyjíždí
likvidovat roje na veřejná prostranství, kdy by mohlo dojít kí
pobodání dítěte nebo alergika,
v případech, kdy se roj usadil na
veřejné budově, dětském hřišti, mateřské školce a podobně.
Z tohoto místa musím upozor-

nit, že hasiči nejsou deratizační
firma a nevyjedou k zásahu na
požádání každého. Všechny případy se posuzují individuálně,
je třeba vyhodnotit nebezpečí
situace. Když jednotka dorazí
na místo a zjistí, že žádné bezprostřední nehrozí, zásah neprovede,“ upozorňuje Vladimíra
Hacsiková s tím, že v minulosti
dokonce došlo k několika případům, kdy hasiče zneužili mnozí
vtipálci prostřednictvím tísňové
linky. Nebo lidé, kteří prostě jen
přeháněli a za nebezpečné považovali pár kusů bodavého hmyzu v jejich blízkosti. „Za těchto

okolností můžeme dokonce
občana, který zneužil linku tísňového volání, pokutovat. Proto
si každý musí sám podle svého
uvážení vše vyhodnotit a dobře
si rozmyslet, jestli hasiče v těchto
případech zavolá nebo ne,“ objasnila mluvčí krajských hasičů.
Bodavý hmyz lze odchytávat
pouze tehdy, když není rozlítaný. Poté se hnízdo pomocí
vysavače naplní do igelitového
pytle, odstřihne se a pomocí
chemických prostředků zlikviduje. „Tento postup byl konzultován s včelaři, kteří v něm
spatřují výhodu nejrychlejšího,

Pozor, včely! Hasiči minulý pátek v poledne likvidovali včelí
hnízdo na lípě u Zlaté brány v Prostějově. Jak potvrzuje mluvčí
krajských hasičů Vladimíra Hacsiková (na menším snímku), ve
všech případech se odchycený hmyz chemicky likviduje.
2x foto: Michal Kadlec, 1x foto: www.hzsol.cz
nejčistšího a nejjednoduššího zásahu. Každý včelař má povinnost
hlídat si své včelstvo a žádný
z nich si nechce cizí nalezený roj

vzít, protože hrozí nebezpečí přenosu chorob,“ podotkla závěrem
ke způsobu odchytu Vladimíra
Hacsiková.

Prostějov/mls - „Vychcánci“
z předváděcích akcí pro seniory
stále řádí, a to i v Prostějově.
V průběhu uplynulého týdne
dorazilo do redakce Večerníku
oznámení hned několika občanů,
kteří byli telefonicky pozváni
právě na jednu takovou proslulou
„předváděčku“. Ta se ve čtvrtek
skutečně konala v prostějovské

restauraci Luto a zřejmě i v nedalekém Smíchovském zámečku.
Ani o jedné z těchto akcí přitom
Česká obchodní inspekce (ČOI)
neměla ani tušení. Tím organizátoři
jednoznačně porušili zákon, za což
jim „ČOIka“ nyní může napařit až
pětimilionovou pokutu!

O nejkrásnějšího Čecha bojuje i „Prostějovák“!
Prostějov/akr - Že soutěže
krásy už dávno nejsou jen
výsadou žen, o tom se všeobecně ví. Obdobou tradiční
České miss je klání Muž roku, které organizuje známý
herec David Novotný. O tom, že se také v Prostějově
skrývá mnoho zajímavých a krásných tváří, není věru sebemenších pochyb a tak po úspěchu řady prostějovských
žen i dívek v nejrůznějších soutěžích má nyní naše město
svého fešáka i mezi silnější polovinou lidstva. Ve finále
zmíněného zápolení o Muže roku 2014 je totiž místní rodák
Petr Zapletal!
A Večerník vám jako první přináší o tomto sympatickém
mladíkovi exkluzivní informace, které se můžete dočíst na
straně 13 dnešního vydání.

Pěkně pohromadě. Dvanáct svalnatých finalistů v celé své kráse, Petr Zapletal z Prostějova stojí na
snímku úplně vpravo.
Foto: internet
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Porušili zákon. O neohlášenou akci „šmejdů“ v prostějovské
restauraci Luto se už zajímá i Česká obchodní inspekce. Byli jste
také pozváni? Napište nám!
Foto: Martin Zaoral

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+

75

T jje věc!
To
ě ! Dík
Díky novému
é
ultrazvuku,
lt
který uvedli v prostějovské nemocnici do
Sedm, to
provozu, se mohou maminky podívat do
je moc! Netváře svého ještě nenarozeného miskutečný den měli
minka. Plně digitální ultrazvukominulé pondělí prostěvý systém nabízí excelentní
jovští policisté i jejich kolekvalitu obrazu a rodiče
gové z vesnických oddělení. Na
mají možnost si odsilnicích totiž nachytali hned sedm řidinést i fotogračů pod vlivem návykových látek! Pět z nich
fie plodu.
se před jízdou napilo alkoholu, u dvou pak
byla pozitivní zkouška na drogy...

Třičtvrtě století na tomto světě
oslavil uplynulý pátek primátor Statutárního města Prostějov Miroslav Pišťák. Jelikož
se takové půlkulaté jubileum
sluší notně oslavit ve velkém
kolektivu, nemohl si k této narozeninové párty první muž
radnice vybrat lepší „kvelb“
- hotel na tenisových kurtech!

-

Osobnost týdne
MICHAL DAVID

Upl
Uplynulý
týden se to osobnostmi
a sla
slavnými hvězdami v Prostějově
jenom
jeno hemžilo. Přesto zřejmě tou největší byl Michal David, který při svém
koncertu
kon
po krátkém čase od slavné
jízdy
jí
hokejových Jestřábů kvalifikací o první ligu opět zaplnil
Víceúčelovou halu-zimní stadion.

Výrok týdne
„JÁ BÝT PRŮŠOU,
UDĚLÁM
Z TOHO KRYTÝ
AQUAPARK!“
Čtenář Večerníku vidí
přeměnu ve správě
„kaska“ přesně takhle...

JEDNA VĚTA EUROVOLEBNÍ, JEDNA CHVÁLÍCÍ, A PAK VĚTY NOSTALGICKÉ...
lých devatenácti procent voličů je
to vlastně zbytečné. Zjistil jsem,
že ani politické strany a hnutí se nenechaly „UNIÍ“ moc
vzrušovat, neboť většina z nich
v době eurovolební již řešila
volby podzimní - komunální
a to buď představením kandidátů,
případně laděním podzimní kanDnešní analýza bude didátky. Volič tak může očekávat
možná vypadat roz- buď velká překvapení anebo velkou blamáž, to ponechme na stratříštěně a nesouvis- nách a hnutích.
le, ale ono nakonec Na náměstí máme piano. Atrakvšechno souvisí se ce, kterou se pyšní anebo ji ruší
pro protesty obyvatel jiná města.
vším, a mnohdy stříp- Já tvrdím, maje hudební sluch,
ky dávají dohromady že pokud budou hrát lidé hudjeden ucelený obraz, bymilovní, nechme ho tam kde
je, osobně jsem již třeba slyšel
který je třeba pře- nádhernou přehrávku ústřední
destřít ostatním. A tak melodie z filmu Piráti z Karibitedy pojďme do toho... ku. A tak pianu přeji, ať nám
vydrží, ať se nestane terčem
vandalů a hlavně také nepřízniMartin Mokroš
vého počasí, které naštěstí nám
Původně jsem chtěl rozvláčně Prostějovanům nedává tolik zas odstupem pitvat eurovolby, ale brat jako našemu okolí. Jak ale
vzhledem k volební účasti nece- zjišťuji, v posledních dnech přece

Analýza

jen takřka neustále brání klavíristům-amatérům, aby si na piano
zahráli. Snad sluníčko vyleze
a kulturou ve městě pohne.
S nostalgií jsem zjistil, že se má
rušit na „Wolkerce“ market Billa.
Proč s nostalgií? Billa vyrostla na
půdě bývalého Dělnického domu
a právě v „Dělňáku“ jsem v roce
1987 přebíral svoji gymnaziální
maturitní stužku a pozoroval,
jak se kolegové průběžně opíjejí
tehdy populárním bílým vínem
„Ostravský kahan“. Pak v době
demokratické jsem s radostí zjistil, že zde bude stát stejný obchod,
který jsem se zalíbením pozoroval v Rakousku a Německu, když
jsme se dostali bez problémů „na
západ“ díky „sametu“. Následně
jsem do Billy mnoho let chodil
nakupovat, a teď mne čeká velké
prázdno. Ano, Billa má v Prostějově své další dvě prodejny, ale
na Wolkerce to bylo nejdřív a teď
to bude chybět dle diskuzí nejen
mně, ale mnoha dalším spoluobčanům. Ale nezoufejme, vážení,
prý zde má být bowling centrum,

tak si místo nákupu potravin
půjdeme hodit koulemi.
Vzdušnou čarou kousek od Billy
na „Wolkerce“ stojí oblíbený terč
všech debat poslední doby prostějovské „kasko“. Dočetl jsem se,
že se změní správce této budovy,
a cílem změny je ušetřit. Opravdu teď nehodlám souhlasit ani
polemizovat, ale zajímá mne jako
klienta s platnou smlouvou pro
akci na leden 2015, zda budu muset něco řešit s novým správcem
a znovu něco podepisovat anebo
se mohu spolehnout na serióznost
nových šéfů. Tito svoji činnost
zahájí v červnu, a tak se sluší nechat jim tradičních sto dnů hájení.
Již na konci září však bude dobré
si na nový chod „kaska“ posvítit
a zhodnotit, zda změna byla ku
prospěchu anebo šlo jen o jakousi
„Potěmkinovu vesnici“ bez konkrétního cíle či vize.
A teď již přecházím k větám
nasířeným. Rekonstrukce, rekonstrukce, rekonstrukce, to je
slovo, které jsem v souvislosti
s prostějovskými komunikace-

mi slyšel v poslední době velmi
často. A tak konstatuji, že provizorní rondel na ulici Šárka ano, byl
třeba, rondel na konci ulice Dolní
ano, byl třeba, rekonstrukce ulice
Šárka je třeba, opravy chodníků
jsou třeba, dodělat cyklostezky
je třeba, ale proč rekonstrukce
povrchu ulice Dolní, tak to tedy
opravdu nevím. Vždyť ta byla dokončena v roce 2009 za 3,2 miliony korun a v roce 2014 máme ulici
opět zavřenou, neboť se dělá nový
povrch jinou firmou znovu a nepochybně opět za pěknou sumu.
Uniká mi PROČ? A důležitý dovětek. Použil jsem slůvko dělá,
což je podobné slovu pracovat,
takže popíšu krátce „práce“ po
uzavírce 26. května. Na rondelu
se opravdu usilovně, všechna čest,
pracuje, zbytek ulice zeje prázdnotou, řidiči stojí před zákazovými značkami, ti drsnější zákaz
porušují a jedou dál, ti zodpovědnější hledají nějakou objížďku
a bloudí. Toto trvá DVA dny! Třetí
den se „na stavbě“ objevuje jeden
pracovník v oranžové vestě a bě-

hem dne je do silnice vybroušena
patnácticentimetrová brázda z jejích dvou třetin. I tak někteří řidiči
sice pomaleji, ale stejně vjíždějí do
zákazu, a přes brázdu projíždějí,
což se jim ovšem stává osudným,
a tak to již některé stálo až dva
tisíce korun. V době odevzdání
této analýzy je na ulici Dolní vyfrézováno všude oněch patnáct
centimetrů a vykopáno několik
děr na okraji silnice. Já jsem nucen
parafrázovat úvod populárního seriálu Kobra 11 asi takto: „Jejich revírem je Dolní, jejich tempo je hlemýždí, jejich nepřítelem je aktivita
a práce, to jsou stavbaři na Dolní!“
Jeden můj prarodič byl též profesionálním stavbařem, podílel se
i na zahájení stavby dálnice D1,
ale pokud se teď tam odněkud
z nebe dívá, musí se mu panenky
protáčet a očekávám pár blesků,
pokud se to na Dolní nepohne!
Přemýšlím, že si půjčím ono piano z náměstí a začnu hrát na Dolní
nějaké budovatelské melodie, třeba se něco stane anebo taky ne, ale
stát by se, sakra, mělo!

fejeton Nákupy na vlastní nebezpečí LIDI, TŘIĎME ODPAD! NEBO TO PEPA PODPÁLÍ...
týdne

Petra Hežová
Léta, kdy jsme si z obchodu
donesli prošlý jogurt nebo
podezřele zapáchající salám,
nahradila doba, kdy jsme
překvapováni zapečenými
hlodavci v housce, hmyzem
ve vlašském salátku nebo
nově E. colou nadopovanou
zeleninou.

Takže vlastně jednoduše
dřív, než se dáte do snídaně, raději si projeďte
příslušné webové stránky,
zkontrolujte čárové kódy
a data spotřeby. Za vodou
jsou šťastní majitelé sady
Malého chemika, kteří si
mohou nezávadnost svačiny
zkontrolovat bez čekání na
analýzu inspektorů Státní
zemědělské a potravinářské
inspekce. Abych se přiznala,
těch vaniček rajčat z jedovaté marocké kolekce jsem
slupla minimálně deset, takže každou volnou chvilku
odbíhám k zrcadlu, abych
si ověřila, že mi neroste třetí oko. Ale když ta rajčata
byla zlevněná, proti tomu se
prostě nedá bojovat. Malý
příklad za všechny: doma
chybí chleba, vypravím se
tedy pro něj do nejbližší

prodejny a najednou lup a táhnu se domů s minimálně dvěma plně naloženými
taškami a hádejte co, ten
chleba tam stejně nemám!
V tom musí být nějaký trik.
Ta směs veselých barev
na akčně zlevněném zboží
a prodavaččino zpěvavé: „Budete si ještě něcóó
přáááát?“ „Dělááá to sto
osmdesáát dva padesááát!“
To má určitě nás, nebohé
zákazníky, uvést do nákupního rauše, kdy koupíme
i to, pro co jsme původně
rozhodně nepřišli. V souvislosti s tím je pro mě celkem
nepochopitelné, že tihle prodejní mágové mají jedny
z nejnižších platů. Hůř jsou na
tom prý už jen ruští kosmonauti a těm se hned tak s něčím konkurovat nedá. Takže,
nakupování třikrát zdar!

Konstelace
hvězd Prostějova
Také čekáte na to pravé letní počasí a ze zamračené oblohy jste

nervózní? Prostějované v tomto týdnu neprožijí zrovna radostné
okamžiky, takzvaná blbá nálada převáží u většiny z nich. Nezbývá
než se odreagovat v restauračních zařízeních...

Berani - 20.3. až 18.4. Nelaškujte s nadřízenými, ti
totiž v žádném případě nechtějí ztratit nic ze svého
respektu. Pokud se jim přece jenom chcete vetřít do
přízně, zvolte raději jiný způsob. Například perfektně zvládnuté zadané úkoly.
Býci - 19.4. až 19.5. Čeká vás docela fofr, musíte dohnat věci, na které jste se během uplynulého
týdne vykašlali. Budete mít k nápravě ale žalostně
málo času, protože rodina bude také požadovat,
abyste se jí věnovali. Každá minuta dobrá...
Blíženci - 20.5. až 19.6. Pokud už teď spřádáte plány na letní dovolenou, nenechte se ovlivnit penězi.
Pokud nemáte na rozhazování, rozhodně neplánujte výjezd do zahraničí, vždyť i doma v republice je
krásně a užijete si plno romantiky.
Raci - 20.6. až 21.7. Obdržíte dopis, který vás zvedne ze židle. Půjde totiž o omyl, ovšem než na to
přijdete, natropíte spoustu hloupostí a neuvážených
kroků. Hned se budete snažit problémy vyžehlit, ale
půjde to hodně ztuha.
Lvi - 22.7. až 21.8. V oblasti lásky byste se měli
vyhnout majetnickému chování a žárlení. Patrně je
to jen důsledek vašeho rozpoložení, které vás nutí
nadměrně dumat nad vztahy. Donekonečna je rozebíráte a vidíte problémy tam, kde nejsou.
Panny - 22.8. až 21.9. Rodina nebude rozumět
tomu, proč chodíte jako tělo bez duše. Vrásky na
čele vám přidělají stresy v zaměstnání a svou ustaranost si přinesete i za práh domova. Budete mlčet,
ale kdybyste si vylili srdce, uděláte lépe.
...ještě

+

Váhy - 22.9. až 21.10. Anonym adresovaný vašemu nadřízenému vás pořádně naštve, i když je
pravdivý. Budete toho muset tento týden hodně vysvětlovat. Zvláště půjde o to přesvědčit šéfa o vaší
loajálnosti k firmě a snaze být spolehliví.
Štíři - 22.10. až 20.11. Osloví vás člověk, kterého
od vidění znáte. Pokud vás zaujme a budete ho
poslouchat, může se vám absolutně přetočit život
naruby. Dostanete totiž od něj nabídku, která se neodmítá. Pusťte se do toho!
Střelci - 21.11. až 20.12. Pustíte se po dlouhé době
do vaření, ovšem výsledky budou velmi tristní.
O víkendu oběd připálíte a jen dílem štěstí nebudou
muset přijet k vašemu příbytku hasiči. Být vámi,
věnujeme se raději sexu...
Kozorohové - 21.12. až 19.1. Nezříkejte se rad
zkušenějších lidí. Popovídání s moudrým člověkem
vám může ukázat nové úhly pohledu na vaši situaci.
Je pravda, že ve většině případů si stejně všechno
uděláte podle svého, ale přece…
Vodnáři - 20.1. až 18.2. Na ulici si dávejte pozor,
nikdy nevíte, kde můžete přijít k úrazu. Hlavně se
proboha vyhýbejte místům, kde dělníci rozkopávají
chodníky nebo silnici. Pokud pracovní týden přežijete, víkend bude parádní.
Ryby - 19.2. až 19.3. Utíkejte z tohoto města ven,
protože tady vás nečeká vůbec nic pěkného. Stres
v práci, doma jen samé hádky a co se týká partnerského vztahu, škoda mluvit. Vám pomůže pouze
samota strávená na horách.

Martin Zaoral
Říká se, že kdo chce zapalovat, musí hořet. To byl zřejmě
i případ Josefa Pekáčka
z Mostkovic, jehož zásluhou
hořely kontejnery po celém
Prostějově. Než Pepa nádobu
na odpad zapálil, tak se prý
sám pěkně dopálil. A cože ho to
tak naštvalo?
V první řadě skutečnost, že je
sám a nemá kde bydlet. Snad
ještě víc jej vytočil fakt, že někteří spoluobčané špatně třídí odpad! Možná byste se divili, ale

právě bezdomovec Pepa patří
k nejhorlivějším propagátorům recyklace. A těžce nese,
když není vše tak, jak má být...
Pepa podobně jako čím dál
víc lidí u nás si totiž k popelnicím vypěstoval více než vřelý
vztah. Když se zadaří, najde
v nich něco na sebe i do sebe.
Obzvláště rád však má nádoby
na tříděný odpad. V některém
z těch modrých vždy objevil nějaký ten papír, a s ním pak hurá
do sběrny, ať je na pivo!
Jenže někteří z Prostějovanů
v tom Pepovi začali dělat bordel. „Nevěřili byste, co lidi do
těch kontejnerů občas hodí.
V jednom jsem našel dokonce
cihlu. To mě tak dopálilo, že
jsem ho raději zapálil,“ vysvětloval horlivě poněkud vznětlivý
Pekáček.
Pepa je těžký notorik, kterému
to chlast v hlavě už trochu po-

glosa

motal. Přesto se zkusme vžít
do jeho kůže. On totiž kromě
alkoholu má na světě skutečně
jen velmi málo životních jistot.
Jednou z nich je, že v příslušném kontejneru vždy najde to,
co čeká, tedy například spoustu cenného papíru, co pro něj
má hodnotu jako pro jiného
akcie ČEZu. A když místo něj
ve svém modrém trezoru objeví
něco jiného, je to pro něj, jako
by vám manželka z ledničky
vyhodila utopence a místo nich
tam dala špinavé prádlo. Taky
by vás to vykolejilo...
Tohle samozřejmě Pepu neomlouvá. Nicméně za něj
i ostatní jemu podobné bych
se přece jen přimlouval. Lidi,
třiďme ten odpad pořádně.
Fakt to má smysl!

Agentura

Žouželín poradcem šéfa policie!

Tomu se říká sakra spravedlnost! Král zlodějů aut George
Žouželín byl náčelníkem bandy,
která během několika let čmajzla
stovky luxusních aut, především
těch mladoboleslavských. A jaký
byl trest? Přímo Hóserovský,
místo pěti let si v arestu pobyl
pouhých pár měsíců a lifrovali ho zpátky na svobodu. Jak
ovšem slovutná Agentura Hóser
zjistila, o jeho polepšení by mělo
být postaráno. George Žouželín
totiž nastupuje k policii!
„Už před časem vyhlásila prostějovská policie výběrové řízení na
místo poradce vedoucího zdejšího územního odboru pro oblast
krádeží motorových vozidel.
Nikdo se bohužel nepřihlásil,
takže po domluvě s ředitelstvím
všech kriminálů Olomouckého
kraje došlo k dohodě, že z vězení propustí pana Žouželína.
A ten okamžitě nastoupí na tuto
pozici. Jsme přesvědčeni, že
udělat kozla zahradníkem je to
nejlepší řešení,“ sdělila překvapeným redaktorům Agentury
Hóser Naďa Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olmáckého kraja.

Podle dalších zdrojů blízkých
strážcům zákona a pořádku by
měl Žouželín být tím, který popožene vyšetřování současných
případů krádeží vozidel. „Je
pravda, že jsme si ho z kriminálu
přímo vyžádali, proto ho pustili
tak brzo. Pan Žouželín přesně ví,
kdo tady krade auta, kam je kdo
vozí a kolik za ně kdo dostává.
Já myslím, že s jeho pomocí opět
zvýšíme procento objasněnosti
těchto trestných činů,“ prozradil
svůj názor šéf prostějovské policie Pavlín Starák. Otázka, zda
je normální zaměstnávat kriminálníka a ještě si z něho udělat
poradce, šéfa našich strážců
zákona pobouřila. „Kdybych na
policii potřeboval poradce pro
blbé kecy, tak bych si okamžitě
najal někoho z vašich redaktorů,“ odpověděl sprostě Pavlín
Starák.
Jak ovšem prozradili ještě jeho
nadřízení, hodně těžké bude
jednání o Žouželínově platu. To
je zatím jediná překážka před
podpisem smlouvy o poměru na
dobu věčnou. „Počítáme s tím,
že pan Žouželín bude brát mzdu
ve výši čtvrt milionu korun mě-

síčně. Jak on sám sdělil ve svém
požadavku, musí se mu tato
nová práce u policie rentovat
víc, než kdyby začal znovu krást
auta,“ podotkla mluvčí krajské
policie Naďa Urbánková.
Na názor se Agentura Hóser
zeptala primátora Prostějova.
„Nemyslím si, že by to bylo něco
proti něčemu. Jenom ať pan
Žouželín prokáže své schopnosti. A vůbec, já chystám oslavy
svých narozenin, na podobné
ptákoviny nemám čas,“ odbyl
nás Miroslav Nakaseseděl.
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 dvojici
nejzajímavějších, které vám
nyní předkládáme...

Jak se po nich pátrá?
Se zájmem sleduji ve Večerníku pravidelnou rubriku
s názvem Pátrání po kvartetu
hledaných´, v níž se objevují
Prostějované v hledáčku policie. Zajímalo by mě ovšem,
jakým způsobem policisté
pátrají po těchto lidech, tedy
lépe řečeno, jak se snaží je dopadnout. Dávno pryč jsou totiž
doby, kdy jsem byl tak aktivní, že pokud jsem někoho ze
zveřejněných osob spatřil ve
městě, nahlásil jsem to na linku
158. Bylo to totiž úplně zbytečné! Například jsem viděl
muže, co byl v pátrací relaci už
půl roku, sedět v jedné z prostějovských restaurací. Zavolal
jsem na „stopadesátosmičku“
a nahlásil to. Čekal jsem deset minut, půl hodiny, hodinu.
A nic! Nikdo nepřijel, nikdo
toho hledaného zloděje nepřišel zatknout. Když se to tak stalo několikrát, řekl jsem si, že to
vážně nemá smysl. Nemluvě
o tom, že i dnes se spousta celostátně hledaných lidí normálně pohybuje po městě, jsou vysmátí a vůbec nemají obavy, že
by je některý z policistů mohl
zadržet. Dokladem toho je případ, o kterém jste informovali
ve Večerníku. Sedmnáctiletý
Santino Horváth chodil s celou
partou po náměstí, vysedával
v Avionu a potloukal se nejčastěji po Svatoplukově ulici. Není
tedy divu, že ho museli chytit
strážníci a ještě k tomu, což je
opravdová ironie, před sídlem
Policie ČR na ulici Újezd!
J. P., Prostějov

Pěšky v těhotenství?
Nedá mi to a musím reagovat
na názor pana Petra Urbana
z minulého čísla Večerníku.
Pan Urban komentuje stížnosti lidí z lokality Vrahovic,
kteří poukazují na dopravní
komplikace týkající se situace
na Dolní ulici a s tím spojené
zácpy na Vrahovické. Pan Urban velice „chytře“ všem radí
a doporučuje, aby lidé chodili
měsíc pěšky, že jich neubude.
Výborné řešení na všechny trable, zvláště pro ženu
v osmém měsíci těhotenství
a s malým dítětem! Už se
vidím, jak křepce vykročím
za svítání z domu, abych do
deseti hodin byla na kontrole
u lékaře, dítě táhnu za sebou,
břicho před sebou a na nákup
nejspíš potáhnu krosnu na zádech... Ano, současná dopravní
situace není ideální, taky mi to
vadí, ale rozhodně nenadávám,
protože se s tím stejně nedá nic
dělat. Více k vzteku je, že není
moc možností, kudy to objet,
protože třeba i Olomoucká je
na tom bledě. Prostě se s tím
ale musí počítat a vyjet dřív,
ale pro mě je zkrátka a dobře
auto nezbytnou nutností. Já jen
doufám, že to bude už průjezdné, jakmile budu potřebovat
vyrazit do porodnice.
J. Nováková, Vrahovice

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
V České republice slavíme různé svátky. Nedávno jsme tu měli
Den dětí, Mezinárodní den žen či Den matek. Ve světě se však
běžně slaví i Den otců, které si běžně připomínají v Německu,
Francii, Austrálii a dalších zemích. Údajně ho založila žena
v USA, která tímto svátkem chtěla vzdát hold svému otci, jenž ji
po smrti matky společně se čtyřmi sourozenci vychoval. Ve většině zemí „tatínci“ slaví třetí červnovou neděli. Ačkoliv prosadit
tento svátek v tuzemsku se zatím nedaří, zajímalo nás, co si o tom
myslíte vy. A tak jsme v prostějovských ulicích zjišťovali...

MĚL BY SE SLAVIT
DEN OTCŮ?
JANA
CHAMMAS
PROSTĚJOV

Vlasta
DOSEDĚLOVÁ
Prostějov

NE

ANO

Prostějovské hasiče vzrušily

NÁMOŘNICE
a SUPERMANKA

Nemáte rádi při milování nudné ticho a potřebujete při sexuálním výkonu nějakou podmanivou kulisu? Zkuste to nyní
u televize, ale v žádném případě ne u přímého přenosu
z hokejového či fotbalového utkání. K tomu by ženy své
mužské protějšky nepřemluvily. Erotická fantazie žen mívá
základ v jejich reálném životě. Kolikrát už s partnerem sledovaly film, u kterého však nesměly vyrušovat. Muži chtějí
i své oblíbené akční filmy nebo kovbojky sledovat v klidu.
Vůbec je nenapadne zahrát si na takového hrdinu na sedačce před televizí. Ženy to ale vidí jinak. Klidně by se nechaly filmovou scénou inspirovat, a projevit vášeň okamžitě.
Pokud ženy vidí romantickou scénu ve filmu či v seriálu,
hned si začnou představovat samy sebe na místě herců.
Akční scény se sexy hrdinou však s sebou též nesou erotický potenciál. Jen kdyby to těm mužům došlo! Odvážnější
ženy si sex při filmu představují v kinosálu. Na sedačkách
poslední řady trochu vyrušují ostatní diváky. Nejhorší alternativou je, když muže k sexu u televize nepřinutí vůbec nic.
To pak může i žena usnout, a je po romantickém večeru…

Krásné, ne? Na námořnici a Supermance mohli i hasiči oči nechat. Zda některého z nich převlečené
studentky svedly, to se paparazzimu nepodařilo zjistit...
Foto: Michal Kadlec

„Ne, podle mě by se Den otců
nijak zvláště slavit neměl. Den
matek má velkou tradici a také
určité opodstatnění, na rozdíl
ode Dne otců. Můj manžel pochází z Francie, kde se právě
Den otců slaví. A stejně jako
většina jiných svátků i Den
otců je tam považován za naprosto komerční svátek, který
slaví hlavně obchodníci.“

„Den otců by se slavit měl. Určitě by to mnohé potěšilo a měl
by se slavit také proto, aby jim to
nebylo líto (úsměv). Den otců by
mohl být stejně uznávaný jako
Den matek. Alespoň je obdarovat nějakou maličkostí. Na květiny ani čokolády si muži sice
zrovna nepotrpí, ale mohla by je
potěšit nějaká klobáska, pozvání
na kávu či zmrzlinu.“

Snímkem, který je opravdu
pastvou pro oči, se ještě
jednou vracíme k tradiční
akci Den s integrovaným
záchranným systémem,
jenž se uskutečnil na prostějovském náměstí T. G.
Masaryka. Jak je patrné,
návštěvníky přehlídky záchranářských a bezpečnostních sborů nebyly jen
malé „bezbranné“ děti...

Prostějov/mls
Ve chvíli, kdy prostějovští hasiči dohlíželi na děti, které
si prolézaly těžkou techniku používanou při požárech, to
v táboře našich záchranářů jenom zašumělo. U hasičského auta se najednou zjevily krásky z maturitního ročníku
nejmenované střední školy v Prostějově. Rázem byla pozornost hasičů upřena úplně jinam, než na vysvětlování dětem, na co se při hašení požárů používá to či ono...
„S tou námořnicí bych si někam vyplul,“ utrousil jeden
z příslušníků HZS.
Lepé dívky samozřejmě nebyly na náměstí náhodou a také
se nedá tvrdit, že zde sváděly hasiče či policisty. Jednalo se
o studentky, které v rámci tradičního posledního zvonění
vybíraly od lidí finanční příspěvky na maturitní večírek.
Nicméně obě dívky se staly krásným zpestřením nejen „Dne
s integrovaným záchranným systémem“...

Foto: Internet

Návrat ke

„starým” případům

Pila ve Ptení vykázala

ROČNÍ OBRAT

tři čtvrtě miliardy korun
Prostějov/mls

jak šel čas Prostějovem ...

PONDĚLÍ 10. ČERVNA 2013
Pila ve Ptení pomalu, ale jistě vstává z mrtvých. Významná firma, které hrozil podobný osud jako Oděvnímu podniku Prostějov, se navzdory
obrovským problémům dokázala z nejhoršího otřepat. A tomu by v roce
2009, kdy musela kvůli krizi a stomilionovým dluhům propustit všech
svých dvě stě čtyřicet zaměstnanců, věřil asi málokdo. Její vedení však na
rozdíl od managementu OP neztratilo nejen víru v budoucnost, ale i kontakt s realitou. A tak po nutných opatřeních byl koncem roku 2010 na pile
provoz obnoven, od letošního července pak zde plnohodnotně pojedou
oba provozy. Nyní tu pracuje čtyřiasedmdesát zaměstnanců, do rozšířené
výroby pila nabere dalších jedenáct lidí. Od července chce pořezat pětadvacet tisíc kubíků dřeva.

Nerudova ulice
Býval tu nevěstinec. Ulice získala pojmenování podle českého básníka a spisovatele Jana Nerudy (1834 až 1891). Do roku
1946 se nazývala Hloučelní ulice podle směru k nedaleké říčce
Hloučele. Na rohu s Plumlovskou ulicí jsou naproti sobě situovány dvě známé restaurace, z nichž v tradičním Hanáckém šenku fungoval během první republiky a protektorátu veřejný dům.
V protějším rekonstruovaném objektu sídlí penzion a restaurace
U Koníčka. V roce 1985 byl v Nerudově ulici otevřen rozsáhlý areál
domova důchodců. Dnes je zde převážně bytová zástavba, v rodinných domcích sídlí řada menších firem jako například Filemon &
Baucis s provozovnou na nám. T.G.Masaryka 24 v Prostějově.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Wolkerova ulice
INZERCE

ČERVEN 2014
Je to tak. Pila ve Ptení povstala z popela jako bájný Fénix. Firma, která
musela zcela zastavit provoz, se v průběhu uplynulého roku opět zařadila mezi největší zaměstnavatele na Konicku. „Loni jsme měli obrat tři
čtvrtě miliardy korun,“ potvrdil Večerníku v průběhu uplynulého týdne
ředitel ptenské pily Jan Vařeka. Společnost v současné době zaměstnává
dvaadevadesát lidí a každý měsíc nařeže pětadvacet tisíc kubíků dřeva.
„Pouze od listopadu loňského roku do letošního března jsme měli sezónní útlum, kdy to bylo o pětinu méně,“ upřesnil Jan Vařeka, podle něhož se jedná o dvě třetiny maximální kapacity pily. „Nepředpokládám,
že by u nás ještě někdy pracovalo víc jak sto padesát lidí. Ovšem stále
doufám, že na tento stav bychom se v budoucnu mohli dostat. I proto
v současné době připravujeme další investice do pily v řádu několika
stovek milionů korun, což by mělo zajistit naši lepší konkurenceschopnost,“ vyjádřil se šéf pily. Podle Vařeky další rozvoj pily bude ovlivňovat aktuální situace na trhu, svoji roli sehraje zejména pak výkupní cena
kulatiny. „Předpokládáme, že by se v budoucnu mohla snižovat, což by
nám určitě pomohlo,“ naznačil závěrem.
napsáno
před
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Vybíráme pro vás „půltucet“

SALÁTY

Rybí salát
1 kg

Vlašský salát
1 kg

Pochoutkový
salát 1 kg

Vajíčkový
salát 1 kg

Salát Rumcajs
1 kg

Bramborový
salát 1 kg

79,50

59,80

96,90

166,00

-

59,80

86,00

59,80

99,00

99,00

-

-

86,00

59,80

135,00

156,40

-

59,80

119,00

89,00

95,00

-

99,00

59,00

129,00

89,00

119,00

119,00

109,00

69,00

129,00

89,00

119,00

149,00

129,00

59,00

Naše RESUMÉ
Když je čas na svačinu, není
nad dobrý a čerstvý salátek
s křupavým pečivem. Ten rybí
mají nejlevnější v Albertu, tradiční „vlašák“ koupíte nejvýhodněji hned na třech mí-stech
(Albert, Lidl, Billa), pochoutkový a salát Rumcajs nabízí
shodně za nejpříjemnější cenu
Kaufland, kde za nejnižší cenu
obdržíte i bramborový salát,
totožně výhodně jej nabízí také
Interspar. Pro vajíčkový salát si
pak zajděte do Lidlu.
Ať vám chutná!
Průzkum proveden
ve středu 4. června 2014

Předd kam
meroou mlaadistvá i vdané paničky

Policie minulý
týden vtrhla do
domu třiapadesátiletého muže
z obce poblíž Prostějova. Stalo
se tak na základě dlouhodobého a pečlivého vyšetřování
případu, který v našem okrese
zatím nemá obdoby. Majitel
domu totiž dlouhá léta natáčel
ve svém příbytku porno!
To by ještě nemuselo být nic proti
zákonu, kdyby však jednou z jeho
„klientek“ nebyla mladistvá dívka. A nemusela být sama. Policisté navíc zjistili, že dívka u staršího
muže rovněž bydlela a ten jí za
natáčení lechtivých scén slušně
platil. Podle našich informací se
natáčení porna měly v obci u Prostějova účastnit další desítky žen,
včetně vdaných paniček. „Policejní komisař zahájil v těchto
dnech trestní stíhání třiapadesátiletého muže z Prostějovska pro
trestné činy ohrožování výchovy
mládeže, ohrožování mravnosti

lety

... tentokrát ze sortimentu:

Za městem se točilo PORNO!
a svádění k pohlavnímu styku,“
potvrdila Večerníku Alena Slavotínková, tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově. „Muž se uvedených skutků dopustil tím, že
v místě svého trvalého bydliště
od letních měsíců loňského roku
až do konce února 2004 opakovaně natáčel na videokameru,
fotil a následně pomocí počítače
napojeného na internetovou síť
uváděl do oběhu veřejně přístupné pornografické scény. Na
nich byla zobrazena i mladistvá
dívka. Té obviněný umožnil, aby
v uvedenou dobu bydlela u něho
doma, a za natáčení a focení jí
poskytoval i finanční hotovost.
A to i přes skutečnost, že věděl, že
dívka nemá dosud osmnáct let,“
dodala Alena Slavotínková.
Policie při domovní prohlídce
muži zabavila kamery, fotoaparáty a stovky kusů CD nosičů,
videokazet i kinofilmů s pornem.
Obviněnému nyní hrozí až pětileté
vězení.

Zpravodajství
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ZMATKY ve Svatoplukově ulici: dvouhodinové odpojení elektřiny
rozezlilo obchodníky, nešly ani semafory.
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 5
do naší poradny:
V jakých případech mohu přijít o
nárok o podporu v nezaměstnanosti. Tedy přesněji, je nějaký způsob, jak dát v zaměstnání výpověď
a přitom pak mít nárok na to, aby
mi úřad práce vyplácel podporu
v nezaměstnanosti? Někde jsem
četla, že pokud dám výpověď já,
tak na žádnou podporu nemám
nárok, ten vzniká prý jen tehdy,
když mě propustí zaměstnavatel...
„Kdo sám podá výpověď nebo
odejde dohodou, dostane nižší podporu v nezaměstnanosti.
Konkrétně člověk, který bez vážných důvodů sám podá výpověď
nebo odejde dohodou, dostane na
podpoře jen pětačtyřicet procent
předchozího průměrného výdělku,
zatímco ostatní začínají na pětašedesáti procentech. Lidí se mzdou
nad dvacet tisíc korun měsíčně se
však toto omezení prakticky nedotkne, protože maximální výše podpory je omezena na zhruba čtrnáct
tisíc měsíčně. Ve standardní výši
zůstane podpora jen tehdy, jestliže
zaměstnanec podal výpověď nebo
ukončil pracovní poměr dohodou
z ´vážných důvodů´. A samozřejmě i v případě, když výpověď dal
zaměstnavatel. Vážné důvody sice
definuje zákon, ale poměrně volně.
Posouzení v konkrétním případě
přitom bude záviset na ´řadovém
pracovníkovi´ úřadu práce, případně na jeho nadřízených. Nebude-li
s ním uchazeč o zaměstnání souhlasit, nezbude mu, než se obrátit
na soud. Vážnými důvody jsou
podle zákona: nezbytná osobní
péče o dítě ve věku do čtyř let, nezbytná osobní péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby (stupeň
II, III nebo IV podle příslušných
předpisů), jde-li o osobu blízkou
nebo trvale žijící ve společné
domácnosti, docházka dítěte do
předškolního zařízení a povinná
školní docházka dítěte, místo výkonu zaměstnání druhého manžela
nebo povaha tohoto zaměstnání,
zdravotní důvody, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání, jiné vážné osobní
důvody, například etické, mravní
či náboženské nebo důvody hodné zvláštního zřetele. Přestože to
v zákoně není výslovně uvedeno,
uznávají úřady práce jako vážný
důvod také fakt, že zaměstnavatel
už nemá o pracovníka zájem z organizačních nebo ekonomických
důvodů. Už delší dobu současně
platí, že nárok na podporu nemá
ten, kdo v posledních šesti měsících před opětovným zařazením
do evidence uchazečů bez vážného
důvodu opakovaně sám ukončil
vhodné zaměstnání, zprostředkované úřadem práce. Podpora se mu
tedy nesnižuje, ale rovnou zamítá.“

Minulý čtvrtek ráno stoupaly emoce ve Svatoplukově
ulici až do nebe. Od osmi do deseti hodin dopoledne
totiž právě v této lokalitě nešel elektrický proud. Důvod?
Majitel rohového domu mezi Svatoplukovou ulicí’
a Újezdem si totiž na tuto chvíli objednal instalaci nové rozvodné skříně. Společnost E.ON ovšem v dostatečném
předstihu o odstávce informovala. Nikdo si ale zřejmě
upozornění nevšímal a tak nebyl připraven...
Prostějov/mik
Naštvaní byli především obchodníci, kteří o odpojení přívodu energie
podle svých slov neměli ani potuchu. Jejich chyba, E.ON odstávku
na celé páteční dopoledne avizoval
podle zákona v prostějovských
médiích, mezi nimiž pravidelně
nechybí Večerník. „Já jsem o tom
vůbec nevěděl, jsme teď jakoby
úplně odříznuti od světa. Nejhůř
jsou na tom tady vedle v Aidě, tu

zmrzlinu teď můžou vyhodit,“
lamentoval muž z trafiky na rohu
Svatoplukovy ulice a náměstí
E. Husserla. „Hrozné, hrozné.
Klidně si pak pro tu zmrzlinu
přijeďte,“ potvrdil Večerníku svůj
zmar chorvatský cukrář.
Obchodníkům nefungovaly pokladny, měli obavy o zboží v chladicích
boxech či mrazácích. Problémy
nastaly i na dvou křižovatkách
v této lokalitě. „Přiznám se, že ani
já jsem odpojení elektřiny nějak

Nervy byly ale zbytečné...

Menší zmatky. Kvůli instalaci nové rozvodné skříně na rohu Svatoplukovy ulice a Újezdu a odpojení elektřiny museli na křižovatky vyrazit i
policisté.
2x foto: Michal Kadlec
nezaregistrovala. Ještě před osmou jsem zavolala veliteli městské
hodinou ráno jsem projížděla po policie. Strážníci pak společně
křižovatkách na Újezdě i Olo- s dopravními policisty řídili několik
moucké s Vápenicí. Tvořily se tu hodin dopravu na křižovatkách
fronty aut, řidiči zmatkovali kvůli ručně,“ svěřila se Večerníku Alena
nefunkčním semaforům. Ihned Rašková, náměstkyně primátora

vrátil život ve Svatoplukově ulici do
starých kolejí. V každém případě je
to pro všechny nepozorné občany
poučení do budoucna, příště to
bude ale chtít více sledovat oznámení E.ONu...

Na prostějovské radnici ŠLO O ŽIVOT! Termín odstřelu OP
Podnikatel zkolaboval přímo v kanceláři
náměstka primátora. Co se stalo?

Prostějov/mik - Jen obrovské štěstí a bleskurychlý zásah prvního
náměstka primátora odvrátily
tragédii, k níž mohlo dojít přímo
na radnici. Soukromého podnikatele Vlastimila Sosíka postihla
při jednání s Jiřím Pospíšilem
mozková příhoda s epileptickým
záchvatem. Upadl do bezvědomí,
probral se až v sanitce...
„Byl to můj neotřesnější okamžik
v životě. Stalo se to v úterý dvacátého května, kdy jsem na radnici navštívil svého dlouholetého kamaráda Jiřího Pospíšila. Po pár minutách
našeho jednání se mi začala nějak
motat hlava a nebyl jsem schopen
souvisle mluvit. Přímo jsem koktal
a poslední, co si pamatuji, je vyděšený pohled Jirky Pospíšila. Pak už
nevím nic, probral jsem se až v sanitce, která mě odvážela do nemocnice,“ svěřil se exkluzivně Večerníku Vlastimil Sosík z Čelčic, který
se jako bývalý dlouholetý pedagog

dnes živí finančním poradenstvím.
„Později se prokázalo, že jsem utrpěl
mozkovou příhodu spojenou s epileptickým záchvatem. Bylo to ale
z ničeho nic, nikdy jsem neměl zdravotní problémy, v životě jsem nebyl
v nemocnici. Až teď! A nebýt Jiřího
Pospíšila, který mi ve své kanceláři
okamžitě v mém bezvědomí vytáhl zapadlý jazyk a zavolal sanitku,
už bych si tu s vámi nepovídal...,“
poskytl Večerníku další informace
Vlastimil Sosík, kterého po týdenní
hospitalizaci již propustili z nemocnice.
Večerník samozřejmě oslovil
i prvního náměstka primátora Statutárního města Prostějov Jiřího
Pospíšila, který Vlastimilu Sosíkovi
bezpochyby zachránil život. „Myslím si, že by tak určitě jednal každý.
Považuji to za normální věc, že člověk pomůže druhému,“ konstatoval
stručně Jiří Pospíšil.
Skutečně by tak reagoval každý?

stále není znám

Prostějov/mls - Přestože se
o termínu plánovaného odstřelu prostějovského Oděvního
podniku Prostějov mezi lidmi
živě diskutuje, přesné datum
nebylo do konce uplynulého
týdne ještě známo.
Na odstřel OP Prostějov se připravuje se zájmem doslova celý
Prostějov. Kdy k němu dojde?
„Úředníci v tuto chvíli připravují
návrh rozhodnutí o trhacích pracích
a vyrovnávají se s případnými námitkami. Nepředpokládám, že by

k vydání povolení k odstřelu došlo
dříve než v polovině června. Následně poběží patnáctidenní lhůta
pro možnost odvolání a teprve až
rozhodnutí nabude právní moci,
bude možné se bavit o termínu
odstřelu,“ reagoval na dotaz Večerníku z konce uplynulého týdne
Bohuslav Machek, tiskový mluvčí
Českého báňského úřadu.
O právě dnes začínající výstavě
v budově hlavního nádraží se
dočtete na straně 10 dnešního
vydání!

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
Naštěstí přežil. Vlastimil Sosík je na tomto světě už jen díky rychlé
reakci náměstka prostějovského primátora Jiřího Pospíšila (ve výřezu).
Foto: Michal Kadlec

Pestré zpravodajství z Prostějovska

ŠOK! Nová Billa bude Radary
byly POSLÁNY K LEDU!
„Dopravu
„Dop
pravu ddostatečně
o
brzdí kruhové křižovatky,“
možná na „Shellce“

Prostějov/mls -Do zavření nejstaršího prostějovského supermarketu ve Wolkerově ulici
v Prostějově zbývá už jen necelý měsíc. Zboží z obchodního
řetězce Billa však zákazníci budou moci sehnat jen o pár metrů dál, aniž by museli přímo do
centra města. Jak se zdá, bude
stačit zajít na Petrské náměstí...
Společnosti Billa a Shell do České republiky přináší nový způsob
nakupování, když začínají otevírat obchody stop & shop. Na
některých benzinkách Shell se
tak začnou prodávat potraviny
z řetězce Billa. „K dispozici budou čtyřiadvacet hodin denně

sedm dní v týdnu a za rozumné
ceny,“ uvádí se v oficiální tiskové zprávě, kterou Billa vydala ke
konci uplynulého týdne.
Zda tento způsob nakupování
bude fungovat i na benzínové stanici, u Petrského náměstí
v Prostějově, zatím ale ještě není
stoprocentně jisté. Lidé už ovšem
propojení obou společností, jejichž firemními barvami jsou
žlutá a červená, převážně vítají.
„ I když je Billa poměrně drahý
řetězec, tak pokud dodrží své
ceny na pumpách, tak to bude určitě pro spoustu řidičů výhodné,“
nechal se slyšet například Marcel
z Prostějova.

Prostějov/mik – Projekt s rozsáhlou sítí stacionárních radarů
na měření rychlosti v Prostějově
jde s největší pravděpodobností
definitivně k šípku! Dvě zrušená
výběrová řízení na jejich provozovatele už dávno věštila, že radní zas až tak se znovuobnovením
funkčnosti radarů nespěchají.
A Večerník nyní zjistil, že s měřením rychlosti vozidel se v našem
městě už nepočítá vůbec!
Náměstkyně prostějovského primátora Statutární města Prostějov
Alena Rašková otevřeně Večerníku přiznala, že město má ohledně
dopravy už jiné priority. „Víceméně jsme opravdu radary lidově

míní Alena Rašková

řečeno poslali k ledu, přestali jsme
tuto záležitost řešit. Není to bez
důvodu. Dopravní situace se totiž v
Prostějově značně uklidnila a rovněž řidiči jsou mnohem ostražitější
a jezdí podle předpisů. V místech,
kde ještě před pěti nebo šesti lety
byly v hojné míře překračovány
rychlostní limity, jsou dnes rondely. A právě tyto nově vybudované
okružní křižovatky dopravu hodně
zbrzdily, což je samozřejmě dobře.
Právě rondely jsou do jisté míry
takovou přirozenou náhradou za
radary na měření rychlosti,“ zdůvodnila Rašková. Podle ní je dnes
síť rondelů v Prostějově natolik
hustá, že rovných úseků, na kte-

ŠMEJDI zavítali opět do Prostějova:

zákonům i svým obětem se jenom vysmívají...
Prostějov/mls - Nedají si říct
a nedají... I přes veškerá opatření českého státu a úředních
institucí či drobnohledu médií,
předváděcí akce pro seniory
z povrchu zemského nezmizely. Naposledy se podobné
případy objevil v Prostějově.
A stejně jako v předchozích
případech byli starší lidé svoláváni na „výhodnou předváděčku“ telefonicky, aniž by
o tom ČOI věděla. Proč mělo
vše probíhat utajeně, je asi
všem jasné... Večerník na tyto
neplechy upozornilo hned několik čtenářů.
„Ve středu odpoledne jsem měla
telefon, který mě i s manželem
zval na čtvrteční akci do Luta.
Údajně jsem vyhrála hodinky
za dva tisíce korun. Mělo to být
za to, že jsem loni odpověděla u
Kauflandu na dotazy, které se týkaly supermarketu, kam chodím

Statutárního města Prostějov, která
je zodpovědná za dopravu.
Dělníkům z elektromontážní firmy
se naštěstí podařilo zapojit novou
rozvodnou skříň v rekordním čase
a tak se zhruba po dvou hodinách

nejraději nakupovat,“ napsala do
redakce naše čtenářka Marcela.
Jak se nám podařilo následně
zjistit, „předváděčka“ se v Lutu
opravdu konala, a to v rozporu se
zákonem. „Ani pořádně nevím,
kdo to pořádal. Od jedenácti
hodin do pěti jsem pronajal sál
a neřešil, kdo za tím stojí. Vůbec jsem ty lidi neznal, ale příště
už něco podobného neudělám.
O akci se už zajímá ´ČOIka´,
voláte vy a taková propagace
mě fakt nestojí za to,“ svěřil se
Večerníku na rovinu majitel restaurace Luto Josef Paníček.

Tajných předváděček bylo víc
Nešlo však o jedinou utajenou
předváděcí akci v Prostějově
v průběhu uplynulého týdne.
Další tentokrát s výhrou za
tisíc korun se zřejmě konala
v nedalekém Smíchovském
zámečku. „Volali nám a že prý
jsme vyhráli tisíc korun, které
si máme přijít vyzvednout do
restaurace Smíchovský zámek.

Ani jsme se neptali, kdy to
bude. Jednou jsme se na něčem
podobném ocitli a bylo to něco
příšerného. Na akci nás zamkli a
drželi násilím. Přestože je manžel chlap jako hora, tak jsme se
ze sálu málem nedostali. Něco
podobného už rozhodně absolvovat nechceme,“ vyjádřila se
další z našich čtenářek, která
chtěla zůstat v plné anonymitě.
Kontaktovat samotné pořadatele
se nám bohužel nepodařilo. Přímo na místě se chovali všichni
odtržitě,ve stylu „já nic, já muzikant“, oficiální organizátoři
zůstali utajeni.

Nahlášeno nic nebylo
V této souvislosti se Večerník
obrátil také na „ČOIku“. Právě
sem mají organizátoři povinnost
svoji akci nahlásit. Tentokrát
tak však neučinili. „Ani jednu
z vámi uváděných předváděcích
akcí nemáme nahlášeno, čímž
její pořadatelé porušili zákon
o ochraně spotřebitele, za což

jim hrozí pokuta až pět milionů
korun. O akci v Lutu jsme se
od jednoho spotřebitele už dozvěděli. Nyní se snažíme organizátory této akce kontaktovat,
není to však vůbec snadné,“
potvrdil nám Roman Kadlec
z olomouckého inspektorátu
České obchodní inspekce.

Další akce se chystají
Zajímalo nás též, zda se v Prostějově budou konat nějaké dopředu nahlášené předváděcí akce?
„V databázi ČOI pro Prostějov
je na měsíc červen doposud nahlášeno konání pěti organizovaných akcí, které by měly pořádat dvě různé společnosti ve
dvou restauracích. Jejich konkrétní jména, ani místa konání
akcí, vám však nemohu sdělit,“
reagoval Roman Kadlec s tím,
že v jednom z hostinců budou
hned čtyři! „Nejedná se však ani
o Luto ani o Smíchovský zámeček,“ upozornil jedním dechem
Kadlec.

Tažení proti šmejdům
O agresivních praktikách takzvaných šmejdů zaměřených při
předváděcích akcích na seniory
se hovoří a píše už několik let.
V České republice stále působí
stovky společností, které se zabývají tímto způsobem prodeje
zboží. Jejich denní tržby se dle
vyjádření ČOI pohybovaly mezi
sedmi až osmi sty tisíc korun.
Nedávná novela zákona o ochraně
spotřebitele dala větší pravomoci
právě České obchodní inspekci, která proti lžím a podvodům
šmejdů dlouhodobě bojuje. Jak se
však ukazuje, „šmejdy“ hned tak
nic neodradí a předváděcích akcí
v současnosti opět spíše přibývá...
Večerník, který byl vůbec jedním
z prvních médií, jež na problém
upozornil, bude tyto nekalé praktiky nadále upozorňovat. Jestliže
se o něčem podobném dozvíte,
neváhejte nás kontaktovat! Linka
608 960 042, případně e-mail vecernik@pv.cz je tu pro vás!

rých se dá jezdit rychleji, je už
minimum. „A to nás ještě čeká
v nejbližších letech výstavba kruhových křižovatek na Poděbradově
i Jiráskově náměstí a také u kostela
Milosrdných bratří,“ dodala náměstkyně primátora pro dopravu.
„Jak se zdá, budeme na radě města
brzy jednat o tom, že vyzveme společnost Czech radar, aby si z Prostějova odvezla všech jedenáct
stacionárních radarů. Zřejmě je
už nebudeme potřebovat, měření
rychlosti vozidel zvládneme pomocí mobilního radaru městské
policie a o ostatní měření se postará Policie ČR,“ uzavřela toto téma
primátorova náměstkyně.

Pryč s nimi! Stacionární radary na měření rychlosti z Prostějova zřejmě brzy zmizí. Souhlasíte? Napište nám svůj názor na
e-mail redakce@vecernikpv.cz!
Foto: archiv Večerníku

Primátor

odložil OSLAVY

Prostějov/mik - Jak Večerník
exkluzivně informoval již v předešlém čísle, v pátek 6. června
oslavil prostějovský primátor
Miroslav Pišťák své 75. narozeniny. Zatím ale jen v kruhu své
rodiny a blízkých spolupracovníků. Jak totiž Večerníku prozradil, tu očekávanou velkou oslavu
zatím odložil!
Před pěti lety uspořádal Miroslav Pišťák monstrózní párty na
své sedmdesátiny v prostředí Hotelu Tenis Club, kam mu přišlo
poblahopřát přes dvě stovky hos-

tů. Podle informací Večerníku
něco podobného plánuje i letos.
„Předpokládám, že i tento rok se
uskuteční akce, na kterou pozvu
své přátele, ale zřejmě až někdy
na konci srpna či začátkem září.
Teď je hodně hektická doba
a stoleté oslavy radnice a jejich
organizování mají přednost.
Moje narozeniny tak nakonec
musejí počkat,“ prozradil v sobotu, den po svých pětasedmdesátinách, exkluzivně Večerníku
primátor Statutárního města
Prostějov Miroslav Pišťák.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Téma Večerníku

Vážení čtenáři Večerníku,
jak už ze samotného názvu dnešní speciální
tematické strany vyplývá, obchod a služby
jsou veřejností dennodenně hodně sledované.
Pochopitelně, potřebujeme je všichni a je jen otázkou, jaký obchod navštívit, či kterou službu využít.
Vždy a na prvním místě jde o peníze a každý
chce mít přehled, kdo nabízí levné a přitom kvalitní zboží nebo službu. Nechť je všem čtenářům
Večerníku dnešní tematická strana alespoň dílčím
Text: Michal Kadlec
vodítkem...

Jste na stejné vlně? Osvěžte se na...

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Sledujete slevy a jiné akce v obchodech?



  !
" #$!"
 %  $&'
%' $)  )*
 
+$,   
 !"#$#$$   
% &#'(")*+,-.# /&' -+,     

INZERCE

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 9. června 2014

7

Bezpečnostní a úklidová agentura
SIDA slaví 20 let

Prostějov/pr - Minulý pátek
5. června uspořádala prostějovská společnost SIDA s.r.o.
v areálu Golf Resortu v Kostelci na Hané slavnostní setkání pro své obchodní partnery,
zaměstnance a další hosty při
příležitosti oslav dvacet let trvání společnosti.
Bezpečnostní a úklidová agentura SIDA s.r.o. vznikla v roce
1994 a za dobu svého působení
se stala největší firmou v odvětví
komerční bezpečnosti se sídlem
v Prostějově a s dvoustovkou
zaměstnanců i významným
zaměstnavatelem v regionu.
V současné době poskytuje
svoje služby pro více jak třicet

firem v oblasti fyzické ostrahy
a úklidů. Na pultě centralizované ochrany dohlíží nad bezpečností zhruba osmi stovek
zákazníků, zejména na jejich obchody, kanceláře, rodinné domy,
sklady a podobně. Vzhledem ke
stabilitě a kvalitě služeb poskytovaných společností SIDA s.r.o.
v oblasti pultu centralizované
ochrany, využívají jejich služeb
i ostatní bezpečnostní agentury, pro které v regionu zajišťuje
zásah v objektu. Bezpečnostní
a úklidová agentura SIDA s.r.o.
Slavili sportovně. Zaměstnanci a obchodní partneři společnosti SIDA oslavili dvacetileté výročí zaloje členem Okresní hospodářské
žení firmy v krásném golfovém areálu v Kostelci na Hané.
Foto: Michal Kadlec
komory v Prostějově, sdružení
bezpečnostních služeb KRUH bezpečnostních služeb ONI pro Střední Moravy a to z důvodu Dalším významným faktorem
pro ostrahu objektů a sdružení ostrahu vozidel a mobilních ob- potřeby kvalitně řídit i kontrolo- v růstu firmy byla i skutečnost, že
jektů. Jako sociálně odpovědná vat dodávky našich služeb, což jsme nikdy neváhali investovat
firma podporuje neziskový sek- na delší vzdálenosti bývá často do technického rozvoje firmy.
tor a neziskové projekty. Nej- problematické. Dodávky jsou „Byli jsme první, kdo v Prostějoznámějším počinem této firmy postaveny na výkonu pracov- vě zavedl rádiový pult centrální
je každoroční účast na pořádání níků v reálném čase, tudíž naše ochrany a to v době, kdy ostatní
mezinárodního hokejového tur- práce je dodávat hodiny ostrahy, bezpečnostní agentury i Policie
naje mládeže pod názvem SIDA a to čtyřiadvacet hodin denně, ČR byly schopny střežit objekCUP, kdy v letošním roce probě- sedm dnů v týdnu a třistapěta- ty pouze prostřednictvím lehce
hl již šestý ročník.
telefonních
šedesát dnů v roce. Každá chyba napadnutelných
Na začátky, vývoj a vizi spo- některého ze zaměstnanců může linek. Stejně tak jsme byli první,
lečnosti SIDA s.r.o. se Večerník mít značné následky a opravit se kdo zřídil samostatné dohledové
zeptal prvního zaměstnance nedá nic, neboť čas se posunout centrum kamerových systémů.
a nyní ředitele této společ- dozadu nedá. A tato filozofie fir- Za to, že firma SIDA s.r.o. je
nosti Jiřího Netušila. „Začát- my přetrvává dodnes. Chceme nyní v dobré kondici, vděčíme
ky působení na trhu komerční dodávat naše služby tam, kde na především našim zaměstnancům,
bezpečnosti společnosti SIDA zaměstnance vidíme a se zákaz- zákazníkům a partnerům, za což
s.r.o. nebyly vůbec jednoduché. níky můžeme být v pravidelném jim všem chci touto cestou poděV roce 1994 jsme vstupovali kontaktu, případně na jejich po- kovat. Do budoucna si přeji, aby
do oblasti, ve které na teritoriu žadavky operativně reagovat. rozvoj firmy pokračoval a byli
našeho regionu působily již za- I to byl jeden z určujících faktorů, jsme schopni bezezbytku naplvedené a fungující společnos- že se nám z nuly podařilo vybu- ňovat požadavky našich odběrati. Od počátku jsme se chtěli dovat fungující a stabilní spo- telů,“ přeje si Jiří Netušil.
profilovat jako prostějovská lečnost,“ řekl Jiří Netušil, ředitel Exkluzivní rozhovor s tímto
Nešlo netrefit. Na oslavě jubilea společnosti Sida si golf zahrály společnost a naše ambice byly Bezpečnostní a úklidové agen- podnikatelem najdete v jednom
i zástupkyně něžného pohlaví.
Foto: Michal Kadlec pokrýt službami pouze region tury SIDA s.r.o. v Prostějově. z červnových čísel Večerníku!
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KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO

PROTIVANOVSKO

Regionální zpravodajství


V Plumlově otevřou
Naučnou stezku
Plumlov/mls - V pátek 13. června otevřou slavnostně „Naučnou
stezku Plumlovem“. Začátek
proběhne od 10.00 hodin na základní škole v Plumlově.

Vyrazte za poznáním Přediny
Otaslavice/mls - Tuto sobotu
14. června od 13.30 hodin se
v areálu otaslavické sokolovny
můžete zaregistrovat na akci
pro cyklisty a chodce pojmenovanou „Předinou za poznáním“. Start je naplánovaný
o půl hodiny později. Účastníci
výletu objeví zajímavosti, které se nacházejí v mikroregionu
Předina tvořeného obcemi Brodek u Prostějova, Dobrochov,
Hradčany-Kobeřice, Ondratice,
Otaslavice, Vincencov, Vranovice-Kelčice, Vřesovice a Želeč.
Od 18.00 hodin bude připraven
kulturně-sportovní program se
soutěžemi o hodnotné ceny.

V Tištíně se budou bavit
malí i velcí
Tištín/mls - Klub přátel školy
Tištín všechny zve na Dětské
odpoledne pro malé i velké,
které se bude konat na hřišti TJ
Sokol Tištín v sobotu 14. června
od 14.00 hodin. Za nepříznivého
počasí se akce přesune do sokolovny. Připraveny budou soutěže, malování na obličej, airsoft,
dětská diskotéka a možná přijde
i kouzelník.

inzerce

Stále více občanů kdysi vyhlášené obce upozorňuje na nekalosti současné doby

STRAŽISKO ZAŽÍVÁ PŘÍLIV „SPODINY“

region@vecernikpv.cz

V průběhu dvacátého století se do Stražiska stěhovala
prostějovská smetánka. Díky tomu se v malebné obci
mohli potkávat světoznámý vědec Otto Wichterle se spisovatelem Edvardem Valentou či hercem Ladislavem
Peškem. V současnosti je vše jinak. Přímo do centra
přichází čím dál víc lidí, jejichž posledním útočištěm byl
doposud prostějovský „azylák“ či hlavní vlakové nádraží. Starousedlíkům to vadí, majitelka objektu ovšem tvrdí, že zde nikdo jiný bydlet nechce...
Stražisko/mls
Původní majitel domu v centru
Stražiska přišel se záměrem vybudovat v patře ubytovnu pro turisty.
Na dokončení projektu však neměl
dost peněz, a tak objekt prodal Lence
Skácelové. Známá prostějovská majitelka pokračovala v rekonstrukci
a nechala zde postavit osm malých
bytových jednotek. Vše bylo zkolaudováno coby ubytovna pro rekreační účely. Ani po více jak dvou
letech se zde ovšem žádný turista
neubytoval. Naopak střechu nad
hlavou tady našli lidé žijící na
okraji společnosti. A jejich počet
se v současné době stále zvyšuje!
V jedné budově dokonce žijí téměř
tři desítky. „Majitelka nedávno zrušila původní hospodu v prvním patře
a místo ní nadělala další miniaturní pokoje se společným sociálním
zařízením. Lidé tam žijí v naprosto

nedůstojných podmínkách. Nelze
se divit, že se tam stěhují ti, kteří
přežívají ze sociálních dávek. Vydělávat na něčem takovém je podle
mě odporné,“ upozornil Večerník na
celou situaci Tomáš Skácel, který se
do Stražiska přestěhoval z Olomouce i s celou rodinou. „Přišli jsme sem
za klidem a k tomu noví nájemníci
zrovna nepřispívají...,“ dodal Skácel,
který má čistě shodou okolností stejné příjmení jako majitelka objektu.

Policisté sem vyjíždí
i třikrát týdně
I další obyvatelé Stražiska Večerníku
při naší návštěvě potvrdili, že objekt
v centru vesnice je častým terčem
výjezdů konické policie. „Bývali tu
třeba třikrát do týdne, někdy dorazili
i se záchrankou. Řešily se bitky
a ublížení na zdraví. Nájemníci se
obvykle prali uvnitř, před budovou

to bylo spíše výjimečně. Často sem
ale míří také ´sociálka´, děti jedné
z nájemnic už putovaly do Klokánku. Bydlí tam také bezdomovci, které paní Skácelová musela posbírat
někde na nádraží. Celkově mě štve,
co za lidi se k nám díky ní dostalo
a věřte mi, určitě ve Stražisku nejsem
sám,“ hořekoval jeden z místních,
který si však nepřál být jmenován.

Matka Tereza?
Sama Lenka Skácelová o svém ubytování ve Stražisku mluví jako o způsobu, jak pomoci lidem, kteří se dostali až na samé dno a nejsou schopni
se z něj sami vydrápat. Nájemníci
podle jejího tvrzení žádné větší potíže nedělají a v objektu panuje „úplná
pohoda“...
„Ani pan starosta s tím nemá problém. Není vyloučeno, že někteří
z nájemníků ve Stražisku nakonec

získají trvalý pobyt,“ prohlásila doslova Lenka Skácelová. Proč se tedy
v takovém případě před domem tak
často objevují policejní auta? „Jedna z žen je skutečně agresivnější, je
však psychicky nemocná a brzy se s
ní rozloučíme. Máte pravdu, někdy
bych sama uvítala, kdyby zde bydleli lidé na vyšší úrovni. Takoví si
však hledají ubytování jinde a pro
ty ostatní nic není. Já rozhodně nechci ani nemohu někoho diskriminovat,“ reagovala dále Skácelová,
která odmítla, že by vydělávala na
sociálních dávkách. Podle ní obyvatelům stražiského domu příspěvky
na bydlení pro celé splacení nájmu
absolutně nestačí. „Většina z nich
od států nedostává skoro nic, rozhodně to není žádný výdělečný
byznys, jak si někdo myslí...,“ tvrdí
Skácelová.
Přímo se tedy nabízí otázka, proč
tedy domy za takových podmínek

ŠOK: CO STOJÍ ZA ZELENOU PŘEHRADOU?
Mostkovice, Plumlov/mls - Aktuální fotografie vody v plumlovské přehradě se
zeleným povlakem dorazily v průběhu
uplynulého týdne po čase znovu do redakce
Večerníku. Stalo se tak jen pár dnů potom,
co jsme informovali o tom, že dle hygieniků
je voda ideální ke koupání...
S dotazem ohledně kvality vody se Večerník
tentokrát obrátil přímo na Povodí Moravy.
„Ve středu čtvrtého června jsme u hráze odebírali vzorky. Jejich výsledky jsou pozitivní.
Ve vzorku bylo velmi malé množství fytoplanktonu a voda měla vysokou průhlednost
dvěstěšedesáti centimetrů,“ sdělila Gabriela
Tomíčková, tisková mluvčí Povodí Moravy.
Podle dalšího vyjádření této společnosti „jarní

zákal“, který bylo možné sledovat po celé
přehradě v minulosti, už je z přehrady pryč.
„Současný zelený povlak nemá nic společného
s jarním zákalem, který byl na nádrži v březnu
i dubnu a byl tvořen chladnomilnou zelenou
řasou. Ten odezněl na přelomu dubna a května,
poté se už vůbec na nádrži nevyskytnul,“ reagovala Gabriela Tomíčková.
Co je tedy důvodem skutečnosti, že voda
v některých místech na první pohled
opět připomíná šťávu z kiwi? A kdy
z přehrady zmizí? Tak to není úplně
jasné... „Ve zkoumaném vzorku byla zcela
nevýznamná biomasa tvořena zejména
druhem Anabaena sigmoidea,“ hledala
odpověď tisková mluvčí Povodí Moravy.

Svoji roli zřejmě sehrál fakt, kde byly
vzorky odebírány. Zatímco u hráze či na
pláži U vrbiček je voda skutečně čistá, tak
naopak nedaleko pláže U Lázničků tomu
tak už na první pohled určitě není. Přitom
právě sem ústí potok protékající Čubernicí.
Ten však dle zjištění Povodí Moravy v tuto
chvíli není významným zdrojem znečištění
nádrže. „Potok, který protéká touto chatovou osadou, pravidelně sledujeme a vzhledem k malému průtoku i nízké koncentraci
fosforu se vůbec nedá srovnávat s hlavními
zdroji živin pro sinice typu ČOV Plumlov.
Z dlouhodobého pohledu jsou jimi bezpochyby obce nad nádrží, zejména Plumlov
a přilehlé osady,“ uzavřela Gabriela Tomíčková.

Na přehradě už můžete
surfovat a chataři zase třeba chatovat...

Mostkovice, Plumlov/mls - Plumlovská přehrada je už od roku 1932
oblíbeným místem pro rekreaci lidí nejen
z Prostějova. Představy o trávení volného
času se však za tu dlouhou dobu změnily. S
postupujícím pokrokem v komunikačních
technologiích je jasné, že i zdejší chataři
chtějí zejména o víkendech využít přístup
k internetu.
K podpoře života na přehradě a obnovení turistického i návštěvnického ruchu přispěje také
možnost neomezeného přístupu k internetu.
„Z tohoto důvodu jsme postavili prozatím dva
nové vysílače na severním břehu přehrady,

abychom tak umožnili připojení nejen členům
PVfree.net, ale také dalším návštěvníkům
a rekreantům,“ prozradil Večerníku Pavel Kocourek ze spolku PVfree.net.
Členové PVfree.net mohou využívat připojení
vhodným zařízením v rámci jediného
členského příspěvku (tedy střídavě např.
domov-práce-chata) a to v pásmu 5,7GHz
i v pásmu 2,4GHz.
„Návštěvníci mají k dispozici kromě uvedeného i krátkodobé připojení po omezenou
dobu, akzvaného Hotspot, kdy po jednoduché
registraci získají časově omezený přístup k síti
PVfree.net i k internetu,“ podotkl Kocourek.

První vysílač zajišťující přístup k internetu
je k dispozici na vodárně Čubernice, která
se nachází na kopci nad bývalým motorestem. Druhý vysílač je na budově Penzion
u Kuncků, kde je připojení dostupné i pro
návštěvníky občerstvení a půjčovny šlapadel
přímo na terase.
„Díky této poloze by připojení mělo být
dostupné i pro rekreanty na pláži U Valáška
a rovněž i na jižním břehu přehrady, tedy
z pláže U vrbiček a chatové oblasti nad ní,“
přidal Pavel Kocourek s tím, že pro další
informace mohou zájemci kontaktovat
HelpLinku na čísle 588 207 234.

Za Konicí sestřelil náklaďák srnce
Konice/mik - K dalšímu střetu mezi vozidlem a zvěří došlo uplynulý pátek večer
na silnici mezi Konicí a Jesencem. Podobných nehod bude zřejmě v letních měsících
přibývat, policisté vyzývají řidiče k maximální opatrnosti.

„V pátek šestého června po dvaadvacáté hodině
jel řidič vozidla značky Mercedes-Benz po
silnici od Konice směrem na Jesenec. Náhle
mu zleva vběhl do jízdní dráhy srnec a došlo
ke střetu. Následkem nehody došlo k hmotné
škodě na nákladním vozidle a úhynu srnce.

Alkohol byl u řidiče na místě nehody vyloučen
orientační dechovou zkouškou. Celková škoda
se vyšplhala na pětapadesát tisíc korun,“ uvedla
Marie Štrbáková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje. Policisté příčiny a okolnosti nehody šetří.

Představujeme regionální podnikatele...

Společnost SBIS s.r.o.- nejen že uklidí,
ale ještě pohlídá váš klidný spánek
Němčice nad Hanou/pr - Společnost
SBIS s.r.o. se sídlem v Němčicích nad
Hanou, oslaví zanedlouho dvacété výročí od svého vzniku. Za tuto dobu prošla
firma určitým vývojem, rozšířila portfolio svých činností na komplexní dodávku
služeb, poskytovaných v oblasti komerční bezpečnosti a úklidu.
Z původně regionální působnosti v jižní
části okresu Prostějov, kde z různých důvodů ať již krachu firem, nebo ukončení
podnikatelské činnosti, rozšířila společnost
své aktivity na celou Českou republiku.
„V současné době nabízíme mnoha významným klientům ucelený servis bezpečnostních a úklidových služeb, včetně

dodávky a montáže bezpečnostních technologií za velmi výhodné ceny. Důraz klademe na technické vybavení, které prochází pravidelnou inovací, jedná se zejména
o pulty centralizované ochrany a zařízení
dálkového kamerového dohledu,“ říká majitel firmy Antonín Havlíček.
V roce 2006 byl ve společnosti SBIS s.r.o.
implementován systém jakosti dle normy
ISO 9001 a ISO 14001. Společnost se aktivně zapojuje do profesních sdružení Asociace
soukromých bezpečnostních služeb a Českého klubu bezpečnostních služeb, je členem
Hospodářské komory ČR. Činnost bezpečnostních služeb není v současnosti upravena
žádnou právní normou, návrh příslušného

zákona bude projednáván poslanci v nejbližší
době. Po jeho přijetí a realizaci v praxi dojde zcela nepochybně k pročištění prostředí
v tomto segmentu podnikání, zrušení různých výjimek a dotovaných cen, které deformují podnikatelské prostředí. O kvalitních
službách svědčí kladné reference z řady bank,
úřadů, průmyslových zón, zemědělských
družstev a podobně. Potřebujete-li uklidit
nebo využít služeb bezpečnostní služby, najdete více informací na www.sbis.cz nebo
přímo na telefonních číslech 582 386 325,
602 942 589 či na e-mailové adrese sbis@
volny.cz , kde vám rádi poradí a zodpoví vaše
dotazy. Tak neváhejte a využijte nabízených
služeb, které vám leckdy usnadní život...

Prostějovsko/mik - Hned v několika obcích prostějovského regionu
měly minulé pondělí policejní hlídky hotové žně. V jejich síti uvízlo
hned několik podnapilých řidičů,
v Kostelci na Hané potom policisté dokonce nachytali za volantem
zfetovanou mladou ženu!
Prvním, koho prostějovští policisté
2. června přistihli, byl dvaapadesátiletý řidič vozidla Ford Focus. „Toho

kontrolovali krátce před půl sedmou
ráno v Bohuslavicích. Policistům nadýchal 0,43 promile,“ informovala
Večerník o ranním případu Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje. Další přistižení opilých řidičů
však v pondělí pokračovalo. „Druhým, kdo usedl za volant pod vlivem
alkoholu, byl šestapadesátiletý muž
za volantem vozidla Škoda Favorit,

Sedm obcí Mikroregionu Plumlovsko si uplynulou sobotu hrálo v Prostějovičkách

Prostějovičky/mls - Kdo si hraje,
nezlobí. A kdo si hraje bez hranic,
ten by už nikdy ani zlobit neměl.
Pod tímto heslem se v Prostějovičkách sešli zástupci sedmi obcí Mikroregionu Plumlovsko. V místním
areálu „Zahrádky“ pro ně bylo
připraveno celkem sedm disciplín,
které prověřily zdatnost, obratnost
a zejména smysl pro humor všech
dětských i dospělých soutěžících.
Vše bedlivě sledoval i Večerník, který byl akci naživo přítomen...
V Prostějovičkách mají s pořádáním
nejrůznějších recesistických soutěží
více než bohaté zkušenosti. V malé
obci na hranici Vojenského újezdu
Březina začátkem června každoročně pořádají Zelenou stopu. Oblíbená
soutěž pro rodinné týmy ovšem letos
Pohostinství se změnilo na ubytovnu. Zatímco občané Stražiska svůj obvyklý termín propůjčila právě
objekt v centru města považují za doupě neřesti, majitelka jej vnímá Hrám bez hranic.
Týmy Krumsína, Mostkovic, Ohrozijako dům poslední záchrany pro lidi v nesnázích. Foto: Martin Zaoral mi, Stínavy, Plumlova a Prostějoviček
se loni utkaly ve Stínavě, kde organiprovozuje, a to nejen ve Stražisku, už na to skutečně nemám síly.
zátoři vymysleli skutečně originální
ale i v Mostkovicích? „Rodina mi Žádný správce tu nikdy dlouho
a vtipné disciplíny. To samé platilo i
říká, že bych toho už měla nechat, nevydržel. Kdyby dům někdo chtěl,
pro pořadatele z Prostějoviček, praže prý jsem něco jako matka Tere- ráda mu ho přenechám,“ uzavřela
vidla jednotlivých klání se však po
za. Vzdát se toho nechci, ale občas Lenka Skácelová.
generálce musela upravovat. „Například pro společné pití piva dlouhým
brčkem pro čtyřčlenné týmy dospělých jsme nakoupili jedenapůllitrová
piva. Ovšem starostovi Krumsína to

Podle Povodí Moravy je „jarní zákal“ už pryč...

www.vecernikpv.cz

V Kostelci na Hané zadrželi zfetovanou řidičku!

Na Hrách bez hranic se pižlalo, plavalo i pilo pivo

Lenka Skácelová pro nájemníky nově vybudovala „kóje“ bez záchodů

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
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Minulé pondělí ve znamení alkoholu a drog za volantem

přišlo moc a tak jsme z každé petky
museli půllitr odlít,“ zmínila s úsměvem Zdeňka Růžičková, starostka
pořádajících Prostějoviček.
Přestože vše bylo odzkoušeno, velká vřava se strhla už při úvodní
„dřevorubecké“ disciplíně. V ní se
přítomní muži i ženy s pilou v ruce
museli poprat s pořádnou kládou. Na
místě se ukázalo, že historická pila
místních hasičů není právě z nejostřejších, a bohužel ani z nejpevnějších.
A tak přestože mnozí ze soutěžících
řezali s nasazením hodným starého
Drnce, do šestiminutového limitu se
až na výjimky vlézt nedokázali. Tým
ze Stínavy za to pak vzal s takovou
vervou, až list pily praskl. Jeden ze
Stínavských přesto nezapřel bojového
ducha a rozřezaný kmen počal pižlat
svým kapesním nožíkem. Za to si
od některých přihlížejících vysloužil
povzbuzování a obdiv, od jiných ale
naopak spíše shovívavé úsměvy...
Po fyzické námaze se soutěžící mohli
osvěžit v rámci již zmíněného klání
pití piva na čas a zklidnit při sledování
svých dětí, které se utkaly v pochodu
po dvou kouscích puzzle, střílení na
branku či přenášení rýže. V parném
červnovém odpoledni se pak jako
královská ukázala poslední disciplína, kterou byla přeplavba nedalekého rybníku na plavidle při-

F o t o ree p o r t á ž
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Klání Dr.Voštěpů. V úvodní disciplíně soutěžící řezali s takovou
vervou, až to pila nevydržela...
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Úvodní nástup. V areálu „Zahrádky“ v Prostějovičkách se mezi sebou utkaly šestičlenné týmy celkem
sedmi obcí Mikroregionu Plumlovsko.
Foto: Martin Zaoral
pomínající obří duši od traktoru.
řestože se netradiční kruh, původně
sloužící jako kolo pro šlapadlo, jevil
na první pohled jako docela stabilní,
přibližně polovina soutěžících mohla
na vlastní kůži otestovat kvalitu vody
v rybníku zvaném Zadní dole.

Po součtu všech disciplín nakonec
zvítězily Mostkovice před Krumsínem a Vícovem, který tak neobhájil loňské vítězství ze Stínavy. To samé platilo i pro domácí
Prostějovičky, které po stříbru
z minulého roku skončily páté.

„Tak samozřejmě jsme do toho šli
s tím, že chceme vyhrát. Ale ještě důležitější pro nás bylo, aby se
ostatním u nás líbilo a toho se nám
snad podařilo dosáhnout,“ zhodnotila pro Večerník povedenou akci
Zdeňka Růžičková.

Dálková doprava piva. Třetí disciplínou bylo společné pití piva
dlouhým brčkem.

3x foto: Martin Zaoral

Zámořské objevy. Závěrečnou a královskou disciplínou se stala
přeplavba místního rybníka.

Exkluzivní rozhovor s místostarostou Bedihoště Petrem Vysloužilem - 2. díl

„Na stranická ‚trika‘ a ideologie se u nás příliš nehledí...“

Devítičlenné zastupitelstvo je
tvořeno hned čtyřmi kandidátkami, což navenek působí trochu roztříštěně. Jak se tato skutečnost projevuje v dennodenní praxi?
„Čtyři kandidátky v obci Bedihošť,
pokud mne paměť neklame, byly
sestaveny minimálně poslední čtyři
volební období. Navenek opravdu
působí poněkud roztříštěně, ale ujišťuji vás, že tomu tak ve skutečnosti
není. Komunální politika není politikou celostátní, na stranická ‚trika‘
a ideologie se tu příliš nehledí. Tím
spíše, že po volbách byli členy politických stran jen dva zastupitelé.
V podstatě jde o to, jak se domluvit
a shodnout se na rozhodnutích, která
jsou prioritní a prospěšná pro rozvoj
obce. Ale zároveň ne vždy všichni
zastupitelé stejně chápou důležitost té
které projednávané záležitosti a občas
je výsledkem bouřlivá debata s mnohdy nepublikovatelnými výrazy. Když
se ale ohlédnu do minulosti, tak přece
jen vidím jednoznačnou převahu toho
pozitivního.“

Co se tedy v obci za uplynulé
tři roky celkově podařilo?
„Více, než jsem zpočátku očekával...
(úsměv) Za největší akci lze považovat opravu komunikace v místní
části Václavovice, která byla léta
v katastrofálním stavu, a podle mne
šlo o nejhorší obecní komunikaci na
Prostějovsku. Financování vzal na
sebe Olomoucký kraj, my jsme ji
doplnili položením nových chodníků
a celkovou revitalizací hlavní ulice.
Další významnou akcí byla taktéž
pokládka chodníků na ulici Prostějovská a v některých přilehlých ulicích
spojená s úpravami terénu a výsadbou
nové zeleně. Chodníky jsme financovali jednak z vlastních zdrojů, ale taktéž z dotací Státního fondu dopravní
infrastruktury. Myslíme také na zeleň
a dokladem je výsadba nové části parku i osázení nových stromů ve stávajícím parku, na což jsme získali peníze z Operačního programu Životního
prostředí. Podařilo se nám zrealizovat
i další akce menšího rozsahu, jako je
například oprava hasičské zbrojnice

zodpovídat u správního orgánu,“ přidala navíc Urbánková.
Ovšem nejenom opilé řidiče odhalily v pondělí 2. června policejní
hlídky v prostějovském regionu.
„Pod vlivem omamných a psychotropních látek byla čtyřiadvacetiletá
řidička vozidla Volkswagen Polo,
kterou policisté kontrolovali krátce
po jedenadvacáté hodině na ulici
8. května v Kostelci na Hané. Test na
drogy byl pozitivní na pervitin. Řidička se po poučení odmítla podrobit lékařskému vyšetření spojenému
s odběrem biologického materiálu
v nemocnici. Další jízdu jí policisté
samozřejmě také zakázali,“ sdělila
Irena Urbánková.

NARAZIL DO SRNY!

Vitčice/mik - Srnka, která
vběhla na silnici u Vitčic, zcela
pokazila náladu řidiči osobního
vozidla. Bodejť by ne, když po
srážce s tímto zvířetem spočítal
majitel auta škodu na třicet tisíc!
„Ve čtvrtek pátého června kolem
půl desáté večer došlo na silnici ve
směru od Vitčic na Vrchoslavice ke
střetu osobního vozidla se zvěří.
Podle prvotních informací bylo
zjištěno, že pětapadesátiletému

řidiči vozidla Subaru vběhla náhle
z levé strany do jízdní dráhy srna,
načež po nárazu zvíře uteklo. Ke
zranění osob nedošlo, hmotná
škoda byla vyčíslena na třicet tisíc korun,“ uvedla ke karambolu
se srnkou Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje
s tím, že požití alkoholu před jízdou vyloučila u řidiče dechová
zkouška.

Dal si víno a vyjel!

v čem se zápolilo v prostějovičkách...

Bedihošť - Pozici místostarosty Bedihoště zastává od
posledních komunálních voleb Petr Vysloužil. Absolvent
Vysoké školy zemědělské i Masarykovy univerzity je ženatý, má dvě děti a pracuje jako agronom v Cukrovaru Vrbátky.
Na politickém poli je však lídr tamější kandidátky KDU-ČSL
nováčkem a teprve dokončuje své první čtyřleté funkční období zastupitele. V prvním dílu obsáhlého interview,
který jste mohli najít v minulém vydání, Vysloužil pohovořil
o volbách do Evropského parlamentu, v nichž kandidoval,
v tom dnešním druhém nastal čas i na komunální témata.
Jak zmiňuje, do starostovského křesla se nežene, jedině že
by dosavadní první muž obce Jiří Zips nechtěl pokračovat.

kterého kontrolovali policisté krátce
po sedmé hodině ráno v obci Drahany. Ten nadýchal 0,40 promile
alkoholu. Před půl jedenáctou dopoledne pak v Klenovicích na Hané
policisté zastavili dodávkové vozidlo
Volkswagen Transporter. Také jeho
čtyřicetiletý šofér měl v dechu zbytkový alkohol s naměřenou hodnotou
0,14 promile,“ poskytla údaje k dalším případům opilství za volantem
mluvčí krajské policie. Policisté
všem těmto řidičům na místě zadrželi řidičské průkazy a zakázali další
jízdu. „Všichni kontrolovaní řidiči
jsou nyní podezřelí ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu a budou se z nich

včetně nákupu vozu Mercedes CAS
15,, opravy
obecních bytů či hřbitova.“
p
Co by naopak mohlo fungovat lépe?
„Z jedné věci jsem v komunální politice zklamaný... Tou je váznoucí komunikace mezi zastupitelstvem obce
a občany. Občané mají velmi malý
zájem o jednání obecního zastupitelstva, ač mnohdy se tu projednávají
důležité věci bezprostředně se týkající
občanů. Následně tak vznikají mezi
obyvateli
dohady a fámy.“
y
Budete kandidovat i v podzimních komunálních volbách?
„Ano, opět na kandidátce KDU-ČSL.
Volby jsou ale až na podzim a do té
doby se může mnoho věcí změnit.
Plánovat si můžete cokoliv, ale nikdy
nevíte, co vás ve skutečnosti čeká
v budoucnu a svými šancemi na znovuzvolení do obecního zastupitelstva
si nikdy nemůžete být jisti. Hodně
politiků ať již na komunální či celostátní úrovni nabývá po čase dojmu,
že mají vše jisté, ale není tomu tak.
Přízeň voličů je vždy vrtkavá. Například minulý starosta Bedihoště Radek
Koněvalík důvěru voličů ve volbách
v roce 2010 nedostal, ačkoliv byl na
prvním místě kandidátky ČSSD.
Každopádně mě komunální politika
baví a rád by se jí věnoval, pokud tak
voliči rozhodnou, i v dalších letech.“
V současnosti jste místostarostou, jak byste se zachoval
v situaci, když byste měl možnost
stát se starostou?
„Pravděpodobně bych ji odmítl. Současný starosta Jiří Zips svou funkci
zvládá dle mého názoru velice dobře
a má moji podporu. Jeho přínos pro

Foto: archív P. Vysloužila

„Občané mají velmi malý zájem
o jednání obecního zastupitelstva,
ač mnohdy se projednávají důležité
věci bezprostředně se jich týkající.
Následně pak vznikají dohady a fámy.“

Čelčice/mik - Zřejmě si myslel, že
do jeho vesnice policejní hlídka
nezamíří, ale omyl! Předminulou
neděli dopoledne policisté zastavili
v Čelčicích řidiče, který usedl za
volant po vypití dvou decilitrů vína.
Není tedy divu, že nadýchal!
„V neděli prvního června krátce před
desátou hodinou dopoledne kontrolovali policisté v Čelčicích vozidlo
Ford Fiesta. U třiatřicetiletého řidiče
provedli dechovou zkoušku, která
byla pozitivní s hodnotou 1,12 promile alkoholu v dechu. Po poučení
se muž odmítl podrobit lékařskému

vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu v nemocnici.
Policistům ale přiznal, že si krátce
předtím dal dvě deci vína. Další jízdu
mu policisté zakázali a na místě mu
zadrželi řidičský průkaz,“ informovala Večerník o případu Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje.
Řidič Fordu je teď podezřelý ze
spáchání trestného činu ohrožení
pod vlivem návykové látky, za který
mu hrozí až roční pobyt za mřížemi,
peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Opilý řidič naboural
v Pěnčíně „bavoráka“
Pěnčín/mik - Policistům muž
z Pěnčína tvrdil, že chtěl své auto
pouze přeparkovat. Vtip byl pouze v tom, že při tomto manévru
naboural sousedovo BMW a ještě
k tomu byl opilý, jak zákon káže!
„Minulé pondělí druhého června krátce před osmou večer došlo
v Pěnčíně k dopravní nehodě, která
se obešla bez zranění. Z provedeného šetření vyplývá, že devětapadesátiletý muž, který přeparkovával
v obci vozidlo z jednoho místa na
druhé, se zřejmě při tomto úkonu
plně nevěnoval řízení a narazil do
zadní části vozidla značky BMW,
zaparkovaného za krajnicí silnice.
Při střetu došlo pouze ke hmotné
škodě na obou vozidlech, která byla

vyčíslena na sedm tisíc korun,“ popsala na první pohled bezvýznamný
karambol Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
Jak se ale posléze ukázalo, o banální
nehodu nakonec nešlo. „Přivolaní
policisté provedli u řidiče dechovou zkoušku, která byla pozitivní
a s hodnotou 1,83 promile alkoholu v dechu. Policisté dopravního
inspektorátu nehodu nadále šetří.
Řidič je nyní podezřelý ze spáchání
trestného činu ohrožení pod vlivem
návykové látky, za který mu, v případě prokázání viny a odsouzení, hrozí
až tříletý pobyt za mřížemi, peněžitý
trest nebo zákaz činnosti,“ uvedla
Urbánková.

Pohádkový les lámal rekordy
Dzbel/jim - Vymetená obloha,
příjemné letní počasí a také dlouhá tradice společně s atraktivním
programem. Všechny tyto atributy se podepsaly pod fakt, že si do
Pohádkového lesa ve Dzbelu našlo
cestu nevídaných 961 dětí! Tedy
o téměř dvě stovky více než loni
a rekordní hranice se stále více blíží magické tisícovce.
„Co si víc přát? Lidí chodí stále
více, až máme strach, kde to skončí, kde je strop, abychom to fyzicky zvládli. Letos je to jednoznačně
rekord, navíc všechny atrakce, co
jsme měli slíbené, tak přijely, dokonce někteří jsou tu navíc,“ těšilo
průvodce celým programem Bohumila Nováka, jenž i letos oblékl
úbor Pepka námořníka.
Na dvaadvacátý ročník akce, která se
pod taktovkou místních hasičů a za

finanční podpory Olomouckého kraje koná pravidelně kolem Dne dětí,
se celý tým pořadatelů připravoval
již od ledna, takže i letos plnily děti
při cestě přírodou a za pomoci bytostí z říše fantazie nejrůznější úkoly.
V cíli na ně čekala spousta odměn
a také bohatý doprovodný program.
Jeho hlavním aktérem se stal kouzelník, představila se i skupina historických aktivit z Ochozu Eques-Tempus, velkému zájmu se těšili
sokolníci. Děti i jejich doprovod si
také mohly prohlédnout vojenskou,
zemědělskou i hasičskou techniku,
zájemci si mohli potěžkat různé
zbraně i absolvovat projížďku obrněným transportérem či v sajdkáře.
Atrakcí bylo ještě mnohem více
a nechybělo ani bohaté občerstvení,
odpoledne došlo i na tradiční recesní spartakiádu.
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t
o
f
o
vide .vecern
www

místostarosta Bedihoště PETR VYSLOUŽIL
o negativní zkušenosti z komunální politiky
obec je nezpochybnitelný a podle jeho
vyjádření se o funkci starosty bude
ucházet i v dalším volebním období.
Druhá věc by byla, pokud by funkci
z nějaké příčiny nemohl vykonávat.
Pak by
y to bylo na zvážení.“
Na čem bude potřeba v příštím období nejvíce zapracovat?
„Na zastupitele v Bedihošti čeká
v dalším volebním období mnoho

práce. Laťka, kterou jsme nasadili
oproti předchozímu zastupitelstvu, je
dle mého úsudku poměrně dost vysoko. Je před námi mimo jiné další
část oprav chodníků, výstavba domu
s pečovatelskou službou, pokračování
renovace bytového fondu a jiné. Velkou výzvou ovšem bude oprava druhé části obecní komunikace ve směru
na Výšovice. Zda se to podaří, záleží
i na občanech Bedihoště.“

Akce pro děti. Při Pohádkovém lese plnili návštěvníci několik úkolů, mimo jiné poznávali zvěř.
Foto: Jiří Možný

Kultura v Prostějově a okolí...
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nejvýznamnější kulturní událost

Velkolepý koncert: MICHAL DAVID opět rozezpíval davy!
městí
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Oblíbená kapela Maxim
Turbulenc ve složení Pavel
Kyklop Vohnout, Dan Vali
a Petr Ajfel Novák to před
stoletou radnicí a nadupaným prostějovským
náměstím T. G. Masaryka
naplno rozjela v Mašince,
s Mravenečkem či Holkou
modrookou...
Prostějov/peh

Stovky dětí i dospělých si uplynulou středu podvečer dali
dostaveníčko pod naší stoletou
oslavenkyní. Důvodem bylo hudební vystoupení známé kapely
Maxim Turbulenc, která přijela nejen popřát prostějovské
radnici k významnému jubileu,
ale hlavně potěšit všechny své
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foto.vecer
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ww

Rozjetá mašina. Maxim Turbulenc válcovala své fanoušky známými songy, které si fanoušci odměnili vydatným potleskem.
Foto: Lenka Sedláčková
fanoušky. Hrozící déšť zahnala na dostatečně dlouhou dobu
náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov Ivana
Hemerková výstražným deštníkem, a tak hudební show pod
širým nebem nestálo nic v cestě.
Těžkotonážní trio očividně vý-

Jako za mlada. Populární trio sice ztratilo něco málo ze svých kil,
nikoliv však ze svého pěveckého i bavičského umu.
Foto: Lenka Sedláčková

razně zhublo, což jim ale na elánu nijak neubralo a drobotina
pod pódiem i dospěláci v zadních řadách se mohli pořádně
zavrtět do taktu svých oblíbených songů. „O koncertu jsme
nevěděli, dokud jsme si nepřečetli Večerník. Děti mají písničky Maxim Turbulenc rády, takže jsme neváhali a jsme tady,“
usmívají se pravidelní čtenáři
Martin a Veronika Zbořílkovi,
kteří na akci doprovodili své
děti. Podobně jako bezpočet
dalších rodičů.
Svou hudební show ‚maxíci‘
zakončili krátce před osmnáctou hodinou stylově, písničkou
Non-stop Michala Davida, jako
by věděli, že písničky populárního hitmakera budou v Prostějově hrát prim už následující
večer....

Studenti ukážou, co vše mohlo být z OP
Jejich projekt ovšem přichází s křížkem po funuse...

Prostějov/mls - Zřejmě ještě
v tomto měsíci vyletí šest budov zkrachovalého Oděvního
podniku Prostějov do vzduchu
(čtěte na straně 6 dnešního vydání - pozn.red.). Ještě předtím
však bude ve vstupní hale
prostějovského hlavního nádraží
k vidění výstava, na které studenti architektury ukážou své
představy o možném využití
opuštěného areálu...
Vernisáž expozice za účasti autorů
proběhne již dnes, tj. v pondělí
9. června od 17.00 hodin. „Na
hlavním nádraží budou vystaveny četné studie nového využití
opuštěné továrny Oděvního
podniku Prostějov, které vznikly
na Fakultě architektury v Brně
po vedením profesorky Heleny
Zemánkové,“ informoval Večerník
Miroslav Švancara. Výrobní areál
navrhl a zrealizoval v šedesátých
letech minulého století významný
architekt Zdeněk Plesník. „Továrna
patřila z hlediska urbanistické,
architektonické a typologické kvalINZERCE

Přání otcem myšlenky. Brněnští studenti architektury viděli budoucnost opuštěných budov Oděvního podniku Prostějov v růžových barvách. Realita je však horší...
Foto: archiv M. Švancary
ity mezi celoevropsky oceňované
stavby,“ zdůraznil Švancara.
Studenti při svých návrzích
vycházeli ze zkušeností ze
zahraničí, kde se podobné objekty podařilo úspěšně přestavět.
Dle autorů přitom existovala
celá řada možností, jak budovy dále využívat. „Výstava
prezentuje přeměnu areálu na
městskou polyfunkční čtvrť.
V objektech jsou navrženy pronajímatelné prostory pro podnikatele,

různé formy bydlení, studovny
odborného školství, nabídka pro
městskou i firemní administrativu, galerie, mediatéka a také
Muzeum průmyslového dědictví
města Prostějova, které má bohatou
průmyslovou historii,“ prozradil
dále Miroslav Švancara.
Jisté je, že nic z toho přímo
v budovách po bývalém OP už
nevznikne. Padesát let staré
stavby budou srovnány se zemí
a pozemky dány k odprodeji.

Jeden ze svých hitů poslal populární hitmaker i Petru Zlámalovi...

Prostějov/peh - O tom, že legenda české pop music Michal
David je již po několik generací českou hudební stálicí první
velikosti, není třeba přespříliš
dlouho diskutovat. Proto se
ani nelze moc co divit, že jeho
čtvrteční vystoupení v Prostějově vyvolalo tradiční poprask
nejen mezi jeho skalními příznivci. Cestu do Víceúčelové haly-zimního stadionu našlo sice
méně fanoušků než před třemi
lety, přesto se jednalo o slušnou návštěvu, která koncertu
legendárního hitmakera vytvořila důstojnou kulisu. Jak
se PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto exkluzivní mediální partner, mohl přesvědčit na
vlastní oči a uši, po celý večer
panovala báječná atmosféra...

Super mejdan
Už dlouho před začátkem koncertního vystoupení zpěváka, skladatele a mimo jiné také jednoho
z koučů televizní talentové soutěže
Hlas Česko Slovenska bylo jasné,
že půjde o velkolepou podívanou.
Precizní přípravy i profesionální
zkoušky tomu napovídaly. Už od
šesté hodiny probíhala v prostorách
zimního stadionu malá diskotéka, kde se fanoušci mohli náležitě
rozehřát, takže Michal David dorazil přímo do příjemně rozjetého
mejdanu. A dav příznivců, který
ještě několik minut po oficiálním
začátku koncertu měřil desítky metrů až k recepci přilehlého motelu,
byl jasným důkazem, že Prostějov
se bude ve čtvrtek večer bavit.
I díky vysokému nasazení pořadatelů u vchodu, se řada rychle zmenšovala, a tak o první tóny koncertu
naštěstí nikdo nepřišel.

Fanouškovská základna
Ve čtvrtek večer se tak přívrženci
nestárnoucích songů českého hitmakera natlačili do prostor Víceúčelové
haly-zimního stadionu, aby si užily
jedinečnou hudební událost letošního roku. „Jsme tu čtyři kamarádky
z práce, těšily jsme se na tohle celý
měsíc,“ jásaly na parketu fanynky
Michala Davida Lucie, Eva, Markéta a Lenka. „Michala Davida známe
samozřejmě ze soutěže Hlas Česko
Slovenska, ale i jako zpěváka,“ přiznaly zástupkyně mladší generace,
žákyně ZŠ E.Valenty v Prostějově,
Barbora Langerová a Andrea Píchalová, které si nejvíce oblíbily hitovky
Non stop a Ruská Máša. Podobně
spokojeně hovořil i jistý František:
„Dávám přednost spíš těm tanečnějším písničkám,“ netajil se svým
hudebním vkusem prostějovský
fanoušek. Kromě svých notoricky
známých songů zařadil Michal
David i několik novějších pecek ze
své poslední tvorby a v přestávce si
sličné vokalistky střihly melodickou
píseň „Teď královnou jsem já“, na
jejímž vzniku se autorsky podepsal
právě Michal David. Ten jeden ze
svých hitů „Pár přátel stačí mít“ věnoval i Petru Zlámalovi, otci čtvrteční hudební události, který z vážných
zdravotních důvodů nemohl být ve
čtvrtek osobně přítomen. „Petře,
myslíme na tebe! Věř a bude to dobré,“ vzkázal z pódia Michal David.

Disko atmosféra
Po celou dvouhodinovku panovala
na „zimáku“ báječná nálada a perfektní atmosféra. Návštěvníci se
v hojné míře zapojovali do dění
svými tanečními kreacemi i hromadným zpěvem. Závěr pochopitelně patřil autogramiádě,
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Legenda. Populární hitmaker Michal David se při autogramiádě ochotně
zvěčňoval se svými fanoušky.
Foto: Lenka Sedláčková
protože nechat si ujít možnost,
podepsat si fotku nebo „cédéčko“ přímo do Michala Davida
by byla věčná škoda. „Pozdravujte ode mě Majka Spirita,“ nechalo se slyšet několik divaček
talentové soutěže Hlas Česko
Slovenska, kde hitmaker účinkuje
spolu se slovenským rapperem.
„Byl to úžasný zážitek. Teď si jen
přeji, aby Michal David dorazí do
Prostějova dřív, než zase až za tři
roky,“ zadoufal prostějovský fanoušek Martin Ježek.

Okem pořadatele
Pořadatelská agentura HITTRADE sklidila od Michala Davida
mimo jiné i pochvalu za povedenou organizaci. Konec konců
nikdy nevíte, kdy se přítomnost
hasičů a zdravotníků může hodit, tím spíš na podobné mega
akci. „Moc si poděkování vážíme
a jsme rádi, že jsme mohli Michala Davida opět tady v Prostě-

jově přivítat. Diváků sice bohužel
nedorazilo tolik jako na Michalův poslední koncert zde, zřejmě
v souvislosti se souběžně probíhajícím brněnským koncertem
skupiny Lucie a také tím, že koncert Michala Davida byl vzhledem
k jeho nabitému programu naplánován už na čtvrtek...,“ míní pořadatel Tomáš Zlámal.
Michal David i pořadatelé účastníkům akce za skvělou účast
a především super atmosféru, kterou
pomohli vytvořit, nezapomněli poděkovat: „Děkuji všem fanouškům,
kteří dorazili, a doufám, že si vystoupení Michala Davida náležitě užili.
Současně bych rád všechny pozval
i na naše další akce. Už jednadvacátého června se na vás budeme těšit na
sedmém ročníku tradičního hudebního festivalu ´Legendy se vracejí´
a v polovině srpna si určitě nenechte ujít koncert legendární skupiny
Olympic,“ vzkázal za agenturu
HITTRADE Tomáš Zlámal.

jjaký
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3x foto: Lenka Sedláčková
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Pařilo se. Michal David vytáhl na Prostě- Slušná návštěva. Přestože dorazilo méně Ve formě. I když roky běží jako voda, po několik
jovany všechny své známé hity a publikum příznivců, než tomu bylo před třemi roky, plocha generací oblíbený Michal David žije svoji pěveckou kariéru stále nonstop.
Víceúčelové haly se postupně zaplnila.
přiváděl do varu, tak jak to umí jen on.

Poslední LiStOVáNí v sezóně nabídlo HOLČIČKU A CIGARETU

Prostějov/peh - Herec Lukáš
Hejlík si znovu přijel s Prostějovany zalistovat některou ze
soudobých knih v rámci programu scénických čtení LiStOVáNí. A jak jinak, znovu se setkal s velmi příznivou odezvou
zdejšího publika.
V Prostějově si zdejší i zahraniční
celebrity podávají dveře! Zpěváci, muzikanti, herci a spisovatelé
zvučných jmen, které jsme jen
v několika uplynulých měsících
a letech měli možnost zhlédnout,
je už pěkná řádka. Minulý pátek
6. června večer se k nim připojil
i současný francouzský spisovatel Benoît Duteurtre, který
do Prostějova přijel představit
jeden ze svých knižních titulů
„Holčička a cigareta“.

Autor bývá díky svému ironickému stylu psaní přirovnáván
k českému spisovateli Milanu
Kunderovi, jehož tvorba je nejen
v tuzemsku stále velmi oblíbená. Proto vás asi nepřekvapí, že
v hledišti za oponou Městského
divadla bylo plno. „Pokud správně počítám, tak jsem letos byla
na čtyřech LiStOVáNích. Jsem
zvědavá, o čem to bude tentokrát,
protože knihu Holčička a cigareta jsem ještě nečetla, zatímco ty
z předchozích LiStOVáNí ano,“
pochlubila se Večerníku pravidelná účastnice scénických čtení
Vlasta Marková. Její úsměv v závěru vystoupení svědčil o tom, že
ani tentokrát nebyla z programového složení zklamaná. Podobně
jako snad i všichni ostatní, kteří

Naposledy v Prostějově! Nemějte obavu, že by se populárnímu
herci Lukáši Hejlíkovi u nás nelíbilo. Rozloučení se týkalo jen právě
skončené sezóny.
Foto: Milan Svoboda
se v závěru zúčastnili očekávané
diskuze s autorem.
Ten s sebou kromě hlavních protagonistů večera - herce Lukáše
Hejlíka a Petry Bučkové, přivezl i řádku svých knih, které

zájemcům ochotně podepisoval.
Nezbývá, než se těšit na další
LiStOVáNí, a aby nám čekání
nebylo příliš dlouhé, co takhle si
jej ukrátit četbou románu „Holčička a cigareta“?

Zion Squad se rozloučili ve velkém stylu
Festival na náměstí přilákal stovky posluchačů

Prostějov/pav - Hlavní prostě- počtu kapel sice malý, ale kvajovské náměstí se minulý pátek litou velký festival. V průběhu
6. června doslova otřáslo pod odpoledne a večera se na pódiu,
náporem vynikající muziky. které je připraveno přímo na
V rámci oslav stoletého výročí náměstí T.G. Masaryka, předradnice se zde uskutečnil co do stavily čtyři vynikající kapely.
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Zion Squad se loučí. Poslední koncert oblíbené skupiny si nenechalo ujít odhadem pět stovek diváků. Foto: Monika Hudečková

Páteční počasí akci přálo. Už
ve chvíli, kdy nastoupila mladoboleslavská reggae skupina
Švihadlo, začaly se před pódiem
tvořit první hloučky posluchačů.
Až do deváté hodiny se zde ještě
vystřídala karlovarská partička
Holden a brněnská Meteor z Prahy. Všechny tři kapely předvedly
show plnou vynikající muziky.
Hlavní hřeb večera měl ale teprve přijít, což dokazovalo obrovské množství nově příchozích návštěvníků. Všichni byli
zvědaví na prostějovskou skupinu, téměř již legendu, Zion
Squad. Ostatně zároveň se
s oblíbenou kapelou přišli rozloučit. Zion Squad loni oslavili
desáté výročí vzniku, ovšem
letos ohlásili konec společného
působení a právě páteční koncert byl tím posledním...

A již od prvních tónů bylo zřejmé, že se rozloučí opravdu
velkolepě. Na pódiu se vystřídali všichni současní i minulí
členové skupiny a zazívali své
nejznámější písně. Publikum od
začátku nadšeně tleskalo, mávalo, zpívalo s tvořilo tak s kapelou jeden nadšený celek. „Je to
velká škoda, že už nebudou hrát,
znala jsem je od začátku. Jsou
to skvělí muzikanti a mají velké
charisma,“ svěřila se s lítostí nad
rozpadem oblíbené skupiny posluchačka Tereza.
Po skončení koncertu následovala velká „after party“ v Apollu 13.
Oslavy sta let nové radnice budou pokračovat i nadále. Příští
pátek například nezapomeňte
navštívit koncert Marie Rottrové s kapelou Neřež (více čtěte na
straně 15 dnešního vydání).

Ze života města
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Vedení magistrátu je nerozhodné, který rondel postavit DŘÍV?
Otázkou je, jestli „kopnout“ nejprve na Poděbradově nebo Přikrylově náměstí...

Dopravní situace v Prostějově už několik let není
tak komplikovaná a katastrofální. Plynulosti průjezdu všech vozidel výrazným způsobem pomohlo
vybudování severní obslužné cesty i jižního kvadrantu. Přesto ještě v samotném centru Prostějova
je mnohdy svízelná situace a vedení města ji hodlá
řešit. Připraveny jsou už projekty na dva malé rondely na Poděbradově náměstí a jeden větší, který
by měl vyrůst na Přikrylově náměstí. V čem se ale
radní zatím neshodnou? V tom, kde je doprava
hustější a která lokalita má být upřednostněna...
Prostějov/mik
Jak Večerník informoval v předminulém čísle, studie proveditelnosti výstavby dvou okružních
křižovatek na Poděbradově
náměstí zdárně prošla veřejným
projednáním s občany, kterých
se tato dopravní investice bude
bezprostředně týkat. Dalo by se
tedy říct, že tato stavba má zelenou. Jenomže úplně stejnou zelenou má nyní i rondel na Přikrylově
náměstí. „Lidově řečeno, oprášili

jsme projekt, který byl vypracován už před zhruba sedmi
lety, jenomže tehdy kvůli mnoha
námitkám ze strany hygieniků
i dopravní policie neprošel. A jak
víme, Přikrylovo náměstí pak nakonec bylo řešeno rekonstrukcí
klasické křižovatky,“ popsal
Zdeněk Fišer, náměstek primátora
Statutárního města Prostějov. „Od
té doby se podařilo zprovoznit
severní obslužnou komunikaci,
čímž se výrazně uklidnila dopravní situace v Plumlovské ulici,

ale také na Vápenici i Kostelecké.
Jenomže právě zde v poslední
době registrujeme zhoršující se
stav, kdy dochází k zácpám,
protože klasická křižovatka už
přestala stačit kapacitně. Tato
lokalita se tudíž z hlediska dopravy stává ožehavější než Poděbradovo náměstí,“ přiklonila se
k variantě upřednostnění rondelu na tomto místě Alena
Rašková, náměstkyně primátora zodpovídající za dopravu
v Prostějově. „Teď máme pomalu

ale jistě v ruce dva připravené projekty a bude jen otázkou jednání
s Olomouckým krajem, do
kterého investovat dříve pro jeho
realizaci. Jistě, vývoj projektu
řešení dopravy na Poděbradově
náměstí byl velmi dlouhý
a náročný, ale v současnosti nás
tlačí pata více na křižovatce ulic
Kostelecká, Vápenice a Blahoslavova. Kdyby bylo po mém,
nejdříve bych postavila rondel
u zámku,“ nechala se slyšet Alena
Rašková.
Co když ale tento projekt,
obdobně jako před sedmi lety,
neprojde náročným schvalovacím procesem? „Toho bych
se už nebál, jak hygienici, tak
především dopravní policisté již
změnili své nepřístupné názory.
Navíc co se týká hlučnosti, jsme
schopni učinit taková opatření,
která by zajistila vyhovující podmínky i z tohoto hlediska,“ opáčil
náměstek Zdeněk Fišer.
Ještě před půl rokem předseda
dopravní komise města a radní
Zdeněk Peichl jednoznačně

seknout
Vše má roz
tupitelstvo
až nové zas

Kde jako první? Projekty jsou připraveny, teď jen stačí rozhodnout se, jestli budou rondely dříve na
Poděbradově nebo Přikrylově náměstí?
2x foto: Michal Kadlec
prosazoval prioritu pro Poděbradovo náměstí. Ani on si však
není teď jistý, zda doprava na
Přikrylově náměstí není složitější
a nepotřebuje urychlenější řešení. „Oba projekty i situaci
v obou lokalitách posoudí také
Olomoucký kraj, který bude
pochopitelně investorem těchto
akcí. Co se týká nás, určitě
k tomuto tématu proběhne ještě

hodně živých diskuzí. Budeme
si muset každopádně vybrat, kraj
určitě nebude financovat obě stavby rondelů během jediného roku,“
pronesl pro Večerník Zdeněk
Peichl.
O tom, že rozhodování nebude
skutečně jednoduché a konečný
verdikt radních hned tak neuslyšíme, svědčí i závěrečné vyjádření náměstkyně primátora.

„Toto závažné rozhodnutí učiní
zřejmě až nové zastupitelstvo po
podzimních komunálních volbách,“ řekla Alena Rašková.

A co na to říkáte vy?
Na kterém náměstí byste
uvítali rondely dříve?
Své názory můžete psát
na e-mail
redakce@vecernikpv.cz!

Vodou vymletá stezka na Hloučele se opraví,

Prostějov/mik - Magistrát je
v poslední době zahlcen stížnostmi občanů, kteří upozorňují na zhoršující se průchodnost
stezek vedoucích kolem říčky
Hloučely za sídlištěm Edvarda
Beneše. Vlivem eroze tady totiž
dlouhodobě dochází k odplavování břehů vodního toku. Situace už dospěla tak daleko, že
voda obnažila dokonce i mohutné kořeny vzrostlých stromů.
„Na místě jsem se přesvědčila, že pro maminky s kočárky
a cyklisty je tato cesta již prakticky
neprůchodná,“ upozornila Ivana
Hemerková, náměstkyně primá-

tora Statutárního města Prostějov.
Odbor životního prostředí magistrátu města nechal zpracovat projektovou dokumentaci na opravu.
„Jedná se o dosypání břehů a pěšin
kolem říčky Hloučely v místech
pohybu návštěvníků tohoto odpočinkového a rekreačního místa,“
upřesnila Hemerková.
Radní odsouhlasili rekonstrukci
břehů s tím, že zakázka bude
zadána firmě z Oseku nad Bečvou, a to bez výběrového řízení.
„Rozhodli jsme se tak na základě
referencí a doporučení. Tato firma
má zkušenosti s řešením obdobných problémů na větších vodních

obnažené jsou už i kořeny stromů
tocích, řece Moravě a Bečvě,“
zdůvodnila tento krok primátorova náměstkyně.
Nicméně podmínky jsou pro
firmu velmi přísné. „Dodavatel, který bude provádět práce
v prostředí biokoridoru a přímo
v toku řeky, musí postupovat velmi citlivě, aby nedošlo k poškození biotopu vodních živočichů.
Taktéž nesmí dojít k poškození
zeleně. Veškerá mechanizace,
která se bude pohybovat v toku,

Radní pod palbou

musí mít platnou technickou kontrolu, musí používat ekologické
oleje a musí být provozována
a ošetřena tak, aby nedošlo
k ohrožení Hloučely,“ popsala
dále Ivana Hemerková s tím, že
realizační stavební práce budou
probíhat částečně přímo v korytě
řeky. Dojde k odtěžení štěrkových
lavic v toku a přesunu kameniva
do míst ohrožených erozí. Magistrát na tuto investici vyčlenil dvěstěšestnáct tisíc korun.

www.
vecernikpv.cz

Rychlá investice. Již brzy bude neutěšená situace v biokoridoru Hloučela za sídlištěm E. Beneše
vyřešena a občané budou opět v suchu.
Foto: archív Magistrát města

O POZEMKY ODĚVNÍHO PODNIKU SE „POPERE“ I MĚSTO
Večerník už v předminulém vydání avizoval
a zájem
áje měsěs
ta o pozemky Oděvního podniku, jehož výrobní
ýrobní haly co
nevidět odpálí dynamit. Koupí však radnice
e tyto parcely
za každou cenu? Nebo bude licitovat? Jak
k v dalším dílu
seriálu exkluzivních rozhovorů potvrzuje první náměstek primátora Statutárního města Prostějov
ov Jiří Pospíšil
(na snímku), magistrát má o pozemky skutečný
utečný zájem,
ale pouze v přijatelné kupní hodnotě...
Michal Kadlec
Prozraďte, do jaké
míry má prostějovský
magistrát zájem o pozemky
Oděvního podniku?
„Byl jsem osloven současnými majiteli areálu, zda by
město nechtělo odkoupit zmiňované pozemky. Dle mého
názoru vzhledem k tomu, že
nedisponujeme v současné
době potřebnou rozlohou
plochy pro potenciální inINZERCE

alo by se
vestory, jednalo
ý krok.
o strategický
m, ano,
Takže potvrdím,
máme zájem, rozhoktorem
dujícím
faktorem
nečná
však bude konečná
.“
cena pozemků.“
O jakou výměru jde??
„Stávající maajitelé nabízejí
jí
deset až šestnáct hektarů, celková

„Koupíme
p
je ale jjen v případě přijatelné ceny,“ říká Jiří Pospíšil
výměra pozemků
je přibližně
poze
osmnáct hek
hektarů.“
Na poslední
p
tiskové
konfer
konferenci rady města
jste se zmínil
zmí
o pozemcích
před Oděvním
podnikem,
Oděv
kde se nacházejí
silniční konach
munikace. I o ně má magistrát zájem?
A k čemu?
j
těch pozemků máme
„Část těchto
historicky v pronájmu, ale
neskrývá
neskrýváme
zájem je vyd vlastnictví, abykoupit do
chom pro budoucnost
defin
definitivně
zabezpečili dopravní obslužn
nost
v této lokal
litě.
Připomínám,
že tudy vede jedna z linek městské hromadné
Foto: archiv Večerníku dopravy.“

Bude vůbec současný majitel Oděvního podniku
ochoten pozemky prodat? Probíhají už nějaká jednání?
„Zatím jsme vyjednali prodej pozemků před areálem, nyní se zpracovává znalecký posudek, kterým
bude stanovena odhadní cena.
Pokud se s majitelem pozemků
shodneme, následně pracovníci magistrátu připraví smlouvu,
kterou musí samozřejmě schválit
zastupitelstvo města.“
Primátor Pišťák nedávno
Večerníku řekl, že magistrát má o pozemky Oděvního
podniku velký zájem, i kdyby si
na ně měl vypůjčit! To jsou tyto
parcely opravdu tak lukrativní
a pro město strategické?
„Jak jsem už řekl, zájem o pozemky je, avšak pouze za předpo-

kladu, že bude přijatelná cena. Je
však potřebné říci, že nejvhodnější
by bylo, kdyby současný majitel prodal pozemky některému
z budoucích nových investorů.
Důvodem jsou vysoké náklady spojené s prodejem, mám
na mysli například placení daně
z převodu nemovitosti. Při každém prodeji je nutné daň zaplatit.“
To jsou veškeré poplatky,
které musí investor zaplatit?
„Ten, kdo chce postavit nový
výrobní areál, musí ještě provést
takzvané vynětí z půdního fondu,
které se vypočítává podle bonity
půdy. To jsou další finanční prostředky, které zvyšují náklady na
výstavbu nových výrobních hal.
Dříve se za vynětí u nás, v okolí
Prostějova, platilo přibližně devatenáct korun; nyní je to podle

nového zákona devětkrát více,
čili nějakých stosedmdesát až stoosmdesát korun za metr čtvereční.
Mnoho investorů z České republiky odchází i proto, že by museli platit další miliony korun za
z jejich pohledu zbytečné poplatky. To je pro zamyšlenou vládě,
našim poslancům a senátorům...“
Jste si vědom toho, že
v případě zakoupení těchto pozemků může jít o cenu
hodně přesahující sto milionů
korun?
„Samozřejmě jsme si všichni vědomi vysoké investice, proto opakuji, město by pozemky vykoupilo jen v případě přijatelné ceny.“
A ta je kolik?
„Konkrétní částka nebyla
dosud radou ani zastupitelstvem
stanovena.“

Soutěž
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Letošní soutěž „O nejoriginálnější tablo Večerníku“ se uzavřela

ZÁSTUPCI VÍTĚZNÝCH TŘÍD SI UŽÍVAJÍ KUPY CEN
A je hotovo! Odměny pro vítěze již třetího
ročníku velké soutěže „O nejoriginálnější tablo
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku“ poznaly své
nové majitele. Díky dlouhodobé spolupráci
s našimi často už tradičními partnery jich bylo
i letos požehnaně. Ve středu 4. června si je přímo
z redakce odnesli zástupci tří vítězných tříd, jejichž
tabla od vás získala největší počet hlasů a katapultovala je tak na pomyslné stupně vítězů. Celkem
získalo klání neuvěřitelných PADESÁT TISÍC
PŘÍZNIVCŮ, do hlasování se zapojilo na deseti
tisícovku čtenářů tištěného vydání Večerníku či
internetových stránek www.vecernikpv.cz!
Prostějov/mls
Nejvíce cen získala v letošním
ročníku populární soutěže třída oktáva B z Gymnázia Jiřího Wolkera v Prostějově za
tablo, na němž sami sebe obsadili do hlavní role dobových
reklam na Baťu, McDonald´s
a dalších firem. O jejich vítězství rozhodl zejména druhý
týden hlasování. V konečném

součtu se pro pro jejich tablo
vyjádřilo 2 708 přívrženců.
„Šampaňské i poukazy do
Brutusu si rozdělíme. Jelikož
řada z nás však má po maturitě sehnanou brigádu, nebo
odjíždí do zahraničí, bude pro
nás už celkem problém opět se
sejít. I proto jsme se rozhodli
výlet na hrad věnovat dětem
z prostějovského dětského domova,“ prozradila Večerníku

Adéla Župková, která si ceny
převzala se svým spolužákem
Filipem.
Radost z cen měl i druhý pár,
který do redakce Večerníku
dorazil ze 4.B z Veřejnoprávní
školy Trivis. Studenti této třídy jsou na něm zachyceni jako
vězni, kteří byli „odsouzeni
k maturitě“. Vtipný nápad došel
ocenění a Trivis za něj dostal
celkem 2 133 hlasů. „Ceny za
druhé místo jsou super! Těšíme
se na dobrou pizzu i na koncert.
Co se týče výběru, bylo to tak
půl na půl. Nakonec jsme se
rozhodli, že vyrazíme na Michala Davida, ač druhá polovina chtěla spíše na rockovější
akci ´Legendy se vrací´. Jenom
nás mrzí, že s námi nepůjde
naše třídní Karolína Mlčochová, která je nemocná,“ svěřila
se nám den před vystoupením
legendárního hitmakera Gab- Slavnostní předání. Zástupcům vítězných tříd předal ceny redaktor PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku Martin Zaoral, který fungoval jako
riela Řezníčková.
koordinátor celé soutěže.
Foto: Jiří Možný
Třetí místo si za tablo z kasina
v prostějovském Avionu vyslou- držela celkem 1 685 hlasů. „Do hlásil za celou třídu Filip Kříž, Celá redakce PROSTĚJOV- i v životě „po maturitě“ dokáží stážila Švehlova střední škola po- kasina nikdo z nás nechodí, ale který si rovněž odnesl malé ob- SKÉHO Večerníku přeje všem le přicházet s dobrými nápady, na
prostějovským studentům, ať které budou moci být sami hrdí!
lytechnická Prostějov, která ob- na bowling rádi vyrazíme,“ pro- čerstvení pro celou třídu.

tři exkluzivní rozhovory aneb ohlasy z vítězných táborů

ptal se
Martin Zaoral

„Třídní se stal naším Horstem Fuchsem,“ „Za policajty jsme být nechtěli,“ „Prošli jsme všechna kasina v Prostějově...,“
říká Adéla Župková z vítězné oktávy B GJW

Prostějov - Vítězné tablo oktávy
B Gymnázia Jiřího Wolkera bylo
založené na nápadu se starými stylovými reklamami na známé výrobky. Mezi ostatními vyniklo nejen
nápaditostí, ale také precizní propracovaností. O jeho vzniku si Večerník povídal s Adélou Župkovou.
Můžete prozradit, jak se
zrodila pouhá myšlenka na
realizaci vítězného tabla?
„Ve třídě jsme měli hned několik nápadů na tablo. Kromě starých reklam
to byla ještě zvířata nebo vrazi. Na
Facebooku jsme udělali anketu a tento návrh nakonec zvítězil.“

Vaše tablo muselo být nesmírně náročné na realizaci. Jak
dlouho vám jeho tvorba zabrala?
„S přípravou jsme začali už v únoru
hned po našem maturitním plesu. Jednotlivci si na internetu našli nějakou
reklamu a při samotném vzniku jsme
všichni hodně spolupracovali s fotografkou Vendulou Burgerovou. Každý z nás
měl svoji vlastní prezentaci, takže pokaždé to chtělo nějaké nové řešení. Někdyy to bylo hodně náročné...(úsměv)“
Důležitou roli na vašem tablu
sehrál i třídní učitel František
Střídecký. Proč?
„Protože ho máme rádi! (úsměv) Na tablu
mu patří čestná role našeho Horsta Fuchse...“

Zlato. Adéla Župková se spolužákem Filipem převzali za celou oktávu B
z Gymnázia Jiřího Wolkera třicítku poukazů na hamburgery v občerstvení Brutus
v Plumlovské ulici, bednu kvalitního šampaňského z vinotéky Svět vína v OG
Arkáda. HLAVNÍ CENU - výlet na hrad Šternberk - se třída rozhodla věnovat
dětem z Dětského domova v Prostějově.
Foto: Martin Zaoral

vysvětluje Gabriela Řezníčková

Prostějov - Tablo na konečném druhém místě bylo založeno na myšlence nezvratného osudu, který potkal celou třídu 4.B Veřejnoprávní školy
Trivis. Večerník vyzpovídal i mluvčí studentů „odsouzených k maturitě“ Gabrielu Řezníčkovou...

popisuje těžkou realizaci tabla Filip Kříž

Prostějov - Jednoduchý nápad
podpořený úderným sloganem
„Všechno jsme vsadili na maturitu!“ vynesl třetí místo Švehlově
střední škole polytechnické. Jejich
Jak vznikl tento vskutku originální nápad?
tablo bylo výjimečné hlavně tím,
„S původní myšlenkou přišel náš spolužák Tomáš Palacký. Všichni že fotky nevznikly v ateliéru, ale
jsme se shodli na tom, že je skvělá. Za policajty jsme být nechtěli, na tablo přímo „na místě činu“. Jak vše
j
jsme
si proto vybrali druhou stranu zákona...(úsměv)“
probíhalo, prozradil Večerníku
Jediným „policajtem“ naopak byla vaše třídní Karolína Mlčo- Filip Kříž.
chová...
„Stala se naší bachařkou. (smích) Ve skutečnosti však nikdy nebyla nějak přeDostat povolení k focení
hnaně přísná. Naopak. Celou dobu nám byla spíš kamarádkou než učitelkou.“
v kasinu asi není úplně jedByli jste někdy ve vězení?
noduché. Jak se vám to podařilo?
„Tak to nikdy. Se školou jsme navštívili pouze cely, které mají na „Spolužačka Helena Miková prošla
svém oddělení policisté. Doufáme, že se v base hned tak neocitneme. A po- snad úplně všechna kasina v Prostějově. Trvalo jí to snad tři týdny, ale
kud ano, tak ne jako vězni... (úsměv)“

Stříbro. Gabriela Řezníčková a Josef Kaláb ze 4.B z Veřejnoprávní školy Trivis
si odnesli poukaz na třicet volných vstupenek na koncert Michala Davida pořádaný uplynulý čtvrtek agenturou HITTRADE a také třicet poukazů na pizzu
Špizza, která je k dostání u prostějovského Kauflandu.
Foto: Martin Zaoral

všude ji odmítali. Snad jako na poslední se obrátila na Bonver, který
funguje v Avionu. Teprve tam nám
úžasná paní provozní vyšla ve všem
vstříc.“
Jak samotná realizace probíhala?
„Kasino jsme obsadili asi na pět hodin. Fotil nás Lukáš Andrýsek a nešlo jenom o snímky, ale o to, jak vše
zaranžoval včetně světel či větřáků.“
Na fotografiích jste v rukou
mávali s poměrně velkými
obnosy peněz. To byly vaše?
„To ne...(smích) Ty jsme si bohužel
museli jenom natisknout. Ale hodily
by se...“

Bronz. Na třetím místě se umístila Švehlova SŠ polytechnická obor podnikání.
Cenu v podobě volné dvouhodinovky v Bowling palace v ulici Újezd a basu piv
od Večerníku si převzali Filip Kříž a Helena Miková.
Foto: Martin Zaoral

Zpravodajství

Konšelé překvapivě změnili plány

NACISTICKÁ STUDNA zůstane ležet ladem!

Prostějov/mik - To bylo řečí! Už
před rokem se prostějovští radní chlubili nebývalým objevem
údajně obrovského zásobníku
vody pod Přikrylovým náměstím, který představovala stará
studna vybudována během
druhé světové války německými
nacisty. Studna, kterou okupanti
v roce 1940 vyvrtali, byla určena pro rychlé zásobování vodou
hasičům při očekávaném bombardování Prostějova. A vloni ji
radní chtěli využít pro napájení
závlahového systému ve Smetanových sadech. Teď je ale všechno jinak!
„Studnu na závlahu Smetanových
sadů jednoznačně potřebujeme.
Vloni v rámci regenerace tohoto
parku přišel návrh využít k tomuto
účelu stávající německé studny. Byl
už sice vypracován vodohospodářský souhlas a provedeny potřebné
průzkumy, ale bohužel se zjistilo,
že zdivo staré nacistické studny je
v havarijním stavu. Navíc čerpací
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testy ukázaly, že vydatnost této
staré studny je pouze čtyři metry
kubické za den, a ještě k tomu je do
ní velmi slabý přítok vody. A když
si vezmeme, že Smetanovy sady
budou mít až desetinásobnou denní
spotřebu, je tato třičtvrtě století stará
studna pro závlahu parku naprosto
nevyhovující,“ zdůvodnil změnu
původního záměru Zdeněk Fišer,
náměstek primátora Statutárního
města Prostějov.
Podle jeho slov se však alespoň
částečně studna, která je v horní
části široká pět, v hloubce dvaceti metrů pak tři metry, a jenž je
vybudovaná Němci v roce 1940,
využije i dnes. „K této bývalé studni, která má kónický tvar, povede
zbrusu nový vrt z pásma zeleně
v blízkosti zámku. Bude mít hloubku třiceti metrů, čímž se zvýší vydatnost vody. V této chvíli probíhá
řízení na umístění stavby, předpokládaná realizace je stanovena na
srpen tohoto roku. Náklady na projekt činí přibližně stopadesát tisíc

Nový vrt. Studna vybudovaná nacisty nemá dostatek vody pro
závlahu Smetanových sadů proto se o kousek vedle, v trávníku u
zámku, vyvrtá nová.
Koláž: Magistrát města Prostějov
korun,“ prozradil dále Fišer. V této
souvislosti dodal, že pro zavlažování Smetanových sadů se uvažovalo i o napojení na artéskou
studnu pod městskými lázněmi
v Blahoslavově ulici. „Vzdálenost
od zdroje vody je ovšem v tomto
případě téměř čtyři stovky metrů

a finanční náklady na propojení
studny s parkem by dosáhly až
jednoho milionu korun. Vzhledem
k tomu, a v kombinaci se složitým
křížením s inženýrskými sítěmi
v Blahoslavově ulici, jsme od tohoto řešení ustoupili,“ objasnil náměstek primátora.

Chytat Santina?
Zbytečné papírování…

Prostějov/mik - V minulém čísle
Večerník informoval o dopadení celostátně hledaného snědého mladíka Santina Horvátha
z Prostějova. Mladistvého kriminálníka zadrželi strážníci přímo pod okny sídla prostějovské
státní policie. Není divu, Santina
nebylo těžké chytit, den co den se
totiž běžně potloukal po městě...
Večerník před týdnem konstatoval,
že zatímco prostějovská kriminálka
po snědém kriminálníkovi „papírově“ pátrala po celé republice, nasadit
želízka mu museli až strážníci městské policie, kteří jsou v těchto případech mnohem akčnější. A to prosím
jen pár metrů od sídla Územního
odboru Policie ČR Prostějov v ulici
Újezd. Reportáž o tomto zadržení
vzbudila na webových stránkách
Večerníku obrovský ohlas. Do dis-

kusního fóra k článku se viditelně
zapojili i samotní zastánci státní
policie. Mnozí další čtenáři totiž
policisty odsuzují za to, že jen
nečinně přihlížejí tomu, jak si celostátně hledaní chodí po městě
a nic nedělají pro to, aby je zadrželi. Stejně jako v případě Santina
Horvátha.
„Co to melete? Jak nic? Policie
snad dělá další věci. A pokud to
VY nevíte, tak si doplňte vzdělání.
Odvozem a nesmyslným papírováním tohohle blba do pasťáku
stráví dva policajti tak tři až čtyři
hodiny. A místo toho můžou být
na ulici a třeba zachránit někomu
peněženku u Kauflandu. Ale je
asi zbytečné vám cokoliv říkat.
Nejvíce kecají ti, kteří o tom vědí
nejméně,“ ozval se v diskuzním
fóru čtenář pod pseudonymem

„XY“. Ten samý přispěvatel ještě
doplnil jeden svůj vyloženě „policejní“ názor. „Až se v pasťáku
ohřejí, tak je tu máme zas. Mně
je to jedno, ale jsou to peníze daňových poplatníků. Ale ať si pak
chytrolíni nestěžují, že policie
nestíhá další věci a že nejsou na
ulici,“ napsal „XY“ na webových
stránkách Večerníku.
Další diskutéři s těmito názory nesouhlasí. „Peněženku si uhlídám
sám, stejně by mi nikdo nic nevrátil.
Nekritizuji policii a vás, jen by mě
zajímalo, kdo jiný by toho blba mohl
doprovodit zpátky do pasťáku. Papírování a nesmyslných činností si
v práci užiji taky dost, ale JE TO
MÁ PRÁCE! To by policie neměla
dělat nic?“, napsal do fóra další z čtenářů webových stránek Večerníku.
Co si o tomto problému myslíte vy?

za volantem škodovky byl
Komunisté jsou tajemní Feťák
pod vlivem pervitinu i „marjánky“
ZADARMO pouze v sobotu! jako hrad v Karpatech!
Svatební obřady v Prostějově?

Prostějov/mik – Snoubenci, chcete ušetřit za
svatbu? Pokud tedy plánujete obřad v režii
radnice, pak si zcela jistě vyberte k tomuto
slavnostnímu okamžiku sobotu!
„V souvislosti s novelou občanského zákoníku
si musí města o obce určit jediný den v týdnu
k pořádání svatebních obřadů, za které občané

neplatí. Co vím, tak některá města si určila jako
takzvaný obřadní den pátek, takže za sobotu už
jednotlivé úřady vybírají od svatebčanů poplatky. U nás v Prostějově je sobota už zažitá a tradiční. Nechtěli jsme nic měnit,“ vysvětlila Ivana
Hemerková, náměstkyně primátora Statutárního
města Prostějov.

Petr Zapletal ve finále
soutěže Muž roku 2014

Prostějov/akr - Z téměř tisícovky přihlášených mužů se
až do finálové dvanáctky probojoval prostějovský
rodák Petr Zapletal. Co říct na jeho adresu? Má
sedmadvacet let a jeho míry, které jsou pro tuto
soutěž krásy podstatné, jsou 100-85-96 s výškou
180 cm. V současné době se stará o rodinnou nemovitost.
„Přestože v duchu jsem v postup do finále doufal, bylo
to pro mě velké překvapení. Konkurence totiž byla
opravdu veliká a navíc i samotných přihlášených bylo
opravdu hodně. Asi jsem porotu nějakým způsobem
zaujal. Každopádně mám velkou radost, “ nechal se
slyšet finalista soutěže Muž roku 2014 Petr Zapletal.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník také exkluzivně zjišťoval, jaké má Petr Zapletal v této soutěži ambice? „Nemám žádné očekávání. Finálová dvanáctka je opravdu
nabitá, každý z kluků je něčím zajímavý. Porota bude
mít těžké rozhodování. Soutěž beru jako novou zkušenost, poznám nové lidi i prostředí. Pokud se neumístím,
rozhodně nebudu smutnit, ale uvidíme, jak to nakonec
celé dopadne,“ poznamenal s úsměvem Zapletal.
Dvanáct finalistů letošního ročníku se před velkým vrcholem sejde ještě na soustředění v Novém Městě nad
Metují, kde je kromě přípravy na samotný večer čekají
lekce vystupování, přehlídky ve spodním prádle a další
nezbytnosti. Nový muž roku bude zvolen 22. srpna
v Náchodě. Slavnostním galavečerem budou provázet
Tereza Zimová a Eva Decastelo.
Vítěze patnáctého ročníku ankety Muž roku 2014 pak
čeká reprezentace České republiky na soutěži Mister
International v Korejské republice. Další úspěšní borci
pak poletí na Manhunt International a Mister Universe.

Jedničkou Jaroslav Šlambor?

Prostějov/mik - Už čtvrtý týden
je Večerník ujišťován prostějovskými komunisty, že zveřejní
kandidátní listinu pro komunální volby do Zastupitelstva města
Prostějova. Ovšem ani během
toho uplynulého se nevyjasnilo.
O víkendu jsme se alespoň dozvěděli dílčí informace...
„Určité jasno už máme, ale nejsem
kompetentní vám tuto informaci
sdělit,“ zareagoval v sobotu večer
Jaroslav Šlambor, který podle více
zdrojů Večerníku by měl prostě-

Jste na
stejné vlně?
Osvěžte se na...
Prostějovan. Z téměř tisícovky přihlášených
mužů se Petr Zapletal probojoval až do finále
prestižní soutěže Muž roku 2014. Foto: internet
Zejména asi čtenářky potěší, že Večerník bude své čtenáře pravidelně informovat o průběhu a přípravě Petra
Zapletala na nejznámější soutěž pánské krásy v tuzemsku. A už v jednom z červnových vydání se můžete
těšit na exkluzivní rozhovor s finalistou klání MUŽ
ROKU 2014 PETREM ZAPLETALEM.

www.
vecernikpv
.cz

Proč měl oběšenec svázané ruce?

Krasická 49, Prostějov. Adresa, která uprostřed
minulého týdne přinesla jednu velkou tragédii.
V bytě pětipodlažního domu byla objevena mrtvola pětatřicetiletého Michala Ptáčka! Podle informací Večerníku vtrhla do bytu policie za pomoci hasičů poté, co se matka na svého
syna nemohla dozvonit a pojala podezření, že se mu něco stalo... Bohužel,
její zlá předtucha se vyplnila!
Smrt mladého muže ze středy
4. června podvečer je ale obestřena jedním velkým tajemstvím. Večerník totiž získal informace o tom, že policisté našli
muže v jeho bytě oběšeného.
Lépe řečeno, ležícího se smyčkou na krku v podivné poloze.
„Povídá se po baráku, že byl
nějak podivně skroucený a ruce
měl za zády spoutané. To přece
není normální,“ prozradil Večerníku jeden ze sousedů, který
si nepřál zveřejnit své jméno.
Policie zatím skutečně pracuje
s verzí možné sebevraždy. Ale
lze si tím být jist? „Prostějovští

jovské komunisty vést do voleb
jako jednička na kandidátní listině.
„Naši kandidátní listinu bude náš
okresní výbor schvalovat zřejmě
v pondělí devátého června (tj. dnes
- pozn.red.). Do té doby mohu
pouze prozradit, že první tři místa naší kandidátky v neurčeném
pořadí zcela jistě obsadí Jaroslav
Šlambor, Václav Šmíd a Josef
Augustin,“ uvedl alespoň tuto
základní informaci Otakar Hájek,
místopředseda Okresního výboru
Prostějov/mik – To je škody! TěžKSČM v Prostějově.
ce na srážku s divokým prasetem
doplatil řidič projíždějící po rychlostní komunikaci z Prostějova do
Olomouce. Sice on sám vyvázl bez
„Oddíl v roce 2013 obdržel veřejnou zranění, ale své auto má zralé akofinanční podporu města na základě rát tak do šrotu! Mrtvého kance si
schválení zastupitelstvem ve výši sto pak odvezli myslivci…
padesát tisíc korun s tím, že vyúčto- „V noci ze soboty jedenatřicátého
vání byl povinen předložit do konce května na neděli prvního června
roku. Termín nebyl dodržen, přestože došlo na rychlostní komunikaci ve
dotace byla čerpána již v měsících směru od Prostějova na Olomouc ke
březen až říjen,“ vysvětlila Ivana He- střetu osobního vozidla se zvěří. Z
merková, náměstkyně primátora.
dosavadního šetření vyplývá, že jed-

Je mož
pitva p né, že
rokáže
kriminalisté prověřují
VRAŽD
úmrtí pětatřicetiletého
U?
muže, jehož tělo bylo nale-

zeno v jednom z bytů v Prostějově bez známek života. Přivolaný lékař prvotním ohledáním
zemřelého neshledal známky
cizího zavinění, přesto byla
k přesnému určení úmrtí nařízena soudní pitva,“ potvrdila Večerníku Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Na přímý dotaz, zda Michal
Ptáček měl opravdu spoutané
ruce, odmítla mluvčí krajské
policie odpovědět. „Vzhledem
k tomu, že se jedná o nešťastnou
a pro rodinu velmi citlivou udá-

lost, nebudeme k ní poskytovat
žádné bližší informace,“ uvedla
pouze Urbánková. Pochybnosti
nerozptýlil ani ředitel prostějovské záchranky. „K tomuto
smutnému případu mohu uvést
pouze to, že lékaři po příjezdu
na místo mohli už jen konstatovat smrt. Další informace
poskytnout nemohu, vzhledem
k probíhajícímu vyšetřování
policií by to nebylo vhodné,“ poznamenal exkluzivně pro Večerník Radomír Gurka. Okolnosti
smrti pětatřicetiletého Michala

Na pitevnu. Z tohoto domu odváželi policisté ve středu večer
mrtvolu pětatřicetiletého muže
do Ústavu soudního lékařství
v Olomouci. Co prokáží výsledky pitvy?
Koláž Večerníku
Ptáčka budou určitě jasnější
až ve chvíli, co policisté obdrží
výsledky soudní pitvy. Odhalí
patologové něco, co by svědčilo
o tom, že mladému muži někdo
pomohl na onen svět? Nebo to
byla plánovaná událost a pro
muže čin, kterým se vysvobodil
ze svého trápení?
Večerník bude pochopitelně vývoj vyšetřování záhadné smrti
v domě v Krasické ulici sledovat.

Alkohol u něj vyloučila dechová
zkouška, zato test na omamné
a psychotropní látky byl pozitivní
na pervitin a marihuanu. Řidič se
po poučení podrobil lékařskému
vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu v nemocnici.
Další jízdu mu policisté zakázali,“
uvedla Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje s tím,
že řidičův přestupek bude řešit
správní orgán.

ZABÍJAČKA na dálnici u Prostějova
Řidiči vběhl do cesty kanec

Pokuta krasobruslařům

Prostějov/mik - Sankci ve výši
šest tisíc korun má zaplatit občanské sdružení KRASO-bruslení Prostějov za nedodržení
podmínek přidělení veřejné finanční podpory města v minulém roce. Pokutu, mají sportovci uhradit za zmeškání termínu
vyúčtování dotace.

PODIVNÁ SMRT na Krasické

Prostějov/mik

Prostějov/mik - Hazardér sám se
sebou i s životy druhých! Policisté minulé pondělí ve Wolkerově
ulici v Prostějově kontrolovali
řidiče škodovky, jehož chování
se jim nezdálo. A bodejť by ano,
když chlapík byl pod vlivem
hned dvou drog!
„V pondělí druhého června krátce
před půl jednou odpoledne kontrolovali policisté ve Wolkerově
ulici v Prostějově devětadvacetiletého řidiče vozidla Škoda Felicia.

našedesátiletému řidiči vozidla Opel
vběhlo ještě na katastru Prostějova
do jízdní dráhy náhle z pravé strany
divoké prase, které srážku nepřežilo.
Uhynulou zvěř si převzal hospodář
mysliveckého sdružení,“ popsala
havárii Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
Jak dodala, požití alkoholu u řidiče vyloučila dechová zkouška,
ke zranění osob nedošlo. Hmotná
škoda byla vyčíslena na 153 tisíc
korun.

Strážníci lákali

na kontrolní měření

Severní obslužnou svištěl motorkář „stotřicítkou“!

Prostějov/mik - Kontrolní
měření rychlosti pořádané
každoročně Městskou policií
v Prostějově si získává stále
větší oblibu mezi řidiči. V sobotu dopoledne zájemci měli na
severní obslužné komunikaci
opět možnost si porovnat ukazatel rychlosti ve vozidle či na
motorce s naměřenou hodnotou mobilním radarem. A přijelo jich hodně!
„Na ulici Josefa Lady, kde byl
umístěn start měřeného úseku, se
během sobotního dopoledne dostavilo celkem 229 řidičů, z toho
sedm motorkářů. Ve většině případů si chtěli otestovat „padesátku“,
ale našli se i tací, kteří se stanovený
měřený úsek snažili projet co nejrychleji. Nejvyšší zaznamenaná
rychlost byla u řidiče motocyklu,
a to 130 kilometrů v hodině. Osobní vozidlo projelo v sobotu měřeným úsekem nejrychleji s hodnotou 116 kilometrů za hodinu,“
popsala Večerníku Jana Adámková z Městské policie v Prostějově.

Velký zájem. Mezi těmi, kdo si v sobotu přijeli zkontrolovat správnou
funkci tachometru, byli i motorkáři. Foto: Městská policie Prostějov
Po absolvování trasy obdrželi
všichni účastníci nejen lístek s naměřenou hodnotou, ale i malý dárek v podobě reflexních přívěšků
a propagačních letáků BESIPu.
A jak řidiči v sobotu dopadli? „Tachometr vesměs ukazoval o něco
vyšší rychlost, než byla ta, kterou
naměřil radar. Objevily se však
i případy, kdy řidičům tachometr

zaznamenal nižší rychlost, než na
radaru. Těchto řidičů bylo celkem
dvanáct. Nejvyšší odchylka činila
osm kilometrů v hodině. To znamená, že tachometr ukazoval „čtyřicítku“ a radarem bylo změřeno
48 kilometrů za hodinu. V tomto
případě bylo řidiči doporučeno
okamžitě navštívit autoservis,“
upozornila Jana Adámková.

Oběšeného seniora
ze Ptení našla rodina
Ptení/mik
í/ i - Další
ší smutnáá zpráva
á
přišla uplynulý pátek odpoledne ze
Ptení. V bytě rodinného domu byl
právě v tento den 6. června nalezen
oběšený osmaosmdesátiletý senior! Případ je o to hrůznější, že nebohého starce našla jeho rodina...
„Mohu potvrdit, že vyšetřujeme úmrtí staršího muže v obci

na Prostějovsku. Lékař na místě vyloučil cizí zavinění. Více
informací k tomuto neštěstí ale
v tuto chvíli nemám,“ potvrdila
Večerníku v sobotu odpoledne
Marie Štrbáková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
„Po příjezdu našeho lékaře nebylo už muži nijak pomoci, ani
resuscitace by nebyla nic platná.
Byla tudíž konstatována smrt
a nařízena zdravotní pitva,“ přidal

Radomír Gurka, ředitel prostějovské záchranky.
Osmaosmdesátiletý muž ze Ptení
byl v obci velmi oblíben a zdejší
lidé nemohou tragédii ani uvěřit.
„Vykládá se tady, že v pátek byl na
nějakém vyšetření v nemocnici,
a když se vrátil domů, hned se
oběsil. Našla ho rodina. Zřejmě se
od doktorů dozvěděl něco hrozného...,“ poskytl Večerníku informaci
muž ze Ptení, který si z pochopitelných důvodů nepřál být jmenován.

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

A GRATULUJEME!!!

Michala Jančíková
29. 5. 2014 47 cm 2,90 kg
Prostějov

Katrine Kučerová
2. 6. 2014 48 cm 2,80 kg
Konice

Emma Susová
2. 6. 2014 55 cm 4,60 kg
Prostějov

Sofie Vaculová
3. 6. 2014 47 cm 3,05 kg
Horní Štěpánov

Lukáš Křesala
2. 6. 2014 49 cm 2,90 kg
Prostějov

Filip Hejč
3. 6. 2014 52 cm 3,80 kg
Prostějov

Antonín Jelínek
3. 6. 2014 50 cm 3,20 kg
Dětkovice

Marek Mikuš
3. 6. 2014 52 cm 3,45 kg
Prostějov

Julian Rozehnal
4. 6. 2014 48 cm 2,80 kg
Kralice na Hané

...
Rošťák Tom Sawyer Z
MALÝ
KRISTIÁN
má novou speciální odsávačku
řádil na „Kollárce“
NEMOCNICE

Prostějov/mls - Předminulou
středu 28. května zahráli žáci
5.A Základní školy Kollárova
v Prostějov spolužákům a také
rodičům i kamarádům divadelní představení Dobrodružství Toma Sawyera. S reprízou
herci vystoupili také pro děti
z mateřinky na Husově náměstí.
Představení mělo celkem osmnáct jednání a někteří žáci sehráli
více rolí. Herci použili i stínohru.
„V osmém jednání s názvem ´Zázračná medicína´ si zahrál plyšo-

vý kocour Petr,“ zmínila se třídní
učitelka 5. A Jarmila Ottová,
která podle knihy Marka Twaina
k představení napsala scénář,
a kromě toho jej i režírovala a složila k němu písničky.
Nápad zahrát „Dobrodružství
Toma Sawyera“ vznikl na základě článku v čítance pro 5. ročník,
kde je úryvek z knihy Marka
Twaina. Přestože autor napsal
knihu před více než sto lety, neztratila nic ze svého kouzla ani
dnes.

A tak se díky hercům z 5. A odvíjel před očima diváků napínavý
příběh Toma a jeho kamarádů,
který se odehrával na dalekém
břehu americké řeky Mississippi.
Diváci měli možnost ocenit umění malých herců i kostýmy, které
jim sehnali rodiče. Představení si
náramně užili jak herci, tak i diváci. „Na příští školní rok s budoucími šesťáky chystáme novou
hru. Zatím je však ve hvězdách,
o čem bude,“ prozradila Jarmila
Ottová.

Mladí herci z 5. A. V hlavních rolích
se objevili Jakub Procházka (Tom Sawyer), Martina Střelcová (Huckleberry
Finn), Denisa Vargová (teta Poly),
Aneta Pechová (Becky Thatcherová). Dále se představili Lucie a Petra
Chládkovy, Tereza Zuzaňáková, Alžběta Provazníková, Barbora Šidlová,
Viktorie Hubceová, Renata Bílá a David Marcián.
Foto: Jarmila Ottová

Prostějov/Hana Szotkowská
(tisková
mluvčí
skupiny
AGEL) - Devítiletý Kristián tráví téměř celý svůj život
v Nemocnici Prostějov. Trpí
závažným onemocněním, takzvaným syndromem vrozené
spánkové apnoe, kvůli kterému
dochází ve spánku k zástavě
dýchání. V České republice je
zhruba deset dětí, které s touto
nemocí musí žít. Kvůli svému
postižení musí být chlapec
dvanáct hodin denně napojen
na přístroj pro umělou plicní
ventilaci. NADACE AGEL
přispěla Kristiánovi částkou
ve výší dvaceti tisíc korun na
novou odsávačku hlenů, která
je nezbytnou součástí výbavy
k přístroji pro umělou plicní
ventilaci.
Kristiánova stávající odsávačka
již dosluhovala a neměla požadovaný výkon. Pravidelná hygiena
dýchacích cest je při tom pro děti
s tracheostomií velmi důležitá.
Přístroj pracuje na principu podtlaku, kdy odsaje přebytečné hleny z dýchacích cest pacienta.
Rodiče se k malému Kristiánovi nehlásí, a tak je nemocniční

Zápis do angličtiny v BIG BEN SCHOOL zahájen!
Prostějov/pr - Přemýšlí o studiu
v cizině, sní o skvělém místě
v zahraniční firmě. Nemluvíme
o dětech z bohatých rodin, ale
o absolventech kurzů angličtiny
prostějovské jazykové školy pro
děti Big Ben. Tato škola, která je
elitní díky skvělým výsledkům
žáků, právě vypisuje jazykové
kurzy pro školní rok 2014/2015.
I vaše dítě je vítáno! Ředitelky Zuzanyy Šutové jsme se zeptali.
Jak se za dvanáct let existence školy změnilo vnímání
důležitosti angličtiny ze strany
rodičů?
„V roce 2003 jsme začínali s výukou
pár desítek dětí, dnes jich do našich
kurzů dochází téměř čtyři stovky.
V tomto ohledu jsou prostějovští
rodiče velmi aktivní, chápou potřebu
cizích jazyků pro své děti a snaží se
j za
jim
zajistit kvalitní vzdělání.“
Ve vaší škole vyučujete
i tříleté děti. Opravdu je
vhodné začít s výukou co nejdříve?
“Každé dítě posuzujeme individuálně.
Obecně ale platí, že obdobím

největších jazykových schopností je
věk mezi druhým a osmým rokem,
kdy je dítě ´naprogramováno´ osvojit
si řeč. Z hlediska rozvoje jazykových
schopností a paměti je tato etapa
neopakovatelná, proto je škoda ji
evyyu
nevyužít.“
Děti ve vaší škole nejen
perfektně zvládají gramatiku, ale zároveň se anglicky skutečně
domluví a nebojí se jazyk používat.
Jakou metodu používáte?
„Žádné elixíry a ´zázračné´ metody
nenabízíme. Stavíme na systematické,
dlouhodobé přípravě, propracované
metodice a atraktivních výukových
materiálech. Máme stabilní, praxí
prověřený lektorský tým. Specializujeme se na výuku dětí a už těm
nejmenším dopřáváme konverzaci
s rodilým mluvčím. Počet žáků ve
skupině omezujeme na deset a také
jsme nastavili čtrnáct různých úrovní
pokročilosti, aby si každé dítě mohlo
nají
j t tu nejvhodnější.“
najít
K sebevědomí žáků přispívá
i získání mezinárodních
certifikátů Cambridge University.

„Děti, které k nám docházejí od
předškolního věku, mají ve dvanácti
letech znalosti, které jim umožní
skládat mezinárodní zkoušky Cambridge KET, PET a FCE, primárně
určené dospělým. Naši žáci mají
na kontě přes šedesát certifikátů
Cambridge YLE Starters, dvacet
certifikátů Cambridge KET, deset
certifikátů Cambridge PET a několik
certifikátů FCE. Letos v létě k nim
přibude další dvacítka absolventů.
Od začátku zkoušek v roce 2006 si
udržuj
udržujeme
stoprocentní úspěšnost!“
Jaký konkrétní užitek certifikát dítěti přinese?
„Úspěšné složení zkoušky znamená
především motivaci do dalšího
učení, do absolvování vyšších
zkoušek. Také má praktický význam
- mezinárodní zkoušky Cambridge
akceptují jako potvrzení jazykové
způsobilosti zaměstnavatelé, univerzity a instituce v celém světě. Certifikáty platí celoživotně a například
české vysoké školy je uznávají místo
přijímacích zkoušek či zkoušek
v průběhu studia.“

pokoj pro něj v současné době
jediným domovem, protože
potřebuje individuální péči
a nemůže žít v jiném kolektivním zařízení. Letos bude v prostějovské nemocnici již šestým
rokem. Předtím prodělal několik
neurochirurgických operací a byl
značně psychomotoricky opožděný. Zpočátku v nemocnici dokonce odmítal kousat a polykat sousta, takže část stravy musel přijímat
speciální hadičkou zavedenou do
žaludku. „Přesto se mu postupně podařily obrovské pokroky
a dnes už úspěšně chodí do speciální školy,“ říká MUDr. Josef
Tenora, primář dětského oddělení
Nemocnice Prostějov. Závažné
onemocnění tak dnes u Kristiána
navenek připomíná pouze trvalý
vývod na krku, na který se vždy
před spaním napojuje ventilační
dýchací přístroj.
Do prostějovské nemocnice
přišel chlapec díky možnosti
chronické umělé plicní ventilace, která je jinak situována do
specializovaných center velkých nemocnic. V současnosti
neexistuje v České republice
žádné zařízení, které by posky-

INZERCE

Foto:archív Nemocnice Prostějov
tovalo dlouhodobou ventilační
péči pro dětské pacienty. Na
dětském oddělení prostějovské
nemocnice už chlapce přijali
za svého. „Snažíme se chlapci
vytvořit rodinné zázemí tak,
aby se u nás cítil co nejvíce jako
doma,“ dodává primář.

NADACE AGEL podporuje malého Kristiána dlouhodobě. „Velmi rádi jsme Kristiánkovi opět
pomohli. Vážím si péče, kterou
mu personál dětského oddělení
neustále poskytuje,“ konstatovala
Mgr. Denisa Rísová, výkonná ředitelka NADACE AGEL.

Co, kdy, kde, kam ...?
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Svaz tělesně postižených v ČR,
o. s. v Prostějově, Kostelecká
17, nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky, např. polohovací lůžka, ortopedické vozíky,
chodítka, WC křesla aj. Služby
jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři
č. 106 nebo na tel. č. 588 000 167
Půjčovna rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek
LAZARIÁNSKÉHO
SERVISU PV, Hacarova 2,
zajišťuje ortopedické vozíky, WC
křesla, chodítka – pevná, pojízdná, podpažní, servírovací stolky
a polohovací lůžka (mechanická,
elektrická). Kontakt po telefonu
pí. V. Zapletalová 776 054 299
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově
nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH,
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01
I v tomto roce vám nabízíme
možnost využít služeb našeho
zařízení. Kromě odborného sociálního poradenství, vám také
nabízíme prodej baterií do sluchadel a drobného příslušenství
ke sluchadlům (hadičky, čistící
tablety, či ušní tvarovky různých velikostí).
VÝSTAVA BONSAJÍ
ve dnech 13. - 15. června 2014
na nádvoří zámku KONICE
od 9:00 do 16:00 hodin.
Vstupné dobrovolné,
školní mládež vítaná v pátek
- zdarma. Poradenská služba,
ukázky tvarování.
Zveme vás na společné zamyšlení nad otázkami a záhadami života. Přednášející biotronik Tomáš
Pfeiffer odpovídá na písemné
i ústní dotazy posluchačů. Vstupné je dobrovolné.
Neděle 15. června v 9:00 hod.,
Společenský dům, Komenského 6, Prostějov.

MC Cipísek
Odpolední herny pro rodiče
a prarodiče s dětmi do 5 let –
vždy v pondělí od 15:00 do 17:00
hodin – na tyto herny není potřeba se předem hlásit.
Jak a kdy začít s výchovou dětí –
besedy v rámci Mimiklubu
Oční vady v dětském věku –
možnost vyšetření očí optometristkou. V pondělí 9. června odpoledne dle nahlášení.
SEMTAMTNÍK
pondělí 9. června od 11.00 hodin
- Návštěva solné jeskyně
pondělí 9. června od 14.30 hod
do 15.30 hod. - Rehabilitační
cvičení
úterý 10. června - Výšlap na
Velký Kosíř s vyhlídkou z nové
rozhledny. Odjezd z Pv autobusem od Alberta v 8.45 ze stan.č.1
do Čech pod Kosířem. Odjezd
z Čech ve 13.15 h., nebo ve 14.00 h.
V případě nepříznivého počasí
se akce nekoná. Odjezd pouze
v případě předem nahlášené účasti.
čtvrtek 12. června od 8.00 do
11.00 - Tvoření z keramické
hlíny v Lipce

Základní
organizace
SPCCH v Prostějově poskytuje i nadále své poradenské
služby každé úterý od 9 do 11
hodin v kanceláři na Kostelecké 17 v Prostějově, přízemí
dveře číslo 109. Také v tomto
roce pořádá ZO SPCCH v ČR
Prostějov zájezdy: 18. června
2014 – Pštrosí farma Doubravice nad Svitavou, 3. září 2014
– Zahradní galerie Děda Praděda v Jiříkově, 1. října 2014
– zájezd do Polského Těšína.
Přihlášky a další informace
získáte na shora uvedené adrese v úřední dny.

Ekocentrum IRIS
pondělí 9. června od 16:00 do
18:00 hodin – Keramika – tvořivá dílna
pátek 13. června od 17:30 hodin
– Večerní stezka bludiček – procházka s lampiony
Lazariánský servis vás zve opět sobota 14. června od 9:00 do
na ozdravný pobyt do Chorvat- 12:00 hodin – Den životního
ska v měsíci srpnu 2014. Pobyt prostředí
je vhodný pro rodiny s dětmi,
seniory i handicapované. Při- V pondělí 9. června proběhne
piknik v parku u Hvězdárny
hlášky a bližší informace na tel.
pro všechny maminky
čísle 776 054 299 pí Zapletalová
s názvem "Cvičení s kočárky
Svaz tělesně postižených v ČR, - STROLLERING". Začátek
je v 10:00 hodin
p.s., okresní, místní organizace
v Prostějově, Kostelecká 17 pořádá dne 23.6. – 29.6 2014 ve Nohejbalový turnaj v KřeVelkých Losinách ozdravný po- nůvkách v sobotu 14. června
byt s rehabilitací a týdenní pobyt 2014 od 9:00 hod. na místním
do Podhájské 25.8. – 31.8.2014. hřišti u kulturního domu. InforZbývá několik volných mist! mace na tel. čísle 731 014 288
V případě zájmu podáme bližší
informace v kanceláři č.106 nebo Výstava - práce studentů Fana tel.č. 588 008 095, 724 706 773 kulty architektury v Brně ideová řešení nového využití
továrny OP Prostějov jako alMĚSTSKÁ
KNIHOVNA PROSTĚJOV ternativa k demolici se koná
úterý 10. června v 8:55 hod. – od pondělí 9. června 2014
od 17:00 hodin a potrvá do
SENIOR KLUB
čtvrtek 12. června v 17:00 hod. – 23. června 2014 v hale hlavního
TOMÁŠ KUBEŠ: Srdce Afriky nádraží v Prostějově.

Zruší zastupitelé

Společenský dům?
Prostějov/mik - V úterý 10.
června, tradičně od 13.00 hodin
v obřadní síni prostějovské radnice, se uskuteční další jednání
Zastupitelstva Statutárního města Prostějov. Nejvyšší politický
orgán magistrátu má na pořadu
projednávání celkem dvaadvaceti bodů programu.
Nejvíce diskuzí se každopádně
očekává kolem vydání nového
Územního plánu města Prostějova
a také okolo příprav ukončení činnosti Společenského domu a jeho
přechodu pod Domovní správu.
„Je pravda, že tyto dvě záležitosti
jsou stěžejní, ovšem v programu
jednání máme i další závažné body.
Například budeme schvalovat přijetí dotací a příspěvků z operačních
programů na naše projekty, jednat

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.

budeme o veřejné finanční podpoře prostějovským hokejistům
a samozřejmě očekávám diskuzi
mezi zastupiteli napříč politickým
spektrem o rozpočtových opatřeních na investiční akce, které nás
v nejbližších měsících čekají,“ sdělil Večerníku Miroslav Pišťák, primátor Statutárního města Prostějov.
Na pořadu jednání zítřejšího zastupitelstva tak bude i výstavba
rodinných domů ve Vrahovicích,
prodeje domů na Jiráskově a Husově náměstí, výkupy pozemků
pro cyklostezku v Žešově a další
majetkoprávní záležitosti.
Není snad potřeba dodávat, že jednání zastupitelů je veřejné. A Večerník pochopitelně u toho bude
také! Podrobnou reportáž najdete
v příštím čísle.

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.

TIP Večerníku

KONCERT
MARIE ROTTROVÉ
S KAPELOU NEŘEŽ

KDY: pátek 13. června 2014 v 19:00 hodin
KDE: náměstí T.G.Masaryka, Prostějov

Oslavy ke 100. výročí otevření
prostějovské radnice přináší
mnohá překvapení a skvělé
koncerty. Již tento pátek je
pro nás připravený koncert
jistě známé zpěvačky Marie
Rottrové, která k nám do
Prostějova zavítá i s kapelou
Neřež.
Marie Rottrová pochází z hudebnické rodiny, otec byl varhaník, matka zpěvačka. Od mládí
se učila hrát na klavír. V roce
1960 se zúčastnila ostravské
hudební soutěže, která hledala
mladé talenty. Po absolvování

této soutěže dostala pozvánku
do Československé televize,
kde vystoupila poprvé s písničkou Jana Hammera a Jaromíra
Hořce „Rozmarné stvoření“.
Svojí první gramofonové nahrávky se dočkala se skupinou
Flamengo. Spolu s koncertními šňůrami se dostavilo i časté
vystupování v Československé televizi, kde jí zejména
dávali hodně času i prostoru.
Od roku 1985 žije v Praze, po
druhém sňatku střídavě v Praze
a v Německu. Z prvního manželství má dva dospělé syny,
oba jsou úspěšnými hudebními
skladateli.
Již v pátek se můžete těšit na
tuto slavnou zpěvačku, a to
od 19:00 hodin na náměstí
T. G. Masaryka, kde zazní ty
největší hity! V případě nepříznivého počasí bude koncert přesunut do Společenského domu, Komenského 6,
Prostějov.

Dotace na zateplení
Prostějov/red - Město Prostějov
získalo dotace z Fondu
soudržnosti prostřednictvím
Operačního programu Životní
prostředí na projekty energeticky úsporných opatření budov
mateřských škol Libušinka,
Květná a Jana Železného
v celkové výši bezmála deseti
milionů korun.

školek

„V letošním rozpočtu města je
pro zateplení těchto mateřských
škol schválena částka 14,85 milionu korun,“ sdělil Zdeněk Fišer,
náměstek primátora Statutárního
města Prostějov..

Nejen láska prochází
žaludkem aneb
historické menu v Národním domě
Prostějov/mm - Žaludkem mohly procházet
i oslavy „Sta let prostějovské radnice“. V uplynulém týdnu od 2. června do 8. června totiž
v Národním domě proběhla akce, kdy tamní
personál připravil na základě studia historických pramenů menu, které se podávalo
právě v roce 1914. A Večerník se vydal na
ochutnávku...
Obětovat jste museli čas i peníze, neboť obojího
byla potřeba v dostatečné míře, načež do jednoho ze dvou nabízených menu jsme se pustili.
Jako aperitiv jsme dostali sherry, předkrmem
byl grilovaný chřest s béarnskou omáčkou
a bagetkou, polévkou vývar z hovězí oháňky
s masem a křenem, hlavní chod pak tvořila
pečená husí čtvrtka s vinným zelím i špekovým
knedlíkem a jako dezert nám byl připraven
tvarohový dort s levandulí a čerstvým ovocem.
Ano, toto vše jsem spořádal, pochopitelně je
třeba doplnit i tekutiny, zde už si vybírá strávník
sám, zda tedy víno, pivo či „jen“ nealko.
Potřeba k tomu byla minimálně dvouhodinovka, ne kvůli délce přípravy nebo pomalosti
obsluhy, ale kvůli tomu, abyste vše řádně vy-

Foto: Martin Mokroš
chutnali a také strávili. Zaplatili jsme pak sice
skoro pět stovek, ale vzhledem k tomu, že další
podobná oslava bude až za dalších sto let, stálo
to za to.
Na závěr dodávám, že jako druhé nabízené menu
se podával stejný aperitiv, stejná polévka, ale jako
předkrm byl marinovaný losos s koprovou majonézou a opět bagetkou, jako hlavní chod hovězí
svíčková Wellington se salátem z trhaných listů a
cherry rajčat a jako dezert sorbet se sektem.
Tak co, také jste byli vyzkoušet historické
menu? Napište nám!

Jiří Konečný 1942 Prostějov
Stanislav Blaha 1958 Víceměřice
Jan Novotný 1946 Klenovice n.H.
Jitka Gajdůšková 1961 Želeč
Věra Malinová 1930 Prostějov
Jarmila Celá 1933 Prostějov
Vlasta Kočíbová 1930 Prostějov
Věra Chytilová 1945 Stařechovice
Josef Hájek 1930 Želeč
Hedvika Kyliánová 1940 Vyškov

Rozloučíme se...
Pondělí 2. června 2014
Bohumil Pavlásek 1924 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Drahuše Ježová 1929 Bedihošť
11.45 Obřadní síň Prostějov
Úterý 10. června 2014
Květoslava Mezulianíková 1936 Prostějov 11.00 OS Mlýnská, Pv
Středa 11. června 2014
Antonín Mucha 1947 Vrahovice
11.45 Obřadní síň Prostějov
Alžběta Klobouková 1928 Klopotovice 14.00 Obřadní síň Prostějov
Pátek 13. června 2014
Ladislav Kulich 1955 Čelechovice na Hané 10.15 OS Prostějov
Jaroslava Habáňová 1930 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
František Frodl 1926 Ptení
11.45 Obřadní síň Prostějov

pondělí 9. června
14:00 Bijásek
- Cesta za Vánoční hvězdou
17:30 Zakázané uvolnění
20:00 Hvězdy nám nepřály
úterý 10. června
14:00 Bijásek
- Cesta za Vánoční hvězdou
17:30 Zakázané uvolnění
20:00 Hvězdy nám nepřály
středa 11. června
17:30 Hvězdy nám nepřály
20:00 Zakázané uvolnění
čtvrtek 12. června
17:30 Všechny cesty
vedou do hrobu
americká westernová komedie
20:00 Grace of Monaco
amer. životopisný film
pátek 13. června
17:30 Všechny cesty
vedou do hrobu
20:00 Grace of Monaco
sobota 14. června
17:30 Grace of Monaco
20:00 Všechny cesty
vedou do hrobu
neděle 15. června
17:30 Grace of Monaco
20:00 Všechny cesty
vedou do hrobu

MĚSTSKÉ DIVADLO
PROSTĚJOV
čtvrtek 12. června
19:00 Prodaná nevěsta
neděle 15. června
15:00 Závěrečná pirueta

KULTURNÍ KLUB DUHA
středa 11. června
15:00 Bio Senior
– Královna Viktorie
sobota 14. června
17:30 Donšajni
česká filmová komedie
20:00 Donšajni

LETNÍ KINO
MOSTKOVICE
pátek 13. června
21:30 Rychle a zběsile 6
sobota 14. června
21:30 Příběh kmotra

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

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 9. 6. DO
O
O 15. 6. 2014

TELEFON
O 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek
od 15:00 hodin. Slunce se v současnosti objevují nápadné skvrny
a rovněž zajímavé útvary v chromosféře (protuberance, erupce, filamenty atd.) stojí za shlédnutí. Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek
a v pátek ve 22:30 hodin. Večerní obloha nabízí pohledy na zajímavé planety, Mars a Saturn. Měsíc je kolem úplňku a proto je rovněž
pozorovatelný na večerní obloze. 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 10. června 2014, BLOK č. 30: Brněnská – obslužná, Brněnská – vnitroblok, Krokova, Krokova – vnitroblok, Brněnská
(SSOK) včetně kruh. objezdu + parkoviště
Středa 11. června 2014, BLOK č. 31: Bulharská, Bulharská
– vnitroblok, Dr. Horáka (Určická – Bulharská), Na Hrázi (Bulharská – Určická), Na Hrázi – vnitroblok, Okružní (Brněnská –
Určická), St. Manharda (Bulharská – Určická), Waitova, Waitova
– vnitroblok, Drozdovice zastávka (BUS)
Čtvrtek 12. června 2014. BLOK č. 32: Drozdovice (Určická –
Krasická), J. Olivetská, Raisova, B. Šmerala, B. Šmerala – parkoviště + vnitrobloky, B. Němcové, Pod Záhořím, U Boží muky, Na
Hrázi, B. Šmerala – Drozdovice, Spojka mezi Průchozí a Drozdovicemi, Určická (Na Hrázi – U Boží muky)

Jste na stejné vlně? Osvěžte se na...

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Nalezené věci se PRODRAŽÍ
Co kdo najde, musí se skladovat tři roky!

Nejsou již mezi námi...
Marie Kalábová 1923 Určice
Květoslava Vašková 1921 Křemenec
Marta Dostálová 1943 Prostějov
Hana Radvanská 1947
Kostelec n. H.
Leoš Loníček 1968 Brodek u Pv
Bohumil Sedláček 1928 Prostějov
Edita Kuběnová 1927 Prostějov
Pavla Michálková 1936 Vrahovice
Miroslav Šich 1944 Prostějov

KINO METRO 70

Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obce: Skřípov, Šubířov, Chobyně
Dne: 23. 6. 2014 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
celé obce: Skřípov, Šubířov,
Chobyně odběratelská trafostanice Skřípov vojsko (č.
300818), odběratelská trafostanice Skřípov ZD (č. 300819)
Obce: Jesenec, Konice
Dne: 23. 6. 2014 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
Jesenec Špice od Konice po č.

71, Ladín od Konice po č. 5,
18, 48. Konice č.329, část obce
Konice s ulicemi: Radošovec,
Sportovní, Zahradní, Komenského, Husova od č. 288 po
konec obce, ul.Vápenice, ul.
Kružíkova, ul.Jiráskova vč.
kamenictví, ul. Za nádražím,
odběratelská trafostanice Konice Kovo (č. 300806), odběratelská trafostanice Konice
Kožetvorba (č. 300807)
Obec: Prostějov
Dne: 24. 6. 2014 od 7:30 do
11:30 hod. Vypnutá oblast: ul.
Svatoplukova č.7, 9, 11, ul.
Újezd, firma IP, dále č.1, až
č.11včetně.

Obec: Baldovec
Dne: 25. 6. 2014 od 8:00 do
16:00 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Baldovec vč. kamenolomu a campingu.
Obec: Slavíkov
Dne: 26. 6. 2014 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
celá osada Slavíkov
Obec: Mostkovice- chaty
Dne: 27 .6. 2014 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast: chaty s č. 759, 758, 1136, 937, 970.
Obec: Pivín
Dne: 27 .6. 2014 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
RD č. 268.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Prostějov/mik – Pořádnou
čáru přes rozpočet udělali
zákonodárci všem městům
a obcím. Oddělením ztrát
a nálezů se pořádně prodraží
jejich služba. Zatímco doposud se musely nalezené věci
povinně skladovat půl roku
a pak propadly do vlastnictví
města, teď poslanci rozhodli
o tříletém skladování!
„Vyšla směrnice pro postup při
nakládání s nalezenými věcmi,
která je v souladu s novým
občanským zákoníkem. Hlavní
změnou je, že se prodloužila
lhůta pro převod nalezené věci do
vlastnictví města z šesti měsíců
na tři roky. Zároveň vznikla povinnost zveřejňovat jednotlivé
nálezy na webových stránkách
města. Z toho všeho vyplývá
pro nás jedna nepříjemná věc,

že musíme najít větší prostory
pro skladování. To bude menší
problém a navíc se tento proces
výrazně prodraží,“ okomentovala podstatu změny Alena
Rašková, náměstkyně primátora. „Snad ale díky zveřejnění
nalezených věcí na internetu si
je lidé poznají, přijdou si pro ně
a nebude tak zapotřebí dalších
skladovacích prostorů,“ dodala
s nadějí náměstkyně primátora. „Nepůjde v tomto případě
o nijak rapidní nárůst nákladů
pro město. Jsem ale roztrpčen
tím, jak naši zákonodárci hodili
městům a obcím další klacek
pod nohy. Na jejich častá rozhodnutí stále více doplácejí
jednotlivé samosprávy místo
toho, aby jim ubývalo nákladů,“
vyslovil svůj názor primátor
Miroslav Pišťák.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s držitelkou tanečního ocenění Choreograf roku 2014

„Chtěla bych mít pod palcem muzikál a vybírat si tanečníky z konkurzu“
Rodačka z Otaslavic Alena Langerová přiznává, že triumfem v anketě se jí splnil sen

Prostějov - Příkladem toho, že jen talent nestačí, ale je
vždy zapotřebí také mnoho odříkání, vůle a píle, je rodačka
z Prostějovska Alena Langerová (na snímku). Úspěšná
dívka získala již řadu titulů ve své taneční dráze, v poslední
době sbírá vavříny především jako choreografka taneční
skupiny Duckbeat Přerov. Díky skvělým výsledkům
obdrželapředněkolikadnynejvyššíocenění,jakéhomůže
ve svém odvětví v České republice dosáhnout - stala se
Choreografkou roku 2014. Co pro ni tato cena znamená,
jaká je spolupráce se zpěvačkou Terezou Kerndlovou či
co prožila v hereckém odvětví. O tom všem si Večerník
se sličnou kráskou povídal v obsáhlém exkluzivním rozhovoru, jehož první část vám přinášíme v dnešním vydání, tu druhou najdete v příštím čísle, které vyjde tradičně
v pondělí 16. června.
Josef Popelka

přesnějším zařazení. I s tou nejstarší kategorií je nás sto deset,
čímž stále patříme mezi malou
taneční skupinu.“
Jsou mezi vámi i nějací tanečníci z Prostějovska?
„Dřív u nás tančilo více lidí,
ale díky školním povinnostem
to již bohužel časově nemohli
skloubit. V současné době tak
evidujeme pouze jednu zástupkyni z Prostějovska, kterou je
Jana Slezáková.“

člověk zhlédne spoustu zahraničních videoklipů, koncertů světových hvězd a dokáže si vždy něco
vybrat a upravit podle konkrétních
potřeb. Taneční směr víceméně
udávají Spojené státy, výborné
školy jsou v Japonsku, či na Novém Zélandu. Česká republika je
v tomto trošičku pozadu. Přesto
by spousta tuzemských tanečníků
mohla konkurovat těm zahraničním. Úroveň českého tancování se
stále více a více zvedá, což zapříčinilo hlavně YouTube. Dříve bez
internetu se poznal rukopis určité
školy, v současné době je tam poznat ten rukopis americký.“
Získala jste cenu Richarda
Hese za nejlepšího Choreografa roku 2014. Co stálo za
tímto oceněním?
„Tuto cenu může získat ten, jehož
choreografie se umístí na nejvyšší
příčce v soutěži Taneční skupina
roku a stát se také absolutním vítězem. Nebo musíte mít těch choreografií víc a se všemi se umísťovat
na těch nejpřednějších pozicích
na různých soutěžích. Letos jsem
to vážně vůbec nečekala, protože
jsem se mimo jiné věnovala i tanečnímu muzikálu In Time, což

umístily docela vysoko. S jednou
jsme byli mistři republiky, pak několik druhých a třetích míst.“
Co tohle ocenění pro vás
znamená?
„Tuhle cenu jsem strašně moc
chtěla vyhrát už loni, což se mi
nepodařilo. A naopak letos, kdy
jsem něco takového upřímně
vůbec nečekala, se mi to nakonec povedlo. Jsem opravdu moc
šťastná, je to pro mě další splněný sen, satisfakce za odvedenou
práci a taková motivace do další
činnosti se skvělými tanečníky
z Duckbeatu. Tímto bych jim
také chtěla moc poděkovat, bez
nich bych nic nezískala. V Americe se takových cen za choreo
choreografie dává spousta, u nás něco
p
podobného
není. O to si více vážím této výhry, která je v České republice v taneční branži
jy (
)
tou nejvyšší...(úsměv)“
Čeho byste chtěla ještě
dosáhnout, jaké máte
další cíle?
„Vzhledem k tomu, že dělám i muzikály, ale zatím jen
na regionální scéně, chtěla
bych je představit také
v dalších městech.

Kdy se vůbec ve vás probudila myšlenka, že budete
tanečnicí?
„Asi jako každá malá holčička i já
chtěla být zpěvačkou nebo tanečnicí, a tak jsem ve třinácti letech
nastoupila v Prostějově do Taneční školy Hubený. V sedmnácti
jsem přešla do brněnské taneční
skupiny Magic Free Group a po
přestěhování do Olomouce jsem
bohužel musela své působení
v této skupině ukončit. Asi po
roční pauze jsem se dostala do
přerovského Duckbeatu, kde jsem
zpočátku pomáhala. Když už to
vypadalo, že tato skupina zanikne,
bylo mi navrženo, abych ji zachránila, a to se mi i díky skvělým lidem kolem mě povedlo.“
Kolik členů má TS
Duckbeat Přerov a jaká je
u vás omezená věková hranice?
„Do naší skupiny se mohou
přihlásit děti od pěti let, horní
hranice je věkem neomezena. Sympatická choreografka Alena Langerová
Klidně se může přihlásit i stole- se nechává inspirovat nejen u svých vzorů
tá babička (smích). Moje slova
dokazuje fakt, že druhým rokem
u nás funguje seniorská kategorie
Kde čerpáte inspiraci pro zabralo spoustu času. Sáhla jsem Samozřejmě i v Prostějově, což
nad třicet let. Bereme v podstatě
stále nové taneční kroky?
si docela na dno, dokonce jsem by byl další splněný můj sen. Ale
všechny, ať už začátečníky nebo „ Určitě nejsme taneční škola, kte- to chtěla vzdát, ale nakonec se to tím největším by bylo mít pod
pokročilé tanečníky, a zhruba po rá by někoho kopírovala, inspirace podařilo. Těch choreografií bylo palcem muzikál, na který bych si
měsíci se rozhodujeme o jejich je všude kolem dost. Samozřejmě letos celkem osm a všechny se mohla vytvořit konkurz a vybírala
INZERCE

si opravdu z těch top tanečníků.
A následně měla třeba republikovou tour. V muzikálu Pošli to dál
a In Time jsou členové TS
Duckbeat. Každým muzikálem
se stále učíme, vychytáváme nedostatky. Je to o to víc těžké, že se
věnujeme také dalším choreografiím a vše stojí spoustu dřiny i úsilí. Zatančit si po boku světových
pěveckých hvězd, jako je například Beyoncé, Justin Timberlake,
Usher, Bruno Mars a další, by
bylo opravdovým zážitkem a něčím nepřekonatelným...(úsměv)“
Máte nějaký taneční vzor?
„Většina lidí má a vlastně
zná jen ty zahraniční tanečníky,
ale také u nás jich je několik, kte
kteoho dokázali
ří ttoho
hodn
dnně.
ě
opravdu hodně.
Díky nim
i si
im
člověk uvě
ěuvědomí
ž
domí,í, že
jde pr
proo

„Samozřejmě je to o píli, vůli a štěstí
být ve správnou dobu na správném místě,
jako já se potkala s Terezkou Kerndlovou
a víceméně od té doby to táhneme spolu.
Zahraničních inspirací je pak opravdu moc...“

Dojetí. Na poslední repríze muzikálu In time se Alena Langerová (na snímku
vlevo) neubránila slzám při převzetí ceny Choreograf roku 2014 z rukou organizátora soutěže Tanečník roku Jana Crhy.
Foto: archív A. Langerové
razit i za hranice. Samozřejmě je
to o píli, vůli a štěstí být ve správnou dobu na správném místě, jako
já se potkala s Terezkou Kerndlovou a víceméně od té doby to táhneme spolu. Zahraničních vzorů
je opravdu moc, nerada bych na
někoho zapomněla a asi by na to
nebylo ani v tisku místo... (smích).
Se spoustou z nich jsem měla tu
čest se potkat na různých kempech.
Shodou okolností je jeden také
v České republice, v Jedovnici.“
Jak často jezdíte na Prostějovsko a setkáváte se třeba
s lidmi z dětství?

„V Otaslavicích mám stále maminku i babičku, zbyly jsme už
jen samé ženské (úsměv). Vím,
že bych měla jezdit častěji, ale
práce v Duckbeatu mě opravdu natolik zaměstnává, že času
není bohužel tolik, kolik bych
sama chtěla. Teď mám po sezóně, tak se jim budu snažit více
věnovat. A abych nezapomněla,
moje milá sestřička je v Prostějově. Jinak můžu říct, že chodila jsem tady do školy, znám
město nazpaměť, mám ho stále
moc ráda a ráda se sem vždy
vracím.“

kdo je
alena langerová

Foto: archív A. Langerové

Narodila se v Otaslavicích ve znamení Lva a už
odmala si nepřála nic jiného, než být tanečnicí.
Začínala v prostějovské TS Hubený, poté jako
lektorka v TS FREE DANCE. Se skupinou
p
Magic Free Group získala titul Mistryně světa a ČR v Disco show formacích. Od roku 2004 jje majitelkou
j
a choreografkou
g f
TS Duckbeat
Přerov, která je držitelkou několika titulů Mistrů ČR v hip hop formacích.
Více jak devět let má exklusivní smlouvu jako choreografka a tanečnice
Terezy Kerndlové. Vytvořila například choreografii pro Eurovision song
contest v Bělehradě. Je autorkou tanečního muzikálu Pošli to dál a In
Time, které sklidily obrovský úspěch na regionální scéně. Objevila se
i jako tanečnice ve videoklipu Katy Perry (Fireworks - pozn. redakce).
Tančila v mnoha televizních show a videoklipech. Vyučuje new style,
video dancing, dancehall, lyrical hip hop, contemporary a jazz.
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Atletika
TALENTY PODPOŘILA HVĚZDA

Vyzpovídali jsme
oštěpařského guru
Jana Železného
čtěte
na straně

21

rozhovor
"TADY U VÁS SE MI LÍBÍ"

Interview s legendou
Ivanem Lendlem
nebylo nudné...
čtěte
na straně

nohejbal

TENISOVÝ TURNAJ V PROSTĚJOVĚ
ZÍSKAL JISTOTU NA DALŠÍ 3 ROKY
Prostějov/lv

32
NEDĚLE 15. 6.

12:00

BOTAS DOROSTENECKÁ LIGA – 13. KOLO

TJ SOKOL I PROSTĚJOV
TJ SOKOL SEMILY
Dvorec u sokolovny na Skálově náměstí

malá kopaná

TRHÁK TÝDNE

SOBOTA 14. 6.
NEDĚLE 15. 6.

od 8:30
od 8:30

V PŘEDVEČER SOBOTNÍHO FINÁLE TURNAJE UNICREDIT CZECH
OPEN 2014 PODEPSALI JIŘÍ KUNERT, PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA
A GENERÁLNÍ ŘEDITEL UNICREDIT BANK S JEDNATELEM
MARKETINGOVÉ SPOLEČNOSTI TK PLUS MIROSLAVEM ČERNOŠKEM
SMLOUVU O SPOLUPRÁCI NA DALŠÍ TŘI ROKY, KDY BUDE TENTO
PRESTIŽNÍ FINANČNÍ ÚSTAV NADÁLE TITULÁRNÍM PARTNEREM
NEJVĚTŠÍHO ČESKÉHO TURNAJE. CZECH OPEN TAK I NADÁLE
ZŮSTÁVÁ VÝSTAVOU PROSTĚJOVA!
„VÁŽÍME SI TÉTO SPOLUPRÁCE, KTERÁ NÁM DÁVÁ JISTOTU, ŽE
I V PŘÍŠTÍCH LETECH BUDE MÍT NÁŠ TURNAJ VYNIKAJÍCÍ ÚROVEŇ.
DLOUHODOBĚ OCEŇUJI VELKORYSÝ A VSTŘÍCNÝ PŘÍSTUP JIRKY
KUNERTA K TOMUTO KLÁNÍ. ON TO BYL, KDO POMÁHAL TVOŘIT
Nadále pospolu. Spojenectví Jiřího Kunerta (na snímku
FILOZOFII PROSTĚJOVSKÉHO CHALLENGERU. VŽDYCKY MU HODNĚ vlevo) a Miroslava Černoška pokračuje.
ZÁLEŽELO NA STARTU ČESKÝCH HRÁČŮ, TI BYLI ZÁRUKOU, ŽE JE
Foto: Lenka Sedláčková
O NÁŠ TURNAJ MEZI VEŘEJNOSTÍ VELKÝ ZÁJEM,“ PROHLÁSIL PRO
VEČERNÍK MIROSLAV ČERNOŠEK, KTERÝ JIŽ V PŘÍŠTÍCH TÝDNECH ZAČNE SE SVÝM TÝMEM PLÁNOVAT
V POŘADÍ DVAADVACÁTÝ ROČNÍK PRESTIŽNÍHO PODNIKU. „UDĚLÁME MAXIMUM, ABYCHOM UDRŽELI
VYSOCE NASTAVENOU LAŤKU. A VĚŘÍM, ŽE BUDEME ÚSPĚŠNÍ,“ DODAL BOSS PROSTĚJOVSKÉHO TENISU.

1. ROČNÍK TURNAJE PŘÍPRAVEK
PRO ROČNÍKY 2007 A 2008

JUNIOR BEDIHOŠŤ CUP
Fotbalový areál v Bedihošti

„Veselka“ TO DOKÁZAL!

čtěte na straně 22

www.vecernikpv.cz
.cz

Vítěz. Před rokem ještě zůstal na raketě zkušeného daviscupovéhoo
reprezentanta Radka Štěpánka, letos již vystoupal na vrchol nejvyšší..
K cestě za triumfem v rámci UniCredit Czech Open porazil francouz-ského kvalifikanta Lamasineho, Belgičana Gigounona, Kukuškinaa
z Kazachstánu, v semifinále oplatil loňskou prohru nasazené jedničcee
Štěpánkovi a ve finále si poradil se slovenským překvapením Norber-tem Gombošem. Při ceremoniálu tak mohl dát propuknout svým emo-cím a vychutnat si ovace šampionů...
2x foto: Lenka Sedláčkováá

Prostějovsko/jim – Fotbalové
soutěže mají před sebou poslední soutěžní víkend a zatímco ve
většině skupin je již o vítězích
rozhodnuto, v případě sestupujících tomu tak není. I proto,
že konečný počet přesunů mezi
soutěžemi bude jasný až před
losovacími aktivy pro příští
ročník a někdy bude sestupovat jeden, někdy mnohem více,
někdy se bude postupovat i ze
druhé pozice.
Vítězem Moravskoslezské fotbalové ligy se stane Opava, na
posledním místě skončí Žďár nad
Sázavou. O únik z předposledního
místa se ještě může pokusit Břeclav, ztrácí ale dva body na Kroměříž, které stačí remíza.
To v divizi „E“ ještě není nic jasného, tedy kromě šestnácté pozice
pro Šumperk. Opavu „B“ a Lískovec totiž dělí jediný bod, trojici
Otrokovice, Přerov a Karviná „B“
na třináctém až patnáctém místě
body dva.
Přeborníkem Olomouckého kraje
jsou již několik týdnů Kozlovice

a po odhlášení Zlatých Hor se
druhým sestupujícím stalo Ústí,
z I.A třídy postoupí Klenovice
a buď Mohelnice „B“, nebo Štíty,
které dělí dva body. Padají Konice „B“ a Haná Prostějov, které už
do jarní části nezasáhly, dolů jde
i Šumvald.
Jistými vítězi I.B třídy jsou Lipová a všechny deklasující Maletín,
v „céčku“ má vedoucí Žulová
náskok jednoho bodu a výhodu
utkání k dobru. Do okresů s jistotou padají Nezamyslice, Červenka, Červená Voda, o dalších
sestupujících rozhodne až situace
při losovacím aktivu.
Okresní přebor se stal kořistí Jesence, III. třída Skalky a ve „čtyřce“ drží Kladky náskok dvou
bodů na Protivanov „B“. Dolů ze
II. třídy jdou Otaslavice a může
to potkat i Němčice a Přemyslovice, klíčová bude budoucnost
Hané Prostějov. Ze III. třídy jdou
dolů Zdětín „B“, Plumlov „B“,
Vrahovice „B“, spadnou i dva ze
tří Bedihošť, Brodek u Konice
a Pavlovice.

Dorostenci Čechovic
slaví postup do divize

Čechovice, Prostějov/jim – Mužským výběrům Sokola Čechovice se v tomto
soutěžním ročníku příliš nedařilo, když „áčko“ vypadlo z boje o špičku I.A
třídy Olomouckého KFS a „béčko“ se pralo zejména o záchranu v okresní soutěži, o to větší radost ale mohou mít v oddíle z vystoupení mládeže. A zejména
pak z dorosteneckého „A“-týmu, jenž si už kolo před koncem zajistil celkové
prvenství v krajském přeboru! V příští sezoně tak pravděpodobně bude reprezentovat v moravskoslezské divizi. (pokračování na straně 27)

boje na zelených trávnících aneb
DIVIZE „E“ – 30. KOLO
TJ SOKOL URČICE
FC ELSEREMO BRUMOV
NEDĚLE 15. 6. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 26. KOLO
TJ SOKOL ČECHOVICE
FC BEŇOV
NEDĚLE 15. 6. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

Foto: Josef Sklenář

KAM ZA F TBALEM
I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 26. KOLO
TJ SOKOL V PIVÍNĚ
TJ SOKOL PLUMLOV
SOBOTA 14. 6. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Pivíně

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 26. KOLO
TJ FC KOSTELEC NA HANÉ
TJ SOKOL VRCHOSLAVICE
SOBOTA 14. 6. 2014 14:30 HODIN
Fotbalový areál v Kostelci na Hané

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 26. KOLO
SK LIPOVÁ
TJ SOKOL MOSTKOVICE
NEDĚLE 15. 6. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Lipové

II. TŘÍDA – 30. KOLO
SK JESENEC
TJ HANÁ PROSTĚJOV „B“
SOBOTA 14. 6. 2014 14:30 HODIN
Fotbalový areál ve Dzbelu

III. TŘÍDA – 30. KOLO
TJ SOKOL PLUMLOV „B“
TJ SOKOL MOSTKOVICE „B“
SOBOTA 14. 6. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Krumsíně

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ
KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

?

Správná odpověď a výherce

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

z vás, kterým se to podaří, nám
mohou své tipy nahlásit do redakce a v případě, že budete
mít štěstí při losování, máte
šanci na zajímavou výhru.
Tentokrát přitom můžete usilovat o další chutnou a lahodnou cenu, kterou opětovně
věnovalo OBČERSTVENÍ
ŠPIZZA. Těšit se tak můžete na DVĚ PŮLMETROVÉ
ŠPIZZA PIZZY V CELKOVÉ HODNOTĚ 430 Kč,
které si poskládáte sami z těch

Správná odpověď z č. 22: na snímku byl dům z Poděbradova
náměstí 11 v Prostějově.
Vylosovaným výhercem, který získává LOŽNÍ SOUPRAVU
od firmy PROFITEX v hodnotě 400 Kč, se stal David
LIEDERMAN, Ohrozim 81.
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 12. ČERVNA, 12.00 hodin.
Jméno výherce zveřejníme v PONDĚLÍ 16. ČERVNA.
Tentokrát je možno získat v soutěži POUKAZ na občerstvení
od firmy RESTAURACE LÁZNĚ, Floriánské náměstí v Prostějově v hodnotě 400 Kč.



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

V OLOMOUCKÉ PRODEJNĚ FINKOVÁ
VÁS PŘIVÍTAJÍ VŽDY S .......

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

TIP
k obrazovce
ČTYŘI VRAŽDY

STAČÍ DRAHOUŠKU
FILMOVÁ KOMEDIE
ČSR (1970)

SOBOTA 14. 6. 2014

21:15 HODIN

ABAKUSY, ARTÉRIE, BATMAN, COPY, ISLÁM, KRÁST,
KUPÉ, KUŽELKA, KVAS, KÝBL, LENOŠI, LEST, MZDA,
NUKLID, OČKA, OSKA, OVERAL, PAPÁ, PLAZ, POLE,
SESLE, SPÁD, STAN, ŠARKA, ŠARM, ŠEPT, TÉZE, ZASÉVAT

Řešení tajenky nám zašlete na e-mail:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ či známou adresu PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10, Prostějov. Můžete také telefonovatdoredakcenačíslo582333433,atoznovuaždoČTVRTKU
12. ČERVNA 2014, 12.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„ŠPERKŮ“. Vylosovanou výherkyní se stala Vlasta HRUBÁ,
Karafiátova 23, Prostějov, která se tak může těšit na POUKAZ
pro nákup V HODNOTĚ 400 Kč. Ten tentokrát věnovala prostějovská PRODEJNA STŘÍBRO COLUMBA a cenu od partnera minulého kola soutěže si lze vyzvednout přímo v redakci.
Ti, kdo tentokrát nevyhráli, však nemusí smutnit. Ba právě naopak,
nejšťastnější z vás se může v případě úspěchu těšit na další zajímavou
cenu, která znovu potěší zejména ty, jež mají rádi teplo od nohou...
Partnerem dnešního kola je totiž prodejna FINKOVÁPONOŽKY OD MARUŠKY, sídlící v olomoucké ulici Kateřinská a vyhrát můžete opět POUKÁZKU NA NÁKUP NABÍZENÉHO SORTIMENTU V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč.
Jméno šťastného výherce či výherkyně zveřejníme i v příštím vydání PV Večerníku, které vyjde V PONDĚLÍ 16. ČERVNA 2014.
Omluva: Všem našim čtenářům se omlouváme za technickou chybu
u osmisměrky z minulého čísla, která vznikla na grafickém oddělení. I
přesto se některým z vás podařilo správnou odpověď uhodnout.
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Režie: O. Lipský
Hrají: L. Lipský, J. Bohdalová, I. Janžurová, M. Rosůlková,
J. Libíček, J. Hlinomaz
V kupé amerického expresu
se usadí Dr. James Porter, který převáží z Michaga do San
Fernanda šek na milion dolarů,
a začte se do comicsu. - O drahocenný šek začínají soupeřit
dvě bandy gangsterů. Snědým
hochům ze San Boniga velí
José Manuel Antonio a bandu
z Michaga vede otrlá Kate
Draxlová. V městečku Springtownu si mezitím marně snaží získat respekt žáků učitel Georg Camel. Jako ňouma působí Georg
i v redakci místního časopisu, kde
mu dozatím uchází pozornost
půvabné Sabrina. Porter, který
nečekaně vystoupil ve Spring-

nejrůznějších kousků. V minulém, celkovém součtu již
stotřiašedesátém pokračování tohoto originálního klání
uspěli všichni ti, kteří správně
poznali, že se jedná o Maxim
Turbulenc. Populární trio, které uplynulou středu vystoupilo na prostějovském náměstí
T. G. Masaryka v rámci oslav
stoleté radnice, poznala znovu
velmi slušná porce čtenářů...
Z 312 správných odpovědí, jenž
jsme zařadili do osudí, se usmálo štěstí na výherkyni, kterou
se stala Petra RŮŽIČKOVÁ,
V. Špály 12, Prostějov. Prostřednictvím Večerníku obdrží chutnou a lahodnou cenu
v podobě poukázky na
OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč od partnera
minulého kola, kterou byla
opětovně firma BRUTUS!
Výhru si lze vyzvednout v redakci Večerníku.
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do sportovních vod
a graficky mírně poupravili
velkou legendu nejen československého či českého, ale celého
světového tenisu, která počátkem minulého týdne navštívila
Prostějov...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi ze stočtyřiašedesátého kola čekáme v redakci znovu DO ČTVRTKU
12. 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 ŠPIZZA, zveřejníme v příštím čísle, jenž
vychází opět v PONDĚLÍ
16. ČERVNA 2014.
Hodně štěstí při bádání!

LUŠTI A ZÍSKEJ TŘEBA ČAJ

Také druhé číslo měsíce června 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 12. ČERVNA 2014, 12.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 9 - 5 - 5 - 2, načež v pořadí
celé historie tohoto klání se už celkově stodvaapadesátou výherkyní
v řadě stala Pavla ŠEVČÍKOVÁ, Určická 60, 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 16. ČERVNA 2014.
Nezbývá tedy, než abyste se opět vrhli na nějakou tu zábavu, soutěžit s námi je ta správná šance!

townu, zemře na prahu Camelova pokoje v penzionu afektované
paní Harringtonové. Nevinný
a naivní Georg je vtažen do souboje obou gangsterských band
a je považován za vraha, zvláště
když na něj po každém otevření
dveří vypadne mrtvola. Poté, co
se ocitne Georg v podzemních
garážích, kde se obě bandy vzájemně vystřílí, je prohlášen hrdinou a od všech podezření očištěn.
Když však otevře dveře kupé,
vypadne na něj mrtvý průvodčí.

VÍCE NEJEN O TOMTO LEGENDÁRNÍM SNÍMKU
NAJDETE V MAGAZÍNU TV POHODA!
Správné řešení z minulého čísla: LETNÍ ZAHRÁDKA S DĚTSKÝM KOUTKEM. Vylosovanou výherkyní
z minulého čísla je Jana JUKLOVÁ, Okružní 91, Prostějov. POUKAZ na občerstvení v RESTAURACI
POD KAŠTANY v hodnotě 400 Kč si vyzvedněte v redakci Večerníku
Dnešní tajenku zašlete nebo zatelefonujte do čtvrtku 12. června 2014, 12.00 hodin.

Nabídka realit a nemovitostí
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REALITY
POHODA

Kvalitní
služby
od roku
1992

- pohodové vyřízení realitních služeb

777 251 878
Poděbradovo náměstí 11-12
(budova Komerční banky, III. patro)
796 01 Prostějov, tel.: 582 393 176
e-mail: redomino@seznam.cz

Tel.: 606 922 838

Rostislavova
Rostislavova
8
8
796 01796
Prostějov
01 Prostějov

PLUMLOV - RD,
5+1, novostavba,
zast. plocha
126m2, okrasná
2
zahrada 205m , garáž, bazén, pergola.
Bezvadný stav. Ihned volné.
CENA: 3.990.000Kč.
PROSTĚJOV RD, 3+1, dům je
po rekonstrukci,
podsklepený, zast.
plocha 138m2, zahrada 100m2, klidné
místo nedaleko centra města.
CENA: 2.690.000Kč.
HOLUBICE RD, 4+1, hrubá
stavba, zast. plocha 115m2, zahra2
da 568m , plynu u domu, elektřina a
příp. vody v domě, studna, kanalizace
povrchová. CENA: 1.090.000Kč.
KRUMSÍN - RD
3+1, vlastní studna, el. 220V/380V,
vyt. plynem, žumpa, pozemek celk. 1219m2, klidné místo.
CENA: 700.000Kč.
PIVÍN - RD, 3+1,
centrum obce,
všechny ing. sítě,
k celkové rekonstrukci, zast. plocha 257m2, zahrada
260m2.
CENA: 390.000Kč.
HAMRY - oplocená zahrada, výměra 987m2, elektřina
u pozemku, studna,
klidné místo u lesa a rybníka. SLEVApři
rychlém jednání. CENA: 335.000Kč.

☎ 582 ☎
341
582
705
341 705
☎ 608 805 659, 775 341 705

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

Prostějov, Domamyslice, Borová ul. Novostavba RD 4+kk
(217 m2) s garáží a zastřešeným bazénem. Zast. plocha 260
m2, zahrada 581 m2.
Cena: Kč 5.990.000,-

Prostějov, Košická ul. – Vrahovice, u hřiště. Poslední
2 novostavby RD 5+kk (132 m2) s garáží, pozemek
288 m2.
Cena: Kč 3.490.000,-

Vřesovice, okr. Prostějov. Prodej stavební parcely o výměře
2361 m2 s možností rozdělení na polovinu. Cena: Kč 999.000,-

Ptení, okr. Prostějov. Prodej RD 2 byty 3+1 + tech. přízemí.
Garáže, zast. plocha 79 m2, zahrada 1100 m2. Pronajato,
výnos 72.000 Kč/rok.
Cena: Kč 590.000,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,-

GARÁŽ – PRODEJ:

BYTY – PRONÁJEM:

1+kk, Pv, ul. Sádky
1+1, Pv, nám. Spojenců
2+1, Určice
3+1, Pv, Svatoplukova ul.
3+1, Pv, nám. Spojenců

Kč 3.000,-/měsíc + inkaso (2.370)
Kč 5.000,-/měsíc + inkaso (2.800)
Kč 5.000,-/měsíc + inkaso (4.000)
Kč 8.500,-/měsíc + inkaso (2.500)
Kč 9.500,-/měsíc + inkaso (3.000)

GARÁŽE – PRONÁJEM:

Pv, sídl. Hloučela
Pv, Olomoucká ul.

Rodinné domy:

Kč 1.000,-/měsíc
Kč 1.000,-/měsíc

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

KRALICE-RD
6+1, řadový s garáží
a zahrádkou, celková výměra pozemku
371 m2.
CENA: v RK
KONICE - RD typu
OKAL5+1sgarážíabazénem(25m3).Důmjepo
rekonstr., zatepl. fasáda,
plast. okna, nové rozvody,
vytápění kond. kotlem na zemní plyn s ohřevemTUV, nová střešní
krytina.
Celkovávýměrapozemku237m2.CENAvRK
BRODEK U PV - nepodskl. RD 6+1 s garáží a zahrádkou, užit.
pl. činí 230 m2. Celková výměra pozemku
966 m2. Kolaudace 1999.
CENA: 3.490.000,-Kč
PROSTĚJOV-RD 2+1 s garáží a
zahradou na ulici
Javoříčská. Při rekonstrukci je nožno ve 2.NP vybudovat další pokoj. ZP je 107 m2,
CENA 1.600.000 Kč
zahrada 96 m2.
Držovice - prodej
RD 5+kk se zahradou a koupacím jezírkem, po přestavbě z r
2010, už. pl. 190 m2,
pozemek 417 m2.
CENA: 5.250.000,-Kč
Olšany u PV - zasíťovaný stavební
pozemek o výměře
625 m2 k výstavbě
sam. stojícího RD.
CENA: 781.000,-Kč

Byty:

chyň včetně spotřebičů.

www.reality-domino.cz

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

BYT 3+1, cihla,
78,70 m2 ve 4.NP,
nám. Padlých hrdinů. Dům porevitalizaci.
CENA: 1.050.000 Kč
BYT 3+1,A. Slavíčka po rekonstrukci,
6.NP, 74 m2 s lodžií,
zděné jádro, nová
koupelna, nová kuCENAdohodou v RK

D+V Investing s. r. o.
Tel.: 582 330 058, 777 898 324,
e-mail: avlk55@seznam.cz

Prodej řadových rodinných domů,
Wichterlova ulice, Prostějov

SUPERNOVINKA:
1) Chalupa v obci Březsko
530 tis.Kč
2) RD 5+2 Dobromilice, 348 m2
1.300 tis.Kč
3) Stav.pozemek - Kostelec n/H, 1371 m2
510 Kč/m2
4) RD Záříčí (okres KM) - 2 byt.jedn.3+1, zahrada, 2 garáže 340 tis. Kč
5)1+1 OV Šárka, 50 m2, po kompl.rek.
600 tis.Kč
6) 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.
3+1 Olomoucká
7 tis. + inkaso
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.
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 7+1 Kralice, zahr., garáž
2.350 tis.Kč + 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 mil.
2
RD 5+1 Krasice - 300 m , bazén
3.600 tis.Kč
RD - 2 byt.jedn.,hospoda, 2 garáže, stodola, zahr. - Ptení 3.600 tis.Kč
RD Čelechovice - 4 byty, zahr., garáž
3.590 tis.Kč
RD 4+kk Nový Malín - novostavba
3.990 tis.Kč
2
Prodej RD 8+2 Slatinky - dvougen., 280 m
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, Seč650 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:
Kancel.prost. - centrum, 30 m2, 2 místn., kuchyňka, sam.WC, klima
- nájem
7 tis.Kč + energie
Obchodní prost. - Kostelecká - 60 m2
6,5 tis.Kč + ener.
Garáže:
Pronájmy - Plumlovská - plechová = 600,- Kč/měs.,
Lidická = 1 tis.Kč/měs., u Cílu
Garážové stání - Západní = auto - 800,- Kč/měs, motorka = 400,- Kč/měs..

 605 011 310

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

E-mail: info@srdcerealit.cz

BYTY - PRODEJ
2+1,dr.OKRUŽNÍ,64m ,lodžie,šatna
2

850.000,-Kč

1+kk,PV,Plumlovská,45m2,výtah,šat.
150.000,-Kč
1+kk, PV, 33m2, po rek.,zvýš.přízemí
550.000,-Kč
2+1,dr.,PV- Svatoplukova ul.,58m2, po rek., vl. vytápění.Možnost
převodu do OV!
580.000,-Kč
3+1, OV, E.BENEŠE, zvýš.přízemí
999.000,-Kč
5+1, dr.,FANDERLÍKOVA,po rek
Info v RK

RD PRODEJ
NOVINKA!!!

RD 5+1, PIVÍN, řadový,počást.rek,zahrada,dílna,vjezd

Nabízíme realizaci typových přízemních
řadových RD 4+1 na klíč, s obytným
podkrovím a garáží ve dvou variantách:

tel.: 607 915 184

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

Disponujeme nabídkou chat, chalup, garáží
a komerčních prostor dle web. stránek RK Pohoda,
popř. zodpovíme tel.nebo osobně v kanceláři RK

VÍCE NEMOVITOSTÍ NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

Partyzánská 3, Prostìjov

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

RD 3+1,SKALKA,po rek.,zahrada,patr.,vjezd, krbové vytápění ,ihned
k bydlení
1.495.000,-Kč
RD 3+kk,ŠUBÍŘOV,započata rekonstr.,nová střecha, krovy, elekt.,
voda,zahrada, vjezd, k bydlení či rekreaci
399.000,-Kč
RD 2+1,ŠUBÍŘOV,bydl.i rekreace
250.000,-Kč
RD 3+1,KOSTELEC n/H.vjezd,zahrada
Info v RK
RD 6+2,SMRŽICE,zahrada,kůlna
700.000,-Kč
RD 5+2,BEDIHOŠŤ,zahr.,dvůr,vjezd,po část.rek., dvougen. Info v RK
RD 5+KK, URČICE/ NOVOSTAVBA/, ZAHRADA,GAR.STÁNÍ
4.400.000,-Kč
RD 4+1, 2+kk, PROSTĚJOV,cihla, 2x garáž, krytý bazén, terasa,
dílna, vjezd, zahrada, dům je po komplet.rekonstr.,velmi pěkný, klidná
lokalita, krbové vytápění
3.200.000,-Kč

850.000,-Kč

- celková plocha pozemku 260 m2,
užitná plocha 156 m2,
Dispozice 1. NP: Garáž, vstupní hala, WC, obytná kuchyně,
2. NP: 3 x ložnice, koupelna + WC, balkon cena 3.970.000,-

1.900.000,-Kč

Volejte: 739 322 895
3+1 Anglická OV 70m2
1.080.000Kč
3+1 Západní po část.rekons.
1.189.000Kč
3+1 Tylova 75m2 OV
1.330.000Kč
3+1 Okružní 85m2 cihla OV 1.339.000Kč
3+kk Sidl. Svornosti 86m2, po rekonstrukci,
možnost garáže
1.790.000Kč
Volejte: 723 335 940
2+kk PV 60m2 cihla, garáž
650.000Kč
2+1 Sidl. Svobody
760.000Kč

DOMY
Volejte: 739 322 895
RD 3+1 Jesenec k rekonstrukci 299.000Kč
RD 5+1 Určice
989.000Kč
Chata Plumlovská přehrada 1.349.000Kč
RD 5+1 Kralice na Hané
2.399.000Kč
RD Tovačov 2 byty 4+1 a 2+1 3.450.000Kč
RD 6+kk Držovice po celk. rek. 5.500.000Kč
Pozemek s chatou Mostkovice 779.000Kč
Volejte: 723 335 940
RD 3+1 Klopotovice zahrada 395.000Kč
RD Vrchoslavice
445.000Kč
RD 3+1 Rozstání i na splátky 400.000Kč
RD 3+kk Kostelec po rek.
650.000Kč
RD 2x3+1 u Němčic garáž
cena v RK
RD 5+1 Vrchoslavice po rek.
1.500.000Kč

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

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

O S TAT N Í
Volejte: 723 335 940
Rekreační pozemek Suchý 800m2
v RK
Garáž Šmerala 20m2 nová
350.000Kč
Pron. prostor Manharda 100m2 6.000Kč+ink
Pron. Kom prostor Průmyslová 300Kč/m2/rok
Pronájem kom.objekt PV 500m2 10.000Kč+ink
Pronájem hala Smržice 1.000m2 320Kč/m2/rok
Pron. kom. objektu Kralice s bytem 18.000Kč+ink.
Garáž Janáčkova
cena v RK
Volejte: 739 322 895
Garáž Kostelecká zánovní
250.000Kč
Garáž Havlíčkova
170.000Kč

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

VOLEJTE: 723 335 940

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

RD,3+1,DĚTKOVICE,cihla,garáž,zahrada

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

499.000,-Kč
360.000,-Kč
99.000,-Kč

PRONÁJMY 1+1, 2+1, 3+1,
nebytové prostory, garáže…

y

Byty,
y y, domy,
y, chaty,
y, p
Děku

Odkoupení orné půdy
Byt 2+1 cihlový
Dům 3+1 v Kostelci N/H
Chatu v okolí Plumlova

PRODÁME I VAŠI
NEMOVITOST
STAČÍ ZAVOLAT
DOPORUČUJEME

domyy i k rekonstrukci

NA ! ! !

VOLEJTE ! I SMS ! Tel: +420 605 011 310

GRATULACE

- celková plocha pozemku 228 m ,
užitná plocha 145 m2
Dispozice 1. NP: Garáž, vstupní hala, WC, obytná kuchyně,
2. NP: 3 x ložnice, koupelna + WC, balkon
2

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

cena 3.400.000,Nabízíme výstavbu rodinného domů 4+1 na klíč
Pv-Krasice
Pozemek 562m2. Obytná plocha 90m2. Možnost
úprav dispozice, přístavby garáže apod.
Cena 3.337.200Kč
Volejte: 739 322 895

Možnost provedení úprav dle požadavků klienta

Prodej bytů Havlíčkova ulice, Prostějov


Nabízíme k prodeji:
- Byt 3+1, 100 m2,
- Byt 3+1, 107 m2

Cena 2.690.000,-

Cena 2.878.000,-

vlastní kotel na vytápění a TUV,
možnost klientských změn.

Dne 12. června 2014
manželé Leopold a Marie
DOLÁKOVI
oslaví diamantových 60 let
společného života.
Svůj významný den oslaví se
svými blízkými, dětmi
a vnoučaty, kteří jim přejí
hodně zdraví, spokojenosti
a vzájemné lásky i do dalších
společných let.

Dne 14. června 2014
oslaví své 75. narozeniny
paní Ludmila JANOŠOVÁ
z Prostějova.
Touto cestou přejeme
hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti do dalších let.
Pravnouček Samuel,
dcery Hanka
a Dáša s rodinami.

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

www.realitypolzer.cz

Řádková, sloupcová inzerce a vzpomínky

REALITY

REALITY

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

Pronajmu garáž PV- Krasická ul.,
dlouhodobě. Tel.: 739 322 781

REALITNÍ KANCELÁŘ
VNB REALITY
Hlaváčkovonám.1 (ATRIUM), Prostějov
Ing. Marie Vymazalová, 774 421 818
aktuálně NABÍZÍ:
* RD 3+1, Přemyslovice 560.000 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 2.450.000 Kč
* ZAHRADA Držovice 170.000 Kč
* Pronájem 1+1,PV 6.500 Kč vč.ink
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 2+kk, V.Ambrose 1.090.000 Kč
* BYT 3+1, A.Slavíčka 1.400.000 Kč
* BYT 3+1, Okružní
1.250.000 Kč
* RD 4+1, Česká
2.890.000 Kč
* RD 6+1, Držovice
3.700.000 Kč
* RD 3+1, Doloplazy
540.000 Kč
* CHATA - Březský vrch 430.000 Kč
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

Pronajmu garáž za Mechanikou.
Tel.: 737 112 123
Pronajmu luxusní 3+1, 2+1, 1+1
v centru PV, 723 565 897
Pronajmu garáž v Domamyslicích.
608 752 315
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
Pronajmu 1+1 v Pv. Tel.: 607 919 040
Prodám byt 3+1, Západní ul.-Krasice. Info www.byt.veruna.eu
Pronajmu 1+1, 608 86 16 56
Pronajmu garáž v PV na Močidýlkách, 500 Kč/měs. 603 537 928
Pronajmu garáž za Lidickou ul.
Tel.: 723 417 934
KOUPÍME BYT 2+1, PLATBA
V HOTOVOSTI. 774 409 430

Koupím zahradu v okolí PV. Nejlé- Hledáme ke koupi RD nebo byt
pe přímo od majitele. RK nevolat! v PV a okolí. Nabídněte. Tel.:
Cenu respektuji. Tel.: 734 481 013
605 011 310 i SMS
Pronajmu 2+1, 1+1. 723 565 897
Pronajmu dlouhodobě garáž na ul.
Moravská za Sandrou, 18 m2, elektřina. Spěchá! Tel.: 734 751 741

Pronajmu byt 2+1 v Pv, Dolní ul.
více na tel.: 739 335 076

FINANCE

Hledáme ke koupi novostavbu RD
se zahradou. Tel. 774 421 818

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

Prodám stavební pozemek ve Vrahovicích, inženýrské sítě na hranici
poz., levně. Tel.: 603 278 688

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

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

Osobní bankrot – oddlužení.
Máme mnoho spokojených klientů. Konzultace zdarma.OPTIM
CREDIT s.r.o. Volejte777 551 492

Hledám ke koupi rodinný dům. Prostějovsko, Olomoucko. Tel: 602 570 658
Koupíme byt 2+1 v okolí nemocnice
i Sídl.Svobody. 774 101 818
Nabízím pronájem v Prostějově,
nebytové prostory pro tři kanceláře,
70m2 i jednotlivě. Cena dohodou.
Tel.: 777 942 039

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

Levné garážování motorky či auta
v PV - západ. T: 602 775 607

Hotovostní půjčka do 10 tisíc
z vlastního kapitálu. Stačí pouze
OP. Tel.: 773 996 600

Pronájem byt 1+1 v ul. Šárka.byt
je zařízen + tv sat. intern. Cena
5 700 Kč/měsíc včetně inkasa. Tel.:
739 622 720

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

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

PŮJČKA bez poplatků: 734 601 906

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
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
Hledám ke koupi byt v Prostějově
a okolí. Tel: 602 570 658
STING uzavřený investiční fond,
a.s. nakupuje nemovitosti v okrese Prostějov. Koupíme vaši nemovitost za nejvyšší možnou
cenu. Peníze do 2 dnů od podpisu kupní smlouvy. Exekuce,
zástavy ani dražba nejsou překážkou. Využijte naši nabídky
a realizujte svůj prodej pod dozorem České národní banky. Kontakt:
Irena Černá, irena.cerna@rksting.
cz, tel.: 606 662 813
Koupím rodinný dům v Prostějově
a okolí, i k opravám, ale obyvatelný. RK nevolejte. Možno SMS.
728 318 836
Platím v hotovosti za byt 1+1 nebo
2+1 v Prostějově. 732 388 718
Pronajmu byt 3+1 v Pv (ne sídliště),
klidná lokalita, 1. poschodí, nájem
8.000 Kč vč. inkasa. Volné od července 2014. Tel.: 604 185 244
Prodám RD 3+1, zahrada, vl. studna,
obec Krumsín. Nutno vidět. Cena
dohodou. T.: 736 732 961

!PENÍZE PRO KAŽDÉHO!
Rychlá realizace – vyplácení
z vlastních zdrojů od 3 věřitelů.
Konzultace na 739 066 462
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SLUŽBY

KOUPÍM

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134 Koupíme starožitný nábytek,
obrazy, zbraně, vojenské předStolařství V. Jančík.
měty, hodiny, porcelán, sklo,
hračky, moto věci a jinou veteš.
Domamyslická 104, PV.
Vykoupíme také celé pozůstawww.stolarstvijancik.cz,
losti a zajišťujeme komplexní
Tel.: 604 820 358
vyklízecí práce. Seriózní jednání
Stěhování bez pomoci zákazníka a platba hotově. Tel.: 773 113 303
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Aukční ceny ihned v hotovosProstějov 604 389 367.
ti zaplatíme za kvalitní obrazy
17.-20. století, zlaté a stříbrné minMAČKALSTAV S.R.O.
provádíme stavební práce, obkla- ce, hodiny a hodinky, zbraně, střídy a dlažby, rekonstrukce, zatep- brné předměty, šperky a veškeré
lení budov a RD. 774 655 459, 608 starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní a hodnotné předměty, nejlépe
538 035 www.mackalstav.cz
celé sbírky či pozůstalosti. Info
René Simon, tel.: 736 127 661,
Opravy a úpravy oděvů
simonrene@seznam.cz
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Koupím Haki lešení nebo trubVedle knihkupectví u radnice
kové. Cena dle dohody. Tel.:
608 331 141
734 481 013
Provádíme také opravy plavek,
spodního prádla a zcelování
Koupím řády, vyznamenání,
Čištění hrobů z terasa, přebrou- i socialist. T: 608 420 808
šení přímo na místě. Tel.:
Koupím ledničku, vařič na PB+lahev,
721 817 009
WC, dveře, plast. okna, umyvadlo,
Provádíme kompletní rekonstruk- svěrák York. 608 539 783
ce bytových jader od A do Z, poklad kamínkových podlah. Tel.:
774 06 22 53
Společnost MARIVE nabízí rodinné bydlení pro seniory s pečovatelskou službou v obci Niva. Jedná se
o byty 1. kat. 2+kk bezbariér., ke
každému bytu ven. terasa, zahrádka
a garáž. stání. Info po tel. domluvě na
605 131 836

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
Odvodnění domů, pozemků. Tel.:
723 522 369
Rekonstrukce koupelen, instalatérské práce. Tel.: 605 459 652

Přijmeme pracovníky/-ce pro chod
nové pobočky v Prostějově. Výdělek
18-35 000 Kč/m. dle prac. zařazení. Nehledáme prodejce. Info na tel. 704 041 464
Bezpečnostní a úklidová agentura
přijme do HPP na plný pracovní
úvazek invalidního důchodce/důchodkyni na pracovní pozici vrátný.
Jedná se o pracovní místo na recepci, místo výkonu Kralický Háj. Informace na tel. č.: 602 786 692
Restaurace Jadran přijme kuchaře/
-ku, pizzaře/-ku. Tel.: 604 890 305

PRODÁM

č
Dne 13. června
20144
vzpomeneme 17. výročí úmrtí
naší milované dcery
Andrejky PROCHÁZKOVÉ
z Ohrozimi.
Děkujeme všem, kdo s námi
vzpomenou. S bolestí a láskou
v srdci vzpomínají rodiče.

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.

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

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

VZPOMÍNÁME

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

Firma MAREK Spedition s.r.o., Konice přijme řidiče MKD na vozidla do
12 tun a kamiony. Tel.: 777 990 022

Stavba zídek, plotů, oplocení.
Rychle a kvalitně. Tel.: 723 522 369

Stříhání a úprava psů. Prostějov. Tel.:
606 166 853

PRÁCI NABÍZÍ

Dne 4. června 2014
vzpomeneme 10. výročí,
kdy nás navždy opustil náš
milovaný tatínek a dědeček
pan Josef KALA
z Čechovic.
Stále vzpomíná
rodina.

Čas rány hojí, ale
zapomenout nedá.

ČÍŠNÍK/SERVÍRKA. Do nově otevřené restaurace v Držovicích přijmeme personál. Praxe v oboru podmínkou. Tel.: 607 683 440

Prodej palivového dříví. Tvrdé, měk- Realitní kancelář STING přijme
ké. Doprava zajištěna. Prostějov, Olo- realitního makléře pro pobočku
mouc, Přerov. Tel.: 734 481 013
Prostějov, informace: Irena Černá
606 662 813
Prodejna Ivka, Plumlovská ul nabízí zákazníkům zdravotní obuv Přijmeme švadleny na šití konfekce,
na velmi problémové nohy i větší možnost pracovat na zkrácenou pravelikosti, velký výběr, obuv všeho covní dobu. Tel.: 582 340 591
druhu. V době od 5.6. do 16.6. prodejna otevřena od 13 do 17 hod. Malířské a natěračské práce, malba
z důvodu dovolené. Těšíme se na místnosti od 15 Kč/m2, nátěr dveří
vás!
od 300 Kč. Provádíme nátěry fasád,
oken, radiátorů. Na přání i úklid. Nově
Prodám palivové dřevo, měkké provádíme malování na klíč. Tel.:
a tvrdé. Doprava zdarma. Tel.: 777 844 033 www.malovani-vrana.cz
774 174 182
Přijmu řidiče na dopolední rozvoz,
ŘP skupiny B+ dobrý zdravotní stav
podmínkou. Tel.: 725 015 071 volat
po 14 hod.

Dne 8. června 2014
jsme vzpomněli nedožité
80. narozeniny
paní Jarmily CETKOVSKÉ
z Vrahovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Ivana s rodinou.

AUTO - MOTO

Obklady a dlažby, rekonstrukce
koupelen, včetně všech instalačních
prací. Zednické práce a zateplení, Koupím jakoukoli Š - Felicii. Tel.: Herna bar Ponorka přijme kuchaře/-ku
pronájem a stavba AL lešení na krát- 778 018 269
na noční směny (i brigádně). Bližší
ké období /nátěry/ Tel.: 608 780 615.
info na tel.: 724 560 149
A-stavby.plumlov@seznam.cz.
Hledám pomocníka na stavbu.
Stolařství Filouš. Tel.: 605 905 087.
Vhodné i pro zdatné důchodce. PlatVyrábíme kuchyně, vestavěné skříba denně. Tel.: 602 719 273
ně, posuvné dveře, schody, nábytek Výuka izraelské sebeobrany pro ženy
ze dřeva, opravy starožit. nábytku. i muže. Info: www.kravmagaprostejov.cz

OZNÁMENÍ

DARUJI

Kompletní pokládka zámková Ztratil se kocour větší zrzavý, má
dlažby, s materiálem i bez, skvě- dlouhé chlupy a slyší na jmého Oskar.
Daruji poloperská koťátka. Info na
lé ceny, vysoká kvalita, nacenění Děkuji tel.: 737 144 501
tel.: 608 948 130
zdarma. Tel.: 723 522 369
Zednické práce a zateplování budov. Tel.: 733 302 541
Zednické a obkladačské práce, nátěry, nástřiky fasád, antigrafity. Tel.:
723 522 369
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343

pro další
číslo je
v PÁTEK
13. 6.

v 10.00 hodin

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

ten, kdo Tě miloval,
vzpomíná dál.
Dne 14. června 2014
uplyne 20. výročí,
kdy nás navždy
opustila naše babička,
paní Marie Černá
z Určic.
Za vzpomínku děkuje
vnučka Eva s rodinou.

Atletika
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Do Čokoládové tretry se v Prostějově

Exkluzivní rozhovor s legendou světové atletiky

zapojily na čtyři stovky dětí „Z počasí jsem měl obavy, naštěstí to vyšlo,“

Prostějov/jim - Ani horko, ani
zima, ani ostré sluníčko a zejména žádný déšť, jenž udělal před
rokem velké starosti organizátorům. Čtvrteční Čokoládová tretra
se na hřišti Základní škole Jana
Železného v Prostějově vydařila na
výbornou, když právě tento závod
přilákal dosud největší zájem dětí
z celé osmidílné kvalifikační série.
Díky konání v dopoledních hodinách a aktivní účasti místních škol
i školek dokonce téměř padla hranice čtyř set startujících.
„Jsem strašně rád, když jsou plná
hřiště, tělocvičny, zájmové kroužky,
protože pokud tohle funguje a jsou
tam děti rády, máme o to méně problémů, což je přece krásné. Děkuji
všem, kteří se podíleli, všem organizátorům a speciálně panu Železnému, jehož jméno nese naše škola,“
těšil se z vydařeného ročníku Jan Krchňavý, ředitel ZŠ Jana Železného.
Právě patron celé Čokoládové tretry
a šéf největšího českého atletického
mítinku Zlatá tretra, který se koná ve
Vítkovicích již příští úterý, Jan Železný si i tento rok udělal čas a zavítal přímo mezi děti na prostějovské
atletické hřiště. A společně s dlouhou autogramiádou zvládal sledovat
i jednotlivé běhy.
„S některými z vás se uvidíme ještě
v Ostravě, a jsem rád, že nám vyšlo trochu lépe počasí než loni. To
byla strašná zima, dokonce i pršelo.
Přeji si, abyste si to užili a nebáli se
maskotů,“ promluvil ke sportujícím
dětem. Zejména ti nejmenší totiž
měli při cestě na stupně vítězů strach
z pravěkých lovců Atliho a Otliho.
Radost z podařené akce měl i spolumajitel marketinkové společnosti
TK PLUS, která organizuje Čokoládovou i Zlatou tretru. A právě
v předprogramu Zlaté tretry se v úterý 17. června uskuteční finále celé
Čokoládové tretry, na níž se kvalifikovali vítězové všech kategorií kromě té pro děti do tří let.

oddechl si patron Čokoládové tretry Jan Železný

Vzácní hosté. Prostějovského dílu Čokoládové tretry se zúčastnili i Jan Železný a spolumajitel TK PLUS Miroslav Černošek.
Foto: Jiří Možný
„Kluci a holky, když vidím vaše rozzářené tváře, tak si myslím, že Zlatá
tretra může být šťastná, že má tolik
Čokoládových treter. Já bych byl
hrozně rád, abych některé z vás viděl
na finálové části v Ostravě sedmnáctého června. Přeji, ať vám to dobře
běhá a těším se na vás,“ pozdravil
všechny Miroslav Černošek.
Samotné závodění zahájil krátce po
desáté hodině dopolední běh dětí
do tří let na třicet metrů. Do něj se
společně se svými ratolestmi zapojili i maminky či tatínkové a celou
trať si s úsměvem užili. Následovala šedesátimetrová trať pro čtyř
a pětileté děti, z ní se už do Ostravy
postupovalo.
A s rostoucím věkem se prodlužovala i samotná vzdálenost. Na děti
ve věku šesti a sedmi let čekalo sto

F o t o r e p o r tá
Fotoreportáž
áž

metrů, na osmi- a devítileté dvě stě
metrů a celý běžecký den vyvrcholil
po poledni závodech na tři sta metrů
pro desetileté a jedenáctileté školáky. Trojici nejlepších pak ceny osobně předávali Miroslav Černošek, Jan
Železný i Jan Krchňavý.
Pro všechny účastníky navíc organizátoři připravili i doprovodný
program, který spočíval s možnosti
zaházet si raketkou, běžet přes molitanové překážky, dětem dále sloužily
i skákací hrad, trampolína a někteří
se zabavili v pískovém doskočišti hloubením tunelů. Zájemci dále
mohli využít malování na obličej či
dát si něco na zub. Prostě, byla to
sportovní zábava se vším všudy...
Výsledky jednotlivých kategorií Čokoládové tretry v Prostějově hledejte na www.vecernikpv.cz!

jaká byla čokoládová tretra...
2x foto: Jiří Možný

Prostějov - Rekapitulovat
všechny úspěchy oštěpaře Jana Železného by
vydalo za velice dlouhý
článek. Není tak divu, že
i téměř osm let po skončení aktivní kariéry čelí tato
osobnost nejen české atletiky velkému zájmu dětí
i rodičů o podpis či vyfocení. Ředitel Zlaté tretry se
také v tomto roce osobně
zúčastnil prostějovského
dílu Čokoládové tretry,
aby se po několik hodin
trpělivě a v tradičně dobré
náladě ochotně podepisoval na kartičky, startovní čísla, fotografie i další
předměty. „Tady u toho
mohu sedět, to při oštěpu
nejde. Ani to tak nebolí,
maximálně ruka. Toto je
úplně v klidu,“ pousmál
se při porovnání závodění
a autogramiády. Následně
poskytl Večerníku exkluzivní interview.
Jiří Možný
Letošního ročníku Čokoládové tretry se v Prostějově
zúčastnily na tři stovky dětí. Jak
tedy celý závod hodnotíte?
„Je to o hodně lepší než loni zejména
díky počasí. Právě proto je tu o tolik
více dětí. Naštěstí to dobře dopadlo
a myslím si, že si toho více užijí.“
Chvíli to vypadalo, že i tentokrát bude pršet. Měl jste
z toho obavy?
„Měl. Když jsem byl na cestě od
Prahy, tak pršelo a říkal jsem si, že
INZERCE

Hojná účast. Díky příjemnému počasí přilákala Čokoládová Doprovodný program. Zájemci si mohli zaběhat přes překážtretra několik set zájemců, těm nejmenším pomáhali jejich rodiče. ky, házet raketkou, nebo si třeba pomalovat obličej.

Špatná zpráva, ale rychlá a kvalitní náhrada
Bolta na Zlaté tretře zastoupí GATLIN

Ostrava, Prostějov/lv - Ani v letošním roce se na Zlaté tretře nepředstaví Usian Bolt, byť se na
svém startu domluvil s pořadateli
mítinku již v předstihu. Dva týdny
před závodem ale poslal do Ostravy
omluvenku. Kvůli zranění jamajský
sprinter odložil začátek sezony a vynechá i největší podnik v Česku!
„Během března a dubna jsem vinou zdravotních problémů nemohl
pořádně trénovat. Nejsem zcela připravený,“ vysvětlil Bolt, proč bude
příští úterý 17. června chybět na ostravském oválu. „Zlatou tretru mám
rád a určitě se jednou vrátím,“ dodal
INZERCE

jakoby na ´usmířenou´nejrychlejší
muž planety.
Pořadatelé 53. ročníku ale opět
prokázali své výrazné schopnosti a
okamžitě zajistili slavnou náhradu.
Na sprinterské trati se představí
Američan Justin Gatlin! Nejrychlejší
závodník sezony loni jako jediný dokázal Bolta porazit a těší se na návrat na
Moravu po deseti letech. „Na tretře se
běhá rychle. Doufám že budou takové
podmínky, abych atakoval nejlepší světový výkon roku,“ prohlásil Gatlin.
Bohužel po zranění bude chybět česká
běžecká hvězda Pavel Maslák, který se
nestihne dát do pořádku. A ztrátu za-

znamenala i ženská část Zlaté tretry. Do
závodů nenastoupí ani nejrychlejší žena
Shelly-Ann Fraserová-Pryceová. Také
Jamajčanku vyřadilo zranění, místo ní
poběží závod na 200 metrů Američanka Allyson Felixová.
Ve startovní listině mítinku je zatím
šest světových rekordmanů pětačtyřicet
medailistů ze světových šampionátů
nebo olympiády. Mezi dosud oznámené hvězdy přibyl světový rekordman
v desetiboji, olympijský vítěz a mistr
světa Ashton Eaton, který se představí
v závodě na 400 metrů překážek. Hladkou „čtvrtku“ pak poběží dvojnásobný
olympijský vítěz LaShawn Merritt.

V obležení. O autogram Jana Železného byl v Prostějově velký zájem, děti
vytvořily nekončící řadu.
Foto: Jiří Možný
počasí se opět nepovede... Naštěstí
se to změnilo a teď je takové ideální.
Ani není zima, ani velké vedro, ale
ideální počasí na sportování, letos
nám to tedy vyšlo. (úsměv)“
Co byste dětem popřál
a vzkázal?
„Aby se sportem bavily. Ať jej určitě dělají, protože má smysl. Jsou tu
v kolektivu, najdou si v něm kamarády. Ať se jim daří a s některými se
uvidíme na Zlaté tretře v Ostravě.“
Přípravy na Zlatou tretru
finišují, na co se vy konkrétně nejvíce těšíte?
„Upřímně, vždy se nejvíce těším na
to, až to skončí (úsměv). Takže hlavně ať to dobře dopadne a vyjde počasí. Samozřejmě budu sledovat oštěp,
který trénuji, ale třeba také skok do
výšky mě bude zajímat. Tam by už
konečně měl padnout rekord mítinku, který je aktuálně 233 centimetrů.

Jsou tam dva závodníci, co letos již
skočili 240 centimetrů, tak to snad
překonají. Lákadel je v letošním ročníku znovu hodně a zajímavých jmen
máme spoustu. Věřím tak tomu, že
rekordů mítinku překonáme více.“
Trénujete Barboru Špotákovou, Vítězslava Veselého
i další české oštěpaře. Jaká myslíte, že bude letošní sezona?
„Doufám, že dopadnou dobře, letos tam máme v uvozovkách jen
mistrovství Evropy, ale špička se
rekrutuje právě hlavně z Evropy.
Jsem rád, že Víťa je zdravý a jeho
koleno se jakž takž podařilo stabilizovat, Petr Frydrych zase jde nahoru
a věřím tomu, že si Jakub Vadlejch
také splní limit. A že jeden z těchto
tří předvede na mistrovství Evropy takový výkon, aby měl medaili.
A nejlépe zlatou, vítěz bere vše, jak
se říká...(úsměv)“

Fotbal
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Již tento víkend zavítá NA TURNAJ VETERÁNŮ SE CHYSTAJÍ I POLICISTÉ

do Bedihoště Sparta i Sigma!
Bedihošť, Prostějov/jim Předkrm letošnímu ročníku Bedihošť Cupu mužů
obstará již tuto sobotu
a neděli první ročník turnaje
přípravek Junior Bedihošť
Cup 2014. Již tuto sobotu
14. června přijde na řadu
ročník 2008, o den později
ročník 2007. Obě akce se na
rozdíl od soutěže dospělých
uskuteční přímo v Bedihošti
a záštitu nad nimi převzal
první náměstek Olomouckého kraje Alois Mačák.
„Sobotního turnaje se zúčastní šest a nedělního hned jednadvacet družstev. Přijedou
mimo jiné dva výběry Sparty
Praha, Sigma Olomouc či
vzdálené Neratovice,“ pochlubil se organizátor Jiří Kresta.

V praxi to tak znamená, že
sobotní klání si nenechají ujít
celky 1.SK Prostějov, 1.HFK
Olomouc, RSM Hodonín, SK
Líšeň, Sigma Olomouc, MFK
Vyškov. V neděli do Bedihošti dorazí 1.SK Prostějov „A“
i „B“, AC Sparta Praha „A“
i „B“, FC ŽĎAS Žďár nad
Sázavou, SK Sigma Olomouc,
TJ Sokol Dub nad Moravou,
MFK Vyškov, FC Kostelec na
Hané, FK SAN-JV Šumperk,
1.HFK Olomouc, TJ Ratiboř,
SK Uničov, FK Neratovice,
RSM Hodonín, FC Velké Meziříčí, TJ Baník Staré Město,
Haná Prostějov, Futsal Čelechovice na Hané/TJ Smržice,
Medlánky, Tatran Kohoutovice. Po oba dny se začíná hrát o
půl deváté dopoledne.

BEDIHOŠŤ CUP

ozdobí Relax Prostějov

Hrubčice, Prostějov/jim – Do
startu Bedihošť Cupu 2014
zbývají už jen dva a půl týdne
a pole účastníků se postupně
rozrůstá. Šestý ročník oblíbeného turnaje v malé kopané se
poprvé odehraje hned na konci
června a premiérově ve své historii nabídne nejen věcné ceny
a poháry, ale i finanční odměny. Sobotní večer navíc zpestří
taneční zábava se skupinou
Arest. Exkluzivním mediálním
partnerem dvoudenního klání, které se uskuteční 28. a 29.
června je PROSTĚJOVSKÝ
Večerník.
„Turnaje se v letošním roce může
zúčastnit až šestatřicet mužstev,
aktuálně máme dvanáct přihlášených. K jedenáctce FC Anděl
„A“, dále FC Anděl „B“, AC
Roma „A“, Sokol Bedihošť, TJ
Biskupice, Clewer, Tým Hokejistů, ZŠ Palacká, FC Ladzimil
Čehovice, Mačkalstav, Squadra
Drago nám přibyl i Relax Prostějov,“ pochlubil se člen hlavní pořadatelské dvojice Jiří Kresta.
Organizátoři počítají, že při naplnění kapacity rozdělí družstva
do šesti šestičlenných skupin, z
nichž dále projdou rovné dvě
třetiny, tedy vždy čtyři nejlepší. Všechny týmy tak odehrají

alespoň pět utkání, ti nejlepší
dokonce jedenáct.
„K dispozici bude rovněž bohaté
občerstvení a pro případ špatného
počasí velké 'pivní' stany. Ubytování si každý tým zajišťuje sám,
je možno postavit si vlastní stany
ve fotbalovém areálu. Na taneční
zábavě zahraje skupina AREST,
v plánu jsou rovněž doprovodné
soutěže pro všechny návštěvníky,“ prozradil druhý z pořadatelské dvojice Radek Kocourek
s tím, že v celém areálu navíc bude
díky firmě MARVELsoft zdarma
wifi připojení k internetu.
První čtyři týmy celkového pořadí
nově obdrží finanční ohodnocení
v celkové částce patnáct tisíc korun. Navýšení odměn ovšem neznamená změnu startovného. To
zůstává stejně jako v loňském roce
na částce 1 100 korun za družstvo,
uzávěrka přihlášek je v neděli 22.
června.
Případní zájemci se dvojici
Kresta, Kocourek mohou hlásit
na telefonních číslech 606 850
147 a 777 301 936, případně na
e-mailech kresta@fotbaloveturnaje-kk.cz a kocourek@fotbaloveturnaje-kk.cz. Pořadatelé
také spustili nové internetové
stránky www.fotbaloveturnaje-kk.cz.

Krumsínský Haná Cup
rozezpívá skupina R.I.B.
Krumsín/jim – MK Prostějovičky, dvojnásobný vítěz AC
VYPRAHLO Konice, SK
Kobra Kobeřice, FC Hlučín
a 2MAX rozšířily seznam účastníků Haná Cupu 2014. Tato
pětice tak v uplynulém týdnu
doplnila obhájce loňského titulu
Brodek u Prostějova, „B“-tým
Brodku a SK FOSP Řešetovu
Lhotu a osmnáctý ročník oblíbeného turnaje v malé kopané
se tak aktuálně může pochlubit
osmi jistými účastníky.
Letošní ročník Haná Cupu 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.
„Došlo i ke změně kapely, na
sobotní večerní zábavě zahraje
skupina R.I.B. Budou tu hrát
i na hodové zábavě a na Konicku
na ně chodí hodně lidí, jsou tam
stěžejní kapelou, zatímco Arest
už toho tolik nehraje,“ vysvětlil
hlavní organizátor turnaje Martin
Ošťádal.
Kapacita oblíbeného turnaje činí
stejně jako před rokem čtyřicet
mužstev a 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.
Finanční odměny se ve srovnání
s loňským rokem nezměnily, to
znamená, že vítězi připadne deset

tisíc, druhý finalista získá osm
tisíc, poražení semifinalisté čtyři
tisíce a neúspěšní čtvrtfinalisté
jeden tisíc korun. „Vítězné družstvo navíc dostane deset dresů od
firmy DDsport, které jim budou
předány přímo na turnaji,“ neopomněl Ošťádal na novinku.
Utkání základních skupin začnou
v sobotu v devět 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.
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.
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.

Vícov/jim – Až dvacet mužstev se může
zúčastnit prvního ročníku turnaje
v malé kopané Veterán Cup Vícov
Open 2014. Toto klání určené pro hráče, kteří dosáhli věku alespoň pětatřiceti
let, se uskuteční v sobotu 5. července na
travnatém hřišti a v přilehlém areálu
TJ Sokol Vícov.
„Aktuálně máme přihlášena čelní mužstva z okresní futsalové soutěže veteránů
Sezako a Relax Prostějov, dále Pokop
Nezamyslice. Zájem projevil i tým složený z příslušníků státní policie a v jednání

jsou rovněž družstva z Vícova, Krumsína,
Zdětína a Ptení,“ vyjmenoval za pořadatele aktuální seznam František Kocourek.
Nejlepší čtyři týmy se mohou těšit
na finanční odměny, připraveny jsou
rovněž poháry, věcné ceny a dárkové balíčky, nejlepší jednotlivci budou
odměněni od firmy LEGEA. „Vize
dvaceti mužstev je možná vzhledem
k prvnímu ročníku a souběžnému termínu s Haná Cupem odvážná, do turnaje
ale zbývá ještě měsíc a spousta mužstev
to řeší až na poslední chvíli, ve chví-

li, kdy jsou dohrané fotbalové soutěže
a je jasno o dovolených,“ věří Kocourek
v příjemný den strávený s fotbálkem.
Uzávěrka přihlášek je v pátek 27. června a při naplnění kapacity samozřejmě
i dříve, startovné činí 1 200 korun a zahrnuje rovněž oběd a balenou minerální
vodu. Tuto částku lze uhradit převodem
na účet 220 225 295/0300, nebo poštovní
poukázkou na adresu František Vlach,
Vícov 185, 798 03 Plumlov, vždy s uvedením názvu mužstva, jména a adresy
kontaktní osoby.

„Losování se uskuteční v sobotu osmadvacátého června od devatenácti hodin
v hospodě U Veterána na hřišti ve Vícově.
Dopoledne se odehrají základní skupiny
o čtyřech až pěti týmech, odpoledne bude
následovat vyřazovací část a večer diskotéka s hity osmdesátých a devadesátých let.
I na ni je vstup zdarma,“ představil Kocourek program.
Samozřejmostí jsou speciality z udírny
a další teplá jídla, alko, nealko, vše nonstop již od pátku. Po dohodě s pořadateli je
možné přespat ve vlastních stanech.

HANÁCKÁ KOPAČKA opět
s puncem mezinárodní

Kostelec na Hané/red - Zájem
nad očekávání! Třetí ročník
letního mezinárodního ženského turnaje Hanácká kopačka,
který pořádá oddíl FC Kostelec na Hané, registruje nebývalý zájem ze strany účastníků. Do startu prvního zápasu
zbývá více než měsíc a již teď je
jisté, že bude překonán účastnický rekord!
„Zájmem o start na našem turnaji
jsem mile překvapen. V předchozích dvou letech se startovní listina
plnila velmi pomalu. Tentokrát
byly reakce prakticky okamžité po
rozeslání pozvánek,“ informuje
ředitel turnaje Zdeněk Vysloužil.
Organizátoři se rozhodli, že v letošním ročníku bude počet účastníků limitován maximálně číslovkou osmnáct. „První rok bylo
deset, loni dvanáct, letos bychom

si troufli na osmnáct týmů,“ potvrdil Stanislav Píchal, předseda
pořádajícího FC.
Novinkou letošního ročníku
bude změna rozměrů branek.
Místo házenkářských, se tentokrát budou holky trefovat do
větších, určených pro přípravky
a žáky. „Máme k dispozici tři
sady branek o rozměrech dvakrát
pět metrů. Přizpůsobíme tomu
samozřejmě i rozměry hřiště,
které bude širší než v minulosti.
Odpadne nám tak jedna starost
s půjčováním, i když s krumsínskými kamarády nebyl v tomto
ohledu žádný problém,“ vysvětluje důvody Standa Píchal.
„Ohledně reakce týmů není také
potíž. Už v průběhu loňského
turnaje jsem se všech účastníků
na tuto možnost ptal a nikdo se
nevyjádřil proti. Alespoň bude

padat více branek,“ usmál se
Zdeněk Vysloužil.
Turnaj se koná o víkendu
19.-20. července a ve startovní
listině zatím figurují následující
týmy: Horní Heršpice A+B, Komety Brno, Jablonec n./N., Kotouč Štramberk, TJ Sokol Mostkovice, FC Kostelec n. H., DFK
Mnichovo Hradiště, FK Jehnědí,
SK Zámrsk, FK Nové Sady, TJ
Valašské Meziříčí, MFK Michalovce a UJO TEAM.
„Výše zmíněná družstva se už závazně přihlásila. Zbývají tak už jen
čtyři volná místečka, a jsem přesvědčen, že budou v nejbližších
dnech obsazena. Předběžný zájem
registrujeme například ze slovenské Myjavy, v kontaktu jsme
i s několika výběry z jihu Moravy,“
uzavírá prvotní informaci o Hanácké kopačce Zdeněk Vysloužil.

zprávy od zeleného stolu...
Sportovně-technická komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 4. června 2014 rozhodla:
1. Odehráno:
II. třída 28. kolo bez závad, 22. kolo Sokol Brodek u PV – Sokol Olšany 1:1. III. třída 28. kolo
bez závad, Sokol Zdětín „B“ – Sokol v Pivíně „B“ nedohráno pro malý počet hráčů domácího
mužstva za stavu 0:5 pro Sokol v Pivíně „B“. IV. třída 20. kolo bez závad. Dorost 4. kolo nástavby
bez závad. Starší žáci 22. kolo bez závad, 21.kolo Sokol Určice – TJ Jiskra Brodek u Konice
7:0 a Sokol Bedihošť – FC Kralice 0:10. Mladší žáci 10. kolo bez závad. Starší přípravka turnaj
31.5.2014 Smržice bez závad, FK Němčice - Jiskra Brodek u Konice 5:0, Haná PV – FC Kostelec
na Hané 0:7. Mladší přípravka turnaj 1.6.2014 Čechovice bez závad, turnaj 1.6.2014 Konice bez
závad, Sokol Mostkovice – 1.SK Prostějov „C“ 14:3, Sokol Mostkovice – 1.SK Prostějov „C“ 9:1.
2. Změna termínu utkání:
III. třída 30. kolo FK Skalka 2011 – TJ Pavlovice u Kojetína. Původní termín 14.6.2014 v 16.30, bude
sehráno 14.6.2014 ve 14.00. Dohoda oddílů.
IV. třída 22. kolo TJ Želeč – TJ Sokol Brodek u Prostějova „B“. Původní termín 15.6.2014
v 16.30, bude sehráno 14.6.2014 v 16.30. Dohoda oddílů.
Dorost 6. kolo TJ Sokol Plumlov – TJ Haná Nezamyslice. Původní termín 15.6.2014 v 10.00, bude
sehráno 13.6.2014 v 17.00. Dohoda oddílů.
Starší žáci 24. kolo FC Dobromilice – TJ Sokol Bedihošť. Původní termín 14.6.2014 v 9.00, bude
sehráno 10.6.2014 v 17.00. Dohoda oddílů.
Starší žáci 19. kolo TJ Sokol Plumlov – TJ Haná Nezamyslice. Původní termín 10.5.2014
v 14.00, bude sehráno 10.6.2014 v 17.00. Dohoda oddílů.

Mladší žáci 22. kolo TJ Jiskra Brodek u Konice – TJ Sokol Určice. Původní termín 15.6.2014
v 9.00, bude sehráno 13.6.2014 v 17.00. Dohoda oddílů.
Mladší přípravka turnaj 7.6.2014 ve 14.00 v Němčicích nad Hanou za účasti Sokol Konice,
1.SK Prostějov „A“,1.SK Prostějov „B“, Sokol Určice, FK Němčice nad Hanou, FC Kralice na
Hané. Turnaj nebude obsazen rozhodčím.
3. Kontumace:
Utkání III. třídy Sokol Zdětín „B“ – Sokol v Pivíně „B“ se kontumuje ve prospěch Sokola
v Pivíně „B“. Výsledek 0:5 dosažený na hřišti se ponechává v platnosti, Sokolu Zdětín „B“ se
uděluje pokuta ve výši 500 korun podle RS čl. 23, bodu 14.
Utkání starší přípravky Sokol Klenovice na Hané – TJ Jiskra Brodek u Konice se po domluvě
oddílů odehraje 7.6.2014 na turnaji v Nezamyslicích, kontumace utkání ze zasedání STK
27.5.2014 se ruší.
4. Různé:
Komise žádá vedoucí mužstev mladších přípravek o doručení zápisu z těchto turnajů: FC Kostelec na Hané 1.5.2014, FC Kralice na Hané 4.5.2014, Sokol Konice 4.5.2014.
Hlavní rozhodčí utkání Sokol Zdětín „B“ – Sokol v Pivíně „B“ pan Mikulík se předává komisi
rozhodčích z důvodu administrativních nedostatků v zápisu o utkání.
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS, odsouhlasil Roman Minx, garant STK
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS,
odsouhlasil Roman Minx, garant STK

Disciplinární komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 5. června 2014 rozhodla:
1. Nepodmíněně:
Ovčáček Miroslav (TJ Sokol Vícov) – 1 SU od 2.6.2014,
DŘ19/1.
2. Pokuty za ŽK po 28. kole:
II. třída – 100 korun za 4 ŽK: Vybíhal Jan, Šindelka
Martin, Kropáč Radek, Sedlák Dalibor (všichni TJ Sokol
Protivanov), Tichý Petr, Tichý Zdeněk, Čížek David
(všichni SK Jesenec), Tomeček Jakub, Klíč Jan, Studený
Jan, Kratochvíl Martin (všichni TJ Sokol Vrahovice),
Mlčoch Přemysl, Nakládal Lukáš, Mohelník Milan,
Halouzka Petr, Dreksler Erik (všichni TJ Sokol Určice
„B“), Nakládal Petr (TJ Sokol Čechovice „B“), Pospíšil
Antonín, Hošák Jaroslav, Procházka Herbert Jiří (všichni
TJ Sokol Olšany), Vychodil Josef, Klus Lubomír, Krátký
Martin, Filgas Josef (všichni TJ Smržice), Konečný Lukáš,
Blekta Radomír, Piňos Lukáš, Zapletal Petr, Doležel Tomáš
(všichni TJ Otinoves), Müller Patrik, Mouka Jiří, Laštůvka
David, Liška Petr (všichni TJ Horní Štěpánov), Fiferna
Lukáš, Pella Martin, Pavlát Michal, Zahradníček Petr
(všichni TJ Sokol Držovice), Ruszó Jan, Liška Zbyněk,
Gerneš David (všichni TJ Sokol Otaslavice), Jančiar Ivan
(TJ Haná Prostějov), Soldán Petr, Šimeček Roman, Piňos
Radek, Krejčí Michal, Frys Lukáš, Gábor Patrik (všichni TJ
Sokol Brodek u Prostějova), Zdráhal Luděk, Kučera Tomáš
(oba TJ Sokol Zdětín).

III. třída – 100 korun za 4 ŽK: Mlčoch Ondřej, Glouzar
Martin (oba FK Skalka 2011), Marek Vratislav, Kučera
Martin, Petík Daniel (všichni TJ Sokol Vrahovice „B“),
Petržela Lukáš, Haluza Martin (oba FC Kralice na Hané
„B“), Škop Jiří, Koukal Kristian, Horák Rostislav, Okleštěk
Michal (všichni FK Výšovice), Gavrylchuk Yevgen,
Parák Tomáš, Kiška Pavel, Vrána Marti (všichni TJ Sokol
Plumlov „B“), Blatner Jiří, Hloušek Pavel, Hauer Vincenc,
Drešr Michal (všichni TJ Jiskra Brodek u Konice), Sváček
Radek (TJ Sokol v Pivíně „B“), Šmída Vlastimil, Vyroubal
Jaromír, Sekanina Jan, Holinka Lukáš (všichni FC Ptení),
Prokop Jakub, Fojtík Daniel (oba Sokol Bedihošť), Květoň
Kamil, Konupka Lukáš (oba TJ Sokol Tištín), Stodola Pavel,
Sekanina Jan, Všetička Michal (všichni TJ Sokol Mostkovice
„B“), Bartoš David (TJ Sokol Vícov), Březina David,
Špaček Jakub, Václavík Jan (všichni FC Dobromilice),
Křepelka Zbyněk, Přecechtěl Josef, Fojtík Vojtěch (všichni
TJ Pavlovice u Kojetína).
IV. třída – 100 korun za 4 ŽK: Burget Hubert (TJ Sokol
Protivanov „B“), Slouka Přemysl, Ševčík Tomáš (oba TJ Sokol
Brodek u Prostějova „B“), Šárek David (TJ Želeč), Hájek
Svatopluk, Pěček Martin (oba Sokol Ivaň), Úlehla Martin (Sokol
Tvorovice), Vyhlídal Pavel (TJ Biskupice), Ryška Jaroslav,
Slavíček Jan, Jozek Jakub (všichni FC Morávia Doloplazy),
Kment Zdeněk (TJ Sokol Čechy pod Kosířem).

Dorost – 100 korun za 4 ŽK: Kalandřík Jiří (TJ Smržice),
Černíček Radek, Mokřík Jakub (všichni TJ Sokol v Pivíně).
II. třída – 200 korun za 8 ŽK: Dvořák Jan (TJ Sokol
Vrahovice), Pešek Roman (FK Němčice nad Hanou), Škoda
Jakub (TJ Sokol Olšany), Krejčí Michal (TJ Sokol Brodek
u Prostějova), Kučera Tomáš (TJ Sokol Zdětín).
III. třída – 200 korun za 8 ŽK: Chytil Petr (FK Skalka
2011), Trnečka Jaroslav (TJ Sokol Vícov), Božek Tomáš (TJ
Sokol Zdětín „B“).
IV. třída – 200 korun za 8 ŽK: Zejda Zdeněk (TJ Sokol
Brodek u Prostějova „B“), Kašík Štefan (Sokol Tvorovice).
Zapsal Pavel
Peřina, sekretář OFS,
souhlasil Richard
Hofman, místopředseda DK

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

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!

Zápasové meníčko
MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA:
30. kolo: Břeclav – 1.SK Prostějov (sobota 14.6., 10.15,
rozhodčí: Černý – Vostrejž, Polák).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE, SKUPINA „E“:
30. kolo: Určice – Brumov (neděle 15.6., 16.30, Petr – Kučerík, Sedláček).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
30. kolo, sobota 14. června, 16.30: Kojetín – Konice (Knoll
st. – Svozil, Vachutka), Litovel – Kralice na Hané (Slota –
Silný, Kubica).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
26. kolo, neděle 15. června, 16.30: Hranice „B“ – Klenovice na Hané (pátek 13.6., 16.30, Sigmund – Oulehla, Navrátil), Čechovice – Beňov (Dömisch – Januš, Krpec).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
26. kolo, sobota 14. června, 16.30: Pivín – Plumlov (Menšík – Navrátil, OFS), Kostelec na Hané – Vrchoslavice
(14.30, Svačina – Kouřílek, OFS), Horní Moštěnice – Nezamyslice (Lizna – Vičar, Antoníček), Lipová – Mostkovice
(neděle 15.6., 16.30, Ženožička – J. Dorušák, Sedláček).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
26. kolo: Velký Týnec – Hvozd (neděle 15.6., 16.30, Kaňok
– Vyroubal, Petr).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U17:
32. kolo: 1.FC Slovácko – 1.SK Prostějov (sobota 14.6.,
10.15, Dohnálek – Zl KFS, Zl KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U16:
32. kolo: 1.FC Slovácko – 1.SK Prostějov (sobota 14.6.,
12.30, Zl KFS – Dohnálek, Zl KFS).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – dorost:
26. kolo: Přerov – Čechovice (neděle 15.6., 10.00, Svačina), Velké Losiny – Kostelec na Hané (neděle 15.6., 16.00,
Hampl), Určice – Černovír (sobota 14.6., 14.15, OFS), Nové
Sady – Konice (sobota 14.6., 14.00, Fojtek).
KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu – skupina „B“:
26. kolo: Brodek u Přerova – Čechovice „B“ (neděle 15.6.,
16.30, Kouřílek), Protivanov – Doloplazy (neděle 15.6.,
11.00, Knoll ml.), Němčice nad Hanou – Želatovice (sobota
14.6., 10.00, Dömisch – Januš, Svozil).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – II. TŘÍDA:
30. kolo, sobota 14. června, 16.30: Zdětín – Olšany u Prostějova (neděle 15.6., 16.30), Čechovice „B“ – Smržice,
Přemyslovice – Otinoves (neděle 15.6., 16.30), Určice „B“
– Horní Štěpánov, Němčice nad Hanou – Držovice (neděle

15.6., 16.30), Vrahovice – Otaslavice, Jesenec – Haná Prostějov „B“ (sobota 14.6., 14.30, hřiště Dzbel), Protivanov –
Brodek u Prostějova (neděle 15.6., 16.30).
III. TŘÍDA:
30. kolo, sobota 14. června, 16.30: Zdětín „B“ – Ptení,
Pivín „B“ – Bedihošť, Brodek u Konice – Tištín (neděle
15.6., 16.30), Plumlov „B“ – Mostkovice „B“ (hřiště Krumsín), Výšovice – Nezamyslice „B“ (neděle 15.6., 16.30),
Kralice na Hané – Vícov (neděle 15.6., 16.30), Vrahovice
„B“ – Dobromilice (neděle 15.6., 16.30), Skalka – Pavlovice
u Kojetína (hřiště Klenovice na Hané).
IV. TŘÍDA:
22. kolo, sobota 14. června, 16.30: Přemyslovice – Ivaň
(neděle 15.6., 13.30), Želeč – Brodek u Prostějova „B“
(neděle 15.6., 16.30), Otaslavice „B“ – Tvorovice, Kladky
– Biskupice (neděle 15.6., 16.30), Protivanov „B“ – Čechy
pod Kosířem.
OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN:
20. kolo: Kohoutovice – Kostelec na Hané (sobota 14.6.,
16.30).
Dohrávka 16. kola: Medlánky – Kostelec na Hané (neděle
15.6., 13.00).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu! -jim-
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

Při regionálním derby v rámci 25. kola „B“ skupiny I.A třídy se radoval celkový vítěz a postupující do krajského přeboru

KLENOVIČTÍ OSLAVILI PŘEVZETÍ POHÁRU ZDOLÁNÍM ČECHOVIC

Hosté si vypracovali více gólovek, domácí ale zvítězili již potřinácté v řadě
Sezona 2013/2014 měla v I.A třídě, skupině „B“
R
Olomouckého KFS jednoho velkého suveréna.
se mohl radovat, jeho spoluhráči totiž podruhé dostali míč do
video na pv.cz
ecernik
sítě. Základem byl úspěšný prů.v
w
w
w
Po odhlášení Konice „B“ a Hané Prostějov sice nik podél pravé autové čáry, nátato soutěž ztrácela na přitažlivosti, neboť se část sledovala přesná přihrávka do
výsledků musela anulovat, to ale nic nesnižuje prostoru šestnáctky, tlak na míč
a vše uzavřela přesná střela
na velké jízdě družstva TJ Sokol Klenovice na Hatleho, na níž Piták nedosáhl
Hané. Tým vedený Petrem Navrátilem a Pavlem – 2:0.
echovičtí nepřestávali být
Kubíčkem, na jehož sestavení se hodně podíaktivní, brzdila je ale těžlel i manažer Jan Kubalák, totiž vítězstvím nad
kopádnost v útoku, kdy poČechovicemi dosáhl na již třináctý tříbodový zisk třebovali minimálně o dotek
za sebou a potvrdil svou suverenitu. Krátce po více, než si situace vyžadovala.
závěrečném hvizdu a ještě před předáním po- A na své straně neměli ani štěspo rohu zleva totiž naskakuháru tak mohl předseda oddílu i starosta obce tí,
jící Varga hlavičkoval spíše do
Vytoužený okamžik. Společně s převzetím poháru vytryskl u ceStanislav Cetkovský pronést přítomným několik Jana, od nějž putoval míč nad.
lého týmu Klenovic gejzír radosti, postupem totiž dosáhli na histoslov, včetně poděkování všem za vydařenou seebezpečí ale hrozilo i ze
rický milník.
Foto: Jiří Možný
strany
domácích.
Radek
zónu. Pak už mohly propuknout bujaré oslavy...
Cetkovský se krátce po svém tě dvacet minut na vyrovnání. vzduchem proletěl Piták. A po
osté i nadále nebyli daleko příchodu na hřiště odhodlal ke To se jim ale už nepodařilo, konci utkání mohla propuknout
Klenovice na Hané/jim
od vsítění gólu. Do náko- střele, kterou Piták skokem ke naopak ještě po Rozehnalově velká radost domácích, převzetí
ředposlední kolo druhé pu z pravé strany se položil Jahl své levé tyči vyrazil, po Pytelo- střele z pětadvaceti metrů se poháru si náležitě užili.
nejvyšší krajské fotbalové a ve skluzu zamířil do boční vě ztečované dorážce se konal
soutěže doprovázelo pálící slu- sítě, stejný hráč poté téměř vy- roh. Posléze Pytelu zastavil
níčko a letní teploty vybízející užil hrubky v rozehře soupeře. těsný ofsajd, kdy ho ale stejk trávení času u vody či poblíž Na půlící čáře se dostal k míči ně Piták tváří v tvář vychytal,
dostatečného množství jiné a úspěšně přešel přes obránce, a o krásné momenty se znovu
tekutiny. I tak si cestu do špič- jenže do cesty se mu položil postarali Čechovičtí.
kového areálu v Klenovicích Polák a míče ho hluboko za
o střele z výrazné vzdálena Hané našla stopadesátka di- velkým vápnem zbavil. Lobem
nosti se blýskl Polák, proti
váků. A ti, kteří přišli, nemuseli to ještě zkusil Kolečkář, z pade- Jahlově hlavičce na delší tyč
I.A TŘÍDA, SKUPINA „B“ O KFS – 25. KOLO
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 19. Hostující Varga dostal na levé straně kolmici od Zacpala a z úhlu překonal klenovického gólmana, míč ale skončil na břevně.
 24. Domácí Všianský prošel středem až do vápna, před brankářem Čechovic však vystřelil nepřesně.
 27. Po rohu z pravé strany hlavičkoval čechovický Jano, Jakub Polák byl
ale na místě.
 28. NEDÁŠ - DOSTANEŠ. Domácí rychle rozehráli, ke střele se na
levé straně vápna dostal Pytela, a přestože měl míč na dlouhou nohu, v pádu
ho přes obránce poslal pod břevno - 1:0.
 42. Klenovickou chybu v rozehře mohl potrestat Jahl, jenž na půlce přešel
i přes posledního beka, Polák ale vyběhl daleko z brány a míč mu ve skluzu
odebral, Kolečkářův lob byl poté nepřesný.
 54. ŠIBENICE. Po průniku domácích po pravé lajně a následné přihrávce
na hranici brankoviště se k míči tlačili Šlézar i Všianský, hosté ho ale odvrátili
k Hatlemu, jenž ranou ze střední vzdálenosti vymetl horní růžek – 2:0.
 60. Střelu střídajícího Radka Cetkovského Piták skokem na levou ruku
vyrazil, následná Pytelova dorážka i díky teči skončila jen na boční síti.
 69. Při bombě z velké dálky mířící pod břevno se vytáhl Polák, exkluzivním zákrokem vytěsnil míč na roh.
 70. GÓL NADĚJE. Po centru z levé strany se koníčkem z prostoru vzdálenější tyče prosadil Jahl, hlavičku poslal mimo dosah gólmana i obránců - 2:1.
 84. Střelou z přibližně pětadvaceti metrů se prezentoval Rozehnal, Piták
ji ale skokem vyrazil.
zaznamenal Jiří Možný

DOKONALÝ POČIN
TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
Bez hráče v zeleném dresu, žlutých trenýrkách i štulpnách a s bílými rukavicemi by domácí hráči nemohli
pomýšlet na výhru. Dvaadvacetiletá brankářská jednička
Klenovic dodávala výtečnými zákroky svým spoluhráčům
dostatek jistoty a nebýt úspěšné Jahlovy hlavičky ze sedmdesáté minuty, vychytala by svou již devátou nulu. Mladý
gólman se nejvíce blýskl skokem, při němž konečky prstů
vytěsnil míč mířící těsně pod břevno, mimo to v první půli
správně přečetl situaci a včasným výběhem téměř až na
polovinu zmařil Jahlovu šanci, jistý byl při standardních
situacích i rozehrávkách. Ještě jednou byl překonaný, ale
zachránilo ho břevno, jinak si v duelech s čechovickými
zakončovateli připisoval jednu výhru za druhou.

ozlučku s celou sezonou absolvují Klenovice již tento
pátek 13. června od 17.30 hodin
na půdě Hranice „B“, Čecho-

vičtí odehrají poslední zápas
doma proti Beňovu v tradičním
čase, tedy v neděli 15. června od
16.30 hodin.

PETR NAVRÁTIL - TJ Sokol Klenovice na Hané:

„Uznávám, Čechovice byly lepší. Bylo to ale derby a žádné takové utkání nemá svého favorita. Šlo o pro nás poslední domácí
vystoupení v sezoně, navíc nám měli předávat pohár, tak jsem
klukům říkal, že duel musíme za každou cenu vyhrát. Hráči to
splnili, i když jsme měli štěstí. Čechovice mě hodně překvapily
hrou, měly i více šancí než my. Možná jsme byli už moc uspokojeni postupem, za celé jaro jsme ale neztratili ani bod a tým už má
nárok na nějakou výchylku...(úsměv) Říkal jsem před sezónou,
že bych byl spokojen s umístěním do pátého místa, ale nakonec
se nám podařilo vystoupat na nejvyšší stupínek a postoupili jsme,
což bylo v našich tajných snech. Dokud jsme ale nedostali pohár,
tak jsem tomu nevěřil. Teď už ho máme v rukách! (smích) Jsem
spokojen i s hrou a tím, že se nám téměř vyhýbala vážná zranění.
Dnes chyběli dva hráči, Marek Liška už se uzdravil a jen pro
pracovní vytíženost nehrál, Tomáš Přikryl je po operaci a zapojí
se do přípravy.“

MILAN NEKUDA – TJ Sokol Čechovice:

„Po herní stránce to nebylo špatné, ale dostáváme hloupé góly...
Vytváříme si šance, ale díky nezkušenosti a tomu, že naši hru
nikdo nediriguje a hráči spolu nemluví, tak z toho pak pramení
situace, z nichž inkasujeme. Dnes jsme si nezasloužili prohrát,
to v žádném případě, ale bohužel hraje se na góly, ne na šance.
Na kdyby se fotbal nehraje, ale mít jednoho zkušeného hráče,
který by mužstvo vedl, tak jsme úplně někde jinde... To je právě rozdíl mezi kvalitou a kvantitou. Když vezmu Určice, ty to
mají postavené na Skopalíkovi, pokud by tam nebyl, tak divizi
hrát nebudou. Ale pan Makovec ho zaměstnal a vytvořil takové
podmínky, že se kolem něj mohlo postavit mužstvo. Klenovický
výběr znám velice dobře, ze zápasu jsem ale neměl žádný strach,
protože my hrajeme velice dobře. Kdybychom zpočátku dali jeden dva góly, tak bychom vyhráli třeba 4:1. Čeho si cením je, že
derby nebylo vyhrocené, ale hrál se fotbal. Byl to zajímavý zápas
se spoustou šancí na obou stranách.“

„Je to nezapomenutelný pocit,“

vznášel se klenovický kapitán

TOMÁŠ ROZEHNAL
Klenovice na Hané - Jako první
ze všech klenovických hráčů si
po gratulaci od předsedy OFS
Prostějov a člena výkonného
výboru krajského svazu Milana
Elfmarka sáhl na pohár Tomáš
Rozehnal (na snímku J. Možného). Mladý kapitán tak již ve
čtyřiadvaceti letech přivedl celý
výběr k postupu a Klenovice na
Hané si po úspěšném putování
I.A třídou poprvé v historii vyzkouší krajský přebor.
Jiří Možný
Přebíral jste pohár určený vítězi „B“ skupiny I.A
třídy, jaký to je pocit?
„Je to krásný úspěch pro klub
a pro kluky, kteří si to vybojovali.
Prostě paráda!“
Zažil jste už něco takového?
„Pro mě osobně je to první postup
a je to fakt nádherné. Dá se říct,
nezapomenutelný pocit, nevím,
s čím bych to porovnal. Jsme
rádi, že se to povedlo, povede se
to možná jen jednou za život.“
Co bylo základem pro
postup?
„Řekl bych dobrá práce na trénincích a kvalitní přístup nás všech.“
Jaká bude oslava?
„Velká a dlouhá (smích).“
Co očekáváte od krajského přeboru?
„Budou tu derby s Kralicemi,
Konicí, kousek máme i Troubky,
Kojetín. Jsme zvědaví, jaké to
v kraji bude a jak to zvládneme.
Určice ještě více potrénujeme.“
S domácím prostředím
jste se rozloučili výhrou
nad Čechovicemi. Jaký to pro
vás byl zápas?

„Jednalo se o regionální derby, takže jsme rádi, že jsme ho
takto zvládli. Sice závěr už byl
hektický, ale jsme rádi, že jsme
pana Nekudu porazili. Přejeme
mu ale hodně úspěchů.“
Byl to pro vás tedy
specifický zápas, když
soupeře vedl váš bývalý
kouč?
„Ani ne. Před zápasem jsme se
ale hecovali a řekli jsme mu,
že tady dneska neuspěje. Takže
s tím byl smířený už od začátku (úsměv).“
Čím si vysvětlujete tolik gólovek soupeře?
„Už jsme se viděli v hospodě
na oslavách, tak se to trochu
vypustilo (úsměv).“
Jak moc ovlivnilo
zápas velké vedro?
„Bylo to ubíjející a hrálo se
v něm těžko, máme ale hodně
naběháno, takže jsme utkání zvládli celkem v pohodě.
Kluci z Čechovic už dostávali
křeče, nám ale síly nechyběly.
Je vidět, že jsme letos mákli,
a podařilo se vše, jak jsme
chtěli. Na jaře jsme ještě neprohráli, takže i tato bilance je
úspěchem.“

Fotbal
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Víkend v číslech
seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS
29. kolo: 1. HFK “B” - Hněvotín 4:1 (1:1), branky: Kopecký,Blažkovský,Krumpolc p.k.,Lešnovský p.k. - Kvapil. Kralice - Medlov 1:4
(0:4), branky: Šín - Kloss 2x,Novák 2x.
Šternberk - Litovel 2:3 (2:2), branky:
Coufal,Jurečka - Jindra,Kučera,Baránek.
Velké Losiny - Troubky 7:0 (4:0),
branky: Uvízl 3x,Navrátil,Hatala
p.k.,Macek,vlastní. Dolany - Ústí 3:2
(2:0), branky: Penc,Novák,Valenta - Sencovici Pa.,nehl.. Konice - Nové Sady 1:2
(1:0), branky: Růžička - Maliňák,Režný.
Želatovice - Kojetín-Koválovice 2:0
(0:0), branky: Kovařík 2x.
1. Kozlovice
27 21 4 2 70:23 67
2. Nové Sady
27 18 6 3 71:33 60
3. 1. HFK “B“
27 14 5 8 53:35 47
4. Velké Losiny 27 13 6 8 61:47 45
5. Šternberk
27 11 7 9 49:42 40
6. Kojetín
27 10 7 10 42:40 37
7. Želatovice
27 11 4 12 48:49 37
8. Litovel
27 10 4 13 38:56 34
9. Medlov
27 9 6 12 43:54 33
10.Konice
27 9 6 12 42:56 33
11.Hněvotín
28 9 4 15 49:52 31
12.Kralice
27 8 6 13 48:55 30
13.Troubky
27 8 4 15 42:77 28
14.Dolany
27 7 4 16 47:62 25
15. Ústí
27 4 9 14 36:58 21

pamětí.
Pohled do statistik totiž
p
ukazuje, že se tak naposledy stalo
l v polovině dubna, od té doby
už
přišly jen tři porážky, poté
(0:0)
dvě remízy a následně opět tři
porážky.
Ta poslední se zrodila
p
v nedělním podvečeru na hřišti
Branka Určic: Svozil. Rozhodčí: Tomanec – Skřítecký, Stodůlka.
zachraňujícího
se Přerova.
z
„V první půli nic nenasvědčoSestava Určic:
valo
tomu, že domácím jde ještě
v
Nejezchleb – Javořík, Skopalík, Vaněk, Ján (85. Pekař) – Schön
o hodně. Bylo to 0:0 a navíc my
(80. Petrásek), Bokůvka (88. Škoda), Svozil, Hochman – Los, Haluza
jsme
měli jednu velkou šanci, při
j
(75. Halouzka). Trenér: Evžen Kučera.
níž
n Skopalík sám před brankářem
přestřelil.
Navíc si málem dali
p
Přerov, Prostějov/jim – Vzpo- Určic vyžaduje velké úsilí a platí vlastní gól, když míč skončil na
menout si na poslední výhru to i pro ty, co nemají problémy s tyči,“ přibližoval střetnutí určic-

1.FC Viktorie Přerov
TJ Sokol Určice

3:1

I.B sk. „B“ muži:
25. kolo: Červenka - Lesnice 2:4
(1:3), branky: Látal,Coufal P. Kobza,Melhuba,Němec,Bittner.
Slavonín - Velký Týnec 4:2 (2:1),
branky: Alka 2x,Semjon,Šrámek
- Danilko,Švéda. Lutín - Dubicko
0:2 (0:0), branky: Grohar,Benda.
Haňovice - Kožušany 4:2 (2:1),
branky:
Grosssmann,Zima,Proch
áska,vlastní - Otava,Šrom. Velká
Bystřice - Doloplazy 0:3 (0:1),
branky: Jurčík 2x,Drábek. Hvozd
- Babice 1:4 (0:0), branky: Grulich - Dušek R. 2x,Dušek J.,Volek.
Maletín - Zvole 7:3 (3:0), branky:
Nevrlý 4x,Beran 2x,Havlík - Ospálek
J.,Koruna,Gasparics.
1.Maletín
25 23 2 0 122:39 71
2.Slavonín
25 16 3 6 75:41 51
3.Doloplazy
25 16 2 7 66:53 50
4.Haňovice
25 12 5 8 68:53 41
5.Velká Bystřice 25 11 4 10 59:58 37
6.Velký Týnec
25 11 3 11 52:64 36
7.Dubicko
25 9 5 11 49:60 32
8.Lutín
25 8 6 11 57:47 30
9.Hvozd
25 9 3 13 48:73 30

ký asistent Miroslav Vláčil, jenž
v roli hlavního kouče zastupoval
nemocného Evžena Kučeru.
Ve druhé půli se už domácí dostávali k ohrožení brány a hned třikrát
se jim podařilo dostat míč do sítě.
Poprvé se tak stalo po rohovém
kopu, když se gólman přes dva hráče Přerova nedostal k míči a třetí z
protihráčů tak pohodlně skóroval.
„Deset minut nato jsme taktéž po
rohu srovnali na 1:1 a vypadalo to,
že bychom i něco mohli urvat, ale
soupeř je až po uši namočen v záchraně a rozhodčí viděl pokutový
kop, po němž se Přerov ujal ve-

dení. Třetí branku nám pak dal z šancí jsme sice neměli, ale gólů
brejku,“ popsal Vláčil rozhodující jsme mohli dát víc. Právě proto
domácí vyhráli zaslouženě, teprve
okamžiky.
se ale uvidí, zda jim to bude stačit,
okolní celky totiž taky vyhrály,“
poukázal na vítězství Valašského
Meziříčí i Otrokovic.
Po mnoha neúspěšných víkenV závěru již hosté prostřídali se- dech by si tak přál, aby závěrečné
stavu, poslali na hřiště i nedolé- utkání dopadlo pro Určice přízničeného Filipa Škodu a úkol byl vě. „Tím nejlepším zakončením
jasný – pokusit se nakopávanými celého jara by bylo vyhrát v neděli
míči výsledek zkorigovat. To se doma nad Brumovem. Do šancí se
už ale nepodařilo.
dostaneme, už je ale potřeba, aby„Nebyl to špatný zápas, kluci bo- chom se tolik nenadřeli na góly,“
jovali, opět jsme ale prohráli. Moc věří v úspěšnou rozlučku.

DIVIZE, sk. E

Kralice sice hrály, branky ale střílel Medlov
dostali do čtyř pološancí a dali čtyři
branky, nám se góly prostě dávat
nedaří. Dvakrát ve stoprocentní
šanci zaváhal Lehký, neatakovaný
Cibulka dvakrát hlavičkoval do
břevna,“ nehodnotilo se nijak vesele
hlavnímu kouči Kralic Petru Gottwaldovi.
Mužstvu podle něj zejména chybí
kvalitní hráč schopný dotáhnout
nadějné šance, za stavu 1:0 pro
jeho hráče by zápasy dopadly zcela
jinak.
„Hosté skórovali po našem tlaku,
snažili jsme se totiž hrát nátlakově
po stranách, naše centry ale často

to byla ta prvotní chyba. Nechali
jsme jim prostor na převzetí míče
a měli pak možnost jít do brejku,“
(0:4)
zanalyzoval.
Domácí ani po přestávce nepolevili
ve svém úsilí a nakonec se dočkali
aspoň malé odměny, a sice snížení
Branka Kralic: 75. Šín. Rozhodčí: Částečka – Štětka, Kouřílek.
na 1:4 v podání střídajícího Šína.
Sestava Kralic:
druhý poločas se hrálo na jeOlomouckého KFS „Celý
Krejčí – O. Petržela, Martinka, Z. Petržela (80. Novotný), Dojich polovině. Snažili jsme se kombinovat a tvořili si další stoprocentní
stál – Cibulka, Neoral, Nečas, Kopečný (83. Z. Petržela) – Prokop
Kde viděl hlavní příčinu, že se Med- šance, ty jsme ale znovu spalovali a
(65. Šín), Lehký. Trenér: Petr Gottwald.
lovu podařilo jen za první poločas oni jen odkopávali,“ poukázal Gotvstřelit hned čtyři branky a tedy twald.
revanš za podzimní výsledek 3:6? S celým ročníkem se Kraličtí roz- Litovle a přáli by si vítězství. Na to výsledku 4:1 proti nyní už zachrá„Obránci byli daleko od útočníků, loučí v sobotu od půl páté na půdě marně čekají od soboty 19. dubna a něným Dolanům.
končily na prvním hráči nebo v
náruči brankáře, načež okamžitě následoval nákop a brejky. Jen jsme se
dívali, jak nám dávají góly,“ popisoval rozhodující okamžiky.

1:4

FC Kralice na Hané
TJ Medlov

Přebor

Konice překvapila Nové Sady, ale nebodovala
1:2

Sokol Konice
FK Nové Sady

popsal úvod utkání a také vedoucí zásah v podání svého kolegy z
obranné řady hrající asistent Konice Radek Řehák.

Přebor

Olomouckého KFS
I hosté se dostali do několika nebezpečných situací a například ze
stran šli na Rece, ten si ale se vším
ve spolupráci s defenzivou poradil.
To už ale neplatilo na začátku druhé půle, kdy se urodilo vyrovnání
na 1:1.

„Brzy jsme dostali gól a pak soupeř
začal hrát. Nám navíc docházely
síly a neměli jsme ani nikoho na
střídání. Dlouho to ale bylo nerozhodně, až deset minut před koncem
jsme dostali druhou branku a na
zvrat jsme už neměli,“ líčil zkušený fotbalista.
S první půlí tak byl navýsost spokojen, ta druhá již byla hlavně o
morálních silách. „Zvládli jsme to,
ale projevuje se zkouškové období
i pracovní vytíženost, už ani účast
na trénincích není ideální. Snažili
jsme se o kombinaci i přechod do
útoku, bránění bez míče bylo ale
hodně únavné,“ upozornil.

Soupeři pogratuloval k zasloužené
výhře, projevily se podle něj zkušenosti z vyšších soutěží. „V první
půli jsme byli více než vyrovnaným
soupeřem, velkým faktorem se pak
ukázalo počasí. Připomínalo mi
to zápas s Kralicemi, tam jsme ale
uhráli remízu,“ porovnával.
Nyní už se těší na konec ročníku
a hlavně si přeje, aby se nikomu v
posledním utkání proti Kojetínu nic
nestalo. „Sezona se vydařila, chceme si zahrát, udělat chuť na závěrečnou. Důležité bude udržet mužstvo pohromadě, trochu ho posílit
a sehrát se,“ vytyčil úkol do krátké
letní pauzy Radek Řehák.

Kostelečanky deklasovaly Drnovice třinácti trefami

Kostelec na Hané, Prostějov/jim
– Již devětačtyřicet branek nasázely během osmi jarních kol
oblastního přeboru fotbalistky
Kostelce na Hané. Svou bilanci
si výrazně vylepšily o víkendy,
když v závěrečném domácím
utkání sezony vyprovodily hráčky Sokola Drnovice debaklem
13:1. Hattrickem se o to zasloužila Klára Waltrová, dvakrát se
trefily tři její spoluhráčky.
„Bylo to jako přes kopírák s minulou výhrou 7:0 v Ráječku, jen
s tím rozdílem, že jsme dali ještě
více gólů. Totálně jsme je přejeli,
hrálo se pouze na jejich polovině a
10.Babice
11.Lesnice
12.Kožušany
13.Zvole
14.Červenka

25
25
25
25
25

9
9
7
8
4

2
2
5
2
2

14
14
13
15
19

60:71
47:60
52:69
35:60
46:88

29
29
26
26
14

Krajský přebor starší dorost
25. kolo: Čechovice - Nemilany
4:0
(3:0),
branky:
Nejedlý,Drmola,Merdita,Čech.
Černovír
Šternberk
1:0
(0:0), branky: Koupil. Konice Velký Týnec 3:4 (1:3), branky:
Procházka,Kováč,Vogl - Werner
2x,Pazdera,Šíma. Litovel - Velké
Losiny 6:1 (3:0), branky: Navrátil
3x,Štýbnar A. 2x,Kolář - Schelle.
Kostelec - KMK Zubr Přerov
4:1 (1:1), branky: Zatloukal
J.2x,Picek,Žídek - Skopal. Hlubočky
- Nové Sady 1:2 (1:2), branky:

ony se dostaly jen ke střele ze čtyřiceti metrů, kterou Eliška trochu
podcenila,“ cítil se kouč Petr Merta výkonem svých hráčem téměř v
extázi.
Po půlhodině to bylo 4:0, do konce poločasu přidali Kostelečanky
další dvě branky a na 10:0 zvyšovala v sedmašedesáté minutě
Klára Waltrová, která tím navíc
dokonala hattrick. Hned po ní se
svého premiérového zásahu mezi
ženami dočkala Pavlína Hrazdilová, která si radost navíc mohla jen
o sedm minut později zopakovat.
„Měli jsme i další šance a svůj
poslední domácí zápas na lavičce

nehlášeno. Opatovice - Určice 7:3
(5:2), branky: Walach 2x,Rolinc
2x,Číhal,Klvaňa,Šindelek J. - Zapletal 2x,Pavlů.
1.Čechovice
25 23 0 2 124:31 69
2.Šternberk
25 20 3 2 92:31 63
3.Nemilany
25 15 1 9 93:55 46
4.Černovír
25 14 3 8 69:40 45
5.Určice
25 12 2 11 61:53 38
6.Opatovice
25 11 3 11 86:79 36
7.Hlubočky
25 11 2 12 64:70 35
8.Kostelec
25 10 3 12 71:80 33
9.KMK Zubr Přerov 25 9 5 11 49:51 32
10.Velký Týnec 25 8 4 13 51:72 28
11.Konice
25 8 2 15 55:97 26
12.Nové Sady
25 6 3 16 52:88 21
13.Velké Losiny 25 6 2 17 39:97 20
14.Litovel
25 5 1 19 43:105 16
Krajská soutěž skupina “B”- dorost
25. kolo: Doloplazy - Chomoutov 0:1
(0:0), branky: Hrabálek. Čechovice

jsem si vychutnal. Nechal jsem i
holkám hodně volnou ruku, aby
si to užily a hrály s obrovskou
chutí,“ rozplýval se Merta, jenž
tentokrát po delším čase vsadil na
ofenzivní rozestavení 3-4-3.
O tomto víkendu se fotbalistky z
Hané nejprve představí v sobotu
odpoledne na půdě Kohoutovic, o
den později pak sehrají dohrávku
v Medlánkách. Poslední zápas celé
soutěže tak obstará šlágr mezi suverénně nejlepší dvojicí přeboru.
„Pokusíme se o zázrak a pěkný výsledek, mohu potvrdit, že opravdu
to bude můj poslední zápas na pozici trenéra a budu končit. Strávil

“B” - Němčice nad H. 0:4 (0:0), branky: Horák 2x,Tomek 2x. Černovír “B”
- Šternberk “B” 5:6 (2:2), branky: Faltýnek 2x,Kupka 2x,Brablík - nehlášeno.
Hustopeče - Brodek u Př. 9:1 (2:1),
branky: Štaffa 5x,Kolář D. 3x,Kolář A. Němec. Želatovice - Náměšť na Hané
10:0 (4:0), branky: Matlocha 3x,Klvaňa
3x,Rytíř 2x,Jemelka S.,Šerý. Tovačov Protivanov 6:3 (1:2), branky: Michálek
5x,Chorý P. - Nejedlý 2x,Pliska. Lipník - Hor. Moštěnice 5:0 (3:0), branky:
Ráb2x,Vasiljev,Skřítecký.
1.Želatovice
25 23 1 1 132:30 70
2.Němčice nad H. 25 23 1 1 91:15 70
3.Chomoutov
25 19 0 6 102:28 57
4.Doloplazy
25 14 3 8 79:58 45
5.Lipník
25 14 0 11 71:55 42
6.Protivanov
25 13 1 11 84:65 40
7.Náměšť na Hané 25 12 2 11 62:66 38
8.Čechovice “B“ 25 10 2 13 76:61 32

jsem tu kus fotbalového života a
bude se mi to hodně těžce opouštět, ale nastal čas na změnu,“ nenechal se ve svém úmyslu zviklat
muž, s nímž je neodmyslitelně
spojena celá éra ženské kopané v
Kostelci na Hané.
Ostatní výsledky 19. kola
okresního přeboru Blanenska:
Lažany – Kohoutovice 1:5, Medlánky – Ráječko 8:0.
1. Medlánky
19 18 1 0 103:20 55
2. Kostelec na Hané 18 12 3 3 89:17 39
3. Lažany
19 8 3 8 45:39 27
4. Kohoutovice
19 8 1 10 40:39 25
5. Ráječko
19 6 1 12 25:73 19
6. Drnovice
20 0 1 19 9:123 1

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

25
25
25
25
25
25

10
7
6
5
4
3

2
4
4
1
1
2

13 76:84
14 60:98
15 66:79
19 39:125
20 33:123
20 15:99

32
25
22
16
13
11

Moravskoslezská liga dorostu U-19
Dohrávané 15. kolo: Hodonín - MFK Vítkovice 1:3
(1:1), Fotbal Třinec - FC Hlučín 1:4 (1:3), Hranice 1.SK Prostějov 2:1 (0:0), Líšeň - Vyškov 1:3 (0:2),
HS Kroměříž - 1.SC Znojmo FK 3:2 (1:0), Havl.
Brod - MSK Břeclav 5:0 (2:0), FC Sparta Brno - HFK
Olomouc 0:2.
1. FC Hlučín
19 2 5 77:19 59
2. MFK Vítkovice 18 3 5 67:27 57
3. SK Slavia Kroměříž 16 5 5 72:37 53
4. SK Hranice
16 4 6 57:37 52
5. 1.SK Prostějov 15 4 7 54:25 49
6. 1.SC Znojmo FK 16 0 10 69:40 48

TJ FC Kostelec na Hané
TJ Sokol Drnovice

13:1
(6:0)

Branky:11. Knápková, 12. a 50. Řezníčková, 17., 36. a 67. Waltrová,
28. a 85. Látalová, 35. Paličková, 48. Pitáková, 58. Vykopalová,
76. a 83. Hrazdilová – 81. Brodecká.

Sestava Kostelečanek:
Drápalová – Pitáková, Hrazdilová, Šimková – Knápková, Hájková,
Adamová, Urbanová – Řezníčková, Waltrová, Vykopalová.
Střídaly: L. Hubáčková, Zahradníčková, Václavková, Paličková, Látalová.
Trenér: Petr Merta.

7. 1.HFK Olomouc 10
8. FC Havlíčkův Brod 10
9. MFK Vyškov
10
10. RSM Hodonín
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
14
15
13
21
20

39:38
47:49
40:66
36:54
37:66
26:42
18:93
18:64

35
34
33
30
27
23
11
10

Moravskoslezská liga dorostu U17
31. kolo: SFC Opava - Vyškov 3:0 (0:0), Baník
Ostrava - FC Hlučín 8:0, Vysočina Jihlava - FrýdekMístek 6:1 (4:0), MSK Břeclav - Fotbal Třinec 1:2
(0:1), MFK Karviná - HS Kroměříž 4:2, Hodonín - 1.
FC Slovácko 1:2 (0:1), Fastav Zlín - 1.SC Znojmo FK
10:0 (3:0), Sigma Olomouc - HFK Olomouc 2:0 (0:0),
1.SK Prostějov - FC Zbrojovka Brno 2:0 (1:0).
1. FC Vysočina Jihlava 29 3 1 111:24 90
2. SK Sigma Olomouc 25 3 4 115:35 78
3. FC Fastav Zlín
23 2 8 118:41 71

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

23
20
19
19
17
17
12
11
11
10
6
5
6
5
3

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

9
11
9
12
10
11
14
17
18
20
22
21
24
25
25

118:50
85:47
87:62
68:40
80:48
89:44
45:60
55:82
42:74
49:94
35:90
32:86
32:111
22:111
34:118

70
62
62
59
57
55
43
38
37
33
23
22
21
18
14

Krajský přebor - starší žáci
27. kolo: Konice - Nové Sady 0:0. Náměšť na
Hané - Mohelnice 0:3 (0:1), branky: Karas
3x. Čechovice - Nemilany 12:0 (5:0), branky:
Bašný 2x,Hanák 2x,Hruban,Grulich,Halouzka

nepřebíral, jen brambory na poli“

Klenovice na Hané/jim – Euforie
a nadšení provázely prakticky
celé putování Klenovic ročníkem
2013/2014 a hlavní vlna mohla
propuknout v sobotu odpoledne.
To došlo na slavnostní ceremoniál
a předání poháru pro vítěze I.A
třídy, skupiny „B“ i na potvrzení,
že se oddíl vydá o úroveň výš.
„Je to obrovský úspěch a ocenění všech, kteří udělali cokoliv pro
naši Tělovýchovnou jednotu Sokol.
Velmi si toho vážíme, čekali jsme
na tento úspěch dlouho. Vedení
pracovalo na tom, abychom tohoto
cíle dosáhli, a povedlo se,“ užíval si
neopakovatelných momentů předseda klubu i starosta obce Stanislav
Cetkovský.
Být mezi šestnácti nejlepšími obcemi z celého kraje považuje za
velkou poctu a na novou soutěž
se náležitě těší. „Úspěch Sokola je
úspěchem celé obce a hrát krajský
přebor je obrovská výzva. Částečně
jdeme do neznáma, pokud ale realizační tým i hráčská základna zůstanou v tomto složení, pak se toho neobávám,“ vyzdvihl fungující výběr.
Zatímco ještě před pár lety se v

Výsledky DIVIZE sk. E

29. kolo: Fastav Zlín B - HFK Třebíč 0:0. Diváků: 95 * SFC Opava - Slavia Orlová 3:0 (1:0). Branky: 33. Mrázek, 46. Schaffartzik,
61. Nekuda. Diváků: 881 * FC Hlučín – Mikulovice 3:0 (1:0).
Branky: 26. a 56. Hanus, 71. Bogdaň. Diváků: 185 * Spartak Hulín - Sigma Olomouc B 0:0. Diváků: 108 * 1.SK Prostějov - Žďár
n.Sázavou 1:2 (0:0). Branky: 90. Hirsch – 66. Turek, 80. Michal. Diváků: 220 * Sulko Zábřeh - MSK Břeclav 1:2 (1:2). Branky: 45+1.
Pospíšil – 15. Sasín, 23. Linek (vl.). Diváků: 230 * HFK Olomouc
- HS Kroměříž 0:0. Diváků: 133 * 1. FC Slovácko B - SK Uničov
1:3 (1:2). Branky: 5. Janečka (pen.) – 12. Vasiljev, 27. Juřátek (pen.),
75. Richter. Diváků: 109.

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

průběžná tabulka PO 29. kole

www.vecernikpv.cz

Určice bez kouče Kučery nebodovaly ani v Přerově Petr Navrátil: „V životě jsem nic

silné Nové Sady, kterým suverénně patří druhé místo v krajském
přeboru, a domácí nad nimi
drželi poločasové vedení. O to i
(1:0)
vinou ubývajících sil v úmorném
vedru přišli, stále jsou ale v boji o
konečné osmé místo a zcela jistě
Branka Konice: Růžička. Rozhodčí: Koláček – Kašpar, Motal.
zakončí ročník před regionálním
rivalem z Kralic na Hané.
I.B sk. „A“ muži:
Sestava Konice:
„Do zápasu jsme vstoupili lépe a
25. kolo: Tovačov - Pivín 5:1 (3.0), branky:
Rec – Burget, Bílý, Řehák, Růžička - Václavek (80. Olejníček),
Nové Sady jsme zaskočili. Byli
Nemrava 2x,Zajíc,Bukovec,Hodina - Vláčilík.
T. Sedláček, J. Kořenovský, F. Drešr – Vydržel, Vogl.
jsme
aktivní a polovinu první půle
j
Plumlov - Býškovice 0:6 (0:3), branky:
Trenér: Roman Jedlička.
určitě lepší, vypracovali jsme si
Rakovský 4x,Hanák,Staněk. Brodek u
díky tomu standardky i náznaky
Př. - Kostelec 2:1 (1:1), branky: Navrátil
L.,Omelka - Závodský. Vrchoslavice - Hor. Konice, Prostějov/jim – S domá- za svůj výkon i celé jaro se ale šancí. A vytěžili jsme i gól, když
Moštěnice 5:3 (2:1), branky: Polášek cím publikem se sice fotbalisté ani trochu nemusejí stydět. Ne- Růžička prošel středem do vápna
2x,Horák st.,Lacina,Coufalík - Zývala,Bednář Konice rozloučili porážkou 1:2, dělním soupeřem jim totiž byly a pravačkou obstřelil brankáře,“

J.,Suchánek. Mostkovice - KojetínKoválovice “B” 1:1 (1:0), branky: Dadák
- Janováč. Nezamyslice - Lipová 1:4 (0:2),
branky: Oulehla - Burget 2x,Ohlídal,Liška.
Radslavice - Všechovice 3:0 (0:0), branky:
Zich D. 2x,Zajíc.
1.Lipová
25 18 2 5 59:26 56
2.Mostkovice
25 13 4 8 52:35 43
3.Vrchoslavice 25 13 1 11 70:51 40
4.Radslavice
25 12 4 9 34:32 40
5.Plumlov
25 12 4 9 46:53 40
6.Všechovice
25 12 3 10 49:49 39
7.Pivín
25 11 3 11 49:47 36
8.Kojetín
25 10 5 10 45:41 35
9.Tovačov
25 8 10 7 39:34 34
10.Kostelec
25 8 7 10 39:37 31
11.Hor. Moštěnice 25 10 1 14 37:48 31
12.Býškovice
25 9 3 13 44:63 30
13.Brodek u Př. 25 8 4 13 42:48 28
14.Nezamyslice 25 4 3 18 31:72 15

sport@vecernikpv.cz

Potvrzeno, Klenovice budou hrát krajský přebor

Kralice na Hané, Prostějov/jim
– Fotbalové jaro 2014 se pro hráče Kralic na Hané mění v noční
můru. Tým sice původně začal
dobře a z prvních tří utkání získal
šest bodů, z nich ale po následné
kontumaci zbyla jen polovina
I.A sk. „B“ muži:
29. kolo: Opatovice - Slatinice 3:3 (1:1), a aktuálně platí, že z plných jedebranky: Veselský,Doležal,Vymazal nácti kol získalo mužstvo tradič- Hostaša 3x. Hlubočky - Náměšť ního účastníka krajského přebona Hané 1:4 (0:2), branky: Dulin ru pouze osm bodů. O víkendu
- Šoupal 3x,Vymětal A.. Bělotín - tuto skromnou sbírku nerozšířili,
Štěpánov 6:1 (3:0), branky: Smolár naopak hned po poločase doma
2x,Hýža,Cirkl,Hanák,Biskup L. - prohrávali s Medlovem 0:4.
Hložek. Dub nad Mor. - Lipník 3:2 „Výsledek neodpovídá hře, dostali
(1:1), branky: Winkler,Hronek,Šálek - jsme lekci z produktivity. Oni se
Zavadil,Lošťák. Klenovice - Čechovice
2:1 (1:0), branky: Pytela,Hatle - Jáhl.
1.Klenovice
21 17 1 3 53:23 52
2.Opatovice
21 13 3 5 61:35 42
3.Bělotín
21 11 2 8 52:31 35
4.Náměšť na Hané 22 9 3 10 54:55 30
5.Štěpánov
21 9 2 10 38:41 29
6.Lipník
21 9 2 10 30:33 29
7.Beňov
21 9 1 11 50:52 28
8.Dub nad Mor. 22 8 4 10 32:39 28
9.Hranice “B“
21 8 3 10 39:53 27
10.Čechovice
21 8 2 11 30:38 26
11.Slatinice
21 7 2 12 38:47 23
12.Hlubočky
21 6 1 14 41:71 19

608 706 148

a další...

Výsledkový servis msfl


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

Z
29
29
29
29
29
30
30
29
29
29
29
29
29
29
29
29

V
17
16
14
13
12
12
12
10
10
10
8
8
9
7
7
6

R
8
6
6
6
9
9
9
8
8
6
11
10
7
9
7
5

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

S
46:21
55:31
51:41
40:31
42:34
40:39
29:28
39:32
38:36
33:40
28:32
37:45
33:51
38:36
25:44
28:61

B
59
54
48
45
45
45
45
38
38
36
35
34
34
30
28
23

kam PŘÍŠTĚ na MSFL?
Šťastný trenér. Petr Navrátil (na snímku vpravo) se dočkal svého prvního
poháru a náležitě si tento okamžik vychutnal.
Foto: Jiří Možný
Klenovicích chodilo na I.B třídu,
od srpna to bude již krajský přebor.
Nově tak do Klenovic budou mimo
jiné jezdit fotbalisté Kralic na Hané
či Konice a bude u toho i dosavadní
trenér Petr Navrátil.
„Dozvěděl jsem se, že nás přihlásili do župního přeboru, doposud
jsme nevěděli, jestli postoupíme,
nebo budeme opět hrát I.A třídu. Už
jsem naznačil, že bych asi skončil a
ať zkusí nového trenéra pro vyšší
soutěž, ale vedení o tom nechce ani

slyšet. Řekli ale, když jsme si to vykopali my, tak to zkusíme společně
a uvidíme,“ nechává se překvapit,
co krok výš přinese.
Aktuálně si velký úspěch klenovické
kopané stejně jako všichni hráči náležitě užívá, vychutnal si i samotné
převzetí poháru. „V životě jsem nic
nepřebíral, jen brambory na poli. Až
teď pohár. Je to perfektní, chtěl bych,
aby si to mohl zkusit každý trenér.
Zvednout pohár a pomazlit se s ním,“
spokojeně se pousmál Petr Navrátil.

30. kolo, středa 11. června 2014, 17.00 hodin: HFK Třebíč - 1. FC
Slovácko B 0:1 (0:1) Předehráno 14.5., Mikulovice - SFC Opava (10.6.,
16:30), Slavia Orlová - HFK Olomouc, HS Kroměříž - Fastav Zlín
B, Sigma Olomouc B - FC Hlučín, SK Uničov - Sulko Zábřeh (13.6.,
17:00), MSK Břeclav - 1.SK Prostějov (14.6., 16:30), Žďár n.Sázavou Spartak Hulín (14.6., 16:30).

průběžná tabulka PO 29. 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
MFK Havířov
Lokomotiva Petrovice
FK Nový Jičín
FC Elseremo Brumov
Sokol Určice
SK Hranice
Valašské Meziříčí
FC Viktoria Otrokovice
1.FC Viktorie Přerov
MFK OKD Karviná B
FK SAN-JV Šumperk

kam PŘÍŠTĚ
na DIVIZI E?
30. kolo, sobota
14. června 2014, 16:30 hodin:
Hranice - Viktorie Přerov, Val.
Meziříčí - MFK Karviná B,
Dolní Benešov - MFK Havířov,
Loko Petrovice - Lískovec, V.
Otrokovice - Nový Jičín, Slavičín
- SFC Opava B (15.6., 10:15),
Určice - Brumov (15.6., 16:30),
FK Šumperk - Mohelnice (15.6.,
16:30).

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

I.B třída: Vrchoslavice vyhrály i bez brankářů, Hvozd je zachráněn
Prostějovsko/jim – V „A“ skupině I.B třídy už je jasno nejen o tom, že první místo připadne Lipové, ale
také to, že hned za ní se umístí Mostkovice. Ty sice
o víkendu neporazily Kojetín „B“, stejně tak ale ztratili
i jejich konkurenti, když překvapila zejména porážka Plumlova s dvanáctými Býškovicemi 0:6. Třetí
jsou tak rázem Vrchoslavice, které dokázaly zdolat Horní Moštěnice i s obráncem v bráně. Naopak
opět prohrál Pivín, jenž nezvládl duel v Tovačově, a
bez bodů odcházeli z trávníku i fotbalisté Hvozdu. I
přesto ale uhájili příslušnost v krajské soutěži, což
jim zajistily porážky Zvole a Kožušan.

TJ Haná Nezamyslice
SK Lipová
1:4 (0:2)
Branky: Oulehla z penalty – Burget 2, Ohlídal, Liška.
Rozhodčí: Palinek – Grečmal,
Zavřel. Sestava Nezamyslic:
Novotný – Hájek, Michal Lakomý, Moler, Mojtek – J. Přidal
(50. Frgál), Lakomý, Návrat, V.
Fialka – Máj (60. Fiala), Oulehla. Trenér: Drahomír Crhan. Sestava Lipové: Števula – Barák,
Ohlídal (46. Růžička), Spáčil,
Žilka – Burget, Z. Koudelka, Valtr, Bross – Dostál, Liška. Trenér:
Pavel Růžička.
Hodnocení trenéra Nezamyslic
Drahomíra Crhana:
„Hrál se bezstarostný fotbal otevřený na obě strany, soupeř byl
lepší na míči a měl jednodušší
přechod do útoku. Dostali jsme
se do mnoha šancí, bohužel jsme
opět prohráli a zase dostali čtyřku. Nejprve byl Máj sám před
brankářem, ale nedal, hned z protiútoku jsme dostali na 0:1. Poté
byl Oulehla dvakrát sám před
brankářem, ale trefil tyčku a jedF.,Halouzka
O.,Spurný,Rus,Kravák,Liška.
Velké Losiny - Černovír 3:3 (1:1),
branky:
Hegner,Zrník,Kubíček
Frank,Nepožitek,Blažek. Zábřeh - Slatinice
6:0 (3:0), branky: Laštůvka 3x,Žák 2x,Krňávek.
Lipník - Želatovice 2:3 (1:1), branky:
Kubesa,Vasiljev - Vlček 2x,Cagaš.
1.Zábřeh
25 21 2 2 104:12 65
2.Čechovice
26 19 2 5 103:30 59
3.Černovír
25 17 4 4 81:31 55
4.Mohelnice
25 17 1 7 98:46 52
5.Jeseník
25 16 3 6 98:28 51
6.Náměšť na Hané 25 13 5 7 74:44 44
7.Velké Losiny
25 13 2 10 67:64 41
8.Brodek u Př.
25 10 4 11 76:72 34
9.Želatovice
26 7 2 17 38:99 23
10.Nové Sady
25 6 3 16 41:92 21
11.Slatinice
25 6 3 16 24:94 21
12.Konice
25 6 2 17 39:91 20
13.Lipník
25 5 2 18 47:85 17
14.Nemilany
25 2 1 22 34:136 7

nou to obránce vykopl, ve druhé
půli jsme měli další šance, a pak
jsme nahráli soupeři na dva góly.
Nejprve brankář netrefil malou
domů, poté Návrat neodkopl
míč, ale od jeho nohy se odrazil
do břevna a bylo to 0:4. Hra tedy
nebyla až tak špatná, navíc jsme
tam měli dva hráče z ‚béčka‘.
Fotbal diváci kvitovali a při lepší
koncovce to mohlo skončit 7:6
pro nás.“
Hodnocení hrajícího trenéra
Lipové Pavla Růžičky:
„Zápas ovlivnilo počasí i nálada,
že domácím a vlastně ani nám už
o nic nešlo. Jsem spokojen s výsledkem i předvedenou hrou, hrál
se pohledný fotbal se šancemi na
obou stranách. I díky průběžnému stavu jsme jich nakonec měli
více, hrálo se totiž otevřeně a pro
nezaujatého diváka to tak mohl
být slušný zápas. Neradi bychom
si naši sérii pokazili proti Mostkovicím a rádi bychom vyhráli i
poslední utkání v sezoně. Bude
to ale těžké. Na pohár se těšíme,
rádi ho přijmeme, naplníme a vypijeme.“

Krajský přebor - mladší žáci

27. kolo: Náměšť na Hané - Mohelnice 1:3 (0:2),
branky: Tisoň - Axman,Heidenreich,Pospíšil.
Konice - Nové Sady 5:0 (2:0), branky: Škrabal
3x,Paš,Ošlejšek. Čechovice - Nemilany nehráno,hosté nepřijeli. Zábřeh - Slatinice
9:2 (4:2), branky: Motyka,Jílek,Penka,Effenb
erger,Geprt,Nízký,Nádeníček,Zezula,Žanda Školoudík,Augustin. Velké Losiny - Černovír
1:9 (0:2), branky: Vitvar - Janča 3x,Kuchyňa
3x,Švancara,Hanousek,Malíšek. Lipník Želatovice 0:4 (0:0), branky: Dánský 3x,Liška.
1.Jeseník
25 24 0 1 217:25 72
2.Čechovice
25 23 0 2 154:24 69
3.Zábřeh
25 20 1 4 127:44 61
4.Konice
25 17 0 8 108:72 51
5.Želatovice
26 16 2 8 83:70 50
6.Mohelnice
25 15 2 8 136:57 47
7.Černovír
25 13 2 10 97:85 41
8.Lipník
25 10 1 14 88:10831
9.Nové Sady
25 7 2 16 49:83 23

TJ Sokol Mostkovice
FK Slavoj Kojetín „B“
1:1 (1:0)
Branka Mostkovic: Dadák.
Rozhodčí: Ženožika – Langhammer, Šebesta. Sestava Mostkovic: Lukáš – Všetička (70.
Chmelař), P. Zapletal, Milar, V.
Vojtíšek – Šlambor, M. Vojtíšek,
Pořízka (75. Kapounek), R. Hanák – Dadák (85. Pospíšil), J. Kamenov ml. Trenér: Jiří Kamenov
st.
Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„Očekávání kvalitního a technicky založeného soupeře se
potvrdilo, přijel k nám mladý
tým dobře kombinačně založený, hodně silný na míči. Oběma
týmům vadilo úmorné vedro,
šance přesto byly, ale nevyužili
jsme je. Oni byli o krok lepší a
běhavější, naopak my jsme si vytvořili o něco více tutovek. Hrálo
se hodně nahoru dolů, což nám
ubíralo sil, ty nám na konci stejně
jako štěstí scházely. Druhé místo bychom chtěli udržet, sobotní
porážka Plumlova pro nás byla
šokem. I proto mě mrzí dnešní
ztráta, doma podáváme perfektní
výkony, ještě jsme tu neprohráli.
V Lipové bude hodně těžké bodovat, očekávám ale pěkný fotbal
v pěkném areálu na pěkné trávě.“

TJ Sokol Vrchoslavice
TJ Sokol Horní Moštěnice
5:3 (2:1)
Branky Vrchoslavic: Polášek
2, P. Horák st., Lacina, Coufalík. Rozhodčí: Milar – Svozil,
Kopecký. Sestava Vrchoslavic:
Spiller – P. Horák ml., Šmíd,
Zdražil, Novák – P. Horák st.,
Polášek, Lacina (90. Štěpánek),
10.Slatinice
11.Brodek u Př.
12.Náměšť na Hané
13.Velké Losiny
14.Nemilany

25
25
25
25
24

6
6
5
3
3

0 19
0 19
3 17
1 21
0 21

57:11818
62:12718
56:14218
51:18910
31:172 9

Okresní přebor žáků
Dohrávané 20.kolo: FC Kralice-Sokol Určice 2:7
(1:3), Sokol Brodek u PV-Sokol Bedihošť 19:0 (7:0).
23.kolo: Sokol Protivanov-FC Dobromilice 0:0,
Haná Nezamyslice-Volno, FC Hvozd-FC Kostelec
na Hané 1:2 (0:1), Sokol Plumlov-Sokol Brodek u
PV 1:4 (0:1), Haná Prostějov-FC Kralice - nehráno,
Sokol v Pivíně-Jiskra Brodek u Konice 10:1, Sokol
Bedihošť-Sokol Určice - nehlášeno
1. Haná Prostějov 22 20 1 1 125:26 61
2. Sokol v Pivíně 23 19 2 2 136:29 59
3. Brodek u PV 23 19 0 4 146:22 57
4. Sokol Určice 22 16 1 5 88:29 49
5. FC Kostelec n/H 23 13 2 8 99:37 41
6. Nezamyslice 22 12 1 9 109:43 37

Coufalík, Zatloukal – Holub. chybách z rychlých protiútoků.
Trenér: Roman Šmíd.
Bylo to obdobné jako na podzim
proti Pivínu, nedali jsme čtyři
Hodnocení trenéra Vrchoslavic tutovky a oni měli celkově snad
Romana Šmída:
sedm střel. Klobouk dolů, dali z
„Byl to zápas plný extrémů. Chy- toho šest gólů. Za nás mohli skóběli nám pro nemoc a práci oba rovat dvakrát defenzivní záložník
brankáři a do brány tak šel obrán- Ševcůj a dvakrát Ullmann, jenž
ce Spiller a de facto nás bylo je- při zranění Frýborta nastoupil
denáct, až v poslední minutě stří- na hrotu. Chybělo nám i trochu
dal vedoucí mužstva, navíc bylo štěstí.“
strašné vedro. Do desáté minuty
TJ Sokol Tovačov
to mohlo být 3:0, když jsme treTJ Sokol v Pivíně
fili tyč a přestřelili z malého váp5:1 (3:0)
na, místo toho jsme po půlhodině
prohrávali 0:1. Ještě do poločasu Branka Pivína: Vláčilík. Rozjsme skóre otočili a dále jsme si hodčí: Janků – Valouch, Vedral.
vytvářeli šance, až jsme vedli 4:1. Sestava Pivína: Novák – FrýHosté poté zkorigovali na 4:3, bort, Zbožínek, Martinec (46.
měli jsme ale více ze hry a při- Filka) – Šišma, Vrba, Svozil, R.
dali jsme pátou branku. Klobouk Švéda – Tydlačka (46. Vláčilík)
dolů, kluci splnili, co jsme si řek- – Labounek, Fialka. Trenér: Jali, Horní Moštěnice měla mladé, roslav Svozil st.
běhavé a neodevzdané hráče,
rozhodly ale naše zkušenosti a
Hodnocení trenéra Pivína
Polášek svými standardkami. I
Jaroslava Svozila:
rozhodčí pískal perfektně, tak ně- „Dvacet minut jsme se v horku
jak si to představuji.“
snažili hrát fotbal, ale takový, který nám nesvědčí a který hráčům
TJ Sokol Plumlov
zakazuji. Byli jsme vyrovnaným
FK Býškovice/Horní Újezd
soupeřem, ale nedali jsme bran0:6 (0:3)
ky, zatímco domácí se dočkali
Rozhodčí: Pumprla – Menšík, po třech chybách v naší rozehře.
M. Pospíšil. Sestava Plumlova: Prostě nedají a nedají si říct. Po
Simandl – Gryglák (46. Bureš), poločase to zabalili všichni a zbyPeka, Kutný, Klváček – Plajner tek zápasu odchodili jako nedáv(70. Daněček), Zabloudil, Šev- no Býškovice u nás. Pozitivního
cůj, Fabiánek – Ullmann (60. na utkání nebylo vůbec nic, a buď
Vrána), Hladký. Trenér: Pavel odejdu já, nebo tam nenechám
šest hráčů. Co je pravděpodobVoráč.
nější? Na to nedokážu odpovědět
(smích). Aby si ale někteří dělali
Hodnocení trenéra Plumlova
stále své a nedodržovali ani žiPavla Voráče:
„Hráli jsme dobře, dostali jsme votosprávu, to ne, i když nám už
ale lekci z produktivity. My jsme o moc nejde. I jarní tréninková
tvořili hru a dostávali jsme se i do morálka není dobrá a někteří jsou
šancí, nedokázali jsme ale dát gól spokojeni, že udělají pět stahovaa hosté pak skórovali po našich ček, jiní jen s tím, že tam jsou.“
7. Sokol Plumlov 22 12 1 9 64:45 37
8. FC Kralice
22 12 1 9 74:65 37
9. FC Dobromilice 23 5 2 16 27:88 17
10. Sokol Protivanov 24 3 3 18 18:129 12
11. Brodek u Konice 23 3 1 19 31:127 10
12. Sokol Bedihošť 22 3 0 19 30:191 9
13. FC Hvozd
23 1 3 19 29:145 6
Kanonýři: 59 - Hangurbadžo Alexandr (Haná
Prostějov), 52 - Hýbl František (Sokol v Pivíně), 46
- Typner Jan (Sokol Brodek u PV).

Okresní přebor mladších žáků
21. kolo: Sokol Určice-Sokol Klenovice, Sokol
Držovice-Jiskra Brodek u Konice 2:8, Sokol
Přemyslovice-Sokol Brodek u PV 1:2, FK VýšoviceFC Kralice 5:1, Sokol Otaslavice-Sokol Čechovice
0:6 (0:3).
1. FK Němčice 21 17 2 2 121:22 53
2. Sokol v Pivíně 21 16 2 3 118:11 50
3. Sokol Čechovice 21 15 2 4 94:22 47
4. Sokol Brodek u PV 21 15 1 5 89:36 46

5. Přemyslovice 21 12 1 8 75:41 37
6. Sokol Klenovice 20 12 1 7 64:44 37
7. Brodek u Konice 21 10 0 11 53:63 30
8. Sokol Určice 20 7 2 11 58:60 23
9. FC Kralice
21 7 2 12 50:67 23
10. FK Výšovice 21 4 0 17 23:110 12
11. Sokol Otaslavice 21 3 1 17 31:114 10
12. Sokol Držovice 21 0 0 21 11:197 0
Kanonýři: 41 - Kopřiva Adam (FK Němčice), 39 - Ježek
Jan (Sokol v Pivíně), 38 - Rakáš Patrik (Sokol Brodek u PV).

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

WWW.
OFSPROSTEJOV.CZ !

FK Brodek u Přerova
TJ FC Kostelec na Hané
2:1 (1:1)
Branka Kostelce na Hané: 41.
Závodský. Rozhodčí: Odstrčil
– P. Pospíšil, Zaoral. Sestava
Kostelce na Hané: L. Menšík
– Synek, J. Walter, Zatloukal,
Božek – Picek, Móri, T. Menšík,
Závodský – Vařeka, Hon (70. Jergl). Trenér: Petr Walter.
Hodnocení trenéra Kostelce na
Hané Petra Waltera:
„V týdnu svaz rozhodl, že se to
musí v rámci regulérnosti odehrát
v sobotu, to pro nás byla velká čára
přes rozpočet. Brodek nás totiž
předtím požádal o přesun na neděli,
na což jsme přistoupili a dva měsíce
jsme s tím počítali. Toto rozhodnutí
nechápu a byl jsem z něj dost rozčarovaný, polovina mančaftu totiž už
měla svůj program a museli nastoupit dorostenci. Dokázal bych to pochopit, kdyby STK nařídila odehrát
celé kolo v jeden den a ve stejný čas,
ale s něčím takovým jsem se ještě
nesetkal a nechápu to. Měl jsem
velké obavy, abychom nedostali
deset branek a domácí měli opravdu za dvacet minut čtyři pět šancí,
nakonec jsme ale v závěru poločasu
vyrovnali na 1:1 a vlastní hloupostí
jsme se deset minut před koncem
připravili o bod.“

Z
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

V
15
14
13
13
12
14
11
12
11
10
10
11
8
9
9
5

R
6
8
7
6
9
2
10
5
6
8
7
3
10
7
5
11

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

S
52:40
58:37
39:37
54:41
35:26
43:52
46:34
41:48
39:49
35:36
36:41
50:54
44:39
41:45
37:50
33:54

B
51
50
46
45
45
44
43
41
39
38
37
36
34
34
32
26

Přebor OFS Prostějov II.třída
29.kolo: Sokol Brodek u PV-Sokol Zdětín 6:3
(2:0), branky: Gábor 2, Soldán 2, Frys, Piňos - Sokol,
Urban, Zdráhal, Haná Prostějov B-Sokol Protivanov
0:3 (0:3), branky: Kropáč, Pospíšil, Šindelka, Sokol
Otaslavice-SK Jesenec 0:2 (0:1), branky: Tichý,
Tichý, Sokol Držovice-Sokol Vrahovice 5:3 (2:2),
branky: Zahradníček 3, Krčmář, Preisler - Krč, Němec,
Procházka, Horní Štěpánov-FK Němčice 1:1 (1:1),
branky: Červinka - Pelta, Otinoves-Sokol Určice B 4:1
(2:0), branky: Pavlinský 2, Doseděl, Janeček - Barinka,
Smržice-Sokol Přemyslovice 3:1 (1:1), branky: Bošek
3 - Kučera, Sokol Olšany-Sokol Čechovice B 0:3 (0:2),
branky: Nakládal 3.
1. SK Jesenec
29 20 4 5 75:27 64
2. Sokol Protivanov 29 17 4 8 68:37 55
3. Otinoves
29 16 2 11 68:51 50
4. Sokol Olšany 29 15 4 10 50:47 49
5. Sokol Držovice 29 13 5 11 65:41 44
6. Sokol Vrahovice 29 13 5 11 71:57 44
7. Sokol Brodek u PV 29 13 5 11 57:57 44
8. Sokol Určice B 29 12 5 12 54:52 41
9. Sokol Čechovice B 29 12 2 15 47:65 38
10. Horní Štěpánov 29 10 7 12 46:55 37
11. Smržice
29 11 4 14 65:84 37
12. Sokol Zdětín 29 11 4 14 55:81 37
13. Přemyslovice 29 10 4 15 56:60 34
14. FK Němčice 29 9 6 14 41:47 33
15. Sokol Otaslavice 29 7 6 16 42:68 27
16. Haná Prostějov B 29 6 7 16 38:69 25
Kanonýři: 22 - Tichý Petr (SK Jesenec), 21 - Tichý Jiří
(SK Jesenec), 19 - Preisler David (Sokol Držovice).
III. třída
29.kolo: Pavlovice u Koj.-Sokol Zdětín B 1:0, FC
Dobromilice-Skalka 2011 1:1 (1:0), Sokol Vicov-Sokol
Vrahovice B 7:0, Haná Nezamyslice B-FC Kralice
B 0:2, Sokol Mostkovice B-FK Výšovice 2:2, Sokol
Tištín-Sokol Plumlov B 4:1 (2:1), Sokol Bedihošť-Jiskra
Brodek u Konice 2:2 (2:2), FC Ptení-Sokol v Pivíně B
1:0 (1:0).
1. Skalka 2011
29 20 7 2 96:27 67
2. FC Kralice B 29 20 1 8 74:35 61
3. Sokol Tištín
29 19 3 7 92:43 60
4. FK Výšovice 29 16 5 8 75:42 53
5. FC Dobromilice 29 14 7 8 78:54 49
6. FC Ptení
29 14 4 11 59:50 46
7. Nezamyslice B 29 12 10 7 62:56 46
8. Sokol Vicov
29 13 5 11 57:43 44
9. Sokol v Pivíně B 29 11 8 10 51:46 41
10. Mostkovice B 29 9 7 13 52:62 34
11. Brodek u Konice 29 9 4 16 59:71 31
12. Pavlovice u Koj. 29 8 7 14 48:65 31
13. Sokol Bedihošť 29 9 3 17 54:97 30
14. Sokol Vrahovice B 29 5 7 17 54:129 22
15. Sokol Plumlov B 29 5 6 18 55:92 21
16. Sokol Zdětín B 29 4 4 21 33:87 16
Kanonýři: 30 - Konupka Lukáš (Sokol Tištín), 20 Sekanina Jan (FC Ptení), 19 - Koukal Kristián (FK
Výšovice).

IV. třída
21. kolo: Sokol Čechy pod Kosířem-Sokol
Přemyslovice 5:0, Morávia Doloplazy-Sokol Protivanov
B 3:5, Biskupice-Volno, Sokol Tvorovice-Sokol Kladky
2:8 (0:1), Sokol Brodek u PV B-Sokol Otaslavice B 7:1,
Sokol Ivaň-Želeč 2:0.
1. Sokol Kladky 19 15 1 3 95:26 46
2. Sokol Protivanov B 19 14 2 3 65:30 44
3. Sokol Čechy p.K. 19 13 0 6 68:35 39
4. Brodek u PV B 19 10 5 4 58:42 35
FC Hvozd
5. Morávia Doloplazy 20 9 2 9 67:60 29
TJ Sokol Babice u Šternberka
6. Sokol Ivaň
19 7 5 7 39:44 26
1:4 (0:0)
7. Biskupice
19 8 1 10 53:44 25
Branka Hvozdu: 65. D. Gru- 8. Sokol Tvorovice 19 8 1 10 53:80 25
lich. Rozhodčí: Valouch – Slota, 9. Přemyslovice 19 4 1 14 32:77 13
Brázdil. Sestava Hvozdu: Kout- 10. Sokol Otaslavice B19 3 3 13 38:81 12
ný – F. Bílý, Z. Poles, J. Bílý, 11. Želeč
19 3 1 15 25:74 10
Vyroubal (78. O. Petržela) – P. Kanonýři: 23 - Jozek Jakub (Morávia Doloplazy), 17
Muzikant, M. Pírek, D. Grulich, - Kolečkář Petr (Sokol Tvorovice), Navrátil Miloš (Sokol
Vánský, V. Bílý (71. M. Muzi- Kladky), 16 - Křeček David (Sokol Kladky).
kant) – P. Grulich (76. Dutszak).
Okresní přebor dorostu
Trenér: Karel Procházka.
Nástavba - postup
Hodnocení trenéra Hvozdu
5.kolo: Smržice-Sokol Plumlov 2:1, Haná
Karla Procházky:
Nezamyslice-Sokol v Pivíně - Nehráno.
„Výsledek odpovídá tréninkové 1. Smržice
5 5 0 0 48:16 39
píli, hosté byli po celý zápas lepší. 2. Sokol v Pivíně 4 3 0 1 43:21 34
Byli aktivnější, důraznější, měli vět- 3. Haná Nezamyslice 4 0 1 3 35:17 25
ší chuť hrát, vyhrávali osobní sou- 4. Sokol Plumlov 5 0 1 4 38:23 22
boje. Sice jsme se po souhře Pavla Kanonýři: 3 - Bartoník Jan (Sokol v Pivíně), 2 - Bajer
Muzikanta, Fanu Bílého a Davida Dominik (Smržice), Cetkovský Ondřej (Smržice), Doseděl
Grulicha ujali vedení, v sedmdesá- Patrik (Smržice), Hošek Lukáš (Sokol v Pivíně), Nezval
té minutě jsme ale odešli fyzicky, Robert (Smržice), Vaca Josef (Smržice), 1 - Gottvald
nepochopitelně jsme hru otevřeli Přemysl (Smržice), Kolařík Michal (Sokol Plumlov).
a soupeř nám dával jednu branku
Okresní přebor dorostu
za druhou. Podmínky pro trénování
Nástavba - umístění 5. - 7. místo
jsou u nás dobré a byli jsme v plné 5.kolo: FC Dobromilice-Sokol Přemyslovice 6:3
sestavě, je to ale o přístupu. Chtěli (3:1), Sokol Držovice-volno.
jsme doma vyhrát a mít větší klid, 1. FC Dobromilice 4 3 0 1 67:49 20
uhráli to ale za nás jiní a jinde. Jis- 2. Sokol Přemyslovice 3 1 1 1 45:47 18
té ale je, že jsme se zachránili a I.B 3. Sokol Držovice 3 0 1 2 22:125 1
třídu budeme hrát i další sezonu, Kanonýři: 6 - Otruba Ladislav, 4 - Selucký Dominik ( oba
z výkonu jsme ale zklamaní.“
FC Dobromilice), 2 - Augustin Martin (Sokol Přemyslovice).
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První liga rozlosována: Prostějov startuje Jestřáby čeká první přátelák
doma s Litoměřicemi, padá jen poslední - fotbalový s Čechovicemi

Praha, Prostějov/jim – Týden po
Tipsport extralize se svého rozlosování pro ročník 2014/2015
dočkala i druhá nejvyšší domácí
hokejová soutěž. Čtrnáct účastníků absolvuje celkem dvaapadesát zápasů základní části, poté
se týmy na sedmém až desátém
místě utkají v předkole play off,
nejlepší šestice postoupí přímo
do čtvrtfinále a poslední čtyři se
utkají v play out o udržení. A ten
nejhorší přímo sestoupí do druhé
ligy.
„Myslím si, že je to v pořádku. Je to
jako v extralize a problém s tím ne-

máme. Platí, že ideální je být v první
šestce, ale play off je jiná soutěž a i
z desátého místa lze celou soutěž
vyhrát,“ okomentoval nový herní
systém hlavní kouč Jestřábů Tomáš
Sršeň.
První kolo nastávajícího ročníku
je na programu v pondělí 8. září
a prostějovští hokejisté v domácím
prostředí přivítají Litoměřice, zbývající dva nováčci začnou venku.
Chomutovští Piráti na ledě farmářské Kadaně koučované Jaroslavem
Beckem, Rytíři z Kladna zajíždějí
do Mostu.
„Nějak to neřeším, důležité je, aby

mužstvo bylo stoprocentně připraveno. Začínáme proti Litoměřicím,
teď jsou ale kluci tady a dýchají za
Prostějov,“ nevnímá souboj proti
farmě pražské Sparty nijak speciálně. Právě za středočeský klub v minulosti hráli Filip Švaříček i Lukáš
Luňák a novou posilou se stal loňský Jestřáb Šimon Antončík.
Právě hráči dostali po třítýdenním
maximálním nasazení volnější program a v uplynulých dnech se věnovali jen fotbálku a florbalu, v úterý a
čtvrtek si navíc na hodinu zaplavali.
„Připravovali se všichni kromě Juraje Šimbocha, který si ještě zařizoval

nějaké věci na Slovensku. V pondělí
se ale opět připojí k týmu,“ ubezpečil Sršeň.
Jedné změny doznal i kalendář
přípravných zápasů prostějovských hokejistů. Na domácí střetnutí s Pardubicemi totiž nedojde
ve čtvrtek 28. srpna, ale hned
o den dříve. „Zavolali nám, že se
jim to nehodí. Naskytla se ale možnost odehrát to o den dříve, tak jsme
s tím souhlasili. Bude to proti nim
dobrý test, i když asi nepřijedou v
nejsilnější sestavě,“ těší se někdejší
elitní útočník na konfrontaci s východočeským klubem.

Čechovice/jim – O svých schopnostech na ledě přesvědčili prostějovští hokejisté v uplynulé sezoně
dokonale, jak jsou na tom ale po
stránce fotbalového umění, to
budou moci fanoušci posoudit již
tento pátek na trávníku Čechovic.
Tam se nejprve od 16 hodin střetnou dorostenecké výběry obou
klubů, o dvě hodiny později pak
proti sobě nastoupí výběry dospělých. Zatímco v případě Čechovic
půjde o kombinovanou sestavou
tvořenou hráči „áčka“ i „béčka“,
Jestřábi pošlou do utkání kompletní tým včetně všech posil.
„Prvotně jsme měli v plánu pouze
střetnutí dorostenců, které s Filipem
Smejkalem trénujeme, abychom
jim zpestřili přípravu. S Čechovice-

mi se nám ale podařilo najít společnou řeč a rozšířili jsme to o přátelské
utkání 'A'-mužstva. Jsme moc rádi,
že s Čechovicemi můžeme spolupracovat, už loni jsme měli společné
tréninky přípravek U9,“ s potěšením
konstatoval trenér jestřábí mládeže
Lukáš Majer, jenž stál u zrodu celé
akce.
Role spoluorganizátora se ujal trenér
„B“-mužstva i dorostu Sokola Čechovice Jaroslav Liška. „Na zápas
se těšíme, doufáme, že přijde hodně lidí. Spolupráce mezi fotbalisty
a hokejisty funguje a dohodli jsme
se, že uspořádáme něco pro diváky.
Chceme sestavit kvalitní mužstvo a
předvést fotbalovost a dovednosti,“
očekává krásnou podívanou.
Z uspořádání takovéhoto zpestření

má radost i hlavní kouč Jestřábů Tomáš Sršeň, jenž si hlavně přeje, aby
se vše obešlo bez zranění. „Přivítal
jsem to, když jsem byl ještě hráč,
tak jsme to také hrávali. Je to změna
a kluci teď fotbal trénovali, tak snad
budou připraveni. Každý si zahraje
asi poločas, já ale nenastoupím, pouze kluci,“ pousmál se.
Plán je tedy takový, že se nejprve na
dvakrát pětačtyřicet minut utkají dorostenci, poté odehrají stejnou porci
i muži a v jejich poločasové přestávce dojde i na zapojení diváků. „Chybět nebudou hudba, občerstvení,
soutěže ani focení s hráči, fanoušci
uvidí kompletní kádr i jinde než na
ledě. Podobné akce tu nejsou moc
tradiční a jsem moc rád, že u toho
mohu být,“ dodal Majer.

ČEZ Motor České Budějovice – Piráti
Chomutov, LHK Jestřábi Prostějov
– AZ Havířov, HC Stadion Litoměřice – HC Slovan Ústečtí Lvi, HC Dukla
Jihlava – HC Benátky nad Jizerou, SK
Piráti Chomutov – HC Rebel Horácká Slavia Třebíč – HC Most, HC Prostějov/jim – První zahraniční
Havlíčkův Brod, Salith Šumperk – Rebel Havlíčkův Brod – SK Kadaň, akvizicí Prostějova pro prvoligoSK Horácká Slavia Třebíč, Rytíři Salith Šumperk – Rytíři Kladno.
vé mače se před necelými dvěma
Kladno – HC Dukla Jihlava, SK
týdny stal Juraj Šimboch. Kme12., 25., 38. a 51. kolo
Kadaň – HC Stadion Litoměřice,
nový hráč Třince už má za sebou
HC Most – LHK Jestřábi Prostě- (sobota 11. října, sobota 15. listop., několik tréninků ve svém novém
jov, HC Benátky nad Jizerou – ČEZ
sobota 27. prosince 2014
angažmá a dvaadvacetiletý něMotor České Budějovice, HC Sloa pondělí 2. února 2015):
kdejší slovenský mládežnický
van Ústečtí Lvi – AZ Havířov.
Piráti Chomutov – Rytíři Kladno, reprezentant věří, že na rozdíl od
SK Kadaň – Salith Šumperk, HC loňského angažmá v Berouně ho
9., 22., 35. a 48. kolo
Most – HC Rebel Havlíčkův Brod, nečeká hokejový rok na dně dru(středa 1. října, sobota 8. listopadu, HC Benátky nad Jizerou – SK Ho- hé nejvyšší české soutěže.
pondělí 15. prosince 2014
rácká Slavia Třebíč, HC Slovan
Co od angažmá v Prostějoa pondělí 26. ledna 2015):
Ústečtí Lvi – HC Dukla Jihlava, AZ
vě očekáváte, dáváte si něAZ Havířov – Piráti Chomutov, Havířov – HC Stadion Litoměřice, jaké osobní cíle?
ČEZ Motor České Budějovice – ČEZ Motor České Budějovice – „Velmi se těším na společnou spoHC Slovan Ústečtí Lvi, LHK Jes- LHK Jestřábi Prostějov.
lupráci, mám výborné reference na
třábi Prostějov – HC Benátky
fungování týmu a klubu. Cíle mám,
13., 26., 39. a 52. kolo
nad Jizerou, HC Stadion Litoměale nerad o nich dopředu hovořím.
řice – HC Most, HC Dukla Jihlava (pondělí 13. října, středa 19. listop., Věřím, že pomůžu týmu tyto smělé
– SK Kadaň, SK Horácká Slavia
pondělí 29. prosince 2014
ambice dosáhnout.“
Třebíč – Rytíři Kladno, HC Rebel
a středa 4. února 2015):
Měl jste ještě před pár týdHavlíčkův Brod – Salith Šumperk. LHK Jestřábi Prostějov – Piráti
ny nějaké povědomí o zdejChomutov, HC Stadion Litoměři- ším hokeji?
10., 23., 36. a 49. kolo
ce – ČEZ Motor České Budějovice, „S Prostějovem jsem si zahrál v
(sobota 4. října, pondělí 10. listop., HC Dukla Jihlava – AZ Havířov, SK baráži, jinak jsem ale neměl mnoho
středa 17. prosince 2014
Horácká Slavia Třebíč – HC Slovan informací o prostějovském hokeji.“
a středa 28. ledna 2015):
Jak vzpomínáte na své přeÚstečtí Lvi, HC Rebel Havlíčkův
dešlé angažmá v Berouně?
Piráti Chomutov – Salith Šumperk, Brod – HC Benátky nad Jizerou,
Rytíři Kladno – HC Rebel Havlíčkův Salith Šumperk – HC Most, Rytíři „V Berouně jsem dostal hodně prostoru na ledě, odchytal jsem hodně
Brod, SK Kadaň – SK Horácká Slavia Kladno – SK Kadaň.
Třebíč, HC Most – HC Dukla Jihlava, Poznámka: V prvních a třetích těžkých zápasů. Věřím, že jsem
HC Benátky nad Jizerou – HC Stadion termínech hostí domácí zápasy právě v těchto zápasech, kde jsem
Litoměřice, HC Slovan Ústečtí Lvi – prvně psané týmy, ve druhých a byl stále v permanenci střel, nabral
LHK Jestřábi Prostějov,AZ Havířov čtvrtých jsou na pak na programu mnoho potřebných zkušeností.
Když to vezmu z pohledu celého
odvety na ledě soupeře.
– ČEZ Motor České Budějovice.

týmu, tak nám začátek sezony vyšel parádně, no bohužel to nakonec
dopadlo tak, jak dopadlo.“
Kolik jste toho již v rámci
společné přípravy stihl absolvovat?
„Přípravu jsem zahájil v Třinci, do
Prostějova jsem se přesunul teprve
předminulý týden ve středu.“
Je pro vás příjemnější, že
nyní můžete být blíže domovu?
„Jako hráč Třince jsem velmi rád,
že budu blíže Třinci a samozřejmě i domovu, hodně věcí mi to
ulehčí.“
V Prostějově i pro tuto sezonu vznikl mladý brankářský tandem, je to pro vás
lepší, že za kolegu máte gólmana
v téměř stejném věku?
„Obě varianty mají své výhody,
proto věřím, že si s Ondřejem budeme o to víc rozumět, když jsme
si věkově blízcí. Na druhé straně
starší brankář vám mnohokrát umí
dát důležité rady, případně předat
vlastní zkušenosti.“
Jste připraven i na to, že
byste pravidelně nechytal,
kdyby se Ondrovi Kociánovi
hodně dařilo?
„Místo v bráně si musíte vždy zasloužit, a potvrdit svým výkonem.
Věřím, že bude chytat ten, kterému
se bude dařit. Doufám, že si s On-

dřejem budeme rozumět, a když se
bude dařit jednomu nebo druhému,
tak se budeme povzbuzovat.“
Loni se tu po třech porážkách v řadě a i přes vedení
v tabulce měnil trenér, počítáte s
tím, že tu může být velký tlak na
mužstvo?
„Slyšel jsem, že tlak tu bude veliký, osobně to beru jako velkou
vyzvu. Jednou bych chtěl chytat
za Třinec, takže je potřeba si na
takovýto tlak zvyknout a umět se
s ním vypořádat.“
Je o Vás známo, že za sebou máte mistrovství světa do 20 let. Co Vám tento šampionát dal, jaký jste měl pocit ze
srovnání se světovou špičkou?
„Byla to pro mě velká zkušenost.
Na takovémto turnaji nemáte lehký zápas, je na vás vyvíjený tlak,
současně vám tyto zápasy ukážou,
jak moc zaostáváte za světovým
hokejem, a že je třeba na sobě neustále pracovat.“
Předpokládám, že netoužíte natrvalo zůstat v první lize? Co zatím potřebujete
zlepšit, abyste se posunul výše?
„Stále mám rezervy, pracuji ale
každý den na jejich odstranění. V
Prostějově na to vidím ty nejlepší
podmínky a svými výkony bych
si chtěl zasloužit místo v brance
Třince.“

los základní části první hokejové ligy pro sezonu 2014/2015
1., 14., 27. a 40. kolo
(pondělí 8. září, středa 15. října,
sobota 22. listopadu
a sobota 3. ledna):
SK Kadaň – Piráti Chomutov, HC
Most – Rytíři Kladno, HC Benátky
nad Jizerou – Salith Šumperk, HC
Slovan Ústečtí Lvi – HC Rebel
Havlíčkův Brod, AZ Havířov – SK
Horácká Slavia Třebíč, ČEZ Motor České Budějovice – HC Dukla
Jihlava, LHK Jestřábi Prostějov
– HC Stadion Litoměřice.

Piráti Chomutov – HC Dukla Jihlava, SK Horácká Slavia Třebíč –
HC Stadion Litoměřice, HC Rebel
Havlíčkův Brod – LHK Jestřábi
Prostějov, Salith Šumperk – ČEZ
Motor České Budějovice, Rytíři
Kladno – AZ Havířov, SK Kadaň
– HC Slovan Ústečtí Lvi, HC Most
– HC Benátky nad Jizerou.

5., 18., 31. a 44. kolo
(sobota 20. září, pondělí 27. října,
středa 3. prosince 2014
a středa 14. ledna 2015):

HC Benátky nad Jizerou – Piráti Chomutov, HC Slovan Ústečtí
Lvi – HC Most, AZ Havířov – SK
Kadaň, ČEZ Motor České Budějovice – Rytíři Kladno, LHK Jestřábi
Piráti Chomutov – HC Stadion Lito- Prostějov – Salith Šumperk, HC
měřice, HC Dukla Jihlava – LHK Stadion Litoměřice – HC Rebel
Jestřábi Prostějov, SK Horácká Slavia Havlíčkův Brod, HC Dukla Jihlava
Třebíč – ČEZ Motor České Budějovice, – SK Horácká Slavia Třebíč.
HC Rebel Havlíčkův Brod – AZ Havířov,SalithŠumperk–HCSlovanÚstečtí
6., 19., 32. a 45. kolo
Lvi, Rytíři Kladno – HC Benátky nad Ji- (středa 24. září, středa 29. října,
zerou, SK Kadaň – HC Most.
sobota 6. prosince 2014

2., 15., 28. a 41. kolo
(středa 10. září, sobota 18. října,
středa 26. listopadu 2014
a středa 7. ledna 2015):

3., 16., 29. a 42. kolo
(sobota 13. září, středa 22. října,
sobota 29. listopadu 2014
a sobota 10. ledna 2015):

a sobota 17. ledna):

Piráti Chomutov – SK Horácká
Slavia Třebíč, HC Rebel Havlíčkův
Brod – HC Dukla Jihlava, Salith
Šumperk – HC Stadion Litoměřice,
HC Most – Piráti Chomutov, HC Rytíři Kladno – LHK Jestřábi
Benátky nad Jizerou – SK Kadaň, Prostějov, SK Kadaň – ČEZ Motor
HC Slovan Ústečtí Lvi – Rytíři České Budějovice, HC Most – AZ
Kladno, AZ Havířov – Salith Šum- Havířov, HC Benátky nad Jizerou –
perk, ČEZ Motor České Budějovice HC Slovan Ústečtí Lvi.
– HC Rebel Havlíčkův Brod, LHK
Jestřábi Prostějov – SK Horácká
7., 20., 33. a 46. kolo
Slavia Třebíč, HC Stadion Litomě- (sobota 27. září, sobota 1. listopadu,
řice – HC Dukla Jihlava.
středa 10. prosince 2014

4., 17., 30. a 43. kolo
(středa 17. září, sobota 25. října,
pondělí 1. prosince 2014
a pondělí 12. ledna 2015):

a středa 21. ledna 2015):

HC Slovan Ústečtí Lvi – Piráti Chomutov, AZ Havířov – HC Benátky
nad Jizerou, ČEZ Motor České Budějovice – HC Most, LHK Jestřábi

Prostějov – SK Kadaň, HC Stadion Litoměřice – Rytíři Kladno, HC
Dukla Jihlava – Salith Šumperk, SK
Horácká Slavia Třebíč – HC Rebel
Havlíčkův Brod.

11., 24., 37. a 50. kolo
(středa 8. října, středa 12. listop.,
sobota 20. prosince 2014
a sobota 31. ledna 2015):

8., 21., 34. a 47. kolo
(pondělí 29. září, středa 5. listop.,
sobota 13. prosince 2014
a sobota 24. ledna 2015):

BRUTÁLNÍ RVAČKU dorostenců při fotbalovém utkání řeší POLICIE
Jiří Zatloukal z Čechovic skončil s otřesem mozku v nemocnici!
„ZMLÁTILI PAMSUĚ,“
BĚHEM FOTBALOVÉHO ZÁ

šokoval
nec
čechovický doroste
To, co se stalo při nedávném fotbalovém utkání dorosteneckého krajského přeboru mezi domácími
Želatovicemi a „béčkem“ Čechovic, nemá obdoby!
V neděli 1. června pár minut před závěrem mače
byl Jiří Zatloukal z Čechovic brutálně napaden želatovickým Jiřím Jemelkou. A to tak, že po ranách
pěstí do obličeje a kopancích skončil na úrazové
ambulanci prostějovské nemocnice, kde ho posléze na tři dny také hospitalizovali s otřesem mozku. Proč se to stalo a jak je možné, že napadení
nakonec přerostlo v hromadnou rvačku přímo na
zeleném pažitu? Světlo by do celého případu mělo
vnést vyšetřování disciplinární komise, ale především policie, která se do zjišťování okolností nebývalého incidentu už rovněž zapojila!

Želatovice, Čechovice
/jim, mik

„Bylo pár minut do konce. Při
běžném souboji jeden na jednoho mě nejdříve protihráč začal
tahat za dres a strkat do mě rukama. To možná k fotbalu patří, jenomže hned na to se Jiří
Jemelka otočil a dal mi pěstí do
břicha. Když jsem se ho zeptal,
co to dělá, jeho odpovědí byly
dvě nebo tři rány pěstí do hlavy. Ve chvíli, kdy jsem upadl na
zem a uštědřil mi ještě kopanec,
se do tohoto incidentu zapojili
také ostatní hráči a na hřiště
vběhli všichni ze střídačky. Já
myslím, že dokonce i někteří rodiče hráčů z obou klubů. Bylo to
strašné...,“ popsal hrůzné okamžiky Jiří Zatloukal, jehož otec
shodného jména ho po zápase
odvezl do nemocnice a posléze podal na prostějovské policii
trestní oznámení. „V životě jsem
něco podobného neviděl. Ostatně
celý zápas byl hodně vyhrocený
a už to, že ho naprosto tendenčně pískal rozhodčí z Želatovic,
bylo hodně podivné. Když začala
ta hromadná bitka, hledali jsme
pořadatele, aby se snažili situaci
zklidnit. Našli jsme ale jen jednoho jediného a k tomu ještě silně
opilého,“ kroutí ještě teď hlavou
Jiří Zatloukal starší. „Nenechám
si mlátit syna, a k tomu ještě při
sportovním utkání. Podal jsem
trestní oznámení. Policisté mi
sice řekli, že k napadení došlo při
sportovním podniku, takže řešení
je v kompetenci fotbalového svazu, ale s tím se nehodlám smířit.
Co má prosím vás brutální rvačka
s mnoha zraněními společného se
sportem?,“ ptá se otec napadeného fotbalisty.
Utkání byl osobně v roli vedoucího mužstva Sokola Čechovice
přítomen i František Mikulka.
Jak zkušený fotbalový funkcionář přiznal, s ničím podobným
se za desítky let, co se v kopané
pohybuje, nesetkal! „Bylo to

horší než hromadné šarvátky při
hokeji, museli jsme se s kolegou
Jiřím Jančíkem mezi ně vrhnout
a rozdělit je,“ nechápavě kroutil
hlavou.
Z obav o vyloučení a následnou
ztrátu pro zbylá utkání této sezony vystřídali ještě před třicátou
minutou své nejlepší hráče Štěpána Hanáka i Jiřího Jančíka a na
červené karty skutečně ještě před
hromadným konfliktem došlo.
Nejprve putoval pod sprchy hráč
Želatovic Jan Herman, poté po
faulu ve vápně a druhé žluté kartě
i hostující Petr Kupka.
A ve třiaosmdesáté minutě se
vše strhlo. „Pan rozhodčí Menšík ze Želatovic naprosto fatálně
nezvládl celý zápas a především
řádění domácích hráčů na hřišti.
O tendenčnosti řízení utkání se
ani nebudu zmiňovat, celá situace
a následná hromadná rvačka byla
vyprovokována hráčem domácích číslo devět Jemelkou Jiřím,
a to napadením hráče číslo dvanáct Zatloukala Jiřího,“ pustil se
do líčení předseda hostujícího oddílu a současně i asistent trenéra
Jiří Jančík.
Následovalo zapojení se dalších hráčů domácích a fyzické
napadání hostů včetně náhradníků. „Ležícího hráče Tomáše
Lachmana kopali do hlavy, my
jsme se snažili jen bránit. A neuvěřitelné je, že všemu přihlížel jen jeden pořadatel, navíc
v podnapilém stavu. Vše trvalo
pět až sedm minut a vyzvali jsme
rozhodčího, ať utkání okamžitě
ukončí. To ale odmítl a nechal
zápas dohrát,“ popisoval Mikulka s tím, že pod hrozbou pokuty
a dalších sankcí to hosté se sebezapřením dohráli.
Zatímco čechovický Jiří Zatloukal a jeho otec v roli diváka poté
kvůli otoku na čele navštívili úrazovku, Mikulka ještě vedl debaty
s rozhodčím. „Udělil jen po jedné
červené kartě na každé straně, jinak nic, měl totiž strach. Nechtěl
to dát ani do zápisu a tři čtvrtě

hodiny jsme se hádali, než to tam
skutečně napsal,“ poukázal funkcionářský nestor.
Jak k celé neuvěřitelné situaci
z jeho pohledu došlo? Vždyť domácí vedli výrazným rozdílem a
po závěrečném hvizdu platil stav
6:0, díky němuž se Želatovice
udržely na prvním místě „B“ skupiny I. třídy před Němčicemi nad
Hanou. „Jirka Zatloukal obehrál
Jiřího Jemelku, ten se neudržel,
podrazil ho a kopal dál. Celkově
hráli domácí velice tvrdě, rozhodčí se tomu ale jen smál,“ nevěřil
svým očím Mikulka. Jančík také
připomněl slova hlavního arbitra
na adresu hráčů: „Zase budete
brečet a povalovat se jako minule
v Doloplazech?“
O komentář Večerník požádal
i trenéra želatovického dorostu
Vlastimila Bouchalíka a sudího Jaroslava Menšíka, oba ale
ihned po představení položili
telefon a nereagovali ani na následné textové zprávy. Mnohem
sdílnější tak byli až zástupci Olomouckého krajského fotbalového
svazu. „Dostali jsme zápis od
rozhodčího i písemné vyjádření z
Čechovic a Želatovic. Potřebujeme ale čas na prošetření a odročili
jsme to na příští zasedání. Nic podobného jsme ještě řešit nemuseli
a disciplinárka to nebude mít jednoduché,“ sdělil krajský sekretář
Jiří Lužný.
Celým incidentem se tak podle
něj zabývá komise rozhodčích,
sportovně-technická
komise
i disciplinární komise. „Řeší se
stížnost na pořadatelskou službu
a nesplnění jejích povinností, rozhodčího i potrestání hráčů. Nejde
to zpracovat hned, naštěstí ale
není kam spěchat, protože sezona
už končí a tresty se přenášejí dál,“
poprosil o trpělivost.
Disciplinárka tak uplynulý čtvrtek
5. června pouze na jedno utkání
potrestala dvojici Herman-Kupka, kteří byli vyloučeni již během
zápasu, případ Tomáše Bouchalíka ze Želatovic a Ladislava Kišky

Takhle dopadl! Jiří Zatloukal z čechovického „béčka“ nebude na utkání
v Želatovicích vzpomínat v dobrém. S notně pošramoceným obličejem
a otřesem mozku skončil v nemocnici. Foto: z archivu Jiřího Zatloukala
z Čechovic, kteří jako jediní vyfasovali za konflikt červenou kartu,
byl odročen. „Nejsem schopen
říci, co jim hrozí. Disciplinární
řád je daný, otázkou zůstává, jak
to bude kvalifikováno. Nabízí se
napadení, vzájemné napadení,
vyprovokování,“ těch druhů je
víc a liší se i maximální sazby,“
nechtěl být Lužný konkrétnější.
Šéf krajské komise rozhodčích
Radek Seidl potvrdil, že si na
nejbližší setkání předvolal sudího Jaroslava Menšíka, odmítl ale
pochybení, že zápas Želatovic
pískal přímo rozhodčí s trvalým
pobytem v Želatovicích. „Je to
celkem časté, kluby totiž nemají
peníze, tak delegujeme co nejbližšího rozhodčího a navíc jen
jednoho místo tří. Dorostenecká
kategorie je ale celkově vyhrocená, hrají tam totiž puberťáci a
těžko se to píská,“ upozornil na
trvalý problém.
Vzájemná rvačka dvou hráčů
zcela neobvyklá není, tento případ však považuje za extrémní,
vnímá ho jako odraz celé společnosti a doklad o inteligenci
konkrétních hráčů.
„Je to všeobecný problém mládežnických soutěží v krajích a na
okresech. Hráči ještě nemají osmnáct a nejprve chodí po diskotékách, poté jedou ještě nestřízliví
na zápas. Receptem na zlepšení
je pořádný trenér, který si kluky vychová. Jak potom chcete
zabránit tomu, když se začnou

rvát mezi sebou?“ položil otázku.
„Pravdou ale je, že na Želatovice
máme více stížností, jedná se o
vulgarity, drzost i chování hráčů
vůči ostatním. Kdyby se vše hned
trestalo, tak se zápasy ani nedohrají,“ dodal druhým dechem.
Jak v závěru minulého týdne
Večerník zjistil, Policie České
republiky nakonec vyšetřování incidentu nenechává pouze
na fotbalových orgánech, jak
zprvu odvětili! „Mohu potvrdit, že policisté oznámení přijali.
Vzhledem k tomu, že k incidentu
došlo na fotbalovém hřišti v Želatovicích, byl spisový materiál zaslán místně příslušnému obvodnímu oddělení v Přerově k šetření.
Podle prvotních informací mělo
k napadení dojít v průběhu zápasu, nicméně jak přesně k němu
došlo a veškeré okolnosti budou
policisté prověřovat. Obecně platí,
že pokud k případnému napadení
dojde v průběhu zápasu, řešení
takového incidentu by spadalo do
kompetence fotbalového svazu.
Jestliže by prověřováním policistů
byly zjištěny skutečnosti, že došlo
ke spáchání protiprávního jednání,
policisté by postupovali zákonem
stanoveným způsobem,“ uvedla
pro Večerník Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Prostějovský Večerník bude pochopitelně celou kauzu sledovat
a veřejnost seznámí s výsledkem
vyšetřování.
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Hostující Žďár nad Sázavou sice na Hané zvítězil, sestup ale neodvrátil

Martin Hirsch:

VÝSLEDKOVÁ MIZÉRIE 1.SK PROSTĚJOV POKRAČUJE! „Příliš kopírujeme hru soupeře“
F. Jura: „Hráči musí pochopit, že takhle se za Prostějov liga nehraje!“
togaleriez
1:2
video a fo
1.SK Prostějov
ikpv.c
w.vecern
FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou

ww

(0:0)

Branky: 90. Hirsch - 66. Turek, 80. Michal. Rozhodčí: Miko - Ondráš,
Ogrodník. Žluté karty: 13. Machálek - 31. Doležal. Diváků: 220.

Sestava 1. SK Prostějov:
Bureš – Rus, Zatloukal, Pavlík, Krejčíř – Pančochář (68. Šteigl), Fládr, Soušek (58. Mazouch), Hirsch - Machálek (89. M.Hloch), Krč (58.
Jirouš). Trenér: František Jura

Byl to boj. Domácí rozlučka se
prostějovským fotbalistům vůbec
nevydařila a svěřenci trenéra
Jury si tak připsali čtvrtou porážku
v řadě.
Foto: Tomáš Kaláb

Sestava FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou:
Hajný - Vomela (82. Nedvěd), Šindelka, Drbal, Veselý – Bureš, Turek, Mašek (64. Ločálek), Doležal – Kučera, Michal. Trenér: Michal Veselý
Prostějov - Na poslední zápas
1.SK Prostějov v letošním ročníku
MSFL 2013/2014 se diváci příliš
nehrnuli. Snad i vzhledem k vůbec
prvnímu horkému letnímu počasí
se jich v ochozech sešly jen něco
málo přes dvě stovky. Bohužel, ani
těmto věrným příznivcům hráči
obou týmů příliš podívané nepřipravili. Zejména v první půli se
toho na hřišti moc zajímavého neodehrálo. No a jelikož Pančochář
ani Machálek své šance nevyužili
a hosté proměnili přímý kop, na
který navázali deset minut před
koncem druhým gólem, zrodila se
v areálu SCM Za místním nádražím senzace. Hirschova hlavička
v nastavení už nic neřešila, pouze
překvapivou prohru zmírnila.
Vzhledem ke klopýtnutí svých
pronásledovatelů však „eskáčko“
i kolo před koncem drží třetí místo.
Trenér František Jura dal v domácí
derniéře tentokrát přece jen více příležitostí méně vytíženým hráčům,

takže v základu nastoupili Rus a Sou
Soušek, Hirsch se posunul na své oblíbenější místo na kraji zálohy a v útoku
nastoupili Krč s Machálkem, mezi
náhradníky tedy zůstal Jirouš.
Hra byla zpočátku hodně neurovnaná
bez významnějšího ohrožení obou
brankářů. Po dvaceti minutách se
doslova osmělil žďárský Michal, jeho
téměř něžný střelecký pokus směřoval přímo do Burešovy náruče. Na
druhé straně to zkusil zprava Hirsch,
ani on ale Hajného nikterak nepřekvapil. A tak až téměř po půlhodině se
diváci i aktér samotný chytali za hlavu - Krč vysunul dopředu Pančocháře, ten obešel s balónem na kopačce
celé malé vápno včetně gólmana, míč
už ale mezi tři tyče neusměrnil. Těsně před poločasem měl ještě dobrou
příležitost po sólu od půlky hřiště Machálek, jeho střelu ale vyrazil Hajný
na roh.
Přestože kabina domácích o přestávce
rozhodně neprožívala idylické chvíle,
Pavlík s Burešem si totiž vzali slo-

vo k mužstvu, po obrátce se toho ale
z jejich strany moc nezměnilo. A tak
hosté skutečně vycítili šanci na dobrý
výsledek. Po sedmi minutách druhé
půle se na pravém kraji šestnáctky
potkal s míčem agilní Kučera, rozvlnil
ale jen boční síť, což se o dvě minuty
později povedlo také Maškovi z téměř
identické pozice.
Po hodině hry střídající Jirouš zabojoval ve vzdušném souboji, míč se
od něj odrazil do prostoru mezi Machálka a gólmana, prvně jmenovaný
k němu měl přece jen blíž, posunul
míč směrem na nabíhajícího Hirsche,
ale hrající trenér Veselý nekompromisně odvrátil na roh. O dvě minuty později si vybral svou pravidelnou střeleckou šanci Fládr a v 66. minutě udeřil,
ale na nečekané straně. Turek se zhostil
exekuce přímého kopu tak úspěšně, že
balón pověstným „angličanem“ zapadl za Burešova záda - 0:1.
O pět minut později nejprve Bureš
likvidoval střelecký pokus Kučery, na
druhé straně Fládr prošel neohroženě

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK - hlavní mediální partner klubu

soupeřovou šestnáctkou nevnímaje
překvapené pohledy soupeřových
obránců, ke střele se ale dostal až z příliš
ostrého úhlu. V 79. minutě po Mazouchem rozehraném nepřímém kopu se
k hlavičce dostal Krejčíř, zamířil ale
těsně vedle. Deset minut před koncem
pohotově tečoval na malém vápně polostřelu-polopřihrávku Michal a o výsledku bylo prakticky rozhodnuto - 0:2.

V nastavení sice po Mazouchově centru
ještě snížil netypicky hlavičkou Hirsch
ale výsledek jen korigoval – 1:2.
Zklamání ale zůstalo nakonec na
obou stranách. U domácích kvůli
nevydařenému závěru sezóny, v případě Žďáru nad Sázavou po zjištění
výsledku ze Zábřehu na Moravě, kde
Břeclav získala rozhodující body k záchraně v MSFL...

František JURA - 1. SK Prostějov:

„V první půli jsme měli balón pořád nahoře, místo abychom hráli po zemi,
scházel dostatek pohybu a nabídky. Přestože výkon nebyl ideální, šance
jsme si vypracovali. Postupem času začínalo být zřejmé, že utkání může
rozhodnout první gól. Soupeř si významnější příležitosti nevypracoval, pak
to ale trefil z trestného kopu a druhá branka deset minut před koncem pak
rozhodla o výsledku definitivně. Mrzí mě zpackaný konec sezóny, protože
jsme hráli dobře, otáčeli jsme zápasy a vše jakoby kulminovalo v Opavě.
Pak jsme podali doma s Mikulovicemi a první poločas na Sigmě špatné
výkony, které zanechaly nepříznivý herní dojem, o nějž nám jde víc, než
o konečné třetí místo, i když se samozřejmě pokusíme i toto předsevzetí
ještě splnit. Hráči musí pochopit, že takhle se za Prostějov liga nehraje!“

Michal VESELÝ - FC Žďas Žďár nad Sázavou:

„Podařil se nám vstup do utkání, kdy jsme nepustili domácí do úvodního
tlaku, hra byla rozkouskovaná. V závěru první půle jsme přežili dobrou
příležitost domácích, kdy se mohli dostat do vedení. To se nestalo, naopak
my dali dvě branky a myslím, že za výkon ve druhém poločase jsme si tři
body zasloužili. Řekl bych, že důležitým faktorem bylo takové to české
podcenění soupeře, který sestupuje do divize, a tudíž se domácím nemůže
nic stát. V průběhu celé sezóny se nedá říct, že bychom někde vyloženě
herně propadli, ale nesbírali jsme body. Už před zápasem jsme tušili, že
soutěž těžko zachráníme, ale chtěli jsme odejít se vztyčenou hlavou a pocitem, že jsme tu nebyli do počtu...(úsměv)“

Dorostenci Čechovic slaví postup do divize
TJ Sokol Čechovice U19
FK Nemilany U19

4:0
(3:0)

Branky: 23. Nejedlý, 31. Drmola z penalty, 34. Merdita, 51. Čech.
Rozhodčí: Silný – Dokoupil, R. Motal.

Sestava Čechovic:
D. Klimeš – Studený, Frys, Prášil, M. Pospíšil – Hanák, P. Klimeš,
Čech, Drmola – Nejedlý, Merdita. Střídali: Němeček, Ráček, Grepl,
Jančík, Bontempo, A. Pospíšil, Wolker. Trenér: Jaroslav Liška.
(Dokončení ze strany 17)
„Je to vynikající. Přišlo hodně diváků, kluci si něco připravili, dostali

pohár i trička, bouchli šampaňské a
zazpívali si,“ popisoval okamžiky
bezprostředně po skončení utkání

hlavní trenér úspěšného mančaftu
Jaroslav Liška.
I pro něj osobně znamená tento titul
hodně, po čtyřiadvacetileté práci se
dočkal premiérového postupu do
divize. „Děkuji nynějšímu i minulého předsedovi za podporu a volnou
ruku, díky nim tu můžu už čtvrtým
rokem pracovat s mládeží. Chtěl
bych tady pokračovat i dál a zúročit své zkušenosti,“ přeje si kouč,
j
jenž
v nedávné minulosti přivedl
čechovické mladší žáky k vítězství
v krajském přeboru, a poté mladší
dorost k druhému místu o tři body za
Mohelnicí.
Za pětadvacet kol prohráli Čechovičtí jen dvakrát a ani jednou neremi-

zovali, třiadvacáté výhry se dočkali v
neděli dopoledne proti Nemilanům.
O výsledku nebylo brzy p ochyb,
po poločase to bylo 3:0 a na konci
utkání platilo skóre 4:0. „Taktika
byla jasná. Ze zabezpečené obrany
přecházet do kombinační hry a využít chyb soupeře. Podařilo se nám
to a brankou ze třiadvacáté minuty
jsme zlomili jejich odpor,“ těšil se
Liška ze splnění pokynů a zvládnutého zápasu.
V tomto týdnu mají dorostenci před
sebou klasický tréninkový plán, navíc ještě před nedělním střetnutím
v Přerově si vše zpestří pátečním
„přátelákem“ proti dorostu hokejových Jestřábů.

„Někdy jsem trochu musel zvýšit
hlas, ale to jen poskrovnu. Dokázal
jsem je přesvědčit o své koncepční
práci a nutnosti trénovat. Kluci to
zvládli výborně, jsem navýsost spokojen. Je to vynikající partie, beru
jako čest, že je mohu koučovat,“ radoval se trenér čechovického dorostu.
Zda se skutečně bude v Čechovicích hrát dorostenecká divize, o tom
se rozhodne v následujících dnech.
„Máme silné ročníky 1996 a 1997
i hodně kvalitní ročník 1999. Klukům
by to hodně dalo a myslím si, že by
v této soutěži obstáli. Měli by tam jít
a nasbírat další zkušenosti, čechovické kopané by se to poté vrátilo,“ je
přesvědčen Jaroslav Liška.

FOTBALISTÉ ZŠ VALENTY POSTOUPILI NA REPUBLIKOVÉ FINÁLE!

Olomouc, Prostějov/jim - Vítězi krajského finále letošního
McDonald's Cupu se v obou kategoriích stali žáci prostějovské
Základní školy Edvarda Valenty.
Starší výběr koučovaný Matějem Vybíhalem prošel turnajem
bez porážky a zvládl i napínavou
bitvu o každý gól s Olomoucí, s
bilancí tří výher a jedné remízy se
nejlepším ze všech pěti účastníků
stali i mladší fotbalisté. Ty jako
trenér vedl Jakub Jamrich.
„Čtvrťáci“ a „páťáci“ začali
v souboji vítězů pěti okresů
o jedno postupové místo do celorepublikového finále největšího
domácího fotbalového turnaje pro
žáky základních škol remízou 0:0
proti nejlepšímu z olomouckého
okresu ZŠ Heyrovského.
„V tomto zápase proti nám nastoupili především o rok starší hráči týmu
SK Sigma Olomouc, kteří navštěvují pátou třídu. My máme oproti
nim tým složený především z hráčů
ročníku 2003, kteří jsou doplněni
třemi hráči ročníku 2002,“ upozornil
Vybíhal na výhodu soupeře.
Tomu odpovídal i průběh samotného zápasu. „V prvním poločase se
dokážeme ještě fyzicky vyspělejším hráčům vyrovnat a vytváříme
si několik gólových příležitostí,
ve kterých ovšem nejsme úspěšní.
Ve druhém poločase soupeř ještě
zvýší agresivitu a důraz a nakonec
v poslední minutě nás zachrání
od prohry břevno a zápas končí
0:0,“ popsal napínavé střetnutí,
v němž nakonec ani jedna branka
nepadla.
Právě mezi těmito dvěma týmy
se nakonec rozhodovalo o prvním
místě. Nikdo ostatní jim nedokázal
konkurovat a jak Prostějov, tak Olomouc neinkasovaly ani jeden gól.
Žáci ZŠ Heyrovského tak zdolali

Žulovou 9:0, Zábřeh 6:0 a Přerov
1:0, fotbalisté ze ZŠ Edvarda Valenty si poradili 5:0 se Zábřehem a 10:0
s Žulovou.
„Před naším posledním zápasem je
situace taková, že musíme zvítězit
o dvě a více branek, abychom postoupili do celorepublikového finále
my. Soupeřem je nám ZŠ U Tenisu
Přerov, kterou porážíme 4:0, a soupeře kromě jedné šance k ničemu
nepouštíme. Celý zápas je zcela
pod naší kontrolou,“ líčil nadšený
Vybíhal.
Postup na celorepublikové finále do Uherského Hradiště si tak
vybojoval Prostějov. A jmenovitě
Hanuš, Bílek, Fabiánek, Matěj
Petr, Vyhlídal, Spáčil, Vykopal,
Lužný, Martin Petr, Bokůvka,
Ohlídalová, Gottwald. Trenérský
triumvirát vytvořili Matěj Vybíhal, Jakub Jamrich a Šimon
Abrahám. „Navíc jsme získali
i individuální ceny v podobě nejlepšího střelce Jakuba Fabiánka
a nejlepší hráčky turnaje Terezie
Ohlídalové.
Finálový los Prostějovu přisoudil do
skupiny „A“ tři velmi nepříjemné
soupeře: ZŠ Janouškova Brno, ZŠ
U Stadionu Chrudim a domácí ZŠ
Sportovní Uherské Hradiště. „Po
prvním místě v roce 2012 a třetím
místě v roce 2013 nám samozřejmě povinnost velí jet na toto klání
s co největšími ambicemi. Základním cílem je pro náš tým
ovšem postup ze skupiny do
čtvrtfinále a následně se porvat
i o cenný kov. Sami kluci si stanovili
tento cíl a chtějí si to užít,“ pochlubil
se Vybíhal.
Kralický fotbalista a mládežnický
trenér 1.SK Prostějov připomněl,
že všichni jeho hráči se republikového finále zúčastnili již před
dvěma roky v Teplicích, kde star-

Prostějov - Pouhých dvacet minut
chyběl Martin Hirsch na hřišti
v jarní části sezóny, a to ještě kvůli
naraženému kotníku. Tato statistika asi nejvíce vypovídá o přínosu
nadějného hráče pro mužstvo.
V jarní části navíc hodně nastupoval na postu krajního obránce,
takže ke dvěma gólům z podzimu
žádný nepřidal. Trefil se až uplynulu sobotu. Na odvrácení katastrofy
již bylo ale pozdě...

Čím si vysvětlujete nečekaný
výsledek a klopýtnutí proti
outsiderovi?
„Myslím, že důležitým faktorem,
který se objevuje ve většině zápasů na
jaře, je přizpůsobování se hře soupeře.
Ať už hrajeme doma nebo venku, ať
je to s Opavou, která je výborná, nebo
teď se Žďárem, který je už vlastně divizní celek.“
Na dojmu toho asi moc nespravil ani váš vstřelený gól...
„To už byla jen kosmetická úprava,
byť hlavičkou, což se mi daří hlavně
na trénincích, v zápase už dlouho ne
(úsměv).“
Předpokládám, že motivace
v Břeclavi ještě bude. Hraje
se nejen o třetí místo?
„Samozřejmě, musíme se důstojně
rozloučit se sezónou, ty čtyři porážky
v řadě jsou prostě ostuda a je potřeba
to jasně říct. Tohle by se třetímu celku
Moravskoslezské ligy stát nemělo.
Chceme to napravit a v Břeclavi
vyhrát.“

Tomáš Kaláb
Jaký byl vlastně přechod
z tenisových kurtů, kde
děláte správce, na fotbal?
„Je pravda, že tento týden byl vzhledem k turnaji UniCredit Czech
Open pracovně mírně hektičtější
a dnes jsem brzy vstával, to ale na
herní výkon na hřišti nemělo žádný
vliv. Zatímco na kurtech vyhrál ten,
kdo měl, tady na hřišti bohužel ne...
(hořký úsměv)“

Sezónu zakončí v Břeclavi

Prostějov/tok - Jestliže se na počátcích dlouhodobých soutěží tipují
takzvaní „černí koně“, týmy, které
by mohly příjemně překvapit svými
výkony, pak břeclavští fotbalisté patří do přesně opačné kategorie. Výběr, který loni obsadil solidní páté
místo a nasbíral třiačtyřicet bodů,
se nyní s pouhými pětadvaceti body
obával do předposledního kola o zachování příslušnosti k MSFL.
Výsledky prostějovského „eskáčka“
s tímto soupeřem však kupodivu tento
rozdíl nekopírovaly. Zatímco v závěrečném domácím představení loňské
sezóny nadělili hostům „šestku“, v září
zachraňoval tři minuty před koncem
alespoň bod Pospíšil. „Zápas jsme
měli ve své režii, ale doplatili jsme na
neproměňování šancí a chyby v prvním poločase,“ hodnotil tenkrát průběh
hry asistent trenéra Roman Popelka.
Při letmém pohledu na tabulku je
dobře patrné, v čemže leží „zakopaný pes“ Břeclavských v této sezóně:
vstřelili pouze pětadvacet branek,
nejméně ze všech, zhruba polovinu
loňského přídělu do sítí soupeřů! Ambiciózní trenér Milan Valachovič nebyl
v průběhu zimní přípravy spokojen
s obranou, ale jak vidno, ani útok
toho mnoho nepředvedl. Kouč musel
na jarní část skládat téměř nový tým,
z podzimního kádru mu zůstala osa
Prokop, Šenk, Simandl a Sasín, vrátil
se Levčík. Ostatní hráči byli všichni
noví, a do konceptu Valachoviče příliš
nezapadli.

Jeho samotného potkal podobný osud,
jako kolegu ze Žďáru nad Sázavou v polovině května jej po sérii nepříznivých výsledků vedení klubu odvolalo
z funkcí sportovního ředitele i trenéra.
Vaz mu zlomila ostudná porážka v
Kroměříži 0:6. Po necelých třech sezónách jej tak u kormidla vystřídal na
posledních pět kol Karel Bečka. Pod
jeho vedením získal tým důležité body
doma s rezervou Slovácka a naposled
v Zábřehu, které znamenaly definitivu
záchrany. Břeclav nastoupila v sestavě
Prokop – Šilinger, Lysoněk, Simandl,
Paděra, Lapeš (86. Novák), Sasín (89.
Tetur), Benetka, Jukl (60. Carvalho),
Šenk, Levčík.
„Po posledních výsledcích máme
o to větší motivaci pro závěrečný
zápas, přičemž obhajoba třetího místa
není úplně to nejdůležitější, chceme
se hlavně prezentovat opět kvalitní
hrou,“ řekl k poslednímu zápasu sezóny trenér František Jura. Je jasné, že
úspěšný závěr by znamenal i určitou
psychickou vzpruhu do přípravy na
další sezónu. „Vzhledem k vyčerpání
programu dorostenecké ligy bychom
dali příležitost mladým už v základní
sestavě, v brance by opět mohl nastoupit Kofroň,“ naznačil Jura, jakým
směrem se ubírají jeho úvahy nad sestavou.
Přestože si většina týmů poslední kolo
posunula už doprostřed týdne, Prostějov bude hrát v Břeclavi v původním
sobotním termínu v sobotu od 16:30
hodin.

NOHEJBALISTÉ PROSTĚJOVA

si upevnili vedení ve druhé lize
Holubice, Stratov/ben, pk - O uplynulém víkendu čekali nohejbalisty
TJ Sokola I Prostějov velmi těžcí
soupeři. Muži hráli v sobotu 7.června na domácím kurtu s výborným
celkem Holubic, kterým ovšem
citelně chyběl mistr světa Bubniak
a na jejich výkonu to bylo znát.
Muži začali zápas s Holubicemi nešťastně, když hned první dvojka v sestavě Procházka-Roba své utkání po vyhraném prvním setu prohrála. Podstatně
lépe si vedla druhá ve složení Wiesner-Klaudy, která ovšem rozhodla o svém
vítězství až úplně závěrečným míčem.
Dále sestava Sokola I ve složení Klaudy-Procházka-Omelka bez ztráty setu
dostala Sokol I poprvé do vedení 2:1
na utkání a vzápětí to potvrdila i druhá
trojice ve složení Valenta-Wiesner-Ftačník, která rovněž vyhrála bez ztráty setu.
Vložená třetí dvojka ve složení Valenta-Matkulčík se postupně se rozehrála
k dobrému výkonu, který stačil na zisk

čtvrtého bodu. Do singlu byl připraven
Tomáš Roba, který po dobrém výkonu
přehrál hostujícího hráče Prostějova
Pacejku 2:0. Vítězný šestý bod uhrála
suverénně trojice Klaudy-Procházka-Omelka a celek Sokola I zvítězil nad
Holubicemi 6:1. „Zápas se mi musí
hodnotit dobře, protože jsme vítězství
nutně potřebovali k udržení prvního
místa v tabulce druhé ligy. Kluci od
prvního míče bojovali a soupeře nepustili do zápasu. Nejlepší výkony
podali zejména zkušení hráči Klaudy,
Wiesner, Procházka a Valenta, kteří
pomohli mladším hráčům k jejich celkovému dobrému výkonu,“ konstatoval spokojený kouč nohejbalového
oddílu TJ Sokol I Richard Beneš.
Utkání dorostenců na půdě Stratova
se hrálo až v neděli večer a tak do
uzávěrky tohoto vydání známe pouze
výsledek, který dle očekávání mnoho
radosti v řadách příznivců nevyvolá,
Prostějov padl na půdě Stratova 2:6.

Druhá okresní liga B

v malé kopané pro Otinoves

Vzhůru na republiku. Oceněné vítězné mužstvo ZŠ E. Valenty se raduje z vítězství krajského finále na Mc
Donald´s cup i s Michalem Ordošem (vlevo nahoře) a Tomášem Kalasem (vpravo nahoře). Foto: Facebook
tovala i mladší kategorie. A tehdy
obsadili celkové třetí místo. „Pro
hráče je to vrchol sezóny a skvělý
zážitek, kdy si zahrají na prvoligovém stadionu týmu 1.FC Slovácko,“ těší se na úspěšné pondělní
a úterní představení.
Mladší výběr ZŠ E. Valenty již nikam nepostupuje, turnaj ale také
zakončil coby nejlepší krajský tým.
Na úvod zdolal 1:0 Šternberk, poté
3:1 Šumperk a 2:1 Supíkovice. Před
závěrečným zápasem už měl jistotu
vítězství a nic na tom nezměnila ani
remíza s třetími Hranicemi.
Hlavní sponzor turnaje společnost McDonald's zajistila poháry,
medaile, občerstvení i sportovní
dary, o úspěšnou organizaci se
za okresní štáb zasloužili Fran-

tišek Mikulka a Tomáš Gross.
„Je to velký úspěch našich žáků
a je zároveň potřeba poděkovat trenérům a hlavně vedení ZŠ Edvarda
Valenty za umožnění fotbalové ško-

ly v našem okrese. Dobrá práce ve
prospěch sportu je znát,“ radoval se
někdejší funkcionář prostějovského
okresního fotbalového svazu František Mikulka.

Výsledky krajského finále McDonald's Cupu:
Kategorie „A“ (mladší): 1. ZŠ E. Valenty Prostějov 10 bodů/
skóre 8:4 (- Šumperk 3:1, - Hranice 2:2, - Supíkovice 2:1, - Šternberk 1:0), 2. ZŠ 8. května Šumperk 9/9:4 (- Hranice 3:0, - Supíkovice 4:1, - Šternberk 1:0), 3. ZŠ 1. máje Hranice 5/9:11 (- Supíkovice 5:5, - Šternberk 2:1), 4. ZŠ Supíkovice 4/10:12 (- Šternberk 3:1),
5. ZŠ nám. Svobody Šternberk 0/2:7.
Kategorie „B“ (starší): 1. ZŠ E. Valenty Prostějov 10/19:0 (- Olomouc 0:0, - Přerov 4:0, - Zábřeh 5:0, - Žulová 10:0), 2. ZŠ Heyrovského Olomouc 10/16:0 (- Přerov 1:0, - Zábřeh 6:0, - Žulová 9:0), 3.
ZŠ U Tenisu Přerov 6/9:5 (- Zábřeh 2:0, - Žulová 7:0), 4. ZŠ Školská
Zábřeh 3/1:13 (- Žulová 1:0), 5. ZŠ Školní Žulová 0/0:27.

Hluchov/kopa,son – Poslední ligovou soutěží Prostějovska v malé kopané, jejíž aktuální ročník 2013/14
skončil, byla o uplynulém víkendu
B skupina 2. okresní ligy mužů. Vyvrcholila závěrečným turnajem na
hřišti v Hluchově, kde své celkové
prvenství a tím i postup do první
ligy potvrdil tým TJ Otinoves.
Jedinou slabinou zápasové derniéry letošní sezóny této soutěže při
překrásném slunečném počasí bylo,
že pořadatel FC Juniors SEMOS

Hluchov v pěkném areálu Hliník nezajistil žádné občerstvení pro hosty
ani účastníky. Pohár vítězům předali
s přáním mnoha úspěchů v 1. lize
revizorka OS ČSRS Prostějov Jiřina
Kučerová a předseda OS ČSRS Prostějov Pavel Kočíb. Za pozornost stojí,
že druholigová grupa B byla ze všech
soutěží nejslušnější, neboť během
dvaceti kol sudí rozdali jen třináct
žlutých karet. Jinde sudí udělili trestů
mnohem víc: v první lize 24 ŽK + 2
ČK, ve druhé lize A pak 18 ŽK.

Výsledky soutěží v malé kopané ČSRS Prostějov
2. okresní liga mužů, skupina B
Šestý jarní turnaj (7. června) – hřiště Hluchov: FC LadZimil Čehovice
- FC Juniors SEMOS Hluchov 5:3, Los Nutrios Kralice na Hané - TJ
Otinoves 6:10, KRS Abrahám Prostějov – Kostelec na Hané 9:1, Kostelec
– J. Hluchov 2:3, Abrahám PV – L. Čehovice 0:0. Rozhodčí Karel Kučera.

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

12
10
10
9
5
4

2
4
4
5
2
3

6
6
6
6
13
13

90:66
60:37
58:48
79:65
45:84
63:95

38
34
34
32
17
15

Basketbal

28
30
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Basketbalisté Prostějova si již užívají odpočinku. Jaký to byl ročník?

nejlepší střelci
1. Kwamain Mitchell (Sluneta Ústí nad Labem) 45
1017
22.60
2. Jakub Blažek (BK Opava)
51
763
14.96
3. Jakub Šiřina (BK Opava)
50
721
14.42
4. Victor Joseph Willman (NH Ostrava)
44
709
16.11
5. Pavel Slezák (Prostějov)
50
699
13.98
9. Dušan Pandula (Prostějov)
51
643
12.61
12. Kamil Švrdlík (Prostějov)
53
601
11.34
13. Jaromír Bohačík (Prostějov)
51
598
11.73
Poznámka: První sloupec počet utkání, druhý sloupec počet bodů, třetí průměr na utkání

užitečnost

1. Kwamain Mitchell (Sluneta Ústí nad Labem) 45
1138
25.29
2. Daquise Anthony McClain (MMCITÉ Brno) 24
539
22.46
3. Nikola Cvetinovič (MMCITÉ Brno)
16
330
20.62
4. Terrell Deremy Geiger (MMCITÉ Brno)
27
550
20.37
5. Jakub Blažek (BK Opava)
51
991
19.43
18. Pavel Slezák (Prostějov)
50
766
15.32
26. Dušan Pandula (Prostějov)
51
689
13.51
28. Jaromír Bohačík (Prostějov)
51
676
13.25
Poznámka: První sloupec počet utkání, druhý sloupec celkový počet, třetí průměr na utkání

odehrané minuty

STŘÍBRNÁ PĚTILETKA ZAVRŠILA DEKÁDU PLNOU MEDAILÍ
Prostějov - Těsně pod
ligovým vrcholem se udrželi
basketbalisté Prostějova,
kteří dosáhli na pátý postup
do finále v řadě. Orli v těžké
sezoně dlouhodobě drželi
pozici druhého nejlepšího
týmu v České republice,
přičemž se opět téměř obešli
bez zahraničních posil. Dělo
se tak v základní části Mattoni
NBL, v Českém poháru
a také v závěrečném play
off. V konkurenci Pardubic,
Děčína nebo letos výborné
Opavy či nebezpečného Ústí
nad Labem je to bezesporu
úspěch, který zaslouží
pozornost.
Hráči Ariete se po loňské
sezoně dokázali vyrovnat

s rolí favorita, v níž vstupovali
do většiny utkání. Znovu se
přitom výkonnostně posunuli
a přitom zůstali jednotní na
palubovce i v kabině. Pod
vedením trenéra Zbyňka
Cholevy neustoupili od
snahy o agresivní a rychlý
basketbal. Občas i za cenu

Komentář
některých ztrát, což uznal také
sám kouč. Už v další sezoně
z toho můžou profitovat ještě
více než v právě skončeném
soutěžním ročníku.
Od minulé sezony se tým
změnil ve svém projevu.
Ofenzivu z předcházejících let

podpořil zlepšenou obranou.
Orli byli druhým nejlépe
bránícím mužstvem v lize
a přiblížili se evropskému
basketbalovému trendu. Díky
nasazení pod vlastním košem
dokázali uspět i v zápasech,
kdy se jim v útoku nedařilo.
Trpělivě čekali na vlastní
bodové šňůry a přitom
protivníkům nedovolili získat
klíčový náskok.
Páté stříbro v řadě rozhodně
hanáckému klubu sluší.
Následující týdny a měsíce
naznačí, zda bude mít klubové
vedení podobné ambice také
v novém sezóně. V těchto
dnech právě probíhají jednání
o složení kádru, snahou
je udržení co největšího

Děkovačka. Výkon prostějovských basketbalistů v letošní sezóně
ocenili i jejich fanoušci, musíme říct, že zaslouženě.
Foto: www.orliprostejov.cz
počtu hráčů. Přesto se
nedá vyloučit, že dojde
k několika změnám. Prioritou
zůstává nastavená cesta,
kdy Prostějov má v sestavě

především domácí hráče
a sází na týmovou spolupráci
i potřebnou chemii v kabině.
Předcházející roky ukázaly,
že je to správná cesta.

1. Kwamain Mitchell (Sluneta Ústí nad Labem) 45
1650.4 36.68
2. Terrell Deremy Geiger (MMCITÉ Brno)
27
903.2 33.45
3. Victor Joseph Willman (NH Ostrava)
44
1468.8 33.38
4. Vincent Brian Tracey (Jindřichův Hradec)
36
1201.2 33.37
5. Nikola Cvetinovič (MMCITÉ Brno)
16
533.1 33.32
29. Jaromír Bohačík (Prostějov)
51
1412.3 27.69
33. Pavel Slezák (Prostějov)
50
1321.3 26.43
35. Dušan Pandula (Prostějov)
51
1343
26.33
Poznámka: První sloupec počet utkání, druhý sloupec počet minut, třetí průměr na utkání

střelba za dva body

1. Tomáš Pomikálek (Nymburk)
106
74
69.8
2. Rašíd Mahalbašič (Nymburk)
182
127
69.8
3. Martin Kříž (Nymburk)
65
43
66.2
4. Luboš Bartoň (BK Děčín)
73
48
65.8
5. Martin Gniadek (BK Opava)
272
173
57.5
25. Ondřej Kohout (Prostějov)
321
180
56.1
31. Dušan Pandula (Prostějov)
319
174
54.5
43. Kamil Švrdlík (Prostějov)
478
252
52.7
Poznámka: První sloupec počet pokusů, druhý sloupec počet úspěšných pokusů, třetí sloupec úspěšnost v procentech

střelba za tři body
1. Luděk Jurečka (NH Ostrava)
154
80
51.9
2. Tre Simmons (Nymburk)
98
48
49.0
3. Radoslav Rančík (Nymburk)
43
21
48.8
4. Dylan G. Page (Nymburk)
73
35
47.9
5. Marek Sehnal (Svitavy)
15
7
47.6
18. Pavel Slezák (Prostějov
234
94
40.2
29. Jaromír Bohačík (Prostějov)
191
70
36.6
43. Vojtěch Bratčenkov (Prostějov)
124
43
34.7
Poznámka: První sloupec počet pokusů, druhý sloupec počet úspěšných pokusů, třetí sloupec úspěšnost v procentech

střelba celkem
1. Rašíd Mahalbašič (Nymburk)
185
129
69.7
2. Daquise Anthony McClain (MMCITÉ Brno)
203
125
61.6
3. Petr Benda (Nymburk)
94
57
60.6
4. Pavel Houška (Nymburk)
180
108
59.7
5. Tomáš Pomikálek (Nymburk)
149
89
57.5
18. Ondřej Kohout (Prostějov)
361
191
52.9
19. Kamil Švrdlík (Prostějov)
483
253
52.4
23. Petr Bohačík (Prostějov)
371
192
51.8
Poznámka: První sloupec počet pokusů, druhý sloupec počet úspěšných pokusů, třetí sloupec úspěšnost v procentech

doskoky celkem

1. Daquise Anthony McClain (MMCITÉ Brno)
24
244
10.17
2. Wade Vernon Lewis Jr. (Sluneta Ústí nad Labem) 45
418
9.29
3. Nikola Cvetinovič (MMCITÉ Brno)
16
137
8.56
4. Vincent Brian Tracey (Jindřichův Hradec)
36
290
8.06
5. Benjamin Adam Folker (NH Ostrava)
18
136
7.56
6. Radek Nečas (Prostějov
49
143
2.92
29. Kamil Švrdlík (Prostějov)
53
283
5.34
29. Ondřej Kohout (Prostějov)
45
239
5.31
Poznámka: První sloupec počet utkání, druhý sloupec počet doskoků, třetí sloupec průměr

asistence
1. Kwamain Mitchell (Sluneta Ústí nad Labem) 45
256
5.69
2. Jakub Šiřina (BK Opava)
48
246
5.12
3. Ashton Mitchell (Kolín)
31
158
5.10
4. Levell Sanders (JIP Pardubice)
50
220
4.40
5. Hernst Laroche (Jindřichův Hradec)
24
102
4.25
19. Radek Nečas (Prostějov)
49
143
2.92
22. Dušan Pandula (Prostějov)
48
615
12.81
29. Jaromír Bohačík (Prostějov)
48
570
11.88
Poznámka: První sloupec počet utkání, druhý sloupec počet asistencí, třetí sloupec průměr

získané míče

1. Kwamain Mitchell (Sluneta Ústí nad Labem) 45
126
2.80
2. Ashton Mitchell (Kolín)
31
74
2.39
3. Jakub Šiřina (BK Opava)
50
112
2.24
4. Hernst Laroche (Jindřichův Hradec)
24
47
1.96
5. Vlado Ilievski (Nymburk)
22
40
1.82
11. Dušan Pandula (Prostějov)
51
81
1.59
16. Jaromír Bohačík (Prostějov)
51
71
1.39
18. Pavel Slezák (Prostějov)
50
66
1.32
Poznámka: První sloupec počet utkání, druhý sloupec počet míčů, třetí sloupec průměr

osobní chyby

1.
2.
3.
4.
5.
33.
37.
40.
42.
47.

Novák Pavel (BK Lions Jindřichův Hradec)
Jelínek Jiří (QANTO Tuři Svitavy)
Vošlajer Tomáš (BK Lions Jindřichův Hradec)
Gniadek Martin (BK Opava)
Horák Ladislav (BC Farfallino Kolín)
Švrdlík Kamil (Prostějov)
Kohout Ondřej (Prostějov)
Nečas Radek (Prostějov)
Pandula Dušan (Prostějov)
Bohačík Jaromír (Prostějov)

40
42
41
53
45
53
45
49
51
51

158
161
145
185
154
148
125
134
136
132

3.95
3.83
3.54
3.49
3.42
2.79
2.78
2.73
2.67
2.59

Poznámka: První sloupec počet utkání, druhý sloupec počet bodů, třetí sloupec průměr na utkání

Jste na stejné vlně?
Osvěžte se na...

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

ORLI V SEZONĚ:
Prostějov/lv - Jedenáct hráčů prostějovského Ariete
se zasloužilo o pátou stříbrnou medaili v řadě pro klub
z Hané v rámci nejvyšší soutěže Mattoni NBL. V týmu
měli své role, přesto každý k úspěchu přispěl v rámci
svých možností. Výsledkem bylo další finále. „Obhájili
jsme loňské pozice a to je rozhodně úspěch. Hráčům
patří velké poděkování,“ řekl trenér Ariete Prostějov
Zbyněk Choleva, který společně s Večerníkem zhodnotil všechny své ovečky...
DUŠAN PANDULA

JAROMÍR BOHAČÍK

RADEK NEČAS
Hodnocení
Večerníku:

1

PAVEL SLEZÁK

Očima trenéra
„
„Velmi
platná posila, pozvedl hru celého týmu. Do obrany přinesl
důraz, jeho rozhodnutí v defenzivě byla zpravidla optimální.
Vepředu využíval svých zkušeností. Není to žádný sobec, z jeho
ppřihrávek těžil celý tým.“

HRÁČ SEZÓNY

KAMIL ŠVRDLÍK

ONDŘEJ KOHOUT

Hodnocení
Večerníku:

Hodnocení
Večerníku:

Hodnocení
Večerníku:

Hodnocení
Večerníku:

Hodnocení
Večerníku:

Očima
trenéra

Očima
trenéra

Očima
trenéra

Očima

Očima
trenéra

„Potvrdil pověst bojovníka.
V těžkých chvílích moc platný
hráč. Využíval své velké
zbraně, kterou je nájezd pod
koše. Když přidal obranu
bez zbytečných faulů, byl
výborný. Hlavně v útoku
mu pak prospěla spolupráce
s Radkem Nečasem.“

„Nejlepší sezona v kariéře!
Dostal hodně minut, které
dokázal využít. Může hrát
na různých postech, má
velký přehled a je fyzicky
hodně zdatný. S Dušanem
Pandulou si zasloužil
výsostné postavení na postu
křídla.“

„Velmi platná a důrazná
jednička či dvojka. Často
dal přes dvacet bodů. Byl
viditelný na obou stranách
palubovky. V obraně nedal
dýchat soupeři, kterého
bránil, na útočné polovině
byl naší střeleckou jistotou.“

„Potvrdil, že je nedělitelnou
součástí týmu na hřišti
i v kabině. Je na něj
spolehnutí. Pokaždé odevzdá
na palubovce všechny síly.
Někdy to nevyjde, každý ale
ví, že udělal maximum. Opět
se výkonnostně posunul
nahoru.“

„Hráč s velkým přehledem
na hřišti. Letos byl trochu
ve stínu Radka Nečase,
přesto ukázal svoji kvalitu.
Potřebuje ještě zesílit
a stabilizovat procento střelby
z velké vzdálenosti. Je to
střelec, musí to ovšem více
prodat.“

ROMAN MARKO

VOJTĚCH BRATČENKOV

JAN KRATOCHVÍL

JAROSLAV PRÁŠIL

RUDOLF POLÁŠEK

1

Hodnocení
Večerníku:

1

1

Hodnocení
Večerníku:

Hodnocení
Večerníku:

trenéra

trenéra

Očima
trenéra

„Na začátku sezony nebyl
úplně připravený a dlouho
to doháněl. Jinak potvrdil
roli rozumného hráče. Když
se mu daří střelecky, umí
zlomit vývoj zápasu. Dokáže
rozpoznat, kdy je třeba zabrat
a dodat týmu další příděl
energie.“

„Často nás podpořil vynikající střelbou z trojkové
vzdálenosti. Chtělo by
to ještě skloubit rychlost
s koordinací, některé fauly
od něj byly zbytečné. Má
rychlost, aby se jim vyhnul.
Pokud zlepší driblink, bude
ještě lepší.“

„Jako čtvrtý pivot to neměl
snadné. Hlavně na začátku
sezony se příliš nenutil do
střelby a hledal přihrávkami
další spoluhráče. Jako
podkošový hráč s menším
vzrůstem by měl více
ostřelovat koš z dálky. V tom
měl rezervy.“

2

2-

3

1-

Hodnocení
Večerníku:

3

2

Hodnocení
Večerníku:

3

trenéra
„Po řadě zranění se nedal
úplně dohromady. Pokud
se dostal na hřiště, pomohl
spíše na ´čtyřce´. Střelba
byla stále dobrá, chybělo mu
více aktivity při nájezdech
a začal ztrácet i při obraně
pod vlastním košem.“

Bylo vidět, že jeho životní
prioritou je škola. Absolvoval
méně tréninků, což se
v zápasech projevilo, na
jeho hře to bylo vidět. Je to
výborný střelec, chybí mu ale
větší agresivita a vůle poprat
se s patřičným nasazením
o míč.“

Volejbal

29
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Mládežnice VK budou oceněny Úspěšná mise nejmladších hráček v Ostravě
za skvělé výsledky

Prostějov/son - Za dobu sedmi
let své existence si prostějovský
volejbalový klub vybudoval
pozici jednoho z nejlepších
mládežnických oddílů v celé
České republice. Stěžejní zásluhu na tom samozřejmě
mají samotné hráčky, které
se společně se svými trenéry
a trenérkami i letos dočkají zasloužené odměny za výborné

výsledky, jichž dosáhli. Stane
se tak v rámci slavnostní akce
pod názvem Volejbalový večer
mistryň VK AGEL Prostějov
2014, která se koná právě dnes,
tj. v pondělí 9. června od 17.00
hodin v konferenčním sále Hotelu Tennis Club.
„Mládežnické výběry všech
věkových kategorií skvěle reprezentují náš klub, za což si za-

slouží ocenit. V minulých letech
se z tohoto setkání po konci sezóny stala pěkná tradice a my ji
chceme prodlužovat, neboť péče
o vlastní odchovankyně je jednou
z našich hlavních priorit. A máme
radost, že se nám tolik daří. Holky i jejich koučové si tak v pondělním podvečeru zaslouženě
vyslechnou naše díky,“ ujistil Petr
Chytil, předseda správní rady VK
Agel Prostějov.
Připomeňme, že juniorky skončily v extralize osmé, kadetky
získaly v nejvyšší soutěži stříbro

za druhou pozici, starší žákyně vybojovaly sedmé místo na
mistrovství republiky a mladší
žákyně obsadily při svém národním šampionátu osmou
příčku. „Všechna tahle umístění
i další dílčí úspěchy jasně dokazují, že společně s Olympem Praha
a KP Brno momentálně tvoříme
absolutní špičku České republiky
co do výchovy mladých volejbalových talentů. Tímto směrem
hodláme dál jít, Večer mistryň je
nedílnou součástí zvolené cesty,“
zdůraznil Chytil.

ČESKÁ REPREZENTACE DIRIGOVANÁ VINCOUROVOU

POSTOUPILA NA MISTROVSTVÍ EVROPY
Slovenky se Soares a Růžičkovou i Slovinky
s Hutinski jdou do kvalifikační baráže

Prostějov/son - Přesně dle očekávání skončila hlavní
část kvalifikace Mistrovství Evropy žen 2015 pro tři reprezentační týmy, v nichž měl VK AGEL Prostějov své hráčské zastoupení. Jeden národní výběr suverénně postoupil
přímo na šampionát, dalším dvěma se také dařilo a prošly
alespoň do dodatečné baráže. Pojďme se nyní ohlédnout
za oběma termíny kvalifikačních turnajů...

Hvězda. Nahrávačka VK Agel Prostějov Pavla Vincourová byla
v kvalifikačních turnajích velkou oporou výběru trenéra Parisiho.
Foto: www.cvf.cz

PRVNÍ TURNAJE
Ženy České republiky suverénně ovládly klání ve španělském
Madridu, když postupně zdolaly
Slovinsko 3:1, Černou Horu 3:0
a domácí výběr také 3:0. S plným
počtem devíti bodů mířily přímo

na šampionát, navíc vedoucí pozici měly hájit během rozhodujícího druhého turnaje na vlastní
palubovce v Plzni. Nahrávačka
prostějovského klubu Pavla
Vincourová přitom absolvovala všechny tři madridské
duely v základní sestavě a byla

velkou oporou, smečařka Andrea Kossányiová naopak ani
jednou nenastoupila.
Volejbalistky Slovenska si rovněž
vedly dobře ve své grupě F, která
otevřela zápasový program ve
Vídni. Hladce přehrály domácí
Rakousko i Bosnu a Hercegovinu 3:0, podlehly jen papírově
silnějšímu Rumunsku 0:3. Právě
na jeho půdě se hodlaly snažit
o zaskočení favorita, reálnější
však bylo udržení stávající druhé
příčky a tím průnik do dodatečné
baráže, jež za rok stanoví zbývajících šest postupujících. V rakouské metropoli zasáhla univerzálka
a kapitánka vékáčka Solange Soares do všech tří mačů, přičemž
dva odehrála téměř celé, nahrávačka Lucia Růžičková naskočila coby střídající do jednoho střetnutí a hned se výrazně prosadila.
Stejná meta v podobě barážových
bitev se rýsovala před ženami Slovinska ve skupině C. Jak už jsme
výše zmínili, tento národní soubor
v Madridu neuspěl proti Česku
1:3, ale jinak si vedl znamenitě,
neboť přejel pořádající Španělsko
i Černou Horu jasně 3:0. Blokařka
VK AGEL Sara Hutinski přitom
patřila ke klíčovým tahounkám
svého nároďáku (především famózně bránila na síti), zatímco
jiná naše blokařka Sonja Borovinšek do žádného utkání nezasáhla.

ěh tří zbývabý
prostředí Plzně během
jících utkání ztratilo jediný bod až
v posledním duelu, kdy už bylo
o všem rozhodnuto. K dokonání
dominantní jízdy skupinou „C“
přitom zásadní měrou přispěla nahrávačka našeho klubu Pavla Vincourová, která skvěle dirigovala
hru celého mančaftu na nejvyšší
mezinárodní úrovni. I díky tomu
se může těšit na turnaj v Belgii
a Nizozemsku příští rok v září.
Šanci na účast v Beneluxu
drží také jeden ze soupeřů ČR
v grupě „C“ Slovinsko. Celek,
jenž určitě nebyl favoritem, táhla za přesvědčivým obsazením
druhé pozice a tím průnikem
do závěrečné kvalifikační fáze
i blokařka hanáckého oddílu
Sara Hutinski coby nedílná součást základní sestavy. Zda slovinský kolektiv absolvuje kontinentální dostaveníčko 2015,
o tom přesně za rok rozhodnou
dva vyřazovací zápasy s Francií.
Stejný osud čeká rovněž Slovensko, které mělo ve skupině
F dost daleko na první místo
jasně kralujícího Rumunska,
ovšem další dva protivníky
nechalo bezpečně za sebou.
Při druhém kvalifikačním turnaji ve městě Piatra Neamt
u toho znova byly rovněž dvě
„Agelky“: univerzálka Solange Soares a nahrávačka Lucia
Růžičková. Obě se podílely na
DRUHÉ TURNAJE
obsazení druhého postu a tím
Nejvíc štěstí prožívalo družstvo postupu do barážového dvoČeské republiky, jež v domácím jutkání proti Ázerbájdžánu.

Hanáckou volejbalovou ligu
smíšených družstev 2013/2014
vyhrál tým TJ Haná Metal Prostějov

Prostějov/jaz, son - Celoroční
boje v Hanácké volejbalové lize
smíšených družstev 2013/2014
jsou minulostí, aktuální sezóna HVL s několika stovkami
hráčských nadšenců obou
pohlaví už zná své medailisty
i kompletní pořadí třiceti zúčastněných týmů. A z triumfu
ve třiadvacátém ročníku soutěže se nakonec radoval celek TJ
Haná Metal Prostějov.
Bývalý Pozemstav amatérskou
ligu, jejíž úroveň se však každým
rokem stále zvyšuje, suverénně
ovládal na sklonku minulého
i zkraje tohoto tisíciletí. V posledních letech ale po většinou vítězné základní části nedotáhl svou
jízdu za titulem v následném
play off, zatímco tentokrát to vzal
opačně. V dlouhodobé fázi sice
obsadil „až“ třetí místo, ovšem ve
vyřazovacích bitvách zapnul na
plné obrátky, během čtyř těžkých
utkání neztratil ani set a zaslouženě získal zlato.
Zbylé cenné kovy vyválčili další spolufavorité, když vydřené
stříbro putovalo ke Stopařům
a neméně složitě urvaný bronz
bral Glauber B. Naopak hegemon osmi kol základní soutěže Našrot zůstal coby obhájce
loňského prvenství pod stupni
vítězů na čtvrté pozici. Celkově
měly téměř všechny zápasy elitní osmičky kolektivů opravdu
vysokou kvalitu i dramatičnost
a kvarteto nejvíc favorizovaných výběrů muselo mnohdy

Vítězové HVL 2013/14. Zlato pro Hanou Metal TJ Prostějov vybojovali: spodní řada zleva Martina Balunová,
Ivona Zamazalová, Radana Dokoupilová a Jitka Nováková, horní řada zleva Pavel Kajnar, Ivan Hnilica, Bronislav Khýr, Pavel Galíček, Jakub Krčmař a Jiří Grošek.
Foto: Luděk Svoboda.
vynaložit maximální úsilí, aby
vůbec prošlo do semifinále.
Nejlepšími hráči letošní Hanácké volejbalové ligy byli vyhlášeni mezi ženami Petra Zajícová a v mužské konkurenci
Peter Birčák (oba Našrot). Do
Síně slávy HVL pak byli uvedeni Jaromír Grézl, Břetislav
Zbořil, Aleš Dočkal a Pavel
Galíček.
Ceny po nedělním finálovém
vyvrcholení osobně předal první
náměstek primátora Statutární-

Konečné pořadí HVL 2013/2014

1. Haná Metal TJ Prostějov, 2. Stopaři, 3. Glauber B, 4. Našrot, 5.
Sportovní klub K2 A, 6. Glauber A, 7. Panteři, 8. Lazam Vyškov, 9.
TJ Sokol Otaslavice A, 10. Volejbalový klub Vrbátky, 11. Kosti, 12.
Sokol I Elán, 13. Hematom, 14. Debakl Team, 15. Sokol Smržice, 16.
Reálka, 17. Volej 93, 18. Sorbon, 19. Sportovní klub K2 D, 20. Tučňáci, 21. Kaktusáři, 22. Mosambik, 23. El Gibon, 24. SK Čunín, 25.
TJ Sokol Otaslavice B, 26. Premiéra, 27. Sexmeralda Prostějov, 28.
Galaxie, 29. TJ Sokol Přemyslovice, 30. Plumlov Classix.

ho města Prostějov Jiří Pospíšil,
který vyzdvihl celkovou úroveň
soutěže a ocenil všech třicet bojujících družstev. Vítězové Haná

Metal TJ Prostějov přitom získali
mimo jiné i cyklozájezd pro osm
osob věnovaný cestovní kanceláří VLHA.

Ostrava/jn, son – O předminulém víkendu se nejmladší volejbalové naděje VK AGEL Prostějov zúčastnily oblastního kola
celostátní soutěže Minivolejbal
v barvách. V Ostravě měl prostějovský klub zastoupení ve
všech barvách od nejmenších
děvčat, které bojovaly v přehazované až po modrý volejbal, jenž nabídl už velmi hezké
a bojovné herní okamžiky.
V sobotu 31. května holky rozehrály rozlosované skupiny, kde
kromě soupeřů bojovaly také
s počasím a narůstající únavou,

protože na některé vyšlo i několik
utkání v řadě. V neděli 1. června
se již hrály finálové skupiny. Celý
turnaj byl ukončen vyhlášením
výsledků v jednotlivých barvách
a nebylo to bez prostějovské
účasti!
Medaile získalo „vékáčko“ ve
žlutém minivolejbalu, kde naše
nejmenší obsadily 2. místo. Další
úspěch holky vydřely v zelené
barvě, kde vybojovaly třetí příčku.
I když jsme další medailové pozice už nezískaly, všechny hráčky
si zaslouží velkou pochvalu za
reprezentaci našeho oddílu.

Celý víkend absolvoval tým
v tomto složení: Drmolová Ema,
Foretová Vendula, Hrubá Kateřina, Karafiátová Marta, Kocourková Kateřina, Látalová Veronika, Marešová Simona, Mastná
Monika, Nevoránková Natálie,
Opatřilová Patricie, Pánková Michaela, Pořízková Tereza, Richterová Eliška, Sedláčková Nikola,
Sokolová Denisa, Stavinohová
Kateřina, Švalbová Kateřina, Tesařová Lucie, Thománková Barbora, Vilímová Hana, Vilímová
Petra, Vykopalová Veronika,
Wlasáková Lucie.

Přehled zápasů hráček VK Prostějov v kvalifikaci ME žen 2015
Skupina C
První turnaj - Španělsko (Madrid)
Česko – Slovinsko 3:1 (14, 11,
-22, 19): Pavla Vincourová 2
body (1 útok + 1 eso) a užitečnost
6,4, Andrea Kossányiová nenastoupila – Sara Hutinski 5 bodů (3
útoky + 2 bloky) a užitečnost 6,0,
Sonja Borovinšek nenastoupila.
Česko - Černá Hora 3:0 (14, 20,
21): Pavla Vincourová 2 body (1
útok + 1 eso) a užitečnost 7,0, Andrea Kossányiová nenastoupila.
Španělsko – Slovinsko 0:3 (-18,
-15, -20): Sara Hutinski 13 bodů
(3 útoky + 1 eso + 9 bloků) a
užitečnost 6,0, Sonja Borovinšek
nenastoupila.
Slovinsko - Černá Hora 3:0
(13, 23, 21): Sara Hutinski 11
bodů (1 útok + 2 esa + 8 bloků) a
užitečnost 6,7, Sonja Borovinšek
nenastoupila.
Španělsko - Česko 0:3 (-15, -18,
-19): Pavla Vincourová 2 body (2
bloky) a užitečnost 6,4, Andrea
Kossányiová nenastoupila.

tečnost 6,5, Andrea Kossányiová nenastoupila.
Slovinsko - Španělsko 3:1 (9, 15,
-20, 24): Sara Hutinski 7 bodů (4
útoky + 3 bloky) a užitečnost 6,4,
Sonja Borovinšek nenastoupila.
Česko - Slovinsko 3:0 (23, 19,
17): Pavla Vincourová 5 bodů (3
útoky + 1 eso + 1 blok) a užitečnost 5,6, Andrea Kossányiová nenastoupila – Sara Hutinski 1 bod
(1 útok) a byla střídána, Sonja
Borovinšek nenastoupila.
Slovinsko - Černá Hora 3:0 (17,
15, 21): Sara Hutinski 6 bodů (2
útoky + 2 esa + 2 bloky) a užitečnost 6,3, Sonja Borovinšek nenastoupila.
Česko - Španělsko 3:2 (15, 23,
-23, -23, 12): Pavla Vincourová
nenastoupila, Andrea Kossányiová nenastoupila.

Lucia Růžičková 6 bodů (3 útoky
+ 3 esa) a užitečnost 6,1.
Slovensko - Bosna a Hercegovina 3:0 (16, 22, 14): Solange
Soares 5 bodů (5 útoků) a užitečnost 5,8, Lucia Růžičková
nenastoupila.

Průběžná tabulka
1. Rumunsko 3
2. Slovensko 2
3. Rakousko
1
4. Bosna a Herc. 0

0
1
2
3

9:1 9
6:3 6
3:8 2
3:9 1

Druhý turnaj – Rumunsko (Piatra Neamt)
Rumunsko - Slovensko 3:0 (19,
19, 14): Solange Soares 4 body (4
útoky) a užitečnost 5,5, Lucia Růžičková 3 body (2 útoky + 1 blok)
a užitečnost 5,4.
Slovensko - Rakousko 3:0 (24,
Konečná tabulka
16, 23): Solange Soares 0 bodů
(krátce střídala), Lucia Růžičková
1. Česko
6 0 18:3 17 nenastoupila.
2. Slovinsko 4 2 13:7 12 Slovensko - Bosna a Hercegovi3. Španělsko 1 5 7:15 4
na 3:1 (-23, 19, 19, 18): Solange
4. Černá Hora 1 5 3:16 3
Soares 1 bod (1 útok) a střídala,
Průběžná tabulka
Lucia Růžičková 4 body (3 útoky
Skupina F
1. Česko
3 0 9:1 9 První turnaj – Rakousko (Vídeň) + 1 eso) a užitečnost 6,5.
2. Slovinsko 2 1 7:3 6 Rakousko - Slovensko 0:3 (-23,
3. Černá Hora 1 2 3:7 3 -16, -17): Solange Soares 0 bodů
Konečná tabulka
4. Španělsko 0 3 1:9 0 (střídala), Lucia Růžičková nena1. Rumunsko 6 0 18:1 18
stoupila.
Druhý turnaj – Česko (Plzeň)
2. Slovensko 4 2 12:7 12
Rumunsko
Slovensko
3:0
(14,
Česko – Černá Hora 3:0 (12,
3. Rakousko
2 4 6:16 4
15, 17): Pavla Vincourová 4 21, 21): Solange Soares 7 bodů 4. Bosna a Herc. 0 6 6:18 2
(4
útoky
+
3
esa)
a
užitečnost
6,4,
body (1 útok + 3 bloky) a uži-

Jste na stejné vlně? Osvěžte se na...

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
Pořadí po základní části HVL 2013/14
1. Našrot 209, 2. Glauber B 202, 3. Haná Metal TJ Prostějov 193, 4. Stopaři 192, 5. Sportovní klub K2 A 181,
6. Lazam Vyškov 180, 7. Glauber A 174, 8. Panteři 165, 9. TJ Sokol Otaslavice A 165, 10. Volejbalový klub Vrbátky 149, 11. Sokol Smržice 138, 12. Sokol I – Elán 137, 13. Kosti 127, 14. Debakl Team 123, 15. Hematom
110, 16. Mosambik 107, 17. El Gibon 93, 18. Tučňáci 88, 19. Kaktusáři 81, 20. Reálka 76, 21. Volej „93“ 68,
22. Sportovní klub K2 D 66, 23. Sorbon 62, 24. Premiéra 61, 25. SK Čunín 56, 26. Galaxie 45, 27. Sexmeralda
Prostějov 40, 28. Plumlov Classix 15, 29. TJ Sokol Otaslavice B 14, 30. TJ Sokol Přemyslovice 10.
Výsledky finálového 9. kola
Skupina o 1. až 8. místo
(pavouk na 2 porážky)
1. kolo play off: Našrot – Panteři 2:1 (20, -25, 7),
Glauber B – Glauber A 2:1 (9, -22, 3), Haná Metal
TJ Prostějov – Lazam Vyškov 2:0 (14, 12), Stopaři
– Sportovní klub K2 A 2:1 (21, -21, 11).
2. kolo play off – vítězové: Našrot – Stopaři 1:2 (21,
-19, -13), Glauber B – Haná Metal TJ Prostějov 0:2
(-17, -19).
2. kolo play off – poražení: Sportovní klub K2 A
– Panteři 2:0 (14, 17), Lazam Vyškov – Glauber A
0:2 (-19, -12).
3. kolo play off – o semifinále: Našrot – Glauber A
2:0 (14, 20), Glauber B – Sportovní klub K2 A 2:1
(22, -21, 14).
Utkání o 7. místo: Lazam Vyškov – Panteři 1:2
(-22, 20, -10).
Semifinále: Stopaři – Glauber B 2:0 (20, 28), Haná
Metal TJ Prostějov – Našrot 2:0 (25, 21).
Utkání o 3. místo: Glauber B – Našrot 2:0 (15, 14).
Finále: Haná Metal TJ Prostějov – Stopaři 2:0
(20, 27).
Skupina o 9. až 15. místo
(pavouk na 2 porážky)
1. kolo play off: TJ Sokol Otaslavice A volný los,
Volejbalový klub Vrbátky – Hematom 2:0 (22, 11),
Sokol Smržice – Debakl Team 0:2 (-12, -24), Sokol
I Elán – Kosti 0:2 (-23, -27).
2. kolo play off – vítězové: TJ Sokol Otaslavice A – Kosti 2:1 (-21, 15, 10), Volejbalový klub Vrbátky – Debakl Team 2:0 (20, 15).
2. kolo play off – poražení: Sokol Smržice – Hematom 1:2 (20, -16, -8), Sokol I Elán volný los.
3. kolo play off – o semifinále: Kosti – Hematom
2:0 (22, 13), Sokol I Elán – Debakl Team 2:0 (10, 9).
Utkání o 14. místo: Sokol Smržice – Debakl Team
0:2 (-22, -20).
Semifinále: TJ Sokol Otaslavice A – Sokol I Elán
2:0 (23, 20), Volejbalový klub Vrbátky – Kosti 2:0
(13, 10).
Utkání o 11. místo: Kosti – Sokol I Elán 2:1 (22,
-17, 16).
Finále o 9. místo: TJ Sokol Otaslavice A – Volejbalový klub Vrbátky 2:1 (16, -26, 8).

Skupina o 16. až 23. místo
(pavouk na 2 porážky)
1. kolo play off: Mosambik – Sorbon 0:2 kontumačně, El Gibon – Sportovní klub K2 D 0:2 kontumačně, Tučňáci – Volej 93 0:2 (-17, -25), Kaktusáři
– Reálka 1:2 (25, -19, -15).
2. kolo play off – vítězové: Reálka – Sorbon 2:0 (13,
21), Volej 93 – Sportovní klub K2 D 2:0 (21, 16).
2. kolo play off – poražení: El Gibon – Tučňáci 0:2
kontumačně, Mosambik – Kaktusáři 0:2 (-15, -23).
3. kolo play off – o semifinále: Tučňáci – Sorbon
1:2 (19, -19, -9), Kaktusáři - Sportovní klub K2 D
1:2 (15, -19, -11).
Utkání o 22. místo: Mosambik – El Gibon 2:0
(25, 20).
Semifinále: Reálka – Sportovní klub K2 D 2:1 (-23,
22, 14), Volej 93 – Sorbon 2:0 (23, 19).
Utkání o 18. místo: Sorbon – Sportovní klub K2 D
2:1 (23, -23, 11).
Finále o 16. místo: Reálka – Volej 93 2:0 (12, 14).
Skupina o 24. až 30. místo
(pavouk na 2 porážky)
1. kolo play off: Premiéra volný los, SK Čunín –
TJ Sokol Přemyslovice 2:0 (21, 15), Galaxie – TJ
Sokol Otaslavice B 1:2 (-21, 24, -8), Sexmeralda
Prostějov – Plumlov Classix 2:0 (23, 8).
2. kolo play off – vítězové: Premiéra – Sexmeralda
Prostějov 2:1 (20, -23, 11), SK Čunín – TJ Sokol
Otaslavice B 2:1 (-21, 15, 7).
2. kolo play off – poražení: Galaxie – TJ Sokol
Přemyslovice 2:0 (24, 24), Plumlov Classix volný
los.
3. kolo play off – o semifinále: Galaxie – Sexmeralda Prostějov 1:2 (22, -15, -14), Plumlov Classix
– TJ Sokol Otaslavice B 0:2 (-11, -19).
Utkání o 29. místo: TJ Sokol Přemyslovice –
Plumlov Classix 2:0 (11, 19).
Semifinále: TJ Sokol Otaslavice B – Premiéra 2:0
(18, 21), SK Čunín – Sexmeralda Prostějov 2:0 (16,
13).
Utkání o 26. místo: Premiéra – Sexmeralda Prostějov 2:0 kontumačně.
Finále o 24. místo: SK Čunín – TJ Sokol Otaslavice B 2:1 (24, -19, 9).
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hvězda turnaje

JIŘÍ VESELÝ

Jeden z produktů prostějovské tenisové akademie
prokazuje, že skutečně roste v hráče, který by brzy
mohl být českou jedničkou světového formátu.
Po celý týden zvládal enormní tlak okolí, které již
v něj mělo svá očekávání. Výborné zápasy proti
Kukuškinovi, Štěpánkovi a hladký doraz ve finále z něj udělaly prostějovského šampiona. Tip
Večerníku před startem turnaje se tak ukázal jako
správný!

kometa turnaje

ADAM PAVLÁSEK
A
K

Jednoznačně největší překvapení turnaje. Přestože
jej mnozí po čtvrtečním skalpu Lukáše Rosola viděli
už v boji o pohár, i jeho semifinálová účast je něčím,
co se dá bez nadsázky nazvat jako senzace. Vždyť
před prvním fiftýnem se nacházel až ve druhé polovině čtvrté stovky žebříčku a do hlavní soutěže se
dostal jen díky volné kartě od organizátorů. A jejich
sázka na svého koně se jim vyplatila měrou vrchovatou. Jen tak dál!

zklamání turnaje

ROBIN HAASE

Jeden ze dvou hráčů první světové padesátky, který
se na prostějovských kurtech letos představil (tím
druhým byl Radek Štěpánek), se z pavouku bohužel pakoval už ve druhém kole. Přestože nizozemský
hráč nic neodflákl, na slovenské překvapení jménem
Norbert Gomboš prostě a jednoduše nestačil a v dramatické koncovce padl. Úlohu zahraniční hvězdy,
která se měla představit v sobotní řeži o celkové vítězství tak nenaplnil.

CHALLENGER POTVRDIL SVĚTOVÉ RENOMÉ
„Návštěvy byly největší v historii a atmosféra v hledišti
jedním slovem výborná,“ liboval si Miroslav Černošek

Jedenadvacátý ročník tenisového podniku UniCredit Czech
Open 2014 potvrdil pozici nejlepšího challengeru na světě.
Start osmi hráčů z první světové stovky a účast téměř kompletní tuzemské špičky přilákala během uplynulého týdne do
areálu Národního tenisového
centra MORAVAvelký počet diváků. Odhady hovoří o tom, že
během sedmidenní poutě zavítalo ke dvorcům TK Agrofert až
deset tisíc příznivců! Ti tak dali
jasně najevo, že o tak kvalitní
turnaj je v Prostějově zájem.
Prostějov/lv
„Návštěvy byly největší v historii a atmosféra v hledišti jedním slovem výborná.
Diváci potvrdili, že naše filozofie získat pro
turnaj co největší počet domácích tenistů, je
jednoznačně správná. Na jejich výkony jsou
příznivci každoročně zvědaví,“ prohlásil

Miroslav Černošek, jednatel spolupořádající
marketingové společnosti TK PLUS.
Průběh celého týdne v prostějovském areálu
oslovil rovněž zástupce titulárního partnera
Jiřího Kunerta. „Nádherné zážitky, skvělé
výkony. Už se těšíme na příští ročník,“ konstatoval Kunert, předseda představenstva
a generální ředitel UniCredit Bank. Tím dal
jasně najevo, že titulární partner u Czech
Open nadále zůstává (informujeme na straně
17 dnešního vydání - pozn.red.) „Naší bance
se navíc líbilo i obsazení finále. V Čechách
máme silnou pozici, posilujeme na Slovensku. Česko-slovenské derby o titul bylo
z tohoto pohledu skvělé,“ dodal s úsměvem
Kunert.
Prezident Českého tenisového svazu Ivo
Kaderka zhodnotil jednadvacátý ročník
z mezinárodního pohledu. Šéf bílého
sportu připomenul, že prostějovské klání
nemá konkurenci v Evropě ani na světě.
„Všechno tady funguje, hráči jsou spokojení, turnaj se líbí partnerům. Víc si snad
nemůžeme přát,“ vypočítal hlavní přednosti UniCredit Czech Open Ivo Kaderka.
Na rozdíl od Jirky Kunerta, já jsem si ve
finále přál Adama Pavláska, který sehrál
vynikající turnaj, poprvé ve své kariéře postoupil na challengeru do semifinále a bylo

Foto: Lenka Sedláčková
by hezké, kdyby udělal ještě jeden krok
a byl ve finále....“
Kaderka tím vyzdvihl i další vynikající výsledky českých tenistů, kteří se představili
ve startovním poli. „Před třemi lety jsme
především pro tyto naše mladé hráče začali
pořádat turnaje kategorie Future. Šlo nám
o to, aby se rychleji prokousali žebříčkem
směrem nahoru. Prostějovské výsledky ukazují, že to bylo dobré rozhodnutí. Investice se
nám vyplácí a máme z toho velkou radost,“
dodal první muž českého tenisu.
V každém případě předevšímAdam Pavlásek
a Jiří Veselý (na snímku) naznačili, že můžou
navázat na současné úspěchy Tomáše Berdycha nebo Radka Štěpánka.Ato je jedině dobře.
I díky tomu se jedenadvacátý ročník mezinárodního turnaje UniCredit Czech Open 2014
vydařil na jedničku.

CO ZAZNĚLO
v okolí dvorců
„Naposledy jsem byl v Prostějově před více než
dvaceti lety. Od té doby se všechno posunulo hodně dopředu. S ředitelkou turnaje Petrou Černoškovou se spolupracovalo výborně. Vždy je příjemné, pokud můžete fungovat s člověkem, který má
o věcech velmi dobrý přehled. Překvapil mě velký
počet špičkových domácích hráčů. Určitě by měli
jiné možnosti, jak se připravovat například na Wimbledon, takže oceňuji, že touto formou podporují
český tenis. Zároveň tak přilákali hodně diváků.“
Roland Herfel,
supervisor UniCredit Czech Open
„V Prostějově předvedli zvláště hráči ročníku 1995
a 1996 velmi dobré výkony, pochvalu zaslouží Daniel Knoflíček, který se kvalifikoval a v prvním kole
hlavní soutěže předvedl výborný výkon. David Poljak a Zdeněk Kolář, oba ročník 1996, sbírali první
zkušenosti na mezinárodním poli v kategorii dospělých ve čtyřhře. Naprosto dokonale vyžil divokou
kartu Adam Pavlásek. Věřím, že se na konci sezony
bude pohybovat kolem dvoustého místa ATP.“
Jaroslav Balaš,
sportovní ředitel Českého tenisového svazu
„Škoda, že nedošlo na prostějovské finále, i tak
Adam odehrál dobrý turnaj. S Gombošem neměl
šanci na úspěch, nedostal se vůbec do zápasu. Největší problém byl na servisu. Jirka Veselý naopak
využil zkušeností z loňského ročníku. V semifinále ukázal, že z Radka ztratil respekt a v posledním
utkání jednoznačně dominoval.“
Jaroslav Navrátil,
trenér Jiřího Veselého a Adama Pavláska

„Mám tu přátele, je zde krásné zázemí, prostě jsem tady velice rád,“ přiznal při návštěvě Prostějova Ivan Lendl

Prostějov/jim – Rovné tři dny strávila v Mekce českého tenisu světová
legenda tohoto sportu Ivan Lendl.
Ostravský rodák a vítěz celkem osmi
grandslamů zavítal do Prostějova
hned v pondělí a první dva dny svého
pobytu věnoval aktivitám spojeným
s marketingovou společností TK
PLUS, středa byla zasvěcena médiím a široké veřejnosti.
„Je mi vždy velkou ctí, když mohu
být vedle člověka, který toho hodně
dokázal pro světový i český tenis, pro
Českou republiku a který dokáže být
takovým kamarádem, kterým vůči mně
a mé ženě je,“ přivítal někdejšího vítěze
Davis Cupu, dlouholetou světovou jedničku a celkově devatenáctinásobného
grandslamového finalistu Miroslav
Černošek, spolumajitel prostějovské
marketingové společnosti TK PLUS
a majitel Česká sportovní a.s., která
s Lendlem již několik posledních roků
intenzivně spolupracuje.
Jako dárek předal Černošek slavnému
tenistovi a sběrateli umění dobovou fotografii židovského Prostějova. „Mně se
tu líbí vždycky, proto sem jezdím, to je
celkem jednoduché. Mám tady přátele
a krásné zázemí, jsem tudíž zde velice
rád. A jsem také rád, že tu letos neprší,
byť posledních pár dní to bylo horší. Byli
jsme se společně podívat na Lukáše Ro-

pozoroval jejich trénink. Již během
něj a také po jeho skončení poradil
malým i odrostlejším hráčům několik
věcí, na které by si měli dávat pozor,
a následovala společná fotka. „Vašim
trenérům do toho nebudu mluvit, oni
sami nejlépe vědí, co je pro vás dobré. Jednu radu vám však přesto dám.
Hrajte a bavte se tenisem,“ vzkázal
jim.
Odpolední program následně zakončila očekávaná autogramiáda

F o t o r e p o r tá
Fotoreportáž
áž

sola a těším se, že se podívám i na Jirku
Veselého a Adama Pavláska, jak budou
hrát,“ prozradil Ivan Lendl.
I proto dal Prostějovu a zdejšímu
UniCredit Czech Open přednost
před Paříží a tamějšímu French
Open, přestože to právě letos bylo
rovných třicet let od jeho premiérového vítězství na tomto antukovém turnaji. „Cítím se tu jako doma.
Někdo mi to minulý týden připomenul, že to bylo třicet let, já jsem si to
ani neuvědomil. Byl jsem tehdy o třicet let mladší,“ pousmál se.

A zavzpomínal na tehdejší finále proti Johnu McEnroeovi. „Nevypadalo
to moc dobře. Hráli jsme spolu předtím již dvakrát, jednou ve Forest Hills
na zelené antuce, pak v Düsseldorfu,
a oba ty zápasy měly stejný průběh
jako první dva sety v Paříži. Tam to
nevypadalo dobře, ale po třetím setu
už jsem si věřil a cítil jsem, že je
šance to vyhrát,“ vybavil si tehdejší
pocity.
Po tiskové konferenci se přemístil na
kurty, kde se pozdravil s nadějemi
zdejšího tenisového klubu a bedlivě
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OBSÁHLÝ ROZHOVOR
S IVANEM LENDLEM SI
MŮŽETE PŘEČÍST
NA STRANĚ 32
DNEŠNÍHO VYDÁNÍ

jak se měla hvězda...
2x foto: Jiří Možný

Rady odborníka. Někdejší tenisový vládce pozoroval trénink čle- Dar. Od spolumajitele společnosti TK PLUS Miroslava Černů TK Agrofert Prostějov a každému se snažil předat své postřehy. noška obdržel Ivan Lendl fotografii židovského Prostějova.

Radek ŠTĚPÁNEK (ČR- 1/DK)
DKK) Radek ŠTĚPÁNEK 3:6, 6:0,, 66:2
:2

Jan HERNYCH (ČR)

Večerníku muž středního věku třímající fotku Ivana Lendla z doby, kdy
sváděl boje s Johnem McEnroem,
Borisem Beckerem, Matsem Wilanderem či Patem Cashem.

Společné foto. Talentované děti prostějovského oddílu, které dostaly možnost
ukázat se před sportovní legendou.
Foto: Jiří Možný

Hrací pavouk dvouhry mezinárodního tenisového turnaje

Michail KUKUŠKIN (Kazachstánn - 44))

v atriu Hotelu Tennis Club, při níž
si dlouhou frontu na podpis či fotku s radostí vystáli nejen děti, ale
i jejich rodiče či vrstevníci aktuálně
čtyřiapadesátileté legendy a někdejšího kouče Andy Murrayho, právě
pod jehož vedením Skot postupně
vyhrál olympijské hry, US Open
i Wimbledon.
„Byl to můj idol, moc jsem mu fandil
a mám takovou radost, že se mi může
podepsat. Stále je to borec,“ svěřil se

Rosol si spravil chuť v deblu

6:2, 6:2

:1
:1
6:2,, 66:1
Norbert GOMBOS

Prostějov/lv – Hodně zklamaný byl po vyřazení v singlu Lukáš Rosol, který jako
třetí nasazený myslel na celkové vítězství. Šek pro šampiona převzal alespoň ve
čtyřhře společně s Němcem Begemannem. „Vyřazení mě mrzelo. Úspěch v deblu
byl alespoň částečnou náplastí,“ uvedl daviscupový reprezentant.

Mužský turnaj ozdobila Kvitová

Prostějov/lv - Po návratu z Paříže se v areálu tenisových kurtů pravidelně objevovala Petra Kvitová. Některé zápasy sledovala, především se ale na umělé
trávě v Kostelci na Hané připravovala na Wimbledon. „Natažený stehenní
sval se lepší, věřím, že to bude v pořádku,“ nechala se slyšet světová šestka.

Novákovi jde i golf

Slavkov u Brna/lv - Součástí doprovodného programu byl golfový turnaj,
který se konal ve Slavkově u Brna v Austerlitz Golf Clubu. Ve vložených
soutěžích Longest Drive vyhrál Zdeněk Kverka, v Nearest to Pin Jiří Novák.
Umístění v jednotlivých kategoriích dle handicapů: 0 – 18: Milan Velek, 18,
1 – 27: Sabina Matzenaurová, 27, 1 – 36: Jiří Novák, 37 – 54: Martin Dejdar.

Tradiční tenisový turnaj UniCredit Bank

Norbert GOMBOS 1:6, 7:6 (4), 6:1

:33
6:4,, 66:3

1. kolo: Bednarek, Dlouhý (Polsko/ČR - 1) - Demoliner, Raja (Brazílie/Indie)
6:4, 6:4; Cerretani, Siljeström (USA/Švédsko) - Angelinos, Devvarman (Řecko/
Indie) -6:4, 6.4; Čermák, Elgin (ČR/Rusko - 4) - Klahn, Nedovyjesov (USA/Kazachstán) 6:7, 6:3, 11:9; Polanski, Šamasdin (oba Kanada) - Pospíšil, Konečný
(oba ČR - DK) 6:4, 7:6 (3); Kowalczyk, Zelenay (Polsko/Slovensko) - Michon,
Souza (Francie/Brazílie) 7:6 (6), 6:3; Pavlásek, Veselý (oba ČR - DK) - Emmrich, Kas (oba Německo - 3) 6:3, 6:7 (5), 10:7; Kolář, Poljak (oba ČR - DK)
- Arguello/Velotti (oba Argentina) 7:6 (12), 4:6, 10:8; Begemann, Rosol (Německo/ČR - 2) - Junaid, Mertiňák (Austrálie/Slovensko) 2:6, 7:6 (5), 12:10.
Čtvrtfinále: Cerretani, Siljeström - Bednarek, Dlouhý 7:5, 0:6, 10:3; Polanski, Šamasdin - Čermák, Elgin 6:4, 1:6, 12:10; Pavlásek, Veselý - Kowalczyk, Zelenay 7:6(4), 7:6(4); Begemann, Rosol - Kolář, Poljak 6:2, 6:2.
Semifinále: Polanski, Šamasdin - Cerretani, Siljeström 6:4, 6:4; Begemann,
Rosol - Pavlásek, Veselý 6:2, 6:4
Finále: Begemann, Rosol - Polanski, Šamasdin 6:1, 6:2

Střípky z UniCredit Czech Open

66:4
:4
Matthias BACHINGER 6:3,, 6:

Michal KONEČNÝ (ČR - Q)
Norbert GOMBOS (Slovensko)
ko)
o) Norbert GOMBOS
Peter GOJOWCZYK (Německo)
ckko)
o)
Robin HAASE (Nizozemí - 22)) Robin HASSE

Hrací pavouk čtyřhry mezinárodního tenisového turnaje

6:2, 6:1

1. - 7. června 2014

Prostějov/lv - Páteční doprovodný program při turnaji UniCredit Czech Open
patří již tradičně zaměstnancům a významným klientům banky, kteří zde hrají
svůj deblový turnaj. V letošním finále přehrála dvojice Navrátilová - Vik pár Navrátil - Navrátil 7:6(0). Vítězům i poraženým finalistům předal trofeje předseda
představenstva a generální ředitel UniCredit Bank, a.s. Jiří Kunert.
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„Podařilo se mi využít zkušenosti z minulého ročníku,“ Nemusel jsem trápit angličtinu,

přiznal po triumfu domácí tenista JIŘÍ VESELÝ těšilo slovenského finalistu

Prostějov - Na velké vlně se od návratu po
problémech s achilovkou veze Jiří Veselý.
Díky zdravotním potížím sice na chvíli vypadl
z první světové stovky, pak se ale rozehrál na
challengeru v Bordeaux, následně postoupil do
semifinále podniku ATP vDüsseldorfu a vyhrál
svůj premiérový zápas na grandslamu v Paříži.
Formu potvrdil výhrou ve finále prostějovského
UniCredit Czech Open. „Malou oslavu si zasloužím,“ usmíval se po vítězství Veselý.
Ladislav Valný
Jak se vám líbilo vaše vystoupení v Prostějově?
„Začátek nebyl ideální. Los
mi přiřadil tenisty, které neznám. Hráli pomaleji, než
jsem v poslední době zvyklý, a proto to nebylo snadné.
Od čtvrtfinále se mi podařilo
odehrát kvalitní zápasy, které jsem fyzicky i psychicky
ustál. Na domácí půdě je to
ale vždy těžší. Na jedné straně je podpora fanoušků, na
druhé větší tlak a očekávání.
Všechno ale dobře dopadlo
a můžu být spokojený.“

V některých zápasech
jste přečkal obtížné okamžiky. Kde se ve vás bere síla
zvrátit nepříznivý vývoj utkání?
„Nerad prohrávám. I v těžkých
chvílích se snažím něco změnit. Pořád vymýšlím, jak můžu
výsledek otočit. To mě provází
celou dosavadní kariérou a je to
jeden z důvodů, proč se mi docela daří...(úsměv)“
S probíhající sezonou
jste tedy spokojený?
„No, hlavně první měsíce byly
průměrné a pak přišlo zranění.
Byl jsem spíš docela nešťastný.
K tomu přišlo vypadnutí z prv-

ní stovky. Po návratu na kurty
se ale vše obrátilo. Pomohl mi
trénink a teď se zdá, že jsme
s celým týmem na dobré cestě.
Uvidíme, kam nás dovede.“
Zatím vás dovedla třeba k vítězství v Prostějově. To je velmi dobrý výsledek…
„Mám z něj radost. Podařilo se
mi využít zkušenosti z minulého ročníku, kdy jsem hrál ve
finále a prohrál. Všechno bylo
výborně zorganizované. Celkové pocity z takového úspěchu
jsou opravdu příjemné. Vždy
jsem o tom snil, vyhrát turnaj
na domácí půdě, před prostějovským publikem, které mi
fandí.“
Díky zranění ale nemáte jistou účast v hlavní
soutěži ve Wimbledonu. Budete zklamaný, když půjdete
do kvalifikace?
„Někteří hráči se odhlásili, stále
je šance, že půjdu rovnou do
zápasu prvního kola. Když ne,
budu bojovat, abych si hlavní
soutěž zahrál. Kvalifikace je
hodně náročná, ale já mám rád
výzvy.“

Finalisté. Naděje českého a slovenského tenisu Jiří Veselý (na snímku vlevo) a Norbert
Gomboš se mohli po finále těšit ze šeků na 15 300, respektive 9 0000 eur.
Foto: Lenka Sedláčková

Prostějov/lv – Téměř v domácím prostředí se slovenský tenista Norbert
Gomboš dočkal svého největšího úspěchu v kariéře.
V letošní sezoně se sice již
probojoval do finále challengeru ve francouzském
Cherbourgu, sám si však
více cení prostějovského
výsledku. „Tento turnaj
byl jednoznačně lépe obsazený. Opravdu je to spíše
podnik úrovně ATP. Před
začátkem jsem nečekal, že
se dostanu tak daleko. O to
větší mám radost,“ hodnotil své vystoupení 166. hráč
světového pořadí.
Slovenský tenista v průběhu
turnaje vyřadil dva nasazené
hráče. Nejprve dvojku Robina Haaseho z Nizozemí a
pak Němce Juliana Reistera.
V obou případech potřeboval k úspěchu tři sety. „Bylo
to hodně náročné. Těsně
před Prostějovem jsem hrál
v Itálii a byl docela unavený.
Ale jak se ukázala, nějaké
síly ještě v záloze byly,“ poznamenal Gomboš.

V semifinálovém duelu
si poradil i s domácí nadějí Adamem Pavláskem,
s nímž měl nepříznivou bilanci 1:2 na zápasy. „Přesto
jsem si věřil. Od posledního
našeho zápasu se toho hodně změnilo. Chtěl jsem hrát
rychle a záměr se podařil,“
těšilo slovenského tenistu.
Svěřence trenéra Borise Borguly sledoval v areálu také
kouč slovenské reprezentace
Karol Kučera, který se právě
v Prostějově v rámci prvního
ročníku radoval z celkového úspěchu. „O tom jsem
věděl. A těšilo mě, že Karol
byl v hledišti,“ komentoval
přítomnost trenéra národního
výběru poražený finalista.
Pobyt v Prostějově si Gomboš užíval. Především v prvních kolech cítil podporu fanoušků, kteří byli v duelech
se zahraničnímu hráči na
straně slovenského tenisty.
„Fandili a to bylo příjemné.
Stejně jako skutečnost, že
jsem nemusel trápit angličtinu,“ usmíval se při odjezdu
z Hané třiadvacetiletý hráč.

Průřez jedenadvacátým ročníkem mezinárodního turnaje UniCredit Czech 2014

JIŘÍ VESELÝ VYLEPŠIL LOŇSKÉ FINÁLE, ADAM PAVLÁSEK ŠOKOVAL
Úspěch domácích barev stvrdily i výkony dalších českých tenistů včetně Rosolova triumfu v deblu

Prostějov/lv - Na tenisových dvorcích v Prostějově
se po celý uplynulý týden psal jednadvacátý příběh turnaje UniCredit Czech Open, který měl opět
zajímavou zápletku. Velezkušený daviscupový
reprezentant Radek Štěpánek na čtvrtý triumf nedosáhl a tak úspěchy slavila nastupující generace.
Adam Pavlásek na divokou kartu postoupil až do
semifinále, Jiří Veselý proměnil druhou finálovou
účast na domácím challengeru v řadě s dotací 106
500 eur v celkové vítězství. Výkony nejen obou
těchto hráčů ukázaly, že český tenis nemusí mít
z budoucnosti takový strach, jak někteří škarohlídi
předvídají...
Pavlásek na úvod
šokoval, domácí
Pospíšil neuspěl
Finálové zápasy kvalifikace
otevřely pondělní program
UniCredit Czech Open. Do
hlavní soutěže postoupili hráč
domácího TK Agrofert Michal
Konečný, dále Daniel Knoflíček a Francouzi Tristan Lamasine a Julien Obry. „Michal
Konečný potvrdil pozici druhého
nasazeného v kvalifikaci. Postup
domácího Daniela Knoflíčka byl
ale velkým překvapením. Dosáhl
na svůj životní úspěch,“ ohlédl se
za úspěšnou kvalifikací sportovní
ředitel Českého tenisového svazu
Jaroslav Balaš.
Ještě v pondělí přišly na řadu
úvodní zápasy prvního kola. O
velké překvapení se málem postaral zkušený matador Jan Hernych.
V duelu s Kazachem Michailem
Kukuškinem vyhrál první set 6:2.
Nasazená čtyřka srovnala díky
zkrácené hře a utkání dovedla
k vítězství po výsledku 6:3 v rozhodující sadě. „Zpočátku jsem
udělal několik chyb a dobře hrající Hernych se dostal do tempa.
Musel jsem pořádně zabrat, abych
utkání otočil,“ oddechl si po zápase 54. hráč světového žebříčku
ATP. Do druhého dějství postoupil
dále Němec Bachinger po výhře
nad Francouzem Millotem a další
Němec Reister, turnajová sedmička, potvrdil roli favorita v duelu
s Janem Mertlem. Jako poslední
si vybojoval postup Belgičan Germain Gigounon po třísetové výhře
na Miloslavem Mečířem.
Jako první si z českých tenistů
vybojoval postup do druhého
kola Adam Pavlásek. Prostějovský hráč porazil již v rámci úterního programu nasazenou pětku
Bradleyho Klahna z USA hladce
ve dvou setech a parádně tak využil divokou kartu od pořadatelů
turnaje. Americký tenista měl problémy se zády a během utkání se
nechal dvakrát ošetřovat. „Snažil
jsem se soustředit především na
svoji hru a příliš nesledoval, co
se děje na druhé straně dvorce. Je
to zatím moje největší vítězství,“
řekl Pavlásek po úspěchu nad 71.
hráčem světa. Bez větších problémů si Lukáš Rosol poradil s francouzským kvalifikantem Juliánem
Obrym. Nasazená trojka vyhrála
6:4, 6:3, když v každém setu pro-

1. kolo

lomila servis soupeře a náskok si
v klidu pohlídala. Žádné potíže
neměl ani obhájce loňského finále
Jiří Veselý, který své vítězství nad
Tristanem Lamasinem z Francie v
poklidu kontroloval. „Byl to dobrý
soupeř na rozehrání. Průběh jsem
měl pod kontrolou. Žádná těžší
chvilka nepřišla. Podal jsem slušný výkon,“ pochvaloval si Veselý.
Náročný zápas odehrál prostějovský rodák Jaroslav Pospíšil.
Se Slovákem Jozefem Kovalíkem
ztratil první set hladce 1:6, pak
po stejném výsledku vyrovnal a
dramatickou bitvu rozhodovala
koncovka třetí sady. V ní uspěl
slovenský tenista, který vyhrál 7:5.
Těžkou práci měl nejvýše nasazený
Radek Štěpánek. V repríze prvního
kola z French Open porazil Argentince Facunda Arguella, když opět
doháněl ztrátu a prokázal, že je
velký bojovník. „Za stavu 3:1 jsem
měl slabší chvilku. Od druhého setu
ale hra dostala šťávu a průběh jsem
už pak měl pod kontrolou. Věděl
jsem, co mám dělat. V průběhu duelu se soupeř trochu vztekal a to byl
pro mě dobrý signál,“ komentoval
své vystoupení Štěpánek.
V prvním kole se naopak s turnajem
rozloučil Michal Konečný. V duelu
s Norbertem Gombošem byl od
začátku pozadu. Slovák diktoval
tempo a zvítězil hladce 6:2, 6:1.
Na úspěch z kvalifikace nenavázal
ani Daniel Knoflíček po porážce
z Brazilcem Ricardo Hocevarem.
Do dalšího klání postoupil Brazilec
Joao Sousa po vítězství nad Řekem
Theodorososem
Angelinosem,
Francouz Alex Michon porazil
Inda Somdeva Devvarmana, Kazachstánec Aleksander Nedovjěsov přehrál Benjamina Ballereta,
Kanaďan Peter Polansky přetlačil
Argentince Augustina Velottiho ve
třech setech. V posledním utkání
dne se radoval také druhý nasazený
Robin Haase z Nizozemí, když vyřadil nebezpečného Němce Petera
Gojowczyka.
V úvodním dějství soutěže
čtyřher uspěly tři ze čtyř nasazených dvojic. Jedničky Bednarek
s Dlouhým si poradili s brazilsko-indickým párem hladce ve dvou
setech, čtyřky Čermák s Elginem
musely do tie-breaku a dvojky
Rosol s Begemanem dokonce ve
druhé sadě odvracely vyřazení.
Jediným párem, který nakonec
ostrouhal, byli Němci Emmrich
s Kasem, které poslaly z pavouku

domácí naděje Pavlásek a Vese- neposlední řadě i Francouz Michon, než ve druhém kole a z postupu utkání... V každém setu jsem měl
lý. Bohužel konečná hned zkraje který přešel přes Kanaďana Polan- mám velkou radost,“ uvedl po čtvr- dva brejky, vždy ale přišla slabší
soutěže byla vystavena i další pro- skiho.
chvilka, což mě provázelo celý
tečním vítězství Veselý.
stějovské dvojici Konečný – PospíJako poslední postoupil mezi nej- týden. Chtěl jsem vyhrát počtvrté,
šil, jenž nestačili na Polanskiho se čtvrtfinále nejcennější skalp
lepší čtyři Radek Štěpánek, turnajo- nevyšlo to. Možná za rok,“ uvedl
Pavláska, dál šli
Shamasdinem. Naopak divokou
vá jednička. S Alexem Michonem po porážce Štěpánek, který chce na
i
Veselý
a
Štěpánek
kartu využili kolář s Poljakem, kteří
to neměl jednoduché. Zarputilý vyřazení co nejdříve zapomenout.
uspěli v bitvě s Argentinci Arguel- Úvodní čtvrtfinále proti sobě Francouz se dlouho držel ve hře a „Antuková část sezony skončila.
lem a Velottim.
svedlo dva české tenisty, při- povolil až v koncovkách setů. „Pár Teď je na řadě tráva.“ Především
čemž favoritem byl třetí nasaze- chyb z mé strany tam bylo. V důle- s postupem byl spokojený Veselý,
úspěch českých
ný Lukáš Rosol. Domácí talent žitých okamžicích se mi ale podaři- před turnajem jedenaosmdesátý
2. kolo barev a „dvojka“
Adam Palásek se ale v Prostějo- lo zvýšit tempo a to bylo rozhodují- hráč světa. Jinak však byl v výkoz kola ven
nu poměrně kritický. „V žebříčku
vě představil ve výborné formě cí,“ konstatoval Štěpánek.
Jízda domácích tenistů na a tu prokázal také v duelu s 52. Překvapivou jízdu turnajem si krásy by tenhle zápas byl hodně
UniCredit Czech Open neskon- hráčem světa. Úvodní sadu získal prodloužil Slovák Norbert Gom- dole. Bylo to nahoru dolů, taková
čila ani v průběhu třetího hrací- Rosol v poměru 7:5, v tom druhém boš, když ve čtvrtfinále vyřadil oťukávaná. Na dívání to moc neho dne, kdy bylo na programu srovnal Pavlásek krok ve zkrácené dalšího nasazeného hráče Juliana bylo,“ mínil Veselý. „Na rozdíl od
Radka jsem přestal v závěrech setů
druhé kolo. Všichni čtyři v těchto hře. Start rozhodující sady patřil Reistera z Německa 1:6, 7.6, 6:1.
zápasech uspěli a postoupili tak favoritu utkání, který získal slibný Konečná pro další dvě nasazené kazit a to rozhodlo. Sem rád, že
do čtvrtfinále. Ve svých zápasech náskok (3:1), domácí naděje ale dvojice ve čtyřhře přišla ve čtvrt- jsme to ustál především psychicztratili jediný set a vesměs po- zabojovala, vyhrála 6:4 a postou- finále. Bednarek s Dlouhým ani ky,“ dodal Veselý.
tvrdili svoji třídu. Mimo hru se pila do semifinále. „Nebyl jsem ani Čermák s Elginem nenaplnili pa- Ve druhém semifinále narazil
naopak dostal druhý nasazený příliš nervózní. Uhrál jsem tady dvě pírové předpoklady. Naopak mezi Adam Pavlásek na Norberta
Nizozemec Robin Haase, který kola se soupeři, kteří jsou v žebříč- čtyři nejlepší prošli Pavlásek s Gomboše a slovenský tenista byl
nestačil na Slováka Norberta ku přede mnou. Mohl jsem jenom Veselým i favorizovaní Rosol a tentokrát nad síly prostějovskézískat. Stejné to bylo i ve čtvrtfiná- Begemann.
ho hráče. V každém setu dovolil
Gomboše.
soupeři pouze dvě hry a podruhé
Lukáš Rosol začátek zápasu s Bra- le,“ prohlásil Pavlásek, který zvládl
budoucnost
měla
v sezoně postoupil do finále chalzilcem Hocevarem trochu podcenil. i kritickou chvilku za stavu 1:3 ve semifinále
navrch, senzací se
lengeru. „Porážka pochopitelně
V koncovce setu ještě prohrával 4:5, třetí sadě. „V páté hře jsem vyhrál
stal Slovák Gomboš mrzí, ale celkově musím brát tento
pak se ale zvedl a vyhrál ve zkrácené Lukášův servis a pak to už bylo otehře. Ve druhé sadě v jednom přípa- vřené až do konce. Tohoto úspěchu V repríze posledního finále z loň- týden pozitivně. Věřím, že mi tento
dě získal Brazilcův servis a náskok si hodně cením,“ dodal vítěz.
ského roku na sebe narazili Ra- výsledek pomůže v dalším průběhu
udržel. „Předchozí dva vzájemné Michail Kukušnin z Kazachstá- dek Štěpánek a Jiří Veselý. Před sezony,“ řekl Pavlásek.
zápasy byly velmi těsné, tak jsem nu proti Jiřímu Veselému prospal rokem se radoval zkušený davis- Boje o deblová finále se staly kořisopět čekal tuhý boj. Věděl jsem, že začátek zápasu a dostal kanára, ve cupový reprezentant po poměrně tí kanadského páru Polanski – ShaHocevar hraje dobře. Jsem rád, že druhém setu ale ukázal, proč je na jasném výsledku 6:4, 6:2. Po roce masdin a německo-české dvojky
se mi s ním podařilo udržet vítěznou hranici světové padesátky. Česká to ale byl mnohem vyrovnanější Begemann - Rosol. Druzí nasazení
šňůru,“ řekl po utkání Rosol. Jiří kometa posledních týdnů prohrá- zápas. V jeho úvodu si oba soupeři vyřadili ke smutku domácích přízVeselý zdolal Belgičana Germaina vala 1:4. Velkou bojovností pak brali servis, pak se však projevila nivců nadějné duo TK Agrofert Jiří
Gigounona ve dvou setech, po utká- soupeře zlomil a vítězství 7:5 mu dravost Veselého, který vyhrál 7:5. Veselý - Adam Pavlásek.
ní ale přiznal, že se na kurtu necítil otevřelo cestu mezi čtyři nejlepší. Ve druhé sadě Štěpánek vedl již
jednoznačná
nejlépe. „Byl jsem hodně svázaný a „Za stavu 1:4 jsem už příliš nevě- 5:2, prostějovský hráč i tak srovnal
finále
záležitost pro
nebyl schopen se do konce prvního řil, že utkání skončí ve dvou setech. krok a vynutil si zkrácenou hru. V
Veselého
setu zbavit nervozity. Z mého pohle- Podařilo se mi ale snížit a vyplati- tie-breaku zvítězil 7:1 a ukončil
du jsem hrál velice škaredý tenis. Jen lo se, že jsem nevypustil ani jeden Štěpánkův sen o čtvrtém vítězství v Rozhodující utkání nabídlo česjsem podával a nic zásadního jsem míč. Rozhodně to byl lepší výkon Prostějově. „Prohrál jsem vyhrané ko - slovenské derby. Na zápas se
neuhrál,“ konstatoval Veselý, který
připustil že cítil tlak ze strany fanoušků. „Teď už to snad bude lepší. Jestli
2x foto:
ale chci v turnaji zůstat, musím hrát
Lenka Sedláčková
lépe,“ dodal prostějovský tenista.
2x foto:
Divokou kartu od pořadatelů
Josef Popelka
naplno využíval Adam Pavlásek.
1x foto:
S Brazilcem Souzou sice prohrál
www.czech-open.cz
první set, po zlepšeném výkonu ale
skóre otočil a po výsledku 2:6, 6:3,
6:3 zaslouženě postoupil. „V prvním setu jsem si nemohl zvyknout
na soupeřův servis. Ve druhém setu
jsem přestal kazit. Hrál jsem lépe a
zaplněný centrální dvorec
lépe," radoval se Pavlásek.
V poklidu prošla do čtvrtfinále
turnajová jednička Radek Štěpánek. Obhájce loňského vítězství
porazil Slováka Kovalíka 6:1, 6:4, i
když ve druhém setu dvakrát prohrál
své podání.
„Opět jsem měl slabší chvilku, dvakrát po sobě jsem prohrál servis.
Soupeř v tom okamžiku zahrál čtyři
neuvěřitelné míče, takže jsem si neboš po finále
Norbert Gam
měl co vytknout. Kovalík vyhrál za
Jiří Veselý a
celý zápas jednou svůj servis, držel
jsem jej pod tlakem,“ hodnotil zápas
Štěpánek.
Kromě již zmíněného překvapení
v podobě postupu Gomboše přes
Haaseho proklouzli mezi osmičku
i jedenadevadesátý hráč světového
žebříčku Julian Reister z Německa,
který si poradil s krajanem Bachingerem. Další „derby“, tentokrát
kazažské, vyhrál favorizovaný KuRadek Štěpánek
kuškin, jež zdolal Nedovyjesova a v

evidentně lépe vyspal Jiří Veselý.
Norbert Gomboš totiž hned na začátku ztratil servis a prostějovských
tenista svého soupeře držel dlouhodobě pod tlakem. V sedmé hře
získal podruhé podání a Slovák
vztekle odpálil míček do nebes.
Vzápětí český tenista potvrdil svůj
náskok a získal první sadu. „Hodně mi pomohl začátek. Norbert
prohrál servis a já své podání i přes
menší problémy pokaždé uhájil.
Soupeř byl dole a to se podařilo využít,“ prohlásil Veselý. Vedení 1:0
evidentně Veselého povzbudilo. I
nadále drtil protivníka celodvorcovým tenisem a propracoval se
k náskoku 4:0. Gomboš už nenašel
sílu na obrat, často kazil a neudržel
míč v delších výměnách. Získal
sice ještě dva gamy, což na vítězství
nemohlo stačit.
Jiří Veselý ve druhém prostějovském finále zvítězil dvakrát 6:2,
do žebříčku ATP získal 125 bodů
a na konto si připsal 15 300 eur.
„Upřímně řečeno, čekal jsem těžší
zápas. Soupeři to příliš nešlo. Ale to
neznamená, že nebude menší oslava. Z vítězství mám velkou radost,“
řekl Veselý.
S finálové porážky nebyl Gomboš
zklamaný. Sám si uvědomoval,
že podal opravdu dobré výkony.
„Beru to jako úspěch. Jirka Veselý
byl prostě lepší a zasloužil si celkový triumf,“ uznal Gomboš, který
získal 75 bodů do světového pořadí a šek na 9 000 eur.
Finále čtyřhry, ve kterém pár
Lukáš Rosol - Andre Begemann
porazil kanadskou dvojici Peter
Polanski - Adil Shamasdin, pro
sebe lépe zvládlo duo s českým
daviscupovým
reprezentantem
v sestavě.

Adam Pavlásek

Daniel Knoflíček

Rozhovor Večerníku
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Interview se slavným ostravským rodákem, který počátkem uplynulého týdne navštívil Prostějov

„CHCI JEŠTĚ TROCHU HRÁT, TAK POTŘEBUJI TRÉNOVAT A BÝT V LEPŠÍ KONDICI“
Ivan Lendl pohovořil o svých aktuálních plánech, trénování Andy Murrayho i českých šancích na zlatý hattrick v Davis Cupu

Prostějov - Tak tohle byla vskutku vzácná návštěva!
První tři dny prostějovského challengeru UniCredit Czech
Open jste mohli nejen v tenisovém areálu vídat jednoho
z nejlepších tenistů historie, Ivana Lendla. Jako hráč byl dlouhé roky absolutní světovou jedničkou, na nejvyšší příčky dosáhl
i v pozici trenéra. Nyní po ukončení spolupráce se Skotem Andy
Murraym zaměřuje svoji pozornost opět na hráčskou stránku
a pilně se připravuje na další tenisové exhibice. Ani ve veteránské kategorii totiž nepřestal být profesionálem se vším všudy.
Ostatně, že vše, čemu se věnuje, dělá na maximum, je o něm
známo po několik desítek roků. Počátkem uplynulého týdne
si vyhradil několik volných dní, které se rozhodl strávit po boku
Miroslava Černoška a jeho marketingové společnosti TK PLUS
v Prostějově. Mimo jiné tak došlo na obsáhlou tiskovou konferenci, při níž trpělivě reagoval na všechny položené otázky. Večerník
u toho nemohl chybět...
Jiří Možný
Až do března jste koučoval Andy
Murrayho, máte v současnosti
nějaké nabídky k trenérské činnosti?
„Nějaké by byly, ale s mým časem to teď
není tak, že bych s někým mohl pětadvacet
týdnů
ý v roce jezdit...“
Uvažoval byste aspoň o případných konzultacích?
„To záleží na tom, kdo by to byl a kolik by
k tomu bylo třeba času. Role konzultanta
totiž není jen v tom, že se někomu něco
řekne, ale také s ním dělat trošku víc, než to
vypadá.
Já nerad dělám věci napůl.“
yp
Pokud by tím tenistou byla česká
jednička Tomáš Berdych, nakolik
by vás to naplňovalo?
„Já nikdy neodmítnu nikoho bez toho,
abych o tom přemýšlel, a případně si o tom
s tou osobou popovídal. A Tomáš není výjimkou.“
j
Nebavili jste se o tom zatím?
„Ne. Nevím, jestli jsem na Tomáše
narazil v Key Biscayne, nebo ne, ale naposledy jsem ho viděl v Melbourne při Australian Open a tam jsme se o tom nebavili.“
Miroslav Černošek vám děkoval
za přínos českému tenisu. Byla by
to výzva posunout ho i tímto směrem
a případně pomoci Tomášovi k vysněnému grandslamovému titulu?
„Myslím si, že Tomáš má velmi dobrý realizační tým. Z toho, co jsem za uplynulé
dva roky viděl, když jsem jezdil po turnajích, mohu posoudit, že všechno dělají moc
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dobře. Kdyby Tomáš vyhrál grandslam,
bylo by to fajn. Momentálně má kolem
sebe skutečně velice dobrý tým.“
Kolik šancí podle vás bude ještě
Berdych na zisk grandslamového
titulu mít?
„To nedovedu posoudit... (úsměv) Záleží
na tom, kolik chce roků ještě tenis hrát, jak
dlouho se udrží v té nejužší špičce a hlavně,
jak je na tom jeho tělo. Třeba můj dobrý kamarád Andrés Gómez vyhrál Paříž a bylo
mu třicet let. Jsou kluci, kteří vyhráli po
třicítce, ale i takoví, kteří na to už kondičně
neměli. Z toho, co vidím, tak Tomášovo
tělo vypadá celkem dobře, nemá velká zranění, čili dva tři roky minimálně tam ještě
jsou.
Každý je na tom ale jinak.“
j
Není vám trošku líto ukončení
spolupráce s Andy Murraym?
„Je (úsměv). Je to jako všechno ostatní.
Když člověk chce něco dělat a jsou nějaké cíle a ty se podaří, je to příjemný pocit.
Skamarádili jsme se nejen s Andym, ale
i s celým týmem a s Dannym (Daniel
Vallverdu - pozn. red.) si voláme, posíláme
texty
y skoro každý den.“
Dovedl jste si představit, co vše
s Andym dokážete?
„Myslím si, že v to nedoufal nikdo. Byl
jsem přesvědčený, že může vyhrát nějaké grandslamy, ale že se to podaří takhle
fantasticky, to ne! Andy vyhrál největší
podniky, co mohl. Kdyby mi někdo řekl,
že může uspět ve třech velkých turnajích, vybral bych si přesně tyto tři. Pokud
by uspěl na French Open i Australian

Open a získal stříbro na olympiádě, tak
k
bychom tu seděli a říkali si, jak to bylo
o
dobré, ale on vyhrál Wimbledon, US
S
Open a ještě olympiádu. Navíc v Anglii,i,
to je
j ppohádka!“
Může podle vás pokračovat
at
v těchto úspěších?
„Může toho dokázat hodně a má Dannnyho, který tomu velice rozumí, je velice
schopný a pomáhá mu, bez něj bychom
to spolu nedokázali. Zná Andyho výborně,
takže může být konkurencí na jakémkoliv
v
turnaji.“
j
Koho jiného ze světové špičky
byste chtěl koučovat, kdybyste na
to měl čas?
„Já nerad odpovídám na otázky kdyby, nikdy z toho nic dobrého nevzejde...
(úsměv)“
(
Říkal jste, že jste zaneprázdněn,
co je pro vás teď aktivitou číslo
jedna?
„Byl jsem na cestách pětadvacet týdnů
a bylo toho na mě moc, to už nešlo. Vzhledem k tomu, že chci ještě trochu hrát, tak
potřebuji trénovat a být v lepší kondici. Někdy je potřeba hrát hodně brzo ráno, někdy
po zápasech, a když tam člověk tři čtyři hodinyy sedí, tak pro tělo to není dobré.“
Jaký je váš tenisový program?
„Mám naplánované nějaké exhibice
a chci se na to připravit, abych mohl hrát
tak, abych mohl být sám se sebou spokojený.
ý Dělat to napůl nejde.“
Je to i v exhibicích stále rivalita,
nebo hrajete čistě pro zábavu?
„Jsou to vážné zápasy, spíše ale v tom
smyslu, že každý chce dokázat, jak ještě
umí hrát...(smích) A jestli někdo vyhraje,
nebo prohraje, je už méně podstatné. Důležité je, aby tenis byl dobrý. I s McEnroem
jje to lepší!(úsměv)“
Byl jste u toho, když tehdejší Československo poprvé vyhrálo Davis Cup. Napadlo vás, že tato česká generace ho může vyhrát dvakrát a možná
i třikrát po sobě?
„To je stejné jako s Andym. Napadlo mě,
že můžou vyhrát, speciálně v roce 2012,
tam to vypadalo dobře dost dlouho. Ale
loni to bylo těžší, to nám hodně pomohlo, že ve finále nehrál Djokovič, kluci
toho využili. Dvakrát za sebou vyhrát
Davis Cup, jednou být ve finále, teď jsou
v semifinále a mají velkou šanci opět
vyhrát, všichni by měli radost z toho, že
se to podaří. Je to moc těžké, musí se k

„Prostředí je tam divoké i během
Roland Garros, takže Davis Cup
bude v tomto směru ještě horší...“
legenda bílého sportu IVAN LENDL
o atmosféře semifinále ve Francii
ttomu sejít
jít spousta
t okolností.
k l tí Ať užž jje tto
los, zranění, je toho spousta.“
Je hodně týmů, co mají mezi elitou více hráčů, Česko jen dva…
„Kluci Davis Cup hrají rádi, to je strašně důležité. Není to pro ně povinnost.
A když musel hrát Lukáš Rosol, tak pomohl a uhrál body, které měl uhrát, což
byla velká pomoc, když Tomáš nebo
Radek nehráli. A Jirka Veselý teď začíná
hrát hodně dobře, on by do toho mohl
dorůst. Co si budeme povídat, Radek má
ppětatřicet a nebude to hrát věčně.“
Kam to podle vás může prostějovský talent Veselý dotáhnout?
„Na to neodpovím, v každém případě ale
hraje moc dobře. Viděl jsem jeho semifinále s Karlovičem v Düsseldorfu, když jsem
tehdy byl v Německu, bylo to jen o tom,
že neměl zkušenosti. Kdyby je měl, tak by
zápas
p lehce vyhrál.“
Jakou byste mu dal radu, aby využil svůj potenciál?
„Žádnou (úsměv). Z toho důvodu, že do
toho nevidím přesně. Jak to a co dělají, co
mu sedí či naopak nesedí. Myslím si, že
radit takto z dálky a od stolu je hloupost,
a já to nikdy neměl rád. Když někdo do
novin řekl, no on by měl dělat tohle a tohle
a vůbec nevěděl, o co jde. Já se tomu dost
vyhýbám,
nerad takto někomu radím.“
yý
Semifinále Davis Cupu se bude
hrát na Roland Garros, to prostředí asi nebude příliš přátelské.
„Bude, pro Francouze (smích).“
Jak velké jsou podle vás šance českého týmu?
„Ještě to je moc daleko. Prostředí bude
divoké, o tom není pochyb. My jsme tam
hráli Davis Cup dvakrát, v roce 1979 jsme
vyhráli a v roce 1982 jsme tam prohráli.
Tam to je divoké i během Roland Garros,
takže Davis Cup bude ještě horší.“
V čem se změnil mužský tenis od
doby, co jste hrál v největší formě?

Před novináři. Momentka z tiskovky Ivana Lendla (na snímku uprostřed), po jehož boku
jsou jeho partneři z České sportovní Miroslav Černošek a Karel Tejkal. Foto: Jiří Možný
„Je to rychlejší. V naší době byla důležitá
rychlost a vytrvalost, teď se mi zdá, že je
důležitější rychlost a síla. Vytrvalost je také
třeba, ale síla ji přeskočila v důležitosti.
Ale to je rozvoj každého sportu, ať už se
podíváme na hokej, na fotbal, na basket,
na tenis, tak sportovci jsou vyšší a lépe vytrénovaní. Tréninkové metody, stravování,
rehabilitace, vše za pětadvacet třicet let pokročilo a je lepší.“
Myslíte si, že by vám dnešní doba
seděla?

„Současný tenis by seděl mému stylu,
ale já osobně bych jej už nezvládl. Hraje
se více od základní lajny, hra je více fyzická tím, jak se do toho mlátí novými
strunami. Já teď můžu na kurtu zahrát
různé úhly, o nichž jsem nemohl ani snít.
Všechno je především těmi strunami.
Vždy když se mě ptají, jak bych hrál
v dnešní době, tak na to odpovídám, že
asi tak, jak by plavec plaval, běžec běhal
v dnešní době. Proč by tenis měl být jiný
než jiné sporty?“

kdo je
ivan lendl

„Ivan
I
H
Hrozný“,
ý“ jak
j k se mu pro jeho
j h dokonalost
d k l t přezdíř dí
valo, se narodil 7. března 1960 v Ostravě a profesionální
tenisové kariéře se věnoval mezi rokyy 1978 a 1994. Za tuto
dobu nejprve v barvách Československa a od roku 1986
Spojených států amerických třikrát vyhrál French Open
i US Open, dvakrát Australian Open, jedenáctkrát odešel
z grandslamového finále poražen, z toho dvakrát v pro něj nedobytém Wimbledonu - v roce 1986 padl s Borisem Beckerem, o rok později s Patem Cashem. Jedenáct let v řadě se dostal alespoň jednou do finále některého z turnajů velké čtyřky,
což později vyrovnal Pete Sampras. Jeho devatenáct finále dokázal překonat až
Roger Federer. Světovou jedničkou se poprvé stal 28. února 1983 a na tomto postu
strávil celkem 270 týdnů, čtyřikrát na první příčce žebříčku ATP zakončil i celý
kalendářní rok. Ve dvouhře vyhrál více než tisíc zápasů a získal téměř sto turnajových
ý vavřínů, na odměnách si vydělal
y
více než jednadvacet
j
milionů dolarů. V roce
1980 vyhrál s Československem Davisův pohár. Od prosince 2011 až do března
2014 koučoval Skota Andy Murrayho, který pod jeho vedením vyhrál vytoužený
Wimbledon i US Open a také londýnské olympijské hry 2012. Trvale žije v USA,
s manželkou Samanthou Frankelovou vychovává pět dcer - nejstarší Mariku, dále pak
dvojčata Isabelle s Caroline a Danielu s Nikolou.

