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DO HOKEJE
Foto: koláž Večerníku
Prostějovem v uplynulých dnech pořádně zahýbal záměr radních „věnovat“ částku
ve výši pěti miliónů korun místním Jestřábům. Tento nečekaný krok vzbudil široké
diskuse nejen mezi občany, ale i napříč politickým spektrem a pochopitelně také
v řadách dalších sportovních oddílů. A to se přitom již dnes koná zastupitelstvo,
kde se bude o poskytnutí podpory určitě živě hovořit...
Dojde ke schválení?
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O velikonočním víkendu si devětačtyřicetiletý Tomáš Starosta z Kostelce na Hané sáhl
na život! Sebevraždu nedokonal, jeho matka zavolala záchranku včas. Deprese ale
v hlavě bývalého kriminálníka přetrvávají...
2x foto: Michal Kadlec
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rubriky

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Vymírají øemeslníci?
Prostějov (mik) - Šikovné ruce aby
v regionu člověk pohledal! Prostějovští konšelé si nedávno postěžovali, že ve městě je absolutní nedostatek
řemeslníků či adeptů dělnických
profesí. „Jednal jsem se zástupci společnosti Mubea, kteří budou brzy poptávat bezmála tři stovky zaměstnanců na nejrůznější dělnické profese.
Jednatel společnosti si mi postěžoval,
že podle prvních průzkumů budou
mít problém tento stav naplnit,“ prozradil Jiří Pospíšil, náměstek primátora Statutárního města Prostějov.
„Podívejte se na obsazenost učilišť,
jsou poloprázdná. Za pár let budeme
řemeslníky hledat lupou,“ podotkla
náměstkyně Ivana Hemerková. Co
ale s tímto problémem udělat, to nikdo ani nenastínil...

Den s IZS na velodromu!
Prostějov (mik) - Na náměstí letos
zapomeňte! Příznivci každoroční přehlídky složek integrovaného záchranného systému v Prostějově se ve čtvrtek 30. dubna budou muset trochu
víc projít. Kvůli rekonstrukci centra
města se populární Den s IZS uskuteční na velodromu Za Kosteleckou
ulicí. Akce je navíc zkrácena, začíná
v 9.30 hodin a končí už hodinu po poledni. Snad alespoň vyjde počasí...

Policisté do Thajska?
Prostějov (mik) - Večerník se dozvěděl kuriózní informaci z „kriminálního“ prostředí. Na tísňovou linku
Policie ČR volala rozzlobeně mladší
žena, že jejímu otci ukradli zloději mobilní telefon. Řeknete si, běžný případ.
Jistě, kdyby záhy policisté nezjistili
bližší okolnosti tohoto trestného činu.
„Chvíli trvalo, než jsme se od volající dozvěděli podrobnosti. Nakonec
z ní vypadlo, že je sice z Prostějova, ale
tatínka okradli o mobil na dovolené
v Thajsku,“ prozradil Večerníku jeden
z prostějovských policistů.

FOTO
VEÈERNÍKU

A JEDEME
K VODĚ...!

rubriky
Večerníku
CO NÁS POTĚŠILO...
Neexistuje už lepší. O budoucnost Prostějova se bát nemusíme.
Primátor Miroslav Pišťák převzal ve
středu bezkonkurenční hodnocení
ekonomického hospodaření města. Magistrát obdržel nejlepší rating
v zemi, jako jediné město máme tři
„áčka“. Navíc nedluží nikomu ani
korunu!
CO NÁS UDIVILO...

Foto: Martin Mokroš

MARTIN MOKROŠ
PROSTĚJOV Když mne na Zelený čtvrtek „flákla“ do oka
sněhová vločka, řekl jsem si, že tu zimu přeperu. Přezul
jsem tedy auto na jarní gumy, dále ho nechal navoskovat na jaro a sám se ve svém oblíbeném holičství naproti
Zlaté brány ostříhal na tři milimetry. A ejhle zabralo to!
Jaro se zimou statečně bojuje, byť meteorologové stá-

Agentura
Filmová hláška postarší drbny
z Troškovic trilogie „Slunce seno“ se
hodí jako vyšitá pro dnešní jednání
zastupitelstva města. Zda se dneska
konšelé skutečně poperou s bezbožnými opozičníky, to se teprve uvidí.
Jak ale zjistila Agentura Hóser, odpoledne se zřejmě bude na radnici
pálit hodně těžkými zbraněmi!
„Jsem připraven. Jakoukoliv palbu
jsem ochoten okamžitě opětovat.
No, kdybych byl mladší, zapojil
bych i svoje pěsti,“ svěřil se Hóserovi
čtyřiadvacet hodin před zahájením
zastupitelstva primátor Miroslav

„7 dnù Veèerníku v kostce“
•• Pondělí ••
Padesát odstínů Velikonoc. Zase jsme se mohli přesvědčit, že zatímco přímo ve
městě jsou tradice poněkud na ústupu, tak na vesnicích mají stále tuhý kořínek.
Chyba však vězí spíše v čím dál větší liknavosti mužů, než ve sveřepém odporu žen.
Ostatně, proč si myslíte, že měli takový úspěch kniha a film „Padesát odstínů šedi”?

•• Úterý ••
Auta stojí, kola jedou. Přestože nová cyklistická sezóna byla v regionu oficiálně
zahájena až v sobotu tradičním výletem do Haček, osedlat kolo se vyplatilo už dřív,
neboť na řidiče v regionu čekají uzavírky. Ovšem, když má dobrého „horáka“, toho
žádná uzavírka nezastaví!

•• Středa ••
Z parkoviště se stalo vězení. Nový parkovací systém ve Školní ulici s sebou přinesl
i věci nevídané. Zatímco dosud byl obvykle problém zaparkovat, nyní může být potíž i „odparkovat“. Přesvědčil se o tom i muž, který ztratil parkovací lístek. Osvobodil
se až poté, co si za dvě stovky koupil nový.

•• Čtvrtek ••
Rychlý a opilý důchodce. Zběsilá jízda pod vlivem alkoholu není jen pro mladé.
Důkazem budiž pětašedesátiletý muž, kterého policisté zastavili v Bedihošti, když
obcí uháněl rychlostí 83 kilometrů v hodině. Následně mu naměřili 1,25 promile
alkoholu. Inu, blbost a nezodpovědnost neznají hranic. Ani těch věkových.

•• Pátek ••
Bude se historie opakovat? Pětici veteránů z druhé světové války v pátek vyznamenal generální konzul Ruské federace. Při pohledu na vzůstající nevraživost mezi
americkými a ruskými politiky, začíná být nad slunce jasné, že lidé se ze svých chyb
nikdy nepoučí. Jen ty následky mohou být příště ještě fatálnější než před těmi sedmdesáti lety.

•• Sobota ••
Sport v rukavičkách. V prostějovské sokolovně byl opět k vidění špičkový sport.
Domácí boxeři se utkali s týmem z Nitry. Kdo dorazil, mohl si užít nejen skvělé výkony ocelových svalovců, ale i elektrizující atmosféru v publiku. Jenom doufejme, že
tihle borci se vždy budou rvát pouze ve svých „rukavičkách“.

le vyhrožují jakýmsi ochlazením. A tak jsem rád, že mne
v mém úsilí podpořit bezesporu krásné období roku nenechal neznámý spoluobčan, který minulý pátek za svůj
automobil zapřáhl přímo motorový člun a tím dal zimě
najevo, ať již jde definitivně k šípku.
Takže, nachystejte trika, bermudy i plavky a nebojme se
zimy nic. Hurá na pláže a na čluny...

DNES ZASTUPITELSTVO: UŽ SE POPRALI?
Nakaseseděl. Bojovně naladěná je
i jeho první náměstkyně. A dokonce
i vyzbrojená. „Už jsem vám několikrát říkala, že na výpady opozice
mám k dispozici dvě berle. Jednu
z nich mám opatřenou hrotem, takže s ní klidně někoho můžu píchnout
do zadnice,“ nebere si servítky Alena
Rašáková.
Jenomže to páni konšelé ještě nevědí,
co je dnes odpoledne a večer čeká. To
zase musela zjistit Agentura Hóser,
která je všude. „Každý den si přehrávám video z jednání ukrajinského parlamentu. Tam se porvaly tři
stovky politiků, to bylo něco! Pokud
to jinak nepůjde, tak fackami a škrcením kravatou si vymůžeme schválení
svých návrhů i v Prostějově,“ nebojí se
vyzbrojených členů koalice Jen Nicne-

vrátil z opozičního hnutí Nic v Prostějově nezměníme. „Já mám připraven sprej se slzným plynem. Pokud
nebude schválen můj návrh na výstavbu metra v Prostějově, klidně ho
použiju. Ať si rada města popláče,“
prozradila Agentuře Hóser svůj plán
Hana Nevíclerová z hnutí NE 1120.
Výbušnou atmosféru na dnešním
jednání zastupitelstva předpokládá
i fakt, že většina opozičních politiků
už čtrnáct dní chodí do posilovny,
aby se vyrovnala některým kulturistům z řad koalice. „Bude jim to
houby platný, já půl roku chodím do
karate, takže pokud dojde na fyzický kontakt, nemám s tím žádný problém,“ kasá si významně rukávy Josef Augustus z komunistické partaje.
„Ale na druhou stranu nechceme

dávat příčinu k palcovým titulkům
v bulváru, jako je třeba váš Hóser,“
dodal potutelně.
Jeden žhavý bod, který se určitě neobejde bez pěstních soubojů, ale
přítomné nemine. „Budeme projednávat demolici rodinného domu
pana Brambora ve Skalce. Chceme
ho donutit, aby znovu bydlel v Prostějově,“ nastínil Agentuře Hóser
modroptáčník Tom Blumík. „To by
si mohl někdo zkusit! Pocítil by tvrdou dělnickou pěst,“ nenechává se
vykolejit zastupitel za Komunistickou stranu Čech, Hané a USA.
Za Agenturu Hóser Majkl

Tragédie za humny. Jen pár stovek metrů za hranicí prostějovského regionu došlo ve čtvrtek ráno
k tragédii. Na dálnici mezi Ivanovicemi na Hané a Pustiměří zde
v osobním autě zahynuli tři Ukrajinci, muž a dvě ženy. Řidič na rovném úseku nepochopitelně narazil
do kamionu jedoucího před ním...
ZACHYTILI JSME...
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Přesně tolik lidí z Prostějovska je
bez práce. Číslo je to pro někoho
hrozivé, ale na rozdíl od dat ze
začátku předcházejícího měsíce
došlo k poklesu nezaměstnanosti
o 428 osob. Navíc přímo v Prostějově nabídnou příští rok firmy v průmyslové zóně až 700 volných míst!
ZAUJALO NÁS...

JAKUB SMOLÍK

Text v této rubrice je smyšlený,
nikterak pravdivý a redakce
Večerníku se od něj distancuje.

SCÉNA VEČERNÍKU
Jedním z bodů dnešního programu jednání Zastupitelstva statutárního města
Prostějova bude určitě další osud Jezdeckých kasáren. Pět návrhů na využití hlavní
budovy objektu sice na adresu magistrátu přišlo, ale zřejmě ji nic nezachrání a půjde
k zemi také. Nebo snad ne?

Líbivé a poetické písně rozezněly ve čtvrtek večer sál Společenského domu v Prostějově. Hity
jako „Až se ti jednou bude zdát“
nebo „Jen blázen žárlí“ byly jen
zlomkem vynikajícího koncertu
Jakuba Smolíka s doprovodnou
skupinou.
ZASLECHLI JSME...

„KAŽDÝ SI VEZME
DOVOLENOU, KDYŽ
JE UNAVENÝ...“
Prostějovská tenistka
Petra Kvitová o své
neplánované měsíční pauze
POÈASÍ v regionu
Pondìlí 13/7 °C
Aleš

Úterý

10/-1 °C

Støeda

14/1 °C

Ètvrtek

18/3 °C

Pátek

20/5 °C

Vincenc

Anastázie
Irena

Rudolf

•• Neděle ••

Sobota

15/9 °C

Roztančený čaj. Existují čaje anglické, čínské, indické, černé, zelené, bílé a dokonce
i taneční. Přesně tak se říkalo akcím, na nichž se tancovalo jako o život a pilo vše včetně extraktů z čajových lístků. Zavzpomínat na tuto dobu a taky si pořádně „trsnout“
mohli všichni, kteří už poněkolikáté dorazili do prostějovského Národního domu.

Nedìle

12/4 °C

MILUJEM
E
VEČERN
ÍK

Valérie

Rostislav
Zdroj: meteocentrum.cz
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Objekt na Újezdě se stal černou dírou uprostřed města...

DO DOMU SE BOJÍ CHODIT I SÁM MAJITEL
tam kdysi bydlel můj příbuzný, pamatuji
si, v jakém stavu dům býval ještě tak před
takovými patnácti lety. To, co jsem viděla
teď, to mě úplně odrovnalo. Všude se tu
válejí smradlavé odpadky, vše je zdevastované a plné plísní. Ani zdejší nájemníPROSTĚJOV Bez elektřiny, ci nevypadají příliš vlídně, docela jsem
bez plynu, bez vody, mezi z nich měla strach,“ svěřila se nám jedna
z našich čtenářek.

EXKLUZIVNĚ

hromadami odpadků. I tak
žijí lidé v jednadvacátém
století. Řeč ovšem není o indických bezdomovcích, ale
o „obyvatelích“ kdysi krásného
funkcionalistického domu stojícíhopřímovcentruProstějova.
Dlouhodobě neutěšená situace objektu na Újezdě se
stále zhoršuje. „Už jsem
v domě asi měsíc nebyl. Bojím
se tam chodit,“ šokovalVečerník
sám majitel domu Jiří Wolker.

Na katastrofální stav domu v ulici Újezd
jsme poprvé upozornili již před necelými
dvěma roky. Jeho kolorit už tehdy tvořili
zejména Romové, feťáci a haldy odpadků. Mimo jiné Večerník předpověděl, že
se situace bude dále zhoršovat. A to se
potvrdilo. „Roznášela jsem nějaké věci
a dostala se i do tohoto domu. Jelikož

Mohl by vydìlávat
až sto tisíc korun
mìsíènì...
Jak jsme již psali, za neutěšeným stavem domu stojí nejen problematičtí
nájemníci, ale hlavně bezradný majitel.
Přitom na pronájmu rozlehlé nemovitosti, kde fungují tři prodejny a je
v něm i sedm bytů, by mohl vydělávat
až sto tisíc korun měsíčně. Přesto se naopak kvůli němu dostal do obrovských
problémů. „Jedna cikánská rodina, která se už vypařila, nezaplatila za elektřinu
a plyn celkem stošedesát tisíc korun.
Bohužel přípojka byla psána na mě, takže kvůli tomuto dluhu je na mě vedena
exekuce. Možná, že nějaké peníze od
této rodiny inkasoval pan Bělohlávek,
který se vydával za mého kamaráda. Za
čachry s nájemným byl ostatně už pravo-

CÍL jako OP?
L!

„Svrabař“ PO SMRTI!
Zdeněk Herák nepřežil...

zjistili jsme

PROSTĚJOV Těch drbů už bylo
dost! Během uplynulých dnů
přicházely do redakce Večerníku
katastrofické hlášky, podle nichž
tradiční Výrobní družstvo Cíl
v Olomoucké ulici je na huntě,
a své provozní budovy připravuje k demolici! „Vypadá to tam
stejně, jako v případě Oděvního
podniku Prostějov. Nejdřív vybrakují celé budovy, a pak je budou bourat,“ slyšeli jsme nejčastěji od zděšených lidí.
Večerník chtěl celé věci přijít na
kloub, a tak se i stalo. Vedení družstva ovšem jakékoliv potíže kategoricky odmítlo. Podle slov předsedy
představenstva Cílu se právě teď
zaměřili na rekonstrukci svých vý-

Zdeněk Herák. Foto: archiv Večerníku
nemluvil o ničem jiném, než že si pro
něho přijde zubatá,“ svěřil se další
z bezdomovců z hlavního nádraží,
kde Zdeněk Herák pobýval nejčastěji.
Šestatřicetiletý muž byl pohřben na
náklady města, neměl totiž žádného
příbuzného, který by za něj funus
zaplatil. Zdeněk Herák byl velmi
problémový muž, holdoval alkoholu
i drogám, strážníci městské policie
ho několikrát do měsíce řešili kvůli
četným krádežím v supermarketech.
Do Alberta už měl zakázán vstup,
ochranka ho tam nepouštěla. (mik)
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robních prostor. „Proboha, přece
to, co se u nás teď děje, nemůžete spojovat s osudem Oděvního
podniku! No, možná, že některým
může pohled na naše budovy nyní
připomínat rok starou událost s odstřelem OP, ale my se rozhodně na
konec nepřipravujeme. Naopak,
modernizujeme celý provoz včetně
nemovitostí. Právě teď probíhá výměna oken a rekonstrukce jak interiéru, tak exteriéru celého objektu,“
prohlásil exkluzivně pro Večerník
Vladimír Čépe s tím, že už zbývá
opravit pouze jedno křídlo budovy
Cílu a pak se vše opět naplno rozjede. „Opětovné rozjetí plné výroby
plánujeme na druhou polovinu letošního roku,“ dodal šéf Výrobního
družstva Cíl.
Večerník bude vývoj jednoho z posledních postkomunistických pod- Že by budovy VD Cíl měly dopadnout jako Oděvní podnik, o tom majitelé
Foto: koláž Večerníku
(mik) enchtějí ani slyšet.
niků bedlivě sledovat.

Primátor převzal nejvyšší TUHÝ NECHCE BÝT

možný RATING

15020610123

PROSTĚJOV V předminulém čísle Večerník jako první informoval
o hospitalizaci velmi problémového muže v prostějovské nemocnici.
Zdeněk Herák, kterého se obávali
policisté, obchodníci i běžní občané,
skončil na infekčním oddělení. A jak
jsme se nyní dozvěděli, muž nakažený svrabem a dalšími nemocemi
zemřel!
„Bohužel, ze zákona vám nemohu
ke konkrétní osobě nic sdělit,“ zareagovala na dotaz Večerníku Radka
Miloševská, mluvčí prostějovského
špitálu. Internetový server PVNovinky přinesl informaci, že Zdeněk
Herák zemřel na infekčním oddělení na otravu krve. „Něco takového
to muselo být. Říkal jsem vám, že
jsem viděl jeho nohu a celá mu hnila. Zdeňka je škoda, ať byl jaký byl,
takový konec si nezasloužil,“ ozval se
Večerníku Martin Janeček, prostějovský bezdomovec. „Cože, Zdenda
je po smrti? Panebože, poslední rok

Rozlehlý dům na začátku prostějovské ulice Újezd nevzbuzuje mnoho důvěry už při pohledu zvenčí. Uvnitř je však situace ještě horší. Majitel Jiří Wolker
je z celé situace bezradný...
2x foto: Martin Zaoral
mocně odsouzen,“ prozradil Večerníku za měsíc. A přiznám, že na chodbách a z jeho obyvatel se rekrutují zloději o něj připravili komunisti a následně
Jiří Wolker, který se i kvůli situaci v domě pak potkávám lidi, kteří tam určitě ne- řádící po celém Prostějově. Vzhle- o něj mého tatínka chtěl okrást Ivo
musel podrobit operaci srdce a prodělal mají co dělat,“ svěřil se majitel s tím, že dem k tomu, že je objekt v soukro- Otruba a další podvodníci. Nakonec
také další zdravotní trable. „Za rok jsem tito „nájemníci“ mu nic neplatí. „To mých rukou, nemůže s touto situací mi zůstal, nemůžu se ho tedy jen tak
třeba musel doplácet sto tisíc na vodném ostatně nedělají ani ti, co jsou v domě nic dělat ani prostějovský magistrát. zbavit,“ reagoval na tuto variantu Jiří
a stočném. Někdo tu totiž nechával oficiálně...,“ dodal Wolker, který Případné kroky totiž lze činit až v si- Wolker.
naschvál téct vodu,“ uvedl další z až ne- prakticky rezignoval na správu tuaci, kdy jeho stav bude ohrožovat Vše tedy nasvědčuje tomu, že
okolí. Tehdy na něj stavební úřad tento kdysi výstavní objekt zůuvěřitelných příkladů Jiří Wolker,. „Mojí objektu.
může vydat demoliční výměr. Tento stane „stínem Prostějova“ až
současnou prioritou je péče o starou mado chvíle, kdy definitivně půmoment však zatím nenastal.
minku, která je po návratu z nemocnice
Èeká dùm demolice?
Řešením by mohl být i prodej objektu, jde k zemi. A na to si zřejmě
zcela senilní. Ostatně poté, co mě jeden
z nájemníků napadl, se do domu vůbec Za takových podmínek se nelze di- čemuž se však samotný majitel brání. ještě několik let budeme muset
bojím chodit. Objevím se tam asi jednou vit, že dům je v katastrofálním stavu „Dům postavil můj dědeček, pak nás počkat...

SOUZEN V PROSTĚJOVĚ

PROSTĚJOV Bývalý generální ředitel Oděvního podniku Prostějov
BYLI JSME
František Tuhý byl nedávno KrajU TOHO
ským soudem v Brně odsouzen na
pět let vězení a vrácení 26 milionů
korun za neoprávněné vyplacení
prémií. Teď ho ale čeká další soud
kvůli nevýhodným pronájmům.
Tuhý ale odmítá být souzen Petrem Vrtělem v Prostějově!
Bývalému šéfovi oděvního gigantu
hrozí v souvislosti s podezřelými transakcemi okolo podnikových prodejen až
osm let vězení. „Kauzu by měli soudit
jinde než v Prostějově, protože místní
soudci mohou mít v rodině lidi, kteří
byli v Oděvním podniku zaměstnáni
a při krachu přišli o práci. A tudíž by byli
neobjektivní,“ uvedl Tuhého advokát
Tomáš Vymazal, který podal námitku podjatosti. Senát však rozhodl, že
námitka není důvodná. Proti tomu se
Ředitel české pobočky agentury Moody´s Investors Service Petr Vinš právě předal primátorovi Prostějova nejvyšší nicméně Tuhého obhajoba odvolala
ratingové hodnocení.
Foto: Michal Kadlec a celou věc tak nyní musí posoudit nadPROSTĚJOV Tak tohle je mocná zbraň proti neustálým kritikům hospodaření současného vedení magistrátu! řízený Krajský soud v Brně. „Výsledek
Prostějov je totiž po ekonomické stránce nejlépe prosperujícím městem, a má na to papír s razítkem od reno- očekávám do jednoho až dvou měsíců,“
mované agentury Moody´s Investors Service! Kam se hrabe Praha,
odpověděl předseda Okresního soudu
o hospodaření České republiky jako celku ani nemluvě...
(mik) více čtěte na straně 15 ➢
v Prostějově Petr Vrtěl.
(mik)
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pohled zpátky

PO STOPÁCH

STARÉHO
PŘÍPADU

STÍNY MINULOSTI
Slavní generálové obviněni ze „špiclování“

KDY PŮJDE BARABIZNA Ondreje Páleníka s Milanem Kovandou čeká další soud
VE VODNÍ ULICI K ZEMI?
NOVÝ MAJITEL STÁLE NEVÍ
PROSTĚJOV Přibližně před
rokem schválilo prostějovské
zastupitelstvo prodej bytového
domu ve Vodní ulici 11. Město za
něj inkasovalo 2 126 000 korun.
Nový majitel předložil studii nového polyfunkčního domu, který by
měl na místě polorozpadlé nemovitosti vyrůst. Ani po roce se však
na tomto místě stále nic neděje.
Dům ve Vodní ulici je dlouhodobě
v dezolátním stavu. Magistrátu se ho
opakovaně nedařilo prodat, zájemce
našel až na jaře roku 2014. Nový majitel se od samotného počátku netajil
svým záměrem objekt zbourat s tím,
že chce postavit polyfunkční dům
s přízemím určeným pro obchody
a s dvanácti moderními bytovými
jednotkami i parkovištěm. To by
jistě přispělo k celkové kultivaci této
oblasti. Termín demolice stávající
polorozpadlé ruiny však není ani po
roce znám.
„Zavázali jsme se k tomu, že dům
do čtyřiceti měsíců asanujeme.

Foto: Internet
V současnosti k tomu vyřizujeme
potřebnou dokumentaci,“ prozradil
Večerníku v průběhu uplynulého
týdne majitel nemovitosti Martin
Laurenčík.
Kromě demolice se nový vlastník
bude muset vyrovnat i s romskými
nájemníky domu, kterým zřejmě
bude muset sehnat nové bydlení.
Většina z nich se už dříve vyjádřila
v tom smyslu, že se nikam stěhovat
nechce a nebude...
(mls)

PRAHA, PROSTĚJOV Aféra neskutečných rozměrů, která v červnu roku 2013 do značné míry
zasáhla i Prostějov! V souvislosti se zatčením tehdejší šéfky kanceláře premiéra České republiky
Petra Nečase Jany Nagyové se do pořádného maléru dostala i dvojice českých vojenských hrdinů.
Generálové Ondrej Páleník s Milanem Kovandou, kteří oba v nedávné minulosti veleli i prostějovské elitní 601. skupině speciálních sil, byli policií obviněni ze zneužití pravomocí úřední osoby!
Podle policie si totiž pravá ruka a později manželka
Petra Nečase Jana Nagyová měla objednat „špiclování“ manželky bývalého premiéra. A u koho? Právě
u ředitele Služby vojenského zpravodajství Milana
Kovandy a jeho předchůdci, posléze šéfovi Správy
státních hmotných rezerv Ondreje Páleníka! Pod
Vojenské zpravodajství totiž patří nejen agenti, ale
i prostějovská elitní jednotka, která je nasazována při
mnoha bojových akcích po celém světě. Je považována za jednu z nejlepších vojenských jednotek na světě
a má obrovský podíl na uznání i kreditu, který Česká
republika v očích spojenců získala za účast v protiteroristických operacích. Oba obvinění generálové přitom z této jednotky vzešli a sami se účastnili bojových
misí v Afghánistánu.
„Jsem z toho v šoku, ale žádné bližší informace nemám. Nechci celou kauzu komentovat, obou pánů
generálů si nesmírně vážím za to, co pro Prostějov
a celou Českou republiku udělali,“ řekl Večerníku
v polovině června roku 2013 Miroslav Pišťák, primátor Prostějova. Nijak se netajil tím, že Ondrej Páleník s Milanem Kovandou patří mezi jeho přátele.

O vině či nevině generálů Ondreje Páleníka a Milana Kovandy stále není rozhodnuto. Oba u soudu
tvrdí, že sledování manželky bývalého premiéra Petra Nečase bylo nařízením „shora“, které se muselo
respektovat.
2x foto: archiv Večerníku
Policisté uprostřed roku 2013 obvinili generály Pá- vídá to však zajištěným listinným a věcným důkaleníka s Kovandou z trestného činu zneužití pravo- zům,“ uvedl Rostislav Bajger. Ondrej Páleník po
moci úřední osoby, za což oběma hrozí až pět let vě- výslechu uvedl, že mluvil pravdu. Vinu od počátku
zení nebo zákaz činnosti. Na Ondreje Páleníka uvalil zcela odmítá. Soudkyně nejprve ve zkráceném řísoudce vazbu, té naopak unikl Milan Kovanda. Ten zení trestním příkazem rozhodla, že Jana Nygyová,
se totiž k trestné činnosti doznal.
nyní už Nečasová, dostane roční podmíněný trest
A jak se případ vyvíjí? Sportovní terminologií ře- s odkladem na čtyři roky. Zpravodajce Ondreje Páčeno, stav je zatím remízový. První soudní jednání leníka a Milana Kovandu však nijak nepotrestala.
v případě zneužití vojenských zpravodajců Janou Proti tomu ale žalobci podali stížnost, a proto muNagyovou proběhlo v listopadu 2014, další teprve selo být nařízeno hlavní líčení. To má proběhnout
v lednu tohoto roku. Generál Milan Kovanda, který na konci dubna tohoto roku. „Ani teď se k tomuto
nejprve policistům doznal to, z čeho byl obviněn, dramatickému případu nebudu nijak vyjadřovat,
trval u soudu na své nevinně. Státní zástupce uvedl, počkám si na pravomocné rozhodnutí soudu,“ řekl
že se Kovandova obhajoba postupně vyvíjí v rámci Večerníku minulý týden prostějovský primátor Mispolečné obhajoby všech obviněných. „Neodpo- roslav Pišťák.
(mik)

Napsáno Univerzita: opravte nám Husovu školu!
pred
ˇ
05

18. 4. 20

Poměrně nedávno jsme informovali o tom, že po dlouhém
a namáhavém jednání se prostějovské radnici podařilo dohodnout
se dvěma školními institucemi
o dlouhodobém pronájmu budovy
dřívější Základní školy na Husově
náměstí. Ta po zrušení dlouhou
domu zela prázdnotou, až o ni nakonec projevila zájem Technická
univerzita v Liberci společně se
Soukromou střední podnikatelskou školou obchodu a služeb
v Prostějově.
Obě instituce se pak vzájemně dohodly na tom, že se o pronájem a využití budovy podělí zhruba stejným
dílem. K problému však došlo před

několika dny, kdy liberecká univerzita
začala požadovat po prostějovské radnici opravu zchátralé budovy Husovy
školy nákladem čtyř a půl milionu korun. „Neřekl bych, že jde o příliš velký
problém. My nyní hledáme určitý
kompromis. Prostějovská podnikatelská škola při našich jednáních nepožadovala žádnou investici spojenou
s jejím stěhováním a úpravou učeben
pro jejich potřeby. Liberecká vysoká
škola však ano, ale jejich původní propočet na nutnou rekonstrukci zněl na
částku 480 tisíc korun. Tu bylo město
ochotno investovat. Bohužel, zhruba
před týdnem jsme z Liberce obdrželi
novou projektovou dokumentaci na
čtyři a půl milionu korun. To znamená,

ZA DVA ROKY JSME ZÍSKALI AŽ

TEĎ PŘICHÁZÍ ČAS NA ZMĚNU

že se diametrálně rozcházíme s původ- totiž projevila zájem o celou budovu, že Technická univerzita Liberec by tak
ním návrhem. Nyní jsme tedy v jakém- takže je možné, že to tímto i skončí,“ mohla z důvodu velmi nákladného posi začarovaném kruhu, kdy město není dodal Vlastimil Uchytil a naznačil tak, žadavku přijít zkrátka.
schopno technicky, časově ani organizačně tuto investici zvládnout,“ namítá
AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ VEČERNÍKU
Vlastimil Uchytil, místostarosta Prostějova. „I kdyby byla vůle zaplatit libe- Využití Husovy školy je jedním velkým malérem dodnes! Liberecká univerzirecké univerzitě rekonstrukci pronajaté ta nakonec nejenom že splakala nad výhodným pronájmem, ale v roce 2009
Husovy školy, časově se to nestihne ani se pakovala z Prostějova úplně, kdy vyklidila i dlouhá léta využívané prostory na Vápenici. Jenomže se blížil další průšvih. Radnice nakonec budovu na
náhodou. Netvrdil bych, že si Liberečtí „Husáku“ opravila, protože si to vymínila další vysoká škola. Zlínská Unituto investici vymínili jako podmínku. verzita Tomáše Bati se nakonec do rozsáhlé nemovitosti skutečně nastěhovaV současné době jednáme o jejich ná- la. A světe div se, tentokrát jí šli v roce 2010 radní na ruku a barák po bývalé
vrhu a pověřený pracovník magistrátu základní škole za patnáct milionů opravili. Nutno říct, že za státní peníze.
dostal za úkol vstoupit do dalšího jed- Proč je ale s vysokoškoláky vždy takový problém? „Baťa“ nedodržel slovo
nání s univerzitou a dohodnout další a z Prostějova taky utekl! Až donedávna tak hrozilo, že magistrát bude
postup. Pokud se nebudeme schopni muset státu vrátit účelově vázanou dotaci včetně stejně vysokého penále.
domluvit, je připravena jiná alternati- Na poslední chvíli se problém vyřešil nastěhováním Kollárovy školy a části
(mik)
va. Prostějovská podnikatelská škola knihovny. Nebude z toho ale další malér? Snad ne...

60 000
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STARTUJEME
JIŽ
V ÚTERÝ

21.DUBNA!!!

jak šel čas Prostějovem ...

Budovcova ulice

Příště: Brněnská ulice

15041010367

Spojuje „Ruďák s Barákovou ulicí“. Ulice byla pojmenovaná 5. října
1928 podle Václava Budovce z Budova (asi 1547-1962), jednoho z vůdců
českého stavovského povstání, popraveného v roce 1621 na Staroměstském náměstí v Praze. V období nacistické okupace v letech 1940 až 1945
byla zvána německy Budovec-Gasse. Jedná se o boční ulici s převážně
bytovou zástavbou, spojující náměstí Spojenců s Barákovou ulicí. Severovýchodní stranu ulice zabírá průmyslový areál, kde v současnosti sídlí hned
několik firem.
Foto: SOkA a Martin Zaoral
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krimi

Do pizzerie se vloupal
nepolepšitelný FEŤÁK
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PROSTĚJOV Prostějovské
policii se bleskurychle podařilo vypátrat pachatele, který se
Michal
na Velikonoční pondělí v noci
násilím vloupal do pizzerie
KADLEC
v Tylově ulici. Jak Večerník
zjistil ze svých zdrojů, škodu za více než jedenáct tisíc korun
způsobil známý prostějovský recidivista a feťák.
„Z trestného činu krádeže vloupáním
je obviněný šestadvacetiletý muž
z Prostějova, který v pondělí šestého
dubna po třetí hodině ranní rozbil
skleněnou výplň vstupních dveří
do prostějovské pizzerie Pohoda
v Tylově ulici. Z provozovny odcizil finanční hotovost přes sedm tisíc
korun. Celkově způsobil škodu přes
11 190 korun,“ vypočítal Josef Bednařík, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Večerník se ze svých zdrojů dozvěděl, že zadrženým pachatelem, kterému nyní hrozí další tři roky vězení,

hodin

168

s městskou policií

Roztržitý děda

Foto: Internet
Předminulý pátek 3. dubna po osmnácté hodině bylo nahlášeno na
linku 156 nezabezpečené vozidlo
Škoda Octavia, které bylo zaparkované u budovy soudu v Havlíčkově ulici. Ve dveřích byly zastrčené
klíče. Hlídka automobil uzamkla
a na voze zanechala vzkaz pro řidiče.
O půl osmé večer se dvaasedmdesátiletý majitel dostavil a klíčky mu
byly předány.

je známý a již několikrát trestaný
I. S. z Prostějova, jehož identitu
redakce zná, ale ze zákonných důvodů jej v tuto chvíli nemůžeme
zveřejnit. Ten za své lumpárny, kdy si
četnými krádežemi obstarával peníze na drogy, byl v roce 2012 odsouzen Okresním soudem v Prostějově
k domácímu vězení. A to hlavně
proto, že se za něj zaručila matka,
Ilustrační foto: www.123rf.com
přičemž i on sám slíbil, že už se dá
na správnou cestu a krást nebude.
Ale chyba lávky! Šestadvacetiletého závislý na pervitinu dostal na svobo- Večerník bude případ I.S. sledovat
I. S. o rok později za opakované krá- du a jeho prvním „výdělkem“ bylo a vás čtenáře průběžně informovat.
(mik)
deže kol poslali do vězení. Teď se muž vloupání do pizzerie v Tylově ulici...

Další násilník VYKÁZÁN NAHLÁSILI RVAČKU!
ČERNÁ
BYLA TO OPILÁ ŽENA KRONIKA
S MANŽELEM A DCEROU...

PROSTĚJOVSKO Policie České
republiky v Prostějově letos registruje rekordní počet případů, kdy
kvůli domácímu násilí musela vykázat na dobu deseti dní osobu z jejího
vlastního domova! Podle statistik
násilí na Prostějovsku skutečně roste, bohužel i uvnitř rodin...
„Mohu potvrdit, že v uplynulém týdnu
policisté z jedné obce na Prostějovsku využili zákonem dané možnosti
a vykázali muže na dobu deseti dní
z místa bydliště. Hlídka přijela řešit násilné chování ze strany tohoto muže,“
sdělil Večerníku Pavel Novák, vedoucí
Územního odboru Policie ČR Prostějov. Jak dodal, je to už letos podesáté,
co policisté přikročili k tak razantnímu
opatření. „Když si uvědomím, že za celý
loňský rok došlo k vykázání v jedenácti
případech, a letos k polovině dubna už
k deseti, je to velmi alarmující zjištění,“

Foto: www.123rf.com
konstatoval šéf prostějovské policie.
Pokud dojde v rámci rodinných sporů
k fyzickému napadení, jen málokdy
tato situace skončí u soudu nebo dalším vyšetřováním policie. „V těchto
případech jde vždy o návrhový přestupek. Jestliže blízká osoba dotyčného
násilníka nepodá oznámení, policie
ve věci nepokračuje,“ potvrdil Novák.
(mik)

PROSTĚJOV Tak to se (ne)povedlo! Předminulý pátek vyjížděli strážníci k případu nahlášené
rvačky mezi třemi osobami. Až po
příjezdu na místo hlídka ke svému překvapení zjistila, že se jedná
o poměrně komickou situaci! Ale
jen na první pohled...
„V pátek třetího dubna před půlnocí
byla na základě sdělení na linku 156
vyslána hlídka do Tylovy ulice, kde
mělo podle oznamovatele docházet
k napadání ženy dvěma osobami.
Strážníci trojici na místě zastihli. Jedna-

lo se o manželský pár vracející se ze zábavy. Mužova choť ovšem byla natolik
v opilém stavu, že nezvládala jakýkoliv
pohyb, a proto mu s ní pomáhala jejich
dcera, kterou si otec na místo přivolal,“
informovala s úsměvem Jana Adámková, tisková mluvčí Městské police
Prostějov. Jak dodala, podpírání ženy
pod silným vlivem alkoholu skutečně
na pár okamžiků vypadalo jako pořádný zápas. „Paní viditelně popíjení
alkoholu nezvládla. Strážníci pomohli
doprovodit ženu do místa bydliště,“
dodala Adámková.
(mik)

Dolní ulice: auto
SRAZILO cyklistku!

Pozor na lístek!
Uplynulou středu 8. dubna v dopoledních hodinách bylo přijato
na linku 156 sdělení od muže, který ztratil parkovací lístek na placeném parkovišti v ulici Školní,
a proto nemohl s vozidlem místo
opustit. Hlídka mu vysvětlila pravidla, která stanoví provozní řád.
V případě pozbytí lístku je povinností řidiče zakoupit si náhradní lístek v hodnotě dvou set korun, který
umožní vyjetí z parkoviště.

Vítr posunul vozík

15040310353

Ztratil se mi přívěsný vozík! Takto
znělo předminulou neděli 5. dubna
telefonické oznámení od muže na
linku 156. Hlídka vyjela do uvedené lokality, na místě se již nacházel
majitel přívěsného vozíku. V tomto
případě však došlo k nedopatření,
kdy zřejmě vlivem větru vozík poodjel od domu. Muž okamžitě sjednal
nápravu. Zářil ale štěstím, že nebyl
okraden...

PROSTĚJOV K nepříjemné nehodě došlo minulé úterý ráno
v Dolní ulici. Řidič osobního automobilu srazil cyklistku, dosud ale
není jasné, z čí viny k havárii došlo.
Žena naštěstí vyvázla ze srážky jen
s několika pohmožděninami, její
léčení nemá přesáhnout dobu jednoho týdne.
„V úterý sedmého dubna krátce
před šestou hodinou ráno došlo
v křižovatce ulic Dolní a Letecké
v Prostějově ze zatím přesně nezjištěných příčin ke
střetu osobního vozidla s cyklistkou. Z prvotního šetření vyplývá, že se tak stalo
v okamžiku, kdy vozidlo Hyundai, které řídil dvaašedesátiletý
muž, odbočovalo směrem vlevo
na ulici Pražskou a čelně se střetlo se čtyřiapadesátiletou cyklistkou, která jela po ulici Letecké
ve směru od Pražské k ulici Dolní. Po střetu cyklistka upadla na
vozidlo,“ popsal nehodu Josef
Bednařík, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie ČR Olomouckého kraje. „Podle prvotní
lékařské zprávy utrpěla žena lehké zranění, z něhož se bude léčit

Sprejer na Hanačce

Trestného činu poškození cizí věci
se dopustil neznámý pachatel, který v noci z pondělí 6. na úterý 7.
dubna způsobil na fasádě domu na
ulici Hanačka v Prostějově tmavě
šedou barvou deset skvrn. Celkově tak majiteli vznikla škoda kolem padesáti tisíc korun.

Foto: Michal Kadlec

Ukradená Octavia

Trestného činu užívání cizí věci
se dopustil neznámý pachatel,
který v noci z úterý 7. na středu
8. dubna odcizil vozidlo Škoda
Octavia, které bylo odstavené u
domu v obci Pivín. Tímto jednáním způsobil majiteli škodu
kolem tří set tisíc korun.

Zřejmě bude mejdan!

Po cyklistce, kterou srazil šofér
červeného Hyundai, zbylo na místě
nehody jen nabourané kolo.
2x foto: Policie ČR
sedm dní. Požití alkoholu před
jízdou vyloučili policisté u obou
účastníků nehody dechovou
zkouškou. Hmotná škoda byla
vyčíslena na čtyřicet tisíc korun
a přesné příčiny a okolnosti nehody policisté stále šetří,“ dodal
mluvčí krajské policie.
(mik)

Podezřelý z přečinu krádeže je od
soboty 11. dubna neznámý zloděj,
který se někdy v době od pátečního
odpoledne do sobotního rána vloupal do prodejny potravin v Čechách
pod Kosířem. Po poškození dveří
prošel prodejnou, kde odcizil pět
lahví alkoholu značky Fernet Stock
a osmačtyřicet kartonů různých
druhů cigaret. Po jeho návštěvě
zůstala společnosti škoda ve výši
41 600 korun. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze
spáchání přečinu krádeže, za který
hrozí zloději v případě prokázáni
viny trest odnětí svobody až na dvě
léta.

15022710222

původní zpravodajství
pro Večerník
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Může za to
manželka!
Ve večerních hodinách minulou
sobotu 4. dubna měli strážníci další
patálie s roztržitým člověkem. Před
dvacátou hodinou na ulici Šárka
všímavá žena nahlásila parkující
vůz Škoda Octavia s otevřenými
dveřmi. Strážníkům se podařilo
majitele zkontaktovat. Ten uvedl,
že dveře u spolujezdce zapomněla
zavřít manželka. Při kontrole vozidla nebylo naštěstí zjištěno odcizení ani poškození.

PROCHLASTAL ELEKTRÁRNU
Od peněz mu pomohli i podvodníci
původní zpravodajství
z Prostějova

pro Večerník

Martin
ZAORAL

PROSTĚJOV Hodně zvláštní
případ řešil minulé úterý prosOdchytili dva psy tějovský soud. V roli obžalovaV průběhu dne čtvrtka 9. dubna
ného zde vystoupil Ernest Báťa
vyjížděli strážníci dvakrát na oznámení o volně pobíhajícím psovi. z Olomouce. Toho si měl bývalý
V prvním případě šlo o křížence, podnikatel Milan P. najmout
který běžel po ulici Svatoplukova. k tomu, aby dosáhl finančníNa krku měl černé textilní vodítko. ho vyrovnání se svou bývalou
Hlídkou byl odchycen a převezen manželkou. Obžalovaný při
na služebnu. Podle čipu byl zjištěn
páníček, kterého se prozatím nepo- jednáních ovšem opakovaně
dařilo zkontaktovat. V podvečer byl lhal, vydával se třeba za zástupproveden další odchyt. Tentokrát se ce společnosti, se kterou neměl
jednalo o dobrmana pohybujícího co do činění, vymýšlel si historse po ulici A. Fišárka. Odchytit se ky o neexistujících směnkách
ho podařilo až u Cavala. Pes byl přea další báchorky. I díky nim měl
dán majiteli v místě bydliště, který
z někdejšího majitele vodní
zároveň obdržel blokovou pokutu.
elektrárny vymámit 134 000
korun. To je však jen zlomek pewww.
něz, o které někdejší úspěšný
vecernikpv.cz
vecern
podnikatel přišel...

Prostějovský soud byl v úterý 7. dubna
svědkem výpovědi bývalého majitele
vodní elektrárny. Výnosy z ní činily
kolem sta tisíc korun měsíčně, její
prodej pak přinesl několik milionů.
Tyto peníze však jejímu majiteli štěstí nepřinesly. Ba právě naopak. „Manžel je těžký alkoholik, který je závislý
na lécích. Pije minimálně třicet let, několikrát zkolaboval, k tomu se připojily
problémy se srdcem. Po hospitalizaci
v nemocnici se obklopil nejrůznějšími
pochybnými existencemi. Měl pak
obrovskou spotřebu peněz,“ vypověděla před tribunálem bývalá manželka
Milana P., která se s ním i proto nechala
rozvést.
V tomto období na scénu přichází obžalovaný Ernest Báťa, který měl být jedním z těch, kdo z Milana P. tahal peníze.
„Dal jsem mu mimo jiné pětatřicet tisíc
korun za to, že zajistí, abych získal zpět
řidičák, o který jsem přišel. Co mi slíbil,
však nesplnil a peníze nevrátil,“ vypověděl poškozený Milan P., z jehož projevu
bylo možné jasně pozorovat devastující
vliv dlouhodobého užívání alkoholu
a prášků. Bývalý úspěšný podnikatel
mluvil nesouvisle, často se zadrhával

Podnikatel se zálibou
v alkoholu se bál,
že ho manželka
obere o devět milionů

KRONIKA

Ernest Báťa je obžalovaný z toho, že
z poškozeného vylákal desítky tisíc korun, za které mu slíbil věci, které nebyly
v jeho moci splnit. Foto: Martin Zaoral

„Vyšlo najevo, že si vymýšlel neexistující
směnky, stejně jako to, že zastupuje společnost, která ho mezi svými zaměstnanci vůbec neevidovala,“ pronesla
Marcela P., jejíž muž i z tohoto důvodu
po svém bývalém „zástupci“ nyní požaduje 134 000 korun. Kvůli nim hrozí
Ernestu Báťovi i vězení za podvod.
Úterní výpovědi jednotlivých zúčastněných byly mimořádně obsáhlé,
i proto rozsudek dosud nepadl a hlavní líčení bylo odročeno.

Jednotky bojovaly s živly i na úkor vlastního zdraví

PROSTĚJOV V uplynulých dnech
měli hasiči na Prostějovsku pořádně
napilno. Nejvíce za jejich nadměrné
pracovní vytížení mohla nedávná
vichřice. Ovšem došlo i k požárům a
hlavně záchranářským pracím u dopravních nehod. Jak při shrnutí případů uvedl ředitel Územního odboru Hasičského záchranného sboru v
Prostějově Jozef Novák, při vyprošťování řidiče zavaleného traktorem
se zranil i jeden z hasičů...
Vìtrno, místy nebezpeèno

najdete nás na

Hasiči na Prostějovsku a Konicku vyjížděli
od 27. března do 9. dubna celkem k devatenácti událostem, které způsobil silný vítr.
Nejčastěji přitom řešili popadané stromy či
větve na komunikacích a drátech elektrického vedení, v několika případech však museli
zasahovat u popadaných nebo uvolněných
střešních krytin. „V Holandské ulici se utrhla
stříška výtahové šachty o rozměrech šest-

nácti metrů čtverečních, a spadla na zaparkovaná vozidla u bytového domu. Podobnou záležitost s utrženými plechy ze střechy
jsme řešili v Rejskově ulici, v Kladkách pak
vítr strhnul část lepenky ze střechy kůlny u
rodinného domu,“ vyjmenoval Jozef Novák
jen část ostrých zásahů při odstraňování následků vichřice.
Ohnivý prùšvih v Pøemyslovicích

Poslední březnový pátek odpoledne došlo
k velkému požáru v Přemyslovicích. „Oheň
vypukl v kuchyni rodinného domku, následně se rozšířil do dřevěného obložení stropu
v chodbě. Hasičům se ničivému počínání
plamenů po chvíli podařilo zamezit, nicméně
větší škody, a to skoro v celém domě, způsobilo sálavé teplo a zakouření přízemí i podkrovní části. Během požáru navíc došlo ke
zranění jedné osoby, která se pokoušela před
příjezdem hasičů dostat do domu a poranila
se na rukou od rozbitého okna,“ okomentoval
boj s ohněm šéf prostějovských hasičů s tím,
že majitel domu spočítal škodu na tři čtvrtě
milionu korun.

Zavalený traktorista

Během soboty 28. března vyjížděly jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů
k netradičním, v některých chvílích velmi
dramatickým událostem, při kterých šlo
doslova o životy osob i zvířat. O transportu zraněné ženy po pádu z koně Večerník již
informoval, druhá nepříjemnost v podobě
dopravní nehody traktoru a nutného vyproštění muže zpod těžkého stroje převráceného na bok, se stala ve vojenském prostoru Březina. „Osobu se prostějovským a
plumlovským hasičům pomocí pneumatických vaků podařilo po zhruba dvaceti
minutách vyprostit. V následujícím čase
hasiči provedli převrácení traktoru a vlečky
zpět na kola. Během záchranářských prací
však došlo ke zranění jednoho z příslušní-

“

ků Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje. Zraněný řidič i
zasahující hasič byli převezeni k následné péči do nemocnice,“ informoval Novák.
„Za uplynulých čtrnáct dní hasiči na
Prostějovsku a Konicku vyjeli celkem
ke čtyřiapadesáti událostem. Nejčastěji asistovali u technických zásahů,
kterých bylo za uvedené období třicet. Devětkrát jsme vyjížděli k dopravním nehodám, v osmi případech
jsme likvidovali požáry. Také v tomto
období došlo k pěti záchranným akcím u ohrožených lidí i zvířat, plané
poplachy byly tentokrát pouze dva,“
zhodnotil v kostce Jozef Novák, ředitel Územního odboru Hasičského záchranného sboru Prostějov.
(mik)

V některých chvílích šlo
doslova o život lidí i zvířat!

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

JIŘÍ KOUDELKA

NIKOLA KROUPOVÁ

se narodil 18. dubna 1972 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 20. března
2015. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 45 do 50 let, měří 170 centimetrů,
má střední postavu, zelené oči a hnědé
vlasy s pleší.

se narodila 8. srpna 2000 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 5. dubna
2015. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
14 do 16 let, měří mezi 170 až 175 centimetry, má hubenou postavu, modré
oči a černé vlasy s melírem.

NIKOLA HEBELKOVÁ

GABRIELA VÖRÖŠOVÁ

se narodila 7. října 1997 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 6. dubna
2015. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
17 do 18 let, měří mezi 155 až 160 centimetry, má hubenou postavu, zelené
oči a rovné vlasy.

se narodila 4. května 1999 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 4. dubna
2015. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
15 do 17 let, měří 157 centimetrů, má
střední postavu, hnědé oči a hnědočerné vlnité vlasy.

yrčst práv÷ v t÷chto místech od severní
arku Hlouéela.
Foto: Michal Kadlec

v Prostìjovì
Zdroj: Magistrát m÷sta Prost÷jova

ANGELIKA DANIŠOVÁ
PROSTħJOV
„Rozhodně vnímám velký nedostatek
zeleně. Vadí mi, že se v Prostějově kácí
stromy na každém rohu. Nejen já bych
určitě ocenila výstavbu nového parku
a rozšíření zeleně všude, kde to jen jde,
protože je potřeba, aby zeleň bránila
prachu a smogu, který naše město
trápí. Podle mě v Prostějově tedy není
dostatek parků.“
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NA RADNICI!

yznamenání veteránům
FOTO & VIDEO
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Změní
se
sídliště
Svornosti
už
letos?
„Projekt rekonstrukce je plný kompromisů,“
říká šéf odboru investic Antonín Zajíček
VRAHOVICE Přemění se vrahovické
sídliště už letos? Termín zahájení jeho
rekonstrukce je snad to jediné, co ještě není přesně určeno. Odbor rozvoje
a investic prostějovského magistrátu
má však už hotový projekt této finančně náročné investice a dnes jej má
schvalovat zastupitelstvo. Pokud se
tak stane, bude následovat výběrové
řízení na stavební firmu a řízení o stavebním povolení.
Hlavními cíli regenerace tohoto sídliště
je oživení prostranství mezi jednotlivými
domy doplněním funkčního mobiliáře,
osvětlení a revitalizace ploch pro sportovní aktivity, zlepšení prostupnosti řešeným
územím. V neposlední řadě je pak v plánu
revitalizace území podél vodního toku.
V projektu se počítá i s novým dětským
hřištěm. „Koncept řešení vychází mimo
jiné z vyhodnocení ankety občanů. Vše
bylo projednáno na dvou veřejných schůz-

kách s občany sídliště, dotčenými orgány
státní správy, zástupci města a na výrobním výboru se zástupci bytových družstev
i společenství vlastníků bytových jednotek,“
uvedl Antonín Zajíček, vedoucí odboru
rozvoje a investic Magistrátu statutárního
města Prostějova. Jak vzápětí dodal, přeložení místní komunikace na sídlišti Svornosti, vytvoření nových parkovacích stání
v prostoru jižně od garáží včetně předláždění ulice mezi nimi, a také nového odvodnění
prostoru mezi garážemi bude rozděleno
do tří samostatných etap. „Předpokládané
náklady na realizaci navržených úprav
sídliště Svornosti jsou odhadovány na
celkovou částku přibližně sedmnáct a půl
milionů korun včetně DPH. V další fázi
přípravy regenerace sídliště bude pořízena
dokumentace pro územní řízení včetně vydání územního rozhodnutí a dokumentace
pro stavební povolení včetně jeho vydání,“
přidal informaci ohledně výše předpokláda-

ORLANDO DANIŠ
PROSTħJOV
„Určitě parků není nikdy dost. Dle
mého názoru parky sice v Prostějově
máme, ale v rámci různých revitalizací
je tu zeleně jako takové bohužel čím
dál méně. Nemělo by se zbytečně tolik kácet. Místo jiných ´investic´ by
měli radní raději investovat peníze
do zeleně, různých okrasných keřů,
stromů, ale i květin.“
Ptala se Aneta Křížová

PROSTĚJOV Nájemné, které
radnici platí střední školy a různé další instituce za jejich působení v městských budovách,
hodlají radní investovat zpět do
těchto nemovitostí. Není to ovšem nic výjimečného, podobně
k tomu docházelo i v předcházejících letech. Na rekonstrukci objektů
půjde letos přes dva miliony korun.
„Konkrétně jde v letošním roce
o částku 2 187160 korun. Už v po-

300 000
Podle policejní zprávy majitel
utrpěl finanční újmu ve výše
uvedené sumě. Zajímavé je, že
v poslední době počet krádeží
škodovek stoupá. A ještě zajímavější je fakt, že krále zlodějů
aut této značky Žouželku pustili
nedávno z basy... Náhoda, nebo
se tady někdo vrátil ke svému
řemeslu?

né investice primátor města Miroslav Pišťák.
Večerník na závěr zajímalo, zda se bagry
a další těžká technika pustí do rekonstrukce sídliště ještě v letošním roce.
„Uděláme pro to maximum, ale tvrdit něco
takového s jistotou je předčasné. Nikdy nevíte, jak dlouho se potáhne výběrové řízení
a kdy dostaneme stavební povolení. V tuto
chvíli je ukončena projektová dokumentace, takže jdeme krok po kroku,“ odpověděl

Antonín Zajíček. Jak už jsme na podzim
loňského roku informovali, k překvapení
mnoha radních obyvatelé zmíněného sídliště odmítli rozšíření parkovacích ploch na
nejfrekventovanější ulici na sídlišti. „Často
bývám překvapen z jednání některých občanů. Ale celý projekt rekonstrukce sídliště
Svornosti je plný kompromisů,“ uzavřel
toto téma šéf městského odboru rozvoje
a investic.
(mik)

lovině března tohoto roku proběhKam a na co poputují peníze z nájemného
lo společné jednání zástupců škol instituce
částka (v Kč)
účel
a zařízení sídlících v budovách měs- Muzeum a galerie Prostějovska
250 000
Výměna oken
ta, na kterém došlo k dohodě roz- Střední škola Art Econ
600 000
Oprava soc. zařízení
500 000
Výměna oken
dělení fondu reinvestic nájemného. SOŠ podnikání a obchodu
100 000
Nátěr oken
Diskuse mezi všemi zúčastněnými SOŠp a SOUs Lidická
100 000
Oprava podlahy
byla hodně živá a byly navrženy SOŠp a SOUs Lidická
280 000
Výměna části oken
k realizaci z finančních prostředků Střední škola designu a módy
Střední
zdravotnická
škola
150
000
Zabezpečovací
zařízení
fondu akce, u nichž byla dosažeZdroj: Magistrát města Prostějova
na vzájemná shoda. Celkem bude
investováno 1,98 milionu korun,“ ková, náměstkyně primátora pro bude sloužit jako rezerva na údržbu
informovala Večerník Ivana Hemer- školství. Jak dodala, zbývající částka či nutné opravy.
(mik)

Na Prostějovsku znovu „ZmĚny se nám zatím moc nedaŐí!“
››› ZASTUPITELÉ, K VÌCI! ‹‹‹

poklesla nezaměstnanost

Jan Navrátil chce, aby o financích
do sportu rozhodovali sami občané
Michal
KADLEC

Oči pro pláč zbyly minulou
středu majiteli zánovní Škody
Octavia. Když ráno přišel v Pivíně před svým domem na místo,
kde vůz předešlý den zaparkoval,
škodovka byla fuč! Po zatím neznámém pachateli policisté usilovně pátrají, zatím ale není ani
vidu ani slechu, stejně jako stopy
po drahém vozidle...

Obyvatelé Vrahovic si vymínili n÷které zásahy do projektu revitalizace sídlišt÷
Svornosti. Kupodivu nepožadují parkovišt÷, pąestože silnice u garáží je pąepln÷ná auty...
2x foto: Michal Kadlec

půjde na opravy městských budov

exkluzivní rozhovor
pro Večerník

Foto: archiv Večerníku
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Přes DVA MILIONY KORUN

nově startujeme
21. dubna

HASIČSKÉ ZÁSAHY POD DROBNOHLEDEM

ptali jsme se v ulicích

NE

Trestného činu krádeže vloupáním
sedopustilneznámýpachatel,který
v blíže nezjištěné době od 30. března do 7. dubna tohoto roku vnikl
do přízemí panelového domu na
Joštově náměstí v Prostějově. V suterénu domu vypáčil lať do sklepní
kóje, ze které následně odcizil jízdní trekingové kolo. Tímto jednáním majiteli způsobil škodu kolem
30 700 korun.

Neznámý pachatel v noci z úterý 7. na středu 8. dubna překonal 230 centimetrů vysoká
vrata a vnikl do areálu firmy
Moragro na ulici Kostelecké
v Prostějově. Z místa odcizil osm
volně odložených europalet.
Celkově způsobil škodu kolem
1 600 korun. Pachatel je podezřelý z trestného činu krádeže vloupáním.

Anketaaneb
JE V PROSTĚJOVĚ
DOSTATEK PARKŮ?

Kolo za 30 tisíc

Odcizil palety
a jeho výpověď obsahovala i řadu nesrovnalostí. Přesto se zdálo, že samotné
její jádro bude pravdivé.
Milan P. si Ernesta Báťu najal, aby zajistil
jeho majetkové vypořádání s manželkou. „Moje žena měla devět milionů
korun a já najednou nic. Nemohl jsem
to takhle nechat,“ vysvětloval Milan P.
Jeho dlouholetá žena tohle tvrzení však
považovala za přehnané. „S právničkou
jsme navrhovali vyrovnání ve výši dvou
milionů korun pro manžela. To jsem
však ještě netušila, že spousta peněz za
prodej podniku z jeho kont už zmizela,“
oponovala Marcela P.
Do této situace vstoupil právě obžalovaný, který se chtěl na celé situaci přiživit.

radní

317

s městskou policií

ČERNÁ

PARKY

203

hodin

168

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ

netové stránky www.vecernikpv.cz

400

krimi

179

6

drej Šariškin s primátorem Miroslavem
÷tové války Rudolfu Paroubkovi a VácFoto: Michal Kadlec
ně převzali Rudolf Paroubek a Václav
Tomek. „Je mi šestadevadesát a kdykoliv si ještě dnes vzpomenu, co nás
potkalo na Dukle, běhá mi mráz po
zádech. V bojích o svobodu jsme ale
nikdy nepřemýšleli o tom, že bychom
se měli držet vzadu v obavě o svůj život. Šli jsme do války s tím, že můžeme
zemřít. Hlavní cíl byl porazit Němce a
osvobodit Československo,“ řekl Václav Tomek.
Prostějovský primátor vzápětí připomněl, že rád vyhověl ruskému
konzulovi, který ho osobně požádal o zorganizování slavnostního
ceremoniálu v obřadní síni radnice.
„Neváhal jsem, přestože mohu mít
na současné vojenské aktivity Ruské federace své názory. Ale nyní se
bavíme o době před sedmdesáti lety
a nikdo nemůže zpochybnit zásluhy
tehdejšího Sovětského svazu na porážce německého nacismu. Jedním
dechem ale musím připomenout,
a to i před panem ruským konzulem,
že Čechoslováci bojovali i na druhé
straně fronty a naši republiku z části
osvobodili i Američané,“ připomněl
Miroslav Pišťák.
(mik)

Zdroj: Úąad práce èR, Krajská poboéka Olomouc

OLOMOUCKÝ KRAJ Během
března celkový počet uchazečů
o zaměstnání v Olomouckém kraji oproti minulému měsíci mírně
klesl o 2 226 osob na aktuálních
37 642 klientů úřadů práce. Počet
hlášených volných pracovních míst
naopak vzrostl o deset procent na
celkový počet 4 558 míst. Podíl nezaměstnaných osob se snížil o půl
procentního bodu na výsledných
8,5 procenta. Podobně optimistická čísla vyplývají i ze statistik nezaměstnanosti na Prostějovsku.
K 31. březnu 2015 evidoval Úřad práce ČR, krajská pobočka v Olomouci
celkem 37 642 uchazečů o zaměstnání.
Jedná se o nejnižší březnovou hodnotu od roku 2009. Ve srovnání se
stejným obdobím roku 2014 je nynější
počet nezaměstnaných nižší o 7 003
osob, což je pokles o šestnáct procent.
„V průběhu března bylo v Olomouckém
kraji nově zaevidováno 2 879 uchazečů
o zaměstnání, z toho 147 osob, které přišly do evidence úřadu z důvodu ukončení svého samostatného podnikání
na živnostenský list. Počet nově registrovaných byl sice o 129 osob vyšší než

v předchozím měsíci, ale o 436 lidí nižší
než ve stejném měsíci v roce 2014,“ poskytl základní údaje Jaroslav Mikšaník
z odboru analýzy trhu práce Úřadu práce ČR, pobočky v Olomouci.
Z evidence nezaměstnaných během
března odešlo v kraji celkem 5 105
uchazečů. Bylo to o 1 668 osob více
než v předchozím měsíci a zároveň
i o 121 osob více než před rokem.
Meziměsíční vývoj nezaměstnanosti
v jednotlivých okresech kraje byl podobný. Ve všech došlo k poklesu nezaměstnanosti. Ten nejvyšší registrujeme
v okrese Olomouc, o 689 osob, k největšímu relativnímu poklesu nezaměstnanosti došlo ale v okrese Prostějov, a to
o 7,6 procenta. V celém Olomouckém
kraji se celkový počet nezaměstnaných
meziměsíčně snížil o 5,6 procenta,“ prozradil další údaje ze statistik Mikšaník.
„Co se týká přímo Prostějova, tak tady je
v současnosti bez práce 5 212 osob, což
je ovšem o 428 lidí méně než na konci
předcházejícího měsíce. Je zde 886 nahlášených volných míst, takže o jedno
místo se uchází v průměru šest klientů
úřadu práce,“ dodal Jaroslav Mikšaník.
(mik)

dly volby, víte,
„Jak dopadly
usím přiznat,
takže musím
ané změny se
že plánované
m moc nedaří...
nám zatím
ka
Matematika
je
jasná
a koalice ČSSD a PéVéčka
doplněná o KSČM nemá
ěco měnit. Například
zájem něco
ýborů, komisí či některá
složení výborů,
rozpočtováá opatření procházejí jen
tšinou osmnácti koaličních
těsnou většinou
hlasů.“

PROSTĚJOV Lídr hnutí Změna
pro Prostějov Jan Navrátil (na
snímku) je jedním z největších
kritiků prakticky jakéhokoliv
rozhodnutí současné koalice
v zastupitelstvu. Jak sám přiznává, díky těsné většině jednoho
hlasu je těžké něco měnit tak, jak
to jím vedené hnutí mělo před
loňskými komunálními volbami
v plánu. Na druhé straně si cení
například prosazených přímých ƔƔ Jste i nadále
přenosů z jednání vrcholného pro zachování
ování hlavní budovy
orgánu města.
Jezdeckých kasáren?
ƔƔ Jak z pozice lídra jednoho
z opozičních hnutí hodnotíte první
půlrok činnosti nového zastupitelstva města?
„Řekl bych, že se stále učíme spolupracovat. Nedělejte si ale iluze, protože
mnohá hlasování na zastupitelstvu
jsou dopředu domluvená a neprobíhají volně na základě přednesených
argumentů či protiargumentů. Jako
pozitivum hodnotím přímé přenosy
ze zastupitelstva, které jsme za Změnu
pro Prostějov požadovali hned na
ustavujícím zastupitelstvu a dále korekci některých rozhodnutí, jako je
příslib primátora na zakonzervování
hlavní budovy Jezdeckých kasáren
při projednávání rozpočtu. Pozitivní
je i možnost opozičních zastupitelů
reagovat na problémy města v oficiální
tiskovině Radniční listy.“
ƔƔ Hlásali jste, že v nejvyšším
orgánu města a vůbec na radnici
provedete razantní změny. Jak se
vám to daří?

„Ano, samozřejmě! Ta budova má
stále určitou hodnotu a její statika je
v dobrém stavu. K Prostějovu patří,
uvnitř je šest velkých sálů, kouzelná půda a budova se přímo nabízí
například pro využití na volnočasové
centrum za použití dotací Evropské
unie. Návrhy architekta Františka
Frömla stojí za zvážení a realizaci,
jsou nákladově umírněné a otevřené
do budoucna pro případné zastřešení
dvora i zbudování velkého sálu.“
ƔƔ Dnes budete na zastupitelstvu
projednávat pětimilionovou podporu hokejovým Jestřábům. Jak vy
se díváte na tuto finanční pomoc?
„Osobně jsem opatrný na nemístnou podporu sportovního průmyslu
celkově. Tyto prostředky bych raději
investoval do vědy, výzkumu, výchovy
a vzdělávání. Při stavu zaměstnanosti
a platech v Prostějově se mi zdá nefér
vynakládat z veřejných prostředků miliony do sportu a tím spíš na nákup hráčů
či dokonce ligy. Neřeknu, když se jedná

Foto: archiv Veéerníku

o sportovní kroužky pro děti a pro širší
veřejnost. Náš zastupitelský klub proto
navrhoval založení fondu veřejných
finančních podpor a jeho rozdělování
jednotlivým klubům za spoluúčasti
občanů, říká se tomu participační
rozpočet. Občané by pak sami rozhodli,
kolik procent veřejné finanční podpory
dají na hokejovou či jinou ligu.“
ƔƔ Vyřeší podle vás žaloba Prioru
dlouholetý problém s Manthellanem a nejasnostmi okolo výstavby
Galerie Prostějov?
„Zadání z roku 2008 bylo jasné a bylo
v něm zachování sálu pro pět set lidí.
Žaloba Prioru, jako jednoho ze tří
účastníků soutěže, by mohla problém
vyřešit. Konečně bychom se po sedmi letech někam pohnuli. Je chybou
města, že se dávno samo nepokusilo
o zrušení vazalské smlouvy se
společností Manthellan. Nemyslím tím
vypovězení nevypověditelné smlouvy,
ale určení platnosti či neplatnosti smlouvy soudní cestou. Přidal bych se k Prioru
v zájmu odstranění pochybností.“

navštivte stále více oblíbenější inter

zpravodajství

Prostějov (mik) - Prostějovští radní
doporučují zastupitelstvu schválit
záměr na založení zájmového spolku
měst, obcí a mikroregionů s názvem
Odpady Olomouckého kraje za účelem společného řešení problematiky
s komunálním odpadem. „Současně
navrhujeme schválit členství Prostějova v tomto sdružení. Vzniká tak
silný partner pro jednání s ostatními
právními subjekty a tím se otvírá i
možnost finančních úspor pro obce,
odborného zázemí, poradenství a
společné osvěty. Je to další krok k realizaci spolupráce a vzniku partnera
reprezentujícího obce Olomouckého kraje pro jednání s potenciálními
investory zařízení pro energetické
využití odpadu,“ vysvětlil Jiří Pospíšil, náměstek primátora Statutárního
města Prostějov.

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

„Na posledním zasedání rady města
jsme diskutovali nad připraveným
materiálem ohledně masové výsadby veřejné zeleně v Prostějově. Vytipovali jsme k tomuto účelu jisté
lokality, ve kterých by se tento záměr dal uskutečnit. Na tomto základě chceme novými stromy vybavit
jednak prostor u Penny marketu v
Plumlovské ulici, následně by měly
v dohledné době vzniknout dva
zbrusu nové parky, a to za aquaparkem a lseverní obslužnou komuni-
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Pokáceno
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„Projekt rekonstrukce je plný
kompromisů,“
V

VLASOVÁ ANALÝZA

Za oknem mého autobusu právě ženské pohlaví, zřejmě nesprávNE
zuří ledový blizard, kterým si „Paní ně rozšifrovali jejich pohihňávání
Zima“ zřejmě kompenzuje ty letoš- a pobavené pohledy.
ní, ne příliš ladovské Vánoce. No „Myslíte, že to tak mají schválně?
a tady uvnitř je sice teplo, ale zato to Za nás se říkalo, že chodíme ostřítu vypadá jako v oddělení vyhraze- haní podle kastrolu, ale tyhle zřejmě
ném pro Hitlerjugend.
ošmikali podle hrnečku od kapuV prostoru pro cestující vestoje se čína,“ prohodí šeptem starší paní
ANGELIKA
DANIŠOVÁ
to jen hemží mladíky se sestřihem,
vedle mě. Přirovnání
sedí perfektPROSTħJOV
který si svého času tolik oblíbil ně. Ještě pár generací nazpátek se
Heinrich Himmler nebo aktuálně podobné účesy odborně sekaly klutřeba i Kim Čong-un. Vyholená kům na vojně, ti ale měli možnost se
hlava s čupřinou vlasů na šošolce, zamaskovat vojenskou lodičkou, což
no, které děvče by odolalo... Jestli u dnešní generace nehrozí. Mladíci
se hoši domnívali, že svým novým v autobuse se dle svého zarputilého
sestřihem zapůsobí na okolostojící výrazu už dovtípili, že u spolucestu-

jících svým novým sestřihem právě
nezabodovali a několik z nich si
stydlivě natáhlo kapuci. Podobně
schovával svůj zbrusu nový sestřih
jeden spolužák, kterého ještě zastihla povinná vojenská služba. Holič
se tehdy se strojkem tak odvázal, že
mu na hlavě ale nezůstalo zhola nic.
Bohužel, tento sestřih mu vzhledem
k akutnímu nedostatku vlasového
porostu už zůstal.
Říká se, žena, která si ostříhá vlasy,
je připravená změnit celý svět. Platí-li to i u mužů, jsem zvědavá, co od
téhle sestavy kopií Kim Čong-una
můžeme očekávat.

Pamatujete? V závěru loňského roku
zahýbala Prostějovem kauza okolo hrozby vrácení dotace na rekonstrukci bývalé základní školy na Husově náměstí.
Včetně penále šlo bratru o třicet milionů
korun, které se měly vytáhnout z městské kasy a poslat zpět státu. Baťova univerzita z Prostějova utekla a zadělala tak
magistrátu na malér, neboť stará budova
se za státní peníze opravovala kvůli školskému využití. Přišel logický krok, náměstkyně primátora Hemerková se domluvila s ministerstvem, že na „Husák“
nastěhuje reálné gymnázium. Ale byla
opozičními zastupiteli i ředitelem „reálky“ nazvána podvodnicí, načež byla

2011

2012

udána státním úředníkům. Takže znovu! Teď je domluveno s ministerstvem
náhradní řešení, aby se nemusely vracet
peníze. Budovu po Baťově univerzitě využije knihovna a Základní škola
v Kolárově ulici. Ale pozor! Zastupitel
za opoziční hnutí ANO 2011 opět křičí,
že jde o podvod a upozorňuje ministerstvo financí, že by měl Prostějov vrátit
třicet milionů korun!
Pane Filouši, jste vy vůbec „Prostějovák“ a kopete za barvy města, jehož zájmy máte hájit? Nebo vám jde jen o propagandu bez skutečného cíle na konci
tunelu? Máme pro vás radu: už to s tou
politickou hrou nepřehánějte!

NE

Kam a na co poputují

ORLANDO DANIŠ
PROSTħJOV

2010

UDÁVAJÍ?

říká šéf odboruMichal
investic Antonín Zajíček
KADLEC

Vysazeno

2013

ProstĚjov hospodaŐí lépe než celá þeská republika RUDOARMĚJCI
➢ ze strany 3
PROSTĚJOV Minulou středu
8. dubna došlo na prostějovské
radnici ke slavnostnímu udělení ratingu pro město Prostějov
za rok 2014. Národní rating na
úrovni Aaa.cz je vůbec nejvyšší,
neexistuje již lepší hodnocení
ekonomiky sledovaných subjektů! Bezkonkurenční ohodnocení
zohledňuje nulovou zadluženost
Prostějova a očekávané bezdlužné financování investic města
i v nadcházejících dvou letech.
Rating hodnotí i solidní provozní hospodaření díky uváženému
přístupu k provozním výdajům,
které vedlo k celkovým finančním
přebytkům a posílení finančních
rezerv města. „Kromě uvedeného

nejvyššího možného ratingu jsme
Prostějovu zvýšili i takzvaný výhled
do budoucna z pozitivního na stabilní. Chtěl bych potvrdit, že Prostějov je nejlépe hospodařícím městem České republiky,“ řekl na úvod
slavnostního aktu Petr Vinš, ředitel
české pobočky anglické agentury
Moody´s Investors Service. Vzápětí
zdůvodnil, proč ekonomičtí analytici přisoudili Prostějovu bezkonkurenční hodnocení. „Tomuto městu
výrazně pomohly vyšší příjmy od
státu z takzvaných sdílených daní.
Bonitu Prostějova podpořil i fakt, že
v nedávné době celosvětové finanční krize výrazně omezil provozní výdaje magistrátu. V tomto směru mě
osobně naprosto šokuje, že za takových podmínek se nedávno stal Prostějov bezdlužným, kdy uhradil poslední finanční závazek. To nemá

v rámci celé České republiky obdoby! Neexistuje u nás kromě Prostějova město bez dluhů, a navíc s přebytkem v rozpočtu za rok 2014,“
uvedl Petr Vinš. Naopak, ekonomičtí odborníci hodnotí velmi kladně
i schopnost města peníze investovat.
„Prostějov na penězích nesedí, jak
je tomu v některých jiných městech
a obcích republiky. Aktivně je investuje, a tím v mnohých případech
zhodnocuje svůj majetek,“ vyjádřil
se k dalším pozitivům Petr Vinš.
Z nejvyššího možného ratingu má
pochopitelně velkou radost současné vedení magistrátu a oprávněně především primátor Statutárního města Prostějov Miroslav
Pišťák. „Obvykle bývám velmi zdrženlivý při debatách o výborném
hospodaření města. Tentokrát ale
k žádné zdrženlivosti nevidím důvod.

Ať se to někomu líbí nebo ne, Prostějov hospodaří skutečně výborně,
rozumně sestavuje rozpočet s přihlédnutím k potřebám svých občanů
i organizací a investuje pouze tolik,
kolik si může dovolit. Navíc jsme
už absolutně bez dluhů, tudíž nějaký čas diskutujeme nad investicemi
přesahující rámec běžného rozpočtu
a můžeme uvažovat i o úvěru. Zatím
v nejbližších dvou letech k němu ale
nevidím důvod, přesto tuto možnost
v případě potřeby nevylučuji. A co
bych chtěl ještě zdůraznit, že po konci tohoto volebního období svým nástupcům určitě nepředáme vyjezený
krám,“ uvedl při předávání certifikátu
Miroslav Pišťák.
Rozhovor s prostějovským primátorem na téma aktuálně přiděleného ratingového hodnocení si přečtete v příštím čísle Večerníku. (mik)

Žádný pranýŐ, ale ŠIBENICE ODLOŽTE SNęHULE, pŐipravuje se aquapark
Domovní správa přebírá i provoz restaurace

Pčvodn÷ se myslelo, že jde o zbytky pranýąe. Nyní ale vyšlo najevo, že v centru Prost÷jova stála šibenice!
Foto: Michal Kadlec
PROSTĚJOV Už před měsícem
Večerník jako první informoval
o unikátním nálezu, který objevili
dělníci podílející se na rekonstrukci náměstí T. G. Masaryka. Ve
vyhloubené jámě našli zbytky podstavce, který byl radními označen
jako základ pro středověký pranýř.
Archeologové jsou ale jiného
názoru!

Zbrusu nový park by m÷l v budoucnu vy
obslužné komunikace sm÷rem k lesopa

Pondělí 13. dubna 2015
www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Stav veřejné
zeleně. To je pro některé
téma stále omílané dokola,
ale pro drtivou většinu obyvatel Prostějova jde o důvod
k mnohdy vášnivým diskuzím.
Obzvláště v této době, kdy na
území města dochází hned na
několika místech k masivnímu
kácení stromů. Jak se ale
Večerník dozvěděl, magistrát
nejenom že se snaží vykácenou
zeleň nahradit novou výsadbou, ale zároveň už mají radní
v klobouku další zelené trumfy
- dva nové velké parky a rovněž
stromovou hráz proti prachu i
smogu!
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Vzhùru do spolku

Michal
KADLEC

volebního období se nám nepodaří
vykoupit potřebné pozemky. Podle
mě bychom spíš velkou pozornost
měli věnovat ochraně města před
prachem a smogem. Na severu našeho katastru je zeleně v podstatě dost,
ale jižní část města je lidově řečeno
úplně holá. Netvrdím, že tady musí
vzniknout obrovský park či snad
dokonce les, ale měli bychom co nejdříve vysadit souvislou řadu velkých
stromů, které přece jen trochu zabrání prachu a přinesou do Prostějova
více kyslíku,“ sdělil Večerníku svůj
osobní pohled na věc prostějovský
primátor Miroslav Pišťák.
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Prostějov (mik) - Sáčky na psí lejna jsou už konečně na světě! Sice
se zpožděním, ale kdo už zaplatil za
svého čtyřnohého mazlíčka, může
si sáčky vyzvednout dodatečně.
„Finanční odbor magistrátu sděluje
všem držitelům psů, kteří mají trvalý pobyt nebo sídlo na území města
Prostějova, že od úterý sedmého
dubna si mohou vyzvednout každý
pracovní den v rámci provozní doby
úřadu na pokladně dvěstěpadesát
sáčků na psí exkrementy. Jedná se o
pět balíčků po padesáti kusech pro
jednoho psa na kalendářní rok,“ sdělila Jana Gáborová, tisková mluvčí
Magistrátu statutárního města Prostějova. Tyto sáčky pochopitelně
obdrží pouze majitelé psů, kteří mají
řádně uhrazen místní poplatek ze
psů nejenom v letošním roce, ale i za
minulá období.

pro Večerník

nesmyslné kácení stromů. „Spousta
stromů byla v Prostějově pokácena
kvůli tomu, že v konkrétních lokalitách si zdejší obyvatelé přáli více
parkovacích ploch. Přitom jedinou
možností, jak splnit jejich požadavek,
bylo v některých případech dosti razantně zasáhnout do veřejné zeleně.
Samozřejmě jsme vždy pokácené
stromy nahradili novou výsadbou,
přesto se ale pořád stáváme terčem
kritiky. V některých okamžicích si
občané musí rozmyslet, co vlastně
chtějí,“ pokrčila rameny Ivana Hemerková, náměstkyně primátora
pro životní prostředí v Prostějově.
„Možná to občané Prostějova ještě
nezaregistrovali, ale už dlouhodobě
využíváme pokročilý management
veřejné zeleně, který je stále aktualizován na webových stránkách města
Prostějova. Zde jsou přesně vedeny
veškeré zásahy do zeleně, ať již provedené či teprve plánované. Lidově
řečeno, každý si na internetu může
kliknout na lokalitu, která ho zajímá
a zde najde informace doslova o každém stromu. Dozví se jeho zdravotní stav, a zda se počítá s jeho zachováním či naopak kácením. Stejně tak
je zde uvedena i jeho životaschopnost a odhadované předpokládané
stáří,“ přidala na téma veřejné zeleně
Ivana Hemerková.
Se dvěma novými velkými parky
plánují radní udělat něco pro to,
aby právě výsadbou stromů zamezili prašnosti a smogu v Prostějově. „Nebuďme příliš zahleděni do
nutnosti vybudovat nové parky. Myslím si totiž, že ani do konce tohoto
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Sáèky už jsou na svìtì...

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

kací směrem k lesoparku Hloučela.
Územní plán totiž počítá v tomto
místě s výstavbou silnice, která by
měla propojit tuto komunikaci s
vnějším severním obchvatem okolo
Prostějova v prostoru Kostelecké
ulice,“ nastínil plány magistrátu pro
příští roky Jiří Pospíšil, náměstek
primátora Statutárního města Prostějov.
„Park směřující k Hloučele je v
územním plánu města zahrnut už
vlastně zhruba od roku 1990, nyní
bychom tuto investici chtěli zrealizovat právě kvůli naplánované
výstavbě další silniční komunikace.
Navíc by se stal významnou rekreační zónou pro obyvatele celého
přilehlého sídliště,“ je přesvědčen
Pospíšil.
Tento záměr má ovšem jeden podstatný háček. A to majetkoprávní.
„Některé pozemky jsou sice už v
majetku města, ale ty, které potřebujeme v první řadě, jsou stále
v soukromém vlastnictví. Majitel
zatím o jejich prodeji nechce ani
slyšet, jedině snad v případě, že
je od něho vykoupíme za cenu
stavebních pozemků. A k tomuto
záměru se rozhodně nechystáme,
cena by byla několikanásobně
vyšší,“ posteskl si Pospíšil. „Je to
všechno prostě běh na dlouhou
trať, ostatně stejně jako se severním obchvatem města...,“ dodal.
Ať už to dopadne jakkoliv, určitě se
dá ocenit snaha města rozšířit veřejnou zeleň v Prostějově. A to velmi významně. Právě v současných dnech
přitom lidé radnici kritizují za údajné
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Prostějov (mik) - Pětimilionová
pomoc hokeji, osud Jezdeckých kasáren, průšvih s využitím budovy
bývalé školy na Husáku či nákup
pozemků ve velkém. Nejsou to
atraktivní témata ke zhlédnutí? Určitě jsou, proto by občané Prostějova neměli váhat s účastí na jednání
Zastupitelstva statutárního města
Prostějova, které je na pořadu dnes,
tedy v pondělí 13. dubna od 13.00
v obřadní síni radnice. Nebo máte
možnost se podívat na přímý přenos
na webových stránkách města!

„Majitel nám ale nechce prodat pozemek u nemocnice,“ litují

330

Dorazte na zastupitelstvo!

MAGISTRÁT MÁ V PLÁNU DVA NOVÉ

290

RYCHLÝ
VEÿERNÍK

415

14

„Byli jsme nejprve informováni
památkáři, že by mohlo jít o pranýř, ale
zmýlená neplatí. Podle prostějovské
pobočky Ústavu archeologické památkové péče Brno se jedná o pozůstatek
dřevěné šibenice. Údajně ze šestnáctého
století, kdy se v Prostějově konaly popravy
přímo na náměstí,“ prozradila Večerníku
Ivana Hemerková, náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov. (mik)

PROSTĚJOV Zdá se vám troufalé přemýšlet už v těchto dnech o letním koupání? Tak to jste trošku mimo obraz,
protože Domovní správa v Prostějově
už nyní pracuje na přípravách otevření
aquaparku v Krasické ulici! A letos dojde k jedné zásadní změně, od soukromých pronajímatelů totiž převezme,
coby provozovatel a správce celého zařízení, i provoz zdejší restaurace.
„Ono se to nezdá, ale za měsíc a kousek
zahajujeme provoz,“ potvrzuje aktuálnost
tohoto tématu Vladimír Průša, jednatel
Domovní správy v Prostějově. „Letos
jsme si na sebe tak trochu upletli bič, protože jsme se rozhodli od letošního roku
sami provozovat restauraci na tomto koupališti. Bude to pro nás nová zkušenost,
ale věřím, že všechno zvládneme. Museli
jsme ovšem investovat značné finanční
prostředky do údržby a opravy restauračních zařízení, protože předchozí soukromí pronajímatelé odmítali vynakládat
peníze na tyto účely. Nyní to všechno
musíme dát dohromady,“ zkonstatoval

Vloni pąivítal Veéerník Vladimír Prčša v práv÷ otevąeném aquaparku pąesn÷
21. kv÷tna. Bude to nyní takzvan÷ do roka a do dne? Foto: archiv Veéerníku
šéf domovní správy. Zároveň ale přiznal, o klasickou restauraci skoro žádný zájem,“
že už nehodlá restauraci provozovat ve podotkl šéf provozovatele největšího letstejné podobě, na jakou byli návštěvní- ního zařízení ve městě.
ci našeho největšího koupaliště zvyklí. Aktuálně se ovšem do aquaparku vydají už
„Nemáme žádné zkušenosti s tímto obo- i pracovní uklízecí čety. „Od pondělí třinácrem, takže nebudeme vůbec vařit hotová tého dubna začínáme s čištěním bazénů
jídla. Zaměříme se na prodej klasického i všech přístupových ploch. Naopak za seobčerstvení, jako například párky v rohlí- bou už máme údržbářské práce na technoku, langoše, hranolky a podobně. A samo- logickém systému. Vše chceme stihnout
zřejmě na co největší sortiment nápojů. tak, abychom stejně jako vloni aquapark
Ostatně, podle našich zkušeností neměli otevřeli pro veřejnost už ve druhé polovině
v minulých letech návštěvníci aquaparku května,“ uzavřel Vladimír Průša. (mik)

Ruský konzul předal vy

Jan Navrátil chce, aby o financích
do sportu rozhodovali sami občané

7

MARTYHO
O
SLOUPEK
K
Ahoj všichni. Těšíte se? Ptáte se
na co? Přece na druhý internetový přenos zasedání prostějovského zastupitelstva, které se koná
právě dnes. Podruhé se uskuteční to, po čem volal kdekdo, tak
bych osobně předpokládal, že již
při prvním přenosu bude internet plný. No, ukázalo se, že nebyl
a že minulé zasedání sledovalo na
internetu mizivé procento občanů. Pak tedy nechápu, proč se po
přenosech tak volalo a dotyční
za něj tak moc bojovali. Dokonce se již předtím kdosi pokoušel
o jakýsi záznam „načerno“ z galerie. Ukazuje se, že někdo se snaží
být spíše senzacechtivý a od přenosu očekával něco mezi hororem, akčním filmem, telenovelou
a napínavým sportovním utkáním, realitou bylo ovšem něco jiného. Překvapivě to bylo jen a jen
dlouhé jednání o chodu města.
Já osobně jsem z minulého zasedání viděl asi pouze dvacet
minut, ale přesto jsem několik
poznatků získal. Třeba to, že nově
pořízené internetové připojení mi
funguje výborně. Pak také to, že
příslušníci jistého hnutí, používají slovo debil velice rádi, často
a všude, ale že u nás ho použili
peníze
nájemného
dříve než zv Praze.
Dále pak to, že
opozice si chce hrát na nezbedné
žáčky, kteří se domluví na učitele
a průběžně mu říkají, pane učiteli
já to nevím, já tomu nerozumím,
potřebuji to znovu vysvětlit, a tak
se výuka - zasedání neúměrně protahuje. Za další také skutečnost, že
oficiální právnička města zřejmě
má již několik nocí před zasedáním zastupitelstva hrůzu z toho,
jaké zase bude muset řešit rébusy
a dotazy, které se na ni sypou z důvodu některých nesmyslných nápadů opět ze
stejných
opozičních
lavic.
A za poslední také to, že nejpřipravenější skupinou na jednání jsou
zástupci jednotlivých odborů,
kteří musí mluvit jako kniha, aby
se obhájili ze své činnosti a objasnili kdekomu kdeco.
Takže, vážení, pokud se dnes připojíte, nehledejte senzace. Spíše
se podívejte, zda aktivita některých jedinců je ku prospěchu
nebo spíše neprospěchu našeho
města...
Ahoj váš Marty

www.
vecernikpv.cz

HLAS LIDU
Generální konzul Ruské federace And
Pišċákem pąedali veteránčm druhé sv÷
lavu Tomkovi cenná vyznamenání.
PROSTĚJOV Ke slavnostnímu
ceremoniálu došlo uplynulý pátek
10. dubna dopoledne v obřadní
síni prostějovské radnice. Generální konzul Ruské federace Andrej
Šaraškin společně s primátorem
Statutárního města Prostějova Miroslavem Pišťákem předali českým
válečným veteránům žijícím v Prostějově jubilejní medaile k 70. výročí
konce druhé světové války.
V plánu bylo původně předání těchto vyznamenání pěti veteránům
nejstrašnější války v historii lidstva,
ze zdravotních důvodů se nakonec
slavnosti účastnili pouze dva. „Díky
vám se v této zemi i nadále mluví česky, jen těžko lze najít slova, která by
vyjádřila úctu a vděčnost, jež Ruská
federace zachovává vůči všem veteránům války a boje proti fašismu,“
řekl mimo jiného Andrej Šaraškin.
„Byli jste to právě vy, kteří bojovali za
zachování slovanských národů proti
snaze německých nacistů je vyhladit.
Rusko si dodnes váží všech, kteří po
boku rudoarmějců nasazovali své životy,“ dodal generální ruský konzul.
Jubilejní medaile z jeho rukou osob-

HLAS BOŽÍ
Proè to nejde?
Musím se ozvat na článek o petici občanů z Krasické ulice, kteří si přejí pokácet
stromy před svými domy. Bydlím sice
na druhém konci města, ale petičnímu
záměru naprosto chápu. Ten bordel
padající v průběhu celého roku ze stromů, a nejedná se o listí, dokáže skutečně otrávit život. Zaneřáděný chodník,
parkující auta, zahrádky před domy a
podobně. Zajímalo by mě ale jedno,
když se město rozhodne kdekoliv v
Prostějově kácet třeba i desítky stromů
najednou, a mnohdy zcela bezdůvodně,
tak proč to nejde, když si to přejí samotní
občané?
Jindřich Novotný, Prostějov
Ostudná ulice
Zajímalo by mě, kdy se konečně radnice
pustí do rekonstrukce Havlíčkovy ulice.
Na mnoha místech propadlá silnice, vypadávající kostky a díry mezi vozovkou
a chodníky, to je hnus, který do blízkosti
centra města rozhodně nepatří. Podle
mého názoru by si ulice, ve které sídlí
městská policie či okresní soud, zasloužila mnohem důstojnější podobu.
Petr Ohlídal, Prostějov

Více mužù do škol!
Stále mně leží na srdci až přílišná feminizace ve školství. Tato situace zřejmě
nejde změnit, mám však určité pochybnosti, zda je ku prospěchu našeho školství. Když slyším v médiích současné
debaty o kvótách žen v politice, tak mě
napadá zbožné přání: co tak čtyřicet
procent mužů ve školství? Takové kvóty
se naši politici bojí, poněvadž to by pak
museli řešit platy, aby učitel ze mzdy dokázal uživit rodinu. Proto vím, že takové
moje přání je z říše snů. Vůbec se nechci
negativně dotknout úlohy žen v rodině
a ve společnosti. Těžko si však dokážu
představit ženu v rodině s dětmi a zároveň úspěšnou političku. V souvislosti s
kvótami na počet žen v politice mě pak
spíše napadá rčení: kam čert nemůže,
tam nastrčí ženskou. A to opravdu nikoho nechci urážet. Jinak mě ovšem slovo
kvóty vyloženě děsí. Vždyť lidský život
se nedá řídit žádnými kvótami, procenty
a čísly. Anebo se mýlím?
Arnošt Lejsal, Hrubčice

piste
ˇ na
vecernik@pv.cz

JAK NĚKTERÉ ŽENY (Z)NIČÍ CHLAPY
ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA

M

edvěd hnědý, netopýr velký a
tchoř stepní. Víte, co všechna
tato zvířata mají společného s pravým chlapem? Není to ani mručení,
vysílání podprahových signálů či
smrad, ale skutečnost, že se jedná
o v České republice kriticky ohrožené druhy. Zatímco za vymizením
medvěda hnědého coby „krále divočiny“ stojí lovci, tak za rychlým
úbytkem „pána tvorstva“ mohou
stát i některé ženy.
edny takové bychom mohli pracovně pojmenovat jako „úči“.
„Zaparkuj tady! Dej pozor, nebo to
rozbiješ! Nech to být, radši to udělám sama! Jsi úplně neschopnej!“
Tak to jsou věty, dle kterých hned
na první poslech rozpoznáte ženu,
která svého muže za „neschopného
idiota“ tak dlouho považuje, že ho
z něj nakonec i udělá. A až se tak
stane, dá mu to i před ostatními „sežrat“ o to víc.

J

Peníze, chlast, ženské. To je nebezpečná trojice, která dokáže zničit
i toho nejtvrdšího, nejsilnějšího a
nejstatečnějšího muže. Pokud něčemu z toho zcela podlehne, může
se z vtipného, rozhodného a sebejistého borce stát zlomená třasořitka, která se bojí vlastního stínu.
O tom, jak chlapa zničí alkohol (či
jiná závislost), se můžete dočíst v
dnešním případu ze soudní síně, v
této analýze se zaměříme na to, jak
totéž zvládnou některé ženy...

Všechny tyto dámy ke svému partnerovi přistupují se stejným tónem
i intenzitou hlasu jako paní učitelka
k žáčkovi, s nímž není zcela spokojena. Pokud muž nechce na tuto roli
přistoupit, pak mu nezbývá než začít chodit za školu...
ajdou se i ženy, které si na sobě
ze všeho nejvíce cení vlastní
soběstačnosti. Jsou to pravé „Ferdice
Mravenčice“. Samy sebe považují za
dokonalé a jakoukoliv snahu o pomoc
vnímají jako upozornění na vlastní
nedostatky. Všechno umí, všechno
zvládnou a chlapa fakticky potřebují
jen k tomu, aby je obdivoval a nezacláněl jim. Nelze se pak divit, že vedle
takových „Ferdic Mravenčic“ se muži
postupně mění v nefalšované Brouky
pytlíky a v extrémním případě dokonce ve fintivé Berušky. Takovým
mužům pak v zájmu vlastní sebeobrany nezbývá, než nechat všechno na té
své Ferdici a hledat si Berušku jinde.

N

D

alší z prototypů dnešních žen
jsou i „stavbyvedoucí“. Muž
pro takovou ženu není oporou,
ale domem, který je třeba teprve
postavit, respektive opravit. Jejím
životním úkolem je napravit všechny jeho chyby a přetvořit ho k obrazu svému. Taková stavbyvedoucí
svému muži vybere vhodné oblečení, vhodný sport, vhodné jídlo,
vhodnou práci a nakonec i vhodné kamarády. Pokud si chce chlap
uchovat své oblečení, své sporty,
svá jídla, svou práci i své kamarády,
pak se dočká pohrdání či vydírání.
Past je v tom, že v momentě, kdy
tyto ženy svůj „projekt“ dokončí,
tak zjistí, že muž, do něhož se zamilovaly, je jaksi dávno pryč...
kutečně. Nejrůznějších typů
„silných“ žen je v dnešní době
celá řada. V takovém případě se však
nemůžeme divit, že je tolik „slabých“
mužů.

S
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Děti, pejsci

Vítejte na světě

BLAHOPŘEJEME!!!

Co může být pro každou maminku s tatínkem
největším darem? No přece miminko!
Všem novorozeňátkům a jejich pyšným
rodičům přeje PROSTĚJOVSKÝ Večerník život
provázený klidem, zdravím a jen těmi
nejradostnějšími událostmi.
Vítejte na tomto světě, děťátka!

www.vecernikpv.cz

Marek STUDENÝ
8. 4. 2015 51 cm 3,10 kg
Prostějov

Gabriela Hrubanová
7. 4. 2015 50 cm 3,30 kg
Němčice nad Hanou
Fotografie narozených miminek pořizujeme každou
středu v porodnici Nemocnice
Prostějov. Jestliže již maminku
v pokoji nezastihneme, můžete nám zasílat své snímky
i s potřebnými údaji na e-mailovou adresu:
miminka@vecernikpv.cz.
Nádavkem pak všem rodičům
zašleme jako poděkování dárek - přímo domů graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním. PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši
budoucnost!

Lukáš KROUTIL
3. 4. 2015 52 cm 3,50 kg
Prostějov

Max MARTOCH
7. 4. 2015 53 cm 3,70 kg
Prostějov

Jaroslav NEUMAN
8 4. 2015 51 cm 4,00 kg
Konice

DOBRÁ ZPRÁVA: Zdeničce je líp!
PROSTĚJOV Večerník v předešlých
číslech informoval o osudu Zdeňky
Kotyzové, která 25. ledna havarovala
se svým vozidlem na zamrzlé silnici
mezi Držovicemi a Olšany u Prostějova. Těžce zraněnou ji dlouhé týdny
drželi ve Fakultní nemocnici Olomouc
v umělém spánku, nyní už je ale v prostějovské nemocnici a její stav je rapidně
lepší! Rodiče děkují všem, kteří na její
léčbu přispěli formou veřejné sbírky.
„Zdenička už je v prostějovské nemocnici
a její stav se den ode dne zlepšuje,“ oznámila
v pátek vynikající zprávu maminka Zdeňka
Kotyzová starší. Zároveň vyslovila díky všem,
kdo její dceru v těžkém boji podporují.

Všem dalším, kteří by chtěli Zdeničce ještě pomoci, připomínáme akci v kavárně
Avatarka, která se koná již zítra, tj. v úterý
14. dubna. Vernisáž fotografií Jiřího Peky
doprovodí malý koncert. Známý pěvecký
sbor Proměny, který zazpívá na úvod vernisáže, doplní další dvě kapely, a to Band-A a Jižní ryba. „Vstupné, kterým lidé přispějí, bude v plné výši připsáno na konto
Zdenička. I když je kavárna malá a mnoho
návštěvníků nepojme, přijďte se podívat,
poslechnout a přispět,“ přidala pozvání
Milada Sokolová, která iniciovala a zaštítila finanční sbírku na úhradu části nákladů
spojených s léčbou Zdeňky Kotyzové po
závažné dopravní nehodě. 
(red)

Foto: archív Z. Kotyzové

pejsci hledají své páníčky!

Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme,
ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 776 189 235 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.

MÍŠA

je mladý kříženec německého ovčáka ve věku zhruba
jednoho roku. Je to veselý, temperamentní pes, který je
vhodný na výcvik a psí sporty. Má milou vyrovnanou povahu, šťastný bude v domečku se zahrádkou, kde bude moci
volně běhat a hlídat.

VARGO

je krásný, mladý kříženec středního vzrůstu ve věku cca
dva roky. Má přátelskou, vyrovnanou povahu, je velký
mazel, zvládá základní povel sedni, lehni. Na vodítku
chodí pěkně a netahá. S fenkou se bez problému snese. Jistě bude skvělým oddaným parťákem.

SALLY

je kříženec středního vzrůstu, staří čtyři až pět let Je to
velmi miloučká a přátelská fenka, která se bohužel nesnese s jiným pejskem. Vhodná jen pro majitele, kde
bude jediným pejskem v domácnosti. Na vodítku chodí
pěkně, netahá.

Další velký úspěch studentů SŠDAM

15041010366

BARY

je středně velký kříženec ve věku cca pěti roků. Je to
klidný a vyrovnaný pes, který bude šťastný v domečku
se zahrádkou, kde bude moci volně běhat a dobře hlídat. Na vodítku chodí pěkně, netahá a s fenkou se bez
problému snese.

PROSTĚJOV O tom, že Střední škola
designu a módy Prostějov vychovává mladé talenty, není pochyb. Avšak
kromě módní tvorby se studentům
této školy výborně daří i v mnoha jiných oborech. Nedávno se ti vybraní
ze třetího ročníku oboru Multimediální tvorba zúčastnili soutěže MLADÁ
KAMERA 2015, kde získali úctyhodné
první místo...
Městské divadlo v Uničově hostilo koncem března již jedenačtyřicátý ročník tohoto tradičního setkání mladých filmařů,
jehož součástí je také dvoudenní soutěžní
přehlídka filmové tvorby autorů mladších
30 let. Tvůrci z celé České republiky vzájemně poměřovali své schopnosti jak před
laickou, tak i odbornou porotou, která se
sešla ve složení: Jan Prušinovský (Kobry
a užovky), Martin Čihák (FAMU), Vladimír Mráz (Česká televize), Milan Cieslar
(Pramen života), Martin Műller (Mlčení,
modlitba a pokání). A právě přizvané experty nejvíce zaujal cyklus pěti krátkých
animovaných snímků nazvaný „PŘÍBĚHY ZE SKŘÍNĚ“ z dílny studentů
prostějovské „oděvky“. Porota v jejich díle
ocenila zpracování snímků i schopnost
vyjádřit myšlenku na malém prostoru.

Tyto filmy vytvořili studenti 3.A oboru
Multimediální tvorba Lucie Brančíková,
Barbora Gajová, Petra Holmanová, Mariana Chamraďová a Markéta Žákovská.
„Na našem projektu jsme pracovali tři
měsíce a do soutěže nás přihlásil náš
vyučující Jakub Vašíček. Vytvořili jsme
ruční animace, což patrně zaujalo porotu
asi nejvíce, protože jsme se od ostatních
soutěžících tímto dost odlišovali. Cyklus ´Příběhy ze skříně´ má pět krátkých
snímků, z nichž každý pojednává o něčem
jiném. V jednom z nich například upozorňujeme na neetické zabíjení zvířat kvůli
kožešině,“ shrnula vše podstatné jedna
z autorek Markéta Žákovská. „Získali
jsme první cenu, vůbec nás přitom nenapadlo, že bychom mohly vyhrát. (smích)
Vždyť některé snímky byly na hodně
vysoké úrovni s profesionálními herci
a i přesto porotu zaujal právě náš cyklus,
z čehož máme nesmírnou radost,“ neskrývala svoje nadšení Markéta Žákovská.
Účast na 41. ročníku filmového festivalu
Mladá kamera byla pro studenty přínosem a nemalou měrou určitě přispěje
k dalšímu rozvoji jejich autorské tvorby. Uvedeno bylo celkem čtyřiačtyřicet Na jedenačtyřicátém ročníku Mladé kamery zvítězily také stuFoto: archív školy
filmů.
(akr) dentky SŠDAM Prostějov.
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aneb jsme
s vámi
u toho...

BŘEHY PŘEHRADY OPĚT UKLIDILI ZIMNÍ PLAVCI
pro Večerník
z Konice

Martin ZAORAL

MOSTKOVICE PLUMLOV O plumlovské
přehradě tisíce lidí mluví, stovky kolem
nádrže pravidelně korzují či jezdí na kole
a několik desítek se v ní po jejím loňském napuštění i koupalo. Prostějovští zimní plavci
jsou však jedni z mála, kteří jsou pro někdejší
pýchu regionu ochotni také dobrovolně
něco udělat... Dokázali to při čtvrteční brigádě, při níž nejenže uklidili břehy nádrže, ale
také se společně ohlédli za skončenou sezónou. A Večerník se také zapojil!
Pravidelně plavou ve vodě, jejíž teplota se blíží nule.
Pořádají řadu divácky vděčných akcí, mezi nimiž vyniká Vánoční koupel, na kterou míří stovky diváků.
Výborně nás reprezentují v zahraničí a najdeme mezi

nimi i přemožitele kanálu La Manche. A to není vše!
Zimní plavci z oddílu TJ Haná mimo jiné vracejí
vodě to, co jim ona sama dává. Proto se ve čtvrtečním teplém a slunečném odpoledni vrhli do úklidu
břehů plumlovské přehrady. U letního kina každý
z nich vyfasoval od zaměstnanců Povodí Moravy
modrý pytel, tatranku a vodu na pití. Zatímco však
březnového úklidu Hloučely se pod patronací centra Iris letos zúčastnilo skoro osm desítek dobrovolníků, k plavcům na přehradě se jich tento rok mnoho
nepřidalo. Sportovcům to však nevadilo, při sbírání
odpadků měli dostatečný prostor pro kamarádské
žerty i sdělování zážitků z právě skončené sezóny.
„Letošní rok byl mimořádně úspěšný nejen pro náš
klub, ale pro celé české zimní plavání. Někteří z našich kolegů Českou republiku úspěšně reprezentovali na historicky prvním mistrovství světa, které se
konalo za polárním kruhem v ruském Murmansku,“
prozradil Večerníku mimo jiné Michal Mucha jeden
z členů oddílu, který přehradu letos uklízel už podruhé. „Loni se tu odpadků válelo určitě více, asi jsme je
tehdy uklidili za celé ty roky, co se tu nic podobného

POHLEDEM VEČERNÍKU
MARTIN ZAORAL

„Loni tu bylo odpadků více,“ shodli se brigádníci
PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
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Členové oddílu zimního plavání TJ Haná a jejich
kamarádi jsou dobrá parta, která má plumlovskou přehradu ráda.
Foto: Martin Zaoral
nedělo,“ shodli se plavci. I tak se jejich modré pytle
nakonec solidně zaplnily vším možným od PET lahví přes prázdné lahváče až po „odložené“ konzervy.
Až se tedy do přehrady vrhnou první letní plavci,
budou mít břehy uklizené. Bohužel se nedá příliš
předpokládat, že takové zůstanou i na podzim.
Už nyní je jisté jedno: kdo přehradu uklízel, ten
tu dozajista nepořádek dělat nebude...

Když se řekne brigáda, tak se mi
jako první vybaví mé studentské
roky, kdy jsem pravidelně docházel
do agentury, kde mi vždy přidělili
nějakou (skutečně jakoukoliv) práci. Nikterak vysoký výdělek z ní mi
pak následně pomohl, abych léta na
střední a hlavně vysoké škole nejen
nějak přežil, ale také si je jaksepatří
užil. Byly to krásné roky...
Pokud bych zalovil v paměti ještě
hlouběji, pak se mi při slovu brigáda asociují slova jako RVHP, brambory, akce Z a samozřejmě socialistická práce. Ač nejsem rozhodně
člověkem, který by se nostalgicky
ohlížel za dobou před listopadem
1989, myslím, že právě brigády,
kdy lidé „dobrovolně“ dělali něco
pro zvelebení svého okolí, dnešní
převážně individualistické době bolestně chybí. Vždyť stále více z nás

čím dál okatěji připomíná slepice,
které si hrabou výhradně pod sebe.
Naštěstí i v současnosti se zejména
v menších obcích najdou dobrovolníci, kteří jsou ochotni udělat něco
„jen tak“ pro ostatní. A navzdory
časovému zaneprázdnění, určitě
není špatné mezi ně alespoň občas patřit. Snad i proto jsem se ve
čtvrtek připojil k zimním plavcům,
vyzvedl si rukavice, modrý pytel
a s pohledem ostřížím pátral na
březích plumlovské přehrady po
igelitových sáčcích či flaškách od
piva, jakoby se jednalo o nějaké
vzácné houby.
A nelze úplně říct, že bych to celé dělal naprosto nezištně. Ač samotný
úklid břehů přehrady od hráze až
po prostor za pláží U Lázničků nám
zabral necelé dvě hodiny, dobrý pocit
z něj mi vydržel mnohem déle.

Jaroslav Knap odstoupil Motorkář z Prostějova skončil v nemocnici se zlomenou pánví RYCHLÝ
VEČERNÍK
ze zastupitelstva Mořic V HAVAROVANÉM AUTĚ ZRANĚNY DVĚ MALÉ DĚTI!
MOŘICE Dvacet let dělal v Mořicích starostu, nyní dobrovolně
odešel i ze zastupitelstva obce.
Jaroslav Knap se sobotní ustavující schůze zúčastnil už pouze
v roli diváka. Ve funkci starosty jej
na základě výsledků voleb a hlavně povolebních jednání nahradil
Martin Obruča.
V sobotu večer se v Mořicích konala
ustavující schůze obecního zastupitelstva. Vzhledem k předchozím jednáním vše probíhalo podle předem
daného scénáře. Určitým překvapením byla pouze rezignace Jaroslava
Knapa na post zastupitele. Přitom
právě tento zkušený doyen obdržel
ve volbách nejvyšší počet preferenčních hlasů a „jeho“ kandidátka získala
nejvíce mandátů. Tři místa však byly
v sedmičlenném zastupitelstvu málo

oproti čtyřčlenné opozici, která se tak
ujala moci. A Jaroslav Knap po dvaceti
letech v čele obce skončil. Po jeho rezignaci na funkci zastupitele jej ovšem
tentokrát jeho spolustraníci nenásledovali. Naopak dlouholetého starostu v zastupitelstvu pružně nahradila
Renata Kočí a orgán tak zůstal činný,
tudíž do nového funkčního období
vstoupí v dosti omlazené podobě.
„Jaroslavu Knapovi jsem za jeho
dvacet let práce pro obec poděkoval.
Zejména v prvních funkčních obdobích dokázal svým elánem a energií
řadu spoluobčanů nadchnout a motivovat, což bylo na rozvoji Mořic
vidět. Určitě máme na co navazovat,“ vyjádřil se pro Večerník nový
starosta Martin Obruča. Reakci Jaroslava Knapa se o víkendu nepodařilo Večerníku získat, názory dnes již
bývalého starosty Mořic se budeme
snažit přinést v příštím čísle. (mls)
O nových starostech ve Tvorovicích
a Hrušce čtěte na straně 11!
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PROSTĚJOVSKO Jak už v minulém vydání Večerník jako první
informoval, na nebezpečné křižovatce ve směru z Držovic na Olšany
u Prostějova došlo k závažné dopravní nehodě mezi osobním automobilem a motorkářem. Ten skončil v nemocnici s těžkým zraněním,
v osobním autě pak byly zraněny
dvě malé děti!
„V neděli pátého dubna kolem čtvrt na
tři odpoledne došlo v křižovatce obcí
Dubany - Smržice - Olšany u Prostějova k dopravní nehodě mezi osobním
vozidlem a motorkářem. Z prvotního šetření vyplývá, že jednačtyřicetiletý řidič, který jel s vozidlem Kia
Sportage ve směru od Prostějova na
Olšany u Prostějova, pravděpodobně nerespektoval dopravní značení
s nápisem STOP a vjel do křižovatky
v okamžiku, kdy po silnici ve směru
od Duban na Smržice projížděl dvaačtyřicetiletý motorkář z Prostějova
na motocyklu Suzuki. V prostoru
křižovatky tudíž došlo ke střetu. Při
nehodě došlo ke zranění motorkáře,
který byl na vyšetření letecky transportován do Fakultní nemocnice
Olomouc. Podle prvotní zprávy
utrpěl zranění, z něhož se bude léčit

Ve Slatinkách se
zastupitelé sejdou
až ve støedu
Slatinky (mls) - Slatinky jsou
poslední obcí, kde se zastupitelé
dosud nesešli po opakovaných
komunálních volbách. Ustavující
zasedání Zastupitelstva obce Slatinky, které by mělo rozhodnout
minimálně o postech starosty
a místostarosty, se bude konat tuto
středu 15. dubna od 19.00 hodin
v sále obecního úřadu.

Z policejních snímků je patrné, že srážka motorkáře s osobním vozidlem byla hodně tvrdá. Řidič motocyklu z Prostějova ale naštěstí přežil.
2x foto: Policie ČR
zhruba pět týdnů,“ popsal podrobně průběh havárie a následky Josef
Bednařík, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje.
Bez újmy z nehody ovšem nevyšla ani
osádka osobního auta. „Lehké zranění utrpěly také dvě nezletilé děti,
které cestovaly ve vozidle Kia Sportage a byly převezeny do prostějovské
nemocnice na vyšetření,“ potvrdil
Bednařík s tím, že požití alkoholu
před jízdou u obou řidičů vyloučila
dechová zkouška, celková hmotná
škoda byla vyčíslena na sto tisíc ko-

run. Přesné příčiny nehody, její okolnosti a míra zavinění jsou předmětem
dalšího policejního šetření.
Zmíněný dvaačtyřicetiletý Prostějovan, který nikoliv z vlastní
viny těžce havaroval, je nyní hospitalizován v olomouckém špitále.
„Utrpěl zlomeninu v oblasti pánve
a čeká ho operace. Momentálně je
v péči lékařů jednotky intenzivní péče
ve stabilizovaném stavu. Na životě
ohrožen není,“ informoval koncem
uplynulého týdne exkluzivně Večerník Egon Havrlant, tiskový mluvčí
Fakultní nemocnice Olomouc.(mik)

Nìmèice jdou do boje
o „Vesnici roku“
Němčice nad Hanou (mls) - Rada
města Němčice nad Hanou schválila podání přihlášky do soutěže
„Vesnice roku 2015“. Němčice se
soutěže zúčastnily už loni, tehdy získaly bílou stuhu za činnost
mládeže. Nedaleký Tištín pak byl
v celkovém pořadí třetí, oranžovou
stuhu za spolupráci se zemědělci si
odnesly Mořice.

Orchestr mladých
slaví kulatiny
Němčice nad Hanou (mls) - Dechový orchestr mladých funguje
při ZUŠ v Němčicích nad Hanou
už třicet let. Na repertoáru má
tento orchestr různorodé skladby
například od ABBY, Jiřího Šlitra, Antonína Dvořáka, Leonarda
Bernsteina či Ennia Morriconeho.
Své výročí orchestr oslaví dvěma koncerty, které se uskuteční
17. a 18. dubna 2015 vždy od 18.00
hodin v Kulturním domě v Ivanovicích na Hané.

Ulice J. Fuèíka
získá nový kabát
Němčice nad Hanou (mls) Opravu silnice v ulici Julia Fučíka
plánují v Němčicích nad Hanou.
V současné době probíhá výběrové
řízení na zhotovitele stavby, které
organizuje kroměřížská společnost
INEXprojekt.
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O dvě piva asi nešlo…

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

KRONIKA

Minulý pátek 10. dubna kolem
osmé hodiny ranní zastavili policisté na silnici z Prostějova do Kralic
na Hané řidiče motorového vozidla značky Suzuki Grand Vitara a
podrobili jej k provedení orientační
dechové zkoušky, při které nadýchal 1,42 promile alkoholu v dechu.
Přestože muž potvrdil, že předešlý
večer vypil dvě piva, byl vyzván k
lékařskému vyšetření spojenému
s odběrem biologického materiálu, neboť hodnota jeho výpovědi
neodpovídala. Lékařské vyšetření
však odmítl. Policisté řidiči na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Nyní je podezřelý
ze spáchání přečinu ohrožení pod
vlivem návykové látky.

Straka na Stražisku
V přesněji nezjištěné době od
7. března do 5. dubna došlo k vloupání do jedné z chat v katastru obce
Stražisko-Růžov. Zatím neznámý
pachatel po poškození okna vnikl
do objektu a odcizil různé věci za
čtrnáct a půl tisíce korun. Majiteli
způsobil celkovou škodu za 16 500
korun. V případě zjištění pachatele
mu za přečiny krádež a porušování
domovní svobody hrozí až tříletý
pobyt za mřížemi.

pro Večerník

Martin ZAORAL

z Haček

Vesnička Hačky má v současnosti pouhých 98 obyvatel. Svoji historii
však začala psát již na počátku čtrnáctého století. Za více jak sedm set let
od jejího vzniku se do ní dosud nesjelo tolik cyklistů jako tento víkend.
Uplynulou sobotu totiž právě sem vyrazily stovky milovníků cyklistiky ze
širokého okolí. Svojí výpravou všem svým kolegům slavnostně otevřeli
cesty celého Olomouckého kraje. A Večerník byl u toho!
Jestli někdo považuje třináctku za slavnostní otvírání cyklistické senešťastné číslo, tak je na omylu. Dů- zóny v Olomouckém kraji, které se
kazem může být třeba pravidelné letos v Hačkách na Konicku konalo

Fotoreportáž

již potřinácté. Pověrčivý člověk by
v takovém případě asi čekal chlad,
silný vítr, kroupy a pár prokřehlých
a mračících se cyklistů choulících se
v prostorách zdejší hasičské klubovny zvané Bumbálka. Jenže přesný
opak byl pravdou!
„Letos k nám přijelo přes 340 cyklistů z celého Olomouckého kraje. Je
to zatím vůbec nejvyšší účast. Počasí
vyšlo skvěle a panuje tu fantastická
atmosféra,“ netajil své nadšení hlavní organizátor akce a někdejší trenér
olomouckých cyklistů Václav Kyba,
známý jako Kybson. Všichni, kteří

se u Bumbálky letos zaregistrovali,
dostali světla na kolo, která věnovalo
olomoucké hejtmanství.
Po třinácté hodině se již tradičně někteří z výletníků vydali od Bumbálky
k dominantě širokého okolí, kterou
je historický větrný mlýn patřící právě Kybsonovi a jeho podnikavé ženě
Zdeňce. „Manžel mě zase vypekl, přijela za ním spousta kamarádů a to jsou
chvíle, kdy nezná manželku,“ čertila
se na oko paní Zdeňka, když samotná
spěchala od Bumbálky ke společnému
stavení, kde na ni už čekaly desítky
hostů a další stále přijížděly. „Až do

Během velikonočních svátků policisté kontrolovali stovky řidičů
na silnicích celého Prostějovska.
A byla to hrůza, každý desátý šofér
se dopustil přestupku! „Na Prostějovsku už od pátku třetího až do
pondělí šestého dubna policisté
zkontrolovali celkem 781 vozidel, kdy zjistili sedmasedmdesát
přestupků. Dvaasedmdesát z nich
bylo vyřešeno blokovou pokutou
v částce 29 500 korun a pět přestupků bylo oznámeno ke správnímu
orgánu k projednání. Řidiči nejčastěji porušovali povolenou rychlost
v obci,“ vypočítal Josef Bednařík,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje. Jak
dodal, dva řidiči byli během Velikonoc přistiženi při řízení pod vlivem
alkoholu v přestupkové rovině a jeden šofér řídil pod vlivem drog.

FOTO & VIDEO
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klikni na

www.vecernikpv.cz

3x foto: Martin Zaoral

Krásná silueta šestilopatkového větrného mlýna v Hačkách se v sobotu mnohokrát
stala ideálním pozadím pro snímek ze společného výletu.
Foto: Martin Zaoral

Do Haček se v sobotu sjelo vše, co mělo dvě kola, Chybět nemohla ani početná Štěpánovská skupina Takové průvody cyklistů kaplička stojící v centru
pedály a přehazovačku. Už od značky obce byla příznivců líného kolaření, jejichž hlavní motivací k cyk- malebné vísky Haček za dobu své existence nepacítit libá vůně připravovaných makrel.
listice je „dělání žízně”.
matuje.

roku 1953 se ve mlýně mlely kroupy,
poté chátral. Koncem šedesátých let
ho objevil můj tatínek, který ho začal
rekonstruovat nikoliv však jako mlýn,
ale jako chalupu. My s manželem už
to tady obýváme osmnáct let a v jeho
práci pokračujeme. Přestože jsme tu
již tak dlouhou dobu, tak vám mohu
říct, že když tu začne pořádně foukat,
tak mně někdy bývá i úzko,“ prozradila návštěvníkům Zdeňka Kybová,

Určice si váží slavných rodáků
Obec si připomenula 140. výročí od narození Josefa Konšela
Před slavnostní mší svatou v chrámu Páně
sv. Jana Křtitele, kterou celebroval duchovní správce P. Mgr. Leszek Rackowiak
za účasti vyškovského děkana Františka
Cincialy, přednesla vedoucí spolupořadatelského Kulturního klubu Určice Lenka
Buřtová životopis Josefa Konšela. Po ní se
účastníci za fanfár sboru trubačů Vojenských lesů a statků ČR, divize Plumlov,
přesunuli k pamětnímu kameni profesora
Konšela. Hlavním bodem bylo žehnání
publikace Dopisy k Hovorům s profesorem - pěstění lesů autorů Josefa Konšela
a Bohuslava Polanského, jejímiž editory
byli Martina Miláčková a Jiří Truhlář. Právě
Jiří Truhlář pohovořil v sále nové Radnice
o osobnosti a významu díla Josefa Konšela.

URČICE Poslední březnovou sobotu si v Určicích připomněli 140.
výročí narození významného rodáka profesora Josefa Konšela,
který stál u založení lesnického
oboru na Vysoké škole zemědělské, dnešní Mendelově univerzitě
v Brně. Slavnostního aktu byla přítomna celá řada významných hostí.
„Nemáme mnoho slavných rodáků..
Kromě evropsky proslulého jazykovědce Františka Kopečného je to právě Josef
Konšel. Obec, která si neváží své minulosti, může těžko hledět s optimismem
do budoucnosti,“ pronesl starosta Určic
Vlastimil Konšel při závěrečném společenském posezení.

Ještě předtím přivítal starosta významné
hosty, k nimž patřil rektor Mendelovy
univerzity prof. RNDr. Ladislav Havel,
CSc., děkan Lesnické a dřevařské fakulty
doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D., představitelé Arcibiskupských lesů a statků
Olomouc Jiří Kopřiva, Pavel Zatloukal
a Josef Dostál, zástupce ředitele Školního
lesního podniku Masarykův les Křtiny
Pavel Mauer, zástupci Vojenských lesů
a statků, divize Plumlov, starostové obcí
Seloutky a Dětkovice a zástupci Sboru
dobrovolných hasičů Určice a Mysliveckého sdružení Určice.
Setkání byla přítomna také Ivana
Skýpalová ze Společnosti pro naplnění odkazu profesora Rudolfa Haši

kterou manžel na holičkách přece jen
nenechal. Dorazil nedlouho poté, co
prvním návštěvníkům otevřela vrátka
vedoucí na dvorek u stavení.
Pokud jste se v sobotu do mlýna
v Hačkách nedostali, nemusíte si zoufat. „Každého, kdo si k nám najde cestu, rádi kdykoliv uvítáme. Jen to nesmí
být zloděj,“ uzavřeli sympatičtí manželé Kybovi, kterým v Hačkách místní
celkem logicky přezdívají „Větřáci“.

ZA
DVA
ROKY
JSME ZÍSKALI AŽ

60 000

ČTENÁŘŮ MĚSÍČNĚ

TEĎ PŘICHÁZÍ

ČAS NA ZMĚNU
DÍKY VAŠÍ
PŘÍZNI

Publikaci o profesoru Josefu Konšelovi za dohledu starosty Vlastimila Konšela požehnal farář Leszek Rackowiak
Foto: OÚ Určice
v Kunovicích. Právě on stál spolu
s Josefem Konšelem u zrodu lesnického oboru na vysoké škole v Brně.
Zkušenosti z práce tohoto spolku se
staly inspirací pro dlouholetého za-

stupitele Antonína Hujíčka, který si
dal za cíl založit podobný spolek na
paměť Josefa Konšela. Jeho odkaz
tedy v Určicích nebude zapomenut.
(tok)

21. dubna

➢ ztitulnístrany
KOSTELEC NA HANÉ Deprese,
výčitky svědomí a především alkohol. O velikonočním víkendu si
devětačtyřicetiletý Tomáš Starosta
zKostelcenaHanésáhlnaživot!Protento účel zakoupenými nožíky si křížem
krážem podřezal žíly na obou rukách,
a to od zápěstí až po předloktí. Jediným
štěstím bylo, že si jeho sebevražedného
činu všimla matka, která zavolala sanitku. Po ošetření na traumatologické
ambulanci byl Starosta převezen na
psychiatrickou kliniku do Kroměříže.
Odtud ale lékařům utekl! „Nejsem
blázen. Mám jen obrovské deprese
z toho, že jsem ublížil mnoha lidem. Především mámě. Psychiatři
mi nerozumí, myslí si, že za to může
jenom alkohol. Chtěli mě poslat do
léčebny, proto jsem zdrhnul,“ svěřil se
exkluzivně Večerníku Tomáš Starosta.
Bývalý kriminálník se dostává na hodně
šikmou plochu svého života, s nímž

dost hazarduje. Podřezané žíly nenašli
na jeho rukách lékaři poprvé. Jeho útěk
před odvozem na záchytku a posléze
do psychiatrické kliniky svědčí o tom,
že zřejmě nehodlá své problémy řešit!
„Mrzí mě, že kvůli doktorům se mi
sebevražda nepovedla! Nevyšlo to ani
předvelikonoční neděli v noci, kdy jsem
si podřezal žíly, ale maminka mě našla
a zavolala záchranku. Naštěstí se mi
povedlo utéct, když mě chtěli převézt do
blázince. Utekl jsem doktorům, kteří
usilovali o moji hospitalizaci v léčebně.
Vzal jsem si taxíka a přijel domů. Jestli
to udělám znovu? Možná jo, nechce se
mi žít. Mám v životě skoro všechno, ale
nemám přesně to, co jsem si přál... Stydím se, jak a kolika lidem jsem ublížil,“
chrlil ze sebe Tomáš Starosta, kterého
Večerník navštívil a chtěl znát důvody
jeho sebevražedných sklonů. „Prostě si
sám sebe nevážím. Ano, když jsem se
vloni vrátil z kriminálu, byl jsem plný optimismu a nejrůznějších životních plánů.
Já sám nevím, co se mi teď všechno honí

hlavou. Psychiatři si myslí, že za to může
jenom alkohol. Jo, chlastám, ale žádný
blázen nejsem. A není chyba ani v alkoholu, piji jenom pro radost, a abych přišel
na jiné myšlenky. Jasně, vím, že chlastem
se nic nevyřeší. Mám obrovské deprese
z toho, že jsem ublížil spoustě lidem, hlavně
mámě. Tu mám ze všech nejradši a jediná
ona mě ještě drží nad vodou. Pokud se ještě
rozhodnu skončit se životem, neudělám
to tak, abych dostal někoho druhého
do problémů. Například určitě nebudu
skákat pod vlak, vymyslím to jinak a zcela
o samotě,“ šokoval Večerník Starosta. Podle svých slov byl během uplynulého roku
už dvakrát dlouhodobě hospitalizován
v psychiatrické léčebně. „Nepovedlo se
jim mě vyléčit. Nejhorší je, že deprese z úzkosti a strachu mám pořád, ale nikdo, ani já
sám, nevíme z čeho. Dostávám na to silné
prášky, ale doktoři se vymlouvají jen na to,
že jsem alkoholik. Budiž, tak ať si to myslí
dál,“ kroutí hlavou nad dalším půllitrem
piva. Devětačtyřicetiletý muž z Kostelce
na Hané má za sebou dlouholetý krim-

inál, nyní se živí příležitostnými brigádami
a chodí mu sociálka. Jak Večerník zjistil, své
psychické problémy i nadále skutečně utápí v alkoholu. „Ještě jsem nerezignoval. Pomoc hledám i u místního faráře, kterému
jsem se svěřil se svými problémy. A taky
jsem chtěl od něho vědět, jestli po smrti
existuje život někde jinde,“ utrousil Tomáš
Starosta.
Večerník se exkluzivně dostal k zápisu
o průběhu ošetření zraněného Tomáše
Starosty v neděli 5. dubna před třetí hodinou ranní, kdy ho záchranka přivezla na
traumatologickou ambulanci prostějovské
nemocnice. „Pacient se již v minulosti
pořezal na obou předloktích, nyní je
pořezán pravidelně, takzvaně křížem
krážem. Jeho zranění je způsobeno
pravděpodobně vlastním poškozením,
užívá antidepresiva a orientační dechovou zkouškou bylo zjištěno 2,2 promile alkoholu,“ uvádí se v písemném
protokolu podepsaném MUDr. Davidem Baciakem. Je zde i poznámka
ke snahám Starosty utéct lékařům.

Tvorovice a Hruška mají nové starosty
TVOROVICE, HRUŠKA O situaci
v Mořicích informujeme na straně 9,
jak to dopadlo jinde? Jiří Petrovský
v Tvorovicích a David Barnet v Hrušce.
To jsou nová jména starostů v obcích,
kde se po rozpadu zastupitelstva konaly
opakované komunální volby. Zejména v Tvorovicích však i po ustavujícím
jednání zůstává mezi zastupiteli určité
napětí. Jediným místem, kde se na nové
vedení ještě čeká, tak zůstávají Slatinky.
V Tvorovicích si nový starosta převezme agendu až začátkem tohoto týdne.
„Ve volbách jsme získali většinu čtyř
hlasů a této výhody jsme využili. Opo-

zice měla své názory, ale my jsme se
s nimi neztotožnili. Více bych se k tomu zatím nechtěl vyjadřovat,“ řekl Večerníku Jiří
Petrovský. Zástupce současné opozice mrzelo, že nezískali alespoň funkci místostarosty. Zároveň upozorňovali na údajně
účelové rozdělení vítězné kandidátky, která
se před volbami rozdělila na dvě. „Doufám,
že navzdory tomu bude spolupráce na zastupitelstvu dobrá a zvítězí rozum nad půtkami,“ vyjádřila se nyní už bývalá starostka
Milena Pírková (KDU-ČSL).
Před ustavujícím zastupitelstvem byla
vypjatá situace také ve Hrušce, kde ze
zastupitelstva odstoupil David Barnet,

ačkoliv byl právě on zvolen starostou. Situace se zde v mnohém projasnila. „Poslední jednání zastupitelů před ustavující
schůzí bylo konstruktivní a podařilo se
dojít ke vzájemné shodě. Přesto ze strany jednoho ze zastupitelů docházelo
k osobním výpadům vůči mé osobě, ačkoliv jsme byli domluveni, že vzájemných
útoků už zanecháme. Přesto ve srovnání
s minulým zastupitelstvem se situace
změnila, místostarostou byl zvolen Pavel
Zahrada, takže varianta, že bych já nebo
někdo z naší strany odstoupil, už nehrozí,“
uvedl (staro)nový starosta Hrušky David
Barnet.
(mls)

Hádky v Určicích: starosta má zaplatit sochu!
URČICE V Určicích proběhlo první letošní zasedání obecního zastupitelstva
a Večerník byl u toho. Stěžejním bodem
bylo schválení návrhu rozpočtu obce na
rok 2015. Většinou bodů programu se
však opět vinuly slovní přestřelky mezi
opozičním blokem Občané pro Určice
a vedením obce...
Právě opozice navrhovala přesuny v předkládaném rozpočtu, kdy se měly ponížit
položky pro římskokatolickou farnost
a TJ Sokol Určice ve prospěch zpracování projektové dokumentace na novou
mateřskou školu v areálu základní školy.
V roce 2016 se totiž naskýtá možnost
dotace z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ve výši tří set miliónů korun.
Starosta Vlastimil Konšel připomněl, že se
vedení obce snaží o řešení nepříznivého

stavu mateřské školy již několik funkčních
období, přesto jsou aktuální priority v původně navrhovaných položkách. Pro navrhované změny zvedli nakonec ruku pouze
čtyři opoziční zastupitelé, původně sestavený rozpočet našel podporu dvou třetin
zastupitelstva. „Promarnili jsme příležitost
podpořit mladou generaci,“ komentovala
výsledek hlasování Marie Slezáková z bloku Občané pro Určice.
Dalším sporným bodem jednání byla
otázka převzetí díla „Socha anděla ke
kněžskému hrobu“, kterým chtěla obec
uctít památku dlouholetého faráře Jana
Jiříčka. Kauza se táhne od roku 2008,
o čtyři roky později mělo být dílo předáno, ale vzhledem k nedodělkům tak
obec neučinila. Opozice poukazovala
na fakt, že socha byla z větší části zapla-

cena ještě počátkem roku 2012, a vzhledem k tomu, že nelze dohledat zmínku
o realizaci díla v zápisech zastupitelstva,
usoudila, že byla starostou Konšelem
zneužita pravomoc, a cenu za realizaci
díla by měl zaplatit ze svého. Pro tento
návrh hlasovalo pět opozičních zastupitelů za výzev k vyvození politické odpovědnosti.
V samotném závěru jednání ještě Slezáková obvinila starostu Konšela, že na minulém zasedání zastupitelstva 29. 12. 2014
třikrát porušil zákon o obcích, k čemuž ovšem podle něj neměla relevantní podklady.
Starosta Konšel naopak poznamenal na
adresu opozičních Občanů pro Určice, že
hlásají vodu a pijí víno. „Kdo chce ublížit
dědině, nebude mít nic zadarmo,“ prohlásil
za souhlasu přítomných občanů. (tok)

došlo na naši adresu...

Žáci z Nezamyslic
vjeli do nové sezóny
NEZAMYSLICE Cyklistická sezóna na Masarykově základní škole v Nezamyslicích začala letos
netradičně. Slavnostně
byl totiž zprovozněn nově
zbudovaný přístřešek pro
uložení kol. Sloužit bude
jak žákům, tak i pedagogům. Finance na tento
přístřešek škola získala
v roce 2014, a to díky
účasti v celorepublikovém projektu společnosti
GOODYEAR „Společně
pro bezpečnost dětí“.
„V pondělí třicátého března
2015 jsme slavnostně zahájili cyklistickou sezonu pro
naše žáky soutěží ve znalosti
dopravních značek. Test
připravili policisté František
Richter - vedoucí obvodního oddělení PČR v Němčicích nad Hanou, František
Kořínek a krajský koordinátor BESIPU Miroslav Charouz. Každý žák vyplnil svůj
vlastní test a poté ho odevzdal ke kontrole. Nejlepší

U školy v Nezamyslicích za účasti policistů koncem
března zprovoznili nově zbudovaný přístřešek pro
uložení kol.
Foto: Dagmar Halašová
řešitelé získali věcné ceny. Bez odměny neodešli ani žáci,
kteří v tento den přijeli do školy na správně vybaveném
kole a s helmou. Převážnou část odměn tvořily reflexní
prvky na oblečení i na kolo. Jsem moc rád, že můžeme
našim žákům - cyklistům tento komfort poskytnout.
Uzamykatelný přístřešek pro kola v areálu školy chyběl
a byl dlouhodobě poptáván jak žáky, tak i jejich rodiči.
Velké poděkování patří všem, kteří se na jeho realizaci
jakkoliv podíleli, a že jich nebylo málo,“ řekl o slavnostním křtu Petr Jordán, ředitel školy.
Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnil také starosta
městyse Nezamyslice Vlastimil Michlíček. Nechybělo
ani šampaňské, samozřejmě dětské. Teď už si jen budeme přát, aby přístřešek sloužil dlouho a k maximální
spokojenosti všech, kteří ho budou využívat.
Dagmar Halašová

Místní uzavírku
říká výšovický starosta JAKUB HALUZA ve Ptení zvládají
„Musí po nás zůstat něco, za co se nebudeme stydět,“
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Bagr bez nafty
Trestného činu krádeže vloupáním se dopustil neznámý pachatel, který minulé úterý 7. dubna
po půlnoci poškodil víčko u palivové nádrže stavebního stroje,
který byl odstaven mezi obcemi
Skalka a Čelčice. Z nádrže následně odčerpal přes čtyřiašedesát
litrů motorové nafty. Škoda doposud nebyla na odcizené naftě
a poškozené nádrži vyčíslena.
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„Pacient neustále samovolně odchází
z ambulance, je volána ochranka nemocnice a také Policie ČR. Žádáme o převoz
pacienta na záchytnou stanici a posléze
na psychiatrickou léčebnu do Kroměříže,“
podepisuje se pod toto prohlášení Baciak.
„Pokud pacient opustí oddělení, je kontaktována jeho rodina, jestliže uvedl
své telefonní číslo, tak samozřejmě i on,
a rovněž Policie ČR. V případě, že je pacient nalezen, je přivezen zpět do nemocnice, kde se mu zdravotníci snaží vysvětlit
benefity léčby, a proč by měl při ošetření
či hospitalizaci setrvat. Nikoho však
nemůžeme násilím nutit, aby v nemocnici
zůstával. V případě hospitalizace je tedy
pacient vyzván k podpisu negativního
reversu a odchází,“ poskytla Večerníku
obecné vysvětlení Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel provozující
prostějovskou nemocnici.
Podle všeho ale zůstává Tomáš Starosta
velkou hrozbou, a to především sám pro
sebe. Rozhodne se znovu sáhnout si na
život?
(mik)

VÝŠOVICE Středoškolský učitel a starosta. To jsou
už půl roku stěžejní aktivity Jakuba Haluzy. Na
Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově učí studenty
především český jazyk, který je spolu s občanskou
výchovou jeho aprobací. Po loňských komunálních
volbách se situace v rodných Výšovicích rapidně
změnila. Opoziční kandidátka Změna pro Výšovice
porazila hnutí ANO 2011, za které se do zastupitelstva vůbec neprobojoval dosavadní starosta a poslanec parlamentu Ladislav Okleštěk. Jakub Haluza
jako lídr vítězné kandidátky dostal sice „až“ druhý
nejvyšší počet hlasů, přesto usedl do křesla hlavy
obce. Stal se tak jedním z nejmladších v této funkci.
Profese pedagoga se ale nezřekl.

PTENÍ Minulé úterý odstartovala
série hned tří uzavírek ve Ptení, které souvisejí s budováním hloubkové
kanalizace. Místní lidé byli na situaci
připraveni a zvykli si, že domů musí
přes Vícov. Horší už je to s občany
okolních obcí.
Občanům ze Ptení mělo největší problémy způsobit uzavření tahu směrem na
Zdětín. To bude trvat ještě týden, frekventovaná silnice se má opět otevřít už
příští pondělí 20. dubna. „Podle mě se
s tím všichni vypořádali celkem dobře.
Lidé vědí, že se do Ptení dostanou zcela
bez omezení přes Vícov a tím se také řídí.
Stejnou cestou jezdí i kamiony zajíždějící na pilu. Žádné stížnosti jsem v tomto
směru nezaznamenal,“ prozradil Večerníku v pátek odpoledne Jiří Porteš, starosta
Ptení.
Stejný názor zastával i jeden z oslovených občanů Ptení. „Do Prostějova se
autem dostanu bez problému přes Ví-

Tomáš KALÁB
Měl jste před zvolením do funkce starosty před
chozí zkušenosti z komunální politiky?
„Byl jsem sice čtyři roky členem zastupitelstva, ale těžko lze
hovořit o zkušenostech, jelikož jako řadový zastupitel jsem měl
minimální možnost se podílet na rozhodování v obci. A to je
i jedna z věcí, kterou se nám daří ve Výšovicích měnit. Myslím,
že zapojeni do práce pro obec jsou téměř všichni zastupitelé.“
S jakými osobními předsevzetími jste kandidoval
v komunálních volbách?
„Vždy jsem říkal, že úřad na tak malé obci by neměl být nějakou
nedostupnou institucí. Musí být místem, kam mohou občané
přijít pro radu či pomoc a všichni, kteří se na vedení obce podílejí,
ať už se jedná o zastupitele či zaměstnance, musí být otevřeni všem
občanům. No a pak samozřejmě předsevzetí, že když se za čtyři
roky ohlédneme, bude za námi vidět kus práce a něco po nás zůstane pro další generace. Něco, za co se nebudeme muset stydět...“
Jaké vidíte hlavní přednosti a naopak nedostatky
vaší obce?
„Něco takového je vždy předmětem subjektivního pohledu na věc. Mezi nedostatky osobně vidím málo stavebních
míst a vzhled obce, který už neodpovídá původní koncepci.
K přednostem patří bezesporu nová komunikace, která se letos dokončí a umožní nám odstranit právě ty některé zmíněné
nedostatky. Například novou výsadbu zeleně.“
Na co se hodláte zaměřit v tomto volebním období
a co chcete změnit?
„Určitě na prohloubení kulturního života v obci, chceme rozšířit údržbu veřejné zeleně a potoka, který nám protéká obcí.
A dost velkým úkolem je objekt zámku, na kterém je třeba

cov a jinam stejně moc nejezdím, takže
mi uzavírka zas až tolik nevadí. Horší už
je to bláto všude na silnicích, ale s tím
už se holt musí počítat,“ řekl nám jeden
z místních.
Uzavřena byla také silnice ze Ptení do
Holubic a také ta vedoucí z Ptenského
Dvorku na Suchdol. Právě tyto uzavírky
paradoxně způsobily větší komplikace.
„Dostat se nyní do Suchdolu či Brodku u Konice je hodně náročné. Když se
k tomu všemu připojila plánovaná uzavírka silnice mezi Holubicemi a Hrochovem, tak musíte přes Protivanov
a Bukovou. A to se vám pořádně protáhne.
Nelíbí se mi, že celé toto omezení bude
trvat až do prázdnin. Kdyby to všechno
nezavřeli naráz, mohla se stavební firma
více soustředit na jednotlivé úseky a práce
by tu šly dle mě rychleji. Doba uzavírky
ve směru na Suchdol by se tím podle mě
výrazně zkrátila,“ netajil se svým názorem
jeden z občanů Suchdolu.
(mls)

Foto: archiv J. Haluzy
hodně zapracovat. Naše představa je využít jej jako místo pro
byty a klidovou zónu zároveň. V neposlední řadě jsou to i stavební místa a změna územního plánu komplexně.“
Jak na vaše starostenské angažmá reagovala rodina?
Změnil se váš osobní život?
„Nijak zvlášť nesdílela moje nadšení. (úsměv) Ale musím říct, že
nakonec je mi i má rodina oporou. A osobní život? Ten šel opravdu teď za posledního půl roku úplně stranou, ale i přesto mě práce
pro obec nesmírně baví a doufám, že její výsledky budou vidět.
Chtěl bych ještě zdůraznit, že práce starosty není jen práce jednoho člověka, ale celého týmu lidí, který zde ve Výšovicích máme.
Tým zastupitelů funguje skvěle a jsem za něj velmi vděčný.“

“

Práce starosty není jen práce
jednoho člověka, ale celého týmu
lidí, který zde ve Výšovicích máme.“

15040910362
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rozhovor Večerníku

„ŽÁK
ZLOBIL?
TAK
JSEM
MU
JEDNU
VLEPILA!“
Eva Suchánková po řadě ocenění získala i řád I. stupně od ministra školství
V rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Martin
ZAORAL
PROSTĚJOV Jsou lidé, jejichž cílem je žít v klidu a míru. A pak jsou ti, kteří naplno
ožijí jen tehdy, když se kolem
nich něco děje a mezi lidmi
to jiskří. Právě mezi druhou
skupinu patří dlouholetá
kantorka a divadelnice Eva
Suchánková, která vychovala (a také seřvala, pochválila či objala) snad všechny, kteří mají v Prostějově
a širokém okolí co do činění
s divadlem. Přestože letos
v lednu oslavila už osmdesáté narozeniny, v běhu do
vrchu by tato temperamentní žena stále mohla konkurovat o několik generací mladším mužům. Trénink získala
v domě s vysokými schody,
které se nerozpakuje vyběhnout třeba, když vás chce pohostit kávou a právě jí chybí
šlehačka. A když budete mít
obzvláštní štěstí, pak vás pohostí výtečným beránkem,
který ještě ve čtvrtek ležel
na kostelním oltáři. Při jeho
pojídání se pak nemůžete
zbavit dojmu, že ona laskoyla skutečně požehmina byla
ejně jako celý těžký
nána stejně
a krásnýý život vaší hostitelky.
ém případě exkluzivV každém
ovor s touto ženou
ní rozhovor
na velká zábava a pobyla jedna
učení v jednom...
●● V Praze
ze
m
jste koncem
března zísyšší
kala nejvyšší
ciálmožné oficiálmenání vyznamenání, které může
pedagog získat.
namená
Co to znamená
obně?
pro vás osobně?
„Řeknu to tak. To, co
jsem dělala, jsem vždy
brala jako samozřejmou věc. Nikdy jsem
mala tak, že
nic nevnímala
dělám něcoo navíc. Snažila
jsem se vždyy vycházet z přání a potřeb dětí i dospělých.
Jenže když jsem si přečetla
nádherný památník, který
la ke svým osmdejsem dostala
zeninám, tak jsem si
sátým narozeninám,
uvědomila, že jsem hrozně šťastná
tože, kdo může říct, že
ženská. Protože,
alo tak krásného, osobise mu dostalo
tého a zcelaa dobrovolného poděkoch)
vání?“ (smích)
ěný památník obsahuje
●● Zmíněný
upřímné vyznání desítek osobností,
o velmi vtipně děkují za to,
které často
mi mohly setkat a přiznávají,
že se s vámi
že jste je mnohdy ovlivnila na celý život. Něco takového obzvláště kantora
í nežžtta nejvyšší
j šší vyznameasi potěší víc
nání od hejtmana či ministra...
„To si pište! Ten památník je pro mě
víc, jak všechna tato ocenění! Kromě
toho si myslím, že právě on sehrál svoji
roli i v nominaci na ministerský řád.
Dostal se totiž i do rukou pana Garčice, který působí na krajském úřadě
v Olomouci. A pokud je mi známo,
tak na ministerské ocenění mě navrhl
Olomoucký kraj nikoliv město Prostějov, kde celý život žiji. To jen potvrzuje

heslo, že doma není nikdo prorokem.“
(pousměje se)
●● Předávání medaile I. stupně se
konalo v sídle senátu ČR ve Valdštejnském paláci. Herci či režiséři s oblibou
vyprávějí o pocitech, které zakoušeli
při předávání Oscarů. Prožívala jste
něco podobného?
„Tak můj první dojem z celé téhle akce
byl ten, že nic neslyším. Seděla jsem sice
ve čtvrté řadě, ale když moderátorka začala mluvit, její hlas se rozléhal po celém
sále. A tohle moje uši nebraly. Prostě průšvih! Poprosila jsem tedy paní, co seděla
vedle mě, aby mě upozornila, až padne
jméno Suchánková. Poté moderátorka
četla dlouhou řadu jmen seřazených
podle abecedy. Najednou vidím, že na
pódiu stojí Michal Šmucr. Tak to jsem
tedy pořádně znervózněla. Říkám tedy
sousedce: Tak to jsme zmeškali, vždyť
Š je až po S. A ona mi odpověděla, klidně seďte, teď bude koncert a teprve pak
přijde to hlavní. Tak jsem se trošku uklidnila. Po koncertu pak byli na pódium
volaní samí profesoři, docenti a já nevím
jaké kapacity. Celkem jich bylo devět
a já pak byla desátá. Nikdy jsem nečekala,
že bych se do takové společnosti dostala.
Myslela jsem, že omdlím...“ (smích)
●● Co vy sama považujete za svůj největší kantorský úspěch?
„Když jsem se teď v souvislosti s oceněním ohlížela za svým životem, tak jsem
zjistila, že můj asi největší učitelský počin
se mi zdařil v době, kdy jsem učila tělocvik a výtvarku na Zvláštní škole internátní v Čechách pod Kosířem. Tam jsem
s často docela problémovými dětmi nacvičila řadu ojedinělých baletních představení. Tehdy se mi podařilo pobláznit
i celý kantorský sbor, na který stále moc
ráda vzpomínám.“
●● A když jste se tedy ohlížela za
objevilajste
svým životem, objevila
jste něco?
„Tak hlavně to, že jsem vždy měla hrozné
štěstí a že mi pán Bůh stále posílá anděly
v lidské podobě. A ti mi i v hodně těžkých
situacích vždy hodili pomocné lano.“

turitou a zůstaly jsme na to s maminkou
i mladší sestrou samy.“
●● Jak jste se tehdy uživily?
„Těžce... (zvážní) Abychom vůbec měly
na jídlo, tak maminka, která jinak byla
velkou monarchistkou a nade vše milovala aristokracii, musela začít šít trenýrky.
A já se vzdala svého snu jít na vysokou
školu a nastoupila do Stavoprojektu. Při
zaměstnání jsem studovala pedagogickou školu. Když jsem si po jejím ukončení šla hledat práci, tak jsem na školském
úřadu narazila na kovaného komunistu,
kterému můj tatínek kdysi od plic řekl, co
si o něm myslí. Vypadalo to, že ač mám
potřebné vzdělání, tak na práci ve školství
můžu navždy zapomenout. A tehdy mi
pomohl kolega z Divadla Hanácké obce,
který se přimluvil u tehdejšího krajského
národního výboru. Bez něj bych se možná kantorkou nikdy nestala.“
●● Co dalšího jste si ještě uvědomila?
„Tak třeba i to, že jsem vždy měla
obrovské štěstí na krásné prostředí,
v němž jsem se pohybovala. Vezměte si,
že Stavoprojekt sídlil v Kovaříkově vile
na dnešním náměstí Padlých hrdinů.
Internát oděvní školy, do které jsem pak
přešla, zase fungoval v úžasné Neherově vile v ulici pod Kosířem! Tam jsem
s chovankami nacvičila Veselohru na
mostě, což bylo mé první divadelní
představení. Po Neherově vile jsem přišla na zámek v Čechách pod Kosířem!
A stejně tak nádherné bylo prostředí
v Plumlově, kde jsem i svoji učitelskou
kariéru zakončila. To se mě drží dodnes.
S dámami z kloboukového klubu se
pravidelně scházíme v kavárně secesního Národního domu. Myslím, že všechna tato prostředí
mě kultivovala a dodávala mi
obrovskou energii.“
●● Jako kantorka jste
nikdy nezůstávala jen u
osnov, se svými žáky
jste mimo jiné stále
připravovala divadelní představení
a často jim tím otevřela dveře do světa
umění. Proč?
„Zkrátka jsem jinak nemohla.
Sama jsem od mládí hrála v Divadle Hanácké obce, milovala klasickou hudbu, balet či výtvarné
umění. Chtěla jsem to předat
i ostatním...“

u každého překonat jeho prvotní ostych.
Pokud se to podaří, tak každý zjistí, že to
vše je náramná zábava a objeví v sobě
i kus herce.”
●● Jisté je, že jste dokonalým ztělesněním hesla, že kdo chce zapalovat,
musí sám hořet...
„Asi to tak bude. Ale někteří v této souvislosti spíše říkali, nepodávejte té Suchánkové ani prst, protože za chvilku po
vás bude chtít celou ruku, a pak jste ztraceni. Měli asi pravdu. (úsměv) Nicméně
si také myslím, že mi hodně pomáhaly
i ty krásné dobové kostýmy a klobouky,
které jsme společně šily. Když ženu do
něčeho takového oblečete, celá se rozzáří
a zkrásní. Pak ji máte tam, kde chcete...“
(smích)
●● Tak to by mohlo sloužit i jako
návod pro muže... Nicméně postavil
jsem vám některých z vašich žáků tak,
že jste s ním musela hodně bojovat,
než jste ho zlomila?
„Tak bojovat jsem musela skoro se
všemi. (úsměv) Někdy jsem se tak
dožrala, že jsem třeba nespala celou
noc a ráno jsem musela jít na plac...
Nicméně si pamatuji na jednoho
dosti problematického chlapce, kterého jsem učila v Čechách pod Kosířem. Tomu, když se něco nelíbilo,
tak třeba vychovatele i liskl. Teď si
vezměte, že jsem chtěla do toho baletu zapojit úplně všechny děti, co měly
ruce a nohy. A jednou tento hoch při
zkouškách tak zlobil, že jsem se rozčí-

už se nehněvám. Byla jsem zvědavá, proč
mi to nevrátil. A on řekl: ,Vám? Proč?
Vždyť vy nás máte ráda!‛“
●● V tom to tedy bude...
„Ano, všichni vidí, že zuřím, zuřím, ale jak
skončí představení, tak všechny pozobjímám a dám jim najevo, jak moc je mám
všechny ráda. A oni asi tohle celou dobu
cítí i během těch zkoušek, které jsou často docela náročné. To je asi důvod, proč
se všemi zůstáváme kamarádi, i když se
třeba několik let nevidíme.“
●● Vy sama jste měla nějaký vzor, který podobně dokázal nadchnout vás?
„To ne. Já jsem o tohle všechno měla zájem sama už od dětství. Pamatuji si, že
krátce po válce u nás začaly běžet americké pohádky jako například Zloděj z Bagdádu nebo Alibaba a čtyřicet loupežníků.
Vzpomínám si, že jako asi desetiletá holka jsem se vymluvila z nějaké rodinné návštěvy, jen proto, abych si mohla uvázat
turban, zabarvit obličej a sama pro sebe si
hrát na princeznu Zulejku.“ (smích)
●● Nedávno jsem se setkal s názorem, že v současném školství citelně
chybí muži. Co si o tom myslíte?
„To je určitě pravda. Vzpomínám si, že
mě osobně na škole učili zejména muži.
Nyní už je situace úplně jiná. A myslím,
že je to chyba. Muži na škole měli mnohem větší autoritu, než mají dneska ženy.
A také si myslím, že chybí i ve sboru. Jak
se jedná o čistě ženský kolektiv, tak to
často nedělá dobrotu. Ačkoliv já osobně
si na ženy stěžovat nemůžu. Občas jsme

„Lidé občas říkali: ,Nepodávejte té
Suchánkové prst,protože ona pak
bude chtít celou ruku a pak jste
m i asi pravdu....“
ztraceni.‛ A měl

se tedy s některou z kolegyň do krve pohádaly, ale další den už to bylo v pořádku.
Pořád si totiž myslím, že nějaké ty třenice,
kdy to mezi lidmi jiskří, musí být. Když
něco jen tak teče samospádem, tak to
podleměneníonoakničemutonevede.“
●● Co vás žene k tomu, abyste se navzdory pokročilému věku pouštěla
do stále nových věcí?
„Prostě si nemůžu pomoci. Zřejmě existují lidé, kteří nemohou jinak, než se pořád vrhat do nějakých nových projektů.

A já patřím mezi ně, i když určitě nejsem
sama. Už mockrát jsem si říkala, tak už
dost, teď už budeš jenom odpočívat
a v tu ránu dostanu nějaký nápad. A zase
do toho jdu...“ (úsměv)
●● Takovým náročným projektem
jistě byl i dokument o vašem divadelním souboru Historia...
„To jsme si hodně mákli. Dokument režíroval můj vnuk Ondřej Sovík a byla to
fakt dřina. Filmovalo se třeba na zámku
ve Slavkově, kde jsem v devadesátých letech s kostýmovanými prohlídkami, jako
první v republice začínali. Vyráželi jsme
v pět hodin ráno a vraceli se ve tři v noci.
A jelo se non-stop. Mě přitom už v té
době táhlo na osmdesátku. Ale ten pocit,
kdy jsem přímo na place, to mě hrozně
nabíjí. Odměnou za tu dřinu pak byla
loňská Cena Olomouckého kraje v oblasti filmu. A letos ji Ondřej získal za dokument o historických památkách. Líbí
se mi na něm, že jde stále za svým snem.“
●● Nyní působíte jako čiperka, ale
nedávno jste měla velké zdravotní
problémy. Jak se vám je podařilo překonat?
„To bylo asi před rokem. Najednou jsem
zjistila, že nejsem schopná vstát z postele. Když jsem se o to pokusila, tak jsem
spadla na zem a lezla po čtyřech. Abych
vstala, tak jsem se opírala o skříň, o kterou
jsem se vyšplhala na nohy. No a rázem
mě celá situace přišla tak směšná, že jsem
se musela nahlas smát. A sama sobě jsem
se smála i u doktora, který mě vyšetřoval.
Myslím, že právě tenhle přístup mně
hodně pomohl. A kromě toho se ke mně
opět slétli ti mí andělé v lidské podobě,
ať už je to moje dcera, vnuk či Jarmila
Hlaváčová, Mojmír Mucha, Tom Fraus
a další. To jsou osoby, bez nichž si svůj
život neumím představit.“
●● Jste nevyčerpatelnou studnicí
úžasných historek. Nechystáte se napsat paměti?
„Jo, to chce po mně i můj vnuk. Svého
času jsem se do psaní pustila, ale pak
jsem od toho odběhla k sestavování rodokmenu a k pamětem se už nevrátila.
Takže mám napsaných asi pětadvacet
stran a kromě toho i dvacet stran dopisu
Ondráškovi, kde popisuji, jak byl malý
a jak jsem mu zpívala a další různé historky. Nyní za mnou chodí další můj anděl
- Jana Krejčí, která si to všechno vezme,
a společně budeme pokračovat. Jsme domluveni, že já budu povídat a ona bude
zapisovat.“
●● Co chystáte kromě toho?
„Něco určitě bude, ráda bych třeba dala
do kupy almanach o posledních pěti
letech Historie. Ono je pořád co dělat.
Třeba včera jsme vyklízeli kostel sv. Jana
Nepomuckého u kláštera Milosrdných
bratří, kde se chystá další etapa rekonstrukce. Přestože dneska necítím některé
svaly, tak tam jsem měla pocit, že zvládnu
vše. Když jsem sama, tak se potácím jak
zakletá panna, ale jak se něco děje, tak mě
to vždycky znovu a znovu nakopne.“
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●● Kdy některý z těchto andělů
zafungoval poprvé?
„ Asi po tatínkově smrti. On zemřel
l ti ě mladý
l dý na rakovinu.
k i Na
N jeho
jh
relativně
skonu měla nepochybně vliv situace po
komunistickém převratu. Můj otec měl
za první republiky vlastní zeměměřickou
kancelář, o kterou spolu s dalším majetkem po znárodnění přišel. Byl degradován a musel poslouchat příkazy méně
schopných lidí, kteří se náhle dostali
k moci. On si to však často nenechal
líbit a tak se dostával do častých konfliktů, které se zásadně podepsaly na jeho
zdraví. Když zemřel, měla jsem před ma-

●● Vašimi soubory prošly stovky dětí i dospělých, kteří na vás stále
Eva Suchánková s vlastním portrétem, který
s láskou vzpomínají. namaloval její kamarád fotograf a výtvarník
Jak si vysvětlujete, že Bob Pacholík.
Foto: Martin Zaoral
j t byla
b l schopna
h
jste
pobláznit tolik lidí?
lila, a jak byl vysoký, tak jsem vyskoči„Pravdou je, že jsem asi vždy měla la a jednu mu vlepila!“
jedno plus a to je to, že jsem dokázala ●● A co on? Vrátil vám to?
nadchnout pro něco, co by jinak asi ni- „No, jak jsem to udělala, tak jsem ztuhla
kdy nedělali. Třeba při baletu v Čechách a čekala, co se bude dít. On se v tu chvíli
pod Kosířem tančil celý učitelský sbor. sebral, prásknul dveřmi a odešel. A ostatČím to bylo, nevím. Oni vždycky říkali: ní kluci mi říkali: ,Soudružko, vy nemáte
ty nás zas všechny zblbneš! A když jsem rozum, vždyť vás mohl přizabít.‛ Nicmépřišla do Plumlova, tak za chvilku zase ně jsme zkoušeli dál a on za nějaký čas
všichni hráli divadlo. Když se nad tím přišel, sedl si vedle mě a nesměle se zetak zamyslím, tak nejhorší vždy bylo ptal: ,Ještě se zlobíte?‛ Řekla jsem mu, že

✓ narodila se 12. ledna 1935 v Olomouci a celý život
žije v Prostějově
✓ vystudovala Gymnázium Jiřího Wolkera, pracovala ve Stavoprojektu jako konstruktérka, poté se živila jako vychovatelka. Při zaměstnání vystudovala oděvní průmyslovku,
Pedagogickou fakultu olomoucké univerzity a také obor loutkářství na
pražské DAMU. V letech 1977 až 1992 učila na Základních uměleckých
školách v Prostějově a Plumlově
✓ v roce 1990 založila společně s Annou Zachovalovou Divadelní spolek Historia, kterým prošlo přes stodvacet herců. Svými kostýmovanými
divadelními výstupy Historia oživila zámky ve Slavkově, Čechách pod
Kosířem a také secesní Národní dům v Prostějově. Sedm roků je jeho součástí i Kloboukový klub, který sdružuje nadšence se zájmem o klobouky
a odívání.
✓ má dceru Renatu a vnuky Ondřeje a Štěpána
✓ zajímavost: je velkou znalkyní a milovnicí historie a často v dobových kostýmech ztvárňuje historické postavy. Její favoritkou je Josefína
Chmelařová, která se v Prostějově před více jak sto čtyřiceti lety zasloužila o založení ženského pěveckého sboru Vlastimila. Příprava podobných představení je přitom velmi náročná, jen vyžehlení jednoho kostýmu zabere i tři hodiny času

Pondělí 13. dubna 2015
www.vecernikpv.cz

infoservis

Bruslení veřejnosti využilo

INFORMUJE

ŠESTNÁCT TISÍC LIDÍ

zamrzlý rybník ani přehrada, takže
zimní stadion byl pro vyznavače
bruslení jedinou alternativou,“ míní
Průša s tím, že ze strany návštěvníků
byl registrován i velký zájem o půjčení bruslí. Tuto službu zavedlo vedení
Víceúčelové haly-ZS v roce 2013.
„Od září do konce března ji využilo
zhruba tři sta bruslařů. Ve veřejném
bruslení pokračujeme ještě do konce
dubna, takže návštěvnost i počet lidí
se zájmem o půjčovnu bruslí může
ještě o něco stoupnout,“ konstatoval spokojeně šéf Domovní správy
v Prostějově.
(mik)

e

Konstelace hvězd Prostějova
Možná se to bude zdát šílené, ale Prostějované by už pomalu měli vytahovat plavky! Přestože ještě minulý týden nosili lidé zimní bundy, teď
už na Hanou míří nefalšované jaro a s ním i sluníčko a dvacetistupňové
teploty. Aquapark se začíná připravovat...

BERANI - 20.3. až 18.4. Nelibě ponesete rozhodnutí nadřízeného, které
vám přidá práci a ubere peněz. Už
dávno jste měli začít přemýšlet o změně zaměstnání a ne se neustále nechat
ponižovat. Čím dříve se rozhodnete,
tím lépe pro vás.
BÝCI - 19.4. až 19.5. Určitě se najde
někdo, kdo vám dobře poradí. Pořád
se okolo vás motá spousta lidí, kteří vás
nenechají padnout na hubu. Na druhé
straně byste měli udělat všechno pro
to, abyste se alespoň tento týden vyhnuli malérům.
BLÍŽENCI - 20.5. až 19.6. Tento
týden vám otráví život četné hádky
s partnerem. Přitom půjde o takové
prkotiny, že jindy byste se jim společně zasmáli. Jenomže nyní prožíváte
obrovskou krizi, kterou překoná jen
dočasné odloučení.
RACI - 20.6. až 21.7. Nepíchejte
tento týden do vosího hnízda! Určitě
dostanete chuť kritizovat své nadřízené, ale raději se desetkrát kousněte
do jazyka, než něco vypustíte z pusy.
Pokud se ovládnete, nebude se kolem
vás vařit voda.

LVI - 22.7. až 21.8. Dostanete velmi
důležitý úkol, který musíte splnit stůj
co stůj. Nebude to lehké, musíte rapidně omezit váš čas věnovaný rodině a
soustředit se jen na práci. Ale neváhejte, pokud se to podaří, můžete se těšit
na vysoké odměny.
PANNY - 22.8. až 21.9. V následujících dnech na vás padne únava, kterou
jen tak nepřekonáte. Možná byste měli
vážně přemýšlet o změnách v pracovním rytmu, takový stres nemůžete
dlouhodobě vydržet. Co takhle přejít
k jiné firmě?
VÁHY - 22.9. až 21.10. Taky byste
konečně mohli utratit nějakou tu korunu a koupit dárek svému blízkému.
Nebuďte škrti, peníze jsou od toho,
aby se utrácely. Třeba konečně někomu uděláte radost, když dosud s vámi
byly jen problémy.
ŠTÍŘI - 22.10. až 20.11. Měli byste
začít sportovat a spalovat tak kalorie.
Přes zimu jste docela nabobtnali, ale
na nějaké pochybné diety zapomeňte. Oblečte si tepláky, obujte tenisky a
mazejte si zaběhat. Nejlépe každý den
a raději ve dvou.

STŘELCI - 21.11. až 20.12. Vy se
během tohoto týdne vyhýbejte řízení
automobilu! Reálně vám hrozí nebezpečí na silnicích, a přece nechcete strávit spoustu dní v nemocnici. Ostatně,
chůze či jízda na kole do práce vám
jedině prospějí!
KOZOROHOVÉ - 21.12. až 19.1.
Na vašem pracovišti dojde k maléru,
který se bude velmi vehementně vyšetřovat. Přestože jste si jistí, že v něm
nejedete, budete mít malou dušičku.
Nakonec se ale vše vyřeší k vaší úplné
spokojenosti.
VODNÁŘI - 20.1. až 18.2. Na domácí práce vás neužije, budete se jim
vyhýbat jako čert kříži. Samozřejmě
tím neuděláte radost svému partnerovi, který po vás nějakou tu spolupráci
bude vyžadovat. Raději ale vydělávejte
peníze, ty jsou více zapotřebí.
RYBA - 19.2. až 19.3. Nevyčítejte si
chyby, kterých jste se v minulosti dopustili. Spíše si z nich vezměte ponaučení. Například tento týden se rozhodně nepouštějte do kritiky svých kolegů.
Vy totiž právě nyní budete potřebovat
jejich pomoc.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: KUŘÁTKO...

Kuřecí prsní řízky 1kg

175,00

175,00

119,90

175,00

173,90

175,00

Kuře celé 1kg

79,90

79,90

-

79,90

54,90

79,90

Kuřecí játra 0,5 kg

69,90 (1kg)

34,90

89,90 (1 kg)

35,00

32,50

-

Kuřecí hřbety na pol.
1kg

44,90

44,90

59,90

44,90

49,90

-

Kuřecí stehna 1kg

87,90

88,90

69,90

87,90

87,90

87,90

Kuřecí čtvrtky 1kg

82,90

83,90

89,90

82,90

82,90

84,90

Naše RESUMÉ

K oblíbeným masitým pokrmům patří vše z kuřecího. Prsní řízky a stehna nabízí nejlevněji Billa, pro celé kuře si zajeďte do Teska a když už tam budete,
vezměte si i půlkilový balíček jater. Hřbety na polévku seženete za stejnou cenu
v Kauflandu, Lidlu i Albertu, oblíbené čtvrtky pak taktéž na třech místech Tesco, Kaufland, Albert.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum proveden ve středu 8. dubna 2015

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ - LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 13. 4. DO 19. 4. 2015

POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 hodin. Přestože aktivita Slunce
zvolna klesá, lze pozorovat množství zajímavých útvarů ve fotosféře i chromosféře (skvrny, protuberance, filamenty…) Vstupné 20 Kč.
· VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 20:30 hodin. Lze si prohlédnout
planety Venuši a Jupiter. Měsíc nebude nerušit pozorování vzdálených vesmírných objektů (zejména galaxií jarního hvězdného nebe). Vstupné 20 Kč.
· POHÁDKOVÁ STŘEDA PRO DĚTI přináší v 15:30 hodin příběh O PYŠNÉ PRINCEZNĚ, ZLÉM DRAKU A SILNÉM HERKULOVI. Vstupné 20 Kč.
· Výstavy STRHUJÍCÍ ZNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE a dále expozici OPTIKA si můžete prohlédnout na začátku všech výše uvedených pozorování.

STÁŽE PRO MLADÉ ZÁJEMCE O ZAMĚSTNÁNÍ

- PŘÍLEŽITOST PRO FIRMY A STUDENTY
Projekt Stáže pro mladé zájemce
o zaměstnání 2 je atraktivní příležitostí pro všechny soukromé
subjekty a neziskové organizace
vyzkoušet si studenta až na dobu
čtyř měsíců, pokud se stážista
osvědčí, může s ním firma navázat další pracovní kontakt. Za
poskytnutou stáž jsou poskytovateli proplaceny předem stanovené náklady.
V rámci projektu je plánováno
2700 stáží, přičemž k dnešnímu
dni bylo zahájeno více než půldruhé tisícovky. Realizace projektu
potrvá do listopadu 2015. Bezplatná registrace probíhá přes webové stránky www.stazepromlade.

cz, kde je k dispozici seznam více
jak stotřicet nabídek pracovních
pozic. Pozice jsou vytvořeny napříč obory, najdete zde například
stavebnictví, strojírenství, IT, dopravu a logistiku, pohostinství,
gastronomii a cestovní ruch, ale
také finance, nebo administrativu.
Projekt přináší rovněž ideální možnosti studentům středních a vysokých škol! Mimo finanční odměnu
za každou odstážovanou hodinu
mohou studenti prostřednictvím
stáže získat praktické zkušenosti
z oboru a cenné kontakty do budoucna.
Na výše uvedených webových
stránkách naleznete doplňující in-

formace o pravidlech a fungování
projektu, včetně jeho aktualit. Pro
více informací prosím využijte infolinku projektu na čísle 777 492
495, v případě emailové komunikace pak stazepromlade@fdv.
mpsv.cz. Pro podrobnější informace můžete také kontaktovat kancelář OHK v Prostějově tel. 582 332
489
Projekt je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost. Realizátorem je
Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce
a sociálních věcí.
Helena Chalánková
ředitelka OHK v Prostějově

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy
- rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie:
Obec: Ptenský Dvorek
Dne: 27.04.2015 od 07:00 do
09:00. Vypnutá oblast: část
Ptenského Dvorku ve směru od
Suchdola od č. 59, 253, 160, a dále
omezené čísly 327, 317, 1, 62, 413,
92, 96, celá ulice k nádraží ČD, dále
ulice s č.80 a vývod pro chaty s č. 112.
Dne 27.04.2015 od 07:00 do 09:00.
Vypnutá oblast: část Ptenského
Dvorka - bytovky č.90, 91.
Dne: 27.04.2015 od 07:00 do
09:00. Vypnutá oblast: chaty
od č.73 a 209 a 254 po chatu vedle č.
87 a č. 97 po chatu 250, dále po ch.č.
50, od č. 139 a 353 po chatu 131 ve
Dvoreckém žlebu sm. Jednov.
Obec: Mostkovice
Dne: 27.04.2015 od 13:00 do
15:00. Vypnutá oblast: lokalita
rodinných domů na ul. Jabloňová,
Sadová.
Obec: Pivín
Dne: 28.04.2015 od 07:00 do
09:00. Vypnutá oblast: část obce
Pivín ve směru od dráhy po střed
obce s č. 187 a 12, vč. kostela, lokality novostaveb a části směrem k
ZD po č. 217 (mimo nádraží, ulice
k mostu s č. 188, 222, 221 až po č.
34 a ulice za dráhou).

Dne: 28.04.2015 od 09:00 do
11:00. Vypnutá oblast: část
obce Pivín: oboustranně podél silnice ve směru na Dobromilice od č.
80 a 238 po konec obce včetně ulice
k č. 209 a 71. Dále žel. nádraží, ulice
k mostu s č. 188, 222, 221 až po č.
34 a celá ulice za drahou.
Dne: 28.04.2015 od 11:00 do
13:00. Vypnutá oblast: část
obce ve směru od hřiště a MŠ po
střed obce s č. 61 až 69 a dále od č.
88 po č. 11 včetně samoobsluhy a
č.p. 254, 166, 207.
Obec: Ohrozim
Dne: 28.04.2015 od 07:30 do
10:30. Vypnutá oblast: celá
obec Ohrozim vč. areálu ZD.
Obec: Výšovice
Dne: 28.04.2015 od 13:00 do
15:00. Vypnutá oblast: celá
obec Výšovice (mimo ZD)
Obec: Lutotín
Dne: 28.04.2015 od 07:30 do
10:30. Vypnutá oblast: část
obce Lutotín ve sm. od Kostelce od
č. 57 po č. 13 a 77 (u kapličky) včetně boční ulice končící č. 69 a 76.
Obec: Lutotín
Dne: 28.04.2015 od 13:00 do
15:00. Vypnutá oblast: část
obce Lutotín od farmy ZD (včetně)
a č. 62 (u kolejí) po kapli, č. 14 a č.
6 a dále celá část obce od č.6 a 27
(u kaple) po konec chatové lokality
směr Bělecký mlýn.

Obec: Horní Štěpánov,
část Nové sady
Dne: 29.04.2015 od 08:30 do
10:30. Vypnutá oblast: část obce
Horní Štěpánov - Nové sady ve
směru od Skřípova po č. 337 včetně
postranních ulic a č. 43, 44
Obec: Horní Štěpánov
Dne: 29.04.2015 od 07:30 do
16:00. Vypnutá oblast: dále
část obce Horní Štěpánov ul. u statku po č. 221, 222 až 192, 200, vč.
areálu statku.
Obec: Pohora
Dne:
29.04.2015 od 07:30 do
16:00. Vypnutá oblast: celá obec
Pohora
Obec: Lipová
Dne: 29.04.2015 od 10:30 do
12:30. Vypnutá oblast: lokalita
Lipovský Mlýn s č. 65, 66, 34
Obec: Seč
Dne: 29.04.2015 od 12:30 do
14:30. Vypnutá oblast: část
obce Seč ve směru od horní zastávky po č. 49, 32, 28 včetně bočních
ulic.
Obec: Brodek u Konice
Dne: 30.04.2015 od 07:30 do 15:30.
Vypnutá oblast: Celá obec Brodek
u Konice vč. areálu - stará farma + odb.
trafostanice VE Brodek u Konice T1.
(mimo odb. trafostanice - Preciosa
a průmyslového areálu na konci obce
sm. Skřípov).
E.ON Česká republika, s.r.o.

Blokové čištění

v Prostějově

úterý 14. dubna: Melantrichova (Březinova – Polská), E. Králíka + parkoviště, Polská, Ruská + nám. Práce, Dělnická, Březinova, Dykova, Bezručovo nám., průchod Florián.nám. – Dykova (Starorežná), Cyklostezka
Florián.nám. – Dykova (Starorežná), Plumlovská (Polská – kruh. objezd)
pravá, strana směr Krasice.
středa 15. dubna: Fanderlíkova (Nerudova – sídl. Hloučela), Obránců
Míru, Kpt. O. Jaroše (Nerudova – sídl. Hloučela), J. Švermy, Melantrichova – parkoviště, Fanderlíkova – parkoviště (u kotelny, u hřiště ZŠ), Nerudova, K. H. Kepky.
čtvrtek 16. dubna: Fanderlíkova (Kostelecká – Fanderlíkova 37),
J.B.Pecky, Krapkova, Krapkova vnitroblok a u garáží, Floriánské nám., Hliníky, J.B.Pecky – vnitroblok, Krapkova – parkoviště (vpravo k U Stadionu), Fanderlíkova – parkoviště (Fanderlíkova 17-21), Krapkova – zálivka
(vlevo k U Stadionu), Resslova.

Jarní úklid

2015

pondělí 13. dubna: Trávnická –
střed, Švabinského, Svatoplukova –
střed, Joštovo nám.
úterý 14. dubna: Dobrovského Tylova, Libušínka, Dobrovského

– parkoviště za obchodem, Vodní –
Mlýnská
středa 15. dubna: Nerudova – domov důchodců, Kostelecká 11-15,
nám. Spojenců, Bezručovo nám.
čtvrtek 16. dubna: Pod Kosířem –
Palečkova, Pod Kosířem - Atletická,
Rejskova, Volfova - Příční
pátek 17. dubna: Žižkovo nám.,
Husserleho nám., nám. T.G.Masaryka
(Zlatá brána), Havlíčkova 43

15021020132

kdy evidujeme zhruba šestnáct tisíc
lidí, kteří si přišli zabruslit na zimní
stadion. Jenom pro ilustraci, v roce
2011 jsme se v návštěvnosti nedostali
přes hranici deseti tisíc bruslařů,“ uvedl pro Večerník Vladimír Průša, jednatel Domovní správy v Prostějově.
Znovu vysoké návštěvnosti veřejného bruslení přispělo několik faktorů.
„K již tak velkému počtu termínů
jsme letos přidali další hodiny, takže
na led mohly i v dopoledních hodinách mateřské i základní školy. Patrná byla i žádostivost lidí o pohyb, navíc byla opět mírná zima, tudíž nebyl

PROSTĚJOV Zima už definitivně
předává vládu jaru a tím pomalu
končí i sezóna veřejného bruslení
na prostějovském „zimáku“. Jeho
provozovatel je s jejím průběhem
nadmíru spokojen, ledovou plochu Víceúčelové haly využilo už
šestnáct tisíc lidí, převážně z řad
mládeže. A to se bude ještě bruslit
do konce dubna!
„Právě končící sezóna veřejného
bruslení slibuje skutečně velmi dobrá čísla a můžeme s ní být stejně jako
vloni spokojeni. Každoroční nárůst
návštěvnosti se potvrdil také letos,
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nabídka realit a nemovitostí, řádková inzerce
REALITY - SOUKROMÁ INZERCE

777 251 878

5RGLQQpGRP\
35267ċ-29.UDVLFH
5'ĜDGRYêFHOR
SRGVNOHSHQêVJDUiåtD
]DKUDGRX'ĤPY]DSR
þDWpUHNRQVWUXNFL9ê
&(1$Y5.

PČUDSR]HPNXP2.

%\W\



VWDYXQRYiNXFKOLQND



%<7$6ODYtþND
'%P13V
YêWDKHPE\WSRFHON
UHNRQVWU9HOPLSČN
Qê
&(1$.þ
%<7.RVWHOHF
NiXOVORGåLtDãDW
QRX13VYêWDKHP
%\WGĤPSRUHYLWDOL
]DFLE\WMHYSĤY
&(1$Y5.
%<7.ORSRWRYL
FH SR UHNRQVWUXNFL
V JDUiåt D ]DKUDGRX
bazén, OV, 92 m2,
13]GČQpKRGRPX
&(1$.þ
%<7 NN V ORGåLt,
9UDKRYLFHP2, OV,
13VYêWDKHPE\W
LGĤPSRUHNRQVWUXNFL
 &(1$.þ
%<7'ROQt29
58 m213SDQHOGR
PXVYêWDKHP13
GĤP SR UHYLWDOL]DFL
E\WSĤYVWDY
&(1$.þ

3R]HPN\
3/80/29VWDYHEQt
SDUF SUR YêVWDYEX
5'RYêPČĜHP2,
ã[GOP2 V
PRåQRVWt RNDPåLWp
YêVWDYE\
9HãNHUp,6&(1$.þ
2/â$1<839VWD
YHEQtSR]HPN\YOR
NDOLWČ=$)$528N
YêVWDYEČVDPVWRMt
FtFK5'9HãNHUp,6
&(1$Y5.
YêPČU\RGP2 do 989 m2.

9Ë&(1(029,7267Ë1$
:::5($/025$9,$&=

Stavební firma hledá pozemek Pronajmu byt 2+kk, Prostějov,
pro výstavbu RD. PV a okolí Puškinova, cena 7.900,- Kč + ener739 322 895.
gie, sklep, částečně zařízeno, přízemí. Tel.: 721 161 778
REALITNÍ KANCELÁŘ
VNB REALITY
Hlaváčkovo nám.1 (ATRIUM),
Prostějov
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 3+1, Kralice 1.300.000 Kč
* RD 5+1, Určice
850.000 Kč
* RD 2+1, Zdětín
1.570.000 Kč
* Chata, Březský vrch 430.000 Kč
*Pozemek,1000m2,Suchdol390.000Kč
* Pronájem kancelář 5000Kč/měs.
Ing.MarieVymazalová,774421818 Nabízíme k prodeji vilu o velikosaktuálně NABÍZÍ:
ti 5+1 se zahradou 307 m2 na ulici
* BYT 2+1, DB/P,62m2 799.000 Kč Krátká v Prostějově. Vila je vhodná
2
* BYT 4+kk, 114 m 2.800.000 Kč k bydlení i v kombinaci s podnikáním
* RD Laškov
440.000 Kč (ordinace, ateliér,služby atd.). Cena:
* RD Myslejovice
1.560.000 Kč Nabídněte. Tel. 721 204 152
* Chata Prostějovičky 280.000 Kč
*Stav.pozemek10.532m2 BrodekuPV Pronajmu objekt vhodný k menPRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME:
ší výrobě nebo skladování. Tel.:
* BYTY 1+1, 2+kk, 2+1 v Prostějově
606 178 431
* BYT 3+1 do 1.500.000 Kč
* Rodinné domy v PV a okolí
Pronajmu dlouhodobě chatku na
* Chaty, zahrady a pozemky
plumlovské přehradě, studna, elekVíce na:WWW.VNB-REALITY.CZ třina, suché WC. Zahrada 700 m2.
Mob.: 777 862 829
Hledáme ke koupi byt 2-3+1 v Prostějově. Spěchá! Tel.: 605 011 310 Pronajmu 1+1 zař. bez RK. Tel.:
725 045 792
AUTOPARK – Francouzská ul.
sídl. Západ, Prostějov nabízí kryté Hledáme ke koupi RD nebo byt
stání: akce duben 1+1 – 900 Kč/ v PV a okolí. I k rekonstrukci. Naměs., druhé auto v rodině 600 Kč/ bídněte. T.: 605 011 310 i SMS
měs. Tel.: 604 430 934
Pronajmu byt 1+1, Prostějov, UrKoupím RD i s možností úprav. čická, cena 6.300 Kč včetně inkasa,
sklep, částečně zařízeno, 1. patro.
773 545 092
Tel.: 731 019 818
Pronajmu byt 1+1 blízko centra, cena 4.000 Kč + ink. Tel.: Koupím chatu k odpočinku, nejlépe
u lesa. 792 284 168
608 944 201. RK nevolat.
Hledám ke koupi byt v Prostějově. Pokud možno s balkonem.
792 273 285
Pronajmu byt 1+1, Prostějov, Puškinova, cena 5.900 Kč + energie, sklep,
nezařízeno,1. patro. Tel.: 721 161 778

KOUPÍM
Galerie umění Prostějov (bývalá
G. Bašta) vykupuje a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti.
Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší ceny. Školní 49,
tel.: 608 805 775, Jindřich Skácel.
Odkoupím a v hotovosti ihned proplatím starožitnosti umělecké a sběratelské
předměty, staré knihy, pohlednice, mince, medaile, obrazy, zbraně, uniformy,
vyznamenání, hodiny, fotoaparáty, rádia, gramofony, nábytek z chromových
trubek i barevného umakartu, lustry,
lampy, kamna, porcelán, keramiku, sklo,
věci ze stříbra, šperky, staré hračky, veterány a věci na ně a další. Přijedu, rychle
a solidní jednání. Tel.: 605 138 473
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme za kvalitní obrazy
17.-20. století, zlaté a stříbrné
mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky
a veškeré starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní a hodnotné
předměty, nejlépe celé sbírky či
pozůstalosti. Info René Simon,
tel.: 736 127 661,
simonrene@seznam.cz
Koupíme starožitný nábytek, obrazy, zbraně, vojenské předměty,
hodiny, porcelán, sklo, hračky,
moto věci a jinou veteš. Vykoupíme
také celé pozůstalosti a zajišťujeme
komplexní vyklízecí práce. Seriózní jednání a platba hotově. Tel.:
773 113 303.

Kupujeme byty 2+1 a 3+1. Cenu
respektujeme. Tel.: 774 405 644

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

pro další
èíslo je v PÁTEK
17. dubna 2015
v 10.00 hodin

PRODÁM
AKCE do vyprodání zásob.
Prodej bukového palivového dříví.
Cena 500 Kč/prms. + 15% DPH. Doprava zajištěna. Pila K+L Doloplazy
u Nezamyslic. Tel.: 582 388 101
ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice.
Prodej jablek. Konzumní i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele).
Po - pá: 7.00 - 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
Sazenice velkoplodé, skleníkové vinné révy. Možno pěstovat i venku. Tel.:
737 188 898
Prodejna obuvi IVKA, Plumlovská ul., Pv, nabízí kvalitní, nové
jarní a letní zboží i na velmi problémové nohy. Otevřeno i v sobotu.
Prodám 2 dřevěné klece na ptactvo,
rozměr 70x40x50/ á 200,-,skleněné
koupelky pro ptactvo na zavěšení
á 50,- stavební kozu vysun./ 800,-,
plynovou karmu PO35/1.500,-,náhradní vložka PO35/700,- Tel.:
728 399 519 (po 15 hod.)
Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové
dříví – krácené. Cena 550 Kč/plm.
Doprava zajištěna. Tel.: 582 371 493
nebo 605 405 953
Prodám konzumní brambory
z Vysočiny, odrůda Milva. Cena
6 Kč/kg. Tel. 607 816 893, dovezu.
Prodám karmu MORA 370, cena
1.500,- a hrnec ,,zelák“ 35 l, cena
800,- Tel.: 728 399 519 (po 15 hod.)

Prodám modř. 240/220 kompl.
velmi levně. Tel.: 604 828 383

15030670256
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řádková inzerce, vzpomínky, pohřby
REALITY - SOUKROMÁ INZERCE
Pronajmu byt 1+1, Prostějov, Koupíme chatu v okolí PV. Tel.:
Puškinova, cena 5.900,- Kč + ener- 774 101 818
gie, sklep, nezařízeno,1. patro. Tel.:
721 161 778
Pronajmu 1+1 zař. bez RK. Tel.:
725 045 792
Pronajmu kancelář v přízemí na
Masarykově náměstí v Konici. Tel.: Koupíme dům se zahradou a sklepem. Advokáta platíme. Tel.:
777 888 067
774 414 525
Koupím půdní prostor vhodný pro
vybudování bytu v PV či OL. Na- Pronajmu 1+1 na Sídl. svobody.
bídněte. Tel.: 602 775 607
Tel.: 734 740 432

Odešel člověk, na kterého jsme se
mohli spolehnout a jen čas může
zacelit tak velkou ránu.

Dne 14. dubna 2015
vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí
pana Pavla POSPÍŠILA
z Prostějova.
S láskou vzpomínají manželka
Jana, dcery Klára a Markéta,
maminka a bratr Miloš
s rodinou a rodina Sečková.

Dne 18. dubna 2015
si připomeneme 5. výročí
od úmrtí naší maminky
paní Věry MAZÁČOVÉ

Dne 12. dubna 2015
jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí
manžela a tatínka
pana Jiřího LUBIČE
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Manželka a dcery s rodinami.

Jen svíci hořící a hezkou kyticiTi
na hrob můžeme dát, chvíli postát
a s láskou na Tebe vzpomínat.

Zapalte svíce, kdo jste ho rádi měli,
vzpomeňte na krásné chvíle,
které jsme s ním prožívali.

a dne 5. července 2015
uplyne 6 let, co nás
opustil náš tatínek
pan Karel MAZÁČ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.
Dne 17. dubna
si připomeneme 10. výročí od úmrtí
pana Jiřího MOURALA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera Renata s rodinou.

Dne 15. dubna 2015
si připomeneme
20. výročí, od úmrtí
pana Ing. Antona LICHVÁRA
z Prostějova.
Vzpomíná manželka,
dcera, syn a přátelé.

15032610325

Utichlo srdce, zůstal jen žal,
ten, kdo Tě miloval, vzpomíná dál.

FINANCE

AUTO MOTO

Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE Prodám 4ks Alu disky 7Jx16,
a poskytneme vám jednu půjčku. ET55, rozteč 5x114,3 s pneu FulPracuji pro více věřitelů Volejte: da. Cena 4,5tis. Kč. Tel. 602 775
607
777 551 492
Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč. Pra- Koupím Š-Fabii, tel:778 018 269
cuji pro více věřitelů. Tel.: 777 551 492
Prodám 4ks Alu disky 7Jx16,
ET42, rozteč 5x120 s pneu Barum.
Cena 5,5tis. Kč. Tel. 602 775 607
Prodám levně Alu kola 16” na
vozy BMW, Mazda, Hyundai, Kia.
Sada 5 tis. Tel.: 602 775 607

SLUŽBY

15012320037

Stěhování, vyklízení.
775 132 134

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
721 344 771. Práce strojem UNC,
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
výkopové, terénní práce.
Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč, rychle až
do domu, bez poplatku předem. Tel.: Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů
Prostějov 604 389 367.
Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ,
Čištění kanalizací a odpadů
rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734.
Odvoz fekálií
Pracuji pro více věřitelů.
Tel.: 774 368 343
Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000
Kč se zástavou nemovitostí. Tel.: Svatby, narozeniny, oslavy, večírky,
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů. dětské akce, disko, atd.. Muzika od
70. let až po současnost. Nabízím
ozvučení, osvětlení vašich akcí. Tel.:
799 502 473
Stříhání a úprava psů. Telefon Prostějov 606 166 853
koupelen.

Tel.:

15012320038

ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009
Provádíme dokonalé stroj. čištění
sed. souprav a koberců. M. Revay
tel.: 604 439 302, 582 382 325,
www. revay.cz

OZNÁMENÍ

Peníze pro všechny ihned při
podpisu! Zvýhodněné pod- Chcete pořádat letní diskotéky na
mínky, žádné poplatky. Volejte: Plumlovské přehradě? Více na tel.:
775 02 12 12
777 571 219
!PENÍZE PRO KAŽDÉHO! Rychle
a seriozně. Vyplácení z vlast. zdrojů
od 3 věřitelů. Konzultace zdarma
denně na 739 066 462
Půjčky Prostějov a okolí. Tel:
776 087 428

Dne 13. dubna 2015
vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí
paní Marie RIEDLOVÉ
z Prostějova.
S láskou vzpomíná manžel
Rostislav, syn Petr s rodinou
a dcera Jitka s rodinou.

Dne 16. dubna 2015
by se dožil 82 let
pan Milan KARGER
z Prostějova.
Současně je tomu již 21 let
co nás navždy opustil.
Všem, kteří si na něj s láskou
vzpomenou spolu s námi
děkuje rodina Kargerova.

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

Dne 10. dubna 2015
by naše drahá
maminka a babička,
paní Marie LABUDKOVÁ
z Určic,
oslavila své 65. narozeniny.
Za tichou vzpomínku
děkují dcery s rodinami.
Život je jak pohádka pouhá,
pro každého jinak dlouhá,
kdo v srdci žije neumírá,
kdo Tě znal, ten vzpomene,
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.

Tel.:

Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz
Tel.: 604 820 358

Rekonstrukce
605 459 652

17
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Dne 14. dubna 2015
tomu budou 2 roky, co nás
opustila naše milovaná manželka,
maminka, dcera, sestra a babička ,
paní Ivana HIRSCHOVÁ
z Prostějova.
Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte
s námi...Manžel Pavel s rodinou

Dne 17. dubna 2015
vzpomeneme
6. smutné výročí úmrtí
paní Anny ANTLOVÉ
ze Stražiska – Malen.
Vzpomíná syn
s rodinou.

Dne 18. dubna 2015
vzpomeneme 12. výročí
úmrtí našeho milovaného
syna, bratra a strýce
pana Jiřího RŮŽIČKY
ze Ptení.
S láskou vzpomíná
maminka a sestry s rodinami.

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

Pohřební služba Pavel Makový
Nejsou již mezi námi

Poslední rozlouèení

Antonín Janči 1946 Dobrochov
Anděla Lakomá 1943 Vrahovice
Helga Ondrová 1935 Prostějov
Drahomír Hrubý 1946 Plumlov
Václav Vašek 1961
Pěnčín
Jiřina Kollerová 1923 Olomouc
Marie Vařeková 1931 Prostějov
Vlasta Bartošová 1927
Vyškov

Úterý 14. dubna 2015
František Procházka 1925 Brodek u Prostějova
14.00 kostel Brodek u Prostějova
Pátek 17. dubna 2015
Anežka Běhavková 1927 Ondratice 11.45 Obřadní síň Prostějov
Ladislav Synek 1941 Prostějovičky Ervand Stepanian 1958 Vyškov
Ing. Petr Wilhelm 1943 Prostějov Antonín Drmola 1969
Jindřich Navrátil 1927 Prostějov
Brodek u Pv

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Nejsou již mezi námi

Poslední rozlouèení

Andrej Kubalak 1931
Pondělí 13. dubna 2015
Kralice na Hané Jiří Vospěl 1950 Kaple Obřadní síň Mlýnská - úzký rodinný kruh
Věra Melková 1927
Hamry
Kostelec na Hané Vladimír Vrtal 1959
Jaromír Frelich 1941
Žešov
Alena Slavotínková 1927 Prostějov

Pohřební stužba A.S.A. TS
Marie Balzerová 1949
Němčice
nad Hanou
Marie Procházková
1930
Bohuslavice

Úterý 14. dubna 2015
Marie Bednářová 1917 Prostějov 11.00 kostel C+M Prostějov
Pátek 17. dubna 2015
PhDr. Milada Sonnevendová 1949 Prostějov 11.00 obřadní síň Prostějov
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nabídka pracovních míst, řádková inzerce

HLEDÁTE PRÁCI?

SOUKROMÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE
Hledáme brigádně pracovnici
do kanceláře. Svůj životopis zašlete na kozak@pv.cz, pro bližší
informace volejte 608 706 148
Firma AUTOELEKTRO BURIÁNEK přijme autoelektrikáře. Upřednostňujeme vzdělání a praxi v oboru.
Tel: 603 216 232
Firma HANAKOV spol. s r.o.
přijme do třísměnného provozu
obsluhu soustruhu. Požadujeme
vzdělání v technickém oboru,
praxe výhodou, samostatnost,
flexibilitu. Nabízíme zázemí stabilní společnosti, dobré platové
podmínky, závodní stravování,
uchazečům s bydlištěm mimo
okres PV nabízíme příspěvek
na ubytování v ubytovně. Tel:
582 302 341. Životopisy zasílejte
na hanakov@hanakov.cz
Stavební firma hledá stavebního
mistra (parťáka) na práci v okrese Prostějov. ŘP sk.B nutný. Tel.:
608 984 766
Hledáme zedníka-dlaždiče (vedoucí pracovní skupiny) Tel.:
731 487 691
Centrum regenerace v Prostějově.Ihned zapracujeme do různých pozic. Možnost i VČ. Tel.:
602 810 644.
Hledám elektrikáře.774 989 007
Přijmu řidiče s ŘP sk C, jízdy
tuzemsko. Tel.: 605 248 001

Hledáme brigádníky na provoz
občerstvení na přehradě. Tel.:
777 571 219

NEPROPÁSNĚTE SVOJI ŠANCI...

Hledáme dělníka do dřevovýroStálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov
by. Práce na pile v Křenůvkách
v jednosměnném provozu. Řidič
desty a práce s pilou je výhodou,
ale není podmínkou. Volejte: Pozice
Plat (Kè)
Provoz
Kvalifikace
Firma
731 616 500
asistent/-ka soudce
17 340 Kč jednosměnný
vysokoškolské
Okresní soud v Prostějově
72 Kč/hod pružná pracovní doba střední odborné
ZOD Němčice nad Hanou
Strojírenská firma z Prostějova Karon s.r.o. přijme zedníka, tesaře ošetřovatel/-ka zvířat
15 000 Kč turnusové služby
střední odborné
Charita Konice
hledá zámečníka s praxí a zna- - vyučené, ŘP sk. B podmínkou. kuchař/-ka
-DPS Bohuslavice
lostí výkresů. Nástup možný Tel.: 605 483 602
obchodní zástupce/-kyně 20 000 Kč jednosměnný
ÚSO s maturitou
Bexim Paletten
ihned. Tel.: 602 760 099
11 000 Kč noční provoz
základní+praktická MOPS Němčice n.H.
Přijmeme do 3-směnného provozu pracovník/-ce pekárny
střední odborné
AMF Reece CR
Firma HANAKOV spol. s r.o. manuálně zručné brigádnice do žen- obráběč kovů-soustružníci 15 500 Kč dvousměnný
švadleny,
šičky
12
000
Kč
jednosměnný
střední
odborné
CÍL style
přijme do hlavního pracovního ského kolektivu. Tel.: 603 533 508
truhlář/-ka
12 000 Kč jednosměnný
střední odborné
Radek Zatloukal
poměru lakýrníka. Nabízíme
12 500 Kč jednosměnný
střední odborné
KAJA
zázemí stabilní společnosti, od- Hledáme personál do exkluzivní řidič/-ka pro rozvoz jídla
10 000 Kč jednosměnný
ÚSO s maturitou
Denisa Švecová
povídající mzdové podmínky herny v Prostějově. Nabízíme zají- organizátor/-ka chodu
a závodní stravování. Požadu- mavou práci s možností dalšího roz- školícího střediska
11 200 Kč dvousměnný
střední odborné
GECO TABAK
jeme vyučení a praxi v oboru, voje. Informace tel.: 602 527 319. prodavač/-ka
Ladislav Juhász
bezúhonnost. Životopisy posí- Životopis s fotografií zasílejte na obchodní zástupce/-kyně 15 000 Kč pružná pracovní doba ÚSO s maturitou
lejte na hanakov@hanakov.cz office@businessline.cz
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir
Tel: 582 302 341 Brablecová
a na nástěnkách ÚP ČR-Prostějov ulice Plumlovská 36.
Nabízím brigádu za barem s diskoPenzion a restaurace U Koníčka tékou. Noční provoz. Pátek, sobota. Zprostředkování zaměstnání: Plumlovská 458/36, 796 01 Prostějov
Tel.: 777 757 280
přijme zaměstnance na pozici
servírka/číšník. Životopisy
prosím zasílejte na email:
Hledáte trvalou práci a nebo jen
restaurantjob@email.cz.
trvalý přivýdělek? Přijmeme praVíce informací na tel. 777 117 998
covníky do výrobny potravin na
pomocné práce v Prostějově. MožModerní stavební firma přiný zkrácený úvazek. Info denně
jme šikovné pracovníky. Tel.:
10:00 – 15:00 hod. Personální
777 943 299
agentura, v 1. posch. Kravařova 9
Hledám pro žáka 7. třídy doučo- PV tel: 602 60 30 67
vání AJ, ČJ, matematika. Nejlépe studentku. 100 Kč/hod. Tel.: Přijmu telefonistku či telefonisty
na sjednávání schůzek. 200 Kč/hod.
608 944 201
Tel.: 608 025 895

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Přijmeme pracovnici na úklid Nabízím brigádně práci v nově
v odpoledních hodinách – krátký otevřené letní zahrádce v PV. Tel.:
úvazek. Vhodné pro ČID. Kon- 777 757 280
takt: 582 345 379

15041010366

15033110343

Penzion a restaurace U Koníčka
přijme zaměstnance na pozici KUCHAŘ. Nástup možný ihned!!!
Více informací na tel. 777 117 998

Firma HANAKOV spol. s r.o.
přijme do jednosměnného provozu zámečníka - svářeče. Nabízíme
zázemí stabilní společnosti, dobré
platové podmínky, závodní stravování. Požadujeme platný svařovací
průkaz CO, TIG, praxi v oboru,
bezúhonnost. Informace tel.:
582 302 341, životopisy zasílejte
na hanakov@hanakov.cz

15040910363

Hned šestadvacet příležitostí
plus kvintet dalších
k tomu najdete nejen na této
straně dnešního vydání.

150123020036

26+5
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ˇ
PRO VOLNOU CHVILICKU
ˇ ˇ
´
aneb luStETe,
bádejte,
hádejte..
správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 14/2015:

I druhé číslo v dubnu vám v rámci projektu "MILUJEME VEČERNÍK" přinášíme inovovanou podobu oddechové strany,
při které můžete báječně relaxovat a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky,
najdete i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly, ani hrátky s písmenky a pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Olomoucká 10, Prostějov a to tradičně do ČTVRTKU 16. DUBNA 2015,
12:00 hodin.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

správně:

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
vyhrál/-a

roh Husova nám a Přediny
Jana TRAJEROVÁ, E. Beneše 10/16, Prostějov
Výherce získává: VSTUPENKA na koncert skupiny ČECHOMOR
v hodnotě 400 Kč.
BÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

správně:

vyhrál/-a

Radek NEČAS
Anna BENÍŠKOVÁ, Tylova 34, Prostějov
Výherce
získává: POUKAZ na občerstvení v hodnotě 500 Kč
Výh
od firmy BRUTUS..

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

správně:

OSMISMĚRKA

vyhrál/-a

VELKÝVÝPRODEJ
Zdenka DVORSKÁ, Krumsín 64
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na nákup zboží
od Sekáč MOZARTKA.
SU
DO
KU

správně:

SUDOKU

vyhrál/-a

9,9,4,6
Bohuslav BRADÁČ, Sportovní 4, Prostějov
Výherce získává: VSTUPENKU v hodnotě 500 Kč na koncert R. Müllera!

15012860075

správně:

KŘÍŽOVKA

vyhrál/-a

příjemné hudební večery s U klubem
Roman KONEČNÝ, Vrbátky 78
Výherce získává: 2 VSTUPENKY na koncert EWY FARNÉ.

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

SUDOKU

OSMISMĚRKA

15012860074

15030260236

PRO CHLADNÉ I TEPLÉ ......

Partnerem dnešního kola jsou PONOŽKY
OD MARUŠKY, jenž věnovaly POUKAZ
v hodnotě 400 Kč na nákup sortimentu.

ASÁK, BLIKAČ, CEJCH, DCEŘ, ERBY, IŠKA, KEŠU, KLÍČKY, KRTINA, KVAŠ,
NORNÍCI, OBRYS, OPTIK, OVSÍK, PENNY, PÍLE, PRYŽ, SHUK, SLOHY, SMÍCH,
SNÍH, SRPEN, SULC, SUPI, ŠASI, TAVY, TRUS, UŠÁK, VÁŠA, VRYP

PartneremdnešníhokolajeKAVÁRNAMALÝ
PRINC, kde můžete zápolit o vstupenku
v HODNOTĚ 500 Kč na koncert RICHARDA
MÜLLERA!

BÁDEJTE, KDO SE

SKRÝVÁ
POD TOUTO TVÁŘÍ...

15020960125

Kdo je na fotografii? Tentokrát jsme
zabrousili do kultury a graficky lehce
poupravili komika televizní i divadelní scény.

15012860073

Výherce získá POUKAZ v hodnotě 400 Kč od
ZDRAVOTNICKÝCH POTŘEB VELEBOVÁ

Prostřednictvím Večerníku obdrží výherce chutnou
a lahodnou cenu v podobě DVOU PŮLMETROVÝCH ŠPIZZA PIZZ, které si lze osobně poskládat
z těch nejrůznějších kousků! Cenu v HODNOTĚ
430 Kč věnovalo OBČERSTVENÍ ŠPIZZA.
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zveme vás...

TIPVečerníku

MONKEY BUSINESS

KDY: SOBOTA 18. DUBNA, 20:00 hodin
KDE: Apollo 13, Barákova 12, Pv

Už potřetí v historii se Prostějovem rozezní Velikonoční rock! A i tentokrát se příznivci muziky tohoto žánru mohou těšit na pořádný rockový nářez
v podání těch nejlepších od fochu. „Portfolium jsme
rozšířili na pět skupin, aby si co nejvíce hudebních
příznivců přišlo na své,“ pousmál se Petr Zlámal, majitel pořádající agentury HIT TRADE. První tóny se
„Kaskem“ rozezní přesně v osm hodin večer.
A ani letos u toho nebudou chybět prostějovské
legendy PLUS a QUERCUS, které doplní revival bandy Red Hot Chili Peppres, Smookie a AC/
DC, jež jsou připraveny zdejším fandům dávkovat
tu pravou rockovou atmosféru po celou dobu večera. Nenechte si proto ujít příležitost pořádně si zařádit na staré známé songy, ještě dřív, než se s kocarem
a kraslicemi vydáte na pondělní velikonoční maraton.
„Na kvintet jsme počet kapel rozšířili z jediného důvodu,
kterým je možnost, aby si každý našel na akci to svoje. I z tohoto důvodu je očekávána hojná účast širokého spektra prostějovských příznivců rockové muziky,“ vzkázal Petr Zlámal.
Jak dodal, hned pro dvě seskupení to bude skutečná zkouška
ohněm. „Revivalové skupiny AC/DC a Smokie, kde hraje

Pozvání na tematický večer:
„Ve zdravém těle zdravý duch“

i moje maličkost, budou mít premiéru před živým publikem!“
Vstupenky jsou stále v předprodeji k dispozici
v Klenotech Eva, restauraci Koliba a Hudebninách
Tyl. A pokud chcete pokoušet štěstěnu, zahrajte si
s Večerníkem o lístky zcela zdarma! Stačí nalistovat stranu 24 dnešního vydání.
Mimochodem, PROSTĚJOVSKÝ Večerník jakožto exkluzivní mediální partner na akci pochopitelně nemůže chybět,
takže se můžete těšit na reportáž z akce a spoustu fotografií
včetně videa na www.vecernikpv.cz. Tak neváhejte a určitě
přijďte! Sraz ve 20:00 v prostějovském Společenském domě.

FILMOVÉ A DIVADELNÍ
OKÉNKO...

aneb, co se kde hraje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 13. dubna
14:00 Pondělní Bijásek – Dům Kouzel
17:30 Samba
francouzská tragikomedie
20:00 Samba
francouzská tragikomedie
úterý 14. dubna
14:00 Úterní Bijásek – Dům Kouzel
17:30 Samba
20:00 Ghoul
český temný hororový thriller
středa 15. dubna
17:30 Samba
20:00 Ghoul
čtvrtek 16. dubna
17:30 Králova zahradnice
britský hist. velkofilm
20:00 Noční běžec
americký akční film
pátek 17. dubna
17:30 Králova zahradnice
20:00 Noční běžec
sobota 18. dubna
17:30 Králova zahradnice
20:00 Noční běžec

neděle 19. dubna
17:30 Králova zahradnice
20:00 Noční běžec

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
sobota 18. dubna
15:00 Rohatá princezna
pásmo pohádek
17:30 Grace of Monaco
americký životopisný film
20:00 Grace of Monaco

Kulturní klub
b

DUHA

www.prostejov.eu/duha
pátek 17. dubna
18:00 – 22:00 Taneční večer nejen
pro seniory.
sobota 18. dubna
13:00 Tanec …Tanec
krajská postupová přehlídka scénického
tance mládeže a dospělých

DIVADLO POINT
www.divadlopoint.cz
čtvrtek 16. dubna
19:00 Psycho/Horor
divadelní thriller o lásce a žárlivosti
pátek 17. dubna
10:00 Baskervillská bestie
městské divadlo Prostějov

Apollo 13

Barákova 12, Prostějov
čtvrtek 16. dubna
19:00SUNSETTRAIL&BORNAGAIN
pátek 17. dubna
21:00 NEUROTHICA
sobota 18. dubna
20:00 Monkey Business

MÌSTSKÉ DIVADLO
ADLO
PROSTÌJOV
sobota 18. dubna
14 :00 Roztančená scéna
neděle 19. dubna
17:00 Koncert dechového
orchestru ZUŠ – host Daša
www.vecernikpv.cz

CO, KDY, KDE aneb informace, akce,
události a pøednášky z vašeho okolí…
Ekocentrum IRIS
RÙZNÉ……..
Pozvánky na semináře OHK v Prostějově:
Husovo náměstí 67, Prostějov
pondělí 13. dubna od 16 do 18:00 hodin 23. dubna – OBCHODNĚ-PRÁVNÍ
PROBLEMATIKA V NĚMECKU
– Keramika – tvořivá dílna
– Dr. Marcella Pawelka 4. května - AKTUCentrum pro rodinu Prostìjov o.s. ÁLNÍ PROBLEMATIKA PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOnám. J.V.Sládka 2, Prostějov
PŘÍPRAVA DĚTÍ NA ŠKOLU – kroužek LÁNÍ - přednáší Robert Křepinský
pro předškoláky, zaměřený na rozvoj jemné
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
a hrubé motoriky, na grafomotoriku, logov Prostějově, Kostelecká 17,
pedii, rozvoj slovní zásoby a komunikačních
schopností. Probíhá každou středu od 17 do nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky,
např. polohovací lůžka, ortopedické vozíky,
18.30 hodin.
PRVNÍ ŠKOLIČKA – dopolední kroužek chodítka, WC křesla aj. Služby jsme roztypu miniškolky, určený rodinám s dětmi od šířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace
2 do 4 roků. Usnadňuje přípravu na nástup v kanceláři č. 106 nebo na tel.č. 588 008 095,
do MŠ, připravuje na separaci od rodičů a 724 706 773
navazování vztahů s vrstevníky v malé sku- Za zdravím do Beskyd! Svaz postižených
pině a bezpečném prostředí. Probíhá každý civilizačními chorobami v ČR, Okresní
čtvrtek od 8.30 do 11.30 hodin.
organizace Prostějov, pořádá i letos rekonODBORNÉ RODINNÉ PORADEN- diční pobyt, kterého se mohou zúčastnit
STVÍ A TERAPIE – Bc. Marcela Kořen- i nečlenové SPCCH. Pobyt se uskuteční
ková - terapeutka v oblasti rodičovského po- v horském hotelu Cherry v Horní Bečvě ve
radenství. Je nutné se objednat. Dle potřeby dnech 21.- 28. června. Informace a předzajistíme i hlídání dětí. .
běžné přihlášky na mobilu 739 513 405,
MC Cipísek
Odpolední herny pro rodiče a prarodiče s dětmi do 5 let – vždy v pondělí
od 15:00 do 17:00 hodin. Není potřeba
se hlásit předem.
Kurz efektivního rodičovství pro pokročilé – dle rozpisu pro nahlášené
Rodičovská setkávání pro pokročilé
– pravidelná setkání absolventů kurzů
efektivního rodičovství a dalších rodičů.
Termíny, přihlášky a bližší informace
v MC nebo na www.mcprostejov.cz

Mgr.V. Pařízek.
Regionální pracoviště TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje
služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

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
Svaz tělesně postižených v ČR, Prostějov,
Kostelecká 17 zve své členy i nečleny na
zájezd 24. 4. 2015 do Veĺkého Mederu –
pobyt ve slovenských termálech. Bližší informace v kanceláři č.106
V neděli 19. dubna 2015 v 15:00 hodin se
koná ve Společenském domě představení
Pavla Kožíška „Hra kouzel a magie“
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH,
Svatoplukova 15, Prostějov
Vážení klienti. I v roce 2015 Vám nabízíme
možnost využít služeb našeho zařízení.
Kromě odborného sociálního poradenství, Vám také nabízíme zajištění baterií
do sluchadel a drobného příslušenství
ke sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či
ušní tvarovky různých velikostí). Zároveň
vás upozorňujeme na změnu telefonní ho
čísla poradenského zařízení: 775 549 777
Na Vaši návštěvu se srdečně těšíme.

Svaz tělesně postižených v ČR, Prostějov, Výstava obrazů Františka Pavlici OBRAZY
Kostelecká 17 zve své členy i nečleny na – LITOGRAFIE se koná v prostorách Názájezd 24. 4. 2015 do Veĺkého Mederu – rodního domu dne 16.4.-10.6.2015
pobyt ve slovenských termálech. Bližší informace v kanceláři č.106

www.vecernikpv.cz

BASKETBAL
Sobota 18. dubna 2015:
14.00: TJ OP Prostějov – BK Lokomotiva Karlovy Vary (5. kolo play out extraligy juniorek, hala Sportcentra DDM
Prostějov).
16.00: TJ OP Prostějov – Kara Trutnov
(13. kolo ligy starších žákyň, sk. „B“, tělocvična ZŠ Palacká Prostějov).
Neděle 19. dubna 2015:
10.00: TJ OP Prostějov – TJ Bižuterie
Jablonec nad Nisou (6. kolo play out extraligy juniorek, hala Sportcentra DDM
Prostějov).
16.00: TJ OP Prostějov – Kara Trutnov
(14. kolo ligy starších žákyň, sk. „B“, tělocvična ZŠ Palacká Prostějov).
j

dospívající touhu o ideálním těle povýšila
na celoživotní poslání, vášeň porozumět
lidskému tělu a naučit se skrze jídlo cítit
se skvěle. Mimo jiné zazní např. i tipy, jak
a kde levně a kvalitně nakoupit, které potraviny nás povzbudí, a které nikdy nesmíme
vynechat. A určitě si i teoreticky něco dobrého uvaříme.
Ještě váháte? Nadechněte se, už cítíte tu
vůni celerových hranolků? Rozdíl nepoznáte, to můžeme garantovat! Neseďte
doma a přijďte s námi zkusit cítit se fajn
dlouhodobě.
FOTBAL
Kdy a kde? 15. 4. 2015 od 17:30 hodin
v Čajovně pod pokličkou v Prostějově
Pozvánky na všechny zápasy najdete na
Své místo si nezapomeňte rezervovat straně 331,, vybrané
šlágry
y
g y ppak na straně 21.
u paní Heleny Volfové, tel. 605 051 955.
FLORBAL
Více na: www.moudrepodnikanizen.cz/
klub-mpz/prostejov
Neděle 19. dubna 2015:
8.00-14.00: Olomoucká liga elévů
(19. kolo, tělocvična ZŠ a RG Prostějov).
j
ZA DVA
ROKY JSME
HÁZENÁ
ZÍSKALI AŽ ČTENÁŘŮ MĚSÍČNĚ
Neděle 19. dubna 2015:
10.30: TJ Sokol Kostelec na Hané-HK –
KP Brno „B“ (20. kolo 2. ligy mužů, sportovní hala v Kostelci).

Stává se již pomalu tradicí, že každou
třetí středu v měsíci organizují ženy
z prostějovského Klubu Moudrého
podnikání žen zajímavý tematický večer
v Čajovně pod pokličkou v Prostějově.
Co pro vás připravily tentokrát? Pamatujete
si z dětství, jak vám babička možná maminka či tetička „vtloukala“ do hlavy, že ve
zdravém těle je zdravý duch? Myšlenka nijak
nová, pracovali s ní už staří Řekové a dnes ji
v moderním pojetí známe mimo jiné pod
pojmem wellness, či zdravý životní styl.
Tentokrát bude tematický večer zaměřen
na naše tělo. Nepůjde však jen o zaručené
diety a chytrá doporučení. Přijďte s námi
podebatovat o vlivu kvalitní stravy na
zdraví člověka se specialistkou na výživu
Pavlou Daněčkovou, DiS, majitelkou pobočky Světa zdraví v Prostějově, která svou

60 000

TEĎ PŘICHÁZÍ ČAS NA ZMĚNU
DÍKY VAŠÍ PŘÍZNI

VOLEJBAL

VYLEPŠUJEME INTERNETOVÉ
É

STRÁNKY

WWW.VECERNIKPV.CZ
STARTUJEME JIŽ V ÚTERÝ21.DUBNA!!!

akce v regionu...
Mostkovické kaléšek nabídne 889 vzorků pálenek
Tuto sobotu 18. dubna se od 15.00 hodin bude v místní sokolovně konat osmý ročník
Mostkovického kaléšku. Na největším koštu domácích pálenek a likérů se tento rok
sešlo rekordní vzorků „Letos se do soutěže přihlásilo 889 vzorků,“ prozradil Večerníku
Lubomír Karafiát z pořádajícího Vodáckého oddílu SQ Prostějov. Akce se tradičně koná
pod heslem „Není důležité zvítězit, ale vypálit“. Letos ji kromě degustace pálenek doplní
i soutěž o nejlepší jednohubkovou pomazánku.
Housle v čase v Konici
Městské kulturní středisko Konice zve
na přednášku Karla Zapletala Housle
v čase aneb pět století královského nástroje
v evropské hudební kultuře. Akce se bude
konat již zítra, tj. v úterý 14. dubna 2015
od 17.00 hodin v zámku Konici. Karel
Zapletal bude povídat o strunných a smyčcových nástrojích, jejich historii i mistrech
houslařských a loutnačských a o zrodu
houslí. Součástí přednášky bude i ukázka
hry na mistrovské nástroje.

Setkání s důchodci v Němčicích
Město Němčice nad Hanou zve v pátek
17. dubna 2015 od 13.30 hodin do místní
sokolovny na Setkání s důchodci. Na programu bude beseda s představiteli města
a hudební pořad „Zlatá éra Semaforu aneb
jeden hit za druhým“. Účinkují Pavel Skalický a Magda Křížková-Šebestová. Pro
každého bude připraveno občerstvení
a drobný dárek.
www.vecernikpv.cz

TIP

k obrazovce

Sobota 18. dubna 2015:
9.00 - 19.45: Hokejový turnaj o prostějovský pohár 2015 v minihokeji (roč.
2008/2009).
Neděle 19. dubna 2015:
8.00 - 16.30: Hokejový turnaj o prostějovský pohár 2015 v minihokeji (roč.
2008/2009).

VOLEJBAL
Sobota 18. dubna 2015:
17.00: VK Agel Prostějov – PVK Olymp
Praha (1. finále UNIQA extraligy žen,
hala Sportcentra DDM Prostějov).
Neděle 19. dubna 2015:
17.00: VK Agel Prostějov – PVK Olymp
Praha (2. finále UNIQA extraligy žen,
hala Sportcentra DDM Prostějov).

BRUSLENÍ
VEŘEJNOSTI
Úterý 14.4.
09.00-10.00
Bruslení pro školy a veřejnost
Středa 15.4.
17.30-18.30
Hodinové bruslení pro veřejnost

PÁTEK
17.4.2015
20:00 HODIN

PRINCEZNA

ZE MLEJNA
Pohádka ČR (1994)
Režie: Z. Troška
Hrají: A. Černá, R. Valenta, Y. Blanarovičová, J. Zindulka, L. Bílá, A. Švehlík,
L. Županič, O. Ševčík, J. Páleníčková, M.
Zounar, Š. Blažková, M. Mejzlík
V jihočeské vísce, uprostřed stříbrných rybníků a tmavých lesů, žije pohledný mládenec Jindřich, který se jednoho dne vydá do
světa s pevným rozhodnutím vysvobodit
zakletou princeznu. Na své cestě se dostane
do strašidelného mlýna, kde žije se svým
otcem, mlynářem, krásná Eliška. Mládenec se Elišce líbí, namluví mu proto, že
v rybníce je zakletá princezna a on ve
mlýně zůstává jako pomocník. To se nelíbí

místnímu čertovi a vodníkovi, kteří si na
mlynářovu dceru myslí. Snaží se, seč jim
sily stačí, pomocí intrik a kouzel mládence ze mlýna vypudit. Ve mlýně se objevuje
třetí ženich: starý, bohatý Knížepán, a

protože Eliška všechny nápadníky odmítá,
mlynář se rozzlobí. Urči lhůtu: buď si do
úplňku ženicha sama vybere, nebo ji dostane ten, co si první o ruku řekne. Nastává
boj mezi ženichy...

MILUJE
M
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NÍK



2 $5 %66
2%0(/ / 7(%8%9
2(:/0/ ; % /
-<<=

KULTURA

  !" #$  %%&'

 ( "") "* "! "+, -!. ++* "-+
/$012(34( /

SPOLEČNOST
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Pondělí 13. dubna 2 0 1 5
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ZKALENÁ RADOST MALÝCH ŠPUNTŮ

POŘÁDNĚ VESELÁ
JÍZDA SENIORŮ...

SMOLÍK POTĚŠIL
SVÉ FANYNKY
●● Populární zpěvák
vystoupil v Prostějově

strana 24

JAN KOUDELKA SI
ZAHRÁL V LAS VEGAS
●● Exkluzivní rozhovor
s účastníkem MS v Americe
strana 32

Přestože tentokrát nedorazila do Společenského domu v Prostějově tak početná
obec přívrženců lidových písní jako při loňské premiéře hvězd ŠLÁGR TV, byla to
v pátek večer opět veselice se vším všudy...
Foto: Michal Kadlec

strana

JEDNOU
VĚTOU
●● Již pošesté v sezoně se mezi
střelce nejvyšší české fotbalové
ligy zapsal rodák z Rozstání Tomáš
Hořava, i jeho přičiněním zvítězila
Plzeň nad Brnem 4:1.
●● Máte rádi Monkey Business?
A chcete jít na jejich koncert,
který mají tento pátek v prostějovském Apollu? Díky Večerníku
můžete vyhrát lístek!
Nalistujte stranu 24
●● Zranění plumlovského Radka Bureše se po lékařském vyšetření ukázalo
vážnější, devětatřicetiletý záložník si ze
souboje s Přerovem „B“ odnesl zlomenou nohu a na šest týdnů dostal sádru,
celý oddíl mu přeje brzké uzdravení.
●● Tradiční klání DOTEKY
MÓDY má za sebou předkolo,
z něhož vzešli finalisté slavnostního
večera, který se nezadržitelně blíží.
Více čtěte na straně 26
●● Kadetky TJ OP Prostějov skončily v extralize na pátém místě, také
cesta basketbalových juniorů skončila ve čtvrtfinále nejvyšší soutěže.
●● Házenkáři Prostějova i díky
patnácti trefám Kosiny zdolali třetí
Juliánov.
Více na straně 39

24

Úspěšné m
mužstvo 1. SK Prostějov, ročník 2005 s bronzovými medailemi.

2x foto: Josef Popelka

Zpravodajství z mládežnického turnaje
EON Cup najdete na straně 30

V Plumlově se ponoříte

do policejní historie
PLUMLOV Výjimečnou výstavu chystá plumlovský
nadšenec Roman Nezhyba. Jejím cílem je provést návštěvníka pohnutou historií policejních složek počínaje první
republikou a jejím četnictvem přes období socialismu,
kdy existovala Veřejná bezpečnost, až po moderní Policii
České republiky.
Slavnostní otevření výstavy proběhne již tento pátek 17. dubna
v11:00hodinnaplumlovskémzámku.„Můžetesetěšitnaprezentaceascénkyvdobovýchuniformách.Budetojedinečnáukázka
průchodem celé historie policie za československé spolupráce.
K vidění nebudou jen služební vozidla četníků, Veřejné bezpečnosti či policie, ale i krásní veteráni, kteří v těch dobách brázdili
cesty tehdejšího Československa,“ slibuje pestrý program Roman Nezhyba.
Doplňme, že akce se koná pod záštitou současného ministra
vnitra ČR Milana Chovance, poslance - předsedy Výboru pro
bezpečnost Poslanecké sněmovny Romana Váni a ve spolupráci se Sportovním klubem Policie Moravan Prostějov. Při
přípravě výstavy byli přizváni odborní poradci, plk. Mgr. Miroslav Spurný k tématice četnictva a npor. Mgr. Josef Hubený pro
období SNB a současné policie.

Foto: archív Večerníku

Poskončeníakcenaplumlovskémzámkuseúčastnícipřesunou
kolemsedmnáctéhodinydokempuŽralok,kdebudouvystavenyvozidlaaveteránidovečerníchhodin.„Upříjemnéretrohudby se můžete pobavit s nadšenci klubové historie, prohlédnout
a vyfotografovat si služební vozidla bezpečnostních složek,“
uzavírá program zahajovacího dne Nezhyba.
Kromě města Plumlova se na organizaci podílí také Okrašlovací spolek města Prostějova a místní sponzoři.
(tok)

boje na zelených trávnících aneb

➢

PETRA KVITOVÁ
JE ZPÁTKY!
●● Tenistka v Prostějově oznámila,
proč se rozhodla dát si „dovču“
strana 40

zveme na šlágr Večerníku - VOLEJBAL

Je tady finále extraligy žen!
PROSTĚJOV Přichází vrchol letošní volejbalové sezóny něžného
pohlaví v podobě finále UNIQA extraligy žen ČR 2014/2015.
Rozhodující bitvy o mistrovský titul svedou stejně jako ve třech
předchozích letech VK AGEL Prostějov a PVK Olymp Praha, celá série
přitom odstartuje prvními dvěma zápasy o nejbližším víkendu v hale
Sportcentra DDM. Hraje se v sobotu 18. a v neděli 19. dubna shodně
od 17.00 hodin.
„Celý tenhle ročník předvádíme kvalitní volejbal a teď na to chceme
navázat co nejlepšími finálovými výkony. Vyhrát ligu posedmé
v řadě za sebou je pro nás velká výzva, důležité přitom bude vítězně
zvládnout obě úvodní utkání na vlastním hřišti. Věřím, že nás přijde
povzbudit co nejvíc fanoušků a poženou mančaft vpřed. Na oplátku
jim hodláme znovu ukázat špičkovou podívanou vedoucí k výhrám,“
uvedl kouč Agelek Miroslav Čada.
„Já mám pražskou minulost, takže z tohoto pohledu jsem postup přála
Olympu, kde navíc osobně znám řadu holek. Na druhou stranu jsem
v Prostějově tři roky a pokaždé jsme se o titul střetly právě
s Olympem, proto mi nevadil ani případný úspěch Frýdku-Místku a
tím pádem finálová změna. Každopádně platí, že my v poslední sérii
letošní sezóny stejně musíme porazit kohokoliv, neboť zisk ligového
zlata je pro nás povinnost,“ řekla smečařka VK Andrea Kossányiová.
Fandové pozor, titulové bitvy jsou zde!
(son)

Tradiční volejbalové zpravodajství
najdete na stranách 36 a 37

KAM ZA F

TBALEM

DIVIZE „E“ – 22. KOLO

KRAJSKÝ PØEBOR – 22. KOLO

KRAJSKÝ PØEBOR – 22. KOLO

II. TØÍDA OFS PV – 18. KOLO

III. TØÍDA OFS PV – 18. KOLO

TJ SOKOL URČICE

FC KRALICE NA HANÉ

SOKOL KONICE

TJ HANÁ PROSTĚJOV

FC NĚMČICE NAD HANOU

FK MOHELNICE

TJ SOKOL VELKÉ LOSINY

FC ŽELATOVICE

TJ SOKOL ČECHOVICE „B“

TJ SOKOL VÍCOV

SOBOTA 18. 4. 16:00 HODIN

SOBOTA 18. 4. 16:00 HODIN

NEDĚLE 19. 4. 16:00 HODIN

SOBOTA 18. 4. 16:00 HODIN

NEDĚLE 19. 4. 16:00 HODIN

Fotbalový areál v Určicích

Fotbalový areál v Kralicích

Fotbalový areál v Konici

Fotbalový areál Za Místním nádražím

Fotbalový areál v Němčicích
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Pondělí 13. dubna 2015
www.vecernikpv.cz

sportovní výsledky

Fotbalový sumáø
1.SK
Prostějov
SK Spartak

1
1

Hulín

Poločas: 1:1
Diváků: 350.

Branky: 28. Hirsch – 36. Kadlec. Rozhodčí: Tomanec – Ondráš, Kubica. Žluté
karty: 26. Sus, 53. Koudelka, 65. Pančochář, 76. Fládr – 39. Dvořáček, 62. Elšík,
81. Vyskočil.
SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Kofroň – Krejčíř (76. Šteigl), Sus, Zatloukal, Rus – Hirsch,
Fládr, Pančochář, Koudelka – Zelenka (82. Přikryl) – Kroupa.
Trenér: František Jura.

SESTAVA
HULÍNA:

Chytil – Labuda, Číhal, Kroča, Vyskočil – Krhut (88. Kováč),
Laciga, Zlámal, Kadlec, Dvořáček (82. Mjuller) – Elšík.
Trenér: Jindřich Lehkoživ.

„Jsem hodně nespokojený! Hulín moc hrát
nechtěl, přijel si pro bod a ten si odvezl.“
Trenér Pro
Prostějova
ostějovaa Fran
František
ntišek
k JU
JURA
URA
A
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DALŠÍ VÝSLEDKY 21. KOLA
MSK Břeclav – FK Slavia Orlová - Lutyně 1:0 (0:0). Branka: 64. Smirnov. Diváci: 200 *
HFK Třebíč – FC Fastav Zlín B 0:4 (0:2). Branky: 20. Koller, 41. Chuchma, 67. Hradil,
89. Višněvský. Diváci: 155 * 1. HFK Olomouc – SFC Opava B 2:0 (0:0). Branky: 53.
Hlavica, 83. Můčka. Diváci: 115 * MFK Vyškov – SK Sigma Olomouc B 0:3 (0:2).
Branky: 2., 27. a 53. Hladík.. Diváci: Neuvedeno *FC Hlučín – 1. FC Slovácko B 2:0
(2:0). Branky: 10. Heinik, 40. Hanus (pen.). Diváci: 225 * SK Uničov – SK Líšeň 2:2
(1:1). Branky: 41. Krč, 52. Vasiljev – 40. Halaška, 81. Král. Diváci: 195 * Kroměříž Zábřeh 0:0. Diváci: Neuvedeno.

KAM NA MSFL - 22. KOLO:
sobota 18.4.
sobota 18.4.
neděle 19.4.
neděle 19.4.
neděle 19.4.
neděle 19.4.
neděle 19.4.
neděle 19. 4.

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

:
:
:
:
:
:
:
:

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

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 20. KOLE


Tým

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

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

Z

V

R

P

Skóre

Body

+/-

20
20
20
20
20
19
20
20
20
20
19
20
20
20
20
20

13
11
10
9
10
9
9
8
8
6
6
6
7
5
4
1

6
5
5
5
2
5
5
4
4
8
5
5
2
6
6
1

1
4
5
6
8
5
6
8
8
6
8
9
11
9
10
18

53:16
34:20
38:26
37:30
43:38
25:21
28:26
35:32
36:34
27:33
22:25
18:26
20:30
27:40
25:39
13:45

45
38
35
32
32
32
32
28
28
26
23
23
23
21
18
4

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

4

TJ
Medlov
Sokol
Konice

2
1

Poločas: 0:1

Branky: Večeřa 2 – Blaha. Rozhodčí: Křepský – Vojáček, Kološ
SESTAVA
KONICE:

Rec (75. Machač) – Rus, Čižmar, Růžička, Drešr – Antl
(85. Bílý), Sedláček, Kořenovský, Schön – T. Řehák (70.
Kamený), Blaha.
Trenér: Roman Jedlička.

„Druhý poločas totiž nechci hodnotit,
od první minuty se stalo to, na co
upozorňovali už předchozí trenéři..“
konický aasistent
sisten
nt Radek
Rad
dek ŘEHÁK
ŘEHÁ
ÁK
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21. kolo - Přebor Olomouckého KFS

TJ Sokol
Klenovice na Hanéé
FK

Mohelnice "B"

0
3

Poločas: 0:1

Branky: Havlíček, Kloss, Kutal.
Rozhodčí: Motal – Svozil, Zavřel.
SESTAVA
KLENOVIC:

Polák – Vitásek, Lakomý, O. Cetkovský (75. T. Cetkovský), Liška – Komárek, Rozehnal, Všianský (80. Krč), Smékal – Pytela (68. R. Cetkovský), Borovský.
Trenér: Petr Navrátil.

„V šatně jsem klukům řekl, že budu
informovat vedení, a pokud neuspějeme
v následujícím utkání, tak odstoupím!“
kouč Kle
Klenovic
enovic Petr NAVRÁTIL
NAV
VRÁT
TIL
L
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21. kolo - Přebor Olomouckého KFS

FC

Želatovice

0

FC
Kralice na Hané

1

Poločas: 2:0

2

SESTAVA
KRALIC:

Poločas: 0:0

Števula – Neoral, Dočkal, Répal – Novotný (50. Troneček),
Valtr, Nečas, Němec, Dostál – Kamenov (80. Lexa), Lehký
(90. Martinka).
Trenér: Ivo Gottwald.

Branky Určic: Svozil z penalty, Machynek. Rozhodčí: Gasnárek – Možíš, Dohnálek
SESTAVA
URČIC:

Nejezchleb – Hloch, Zbožínek, Koláček – Bokůvka,
Svozil, Skopalík, Los, Machynek – Zapletal (55. Pekař),
Halouzka (46. Kopečný).
Trenér: Petr Gottwald.

„Po dlouhé době to bylo jedno z našich
lepších venkovních střetnutí, ovšem zase
se stejným koncem.“
Lodivod U
Určic
rčic Pe
Petr
etr GO
GOTTWALD
OTT
TWA
ALD
D
strana 30
POZOR! OFS PROSTĚJOV DO UZÁVĚRKY VYDÁNÍ
ANI PŘES ČETNÉ URGENCE NEDODAL
VÝSLEDKY SVÝCH SOUTĚŽÍ!!!
ZA ZPŮSOBENÝ NEDOSTATEK SE OMLOUVÁME.
ALESPOŇ DOSTUPNÉ VÝSLEDKY NAJDETE NA STRANĚ 31.

„My jsme měli štěstí, ale asi
jsme si to zasloužili“
kralickýý trenér Ivo G
GOTTWALD
OTT
TWA
ALD
D
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DALŠÍ VÝSLEDKY 21. KOLA DIVIZE E
Mohelnice - Přerov 2:0 (2:0), Petrovice - Brumov 3:1 (2:0), Nový Jičín - Havířov 4:2
(1:0), Lískovec - Vítkovice 1:0 (1:0), Hranice - Kozlovice 1:1 (1:0), Slavičín - Velké
Karlovice 1:1 (0:0), Valašské Meziříčí - Rýmařov odloženo.

KAM NA DIVIZI SK.E - 22. KOLO:
sobota 18.4.
sobota 18.4.
sobota 18.4.
sobota 18.4.
sobota 18.4.
sobota 18.4.
neděle 19.4.
neděle 19.4.

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

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

1.MFK Vítkovice 20 13 1
2.FC Brumov
20 11
3.Lok.Petrovice
20 11
4.FK Mohelnice
20 10
5.FC TVD Slavičín 19 10
6.1.FC Přerov
20 9
7.SK Hranice
20 8
8.FK Kozlovice
19 8
9.MFK Havířov
20 6
10.FK Nový Jičín 20 7
11.Jiskra Rýmařov 19 6
12.FC Dolní Benešov 20 7
13.Valašské Meziříčí 19 6
14.TJ Sokol Lískovec 20 5
15.Sokol Určice 20 4
16.FC V. Karlovice 20 1

6
3
3
5
5
6
8
4
8
5
5
2
2
3
3
9

42:24 40
6 43:27
6 25:18
5 34:16
4 37:23
5 34:29
4 37:29
7 35:35
6 34:35
8 30:34
8 33:34
11 29:33
11 25:41
12 25:46
13 23:44
10 16:34

36
36
35
35
33
32
28
26
26
23
23
20
18
15
12

:
:
:
:
:
:
:
:

1.Šumperk
2.Nové Sady
3.Velké Losiny
4.Medlov
5.Hněvotín
6.Kojetín-Koválovice
7.Kralice
8.Želatovice
9.1.HFK "B"
10.Litovel
11.Mohelnice "B"
12.Šternberk
13.Konice
14.Dolany
15.Chválkovice
16.Klenovice

21 15 4
20 15
21 11
21 10
21 10
21 8
21 8
20 8
21 7
21 6
20 7
20 7
21 6
21 6
21 5
21 6

2
3
6
4
4
5
4
3
4
6
3
3
4
4
5
0

38:14 49
2 62:19
4 44:25
7 32:30
7 31:30
8 33:29
9 29:36
9 32:34
10 33:36
9 37:38
10 33:38
10 27:33
11 28:36
11 28:47
11 24:34
15 24:56

48
39
34
34
29
28
27
25
24
24
24
22
22
20
18

I.A SK. „B“ MUŽI:

MS LIGA DOROSTU U-19

17. kolo: Opatovice-Náměšť 0:2 (0:1), branky:
Brančík, Kvapil, Beňov-Mostkovice 2:0 (1:0),
branky: Machač, Zbořilák, Troubky-Ústí "A" 1:5
(1:2), branky: Gregovský - Pokorný 3, Sencovici,
Černotský, Dub nad Mor.-Slatinice 2:1 (2:0),
branky: Hegr 2 - Petrásek, Štěpánov-Hlubočky
3:2 (1:0), branky: Tuška 2, Zachar - Ferenčík,
Henkl, Bělotín-Lipová 1:0 (1:0), branky:
Vrána, Čechovice-Lipník 1:1 (1:0), branky: Jano
- Kubica.
1.Ústí "A"
17 17 0 0 64:15 51
2.Bělotín
16 12 0 4 44:25 36
3.Náměšť
17 9 3 5 39:37 30
4.Beňov
16 8 3 5 53:36 27
5.Lipová
16 8 1 7 38:35 25
6.Opatovice
16 8 0 8 34:28 24
7.Čechovice 16 7 3 6 28:28 24
8.Štěpánov
16 7 1 8 29:34 22
9.Mostkovice 16 7 0 9 22:31 21
10.Lipník
17 5 3 9 30:35 18
11.Slatinice
16 4 4 8 19:29 16
12.Troubky
16 4 2 10 35:46 14
13.Dub nad Mor. 17 3 2 12 27:49 11
14.Hlubočky
16 3 2 11 19:53 11

19. kolo: Hodonín - Třinec 2:0 (1:0), Vítkovice - Šumperk
4:0 (0:0), Sparta Brno - HFK Olomouc 0:3 (0:0), HS
Kroměříž - Havlíčkův Brod 1:0 (1:0), 1.SK Prostějov Frýdek-Místek 2:0 (1:0), SK Líšeň - Znojmo 4:3 (3:1),
MFK Vyškov - MSK Břeclav 7:1 (1:1).
1.SKH Slavia Kroměříž 17 14 3 0 41:11 45
2.1.SK Prostějov 17 12 1 4 40:15 37
3.FC Havlíčkův Brod 16 11 1 4 42:18 34
4.MFK Vyškov
17 11 0 6 45:30 33
5.MFK Frýdek-Místek 17 9 2 6 30:20 29
6.FK SAN-JV Šumperk 17 8 2 7 28:33 26
7.1.SC Znojmo FK 17 8 1 8 38:31 25
8.FK Fotbal Třinec 17 7 3 7 26:24 24
9.RSM Hodonín
17 7 3 7 29:31 24
10.MFK Vítkovice
16 4 5 7 23:34 17
11.SK Líšeň
17 3 4 10 24:48 13
12.1.HFK Olomouc 17 3 3 11 19:28 12
13.FC Sparta Brno 17 2 3 12 10:38 9
14.MSK Břeclav
17 2 3 12 14:48 9

I.B SK. „A“ MUŽI:

Branka Kralic: Valtr z penalty. Rozhodčí: Koláček – Štětka, Grečmal

21. kolo - Divize E

FC MSA
Dolní Benešov
TJ Sokol
Určice

* výsledky * statistiky * tabulky

21. kolo - Přebor Olomouckého KFS

21. kolo - MSFL

PØEBOR OLOMOUCKÉHO KFS

MS DIVIZE SK.E

17. kolo: Plumlov-Vik.Přerov "B" 9:0 (4:0),
branky: Hladký 3, Ostratický 3, Křupka, Matula,
Zabloudil, Všechovice-Radslavice 3:0 (0:0), branky:
Kopečný, Kubica, Kuchař, Vrchoslavice-Brodek u
Př. 1:0 (0:0), branka: Polášek,Čekyně-Kostelec
5:0 (1:0), branky: Navrátil 2, Machala, Čechák,
Červenka, Hor. Moštěnice-Otinoves 1:0 (1:0),
branka: Suchánek, Ústí "B"-Tovačov 3:4 (2:2),
branky: Juřica 2, Ševčík - Nemrava 3, Tvrdý, PivínKojetín-Koválovice "B" 3:0 (2:0), branky: Svozil 3.
1.Plumlov
16 11 3 2 47:20 36
2.Všechovice 16 10 1 5 38:22 31
3.Čekyně
17 8 5 4 44:34 29
4.Ústí "B"
16 7 5 4 47:34 26
5.Hor. Moštěnice 17 7 2 8 32:47 23
6.Kostelec
17 6 4 7 41:36 22
7.Vrchoslavice 17 5 5 7 38:38 20
8.Otinoves
16 6 2 8 41:47 20
9.Vik.Přerov "B" 17 5 5 7 37:44 20
10.Tovačov
16 6 2 8 30:37 20
11.Pivín
16 5 5 6 23:34 20
12.Kojetín "B" 17 5 4 8 29:34 19
13.Radslavice 17 5 4 8 28:43 19
14.Brodek u Př. 17 5 3 9 27:32 18
I.B SK. „B“ MUŽI:

17. kolo: Lutín-Nové Sady "B" 4:0 (3:0), branky:
Bartl 3, Pluháček, Šumvald-Velká Bystřice 0:1 (0:0),
branka: Kroupa, Paseka-Zvole 6:1 (3:1), střelci
nehlášeni, Slavonín-Babice 3:0 (0:0), branky: Florian,
Semjon, Zabák, Doloplazy-Hvozd 0:4 (0:2), branky: Bílý
2, Poles 2, Haňovice-Jesenec 4:0 (4:0), branky: Zavadil
2, Grossmann, Merten, Velký Týnec-Protivanov 2:0 (2:0),
branky: Magna, Pospíšil.
1.Lutín
17 9 3 5 39:26 30
2.Zvole
16 9 3 4 25:22 30
3.Haňovice
16 8 4 4 40:23 28
4.Nové Sady "B" 16 8 3 5 56:32 27
5.Protivanov 16 8 2 6 36:24 26
6.Babice
16 7 5 4 23:30 26
7.Velká Bystřice 16 8 2 6 26:36 26
8.Paseka
15 7 3 5 35:30 24
9.Jesenec
16 7 3 6 26:24 24
10.Doloplazy 16 6 1 9 35:33 19
11.Slavonín
17 6 1 10 31:34 19
12.Šumvald
17 4 3 10 16:42 15
13.Hvozd
16 3 4 9 26:37 13
14.Velký Týnec 16 3 3 10 29:50 12

MS LIGA DOROSTU U-17

21. kolo: 1.FC Slovácko - Vysočina Jihlava 0:0, FrýdekMístek - HS Kroměříž 2:1 (2:0), Hodonín - MFK Vyškov
1:0 (1:0), Karviná - Zbrojovka Brno 1:6 (1:3), 1.SK
Prostějov - SK Líšeň 3:0 (2:0), Sigma Olomouc - Baník
Ostrava 1:2 (1:1), SFC Opava - Třinec 1:0 (0:0), HFK
Olomouc - FC Hlučín 0:0.
1.FC Zbrojovka Brno 20 19 1 0 92:17 58
2.FC Baník Ostrava 20 17 1 2 66:13 52
3.1.FC Slovácko
21 16 1 4 85:19 49
4.FC Vysočina Jihlava 21 12 4 5 47:25 40
5.FC Fastav Zlín
20 11 6 3 45:12 39
6.SK Sigma Olomouc 20 11 3 6 60:26 36
7.MFK OKD Karviná 21 10 3 8 43:39 33
8.Slezský FC Opava 21 8 5 8 35:34 29
9.SKH Slavia Kroměříž 21 7 7 7 35:30 28
10.FK Fotbal Třinec 21 6 5 10 29:37 23
11.MFK Frýdek-Místek 20 7 2 11 30:68 23
12.1.SC Znojmo FK 20 7 1 12 22:43 22
13.1.HFK Olomouc 20 6 4 10 27:50 22
14.FC Hlučín
21 5 4 12 25:43 19
15.RSM Hodonín
21 6 0 15 25:57 18
16.1.SK Prostějov 20 5 1 14 38:67 16
17.MFK Vyškov
21 3 3 15 20:72 12
18.SK Líšeň
21 3 1 17 19:91 10
MS DIVIZE DOROSTU SK. E

21. kolo: Slavia Opava - Vsetín 1:0 (1:0), Nový Jičín Krnov 1:0 (1:0), Vítkovice B - Hranice 0:2 (0:2), Sulko
Zábřeh - Jeseník 2:5 (2:3), Šumperk B - Val. Meziříčí 4:2,
Čechovice - Přerov 1:11 (0:6), SK Uničov - Frýdlant n.O.
5:3 (4:2)
1.SK Hranice
18 15 1 2 53:15 46
2.SK Uničov
16 15 0 1 78:27 45
3.1.FC Viktorie Přerov 17 11 4 2 53:20 37
4.MFK Havířov
17 11 2 4 65:34 35
5.FK Jeseník
17 11 0 6 51:41 33
6.FK Krnov
18 10 1 7 55:35 31
7.Valašské Meziříčí 18 9 1 8 43:41 28
8.FC Vsetín
16 6 3 7 17:31 21
9.Sokol Čechovice 18 6 2 10 25:63 20
10.1.BFK Frýdlant n.O. 15 5 4 6 40:40 19
11.FK Slavia Opava 17 6 0 11 31:35 18
12.FK Šumperk B 18 4 4 10 34:59 16
13.FK Nový Jičín
17 3 1 13 11:41 10
14.MFK Vítkovice B 18 2 2 14 29:63 8
15.SK Sulko-Zábřeh 18 2 1 15 20:60 7

www.
vecernikpv.cz

MALÁ KOPANÁ

PROSTĚJOV Týden po druhé lize začala
svými úvodními turnaji také jarní část nejvyšší okresní soutěže v malé kopané mužů
ČSRS Prostějov. Hrálo se ve Víceměřicích
a v Brodku u Prostějova, kde SK Tomek
Dobrochov vykročil dvěma jasnými výhra-

mi za ziskem dalšího mistrovského titulu
(pět zápasů před koncem má komfortní
náskok osmi bodů) a naopak MK Brodek
u PV uprchl dvěma cennými vítězstvími
z posledního místa tabulky. Na sestup tak
aktuálně je tým SK Dřevnovice.

1. okresní liga mužù 2014/15
První turnaj jara (sobota 11. dubna) – hřiště Víceměřice: SK Kobra Kobeřice – SK
Mexico Víceměřice 3:3, SK Tomek Dobrochov – Kobeřice 8:1, Víceměřice – SK Dřevnovice 5:0, Dřevnovice – Dobrochov 0:5. Rozhodčí: Krátký. Hřiště Brodek u Prostějova: Spojené kluby Hluchov/Čehovice – MK Brodek u Prostějova 1:3, Hluchov/
Čehovice – TJ Otinoves 9:0, Brodek u PV – SK Chaloupka Prostějov 4:2, Chaloupka
PV – Otinoves 8:3. Rozhodčí: Kopecký.
1. Dobrochov
8
0
1
2. Víceměřice
5
1
3
3. Chaloupka PV
5
0
4
4. Hluchov/Čehovice
4
1
4
5. Brodek u PV
4
0
5
6. Kobeřice
2
3
4
7. Otinoves
3
0
6
8. Dřevnovice
2
1
6
Město Prostějov finančně podporuje malou kopanou.

69:25
40:32
42:37
38:36
33:35
21:39
27:50
21:37

24
16
15
13
12
9
9
7
(kopa,son)

Pondělí 13. dubna
www.vecernikpv.cz

Sportovní sumáø
PLAY OFF UNIQA EXTRALIGA - semifinále; 3. ZÁPAS
S

TJ

23

sportovní výsledky

0
3

Ostrava

VK AGEL
Prostějov

set
skóre min.
minn
1. set: 15:25
23
2. set: 19:25
25
3. set: 20:25
25
Konečný stav: 0:3.
Postupuje: Prostějov.

Rozhodčí: Gall a Grabovský. Čas: 1:13 hodiny. Diváků: 300
SESTAVA
OSTRAVY:

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

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

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

Mezinárodní Interliga - 8. kolo

* výsledky * statistiky * tabulky

kooperativa nbl - 2. Čtvrtfinále

Sluneta
Ústí nad Labem
Ariete

80
70

Prostějov

Střelba 2b.: 49/26:39/18 Asistence:
Trojky:
5:8 Osobní chyby:
Trestné hody: 16/13:14/10 Získané míče:
Doskoky:
39:37 Ztracené míče:

23:14
17:20
4:6
11:12

čtvrtiny
1.
2.
3.
4.
poločas:

skóre
19:22
15:10
26:15
20:23
34:32

Rozhodčí:
Hošek, Vondráček,
Jeřáb
Diváci: 4

SESTAVA
ÚSTÍ N/L:

Vette 27, Pecka 17, Burnatowski 17, Laroche 10, Čarnecký 4,
Jiříček 3, Alič 2, Bejček 0, Pokorný 0, Žampach 0.
Trenér: Tomáš Hrubý

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Švrdlík Kamil 12, Marko Roman 12, Tomanec Jan 11, Šteffel
David 9, Mrviš Tomáš 8, Slezák Pavel 7, Peterka Ondřej 6, Nečas
Radek 5, Sehnal Marek 0, Novák Martin 0, Kouřil Radovan 0.
Trenér: Zbyněk Choleva

BC DTJ
Prostějov

6

BC Stavbár
Nitra

10

DIVÁCI: 500

Průběh utkání: 0:2, 2:2, 2:4, 4:4, 4:6, 4:8, 4:10, 6:10. Rozhodčí: Gazdar –
Šimon, Hečko, Mith, Pisutsky.

DALŠÍ VÝSLEDEK 7. KOLA
8. kolo: BC Dubnica nad Váhom – Górny Slask Gliwice 12:4, Big Board Praha volno.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA


Tým

Z

V

VP

PP

P

Skóre

1.
2.
3.
4.
5.

BC Stavbár Nitra
Big Board Praha
BC DTJ Prostějov
BC Dubnica nad Váhom
Górny Slask Gliwice

6
5
6
6
7

6
4
2
2
0

0
0
1
0
1

0
1
3
4
6

78:18
52:28
50:44
34:62
24:88

12
8
5
4
1

KAM PŘÍŠTĚ NA BOX ...
9. kolo (9. a 10. května): BC Stavbár Nitra – BC Dubnica nad Váhom, Górny Slask Gliwice – Big
Board Praha, BC DTJ Prostějov volný los.

„Utkání bylo vyrovnanější než minulá z toho „Během celého utkání jsme nebyli
„Zápasy byly pěkné, ale verdikty
důvodu, že domácí dobře podávali i bránili.“ dostatečně tvrdí.“
trenér Zbyněk CHOLEVA rozhodčích byly hrozné“
trenér VK AGEL Miroslav ČADA
strana 38
trenér boxerů Petr NOVOTNÝ
strana 37
strana 33
kooperativa nbl - 3. Čtvrtfinále

Další výsledky semifinále Play-off
3. zápas: Frýdek-Místek - Olymp Praha 3:1 (20, 23, -20, 16). Nejvíce bodů:
Štrbová 16, Kubová a Jordanská po 13 - Trnková 18, Mlejnková 17, Hodanová 10.
Stav série: 2:1.
4. zápas: Frýdek-Místek - Olymp Praha 2:3 (22, 20, -21, -21, -13). Nejvíce bodů:
Štrbová 19, Kubová 17, Michalíková 15 - Mlejnková 20, Hodanová 19, Trnková 18,
Nová 15. Stav série: 2:2.
5. zápas: Olymp Praha - Frýdek - Místek 3:2 (20, -17, -22, 17, 11). Nejvíce bodů:
Mlejnková 21, Hodanová 20, Trnková 11 - Michalíková 16, Závodná 15, Kubová 13.
Konečný stav série: 3:2.

HÁZENÁ; 2.liga skupina JM - 19. KOLO

Sokol II
Prostějov
TJ Sokol
Juliánov

34
23

poločas.

13:9

Rozhodčí: Kramoliš a Krupa. Žluté karty: 3:3. Vyloučení: 4:6. Sedmičky:
3/2:7/4. Diváků: 70. Pětiminutovky: 3:1, 4:1, 8:3, 10:5, 11:8, 13:9, 16:10, 20:13,
23:16, 25:20, 29:22, 34:23.
SESTAVA
A BRANKY
PROSTĚJOVA:

Hrubý, Zacpal – Kozlovský 4, Burget, T. Jurík 3, Chytil,
Čelovský 1, Ordelt 2, Münster 1, Procházka 5, Mikulka 2,
Jura 1, Raška, Kosina 15.
Trenér: Alois Jurík.

„Kluci si tentokrát zaslouží absolutorium!“

Lodivod Prostějova Alois JURÍK
strana 39
HÁZENÁ; 2.liga skupina JM - 19. KOLo

TJ Tatran
Bohunice "B"
TJ Sokol
Kostelec na Hané-HK

31
28

poločas.

15:14

Rozhodčí: Novotný a Smékal. Žluté karty: 3:3. Vyloučení: 3:8. ČK: Diviš,
Vymětal (oba K). Sedmičky: 2:1. Diváků: 52.
SESTAVA
A BRANKY
KOSTELCE:

P. Navrátil, Mayer – Smékal 8, V. Prášil, Diviš 3, Grulich 1,
Oščádal, Dostál 2, Vymětal 4, Varhalík 2, Zapletal 3, Švec 4,
Palička 1, Jan Grepl.
Trenér: Jiří Grepl.

Ariete

96
85

Prostějov

Sluneta
Ústí nad Labem
Střelba 2b.: 48/26:52/31 Asistence:
Trojky:
10:4 Osobní chyby:
Trestné hody: 19/14:22/11 Získané míče:
Doskoky:
39:29 Ztracené míče:

14:19
22:16
11:10
16:16

čtvrtiny
1.
2.
3.
4.
poločas:

skóre
29:25,
21:24
24:23
22:13
50:49

Rozhodčí:
Hruša,
Matějek, Kurz
Diváci: 300

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Slezák Pavel 17, Marko Roman 15, Mrviš Tomáš 14, Šteffel
David 13, Talley Dylan 11, Švrdlík Kamil 10, Nečas Radek 10,
Tomanec Jan 4, Peterka Ondřej 2, Sehnal Marek 0, Novák Martin
0, Kouřil Radovan 0.
Trenér: Zbyněk Choleva

SESTAVA
ÚSTÍ N/L:

Vette 20, Laroche 17, Jiříček 14, Pecka 13, Alič 8, Čarnecký 6,
Burnatowski 5, Žampach 2, Bejček 0, Hejl 0.
Trenér: Tomáš Hrubý

kostelecký kouč Jiří Grepl
strana 39

„Vyřazovací část je úplně jiná soutěž, než
základní část. Hraje se o hodně. “
hráč Prostějova Tomáš MRVIŠ
strana 38
DALŠÍ VÝSLEDKY ČTVRTFINÁLE KOOPERATIVA NBL
2. zápas: Ostrava - Děčín 75:78 (17:26, 35:42, 56:60). Nejvíce bodů: Číž 22, Muirhead 17, Jurečka 11
- Jelínek 19, Bažant a Bosák po 13, Tucker 10. Fauly: 17:22. Trestné hody: 22/16 - 20/17. Trojky: 5:5. Doskoky: 35:32. Stav série: 0:2 * Jindřichův Hradec - Nymburk 71:89 (20:22, 44:37, 60:58). Nejvíce bodů:
Robinson 18, Autrey 16, White 10 - Washington 21, Houška 16, Simmons 12, Hruban 11. Fauly: 18:17.
Trestné hody: 17/14 - 16/15. Trojky: 5:8. Doskoky: 35:36. Stav série: 0:2 * Opava - Pardubice 81:65
(15:13, 27:30, 51:49). Nejvíce bodů: Klečka 18, Šiřina 14, Gniadek a Sokolovský po 12, Cvek a Blažek po
10 - Pandula 16, Sanders 12, Kotas 11, Wall 10. Fauly: 25:21. Trestné hody: 20/17 - 24/19. Trojky: 10:6.
Doskoky: 33:35. Stav série: 1:1.
3. zápas: Nymburk - Jindřichův Hradec 92:61 (29:21, 47:35, 71:47). Nejvíce bodů: Raivio 16, Burns a
Stutz po 14, Pomikálek 12 - Autrey 17, Robinson 14, Vošlajer 9. Fauly: 16:26. Trestné hody: 26/21 - 12/5.
Trojky: 11:6. Doskoky: 16:26. Konečný stav série: 3:0 * Pardubice - Opava 76:77 (21:12, 43:37, 61:56).
Nejvíce bodů: Wall 21, Pandula 16, Kohout 13 - Šiřina 20, Cvek 11, Klečka 10. Fauly: 21:21. Trestné hody:
19/14 - 14/10. Trojky: 6:7. Doskoky: 35:24. Stav série: 1:2 * Děčín - Ostrava 87:56 (23:6, 49:19, 72:34).
Nejvíce bodů: Jelínek 18, Stria a Vyoral 11, Landa, Bosák a Bažant po 10 - Zbránek 21, Dědek 11, Číž 8. Fauly: 13:16. Trestné hody: 9/9 - 4/4. Trojky: 8:10. Doskoky: 36:25. Konečný stav série: 3:0.

DALŠÍ VÝSLEDKY 19. KOLA 2. LIGY HÁZENÉ:
Brno B - SK Kuřim (neuvedeno), Napajedla - Ivančice 29:29, Telnice - Maloměřice
(neuvedeno), Hustopeče - Sokol V. Meziříčí (neuvedeno).

20. kolo, sobota 18. dubna, 17:00: SK Kuřim - Sokol II.Prostějov (10:00),Sokol V. Meziříčí - Bohunice B, Ivančice - Hustopeče, Juliánov - Telnice (18:00),
Maloměřice - Napajedla (19.4., 9:30), Sokol Kostelec na Hané - Brno B (19.4.
10:30).

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 19. KOLE


Tým

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Sokol V. Meziříčí
Ivančice
Juliánov
Napajedla
Hustopeče
Maloměřice
Sokol II.Prostějov
Sokol Kostelec na Hané
Brno B
Bohunice B
Telnice
SK Kuřim

Z

V

R

P

Skóre

Body

18
19
19
19
17
18
18
19
18
19
18
18

15
12
10
9
9
9
6
8
7
5
4
5

1
2
2
3
2
0
5
0
1
2
3
1

\2
5
7
7
6
9
7
11
10
12
11
12

536:462
508:457
543:524
578:552
495:446
497:488
520:509
516:498
557:562
465:556
442:498
456:561

31
26
22
21
20
18
17
16
15
12
11
11

PRŮBĚŽNÁ TABULKA 1. LIGY ČR V NOHEJBALU


Tým

Z

V

R

P

Skóre

Body

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SK NOHEJBAL Žatec
TJ Spartak MSEM Přerov
AC Zruč-Senec 2004
PKS okna Žďár nad Sázavou
Radotínský SK
TJ AVIA Čakovice „B“
TJ Sokol I Prostějov
SK Start Praha

3
4
3
2
2
2
2
2

2
2
1
1
0
0
0
0

1
1
2
1
1
1
1
0

0
1
0
0
1
1
1
2

17:8
20:14
16:11
11:9
7:11
6:11
5:11
5:12

5
5
4
3
1
1
1
0

KAM PŘÍŠTĚ:
3. kolo, sobota 18. dubna: Čakovice „B“ – Radotínský SK (15.00), Prostějov – Start Praha
(10.00), Žďár nad Sázavou – Žatec (14.00), Přerov – Zruč-Senec 5:5 (předehráno 5.4.).

BOTAS DOROSTENECKÁ NOHEJBALOVÁ LIGA

KAM NA HÁZENOU?

„Počítal jsem, že bychom v Bohunicích mohli
bodovat, nedopadlo to pro nás ale dobře...“

NOHEJBAL MUŽI: 1. LIGA ČR:
Výsledky 2. kola: Zruč-Senec – Čakovice „B“ 6:1, Žatec – Prostějov 6:0, Start Praha – Žďár nad
Sázavou 4:6, Radotínský SK – Přerov 2:6.

Výsledky 2. kola: Zbečník – Modřice 0:7, Chabařovice – Prostějov 1:6, Karlovy Vary – Start
Praha 2:5, České Budějovice „A“ – Zvěrkovice 5:2, České Budějovice „B“ – Zvěrkovice 0:7.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA DOROSTENECKÉ LIGY


Tým

Z

V

R

P

Skóre

Body

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

NK Zvěrkovice
TJ Dynamo ČEZ České Budějovice „A“
TJ Sokol I Prostějov
SK START Praha
TJ Sokol SDS EXMOST Modřice
Slovan Chabařovice
SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary
TJ Dynamo ČEZ České Budějovice „B“
TJ Sokol Zbečník

3
3
2
3
2
2
2
3
2

2
3
2
2
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
1
1
1
2
3
2

16:5
15:6
13:1
12:9
10:4
5:9
2:12
4:17
0:14

7
7
6
5
4
2
1
1
0

KAM PŘÍŠTĚ:
3. kolo, neděle 19. dubna: Zvěrkovice – Zbečník (12.00), Start Praha – Chabařovice (13.00),
Sokol I Prostějov – Karlovy Vary (12.00), Modřice – České Budějovice „A“ (11.00), Modřice –
České Budějovice „B“ (14.00).

KP STARŠÍ DOROST

KRAJSKÁ SOUTÌŽ SK. “A”- DOROST

17. kolo: Opatovice-Černovír 1:1 (0:0), branky: Šindelek Meissner, Nemilany-Mohelnice 5:3 (5:2), branky: Hořava 2,
Kolovrátník, Urbančík, vlastní, Šuba - Coufal, Marák, Nové SadyUrčice 3:3 (2:0), branky: Antoníček, Novotný, Smékal - Grulich,
Josif, Zapletal, Konice-Kostelec 3:8 (3:5), branky: Krása, Motl Picek 4, Navrátil, Simandl, Stanek, Zatloukal, Chválkovice-Litovel
9:0 (4:0), branky: Dosoudil 2, Hrabal 2, Andrýsek, Bolek, Homola,
Krieg, Mór, Šternberk "A"-Zubr Přerov 2:7 (1:1), branky: Sklenář,
vlastní, Čikl - Matulík 3, Hradil 2, Labas, Velký Týnec-Velké Losiny
3:0 (0:0), branky: Fabisz, Malínek, Pazdera.
1.Zubr Přerov
16 15 1 0 62:17 46
2.Mohelnice
17 13 0 4 61:22 39
3.Určice
16 12 2 2 80:33 38
4.Opatovice
16 10 2 4 57:31 32
5.Černovír
16 9 4 3 44:18 31
6.Velké Losiny
16 7 2 7 43:33 23
7.Chválkovice
17 7 1 9 56:38 22
8.Velký Týnec
16 5 3 8 32:36 18
9.Nové Sady
17 4 4 9 36:35 16
10.Konice
16 5 1 10 38:49 16
11.Kostelec
17 4 4 9 44:72 16
12.Šternberk "A"
16 5 1 10 24:58 16
13.Nemilany
16 4 2 10 31:38 14
14.Litovel
16 0 1 15
7:135 1

17. kolo: Protivanov-Náměšť 2:0 (1:0), branky: Kolář,
Milar, Želatovice-Smržice nehráno, Hustopeče-Brodek
u Př. 5:2 (1:2), branky: Kolář 3, Hořelka, Těšický - Baďura,
Černík, Chomoutov-Slatinice 5:0 (2:0), branky: Ondrejka 2, Švach
2, Vybíral, Doloplazy-Tovačov 5:0 (2:0), branky: Sivanič 2, Auffahrt,
Drexler, Krejčí, Šternberk "B"-Němčice nad H. 1:7 (0:3), branky:
Koryťák - Bartošek, Charvát, Chlud, Dorňák, Spíchal, Vejvoda,
Vejvoda, Lipník-Kojetín-Koválovice 2:1 (1:0), branky: Caletka,
Kubica - Židlík.
1.Lipník
17 17 0 0 70:11 51
2.Chomoutov
16 11 2 3 51:16 35
3.Želatovice
15 11 1 3 60:23 34
4.Smržice
15 10 2 3 54:26 32
5.Tovačov
16 9 1 6 39:32 28
6.Doloplazy
16 7 4 5 61:40 25
7.Slatinice
16 8 1 7 53:33 25
8.Hustopeče
16 7 0 9 43:39 21
9.Protivanov
16 6 2 8 38:36 20
10.Němčice nad H.
17 6 2 9 39:45 20
11.Náměšť
17 4 2 11 38:56 14
12.Brodek u Př.
16 4 1 11 40:66 13
13.Kojetín-Koválovice 17 1 4 12 34:59 7
14.Šternberk "B"
16 0 0 16 11:155 0

KP - STARŠÍ ŽÁCI

MUŽI ATP Tour - Casablanca

WTA Tour – Katovice

2. kolo: Veselý (3) - Južnyj (Rus.) 7:6
(9:7), 6:3; čtvrtfinále: Veselý - Bedene (Brit.) 6:1, 6:4; semifinále: Veselý
- Gimeno-Traver (Šp.) 7:6, 4:6, 4:6.

1. kolo: Smitková - Witthöftová
(Něm.) 6:2, 6:2; Koukalová - Martičová (Chorv.) 6:4, 6:2; 2. Kolo: Koukalová – Zvonarevová (Rus.) 6:1, 6:4;
čtvrtfinále: Koukalová - A. Radwaňská
(Pol.) 1:6, 1:6

17. kolo: Velké Losiny-Černovír 0:6 (0:4), branky: Blažek 3,
Kuchyňa 2, Švancara, Želatovice-Čechovice nehlášeno, Nové
Sady-Šternberk 11:0 (8:0), branky: Bittner 4, Jedlička 2, Opletal 2,
Melzer, Pytlíček, Řezníček,Slavonín-Kozlovice 1:2 (1:1), branky:
Novák - Mohapl 2, Jeseník-Konice 3:1 (2:0), branky: Zrník 2,
Cekuras - Klemsa, Brodek u Přerova-Zábřeh 0:2 (0:2), branky:
Dušánek, Klimeš, Mohelnice-Lipník 4:0 (3:0), branky: Dostál,
Dočekal, Kraus,, Petrecký.ý

KP - MLADŠÍ ŽÁCI
17. kolo: Velké Losiny-Černovír 0:2 (0:0), branky: Hanus,
Lezna, Želatovice-Čechovice nehlášeno, Nové Sady-Šternberk
2:4 (1:2), branky: Fojtík, Keleti - Gábor 2, Teichmann 2, SlavonínKozlovice 1:2 (1:1), branky: Jeseník-Konice 6:1 (2:0), Latzel 2,
Dostál, Krézek, Kubánek, Tulis - Vogl, Brodek u Přerova-Zábřeh
0:2 (0:2), branky: Bundil, Cetkovský - Effenberger, Habich, Morávek,
Nízký, Mohelnice-Lipník 5:1 (3:1), branky: Holinka 2, Brulík,
Pospíšil, Urbášek - Horák.
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BYLI JSME
U TOHO

pro Večerník z Ostravy

Marek SONNEVEND

VESELÁ TROJKA V PROSTĚJOVĚ
ROZDÁVALA DOBROU NÁLADU
PROSTĚJOV Populární kaEXKLUZIVNÍ
pela Veselá trojka, známá
REPORTÁŽ
z obrazovek Šlágr TV, to spolu
pro Večerník
s návštěvníky jejich pátečního
koncertu v Prostějově pořádPetra
ně roztočila. Lidová hudba,
HEŽOVÁ
dobrá nálada, radost a pohoda, prostě skvělá atmosféra, to
vše jste si na vlastní kůži zažili, pokud jste v pátek večer dorazili
do Společenského domu. Večerník jakožto exkluzivní mediální partner u toho pochopitelně nemohl chybět.
Kapelu Veselá trojka určitě není třeba
dlouho představovat divákům a posluchačům Šlágru. Tak ale pro úplnost:
seskupení ve složení Pavel Krška (heligonka), Miroslav Hrdlička (klávesy)
a Jaromír Kozelek (akordeon) pouští
své hity do desítky tisíc domácností po

celé České republice. V pátek zavítali
na Hanou s opětovným cílem rozdávat radost svými veselými lidovými
písněmi publiku ze širokého okolí.
„Naším cílem je přinášet v našich
písničkách radost a pohodu, která se
v dnešní době začala vytrácet,“potvrzuje

TJ OV
VK PV

příznivce. A pokud vám vystoupení dou 28. dubna. Pří jejich minulém kon- duši lidovými a tanečními písněmi,
Veselé trojky uniklo, nezoufejte, po- certu jsme se od návštěvníků doslechli neváhejte a v úterý 28. dubna dojděřadatel Pavel Tichopádek Večerníku spoustu stížností, proto jsme tentokrát te do Společenského dmu i s rodinou
prozradil, že se na jejich další návštěvu jejich vystoupení vzali do rukou my a přáteli na koncert oblíbené slovenmůžeme těšit už letos v zimě! „Abych a slibujeme návštěvníkům i protago- ské hudební kapely Duo Jamaha,
byl upřímný, čekal jsem, že bude plno, nistům naprosto profesionální práci. které znáte z vysílání Šlágr TV. Dvoale nevadí. Moc děkuji všem, kteří na Nemusíte se například bát, že byste jici Alfonze a Mariána Kotvanovců
páteční koncert dorazili, a doufám, v průběhu koncertu museli celou dobu doplní česko-německá hvězda Tom
že se tu příjemně pobavili. A rovnou stát, míst k sezení bude dost,“ vzkazuje Mandl, kterého diváci německých defrontman kapely Pavel Krška, který se bych rád srdečně pozval všechny na Pavel Tichopádek z agentury Atlantic. tektivek mohli zaregistrovat v krimis publikem podělil o nejednu veselou koncert Dua Jamaha a Toma Mandla Takže ti z vás, kteří si namísto meta- seriálech Big Ben a Místo činu. Máme
historku ze života.
z Německa, kteří do Prostějova přije- lového virválu raději nechají pohladit se na co těšit, takže určitě přijďte!
„Koncert se mi strašně líbil. Kapele
moc fandím a pravidelně sleduji Šlágr
jaké bylyy rocckerrské velikkonoce....
TV. Jste prostě jedničky!“ svěřila se
2x foto: Petra Hežová a Michal Kadlec
paní Hamplová ze Štěpánova. „Při
takové hudbě člověk zapomene na
všechny starosti,“ přidal s úsměvem
pan Bartošek z Boskovic. „Skupinu Veselá trojka mám strašně ráda. Poslouchali jsme ji spolu s manželem na Šlágr
TV, bohužel manžel se už jejich živého
koncertu nedočkal...,“ svěřila se paní
Režná, které vystoupení vykouzlilo na
tváři i přes její těžkou situaci alespoň
malý úsměv.
Úžasná atmosféra, kterou hlavní proTrio hudebníků Prostějovany vytáhlo na plac...
... jen sedět a poslouchat, to by přece nebylo ono.
tagonisté spolu s publikem vytvořili,
potěšila duši každého hudebního

Fotoreportáž

15041070370

Jakub Smolík zpíval i bavil publikum
PROSTĚJOV Romantik srdcem
i duší, zpěvák Jakub Smolík dorazil
ve čtvrtek do Prostějova i s kapelou
a kromě svých nestárnoucích songů
přivezl i skvělou náladu. Celý večer
tak bylo ve Společenském domě pořádně živo. A Večerník byl u toho!
Písně Jakuba Smolíka umějí zahřát
u srdce a jsou skutečným balzámem na duši, který by si měli příznivci hudby aplikovat co nejčastěji.
A dárek prostějovským fanouškům
v podobě nestárnoucích songů jako
Až se ti jednou bude zdát, Říkej mi
táto a Jen blázni žárlí přivezl ve čtvrtek večer oblíbený folk a country
zpěvák Jakob Smolík. Do Prostějova ale samozřejmě nevyrazil sám,
spolu s doprovodnou kapelou se
svým zdejším příznivcům postaral
o skvělý večer plný hudby, ale i smíchu,
protože Jakub Smolík je nejen zpěvák,
ale umí publikum i řádně rozesmát.

CHCETE LÍSTEK ZADARMO NA...
MONKEY BUSINESS!

MO

AR
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PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto tradiční mediální partner klubu Apollo 13, pro vás v rámci nového projektu „MILUJEME VEČERNÍK“ připravil další SOUTĚŽ O VSTUPENKY. Tentokrát na blížící se koncert
kapely hrající ve stylu pop a funky MONKEY BUSINESS, která vyrazila na turné ke svému patnáctiletému výročí . Vystoupení se uskuteční již tuto SOBOTU 18. DUBNA 2015 právě v prostějovském rockovém klubu.
A vzhledem k tomu, že „kasko“ bude zcela jistě praskat ve švech, máte díky Večerníku šanci být u toho, a ještě
navíc ZADARMO!
Soutěž probíhá od pondělí 13. do čtvrtku 16. dubna, přičemž štěstí se usměje hned na ČTVEŘICI Z VÁS, která bude
mít volný vstup do Apolla právě ve chvíli největších hitů oblíbené pražské partičky...
Co je potřeba pro to vykonat?
Opět nic složitého. Stačí znát správnou odpověď na níže položenou otázku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem do redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a pak jen čekat, zda-li se právě na vás usměje štěstí při losování z osudí...

„Je to hrozně sympatický člověk. Jeho
písničky mám moc ráda a navíc jsem
se strašně nasmála," neskrývala spokojenost Eliška Vaněková, která na koncert dorazila s manželem. Výběr toho
nejlepšího z uplynulých let jeho tvorby, největší hity, fotografie, videoklipy
a vtipné historky ze života, to vše bylo
náplní hudebního večera.
Příznivci romantických písní Jakuba
Smolíka si na jeho čtvrtečním dvouhodinovém koncertu rozhodně přišli
na své i přesto, že koncert nebyl zcela
vyprodán. O to příjemnější byla atmosféra koncertu, která spíš než vystoupení pěvecké legendy, připomínala
setkání starých přátel. Není proto divu,
že si zpěvák vysloužil důkladnou dávku potlesku.
„Koncert Jakuba Smolíka s kapelou byl
opravdovým zážitkem. ´Kasco´ sice
tentokrát nepraskalo ve švech, jak je
zvykem, ale o to silnější byla atmosfé-

Jestli AGEL potvrdí svou dobrou
formu a druhou padesátku soutěžních duelů s Olympem načne očekávanými výhrami, dopadne jeho pouť
za sedmým národním titulem podle
předpokladů. A vy můžete být v hledišti osobně u toho. Tak neváhejte
a přijďte holky podpořit!
VWUXÄQ½YL]LWNDVRXSHÔH
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Jeden z nejúspěšnějších oddílů v historii českého ženského volejbalu získal
během své existence (od roku 1957)
celkem 16 extraligových titulů, ten
zatím poslední v roce 2008. Předchozí
tři sezóny skončily pro Olymp v extralize shodně a také moc pěkně: stříbrnými medailemi.

5HDOL]DÄQÉWÙP
Hlavní trenér: Stanislav Mitáč
Asistent trenéra: Jakub Brečka

Hráèská soupiska
2 Lucie Kalhousová - smečařka
4 Zuzana Mudrová - blokařka
5 Eva Hodanová - smečařka
7 Simona Kopecká - nahrávačka
8 Pavlína Šimáňová - blokařka
10 Marie Kurková - nahrávačka
11 Veronika Trnková - blokařka
12 Tereza Škrampalová - smečařka
13 Lucie Nová - univerzálka
14 Blanka Jančaříková - univerzálka
16 Michaela Mlejnková - smečařka
17 Veronika Dostálová - libero

VU JSME NEPUSTILI
COŽ NA JEJÍM HŘIŠTI
ČADA POZITIVNĚ
Akce jak má být. Jakub Smolík posluchače v publiku potěšil svými písněmi, ale pobavil i historkami ze života.
Foto: Petra Hežová
ra. Došlo na staré hity i písně z nového
cédéčka a téměř tříhodinový koncert,
ze kterého byly především divačky nadšené, tak určitě nezklamal,“ zhodnotil
čtvrteční kulturní událost Tomáš Grepl

z pořádají MAMUT AGENCY. „Všem
děkujeme za účast a těšíme se při dalším
koncertu, který je v plánu pětadvacátého dubna, kdy vystoupí trio Kreyson,
Citron,Traktor,“ vzkázal Grepl.

Foto: Josef Popelka

15031370281

JAK SE JMENUJE ZPÌVÁK A LÍDR SKUPINY MONKEY BUSINESS?

Člověk ani zdaleka není dokonalý, a kdo by to měl lépe
vědět než naši mazlíčci? Deník kočičího intelektuála od
Petry Polsen (na snímku) je věnován všem kočkomilům
a jejich kočičím spolubydlícím.
Foto: Petra Hežová
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jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj - první set: 0:3, 2:4,
3:7, 5:7, 5:9, 6:11, 7:17, 9:17, 9:19,
10:20, 14:20, 15:25. Druhý set: 1:0,
1:3, 4:3, 4:5, 5:7, 6:11, 7:13, 8:15,
10:16, 10:19, 13:19, 14:21, 18:21,
18:24, 19:25. Třetí set: 0:3, 3:3, 4:4,
4:8, 6:8, 6:10, 7:14, 12:14, 13:15,
13:18, 14:20, 16:20, 17:23, 19:23,
20:25.
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VÝCHOZÍ SITUACE
Severomoravský tým šel do potenciálně závěrečného utkání série po dvou
výprascích na Hané, které chtěl odčinit
lepším výkonem, případně nějakou tou
získanou sadou. Možnost porazit vysokého favorita? Ta se pohybovala spíš jen
v oblasti teorie. Obhájkyně titulu naproti
tomu jely k polským hranicím potvrdit
roli papírově mnohem silnějšího družstva, jež na své cestě do dalšího ligového
finále nepřipustí žádné velké komplikace. Oba soupeři přitom nastoupili
v kompletním složení.

OBRAZ HRY
Jak je u Agelek dobrým zvykem, mocně
tlačily výborným servisem a tím domácí
hráčky dostávaly téměř permanentně do
potíží na přihrávce a logicky i v následném
přechodudoútoku.Narozdílodprostějovských zápasů se však totéž alespoň v některých pasážích dařilo také výběru TJ, který
následně dost míčů obránil jak bloky na síti,
tak zákroky v poli. Rozdíl v ofenzivní úspěšnosti nebyl tím pádem tak propastný a mač
celkově probíhal vyrovnaněji. Ovšem ne
natolik, aby se o konečném výsledku dalo
nějak příliš pochybovat.

ZLOMOVÉ MOMENTY
„Vékáčko“ má v aktuální sezóně již tradičně vynikající střední části setů, což
se potvrdilo i na území moravskoslezské metropole. Ve všech třech sadách
došlo ke klíčovému úniku hostující
ekipy právě v tomto období: úvodní
sadu zlomil trhák z 5:7 na 7:17, druhé
dějství z 5:7 na 10:19 a třetí díl z 6:8 na
7:14. Protivnice pak sice pokaždé dotahovaly, ve druhém i třetím pokračování dost citelně až na rozdíl dvou či tří
bodů. Jenže Prostějovanky vždy odpověděly novým náporem, žádný ze setů
tak nedospěl k opravdu dramatickému
závěru.

OSOBNOST DUELU
Už v prvních dvou soubojích semifinále zářila slovinská blokařka VK Sonja
Borovinšek, když v obou dosáhla útočné bilance 6 zakončení = 6 bodů a tím
stoprocentní úspěšnosti. V Ostravě
sice za touto bezchybností zaostala,
ale pouze mírně. Při jedenácti dosažených bodech měla tentokrát úspěšnost
v ofenzivě pořád skvělých 83%, přidala
i jeden vítězný blok a s celkovou užitečností +7 se pasovala do role asi největší
tahounky šestinásobných šampiónek
ČR ve středeční bitvě.

=$=1÷/21$7,6.29&(
Zdenìk POMMER - trenér TJ Ostrava:
„Soupeř vyhrál zaslouženě, ale my jsme předvedli lepší výkon než v předchozích vzájemných zápasech. Což jsme přesně chtěli. Nyní se musíme maximálně soustředit a připravit na boj o bronz.“

Petra POLÁŠKOVÁ - kapitánka TJ Ostrava:
„Z naší strany to byla podstatně lepší hra než před několika dny v Prostějově. Moc děkujeme
fanouškům za podporu. Teď nás čeká příprava na boj o medaili, do které dáme všechno.“

Miroslav ÈADA - trenér VK AGEL Prostìjov:
„Utkání bylo vyrovnanější než minulá dvě z toho důvodu, že domácí dobře podávali i bránili.
Nám se naopak nedařilo moc úspěšně zakončovat z kůlů a víc vycházely jen útoky středem
sítě. Přesto jsme to zvládli bezpečně.“

Solange SOARES - kapitánka VK AGEL Prostìjov:
„Zápas jsme měly znovu pod kontrolou, i když ne tak jasně jako doma. Dařilo se nám však většinu času tlumit euforii ostravských hráček a to společně s naším kvalitním servisem rozhodlo.“

ZAJÍMAVOST UTKÁNÍ
Parádní výkon odvedli všichni čtyři přítomní rozhodčí: první arbitr Jakub Gall,
druhý sudí Zdeněk Grabovský
i oba čároví Daniel Duda s Petrem Košnovským. Během střetnutí sice došlo ke dvěma
sporným situacím, ale kvarteto v bílých
úborech se vždy dokázalo při poradách dohodnout na správném rozhodnutí, tudíž
nakonec nebyl ani jeden tým poškozen
případným chybným verdiktem. Díky
dobré práci arbitrů se tak celý duel obešel
bez jakýchkoliv zbytečných excesů.

www.vecernikpv.cz

ATMOSFÉRA ZÁPASU
Byla výborná. V menší a uzavřené
Sportovní hale ve Varenské ulici je
každý zvuk hodně slyšet, a protože
zejména domácí fandové hlučili s pomocí bubnů i hrkaček o sto šest, byl
v Ostravě pořádný rambajz. Ten navíc
přiživovala i aktivní padesátka hanáckých příznivců, takže v součtu vytvořily
tři stovky diváků v hledišti zajímavému
utkání velice pěknou kulisu. Včetně pozápasového vyznění, kdy aplaus na otevřené scéně sklidily oba kolektivy: jak
hostující vítězný, tak domácí poražený. To
byl moc hezký a sympatický konec semifinálové série play off.

Andrea Kossányiová: „Play off zatím procházíme hladce,
ale ve finále to bude určitě těžší. Titul je však povinnost!“
OSTRAVA Svou třetí sezónu v Prostějově dokončuje Andrea
Kossányiová a je na dohled stejnému počtu mistrovských titulů.
V závěrečném semifinálovém duelu extraligy na ostravském hřišti
se však jednadvacetiletá smečařka neprosadila tolik, jak je zvyklá
v jiných zápasech, a právě na jejím příkladu se dalo demonstrovat
zlepšení TJ oproti úvodním dvěma dílům série. S českou reprezentantkou Večerník v následujícím rozhovoru naťukl i nadcházející
ligové finále...

Marek SONNEVEND
ƔƔ Jak střetnutí vypadalo z vašeho
pohledu?
„Pro soupeřky to bylo poslední utkání série, na které se hodně vyhecovaly
a šly do něj na maximum. Doma
chtěly předvést lepší volejbal než
u nás, kde se jim moc nedařilo. Taky
už nasadily Magdu Zedníkovou, která v Prostějově ani jednou nenastoupila, a hrály ve své nejsilnější sestavě.
Prostě do toho naplno šláply, neměly
co ztratit a tím pádem byl zápas vyrovnanější.“

ƔƔ Čím vás ostravský tým potrápil z
herního hlediska?
„Oproti prvním dvěma vzájemným
utkáním měly protihráčky mnohem lepší
servis, čímž šla trochu dolů naše přihrávka a hůř jsme pak někdy útočily. Kromě
podání Ostrava i kvalitně bránila a celkově předvedla dobrý volejbal, proto jsme
rády za vítězství 3:0. Trenér nás už před
zápasem upozorňoval, že domácí maximálně zabojují a že hlavně servis budou
dost solit s vysokým rizikem. Což se potvrdilo. Tím líp, že jsme ani tak neztratily
žádný set. Proti soupeři, který je v euforii
z postupu do semifinále a výborně čape v
obraně, to nebylo úplně lehké.“

ƔƔ Nakonec tedy panuje spokojenost, jak jste druhé kolo play off
zvládly?
„Jo. Myslím, že ve vyřazovací části zatím hrajeme celkově dobře, Šternberk
i Ostravu jsme vyřadily třikrát 3:0
a v žádném ze šesti dosavadních utkání nepřipustily vyrovnanou koncovku. Takže co víc si přát, ne?“ (smích)
ƔƔ Druhá semifinálová dvojice je
velmi dramatická, o postup se přetahují Olymp Praha s Frýdkem-Místkem. Koho si přejete do finále?
„Mám pražskou minulost, takže
z tohoto pohledu bych postup přála
Olympu, kde navíc osobně znám řadu
holek. Na druhou stranu jsem v Prostějově tři roky a už potřetí bychom se
o titul střetli právě s Olympem, což je
trochu nuda. (úsměv) Proto by mi nevadilo ani to, kdyby postoupil Frýdek
a ve finále bychom tak měly změnu.
Každopádně platí, ať vyhraje ten lepší.
A my v poslední sérii letošní sezóny

stejně musíme porazit kohokoliv,
neboť zisk ligového zlata je pro
nás povinnost.“
ƔƔ Mohou mít finálové
souboje podobně hladký
průběh, jako čtvrtfinále
a semifinále?
„Asi se nedá očekávat, že
finále bude až tak jasné jako
předchozí dvě kola play off. Určitě to budeme mít těžší, i když v naší
hale, kde jsme zvyklé před našimi
fanoušky, kteří chodí a povzbuzují,
nemáme v posledních týdnech skoro žádné problémy. Musíme si dát
pozor, aby to tak zůstalo i ve finále.
A venku na hřišti soupeře to pak
bude složitější určitě, protože doma
je každý tým silnější a hraje tam líp.
Hlavní je vyvarovat se větších výpadků, nepouštět protivníka moc
nahoru, nedovolit mu získat příliš
mnoho sebevědomí. My jsme prostě
vysokým favoritem a já věřím, že tuhle
roli opět zvládneme.“

Foto: Josef Popelka

STATISTICKÉ OHLÉDNUTÍ ZA TŘETÍM

Spisovatelka Polsen
představila knihu

SOUTÌŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:

Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „MONKEY
BUSINESS“. Můžete nám ale ovšem také volat na známé telefonní číslo 582 333 433, zasílat SMS zprávu na
mobil 608 960 042, případně se dostavit osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici.
Na odpovědi čekáme v redakci do ČTVRTKU 16. BŘEZNA, 15.00 hodin. KVARTETO výherců budeme kontaktovat telefonicky, proto NEZAPOMEŇTE UVÉST na sebe KONTAKT. Vstupenky pak budou následně
připraveny přímo u vchodu do klubu Apollo 13.

WF÷NWLGRQM[P[UXÚOUX÷ąGPM[PÊOD÷JGO
Foto: www.vkprostejov.cz.
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V Ostravě už to nebyla taková selanka, přesto Agelky
zvítězily i do třetice jasně a na severu oslavily postup
EXKLUZIVNÍ reportáž

Členové kapely Veselá trojka neunikli autogramiádě. U pódia na frontmana kapely Pavla Kršku a jeho hudební
družinu čekal dav obdivovatelů.
Foto: Petra Hežová

Pondělí 13. dubna 2015
www.vecernikpv.cz

k žádné výraznější kritice. „Navzdory dílčím problémům jsme stejně pořád vedli,
většinu času měli větší bodový náskok
a jen chvílemi se ostravský celek přiblížil
na dohled. Navíc jsme hned vzápětí pokaždé znovu utekli do nového odskoku.
Není tedy vůbec nutné vidět něco přehnaně černě,“ upozornil trenér prostějovské party.
„Naše dominance sice nebyla taková jako
v prvních dvou zápasech doma, přesto
jsme silně motivovaného protivníka nepustili ani v jednom setu přes dvacet bodů.
Což na ligové semifinále nezní vůbec špatně. Formu mají holky stále dobrou a to je
směrem k jistě náročnějšímu finále určitě
fajn,“ doplnil Miroslav Čada.
(son)

STŘETNUTÍM OSTRAVA VS. PROSTĚJOV
OSTRAVA Jak už jsme rozebrali v zápasovém referátu, bylo
středeční utkání v hale TJ o poznání vyrovnanější než úvodní
dva semifinálové duely na Hané. Přesto měly prostějovské volejbalistky i na severu Moravy kromě jedné výjimky ve všech
ukazatelích více či méně navrch, což vyplývá z našeho statistického přehledu.

7ÙPRYÅVWDWLVWLN\2VWUDYD3URVWÈMRY
Úspěšnost útoku: Ostrava 23% - Prostějov 44%.
Úspěšnost přihrávky: Ostrava 48% - Prostějov 53%.
Esa: Ostrava 4 – Prostějov 5.
Bodové bloky: Ostrava 8 – Prostějov 5.
Celková užitečnost: Ostrava +1 – Prostějov +25.

Individuální statistiky Ostrava - Prostìjov
Nejvíc bodů: Helena Kojdová 10, Iva Nachmilnerová 7, Petra Polášková a Kateřina Kvapilová 4 – Liannes Simon
16, Stefanie Karg 12, Sonja Borovinšek 11, Tatsiana Markevich 9.
Nejvíc bodových útoků: Helena Kojdová 7, Iva Nachmilnerová 6, Petra Polášková a Zuzana Ondrušková 3 – Liannes Simon 13, Sonja Borovinšek 10, Stefanie Karg 9, Andrea Kossányiová a Tatsiana Markevich 7.
Nejvyšší úspěšnost útoku: Iva Nachmilnerová 43%, Kateřina Kvapilová a Zuzana Ondrušková 33% - Sonja Borovinšek 83%, Stefanie Karg 69%, Barbora Gambová 50%.
Nejvíc bodových bloků: Kateřina Kvapilová a Kamila Součková 2 – Stefanie Karg a Liannes Simon 2.
Nejvíc es: Helena Kojdová 2, Kamila Součková a Kateřina Valková 1 – Tatsiana Markevich 2, Stefanie Karg,
Kathleen Weiss a Liannes Simon 1.
Nejvyšší úspěšnost přihrávky: Zuzana Ondrušková 71%, Petra Polášková 54%, Kamila Spáčilová 44% - Barbora
Gambová 67%, Tatsiana Markevich 59%, Andrea Kossányiová 48%.
Největší užitečnost: Iva Nachmilnerová +6, Kamila Součková +3, Kateřina Kvapilová, Helena Kojdová a Zuzana
Ondrušková +1 – Stefanie Karg a Liannes Simon +8, Sonja Borovinšek +7, Tatsiana Markevich +4.
Připravil Marek Sonnevend
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navštivte stále více oblíbenější inter

volejbal
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AGELKA PODLE

VEČERNÍKU
STEFANIE KARG
Ve třetím semifinálovém duelu v Ostravě držely prostějovský tým zejména obě blokařky. Vedle Sonji Borovinšek, jež potvrdila skvělou aktuální formu, šla po zdravotních problémech
s lýtkovým svalem nahoru i Stefanie Karg.
Německá volejbalistka zaznamenala celkem
12 bodů (mezi Agelkami druhý nejvyšší počet), z toho devět v útoku při vysoké úspěšnosti 69%. K tomu přidala 2 vítězné bloky
a 1 eso, dohromady pak měla nejlepší úspěšnost v družstvu VK +8. Celoroční opora hanácké družiny se po jistém útlumu zkrátka
vrátila na špičkovou úroveň.

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Agelky jsou pro finále zcela fit!

Prostějov (son) - Skvělá práce kondiční trenérky volejbalistek VK AGEL
Prostějov Michaely Jelínkové i celkově výborná péče o celý tým se znovu
vyplatily. V čem? Ženy jsou pro závěrečnou část letošní sezóny obsahující
finálový boj o extraligové zlato dobře
fyzicky nachystané a v naprostém
zdravotním pořádku. „Musím ocenit
přínos Míši Jelínkové, se kterou celoročně spolupracujeme na tvorbě přípravy tak, aby holky neustále zůstávaly
v potřebné kondici a v rámci možností
byly zdravé. Což se de facto celý soutěžní ročník dařilo navzdory místy
hodně náročnému zápasovému programu, pokud odpočítáme zranění
zaviněná nešťastnými úrazy. Míša nám
prostě výrazně pomáhá a také díky
tomu můžeme jít do rozhodující série
o mistrovský titul naprosto fit. Snad už
se nikomu nic nestane,“ shrnul kouč
„Agelek“ Miroslav Čada.

KAM NA UNIQA
EXTRALIGU:
FINÁLE PLAY OFF:
1. utkání, sobota 18. dubna 2015,
17.00: Prostějov – Olymp Praha.
2. utkání, neděle 19. dubna 2015,
17.00: Prostějov – Olymp Praha.
O 3. MÍSTO:
1. utkání, středa 15. dubna 2015,
17.00: Frýdek-Místek – Ostrava.
2. utkání, sobota 18. dubna 2015,
17.00: Ostrava – Frýdek-Místek.

Y]½MHPQÅ]½SDV\
v aktuální sezónì
2. kolo extraligy (18. října 2014):
Prostějov–OlympPraha3:0(25,13,16).
11. kolo extraligy (29. listopadu 2014):
Olymp –Prostějov1:3(-24,20,-17,-19).
20. kolo extraligy (5. února 2015):
Prostějov–OlympPraha3:0(19,19,15).

Agelky vyhlíží už sedmý titul za sebou, ve finále musí překonat opět pražský
Původní zpravodajství
pro Večerník

Marek SONNEVEND
PROSTĚJOV UNIQA extraliga
žen ČR 2014-2015 dospěla ke
svému finále, v němž se čtvrtý
rok po sobě střetnou VK AGEL
Prostějov a PVK Olymp Praha.
Jasnými favoritkami jsou svěřenkyně kouče Čady, které
v případě naplnění své role získají mistrovský titul již posedmé
v řadě. Vykročit za další obhajobou mohou v domácím prostředí haly Sportcentra DDM, kde
se hrají úvodní dva duely série
v sobotu 18. a v neděli 19. dubna
shodně od 17.00 hodin.
Oba týmy prošly do rozhodujících
bojů o zlato různými cestami. Zatímco
Agelky smetly Šternberk ve čtvrtfinále
i Ostravu v semifinále vždy 3:0 na utkání a v žádném setu nepustily soupeřky
přes dvacet bodů, pražský výběr to měl
mnohem těžší. V prvním. kole play off
sice vyřídil Přerov také hladce, jenže pak
přišla semifinálová řežba s FrýdkemFinále ČP (25. února 2015):
Prostějov – Olymp 3:0 (21, 21, 17).
25. kolo extraligy (28. února 2015):
Olymp – Prostějov 0:3 (-20, -20, -21)
&HONRY½ELODQFH

Prostějov vs. Olymp Praha

47:3 na zápasy
144:34 na sety

-Místkem. A ta byla krajně vyčerpávající,
neboť se protáhla na plných pět střetnutí, z nichž čtyři končily až po více než
dvou hodinách – včetně rozhodujícího
pátého mače. „Tahle série určitě stála
hráčky Olympu mnoho sil a jistě po ní
byly unavené. Konec semifinále a začátek finále však dělí celý jeden týden času,
což představuje dostatečný prostor na
odpočinek. Proto vůbec nekalkulujeme
s tím, že by našemu protivníkovi mohla
v soubojích o zlato chybět energie. Snad
to ani nemáme zapotřebí, my v první
řadě spoléháme na svou vlastní kvalitu,“
zdůraznil pro Večerník kouč VK Miroslav Čada bez spekulování nad fyzickým
stavem soka.
Stejně jako celou sezónu českých soutěží i v dosavadním průběhu extraligové vyřazovací části totiž nadále platí: pokud Agelky naplno předvedou
to, co volejbalově umí, budou mít
z herního hlediska navrch. „Soustředíme se hlavně sami na sebe. Abychom se
na finále co nejlépe připravili a v posledních zápasech tohoto ročníku odvedli
špičkové výkony. Když to dokážeme,
nemělo by být o našem dalším prvenství vážnějších pochyb,“ řekl Čada. On
i jeho svěřenky ale zároveň dobře vědí,
že absolutně nic včetně mančaftu na

druhé straně sítě nelze podcenit. „Říkám
to před každým utkáním či sérií a teď to
opět zopakuji: respektujeme schopnosti soupeře. U Olympu navíc vše platí
dvojnásob, protože po loňském oslabení kádru vinou odchodu několika opor
nepřestal hrát velmi kvalitní volejbal
a celoroční dobrou práci zúročil čtvrtým
postupem do finále za sebou. Což zaslouží uznání s vědomím, že si na PVK
musíme dát pozor,“ zdvihl Čada varovný
prst.
Prostějov sice ovládl všech pět vzájemných duelů aktuální sezóny (čtyři
3:0, jeden 3:1) včetně finále Českého
poháru, leč kolektiv z hlavního města
je schopný překvapit. „Největší útočné nebezpečí hrozí od Evy Hodanové
a Michaely Mlejnkové, vedle toho se
Olymp opírá o dobré bloky i nebezpečné podání, když mu vychází. My se
v každém případě maximálně nachystáme v rámci taktické přípravy a zdůrazníme si nutnost plné koncentrace od
začátku až do konce každého střetnutí
bez zbytečných výpadků,“ prozradil
Čada recept na triumf.
Oba kluboví rivalové proti sobě sehráli
šest sérií v ligovém play off během šesti uplynulých let, přičemž „vékáčko“
neprohrálo ani jeden z osmnácti vzá-

jemných zápasů těchto k.o. bitev. A tři
předchozí finále opanovalo jednoznačně 3:0 na utkání. „Tuhle tradici pochopitelně chceme dodržet a svou vítěznou sérii
protáhnout. Důležité je jako vždy neklopýtnout doma v prvních dvou střetnutích
série, abychom pak do Prahy jeli s velkou
výhodou vše definitivně dotáhnout do
úspěšného konce. Věřím, že nás o víkendu
přijde povzbudit co nejvíc fanoušků a poženou mančaft vpřed. Na oplátku jim hodláme znovu ukázat špičkový volejbal vedoucí k vítězstvím,“ dodal Miroslav Čada.

těchto každoročně pravidelných bitev ve vyřazovací části je,
že Hanačky zvítězily ve všech osmnácti vzájemných duelech
a ani jednou tak rivalovi z hlavního města ČR zápasově nepodlehly. Drtivá většina mačů přitom skončila 3:0 nebo 3:1,
pouze jednou Olymp vzdoroval těsně 3:2.
(son)
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„Kádvojka“ zakonèila
NUDMVNÙSÔHERUYÙKUDPL

Prostějov (son) – Posledními dvěma
dohrávkami definitivně skončil Olomoucký krajský přebor ve volejbalu
mužů 2014/2015. V obou dodatečných
zápasech se střetl výběr Sportovního
klubu K2 Prostějov s tabulkově výše
postaveným Štěpánovem, který jeden ze
dvou zástupců našeho okresu v soutěži
dokázal na domácím hřišti dvakrát porazit. Nejprve 3:1 (23, -17, 22, 23) a poté
3:2 (-22, 25, 21, -22, 7). „Kádvojka“ tím
potvrdila oprávněnost své osmé příčky
i vyššího celkového umístění nad regionálním rivalem TJ Sokol Otaslavice.
Konečné pořadí KP mužů 2014/15:
1. Olomouc 52, 2. Hodolany 48, 3.
Troubky 40, 4. Šumperk 40, 5. Šternberk 36, 6. Samotišky 33, 7. Štěpánov
26, 8. K2 Prostějov 20, 9. Otaslavice
14, 10. Mohelnice 12, 11. Přerov 8.

Žije šance na další REKORD: projít extraligovým „ZLEPŠENOU OSTRA
play off bez jediného ztraceného setu. VYJDE TO?
PROSTĚJOV Tři dílčí rekordy už
vytvořily volejbalistky VK AGEL
v aktuálním ročníku UNIQA extraligy
žen ČR. Nejprve absolvovaly výsledkově nejlepší základní část (jen tři prohrané sady při vítězstvích 3:1), poté
dosáhly nejvyšší výhry v jednotlivém
setu (25:5 ve čtvrtfinále se Šternberkem) a nakonec prošly nejvíc jednoznačnou sérií play off (celkový poměr
míčů 225:108 opět ve čtvrtfinále proti
Šternberku). Nyní tým Prostějova živí
naději na překonání dalšího maxima.
O co jde? Prostějov může premiérově
v klubové historii projít celou vyřazovací

fází elitní české soutěže bez jediné ztracené sady! Tenhle husarský kousek se jim
dosud nikdy nepovedl, zatím nejlepší
setové skóre 27:2 měly v play off hned
třikrát, a to na jaře 2010, 2012 i 2014. Teď
vyřídily Šternberk v prvním klání i Ostravu v semifinále vždy třikrát 3:0, a pokud
totéž zopakují i ve finálových bitvách,
bude nový rekordní zápis na světě.
„Samozřejmě bychom měli velkou radost z toho, kdyby se nám povedlo i finále zvládnout tak jednoznačně a cesta
za sedmým mistrovským titulem v řadě
by proběhla úplně hladce. Nějaký ten set
se však dá ztratit velice snadno. Stačí jed-

-DNYROHMEDOLVWN\9.SURFK½]HO\
SOD\RIIH[WUDOLJ\zHQ
sezóna 2007/08: na utkání 5:6, na sety 24:20
sezóna 2008/09: na utkání 9:1, na sety 29:7
sezóna 2009/10: na utkání 9:0, na sety 27:2
sezóna 2010/11: na utkání 9:0, na sety 27:4
sezóna 2011/12: na utkání 9:0, na sety 27:2
sezóna 2012/13: na utkání 9:0, na sety 27:4
sezóna 2013/14: na utkání 9:0, na sety 27:2
nou nechytit začátek, soupeř se rozjede
a už třeba někdy nedokážete špatný
vývoj sady otočit. Podstatné je vyhrát
pokud možno každý zápas, dokonce

ani jedna dílčí porážka není fatální. Jen
když splníme hlavní cíl v podobě dalších
zlatých medailí,“ zdůraznil kouč Agelek
Miroslav Čada.
(son)

Neskutečné drama a Olymp Praha vstal z mrtvých
PROSTĚJOV Tak vyrovnanou a dramatickou sérii play off česká extraliga
žen už dlouho nepamatuje. Svedly ji
proti sobě oddíly PVK Olymp Praha
a TJ Sokol Frýdek-Místek v semifinále
vrcholícího ročníku nejvyšší národní
soutěže, přičemž na konci pětizápasové infarktové bitvy slavily těsný triumf
i obrovsky vydřený postup volejbalistky z metropole ČR. Po výsledcích, jež
hovoří samy za sebe: 3:2, 2:3, 1:3, 3:2
a 3:2!
Na sever Moravy se oba protivníci přesouvali za nerozhodného stavu 1:1 na zápasy,
čímž Sokolky cítily velkou šanci dvěma
domácími triumfy proniknout do titulového boje. A nakročily k tomu slibně, když
třetí vzájemný duel ovládly 3:1 (20, 23, -20,
16). „Dnes jsme zabojovali, což charakterizoval obrat v koncovce druhého setu.
Soupeř hrál dobře v poli, ale my jsme byli

kreativnější a agresivnější,“ hodnotil trenér
TJ Pavel Kožuch. „Soupeř byl lepší. My
jsme si vývoj zápasu i svou celkovou situaci zkomplikovali ve druhé sadě, kdy jsme
vedli 19:13 a v koncovce ještě 23:21, přesto
následně prohráli. Tak zítra,“ krčil rameny
kouč PVK Stanislav Mitáč.
O den později však znovu dlouho kraloval frýdecko-místecký tým a při setovém
vedení 2:0 ve čtvrtém dílu série pevně
směřoval do finále. Jenže obrovskou šanci
nevyužil, naopak pražský sok doslova vstal
z mrtvých a průběh zdánlivě ztracené bitvy
dokázal otočit. Byť hostitelky v tiebreaku
neskutečně zvrátily skóre z 5:10 na 13:12.
Nakonec se přesto radoval Olymp po výsledku 2:3 (22, 20, -21, -21, -13). „Gratuluji soupeři k vítězství. Utkání jsme měly
dobře rozehrané, ale třetí i čtvrtý set jsme
nezvládly. A tiebreak je o štěstí,“ litovala
kapitánka Sokola Katarina Dudová. „První

a druhou sadu jsme hrály hodně pod tlakem, což nám paradoxně pomohlo. Začaly
jsme pak víc riskovat a samy dostaly soupeře pod tlak. Je to naše první a nesmírně důležité vítězství ve Frýdku-Místku, chválím
celý tým,“ oddechla si kapitánka PVK Eva
Hodanová.
Napínavou sportovní válku tak muselo
definitivně rozhodnout až páté měření
sil v české metropoli. A sobotní mač zase
přinesl natolik vypjatou podívanou, že
slabší povahy musely mít srdeční potíže.
Severomoravanky přitom opět sahaly
po zopakování jedenáct let staré účasti
ve finále, jenže ani tentokrát nedokázaly
dovést vedení 2:1 na sady do vítězného
konce. Naopak Pražanky dokonaly tento
i celkový obrat, vyhrály 3:2 (20, -17, -22,
17, 11) a mohly propuknout ve slastné
křepčení na vlastní palubovce. „Jsem nesmírně šťastný, že jsme postoupili do finá-

le. Frýdek-Místek byl ohromně těžký soupeř. Náš mlaďoučký tým je však odolný,
v krizových situacích se nezlomil a bojoval
a bojoval. Vyhrálo šťastnější družstvo, ale
tři výhry jsme získali my. Dobře jsme začali, pak nás Frýdek zatlačil, ale opět jsme
zabojovali a urvali to. Celou sérii výborně
zvládla Verča Dostálová. Kdybychom spolu vydrželi déle, tak by tenhle kolektiv měl
velkou perspektivu. Jsem neskutečně rád a
děkuji svým svěřenkyním, které si postup
vybojovaly,“ prožíval okamžiky nefalšovaného štěstí Stanislav Mitáč. „Budu se zase
opakovat, leč úroveň všech semifinálových utkání byla opravdu velmi dobrá.
Na obou stranách panovaly velké nervy.
Olymp byl lepší snad jen o dva tři útoky
v celé sérii. Ve všech zápasech žádný tým
nevyhořel a opory, které všechny známe,
táhly svá družstva,“ snažil se nepropadat
skepsi Pavel Kožuch.
(son)

Zastavení před desátou oponou aneb
hvězdy na prknech prostějovského divadla
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Cena Olomouckého kraje
za pøínos v oblasti kultury
za rok 2014:
Cena hejtmana Olomouckého
kraje za výjimeèný poèin
v oblasti kultury
Statutární město Olomouc
- za zajištění koncertu Eliny Garanči
Statutární město Prostějov
- za přípravu a zajištění koncertu Josepha Calleji
(za Prostějov cenu převzal primátor Miroslav Pišťák)
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První Final Four
kadetek v Praze

Prostějov (son) - Dívčí extraliga ČR
2014/2015 ve věkové kategorii U17
má před sebou úvodní ze dvou závěrečných turnajů elitního kvarteta
soutěže. Proběhne od pátku 17. do
neděle 19. dubna v Praze na Olympu,
kde se volejbalové kadetky VK AGEL
coby vítězky dlouhodobé části pokusí
vybojovat co nejlepší výchozí postavení pro druhé a rozhodující Final Four
doma v Prostějově.
„Ideální by samozřejmě bylo v Praze
třikrát zvítězit a v následném semifinále pak jít z prvního místa na čtvrtý
tým pořadí. To však samo o sobě ještě
nezajistí postup do finále, takže zatím
není důvod se přehnaně stresovat. Na
Olymp pojedeme hrát kvalitní volejbal a dobře se naladit na následné medailové boje v naší hale,“ řekl šéftrenér
mládežnic vékáčka Jaroslav Matěj.
Extraliga kadetek ČR, první turnaj
Final Four v Praze (hala PVK Olymp
v Přípotoční ulici) - pátek 17. dubna:
16.00 hodin PVK Olymp Praha – VK
České Budějovice, 18.00 SK Španielka Řepy – VK AGEL Prostějov. Sobota 18. dubna: 15.00 České Budějovice
– Prostějov, 17.00 Olymp Praha –
Řepy. Neděle 19. dubna: 10.00 Řepy
– České Budějovice, 12.00 Olymp
Praha – Prostějov.

anketa

Cena za celoživotní pøínos
v oblasti kultury (dvorana slávy)
Ivan Theimer
sochař, malíř, kreslíř, grafik

VK a PVK ve finále proti sobě počtvrté za sebou!

PROSTĚJOV Staří dobří známí se utkají v rozhodující sérii o mistrovský titul v UNIQA extralize volejbalistek. Ženy
VK AGEL Prostějov a PVK Olymp Praha se totiž střetly
v play off šesti předchozích ročníků nejvyšší české soutěže
a finále proti sobě sehrají už počtvrté v řadě! Zajímavostí

Pondělí 13. dubna 2015
www.vecernikpv.cz

PŘES DVACET BODŮ,
NENÍ ŠPATNÉ,“ VIDĚL
OSTRAVA Rozhodující fáze cesty za
extraligovým titulem se pro volejbalistky Prostějova každoročně skládá
z devíti krůčků v podobě vítězných
zápasů během play off. Momentálně
jsou Agelky ve dvou třetinách své zlaté
pouti, když čtvrtfinále se Šternberkem i čerstvě semifinále proti Ostravě
zvládly výsledkově třikrát 3:0.
Avšak zatímco doma TJ v obou vzájemných střetnutích smetly velkým rozdílem
výkonnostním i bodovým, na severu
Moravy už tak pronikavě dominantní nebyly. Jen úvodní sada proběhla naprosto
hladce, naopak ve druhé a třetí soupeřky
až téměř do závěru srdnatě vzdorovaly.
„Dnešní utkání bylo vyrovnanější hlavně z toho důvodu, že domácí tým dobře
podával a tím nám dělal místy problémy
jak na přihrávce, tak v další hře. Například
jsme se v útoku mnohem méně prosazovali z kůlů, naši ofenzivní úspěšnost
drželo nahoře většinou pouze zakončení
středem sítě,“ zaregistroval kouč žen VK
Miroslav Čada. „Kromě servisu měly ostravské hráčky velmi kvalitní též obranu
na síti i v poli, zatímco my jsme především
v blokování zaostávali. Nejen v tomhle
jsem si představoval náš výkon lepší, ale
je potřeba respektovat a uznat zlepšení
soupeře. Ve své vlastní hale si víc věřil, šel
do toho na maximum, častěji nás dostával
do složitějších situací, těžších pozic,“ rozebral duel Čada. Přesto neměl důvod sahat

Největší hvězdy, které doplnily zástupce významných ocenění, byla bezesporu trojice Karel Gott, Karel Šíp a moderátor večera Marek Eben (zleva), jenž byli ozdobou
slavnostního předávání kulturních cen Olomouckého kraje za uplynulý rok.
2x foto: Josef Popelka

PROSTĚJOV Dříve než anketa
cen za přínos v oblasti kultury
Olomouckého kraje oslaví své
pro Večerník
desáté jubileum, svou poslední
Josef
jednočíselnou kapitolu zapsalo
právě v Prostějově. Ke slavnostPOPELKA
nímu večeru v našem městě
došlo podruhé v historii, poprvé se tak stalo již v roce 2007.
Uplynulý čtvrtek večer tak byly na prknech Městského divadla
oceněny počiny hned v jedenácti kategoriích. O jejich udělení
rozhoduje Zastupitelstvo Olomouckého kraje na základě vyhodnocení obdržených návrhů. Statutární město Prostějov se
p
za uplynulý rok může pyšnit dvěma trofejemi, které tak podní význtrhly výborné regionální zastoupení v historii předávání
ýjimečný
amných kulturních ocenění. Doma zůstala i Cena za výjimečný
počin roku v oblasti umění-oblast filmu, rozhlasu a televize,
s“ odnesl
kterou si za cine4net a internetový seriál„Památky dnes“
Ondřej Sovík, vnuk Evy Suchánkové. Hvězdami večera však byly
bezesporu dva Karlové - „božský“ Gott a opozdivší se Šíp. Vše
pak, jako už tradičně, moderoval věhlasný Marek Eben.. Za ceetinlou organizací pak společně s krajem stála opět marketingová společnost TK PLUS.
původní
zpravodajství

Devátá repríza předčila svým programem všechny předešlé a zachovala tak vzestupnou tendenci, která
tuto významnou událost provází.
V současnosti přibývá mnoho významných děl i akcí, roste celá řada
osobností v oblasti kultury, a proto
není vůbec snadné rozhodnout
o jednotlivých vítězích. Historie nám prozradí širokou škálu
událostí a kulturního dědictví,
jež Olomoucký kraj skrývá.
A místní region rozhodně nezůstává nikterak pozadu. Každoročně se mezi oceněnými objeví
i zástupce z Prostějovska.
Nejinak tomu bylo i v průběhu
čtvrtečního slavnostního předávání. Statutární město Prostějov
si odneslo hned dvě významná
ocenění: Cenu hejtmana Olomouckého kraje za výjimečný
počin v oblasti kultury, za přípravu
a zajištění koncertu Josepha Calleji
a Cenu za výjimečný počin roku

terv oblasti umění - oblast literSto
atury, za vydání knihy „Sto
let prostějovské radnice“.
„Pro město Prostějov to
bylo něco mimořádného
a věřím, že zaslouženého.
Je to pro naše občanyy
kaurčitý signál, že pro vynikající kulturní počin není škoda
ně dodat,
peněz. Mohu jen skromně
že nejenom chlebem, ale i zpěvem
je člověk živ. Především bych chtěl
rnoškovi,
poděkovat doktoru Černoškovi,
jenž s tímto nápadem přišel,“
ocenil původ kulturního počinu
primátor Miroslav Pišťák.
Nezapomněl také vyzdvihnout
práci náměstkyně Hemerkové,
která převzala výše zmíněné druhé
ocenění v oblasti literatury. „Za
úspěchem této krásné publikace
je podíl mnoha lidí, bez jejichž
pomoci bych tu dnes tuto cenu
nedržela. Jedná se již o šestou publikaci, tu první jsme započali před

šestnácti lety a myslím si, že v tomto nemáme v celorepublikovém
měřítku konkurenci. Podle ohlasů
občanů se nám nejnovější dílo
zcela určitě povedlo,“ pronesla
spokojeně náměstkyně primátora
Ivana Hemerková.
Jak jsme již zmínili, celý večer si
vzal pod svá moderátorská křídla
Marek Eben a byl to právě on,
kdo dokázal vážnost slavnostního předávání posunout na
vyšší úroveň svým jedinečným
přednesem. Nebyl však jedinou

Primátor Statutárního města Prostějova Miroslav Pišťák dřímá v rukou
jednu z cen.
Foto: Josef Popelka

hvězdou již tak významné kulturní
události.
Své minuty slávy si na
prostějovských prknech odbyl také bavič a moderátor Karel Šíp, ale především
devětatřicetinásobný
zlatý
slavík Karel Gott. „Dnes tu
stojím potřetí. To znamená,
že jsem asi dvakrát udělal dobrý dojem,“ uvedl s úsměvem
Mistr. Jeho umění zpěvu ocenilo při závěrečném vystoupení
zaplněné publikum potleskem
ve stoje, n
na což „Božský Kája“
zareagoval slovy: „Mně se snad
jevi ani nechce, ale to
z toho jeviště
by mi doma holky nezatleskaly.“
ú
Po dalším úspěšném
roce se podle
zástupc prostějovského magslov zástupců
istrátu můž
můžeme dočkat i v tomvý
to roce významných
kulturních
k
událostí, které
by rádo vedení
města nav
navrhlo na obdobná
ocenění jakých se město Proocenění,
stějo dočkalo za rok mistějov
nu Můžeme tak s ranulý.
d
dostí
konstatovat, že
i v našem regionu
j
jsou
nejen lidé praco
covití,
úspěšní, ale i lidé, jímž kultura není
ž jí nejen rozvíjí, ale
cizí, že
vytváří i stál
stále nová kulturní díla ku
prospěchu nnás všech.
K anketě a jeho doprovodným událo
událostem se vrátíme ještě
v příštím čísle
čís Večerníku.

Cena za výjimeèný poèin roku
v oblasti umìní – oblast hudby
Stupkovo kvarteto
projekt „Konfrontace-česká komorní hudba
v proměnách času!“
Cena za výjimeèný poèin roku
v oblasti umìní – oblast
výtvarného umìní
Anežka Kovalová, Miroslav Koval
vlastní tvorba, dramaturgie výstavní
činnosti a vedení
galerie Jiřího Jílka Šumperk
Cena za výjimeèný poèin roku
v oblasti umìní – oblast divadla
Přerovský Kašpárek, Loutkové divadlo Sokol Přerov
realizace divadelních představení v roce 2014.

Cena za výjimeèný poèin roku
v oblasti umìní – oblast
filmu, rozhlasu a televize
cine4net, s.r.o.
internetový seriál „Památky dnes“
(cenu převzal Ondřej Sovík)
Cena za výjimeèný poèin roku
v oblasti umìní – oblast literatury
Statutární město Prostějov
vydání knihy „Sto let prostějovské radnice“
(cenu převzala náměstkyně primátora Ivana Hemerková)
Cena za výjimeèný poèin
v oblasti tradièní lidové kultury
Společnost Vincenze Priessnitze, z. s.,
aktivity v oblasti propagace tradičních léčebných procedur a odkazu V. Priessnitze
Cena za výjimeèný poèin
v oblasti ochrany a popularizace
kulturních hodnot
Občanské sdružení Sv. Barbora Zábřeh
záchrana kulturní památky, její zapojení do kulturního
života města

Ivan Theimer (vlevo), mezinárodně uznávaný sochař, malíř, kreslíř a grafik ukazuje
Marku Ebenovi své poznámky o dílech, které cestou na předávání spatřil. Přihlíží
hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil.
Foto: Josef Popelka

Cena osobnost roku v oblasti kultury
Jiří Přibyl, operní zpěvák
nositel ceny Thálie za mimořádný jevištní výkon
v kategorii Opera – muži

U veřejnosti
to vyhrál
hudební film
Cenu v oblasti literatury převzala z rukou Miroslava Černoška (druhý zleva) náměstkyně primátora Ivana Hemerková a předsedkyně redakční rady Dagmar Roháčková
(zcela vpravo).
Foto: Josef Popelka

výsledky hlasování Ceny veøejnosti:
1. Hudební film „Litovelsko/Hanácké ráj/Vydejte se za příběhy“, 903 hlasů
2. Webový portál www.furtovnik.cz (Prostějovsko), 474 hlasů
3. Kapela Old Time Jazzband Loučná nad Desnou, 474 hlasů
4. Folklorní festival „V zámku a podzámčí“ 2014 (Přerov), 251 hlasů
5. V. setkání Hanáků (Hanácké folklorní sdružení Prostějov), 228 hlasů
6. Jízda králů Doloplazy, 118 hlasů
7. Národopisný soubor Mánes (Prostějov), 82 hlasů
8. Dlouhodobá národopisná expozice „Od kolébky do hrobu“ (VMO), 48 hlasů
9. Hanácký operní festival (Olomouc, Prostějov), 17 hlasů
10. Prostějovské hanácké slavnosti (32. ročník), 11 hlasů

OLOMOUCKÝ KRAJ Zatímco vítězové kategorií,
o kterých rozhodují Zastupitelé Olomouckého kraje, byli
známi už od února letošního
roku, hlasování veřejnosti bylo
ukončeno 27. března odpoledne. Hlasující si mohli letos
vybrat z deseti nominovaných
kulturních počinů a rozhodnout tak o konečném pořadí
svého favorita. V anketě, do
které se zapojilo celkem 2 606
občanů, vyhrál hudební film
„Litovelsko/Hanácké ráj/Vydejte se za příběhy“, a to rovnými 903 hlasy.
(red)

Rozsáhlou fotogalerii a video
naleznete na www.vecernikpv.cz
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servis pro ženy

PRO NÌŽNÉ
POLOVIÈKY...

ODDECHOVÝ ÈAS
původní zpravodajství z Prostějova
ostějova
pro Večerník Aneta KŘÍŽOVÁ
ŽOVÁ

Milé čtenářky a milí čtenáři,
jsem ráda, že jste si i tentokrátt našli
chvíli času na servis pro ženy. A znovu
novu
musím zopakovat, jak mě velice těší,
že tuto stranu nečtou jen ženy, ale
i muži. Srdečně vás tedy všechny vítám - pohodlně se usaďte,
přibližte si sklenku vody a třeba i menší zákusek a pojďme se
společně podívat na to, co jsme
si pro vás připravili.
Nejprve si s chutí zacvičíme, přičemž
čemž dnes se zaměříme na
cviky zpevňující zádové, břišní i stehenní svaly a povzbuzení
celkové životní energie. Dále si řekneme, jak na jarní detoxikaci přírodní cestou, zmonitorovali jsme předkolo tradiční
soutěže Doteky módy a v neposlední řadě opět nechybí zajímavý recept do kuchyně.
Příjemné a ničím nerušené
chvilky pohody vám za Večerník přeje Aneta Křížová

„

Motto na tento týden:

Je hanba, že se někdo dovede namáhat po mnoho let, aby
se stal dobrým lékařem, obhájcem, učitelem nebo geometrem, a přitom není ochoten namáhat se příslušně dlouhý
Galénos z Pergamu
čas, aby se stal dobrým člověkem.

“

PRVNÍ PROMĚNA
IMAGE JE UŽ TADY

Odhalujeme vám první
finalistku našich Proměn...
Jak Večerník již avizoval, odstartovali jsme nový projekt s všeříkajícím názvem PROMĚNY.
Jeho cílem jsou pravidelné úpravy vašeho vzhledu. Chceme vám
totiž pomoci vypadat tak, jak si
představujete. Doposud jste měly
(a stále ještě máte) možnost zasílat nám vaše aktuální fotografie s
informacemi o vás. Z prvních několika desítek přihlášených žen
Večerník vybral do užšího výběru
pět finalistek, z nichž ale mohla
šanci dostat jen jedna. A první
ženou našich PROMĚN se stala
paní Michaela Divilová!
„Jsem nadšená, že jsem byla do tohoto projektu vybrána zrovna já, hrozně
jsem si přála něco podobného si vyzkoušet. Potajmu jsem v to doufala,
ale nemohla jsem si myslet, že se tak
stane. Do těchto projektů se vždy
hlásí mnoho žen, takže o to více jsem
byla překvapená,“ neskrývala svoji
radost Michaela Divilová. Je jí 30 let,
bydlí v Kostelci na Hané a pracuje
v supermarketu. Proč se přihlásila?
„Je to sen asi každé ženy, mám ráda
změny a chci se líbit,“ prozradila naše
první finalistka PROMĚN, kterou si
profesionální tým vzal do parády již
uplynulou sobotu.
„Jako první čeká paní Michaelu
změna šatníku. Na základě barevné typologie bude vybráno vhodné
oblečení, které podtrhne její krásu.
Následně jí bude v kadeřnickém
a kosmetickém salónu vytvořen nový
účes a elegantní líčení. Závěrem první proměny nám pak paní Michaela

Jarní detoxikace přírodní cestou
Jaro je tu a s ním i nejvyšší čas na
pročištění organismu
o
neboli detoxikaci. Detoxikace
D
je očistný
a ozdravný p
proces, během něhož
se tělo zb
zbavuje toxických čili
škodlivých látek. Sama detoxikace nevyžaduje
nevy
drahé nebo
snad i chemické
ch
přípravky, ba
naopak. K účinnému procesu
výborně pomůžou bylinky,
které jsou
jso navíc účinnější než
chemic
chemické doplňky stravy.
Po dlo
dlouhé zimě a mnohdy
špatné životosprávě je tělo zanesen
neseno různými škodlivými
lá
látkami, načež jejich
hhromadění může přinést
řadu zdravotních komplikací, od
překyselení organismu až postupně
k těžším nemocem. Detoxikaci organismu proto potřebujeme úplně
všichni a to i ti, kteří si myslí, že jsou
naprosto zdraví.
Čím bychom tedy měli začít?
Rozhodně očistou střev a následně
regenerací jater, vhodné je zaměřit
se i na lymfatický systém, ledviny
a v neposlední řadě na kůži. Ač se pojem detoxikace může zdát náročný
a namáhavý proces, není tomu tak.
Začneme u střev. Po dobu alespoň
tří týdnů se snažíme vyhnout cukru,

sladkostem, výrobkům z bílé mouky
a chemicky upraveným potravinám,
pokud možno omezíme i maso. Nejprve můžeme pořídit vlákninu, ta
podporuje a vytváří zdravou mikroflóru a usnadňuje trávení. Dále
můžeme sáhnout po ájurvédském
čaji s názvem Triphala nebo po
medvědím česneku, který mimo jiné
i ničí zlatého stafylokoka. Vhodný je
i len, dub nebo pýr. Po pročištění
střev se budete cítit nejen lépe, ale
Foto: www.123rf.com
zlepší se i vaše pleť a pokožka, která je
onemocnění, únava, nachlazení,
právě zrcadlem střev.
kruhy pod očima a další.
O kůži pak pečujeme koupelí
v bazické soli či jablečném octu.
Co se týče jater, tak ty dennodenně K celkové detoxikaci je také vhodný
zatěžujeme tučným a smaženým zelený ječmen, pití jablečného octu
jídlem, bílou moukou, někteří al- (2 lžíce do sklenice vody s medem,
koholem a také stresem či léky. užívat v době mezi 13 – 17 hodinou),
Za výbornou bylinku na játra dále popíjení umeoctu (2 lžičky do
lze považovat jalovec, také sklenice vody) či krátkodobé pojídání
ostropestřec nebo břízu. Z ájurvéd- švestiček umeboši (čtvrtku denně),
ských čajů je vhodný čaj Kalamegha. o kterých jsem vás již několikrát inforK ochraně ledvin je výborné použít movala.
tinkturu z kustovnice čínské nebo čaj Při detoxikaci organismu se mohou
Varuna opět z ájurvédy. Co se týče zprvu objevit symptomy chřipky
lymfatického systému, tak výborně či nachlazení nebo mírné bolesti.
působí kaštan pravý od firmy Naděje. Záleží, kde je „znečištění“ nejvíce
Pokud je lymfatický systém příliš usazeno. To však brzy přejde, takže
zatěžován, vyskytují se chřipková s chutí do toho.

Z draví a péče

Prestižní soutěž DOTEKY MÓDY je opět tady!
PROSTĚJOV Minulý týden se
uskutečnilo předkolo 15. ročníku již tradiční soutěže Doteky
módy, kterou pořádá Střední škola
designu a módy Prostějov. Poprvé
v historii Doteků módy se předkolo obešlo bez osobní účasti soutěžících...
„Ti jsou totiž každoročně ze vzdálených měst, jako je například Plzeň,
Liberec, ale i Slovensko. Chtěli jsme
jim tak ušetřit cestu, která je k nám
do Prostějova poměrně daleká. Podklady tak letos byly zaslány elektronicky v podobě fotek, videí a prezentací. Dnešní technika tohle všechno
umožňuje, takže nakonec proč ne.
Navíc díky zaslaným prezentacím,
fotkám a videím máme daleko větší
možnost soutěžní modely důkladně
rozebrat, prozkoumat a zhodnotit,“

prozradila Večerníku, který je i letos
mediálním partnerem akce, ředitelka
SŠDAM PhDr. Ivana Vaňková.
Do letošního ročníku Doteků módy
se tento rok přihlásila čtyřicítka mladých návrhářů z celé České republiky,
ale i Slovenska. Soutěžící byli z Prahy,
Liberce, Jihlavy, Strážnice, Ústí nad
Orlicí, Plzně, Červeného Kostelce,
Uherského Hradiště a samozřejmě
i z Prostějova. „Je nám potěšením,
že velmi silně bylo zastoupeno právě
i Slovensko. Přihlásili se studenti
z Trenčína, Púchova, Dubnice, Žiliny
či Banská Štiavnice,“ pokračovala ředitelka Ivana Vaňková. Stejně jako minulý rok i letos studenti středních a vysokých škol soupeří v kategorii ODĚV.
Finálové modely vybírala odborná
porota ve složení: známá módní návrhářka Yvona Leitnerová, manažerka

R ecept pro vás
Ingredience

zapózuje před profesionálním fotografem,“ prozradila patronka projektu
PROMĚNY Aneta Křížová, kterou
znáte jako redaktorku Večernici.
Celý projekt jsme pro vás pečlivě
monitorovali, tudíž na vlastní oči uvidíte, jak čtenářka vypadala těsně před
proměnou a po ní. „Sama jsem velice
zvědavá, jaké změny mého vzhledu
proběhnou. Nemám strach ani obavy, ba naopak, hrozně se těším. Mám
ráda změny a věřím, že to bude určitě změna k lepšímu,“ svěřila se nám
těsně před zahájením první finalistka
Proměn Michaela Divilová.
Jste zvědaví, zda-li to splnilo nejen
její očekávání? Dozvíte se již v příštím čísle Večerníku!

Chcete se také zúčastnit změny IMAGE? Na nic nečekejte a již
teď nám pošlete vaši aktuální fotografii (tvář a postava) na email:
vecernik@pv.cz. Do předmětu emailu uvádějte „PROMĚNA
IMAGE“. Nebo můžete přijít osobně do naší redakce. Napište
nám také váš věk, velikost oblečení a důvod, proč se do projektu
PROMĚNY hlásíte, a proč bychom měli vybrat právě vás, také odkud jste a telefonický kontakt. Hlásit se můžete do konce dubna.
Pak budeme vybírat další z vás. Těšíme se na spolupráci s vámi!
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S ɼOɼʕʢʅȩΔPʝʅʘɨ
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ɼȵʑȳɏ
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ʠUˇ̸ɰɖGɛȼH͒ʖYɈ
YʋʜɵɸNʝʧςʎʅʘɠ
ɗΆ˞ȪɏNɪNDɈ

firmy Koutný Petra Loebe, ředitelka
SŠDAM Ivana Vaňková, vedoucí
ateliéru oděvního návrhářství Marie
Kovalovská a výtvarnice Iveta Planičková. Porota měla velmi těžké
rozhodování, ale nakonec patnáctku
modelůvybrala.Finálovývečerseuskuteční příští pátek 24. dubna od 19.00
hodin v Městském divadle v Prostějově.
A diváci se mají opět na co těšit. Moderování galavečera se opět ujme známý
herec Tomáš Hanák, v první části programu bude k vidění přehlídka studentů SŠDAM, ve druhé se pak představí
návrhářka Yvona Leitnerová.
Další podrobnosti o galavečeru Doteky módy se dozvíte již v příštím vydání Večerníku, v němž také najdete
soutěž o vstupenky. Ty je možné si
zakoupit už teď v předprodeji diva(akr)
dla za 100 Kč.

%¾ERYND
VNRNRVHP

CVIČENÍ
PRO TĚLO
I DUŠI - 5. DÍL

V dnešním díle se zaměříme na
cviky zpevňující zádové, břišní
a stehenní svaly, dále pak na zvýšení
pohyblivosti kolenních kloubů,
protažení svalstva zad a povzbuzení
celkové životní energie... K tomu,
abychom předešli bolestem zad,
blokádám a dalším nešvarům je
potřeba pravidelný pohyb. Pokud
však již k nějakému narušení
v oblasti zad a páteře dojde, je
potřeba se problematické partii
pravidelně věnovat. Pojďme tedy
na to...
Nejdříve se posadíme na
podložku. Kolena pokrčíme,
sedíme vzpřímeně a ruce zároveň
předpažíme a propleteme prsty (viz
foto). Nyní se od břicha začneme
pomalu nadechovat. Dech postupuje
směrem od břicha do žeber, kde
máme pocit, že se žebra otevírají do
široka, dech však nezastavujeme, ale
postupuje stále směrem nahoru. Pak
pomalu vydechneme.

1.

2.

Společně s nádechem zatneme
nohy a zvedneme je tak,
aby paty byly přibližně 40 cm nad
podložkou. Zároveň zakloníme trup
a paže necháme napnuté. Dbáme
na to, aby záda zůstala rovná. Chvíli
v této pozici vydržíme (tak dlouho,
dokud je nám to příjemné) a volně
dýcháme. S výdechem nohy pokrčíme
a chodidla postavíme zpět na podložku
a trupem se zároveň vracíme do
počáteční polohy cviku. Tento cvik je
vhodné nejprve provádět desetkrát za
sebou. Počet opakování je třikrát. Cvik
zpevňuje zádové, břišní a stehenní
svaly, také zvyšuje pohyblivost kloubů a
předchází bolestem zad. Neprovádíme
jej během menstruace a v těhotenství.

3.

V tomto cviku opět zůstaneme
sedět na podložce, natáhneme
nohy před sebe, vzpažíme a volně
dýcháme (viz foto). Nyní se od břicha
začneme pomalu nadechovat. Dech
postupuje směrem od břicha do žeber,
kde máme pocit, že se žebra otevírají
do široka, dech však nezastavujeme,
ale postupuje stále směrem nahoru.
Pak pomalu vydechneme. Jakmile
zharmonizujeme dýchání, přejdeme
k další části cviku.

4.

Nyní se s nádechem předkloníme a uchopíme prsty nebo
paty u nohou. Pohyb vychází z kyčlí,
kolena jsou napnutá a hlavu pokud
možno skloníme až ke kolenům.
V této poloze chvíli držíme (po
pravidelném cvičení držíme několik
minut) a volně dýcháme. Následně se
s nádechem pomalu vracíme zpět do
původní polohy, paže jsou ve vzpažení
a s výdechem položíme ruce na stehna.
Poté cvik znovu opakujeme. Tento
cvik je vhodný pro povzbuzení celkové
životní energie, protahuje svalstvo
zad i svaly na zadní straně nohou,
také působí na funkci ledvin, slinivky
a ostatní břišní orgány. Cvik provádíme
třikrát za sebou. Jestliže je ve vašich
silách cvičit jednou, je to lepší než nic.

Další chutné recepty naleznete v časopise Vařečka č. 3/2015 - Hrníčkové
recepty, který je právě k dispozici na stáncích tisku.

Pondělí 13. dubna 2015
www.vecernikpv.cz
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Waltrová debutovala v reprezentaci,
v národním týmu si zahrála i Matoušková
PROSTĚJOV První start za českou fotbalovou
reprezentaci si na počátku dubna odbyla kmenová hráčka Krumsína Klára Waltrová, která
loni na podzim přestoupila do prvoligového
Slovácka. Šestnáctiletá hráčka se již dříve zúčastnila soustředění „devatenáctky“, nedávno
se jí podařilo i naskočit do kvalifikačního turnaje na mistrovství Evropy. A český dres oblékla
i Gabriela Matoušková, ofenzivní hráčka Sparty
Praha dostala šanci v obou venkovních přátelských utkáních „áčka“ proti Portugalsku.

Bikrosový oddíl vstupuje na scénu!
PROSTĚJOV už tuto středu 15.
dubna zahájí svou činnost oddíl
BMX SKC Prostějov. První oficiální
trénink se uskuteční od 17:00 hodin
na minidráze vedle prostějovského
velodromu, a samozřejmě jak jinak
než pod vedením někdejší olympioničky a medailistky z mistrovství světa
i Evropy Jany Horákové a jejího bratra
Víťu Horáka.
Legendární sourozenecká dvojice se
tak vrací k bikrosu - k disciplíně, která
je proslavila. Nyní budou předávat své

bohaté zkušenosti mladým zájemcům.
„Přijít může v podstatě kdokoliv, s BMX
mohou začít i děti od pěti let. Dalo by se
říct, že s BMX se ze všech odvětví cyklistiky začíná v nejranějším věku a navíc
se tréninky odehrávají v bezpečí mimo
silniční provoz. Podmínkou je mít helmu a kolo, ideální je mít i rukavice,“ sdělil základní informace Vít Horák. „Pro
začátek bychom chtěli začít s jedním
tréninkem týdně, samotnému vedení
tréninku by se pak měla věnovat Jana,“
doplnil.
(oš, jim)

Fotbalisté Drahan přišli

O FOTKY I TRENÝRKY
DRAHANY, PROSTĚJOV Na
začátku dubna se zatím neznámý
pachatel vloupal do klubovny a
šaten TJ Sokol Drahany a ukradl
několik kusů fotbalových trenýrek, klubové pamětní fotografie,
dva sportovní poháry, uskladněný alkohol a jednu sportovní
tašku. Včetně rozbití okna a dvou
dveří tak zloděj způsobil škodu
ve výši 6 100 korun. Za to mu
hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.
„Nechápu to a nenapadá mě rozumný důvod. Nejvíce nám budou chybět archivní fotky. Mohly
být třicet, čtyřicet a některé i pa-

SONDA
JIŘÍHO

MOŽNÉHO

desát let staré,“ podělil se s Večerníkem o dojmy předseda oddílu
Zdeněk Hořava.
Přímo v Drahanech se již řádná fotbalová soutěž několik let
nehraje a kmenoví hráči hostují
v Protivanově, přesto je tamější TJ
Sokol aktivní a nedávná návštěva
nezvaného hosta nepříjemně překvapila. „Pořádáme několik akcí
ročně, například hodový zápas
a turnaj, takže budeme muset na
budovu umístit mříže. Zatím tam
nebyly, protože se nikdy nic nestalo a nikoho nenapadlo, že by se to
tady na venkově mohlo stát,“ poukázal Hořava.
(jim)

Klára Waltrová (číslo 6) se svými spoluhráčkami před úvodním hvizdem reprezentačního zápasu. Gabriela Matoušková (na pravém snímku) zachycena při tréninku národního
mužstva.
2x foto: internet

GLOSA VEČERNÍKU
TOMÁŠ KALÁB

Fotbalové DÉJA VU...
Vždycky vám přijde divné, máte-li
pocit, že jste už podobnou situaci
někdy zažili? Pokud obě události
dělí delší časový úsek, třeba ani nepřijdete na to, jestli to byla realita
nebo sen. Poslední březnovou sobotu by člověk musel trpět pokročilým
stadiem Alzheimerovy choroby, aby
na to nepřišel. A já se k tomu teď
vrátím...
Na trojnásobné déja vu v průběhu
jediného dne tak nějak neplatí psychologické kategorie. Prožitek byl
opravdu doprovázen pocitem důvěrné známosti, rozhodně ne něčím
zvláštním, neobvyklým nebo snad tajemným, jak nás poučuje psychologie.
Pokud totiž bušíte do soupeře, který
by zvlášť měl být papírově k poražení, kombinujete a vytváříte si šance,
fanoušek tak nějak očekává, že snaha na hřišti bude náležitě odměněna. Když míč letěl, místo do odkryté
branky vysoko nad břevno, zapochyboval jsem nad psychickou po-

hodou starších dorostenců prostějovského „eskáčka“. Moc jinak nešel
totálně smolný den jinak střelecky
potentní „devatenáctky“ vysvětlit.
O pár hodin později jsem byl kupodivu svědkem téhož v provedení
„áčka“. Francouzské slůvko mi vytanulo na mysli hned v první minutě, kdy mohl tentokrát soupeř zvučného jména dostat docela solidní
K.O. Jenže nedostal a další šance
domácích zůstávaly stále s otevřeným koncem. Snad mystická tíha
dolehla i na forvardovy nohy, které
se měly v závěru rychleji rozkmitat
a uštědřit balónu kýžený směr do
soupeřovy sítě.
Nu což, je to prostě pověstný „pešek“, který se usadil onoho sobotního dne nad srdcem Hané, říkal jsem
si, když jsem psal reportáž z odpoledního utkání. Dopíšeš poslední
statistický údaj, hodíš chmurné fotbalové myšlenky za hlavu a odreaguješ se u televize, plánoval jsem si

v růžových barvách večer tentokrát
s reprezentačním fotbalem. Lotyšsko by našemu rozjetému týmu
snad moc starostí nadělat nemělo.
Přátelé, já zíral. Pohříchu to nebyli
naši borci, kteří by svými parádičkami způsobili přikování mých očí
k obrazovce. To snad není možné?
Dostal jsem se do nějaké časové
smyčky? Vždyť se přede mnou už
do třetice odvíjí stejné drama - šancí spousta, žádná trefa do černého
a náhodný soupeřův gól. A to už
jsem měl zvláštní pocity dvojnásobné, diváci, kteří viděli podzimní
duel Prostějova s Uničovem, si při
pohledu na rozehrávku standardky u půlící čáry a následný gól, jistě
rozvzpomněli.
Václav Pilař ani netuší, že kromě
fotbalové radosti zahnal v poslední
minutě i černé mraky obestírající
rozkmitanou mysl po celodenním
fotbalovém trápení. Třetí výsledek
0:1 by mi asi nedal spát...

www.vecernikpv.cz

TEĎ JEŠTĚ SESTUP OLOMOUCE...

UŽ SE KRADOU I TRENÝRKY

BOX JE JAKO KRASOBRUSLENÍ

Z původně neatraktivní soutěže, která nabízela prostějovskému týmu prakticky jen
výjezdy za Prahu či alespoň na Vysočinu by
se v příštím ročníku mohlo stát malé mistrovství Olomouckého kraje. Jestřábům se totiž
nakonec podařilo s vypětím všech sil prvoligovou příslušnost a k dosavadnímu derby se
Šumperkem přibude od podzimu ještě výrazně
atraktivnější souboj s nedalekým Přerovem.
A pokud by ještě Olomouc nezvládla barážové
bitvy a neudržela se v extralize, potkaly by se
ve druhé nejvyšší domácí soutěži hned čtyři
celky z nedalekého okolí. A zejména trojúhelník
Prostějov – Přerov – Olomouc by poutal velkou
pozornost. Z podobného scénáře by asi neměly
úplnou radost pořadatelské služby, protože lze
očekávat nárůst rizikových střetnutí, na rozdíl
od soubojů Kadaně, Mostu a Ústí nad Labem,
které to k sobě také nemají daleko, je však mnohem pravděpodobnější, že stadiony na střední
Moravě budou velice slušně zaplněny. A hráči se
tak budou moci těšit na super atmosféru.

Netradiční lup si v uplynulém týdnu odnesl
zloděj ze šatny Sokola Drahany. Alkohol se
ztrácí poměrně běžně a také pohárem se nemusí pohrdnout, ale aby se ztratily i fotbalové
trenýrky, to už je poměrně kuriozita. A jak poznamenal předseda tamějšího oddílu, zmizelo
jich sedm, asi aby je měl na celý týden. Jednou
z variant také může být, že zloděj nebyl jeden,
ale po vzoru známé pohádky o Sněhurce se
na výpravu vydalo hned sedm postaviček,
z nichž každá si odnesla něco pro sebe. Pokud
by tomu tak skutečně bylo, mohou být v Drahanech ještě rádi, že zrovna kolem neprocházel
Alibaba a čtyřicet loupežníků, to by musela
tato početná skupina zavítat ještě do školky,
na obecní úřad a možná i do dalších prostorů,
aby se dostalo na každého. Smutnější na celé
věci je, že se ztratily i archivní fotografie. Těžko
říct, na co komu budou, lepší využití než
v klubovně a na různých výstavách, kde si je budou moci prohlédnout pamětníci i návštěvníci,
však těžko najdou.

Titulek nelze brát úplně doslova, protože pohled
na zástupce supertěžké váhy, jak na bruslích
skáče trojitého rittbergera a předvádí různé
piruety, by byl asi trochu legrační, ale ve své
podstatě mají tyto sporty jednu podstatnou věc
společnou. Výraznou roli v obou sportech hrají
arbitři, kteří na základě předvedeného výkonu
a daných pravidel subjektivně rozhodují, kdo
byl nakonec lepší. V některých případech je to
jednoznačné a není dopředu žádných pochyb
o tom, kdo se stane vítězem, v celé řadě soubojů
to ale tak jasně patrné není a existuje poměrně
široké pásmo, kdy se sudí mohou přiklonit na
základě svého úsudku na jednu i druhou stranu.
Zpravidla platí, že v takovém případě hraje roli
domácí prostředí i jméno konkrétního borce, to
jsou významné faktory. Několikrát v minulosti
se tak stalo, že se štěstí přiklonilo v sokolovně
na Skálově náměstí k prostějovským borcům,
venku tomu ale bývalo právě naopak. Podle
tohoto trendu tak neměl BC DTJ prohrát, ale
minimálně remizovat.

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

Pokračování na
straně
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rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK
Se spoustou zážitků a výbornými
výsledky se z nedávné zimní olympiády neslyšících vrátil zpět na
Prostějovsko úspěšný lyžař i cyklista František Kocourek, jemuž se
podařilo proniknout do desítky.
DEBAKL
Fotbalisté Klenovic stále čekají na
první letošní body a také nadále
uzavírají tabulku krajského přeboru. U nováčka soutěže to navíc nyní
vypadá výměnu kouče, aby mužstvo
dostalo nový impulz..
ČÍSLO VEČERNÍKU

9

Nejvyšším možným jednociferný počet branek nasázeli fotbalisté Plumlova ve svém sobotním
zápase. Průměrně se tak trefili
jednou za deset minut, a to ještě
spoustu dalších velkých šancí zahodili.
VÝROK VEČERNÍKU

„SUDÍ? BYLA
TO FRAŠKA!“
Trenér prostějovských boxerů Petr
Novotný si po utkání
s Nitrou musel ulevit.
KOMETA VEČERNÍKU

DAVID ŠEBEK

Před rokem se třicetiletý útočník
dozvěděl, že je v Prostějově nepotřebný, v uplynulém týdnu pak
právě on přivedl Přerov do první
hokejové ligy. Fanoušci se tak opět
mohou těšit na atraktivní derby
a vy na exkluzivní rozhovor!
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přímé reportyy
zpravodajstvíí
hlasy
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

„Už jsem byl seznámen se

PLUMLOV V PREMIÉŘE: TÉMĚŘ ČEPOVAL DESÍTKU zápisným,“ smál se Marek Ostratický
Lídr tabulky v jarní premiéře nezaváhal, Hladký s Ostratickým nasázeli hattrick

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ

PLUMLOV Krátce před uzavřením zimního přestupového okénka posílila plumlovské fotbalisty čtveřice hráčů.
Jedním z nich se stal i Marek
Ostratický (na snímku), jenž se
hned při svém prvním startu
v novém dresu uvedl třemi
brankami v rozmezí dvaceti
minut. Dvaadvacetiletý útočník se přitom na hřiště dostal
až po hodině hry, dokázal
však využít přesných pasů od
Po této kličce gólmanovi se Adamu Hladkému nepodařilo skórovat, i tak se nejlepší střelec týmu prosadil hned třikrát.
Foto: Jiří Možný spoluhráčů i odevzdaného
soupeře, který inkasoval jepeře, když se jen o jednu z mála výjimek jsme od nich předpokládali, a myslím si, den gól za druhým.

Vývoj zápasu

pro Večerník

Jiří
MOŽNÝ
PLUMLOV Lepší vstup do zbývající části „A“ skupiny I.B třídy
Olomouckého KFS si fotbalisté Plumlova mohli jen stěží
přát. Podle výsledků jim zimní
příprava příliš nevyšla a pozornost na sebe poutala zejména
porážka 2:11 s Čechovicemi,
sobotní utkání proti Přerovu
„B“ ovšem bylo zcela jiné. Už
do dvacáté minuty to bylo 2:0,
do poločasu stihli domácí další
dva zásahy a za druhou půli se
plumlovští trefili dokonce pětkrát. Suma sumárum z toho byla nejvyšší výhra v letošním ročníku, rekord až dosud se skóre
8:2 držela Čekyně vítězstvím
v Tovačově. Domácí si tak pojistili vedení v tabulce a udělali
první letošní krok k návratu do
I.A třídy.
Stav pøed výkopem
Kousek od rybníka Bidelec si o víkendu daly dostaveníčko dva týmy s odlišnými ambicemi. Zatímco domácí
strávili dlouhé roky ve druhé nejvyšší
krajské soutěži, už před rokem byli
blízko k posunu zpět o patro výš a letos mají sezonu rozehranou nejlépe
ze všech, tak hosté jsou nováčkem I.B
třídy, který se pohybuje v našlapaném
pásmu od pátého do čtrnáctého místa. Hlavním úkolem rezervy divizního
celku je tak záchrana, k čemuž dávalo
dvacet bodů ze šestnácti zápasů dobrý
předpoklad. Hosté navíc měli v zádech
týden starou výhru 3:2 nad Kojetínem
„B“, to plumlovští se vinou špatného terénu úvodního výkopu s Všechovicemi
nedočkali.

V úvodních dvaceti minutách to ještě nebyla pouze hra na jednu branku
a o nebezpečné situace nebyla nouze
v obou šestnáctkách, leč seřídit mířidla se
podařilo pouze domácím. Podíl na tom
měl i chybující gólman hostů, jehož dokázaly zaskočit nadýchané hlavičky z velké
vzdálenosti. S přibývajícím časem se stávala defenziva Přerova „B“ stále více průchozí,útokysevalilyzpravaizlevaakromě
přibývajícího stavu se domácím dařilo
i spoustu šancí zahazovat. Na konci zápasu tak klidně mohlo platit i skóre 14:2,
protože rovněž soupeři se podařilo za- postaral váhající Kutný, jehož obral o míč
Hrabal a postupoval sám na Simandla.
hrozit.
Ten si ovšem poradil a své čisté konto
Zásadní okamžiky uhájil až do konce. A směrem dopředu
úřadoval Adam Hladký, jenž vybojoval
Hned v 5. minutě dopravil míč do brány spoustu míčů a mimo tří branek také
pohotový Adam Hladký, stejný hráč si úspěšně nahrával. K tomu ještě dokázal
o čtvrt hodiny později našel centr z levé obejít brankáře, aby vzápětí prázdnou
strany a poslal míč podél zírajícího gólma- bránu v záklonu překopl, vyhrál s ním
na na zadní tyč, o pár minut později pak vzdušný souboj na malém vápně, ale míč
hlavičkou zády k brance z hranice šest- doputoval kousek vedle, po změně stran
náctky dokonal hattrick. Hosté byli nej- už byl příliš blízko brankáře, který ho vyblíže k brance ve 12. minutě, kdy Simandl chytal, a v samotném závěru, když mohl
podcenil nákop téměř ze čtyřiceti metrů zvýšit na 10:0, překopl po centru z levé
a míč přistál na břevnu. Podobného zavá- strany z malého vápna. Dařilo se i střídajíhání se dopustil i na konci půle, když si při cím Matulovi s Ostratickým
dalším nákopu zařval, míč mu ale vypadl.
Zajímavost duelu
Po následném rohu vykopával z čáry Klváček. V tu chvíli už to ale bylo 4:0, když
sice Zabloudil trefil skákavou střelou jen Domácí kouč Jan Pešek měl šťastnou
tyč, ovšem stejný hráč vzápětí poslal míč ruku při střídání. První změna v sestavě
do sítě. Hned po pauze se do přihrávky byla vynucená, když zraněného Radka
zleva položil na první tyč nabíhající střída- Bureše nahradil Tomáš Varga, další dvě
jící Matula, šestý gól přidal po nájezdu nové tváře se pak postaraly hned o čtyři
z pravé strany a zakončení na zadní tyč trefy. Vše načal v padesáté minutě Tomáš
Křupka, poté se čistý hattrick podařil Matula, jenž o poločase nahradil Slávu
Ostratickému. Jeho druhý a třetí zásah Frýborta. Ten byl mimo jiné jako nejdělilo jen pár desítek sekund, skóroval starší hráč zápasu o téměř osmadvacet let
prakticky ihned po hostující rozehrávce. starší než Václav Mazur na hostující straně. A jako novic v kádru i na hřišti se uvedl
Osobnost utkání
zejména Marek Ostratický. Tomu stačilo
dvaadvacet minut na trávníku, aby se trePlumlovský Sokol se mohl spolehnout na fil hned třikrát. „Díky výborné práci pana
výborný výkon ze strany všech hráčů. Kocourka se nám podařilo do mužstva
Obraně se dařilo zavčas odzbrojovat sou- dostat nadějné kluky, kteří předvedli to, co

že budou přínosem. Zvýšili konkurenci
v mužstvu, kterou Plumlov určitě potře- ●● Prožil jste již tak úspěšný
boval,“ chválil kouč Jan Pešek celé kvar- zápas?
teto Varga, Ostratický, Žídek a Zabloudil. „V mužích asi ještě ne. Start se mi
opravdu povedl. Dostával jsem kvaAtmosféra støetnutí litní přihrávky a šlo jen o ukončení
akcí. Obrana soupeře byla děravá
Příjemné jarní slunečné počasí přilá- a gólman také není na svůj výkon
kalo do plumlovského areálu několik hrdý. Nastupovali jsme s respektem
desítek fanoušků, kteří se mohli po k soupeři, postupně jsme si začali
celou dobu opravdu kochat. Ti opti- více věřit v útoku a dávali jsme góly.“
mističtí předpovídali výsledek 5:0, na ●● Takže vydařená premiéra?
konci střetnutí se již ozývalo tradiční „Ano a doufám, že to tak bude po„deset, deset“. Stejně tak se mezi diváky kračovat. Povedlo se nám to, ale
debatovalo o večerním prvoligovém myslím si, že další soupeři budou
derby pražských „S“ i souběžně hra- těžšího kalibru. Je to tuším můj
ném hokejovém finále mezi Třincem první hattrick. Už jsem byl seznáa Litvínovem. Tím hlavním byl ale vý- men se zápisným, zatím jsem platil
kon Plumlova, který všechny domácí jen klasické za první zápas. Nyní
fandy nadchl.
přibude za první gól i hattrick,

snad to nebude krát dva, když
to bylo hned v prvním zápase.“
(smích)
●● Co vás přivedlo právě do
Plumlova?
„Hostuji tu z Čechovic a tady dostanu větší šanci si zahrát. Jsem studentem VUT v Brně a zatím jsem
tu absolvoval jen jeden trénink. Navíc jsou tu i ambice a doufám, že to
dokopeme do vítězného konce.“
●● Jaká byla spolupráce s novými spoluhráči?
„Je tu skvělá parta, takže jsem rád,
že si tu mám co říct. Většinu kluků
znám, s některými jsem vyrůstal
ještě v tehdejším LeRKu Prostějov,
takže jsem nastoupil do přátelského
prostředí.“

Pozápasové hodnocení trenérù
Jan PEŠEK - TJ Sokol Plumlov:
„Před zápasem jsme měli respekt ze soupeře, přece jen se
pohybuje uprostřed tabulky. Naše načasování formy ale
dopadlo dobře, dostali jsme se z útlumu, který jsme jen
předstírali pro soupeře. (úsměv) Panuje tedy spokojenost,
spíše jsme zažili podobné porážky. Soupeř nás v obranné
fázi příliš neprověřil, nerad bych, aby kluci chodili s hlavama v nebesích. Dostávali jsme se do spousty šancí, ještě
minimálně pět dalších jsme nedali.“

9 :0

TJ Sokol Plumlov

Foto: Jiří Možný

Jan BEDNÁØ - 1.FC Viktorie Pøerov „B“:
„První poločas jsme 0:4 prohráli, měli jsme tam ale břevno
a jednu gólovku. Hráli jsme však naivní fotbal, totálně jsme
propadli a byl to zápas domácího útočníka číslo deset, nebyli jsme schopni ho pokrýt. Je poznat, že hrálo ryze 'béčko', neměli jsme posily z 'A'-týmu a kluci si na tuto soutěž
teprve zvykají. Zaslouženě jsme prohráli, protože jsme
předvedli hanebný výkon. Jeli jsme ale ven a na půdu vedoucího celku, mohli jsme jen překvapit.“

1.FC Viktorie Přerov „B“

17. kolo I.B třídy O KFS
Bureš

Klváček

Kratochvíl
Pelikán

Jan

Jan

PEŠEK

BEDNÁŘ

Ullmann
Trnkal

Frýbort

Kučera

Simandl

Tomek
Kuba

Zabloudil
Kutný

Mazur
Matyáš

Fabiánek

Gregovský

Hladký
Hrabal

Žídek

Němec

Křupka

Branky: 5., 19. a 26. Hladký, 39. Zabloudil, 50. Matula,
55. Křupka, 62., 80. a 81. Ostratický
Střely na branku:
15 Střely mimo branku:
Rohové kopy:

5

PLUMLOV

9 :0

PŘEROV „B“

Branky: -

( 4 :0)

10

Střely na branku:
Rozhodčí: Krpec – Kučera, Žvátora

Diváků: 80

Rohové kopy:

8
4

Střely mimo branku:

Žluté karty: -

Žluté karty: 26. Trnkal

Střídání: 34. Varga za Bureše, 46. Matula za Frýborta, 60. Ostratický za Zabloudila

Střídání: 46. Dort za Kratochvíla, 71. Jelen za Matyáše, 79. Mrázek za Tomka
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NA JAŘE ESKÁČKO DOMA ODEVZDÁVÁ BODY

PODLE

VEČERNÍKU

původní
zpravodajství
pro Večerník

Martin HIRSCH
Ma
Při ab
absenci Tomáše Bureše převzal kapitánsk
tánskou pásku, vzhledem k problémům
s kádrem
ká
se vrátil z pozice pravého
beka na kraj zálohy a rázem prokázal
své ofenzivní choutky. V zápase proti
Hulínu byl jedním z nejvýraznějších
Hu
hrá
hráčů, kteří se snažili o tah na
soup
soupeřovu branku.
Tato snaha jej také dostala ve správnou
chvíli na správné místo, kam propadl
balón za
z podklouznuvším stoperem Spartaku. Tváří
Tv v tvář gólmanovi navíc prokázal
dobrou rozhodovací schopnost, když zvolil
optimál
optimální řešení a efektním lobem poslal
svůj tým do vedení.

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Starší dorostenci vyhráli
a jsou v MSDL druzí

Prostějov (tok) - Ambiciózní tým
Frýdku-Místku přivítali v sobotu
dopoledne ve fotbalovém areálu
Za Olympijskou ulicí starší dorostenci 1.SK Prostějov. Po opatrném
začátku se skóre změnilo pět minut před přestávkou, kdy dobrou
přihrávku za obranu proměnil ve
vedoucí gól Kováč. Ve druhém
poločase pojistil cenné vítězství
Šlajs. Zajímavostí je vychytané čisté konto brankáře Šarmana, který
patří do kategorie U17, kde se mu
ovšem takový kousek zatím nepovedl. Na vedoucí Kroměříž ztrácí
Prostějov osm bodů, o to víc mrzí
domácí porážka s Líšní.

OKÉNKO
KAPITÁNA
aneb
pohledem
tomáše
bureše

„Zápas s Hulínem byl
typicky remízový“
„Dnes čtenáře nepotěším. Utkání
se mi vůbec nelíbilo. Bylo hodně
pomalé, řekl bych typicky jarní, kdy
svítí sluníčko, a nejkrásnější pro diváky v ochozech je právě to sluníčko...
Viděli jsme unavený, nezáživný fotbal
téměř bez šancí. Mohli jsme vyhrát
a prohrát, ale jakákoli výhra či prohra
by byla nespravedlivá a byla by věcí
náhody. Od začátku šlo o remízový
zápas. Náš gól padl po náhodném
uklouznutí soupeře, jejich po špatné
koncentraci našich po rozehrané
standardní situaci. Je opravdu škoda,
že jeden týden hrajeme kvalitně
a další předvedeme tento matný,
tápavý výkon. Soupeř zhruba od
šedesáté minuty vůbec nechtěl hrát,
z naší strany se neobjevil nikdo, kdo
by hru zvednul.“

pro vás pøipravuje:
●● více informací
●● více ohlasů
●● více fotografií, videí

Tomáš
KALÁB
PROSTĚJOV Čtvrtý jarní zápas
celkově a druhý domácí se prostějovským fotbalistům příliš
nevyvedl. Zatímco zvenčí tedy
vozí pravidelně plný bodový
zisk, před svými příznivci body
rozdávají. Ale i zde jsou patrné
velké rozdíly. Náročný zápas
s rezervou Sigmy„eskáčko“ sice
ztratilo, ale po výborném výkonu, kdy chybělo štěstí v koncovce. Oproti tomu byli diváci
proti Hulínu svědky zatím nejrozpačitějšího výkonu za celou
letošní sezónu MSFL...
Přestože se v mizérii stran marodky
mnoho nezměnilo a dokonce se otaz-

60 000

ČTENÁŘŮ MĚSÍČNĚ

TEĎ PŘICHÁZÍ

ČAS NA ZMĚNU
DÍKY VAŠÍ
PŘÍZNI
VYLEPŠUJEME
INTERNETOVÉ

STRÁNKY

WWW.
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STARTUJEME
JIŽ
V ÚTERÝ

21.DUBNA!!!

ník vznášel i nad startem druhého
brankáře, onen tým stmelující esprit,
který fungoval jako hnací motor
v předešlých třech utkáních, v sobotu
jakoby vyprchal. O příčinách lze pouze spekulovat, i samotní hráči krčili
rameny.
O kvalitách Hulína šly od počátku
jarní sezóny dobré reference, svěřenci
trenéra Lehkoživa ještě neprohráli.
Ten vsadil na osvědčenou taktiku na
venkovních hřištích se silným soupeřem, podřizující vše zisku bodu. Proti
ní je nutné tvořit hru, což jak známo
Prostějovu příliš nevyhovuje. Hovořil
o tom konečně po zimní přípravě i kapitán Tomáš Bureš.
Pokud bychom se posunuli do roviny
spekulací, mohli bychom vzít v úvahu
i další faktor, na který upozornil zkušený kapitán. Dlouhodobé zranění
několika hráčů nedává trenéru Jurovi
mnoho možností, jak poskládat základní jedenáctku. Ta byla shodná
v prvních dvou utkáních a po návratu Koudelky a zraněních Langera
a Sečkáře se proti Hulínu zopakovala

Josef Pančochář neměl namále jen v tomto souboji s hulínským soupeřem, ale
po žluté kartě a dalším ostrém zákroku požadovali fanoušci soupeře kartu barvy
dresů svých miláčků.
Foto: Tomáš Kaláb

ta z Kunovic. V podstatě lze říci, že
všichni bojeschopní hráči mají nominaci jistou, což nebývá individuálním
výkonům ku prospěchu.
Přesto se v prvním poločase na chvíli
zdálo, že by domácí mohli být úspěšní. Hostující obrana darovala gólovou
příležitost kapitánu Hirschovi, který ji
mazácky využil. Při předpokládaném

zvýšení aktivity Spartaku visely ve
vzduchu brejkové příležitosti. Bohužel ke srovnání stavu došlo poměrně
brzy, ještě před přestávkou, a i v tomto
případě neměla obrana soupeře - tedy
domácích - úplně čisté svědomí. Nelze
tedy než doufat, že kouzlo venkovních
tříbodových zápasů zafunguje opět
v nedělním dopoledni v Orlové...

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

1.SK
PROSTÌJOV

ZKLAMÁNÍ! Z Prostějova si Hulín odvezl bod
„Přizpůsobili jsme se stylu soupeře...,“ litoval trenér Jura

1.SK Pv
SK Hul

1:1

PROSTĚJOV Když v pátek večer trenér František Jura přemítal
o sestavě, neměl dokonce jasno
ani o tom, koho vlastně postaví do
branky. Při absenci Tomáše Bureše visel kvůli pořezané ruce velice
vážný otazník i nad startem druhého brankáře Kofroně. Ve hře tak
byla i varianta s dorostencem Konečným, který pro jistotu nechytal
v dopoledním zápase týmů „U19“
proti Frýdku-Místku. Nakonec ale
práce klubového lékaře umožnila
„Kofimu“ přece jen nastoupit.
Jediným posunem oproti předcházejícím týdnům tedy byla absence
pomocníků z boskovické farmy na
lavičce domácích. Reálně byli ovšem
připraveni do hry Přikryl se Šteiglem,
který jako první z početné marodky
začal trénovat a čtvrthodinku na hřišti absolvoval. Ani hostům ze Spartaku lavička příliš nekvetla. „Včera na
tréninku se zranil Šrom, Červenka si

musel plnit své povinnosti ve Zlíně,
na střídání tak zbyli dva hráči,“ vysvětlil po zápase trenér Lehkoživ. Téměř
totožná byla situace v brankovišti,
kdy při absenci jedničky Vogla opět
chytal dorostenec Chytil.
Zápas začal velmi vlažně a většinu prvé půle bylo možné hovořit
o pochodovém fotbale. Kombinace
se příliš nedařily ani na jedné straně, proto brankáři zaměstnaností
zrovna neoplývali. Na konci první
desetiminutovky se před Kofroněm
objevil Elšík, jeho pokus o teč ale
efektivní nebyl. Při takovém obraze
hry, který předváděli na slunci se vyhřívajícím divákům oba aktéři, dojde
ke změně skóre zpravidla po nějaké
chybě. A právě té se v závěru úvodní
půlhodinky dopustil stoper Kroča,
který podklouzl, balón se dostal za
něj na osamoceného Hirsche, který
pohotově přeloboval vyběhnuvšího
Chytila - 1:0. Kdo si myslel, že vedoucí gól dostane „eskáčko“ do pohody a Prostějov začne hrát aktivní
pohledný fotbal, byl zklamán. Chytila stačila ještě vystrašit Koudelkova
střela z křídla těsně nad branku a vzápětí bylo vyrovnáno. Po rozehraném

nepřímém kopu a centru do šestnáctky se odvracený míč na osu hřiště dostal ke Kadlecovi, který nechytatelnou bombou do šibenice nedal
Kofroňovi nejmenší šanci - 1:1.
Hned po přestávce skončila Vyskočilova střela těsně vedle domácí branky.
Po hodině hry by příznivci spartakovských barev rádi viděli odpískanou
penaltu za domnělý zákrok na Elšíka
v šestnáctce, následná střela mířila

vysoko nad břevno. O chvíli později
Kroupův nájezd zprava vychytal gólman Hulína. Asi největší příležitost ke
strhnutí vedení na domácí stranu měl
v 65. minutě Zelenka, který po narážečce s Koudelkou trefil střed branky,
takže Chytil míč pohodlně chytil. Ze
spolupráce téže dvojice se zrodila ještě jedna Zelenkova příležitost deset
minut před koncem, brána ale byla
prostějovskému špílmachrovi malá.

Ovšem i Hulín mohl brát na konci
tři body, brejk střídajícího Mjullera
zlikvidoval včasným vyběhnutím
Kofroň. A když v poslední minutě na
centr v šestnáctce nedosáhli Kroupa
ani Šteigl, remízu tomuto duelu už
nikdo neodpáral. Více spokojenosti
přinesl závěrečný hvizd pochopitelně
do hostujících řad, v prostějovském
táboře by se zklamání dalo krájet.
(tok)

Pozápasové hodnocení trenérù
František JURA
- 1.SK Prostìjov:
„Jsem hodně nespokojený! Opět se
prokázala stará pravda říkající, jak
do zápasu vstoupíte, tak poté vypadá. My jsme do něj vstoupili laxně,
profesorsky, hráli jsme pomalu a na hodně doteků. To
nejde hrát se žádným soupeřem. Pozdější snaha vyzněla naprázdno, hráli jsme nervózně a příliš zbrkle. Hulín
se nám pochopitelně vysunutím tří hráčů snažil ztěžovat rozehrávku, ve středu hřiště ale prostor byl. Nebyli
jsme ale dostatečně rychlí a soupeř se stačil přesouvat
s námi. Hulín moc hrát nechtěl, přijel si pro bod a nakonec si ho odvezl.“

Jindøich LEHKOŽIV
- SK Spartak Hulín:
„Při problémech se sestavou jsem
rád, jak jsme utkání zvládli a navázali
na herní neporazitelnost v jarní sezóně. Bod ze hřiště Prostějova je vždycky cenný. Zápas se lámal v období dvojitého střídání,
kdy jsme měli šanci, ale také jsme mohli přijít i o ten
bod. Remíza odpovídá obrazu hry, protože byly pasáže, kdy jsme byli lepší na balóně, víc jsme kombinovali
než domácí. Určitě odsud odjíždíme spokojeni.“

„Vydržet vedení do poločasu, tři body mohly být naše,“ litoval brankář Kofroň
PROSTĚJOV Na podzim se
mezi
tři tyče v mistrovském
pro Večerník
zápase
nepodíval, tak si aspoň
Tomáš KALÁB
užil atmosféru v zimě na Spartě,
klubu jeho srdce. Brzy po začátku jarní sezóny se vzhledem ke zranění brankářské jedničky Bureše do branky opět dostal. V zápase
s rezervou Slovácka sice dvakrát inkasoval, přesto se se spoluhráči radoval z vítězství. Podruhé se o možnost hájit prostějovskou
branku málem připravil sám...
exkluzivní rozhovor
ovor

ZA
DVA
ROKY
JSME ZÍSKALI AŽ
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●● Po podzimním půstu jste se dvakrát po sobě dostal do branky, jak jste
si to užíval?
„Právě že moc ne. Zvlášť tento druhý
zápas moc radosti nepřinesl. Nehráli
jsme vůbec dobře, navíc jsem si ve čtvrtek zapíchl nůž do ruky, takže jsem zápas
odchytal pod práškama. Jsem tedy aspoň
rád, že se nám to podařilo na Slovácku,
byť jsem tam inkasoval dva góly. V obou
případech mě ale kluci podrželi.“

●● To jste asi zejména dnes dvojnásob kvitoval?
„To tedy ano, protože mám čtyři stehy
na přitahovači palce, což je pro brankáře dost výrazný handicap. Moc střel
ale na mě nešlo, ta gólová byla skvěle
trefená a chytat ani nešla. Škoda, že
jsme ještě ke konci nepřidali branku,
ale i tak jsem moc rád, že jsem si dvakrát zachytal. Cítím se aspoň trochu
vytížený.“

●● Byl jste před zápasem rozhodnutý, že to zkusíte?
„Bylo to složité. Na druhou stranu
jsem ale nechtěl promarnit šanci, která by se třeba nemusela opakovat, byť
mně bylo jasné, do jakého rizika jdu.
Díky kombinaci prášků a obstřiku
jsem tu ránu do sedmdesáté minuty
necítil.“
●● Soupeř aktivitou dopředu příliš
nehýřil?
„V mém aktuálním případě musím
dodat - naštěstí... (pousměje se) Bylo to
vidět i na rozehrávání standardních situací, které často mířily směrem dozadu,
takže snaha získat bod byla viditelná.
Soupeř navíc v závěru nestačil fyzicky,
takže dvojnásob škoda, že se některá
šance neujala.“
●● Jak vidíte svoje šance chytat v Orlové?

„To bude samozřejmě záviset na
stavu Tomáše
še Bureše. Mně mají ve
středu vytahovat
hovat stehy a vzhledem
k tomu, že hrajeme až v neděli,
bych měl být v případě
ápasu
potřeby k zápasu
připraven. Neůrazmusím zdůrazych si
ňovat, že bych
al rád. A kdybychom tam
ještě zachytal
...“ (úsměv)
ještě vyhráli...
●● Jak si vysvětlujete,
ysvětlujete, že z venku
vozíte bodyy a doma je ztrácíte?
„Skoro to vypadá, jako bychom
doma hráli pod nějakým tlakem, nebyli jsme to my. Přitom jsme jej měli
rozehraný dobře, dostali jsme se do
vedení, takžee sám si to těžko vysvětych, že kdybychom nedoluji. Řekl bych,
očasu vyrovnávací gól, už
stali do poločasu
uhý poločas udrželi.“
bychom druhý

Foto: Josef Popelka
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Lídr IV. třídy měnil kádr Přiveze „eskáčko“ do třetice z venku výhru? Bodovaly jen Čechovice, zbylé duo padlo
zjistili jsme
BRODEK U KONICE V posledních dnech před uzávěrkou přestupů
bylo rušno u vedoucího celku nejnižší
okresní soutěže TJ Jiskra Brodek
u Konice. Z jeho kádru nejprve odešel
Žondra, posilou se naopak stalo duo
Burgetů a Vlček.
,,Po posledním přípravném zápase
se Ptením se nám ozvali funkcionáři
z Horního Štěpánova, že by měli
zájem o našeho nejlepšího střelce
Radima Žondru. Sám hráč měl zájem
si vyšší soutěž zahrát a zkusit pomoci
Štěpánovu do I.B třídy,“ sdělil hrající
asistent Brodku Radovan Vičar na adresu jedenadvacetibrankového kanonýra.
Oddíl mu bránit nechtěl, podmínkou
ale bylo přivést náhradu. Již dříve přišel
na hostování z Lipové Martin Vlček,
jenž se uvedl třemi brankami v přípravě,

na poslední chvílí ho doplnil Radek
Burget, jehož hostování v Lipové bylo
předčasně ukončeno. „Martin nastoupil
už v Tvorovicích a potvrdil, že by měl
být posilou. Radek sice na podzim v Lipové nastupoval celkem pravidelně, ale
kvůli pracovní vytíženosti nemohl absolvovat tréninky,“ vysvětlil Vičar. Radek
Burget je kmenovým hráčem Brodku,
takže vedení ví, co od něj může čekat.
„Je to univerzál, který může nastoupit
na kraji obrany i zálohy, ale jak dokázal
v Lipové tak i v útoku,“ poukázal.
Těsně před uzávěrkou se podařilo
přivést ještě dalšího kvalitního fotbalistu. Z Konice, kde ještě nastoupil do krajského přeboru proti Dolanům, přišel
Jan Burget. „Ten kvůli studijním povinnostem nemohl absolvovat všechny
tréninky v Konici, a tudíž byl i méně
herně vytížen, takže souhlasil s jarním
hostováním u nás. I Honza už u nás před
časem působil a také on bezesporu bude
velkým přínosem,“ uzavřel Vičar. (jim)

PROSTĚJOV To je asi zásadní otázka
následujícího víkendu, kdy v neděli
dopoledne odehraje 1.SK Prostějov
utkání dvaadvacátého kola na hřišti Orlové. Se slezským celkem neměli v podzimní části domácí jednoduchou práci
a dlouho to vypadalo na bezbrankovou
remízu. Kouzlo branky hostí odčaroval

až sedm minut před koncem Zelenka,
který měl z překonání Szarowskiho radost vpravdě nelíčenou.
Ten také spolu s kolegou Pacanovským
a útokem zůstal po zimní přestávce na
svém postu. Orlová, která funguje jako
neoficiální rezerva druholigové Karviné,
je tak závislá na přísunu hráčů z tohoto

druholigového klubu. Defenzivu posílil
Lisický, zálohu pak exhlučínský Limanovský. Změna se udála rovněž u kormidla,
kde tým převzal po Pavlu Poledníkovi jeho
asistent Josef Jadrný.
Po odloženém domácím utkání s Kroměříží, které je na programu tuto středu, prohráli Orlovští v Břeclavi, kde ve druhém

poločase nestačili na zlepšenou hru domácích. „Čeká nás podobný soupeř jako
naposled Hulín. Když si vzpomeneme
na podzimní domácí utkání s Orlovou, je
jasné, že se můžeme prosadit jen zrychlením a zpřesněním hry,“ očekává trenér
František Jura bojovný zápas s defenzivně
orientovaným soupeřem.
(tok)

Určice padly v Dolním Benešově a opět klesly
DOLNÍ BENEŠOV, PROSTĚJOV
Čtyři nezvládnuté návraty do obrany po ztrátě míče na polovině soupeře připravily Určice o další bodový
zisk. Jejich kouč Petr Gottwald sice
byl spokojen s předvedenou hrou,
mrazilo ho však z nepřerušených
brejků Dolního Benešova a v hlavě
už řešil, co vymyslet na Mohelnici.
„Konečně jsme začali hrát na lepším
terénu, dařilo se nám držet míč u soupeře a vytvořili jsme si platonický tlak,
k šancím to ale nevedlo. Dostali jsme

se zásluhou Bokůvky a Halouzky do
pološancí, udělali jsme pak ale čtyři
chyby,“ popisoval dění na trávníku. Byly
to akce jako přes kopírák, po ztrátách
rychlý protiútok. „Hodnotil jsem si to
a poslední tři zápasy jsme žádný brejk
nepřipustili, snad jen Petrovice nám
jednou utekly, ale Míra je vychytal. Jinak
jsme hráli zodpovědně, ale tentokrát
jsme tam byli později, včas jsme je neatakovali a nechali je rozehrát. Budeme
na tom pracovat,“ ubezpečil Gottwald.
První dvě branky zaznamenali hosté

v jednadvacáté a sedmatřicáté minutě,
další dvě v jednapadesáté a čtyřiapadesáté
minutě. „Teprve pak jsme převzali větší
iniciativu a také střídání přispěla k oživení
hry. Tlačili jsme je, na víc než dvě branky
jsme ale nedosáhli. Nejprve snížil z penalty Svozil po faulu na Machynka, poté
dorazil Machynek po Kopečného zisku
míče,“ přiblížil alespoň korekci porážky.
Body z toho sice nebyly, i tak ale nacházel
alespoň dílčí pozitiva. „Po dlouhé době to
bylo jedno z našich lepších venkovních
střetnutí, ovšem zase se stejným koncem.

Kdybychom dali první gól, mohlo to vypadat jinak. Hra byla pohledná a v první
půli jsme si vytvořili téměř deset standardek, nic jsme z toho ale nevytěžili. A po
jedné naší jsme sami inkasovali,“ smutnil
s tím, že cílem bylo hrát ze zabezpečené
obrany a nechat tvořit soupeře, jenže ve
skutečnosti tomu bylo naopak.
Nyní přijde na řadu Mohelnice, s ní
hrají Určice již v sobotu od 16:00
hodin. „Musíme se na ni zodpovědně
připravit a pokusíme se bodovat,“ dodal
odhodlaně Petr Gottwald.
(jim)

zápas a byli jsme domácím více než
vyrovnaným soupeřem, ti byli jako
druhý nejlepší mančaft soutěže favoritem. V první půli jsme sice dostali
gól, dokázali jsme se z toho ale otřepat a trefili jsme tyčku, poté jejich
gólman chytil dvě střely Dostála. Ve
druhé půli si domácí nevytvořili skoro nic, my jsme měli šanci Dostála a
pak další pološanci, bohužel to nevyšlo.“

I.A třída skupina B

Lipová
Mostkovice

PROSTĚJOVSKO Bodově velice chudý
víkend prožila regionální trojice v I.A třídě
Olomouckého KFS. Druhé jarní a první kompletní kolo tohoto kalendářního roku poslalo nováčky soutěže z Mostkovic a Lipové na
půdu čelních týmu tabulky a ani jednomu z nich se nepodařilo
domů vrátit s bodovým přírůstkem. První jmenovaný celek padl
v Beňově, druhý na půdě Bělotína. Bez porážky tak zvládly zápas
pouze Čechovice, které až v nastaveném čase přišly o vítězství nad
Lipníkem.
Čechovice

TJ Sokol Bìlotín
SK Lipová
1:0 (1:0)

Rozhodčí: Grečmal – Štětka, P. Pospíšil. Sestava Lipové: Běhalík – Barák, Ohlídal, Spáčil, Žilka – P. Koudelka, Vybíhal, Růžička (85. Barták),

Z. Koudelka – Takáč, Dostál. Hrající
trenér: Pavel Růžička.
Hodnocení hrajícího
trenéra Lipové Pavla Růžičky:
„Děkuji celému týmu za výborný výkon, chybělo jen trochu fotbalového
štěstí. Odehráli jsme velice dobrý

Hodnocení trenéra
Čechovic Jaroslava Klimeše:
„Remíza je zasloužená, odpovídá obrazu hry. Jsem ale zklamán a rozčarován,
chtěli jsme víc... Obával jsem se toho, že
když nám to v přípravě jde, tak to pak
nepůjde. Neproměnili jsme tutovky,
kdy jsme mnohokrát šli sami na brankáře, po zásluze jsme byli potrestáni.
Umřeli jsme na proměňování šancí.
Po vyloučení jsme chtěli držet míč, oni
nás ale kvalitními nákopy dostávali pod
TJ Sokol Èechovice
tlak. Bylo otázkou času, kdy se jim to
FK Spartak Lipník nad Beèvou
povede, stalo se tak až z poslední akce
1:1 (1:0)
v nastaveném čase. Takový je ale fotbal.
Branka Čechovic: Jano. Rozhodčí: Vcelku jsme hráli, co jsme chtěli, rozStraka – Habich, Zemánek. ČK: 67. hodla ale červená karta.“
R. Klimeš (Č). Sestava Čechovic:
FC Beòov
Zelinka – Zacpal, Jano, Vinklárek, Ján
TJ Sokol Mostkovice
– Jansa (80. A. Pospíšil), R. Klimeš,
2:0 (1:0)
Kolečkář, Drmola (85. Frys) – Nejedlý (67. M. Klimeš), Jahl (75. Chme- Rozhodčí: Kučera – M. Pospíšil,
Balún. Sestava Mostkovic: Lukáš –
lík). Trenér: Jaroslav Klimeš.

R. Hanák, Chmelař (80. Kapunek),
Milar, V. Vojtíšek – Šlambor, Walter,
Musil – Jamrich, M. Vojtíšek (75.
Křišťan) – Dadák (70. Pospíšil). Trenér: Jiří Kamenov.
Hodnocení trenéra
Mostkovic Jiřího Kamenova:
„Do utkání jsme šli s respektem, soupeř doma těžko ztrácí body. Snažili
jsme se hrát ze zabezpečené obrany
na jednoho útočníka a dva podhroty,
oboustranně se jednalo o velice kvalitní fotbal. Byl to vyrovnaný zápas,
bohužel jsme dostali branku na 1:0.
Zatlačili jsme je a byli jsme lepší, oni
ale hráli na brejky a z jednoho jsme
v závěru dostali na 2:0. Trefili jsme
břevno, měli jsme dorážky, nedokázali
jsme ale naše akce dokončit. S hrou
jsem byl spokojen, je to ale otázka
koncovky, víc si věřit, neurychlovat
to. Oni byli přímočařejší, my hráli více
kombinačně.“
(jim)

Pivín a Vrchoslavice se přiblížily středu tabulky
Kralice
opět
neinkasovaly
a
zvítězily
RYCHLÝ

VEČERNÍK
Madìrka hrát nebude,
pøichází Novák

Klenovice na Hané (jim) - V podzimní části se Tomáš Novák dokázal
velice rychle etablovat z dorostenecké
do mužské kopané a vybojoval si post
v základní sestavě divizních Určic.
Následně si ale vážně poranil koleno
a na dlouhé měsíce o fotbal přišel. Mezi
marody je devatenáctiletý záložník
i v tuto dobu, i tak si jej ale jako svou
posilu vybraly Klenovice na Hané.
Nováček soutěže toužící po záchraně
v krajském přeboru přitom původně
věřil, že se bude moci alespoň v
části jarní půlsezony spolehnout
na výpomoc Ondřeje Maděrky,
třiadvacetiletého kmenového hráče
1.FC Slovácko ale i jeho zastavily také
zdravotní potíže. „Tomáš už je po operaci kolena, a když se zadaří, tak nám
pár zápasů stihne. Už se připravuje
v Prostějově. Naopak Ondra byl u
doktora a koleno bylo špatné, takže
se to rozhodl nepokoušet. I proto, že
plánuje vyjet do zahraničí,“ osvětlil
dění klenovický trenér Petr Navrátil.
Plumlov získal ètyøi posily

Plumlov (jim) - Tak přece jen bude
Marcel Zabloudil i v jarní části nastupovat v Plumlově! Původně se
zdálo, že se po podzimní části vrátí z
hostování do Držovic a bude se snažit
pomoci v jejich záchraně v okresním
přeboru, nakonec však zůstává v kádru lídra I.B třídy, skupiny „A“. Trenéru
Janu Peškovi se dále hlásila hned trojice nových tváří. „Podařilo se nám
ještě dotáhnout příchod Tomáše
Vargy, Marka Žídka a Marka Ostratického, naopak po operaci je Laďa
Ševcůj a stále se zotavuje Fana Plajner.
Snad jsme celkově neoslabili,“ informoval o novinkách oddílový sekretář
František Kocourek.
Varga měl původně z Hané Prostějov
namířeno do Pivína, místo záchrany
v nejnižší krajské soutěži tak bude
bojovat o postup. A celé trio strávilo
podzimní část v Čechovicích. Těm se
naopak alespoň podařilo na dalšího
půl roku přivést Matěje Klimeše
patřícího 1.SK Prostějov. Naopak
z určické farmy momentálně nikdo do Prostějova nezavítal, Petr
Halouzka se vrátil zpět do kádru
divizionáře.

´
´
zapasove
´ˇ
menicko

OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN:
11. kolo, sobota 18. dubna, 16.00:
Kostelec na Hané - Ráječko (neděle
19.4., 13:30), Kohoutovice - Mostkovice.

FC ŽEL
FC KRA

0
1

ŽELATOVICE, PROSTĚJOV Potřetí ze čtyř jarních odehraných
střetnutí udržel kralický gólman
Petr Števula čisté konto. A zásluhou
fungující defenzivy tak celé mužstvo získalo v tomto kalendářním

roce již sedm bodů, to mu zajišťuje pozici v horní polovině tabulky.
Zatím poslední tři body přibyly po
výhře na hřišti Želatovic.
„Bylo to vyrovnané remízové utkání, kdo dá gól, ten vyhraje. My jsme
měli štěstí, ale asi jsme si to zasloužili,“
přemítal po utkání usmívající se kouč
Kralic Ivo Gottwald.
Domácí hrozili téměř výhradně ze
standardních situací, které mají dobře
nacvičené, ze hry se prakticky k ni-

čemu nedostali. „Hru jsme měli pod
kontrolou, ve druhé půli jsme byli
blíže gólu a nakonec jsme ho také dali.
Těší mě ale hlavně třetí nula,“ užíval si
výsledku.
Rozhodující moment nastal sedmnáct minut před koncem. To se vydal Jaroslav Lehký po brejku sám na
gólmana, ten ho ve vápně fauloval za
žlutou kartu a nařízený pokutový kop
Valtr proměnil. Tři minuty nato navíc dostali domácí i červenou kartu

po faulu na Répala. Závěr si ale hosté
sami komplikovali a museli se o výhru
strachovat.
„Dostali jsme se pod tlak, domácí vsadili na dlouhé nákopy a my jsme neměli míč pod kontrolou. Uhráli jsme
to, ale mohli nastat problémy, úplně
jsme vyklidili střed hřiště,“ upozornil.
Nyní se kraličtí představí znovu na
domácí půdě. A sice se tak stane v sobotu 18. dubna od 16:00 hodin proti aktuálně třetím Velkým Losinám.

„Jsou překvapením a mají dobré, důrazné a tvrdé mužstvo, nemám ale strach,
vedoucí Nové Sady a druhý Šumperk
budou těžším oříškem,“ předpokládá.
Nyní oba celky dělí čtyři pozice a celkem jedenáct bodů. Na podzim se Severomoravanům podařilo zvítězit 2:0.
Hlavní nebezpečí hrozí ze strany Petra
Lineta, ten je se čtrnácti zásahy nejlepším střelcem soutěže. Osmkrát se trefil
Jiří Uvízl, pět branek přidali Petr Navrátil s Matějem Šinoglem.
(jim)

Konici v Medlově vykázali trenéra
MED
KON

2
1

MEDLOV, PROSTĚJOV Konický
Sokol se stal v tomto ročníku krajského přeboru dalším celkem, jenž
se přesvědčil o tom, že se v Medlově
nevyhrává! Na tamější prostředí si

v uplynulých týdnech a měsících stěžovala již řada trenérů a také konický
realizační tým nebyl příliš nadšený.
Hosté sice po půli o branku vedli,
nakonec však padli.
„Celé to hodně ovlivnil terén a vítr.
V prvním poločasu jsme hráli s větrem
a byli jsme nebezpečnější. Domácí se
dostali jen k závarům po standardkách,
ale žádné střele, my jsme měli více příležitostí, ale netrefovali jsme se,“ přibli-

žoval konický asistent Radek Řehák,
jehož ani tentokrát nepustil zdravotní
stav na trávník.
Otevřít skóre se podařilo přelobováním gólmana Blahovi, žádná pojistka
však nepřišla a po pauze následoval
trest. „Měli jsme branek dát více. Druhý poločas totiž nechci hodnotit, od
první minuty se stalo to, na co upozorňovali už předchozí trenéři. První faul
pro nás pískl až v patnácté minutě, kdy

to už bylo 2:1, vyrovnání předcházel
neodpískaný faul na nás a pokutový
kop snad viděl jen rozhodčí,“ smutnil
Řehák.
Domácí pak ještě po konické chybě
nastřelili břevno, to bylo z jejich strany
vše. Ovšem ani hostům se už nevedlo
a průběžný stav se až do konce střetnutí nezměnil. „Měli jsme několik šancí
i závarů, Blahu dvakrát vychytal gólman a nevyužili jsme ani rohové kopy.

Emoce tam byly, rozhodčí ale věděl, že
mu utkání nevyšlo, takže jsme dohráli
v jedenácti, vykázal ale našeho hlavního trenéra Romana Jedličku z lavičky,“
poukázal jeho asistent.
Nyní se koničtí opět představí v domácím prostředí, v neděli 19. dubna
přivítají od 16:00 hodin Želatovice.
Ty mají o pět bodů víc a náleží jim pozice uprostřed tabulky, na podzim zvítězili hráči z Přerovska jasně 4:0. (jim)

Klenovice opět padly a KOUČ ZVAŽUJE ODCHOD!
S KLNH
MOH "B"

0
3

KLENOVICE NA HANÉ, PROSTĚJOV Ani ve třetím jarním pokračování krajského přeboru se klenovičtí
fotbalisté bodů nedočkali. V souboji
dvou nováčků, kteří jsou shodně

ohroženi opětovným návratem do
I.A třídy, se hrálo o pomyslných šest
bodů a domácí celek stejně jako před
týdnem proti Šumperku nedokázal
ani jednou skórovat. Znamenalo to
tak potvrzení poslední pozice, byť
nebodovala ani předposlední trojice.
„Nezasloužili jsme si uhrát ani bod, takto
se o záchranu nehraje. U všeho jsme byli
později, soupeř byl lepší, pohyblivější,
měl dorostence s ligovými zkušenostmi

a bylo to poznat. Měli bojovnost, nasazení, to my ne,“ neskrýval rozhořčení
trenér poražených Petr Navrátil.
Do vedení se hosté dostali ještě v první půli, poté za stavu 0:1 neproměnil
Všianský pokutový kop a přišly dva
tresty v rozmezí dvou minut. „V šatně
jsem klukům řekl, že budu informovat
vedení, a pokud neuspějeme v následujícím utkání, tak odstoupím. Je to ale
v hráčích, ne trenérovi, buď chtějí, nebo

se na to vykašlou. Asi jsou smíření s I.A
třídou, s tímto by ale nemohli hrát ani
okresní přebor,“ podotkl.
Nyní míří klenovičtí na půdu vedoucích Nových Sadů, z jejich půdy Navrátil s výhrou příliš nepočítá. „Věřil jsem,
že nás nakopne závěr podzimu, nevím,
co víc udělat. Budu mluvit s předsedou
klubu panem Cetkovským a neodcházím ze zbabělosti, ale aby hráči dostali
nový impulz,“ vysvětlil svůj krok.

Nespokojen je se současným přístupem, kdy musel zrušit středeční trénink, na ten úterní se mu sejde jen pár
kluků a teprve páteční předzápasový
přiláká většinu kádru. „Je to na úrovni
I.B třídy... Bohužel zrovna na tento zápas
jsme byli kompletní a měl jsem pět náhradníků, na lavičce mi ještě zůstali Přikryl s Prášilem. Pochvalu však zaslouží
jen Polák s Rozehnalem a dva hráči jsou
na krajský přebor málo,“ smutnil. (jim)

Na fotbalovém E.ON Cupu utekl Prostějovu postup na penalty
KOSTELEC NA HANÉ Nejrozsáhlejší turnaj ze všech krajských kol uspořádali o víkendu Radek Kocourek a Jiří
Kresta ve fotbalovém areálu v Kostelci
na Hané. V kvalifikačním kole E.ON
Cupu pro hráče ročníku 2005 se zúčastnilo ve dvou dnech osmačtyřicet
týmů. Do celorepublikového Velkého
finále postupuje brněnská Líšeň, která
v superfinále vítězů obou hracích dnů
zdolala po dramatickém boji na penalty 1.SK Prostějov. Vítězům předal pohár starosta Kostelce Ladislav Hynek,
Večerník byl jakožto mediální partner
pochopitelně po oba dny u toho!
Při tak masivní účasti týmů nedošlo za
celé dva dny k žádným organizačním
zádrhelům, harmonogram pořadatelé
dodrželi. Jak připomněl Jiří Kresta, primárním faktorem pro kvalitu a úspěšnost
turnaje bylo počasí, které po oba dny
opravdu přálo. Na každý den byly rozplánovány čtyři skupiny po šesti účastnících,
první výkopy na čtyřech hřištích se usku-

tečnily o půl deváté, od dvou hodin odpoledne probíhaly vyřazovací boje.
V sobotu náš zástupce 1.SK Prostějov
bez zakolísání prošel svou skupinou a ve
čtvrtfinále přehrál Hranice 3:0. „Kluky
jsem pochválil, ale asi to nebylo taktické,
protože v semifinále proti Morkovicím
předvedli kluci bezkrevný výkon s remízou 1:1 a po penaltové loterii jsme
prohráli 8:9,“ vrtěl ještě v neděli hlavou
kouč Tomáš Páleník. Díky vítězství nad
Prusinovicemi si však „eskáčko“ zajistilo
důležitý bronz, který je nakonec posunul
do celkového superfinále. Sobotní vítěz
Sigma Olomouc totiž měla jako prvoligový klub účast v celorepublikovém
kole zajištěnu a Morkovice nesplňovaly požadavek počtu hráčů.
V neděli celý turnaj vrcholil soubojem
Prostějova s nedělním vítězem, Líšní. „V
prvním poločase jsme tahali za kratší konec a o přestávce prohrávali 0:1, ve druhé
patnáctiminutovce jsme ale byli lepší a
hru i výsledek srovnali. Škoda penalt,

„Musíme poděkovat hlavnímu partnerovi firmě E.ON za možnost uspořádat turnaj v takovém měřítku a dodání
hodnotných cen, za víkend se rozdalo
na šest stovek balónů značky Puma. Nejbližší akcí, kterou organizujeme, je série
šesti letních turnajů v Biskupicích pro
fotbalisty ročníků 2006, 2007 a 2008,“
díval se bezprostředně po skončení turnaje už do nejbližší budoucnosti Radek
Kocourek.
Jak doplnil Jiří Kresta, během dvou dnů
se zúročilo dvouměsíční úsilí, během
něhož museli pořadatelé najít adekvátní

areál místo Bedihoště. „Nakonec jsme
našli azyl zde v Kostelci, který byl kapacitně naprosto vyhovující. Početní diváci dali zápasům správnou kulisu. Kluci si
tady odehráli fotbalový maraton, protože za hrací den měli na kontě nějakých
sto dvacet minut. Je potřeba poděkovat
majiteli areálu TJ Sokolu Kostelec na
Hané, protože v průběhu celého turnaje fungovalo bezvadně veškeré zázemí
a servis pro účastníky i diváky,“ ocenil
Kresta, který může být se svým společníkem po víkendu po všech stránkách
spokojen.
(tok)

z výsledkù E.ON JUNIOR CUPu , Kostelec na Hané, 11. a 12. dubna 2015
Radost po vstřelení gólu si mladí Prostějováci během turnaje užili několikrát.
Foto: Josef Popelka

SOBOTA

kluci byli hodně zklamaní, ale za sedm
vítězství a dvě remízy ve dvou dnech se
rozhodně nemusí stydět. Předvedli jsme
se tady v dobrém světle,“ byl na své svěřence pyšný Páleník.

NEDÌLE

o 3. místo: Prusinovice – 1.SK Prostějov 0:2
finále: Sigma Olomouc – Morkovice 6:0
o 3. místo: Rousínov – Žebětín 2:3
finále: Líšeň – Šumperk 4:1
Superfinále: SK Líšeň – 1.SK Prostějov 2:2, pen. 10:9
Podrobné výsledky na webu www.fotbaloveturnaje-kk.cz a také www.vecernikpv.cz

hřišti důvěřoval. Byli jsme silnější na
míči, ale dvě minuty po pauze jsme si
nepokryli jediného hlavičkujícího hráče a z hranice šestnáctky jsme dostali na
PROSTĚJOVSKO Už tak nesmírně vyrov- 2:0. Tím se naše hra rozbila a přestalo
naná tabulka „A“ skupiny I.B třídy je po se nám dařit úplně.“

II.B třída skupina A
Kostelec na Hané
Plumlov
Otinoves
Pivín

víkendu ještě našlapanější. Aktuálně totiž
platí, že sedmé Vrchoslavice a čtrnáctý
Brodek u Přerova dělí jen dva body. Vedení
si vysokou výhrou pojistil Plumlov a zvítězit se rovněž podařilo
Vrchoslavicím a Pivínu, zbylé duo Otinoves, Kostelec na Hané vyšlo střelecky i bodově naprázdno.
Vrchoslavice

TJ Sokol Èekynì
TJ FC Kostelec na Hané
5:0 (1:0)

Rozhodčí: Sigmund – M. Navrátil, Menšík. ČK: Juračka. Sestava Kostelce na
Hané: L. Menšík – Synek, Baláš, Chytil,
Juračka – Móri, T. Menšík, Langr, Grepl –
Preisler, Vařeka. Trenér: Ivo Vykopal.
Hodnocení trenéra
Kostelce na Hané Ivo Vykopala:

„Je to vysoká porážka, v první půli to
tak ale nevypadalo. Dlouho to bylo
nerozhodné utkání, které ale výrazně
ovlivnila velká chyba levého beka Honzy Juračky, který krátce před přestávkou
fauloval v pokutovém území, o chvíli
později navíc znovu fauloval uprostřed
hřiště a až do konce utkání nás bylo o
jednoho méně. Domácí ale nehráli
nijak výrazně, takže jsem o přestávce
hráčům na nerovném terénu a menším

Hodnocení trenéra
Vrchoslavic Romana Šmída:
„Jsou to povinné tři body, Brodek hrál velice zodpovědně zezadu. Mají mladé mužstvo, které nepatří na spodek tabulky, jsou
technicky vyspělí a nebudou body moc
rozdávat. Zvítězili jsme ale zaslouženě, měli
TJ Sokol Horní Moštìnice
jsme ještě další dvě tři šance a soupeře jsme
TJ Otinoves
k ničemu nepustili, měl jen pár střel z dálky.
1:0 (1:0)
Terén byl tvrdý a hrbolatý, takže to bylo
Rozhodčí: Kopecký – Dokoupil, Majer. těžké na kombinaci, byli jsme ale lepší. Oni
Trenér Otinovsi Tomáš Hrdlovič ne- neměli žádnou gólovku, když hráli jen po
měl po utkání dostatek času na zhod- vápno, od nás ještě Hradil s Holubem měli
nocení.
šance a také Šimek vystřelil těsně vedle.
Dostali jsme se do horní poloviny, v ní jsme
TJ Sokol Vrchoslavice 1946
už ale dávno měli být.“ (úsměv)
FK Brodek u Pøerova
1:0 (0:0)

Branka: 78. Polášek z penalty. Rozhodčí: Fojtek – Lasovský, Millar. Sestava Vrchoslavic: Loučka – P. Horák
ml., Šmíd, Hradil, Jiříček – Zatloukal,
Holub, Polášek (80. P. Horák ml.), Lacina (82. Konupka), Chvojka – Šimek
(90. Petlach). Trenér: Roman Šmíd.

TJ Sokol v Pivínì
FK Slavoj Kojetín „B“
3:0 (2:0)

Branky: 20., 30. a 65. J. Svozil. Rozhodčí: Valouch – Sedláček, Šafařík.
Sestava Pivína: V. Svozil – R. Švéda,
Spálovský, Martinec – Bartoník (88.
Hýžďal), Vrba, J. Svozil ml., Šišma –

Sedlák (75. Filka), Špaček, Žondra (60.
Molčík). Trenér: Jaroslav Svozil st.
Hodnocení trenéra
Pivína Jaroslava Svozila:
„Učinili jsme hodně důležitý krok směrem
k záchraně, od prvního zápasu se hodně
odvíjí psychika mužstva. Vrátili jsme se
ke hře na tři obránce a defenziva zahrála
dobře, třemi brankami se zaskvěl Svozil a
přínosem byl útočník Špaček, odvedl velké
penzum práce. Vrátili jsme se k bojovnosti
a podařil se nám vstup do utkání, už v páté
minutě trefil Svozil tyčku, dále dvakrát proměnil trestňák ze stejného místa. V další
gólovce trefil Špaček břevno a ve druhé
půli zvýšil na 3:0 Svozil. Byli jsme spokojeni, nikam jsme nepospíchali a posledních
dvacet minut jsme se stáhli a nechali hrát
soupeře. Ubránili jsme to ale a do vyložené
šance jsme je nepustili.“
(jim)
TJ Sokol Plumlov
1.FC Viktorie Pøerov „B“
9:0 (4:0)

Více čtěte na straně 28

Hvozd vysoko zvítězil, ostatním se nevedlo
střední vzdálenosti, kdy nastaly zmatky
při autovém vhazování. Pak jsme začali
hrát fotbal, také my jsme vyslali nebezpečnou střelu, ale domácí zvýšili na 2:0.
Ve druhé půli jsme to zkusili zvrátit,
dostali jsme se k několika nadějným
pokusům a deset minut před koncem
jsme i snížili, bohužel se náš hráč nacházel v ofsajdu. Šance byly, ale nestačilo to. Nedokázali jsme dát branku, takže jsme si nezasloužili vyhrát. Do jara
jsme tak nevstoupili ideálně, ale věřím,
že se to zlomí. Už teď v pátek dohráváme utkání v Nových Sadech a v neděli
hrajeme další kolo.“

II.B třída skupina B
Kostelec na Hané

PROSTĚJOVSKO Opětovně jen dva body
scházejí fotbalistům Hvozdu, aby opustili
Pivín
předposlední pozici a přiblížili se záchraně
Vrchoslavice
v „B“ skupině I.B třídy Olomouckého KFS.
Zajistilo jim to vysoké čtyřbrankové vítězství
na trávníku Doloplaz, které ještě také nemají nic jisté. Zvítězit dokázal
i poslední Velký Týnec, jenž nedovolil ani jednu branku Protivanovu,
ten tak nevyužil možnosti posunout se na třetí místo. A padl i Jesenec,
který tak opustil horní polovinu průběžného pořadí.
Plumlov

Otinoves

TJ Sokol Velký Týnec
TJ Sokol Protivanov
2:0 (2:0)

Rozhodčí: Šebesta – Langhammer,
Halenka. Sestava Protivanova: R. Vybíhal – M. Bílek (73. Hruban), Dvořák,
J. Vybíhal, M. Sedlák – M. Pospíšil, D.
Sedlák, Kropáč – T. Pospíšil (79. Milar),

F. Pospíšil (57. Z. Pospíšil), R. Sedlák
(63. V. Nejedlý). Trenér: Josef Pospíšil.
Hodnocení trenéra
Protivanova Josefa Pospíšila:
„Nezačalo to pro nás šťastně, už ve třetí
minutě přišlo první varování v podobě
spojnice ze třiceti metrů. A v sedmé
minutě to bylo 1:0 po další střele ze

TJ Doubrava Haòovice
SK Jesenec
4:0 (4:0)

Rozhodčí: Grygar – Žvátora, OFS.
Sestava Jesence: Kýr – Žouželka, Továrek, Horák – Kořenovský, Čížek, M.
Laštůvka, Zajíček, Konečný – P. Tichý, J.
Tichý. Trenér: Petr Tichý starší.

Hodnocení trenéra
Jesence Petra Tichého:
„Od patnácté minuty nebylo o co hrát,
už to bylo 4:0. Výsledek ale neodpovídal
hře, nepohlídali jsme si ale tři standardky a dostali jsme gól z penalty. Bylo to o
nedůslednosti, první gól jsme dostali po
signálu už ve dvanácté sekundě, druhý v
páté minutě z přísné penalty. Druhý poločas už byl v pohodě a měli jsme i náznaky,
gól jsme ale nedali, zatímco soupeři tam
předtím spadlo všechno. Těžko se s tím
ale něco dělá za takového stavu, v hlavách
to je a jsem rád, že to odmakali až do konce. Takový zápas je potřeba si protrpět až
do konce, proto jsem nestřídal.“
TJ Sokol Doloplazy
FC Hvozd
0:4 (0:2)

Branky: V. Bílý 2, Z. Poles 2. Rozhodčí: Hubený – Vičar, Vrána. Sestava
Hvozdu: Koutný – Novotný, Hlavinka, Mlýnský (65. J. Bílý), Pírek – P.

SPORTIKA - II.TØÍDA:

III.TØÍDA:

IV.TØÍDA:

Vrahovice - Skalka 6:1 (4:1), Smržice - Určice B
2:0 (1:0), Nezamyslice - Držovice 5:1 (2:0), Kralice B - Zdětín 1:5, Čechovice B - Brodek u PV 1:2
(1:1), Sokol Olšany - Haná Prostějov 0:2 (0:2),
Přemyslovice - Horní Štěpánov 1:0 np (0:0).

Pivín B - Protivanov B 2:1, Kladky - Bedihošť
2:3, Čechy p.K. - Tištín 2:3 np, Ptení - Mostkovice B 2:1 (1:1), Nezamyslice B - Dobromilice
2:1 np, Vícov - Otaslavice 2:1 np (0:0), Výšovice
- Němčice 1:2 (0:1).

Ivaň - Brodek u PV B 1:2 np (1:1), Vrahovice B Pavlovice 0:3 (0:2), Kostelec B - Tvorovice 2:1,
Brodek u Ko. - Přemyslovice 1:0 (0:0), Plumlov
B - Doloplazy 1:0 np (0:0), Želeč - Biskupice
2:3 (1:1).

1. TJ Haná Nezamyslice
12
2. Sokol Vrahovice
11
3. TJ Haná Prostějov
11
4. Sokol Horní Štěpánov 10
5. Sokol Určice B
8
6. FK Skalka 2011
9
7. Sokol Brodek u Prostějova 8
8. Sokol Čechovice B
7
9. Sokol Zdětín
7
10. Sokol Přemyslovice
5
11. TJ Smržice
5
12. Sokol Olšany
4
13. FC Kralice na Hané B 2
14. Sokol Držovice
1

1. FK Němčice n/H.
13
2. Sokol Vícov
10
3. Sokol Tištín
9
4. Sokol Otaslavice
9
5. FC Ptení
8
6. FC Dobromilice
8
7. TJ Sokol Kladky
8
8. Sokol Protivanov B
7
9. TJ Haná Nezamyslice B 5
10. Sokol Čechy p. Kosířem 6
11. F.C. Výšovice
4
12. TJ Sokol v Pivíně B
4
13. Sokol Bedihošť
4
14. TJ Sokol Mostkovice B 2

1. Jiskra Brodek u Konice
2. Oresvo Sokol Plumlov B
3. FC Kostelec na Hané B
4. Pavlovice u Kojetína
5. Sokol Vrahovice B
6. Brodek u Prostějova B
7. Sokol Tvorovice
8. TJ Biskupice
9. FC Morávia Doloplazy
10. Sokol Přemyslovice
11. Sokol Ivaň
12. Želeč

1
1
2
0
2
1
2
1
0
2
1
0
1
1

1
3
0
1
2
0
0
1
1
1
1
3
1
0

2
1
4
5
4
7
7
7
9
9
10
9
12
14

53:12
50:19
41:23
49:24
39:28
35:36
29:32
36:34
42:55
29:41
33:58
23:36
15:38
22:60

39
38
37
31
30
29
28
24
22
20
18
15
9
5

2
3
1
0
3
1
0
0
3
0
3
1
0
2

1
2
2
3
0
2
1
0
0
2
0
2
3
1

1
2
5
5
6
6
7
10
8
8
9
10
10
10

40:18
47:15
40:26
38:29
29:24
44:37
44:38
34:40
29:42
42:53
19:26
31:52
38:58
22:39

44
38
31
30
30
28
25
21
21
20
18
16
15
11

12
9
10
9
7
5
5
4
4
3
2
0

1
2
0
0
0
2
1
1
0
0
0
0

0
1
1
1
0
0
1
0
1
0
1
1

0
0
2
3
6
6
6
8
8
9
10
12

62:7
48:10
65:22
43:23
32:43
39:40
33:23
18:43
21:46
14:26
13:50
11:66

38
32
31
28
21
19
18
14
13
9
7
1

Muzikant (75. Antl), Vánský, F. Bílý,
V. Bílý – Z. Poles (80. Dostál), Křeček
(70. Kučera). Trenér: Rudolf Švehla.
Hodnocení trenéra
Hvozdu Rudolfa Švehly:
„Očekávali jsme velice těžké utkání a
průběh to potvrdil. Kluci k tomu ale přistoupili zodpovědně a všichni si zaslouží
pochvalu za bojovnost. Do vážnější šance
jsme je nepustili, měli snad jen jednu střelu,
jejich nebezpečné protiútoky se nám dařilo zastavovat u velkého vápna. Dali jsme
sice čtyři branky, musíme ale podotknout,
že domácí měli slabšího gólmana. První
a třetí gól dal Vojta Bílý z přímáku ze stejného místa, druhý Zbyněk Poles, když šel
sám na brankáře. Šest minut před koncem
rozehrával Zbyněk Poles z poloviny hřiště,
brankář si špatně stoupl a byl z toho gól. Od
stavu 3:0 začali hrát domácí velice nečistě
až surově, hra se rozkouskovala a už to nebyl fotbal. Kluci zaslouží pochvalu i za to, že
udrželi nervy na uzdě a nenechali se vyprovokovat.“
(jim)

zprávy od
zeleného stolu...
Sportovnì-technická komise OFS
Prostìjov na svém zasedání dne
9. dubna 2015 rozhodla:

1. Nepodmíněně:
Martin Spálovský (TJ Sokol Pivín) – 1 SU od
6.4.2015, DŘ čl. 11/1.
Zapsal Karel Kubalák, sekretář OFS,
souhlasil Jaroslav Čížek, předseda DK
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MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
22. kolo: Orlová - 1.SK Prostějov
(neděle 19.4., 10.15, rozhodčí: Klíma
- Dubravský,Zd. Kneisl).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DIVIZE, SKUPINA „E“:
22. kolo: Určice - Mohelnice (sobota
18.4., 16.00, Mojžíš - Bureš, Streit).
MIA REALITY
KRAJSKÝ PØEBOR:
22. kolo, sobota 18. dubna, 16.00:
Nové Sady - Klenovice na Hané, Konice - Želatovice (neděle 19.4., 16.00),
Kralice na Hané - Velké Losiny.
SMOOS I.A TØÍDA,
SKUPINA „B“:
18. kolo, neděle 19. dubna, 16.00:
Lipová - Štěpánov, Náměšť na Hané
- Čechovice (sobota 18.4., 16.00),
Mostkovice - Opatovice.
I.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
18. kolo, neděle 19. dubna, 16.00:
Přerov „B“ - Pivín (14.00), Otinoves
- Čekyně (sobota 18.4., 16.00), Kostelec na Hané - Vrchoslavice (sobota
18.4., 16.00), Radslavice - Plumlov.
FGP STUDIO I.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:

18. kolo, neděle 19. dubna, 16.00:
Protivanov - Haňovice, Jesenec Doloplazy (sobota 18.4., 16.00),
Hvozd - Slavonín.
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U19:

20. kolo: Třinec - 1.SK Prostějov (sobota 18.4., 10.15, Trigas - Přeček, Picmaus).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA
- U17, sk. „B“, jaro:

14. kolo: 1.SK Prostějov - Kroměříž
(čtvrtek 16.4., 14.00, Polák - Kopecký, Dokoupil). 5. kolo: Kroměříž
- 1.SK Prostějov (sobota 18.4., 10.15,
Drozdy - Zl KFS, Zl KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA
- U16, sk. „B“, jaro:

14. kolo: 1.SK Prostějov - Kroměříž
(čtvrtek 16.4., 16.00, Kopecký - Polák, Dokoupil). 5. kolo: Kroměříž 1.SK Prostějov (sobota 18.4., 12.15, Zl
KFS - Drozdy, Zl KFS).
RELAX CENTRUM
KRAJSKÝ PØEBOR - dorost:

18. kolo: Kostelec na Hané - Nové
Sady (sobota 18.4., 11.00), Určice Nemilany (sobota 18.4., 10.00), Litovel- Konice (sobota 18.4., 10.15).
LION SPORT KRAJSKÁ
SOUTÌŽ - dorost:

18. kolo: Němčice nad Hanou - Doloplazy (sobota 18.4., 10.00), Smržice - Protivanov (sobota 18.4., 10.45).
PØEBOR OFS PROSTÌJOV
- SPORTIKA II. TØÍDA:

18. kolo, sobota 18. dubna, 16.00
hodin: Haná Prostějov - Čechovice
„B“, Brodek u Prostějova - Přemyslovice (neděle 19.4., 16.00), Horní
Štěpánov - Kralice na Hané „B, Zdětín
- Nezamyslice (neděle 19.4., 16.00),
Držovice - Smržice, Určice „B“ - Vrahovice (neděle 19.4., 16.00), Skalka
- Olšany (hřiště Klenovice na Hané).
III. TØÍDA:

18. kolo, neděle 19. dubna, 16.00
hodin: Bedihošť - Pivín „B“, Protivanov „B“ - Výšovice (sobota 18.4.,
16.00), Němčice nad Hanou - Vícov,
Otaslavice - Nezamyslice „B“ (sobota 18.4., 16.00), Dobromilice - Ptení,
Mostkovice „B“ - Čechy pod Kosířem
(sobota 18.4., 16.00), Tištín - Kladky.
IV. TØÍDA:

14. kolo, neděle 19. dubna, 16.00
hodin: Pavlovice u Kojetína - Želeč,
Biskupice - Plumlov „B“, Doloplazy Brodek u Konice, Přemyslovice „B“
- Kostelec na Hané „B“ (sobota 18.4.,
16.00), Ivaň - Tvorovice (sobota 18.4.,
16.00), Brodek u Prostějova „B“ - Vrahovice „B“.
PØEBOR OFS
PROSTÌJOV DOROSTU:
12. kolo: Brodek u Prostějova - Pivín
(sobota 18.4., 10.00), Plumlov - Kralice na Hané (neděle 19.4., 10.00).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
(jim)
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rozhovor Večerníku

„S JEDNÍM DOLAREM JSEM DOKÁZAL HRÁT ASI PŮL HODINY!“
Hráč prostějovského „eskáčka“ a reprezentant České republiky v malé kopané
Jan Koudelka se ohlíží za světovým šampionátem v USA, kde navštívil i Las Vegas
Tomáš

KALÁB
PROSTĚJOV Několik
dnů po příletu z mistrovství světa v malé kopané, které se konalo ve
Spojených státech amerických, je už to opět ten
obvyklý, dobře naladěný
„Koudy“. Jen co se sotva
srovnal s časovým posunem, zařídil ve spolupráci
s Martinem Hirschem dva
góly rezervě Slovácka. Na
prvním světovém šampionátu sice český tým
nepřekročil svůj stín, ve
čtyřech těžkých zápasech
ale rozhodně nezklamal.
Uprostřed povelikonočního týdne jej před tréninkem navštívil Večerník,
aby se s odstupem několika dnů dozvěděl něco zajímavého ze zákulisí amerického zájezdu. A zrovna Jan
Koudelka má rozhodně
o čem vyprávět...
●● Začněme tím, jak jste se objevil na americkém kontinentu obrazně řečeno s dolarem v kapse?
„Začalo to ve čtvrtek, den před odletem, kdy se celá naše výprava sešla
v pražském penzionu kousek od letiště. Při společné večeři jsme se bavili také o tom, co si vzít s sebou do
letadla. Zkušenější spoluhráč dobře
radil, že by bylo vhodné mít jednu
sadu dresů, protože se může stát, že
některá zavazadla včas nedojdou.
V té chvíli jsem to považoval za poněkud bláznivý nápad, ale přesto
jsem se podle rady zařídil. Takže jediné věci, které se mnou přicestovaly
na místo určení, byly nakonec dres,
štulpny a kraťasy...“ (úsměv)
●● To byla cesta do zámoří tak
komplikovaná?
„V Praze jsem v pátek ráno odevzdal
svou tašku se všemi věcmi a měl
jsem ji vidět až v Detroitu, při přestupu v Paříži se zavazadla přesměrovávala automaticky. V Detroitu jsme
čekali u výdeje zavazadel, ale moje
taška i zavazadla Davida Bednáře
nikde. Personál nás uklidňoval, že
za námi přijedou ještě večer do Las
Vegas, pak z toho byl druhý den ráno
a druhý den odpoledne, kabela
ovšem pořád nikde...“
●● Jak jste nepříjemnou situaci
řešil?
„V baťůžku u sebe jsem měl jen ten
jeden kompletní dres, sluneční brýle
a fotoaparát. Takže ostatní věci jsem
si musel postupně dokupovávat nebo
primárně půjčovat. Na sobě jsem měl
jako všichni ostatní reprezentační
teplákovou soupravu, což mi dlouho
nevydrželo. Vždycky se někdo slitoval
a nějakou část ošacení mi půjčil, takže
druhý den jsem už měl většinu věcí,
které však nebyly moje. Byla to docela legrace. Nešlo jinak, než to brát
s humorem.“ (smích)
●● Dočkal jste se nakonec svých
věcí?
„V Americe jsem je už neviděl. Dostával jsem pouze průběžné zprávy,
kde se tak zhruba nachází. Když
jsme se přesunuli do Chicaga, měl
jsem hlášku, že údajně přibyla do
Ontaria, kde jsme byli předtím.
Možná nejblíže své tašce jsem byl na
letišti v Los Angeles. Šli jsme se pře-

ptat na přepážku, jestli je pravdivá
informace, že by se naše tašky měly
nacházet ve zdejším skladu. Dva nepříliš ochotní pracovníci to po chvíli
hledání ale nepotvrdili. Další informace ujišťovala, že ztracená zavazadla byla předána na palubu našehoo
u,
zpátečního letu do Amsterdamu,
rovšem jakýkoli důkaz k tomuto tvrzení chyběl.“
u
●● Máte je tedy vůbec, nebo jsou
nenávratně ztraceny!?
„V Amsterdamu jsem tašku zasee
neviděl, navíc jsme se tam zdrželili
jeden den navíc kvůli nepříznivémuu
počasí. Do Prahy jsme se tak dostalili
až ve středu a světe div se, moje taš-ka na mě čekala už od úterý! (smích))
oA to jsem ještě dopadl líp než sposi
luhráč Bednář, kterému dodnes asi
létá po světě... Spoluhráči měli ještěě
smysl pro dramatický efekt a taškuu
mi schovali. Já jsem popadnul vakk
s balóny, o který jsem se po celouu
m
dobu staral, a hlášky o tom, že mám
vlastní tašku za rohem, jsem vůbecc
nebral vážně. Až jsem se přesvědčilil
na vlastní oči. Takže, jak jsem si ji
před odletem doma sbalil, tak jsem
všechny věci zase nepoužité vyskládal do skříně.“
o
●● Václav Havel s sebou svého
k
času nosil zubní kartáček. Tak
prozíravý jste asi nebyl?
al
„Potřeby osobní hygieny jsem dostal
na letišti v Las Vegas jako balíčekk
al
poslední záchrany, který obsahoval
nt
zubní kartáček s pastou, deodorant
aa tričko na spaní. To je běžná praxe na letištích, pokud se zavazadlaa
zatoulají. No, a v Amsterdamu, kdee
jsme byli nuceni neplánovaně no-covat, jsme stejný balíček dostalili
všichni. Takže já jsem ve finále naa
ní
celé téhle historii vydělal dva zubní
kartáčky.“ (úsměv)
d
●● Jaký program jste měli před
zahájením šampionátu?
„V Las Vegas jsme na sebe v pátek naa
letišti vzájemně čekali, protože jsmee
byli rozděleni na dvě skupiny. Užž
y.
tam byly k vidění herní automaty.
aPod hotelem, kde jsme byli ubytovaní, bylo obrovské kasino. Šli jsme see
pochopitelně hned podívat.“
●● Kolik jste vyhrál?
m
„Nic! Ale s jedním dolarem jsem
ci
dokázal hrát asi půl hodiny. Kluci
z toho byli docela nešťastní, protožee
m
už chtěli jít spát na hotel, a já jsem
tam pořád za ten jediný dolar jel naa
automatu.“ (směje se)
●● Co jste ještě viděli z Las Vegas??
a„Nejprve jsme byli dopoledne v baezénu a ve vířivce, abychom zregenerovali po cestě. Odpoledne jsme pakk
éšli po nákupech a v podvečer byl trénink. A teprve až po něm jsme šli na
hlavní ´trip´ do samotného centra,
kde jsou ony pověstné mrakodrapy.
Ve Vegas se kasinům prostě nevyhnete... (úsměv) Šel jsem do jednoho
obchodu a z něho vedl průchod dozadu, kam jinam než do velkého kasina. Asi nejzajímavější bylo kasino
pod „eiffelovkou“, zmenšeninou té
skutečné, jehož interiér dělal zajímavé iluze prosluněného dne, byť byla
hluboká noc. Žádný koncert jsme
nakonec neabsolvovali, všechny
začínaly v osm hodin, kdy my jsme
teprve končili trénink. Po převlečení na hotelu jsme na onen ´trip´ do
města vyráželi až v půl desáté.“
●● Proč jste vlastně začátek pobytu trávili v Las Vegas?
„Ono se tam původně mělo hrát, až
později byla naše utkání přeložena do
Ontaria. Vedení výpravy nám tento
zážitek ponechalo jako jakýsi bonus,
když už jsme byli na americké poměry tak blízko, byla by škoda se do toho
slavného města nepodívat.“
●● Kde jste tedy hráli první zápasy šampionátu?

„V neděli jsme se přesunuli do Ontaria, což má pouze shodné jméno
se známější kanadskou provincií. Na
místní poměry to je menší město, ale
jinak bylo z našeho pohledu docela
y jjsme znali ponejvíce
p j
velké,, byť
cestu
z haly do hotelu. Ještě v podvečer
jsme potrénovali v místním tréninkovém centru a teprve v pondělí

stopovala na čistý čas. Tříbranková
ztráta s USA mnoho neznamenala,
skóre se dalo dohnat, ale také ztratit
velmi rychle.“
●● Druhé utkání s Kazachstánem
j vyhráli,
y
, byl
y to nejlehčí
j
p
jste
soupeř?
„Přestože Kazachstán byl relativně
nejpřijatelnější soupeř, pro nás byl
paradoxně možná jeden z nejtěžších.

●● Mrzelo vás, že závěr utkání
s domácím celkem ovlivnili rozhodčí?
„Místní noviny psaly už den předem, že domácí výběr je jasným
p y, přitom
p
vítězem skupiny,
v případě
našeho vítězství by to tak samozřejmě nebylo. Už toto asi ho
hovoří za vše
a nemá cenu se k tomu ddál vyjadřo-

šli spát, protože další den už ve čtyři
ráno jsme jeli na letiště.“
●● Co zajímavého jste si koupil?
„Hlavně oblečení, protože jsem na
sebe nic neměl. (úsměv) Jinak jsem si
na památku přivezl pár žetonů z Las
Vegas.“
●● Kdybyste měl vybrat ten největší zážitek, co by to bylo?

„Ze slunné K alifornie
nebyl přelet
do mrazivého Chicag
a příliš příjemný,
zvlášť v mém přřípadě.
Z třiceti stupňů
do mínus pěti a já
j měl jenom mikinu
..“
Oni totiž hráli víc futsalovým způsobem, hodně si měnili posty, na to
jsme nebyli moc zvyklí. Takže výsledek vypadal líp, než jsme cítili zápas
samotný. Každopádně naše skupina
byla určitě jedna z nejtěžších.“
●● Oslavy po vedoucím góle proti USA jste si ale viditelně užíval...
„Celý šampionát byla hlavně show
pro diváky. Těm bylo v podstatě jedno, kdo s kým hraje, důležité bylo
oslavovat branky a ta atmosféra se
brzy z hlediště přelila i na samotné
aktéry.“

měnil destinaci
vat... Stejně jsme měnili
by asi lepší
a v konečném účtování bylo
kter je úplně
být vyřazeni Brazílií, která
jiná kvalitativní úroveň, než třeba
Německem.“
a začínala
●● Ve čtvrtfinále se už asi
projevovat únava?
„Přesun před play off byl dost vyčerhne po zápapávající, protože jsme hned
se s Amerikou letěli přes C
Chicago do
a
Detroitu, pak ještě jeli autobusem.
Odpoledne jsme přijeli na hotel, dali
si oběd a večer už hráli ččtvrtfinále...
Br
A bohužel to nevyšlo, Brazílie
byla
zápa své kvavelkým favoritem a v zápase
lity potvrdila.“
●● Jaký program jste m
měli od vydomů
řazení do návratu domů?
„Zprvu jsme ještě zůstali ve Flyntu,
autom
navštívili muzeum automobilových
veteránů a pár dalších zzajímavostí.
O den později jsme se př
přesunuli do
Chicaga, kde jsme chtěli jjít na hokej,
ovšem Blackhawks hráli už v pátek.
jedn
d ím krajanem, co žij
S jedním
žije v Chicagu uužž dvacet let, jsme proš
prošli centrum
mrak
mr
akod
odra
r py, zašli do če
s mrakodrapy,
české hospody, kde
kde točí
točí Plzeň
Plzeň a Staropramen.
Sta
dy,
nedě
ne
dělili jsme ještě naku
V neděli
nakupovali, podívali se na finále a hned po večeři

„Jeli jsme tam kvůli fotbalu, takže
bych to viděl na zápas s Amerikou.
To byla opravdu paráda. Jinak jsme
se koupali v Pacifiku, v Las Vegas
jsme prošli kasina, viděli jsme i San
Diego, kde je s množstvím Mexičanů zase úplně jiná atmosféra. Ze
slunné Kalifornie byl přelet do mrazivého Chicaga nepříliš příjemný,
zvlášť v mém případě. Z třiceti stupňů jsme přiletěli do mínus pěti a já
měl jenom mikinu...“
●● Dá se srovnat tým z miniEURA s tímto výběrem?
„Byli jsme zase dobrá parta, stejně
jako v listopadu, což bylo asi to nejdůležitější. Typově jsme tam byli
stejní hráči, takže i přes nějakou obměnu týmová chemie fungovala.“
●● Jaká je nejbližší reprezentační
akce v malé kopané?
„Letos v září se hraje mistrovství
Evropy v Chorvatsku, to bude už
klasicky opět na venkovních hřištích. Někdy v červenci by měl být
přípravný kemp, kde se bude rodit
sestava na tuto akci. Zajímavostí
je, že v roce 2017 by měla evropský šampionát pořádat Česká
republika.“

vizitka

JAN KOUDELKA

Foto: Josef Popelka
ráno jsme si mohli ´osahat´ hřiště
v hale, kde jsme večer nastoupili
k prvnímu zápasu proti Salvadoru.“
●● Zámořské pojetí malé kopané
s mantinely bylo asi hodně nezvyklé?
„První zápas jsme si na mantinely teprve zvykali, v reálné hře je to přece
jen něco jiného. Salvadorci nám dali
pět gólů a všechny o mantinel. My
jeden. Pro gólmany to byla zpočátku tak trochu loterie. Ale postupem
času jsme umění hrát o mantinel na
trénincích pilovali. Markantní rozdíl
byl v zápase s Američany. Když si
soupeř nahrával o mantinel, hráč už
stál na místě určení, protože přesně
věděl, kam mu to spoluhráč pošle.
My byli spíš jako panáčci, kteří se
do jisté míry chaoticky pohybovali,
odhad jsme si až tak rychle nevypracovali.“
●● V utkání se Salvadorem bylo
skóre jako na houpačce...
„Skóre se přelévalo v každém zápase. Při hrací době čtyřikrát patnáct
minut se poslední pětiminutovka

✓ narozen 12. března 1992 v Boskovicích
✓ fotbal začal hrát v Boskovicích, nedaleko od nich stále
bydlí
✓ dorostenecké kategorie strávil v Sigmě Olomouc
✓ hrál také v Líšni, Jihlavě, Zábřehu na Moravě a Blansku
✓ je rychlostním typem záložníka s tahem na branku
✓ aktivně činný je také ve futsalu a především v malé kopané, v níž to dotáhl
až do reprezentace České republiky
✓ účastník loňského mistrovství Evropy, kde s týmem ČR vybojoval bronzové medaile. Na nedávném mistrovství světa v USA skončili Češi pátí
✓ zajímavost: byla mu diagnostikována cukrovka, je na léčbě inzulinem,
přesto dosahuje vrcholových sportovních výsledků

15012210019

V rámci exkluzivního
interview pro
o Večerník
se ptal
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BOXEŘI
MĚLI
PROTI
NITŘE
NA
BODY,
TĚSNĚ
TO
NEVYŠLO
Ani bouřlivé prostředí zaplněné sokolovny nepřevážilo vyrovnané zápasy na domácí stranu
Po zranění i několika porážkách v řadě
se prostějovská opora konečně dočkala vítězství. A to dokonce proti velice
silnému soupeři, který se řadí mimo
špičku i na mezinárodním poli. „To se
nám už dlouho nestalo, aby ‚zakopl‘
Michal Zátorský. Takový zápas se ale
doma vyhrává, beru to tak a nemám
proti tomu nic,“ ohlížel se za tímto duelem slovenský trenér Tibor Hlavačka.
Hodnocení domácího kouče
Petra Novotného:
„Hamo perfektní, předvedl excelentpaňské, o titul jí může připravit pou- ní výkon. V letošním ročníku dosud
ze shoda nepředvídaných okolností, nevyhrál a myslím si, že překvapil
i sám sebe. Měl prostě den a Míšu
zejména pak porážka 0:16 v Praze.
Zátorského úplně vyškolil. Přitom šlo
váhová kategorie do 56kg: o medailistu z mistrovství Evropské
Filip Barák unie a úspěšného na turnajích, sedlo
Michal Takács
mu to, perfektní zápas a klobouk dolů.“

PROSTĚJOV Poprvé v tomto
kalendářním roce se interligoví
pro Večerník
borci BC DTJ Prostějov představili v prostředí domácí sokolovJiří MOŽNÝ
ny na Skálově náměstí. Po podzimním domácím vítězství nad polskými Gliwicemi a jarní kontumační výhrou nad slovenskou Dubnicí se ovšem třetího dvoubodového zisku v letošním ročníku mezinárodní soutěže nedočkali.
Soupeřem jim totiž byla tabulkově zcela suverénní Nitra, která ani
na Hané výsledkově nezaváhala, byť některá rozhodnutí arbitrů
byla minimálně sporná...
původní reportáž
áž

Prostějovský celek připravil několik
překvapení, když se poprvé v sezoně
představili Bohuslav Kočka, Jakub
Bambuch i Tomáš Vaněček. Všichni
tři sice odcházeli z ringu poraženi,
ale po kvalitních výkonech, za které
se nemusí stydět. Pro ještě teenagera
Kočku šlo o velkou mezinárodní premiéru, v níž mu chyběly větší zkušenosti, jeho kolegu z „pětasedmdesátky“ nepodrželo nepsané pravidlo, že
podobné souboje vyznívají spíše pro
pořádající oddíly a vítězství přiřkli
rozhodčí i Vaněčkovu soupeři.
Mezi návštěvníky osmého interligového kola tradičně nechyběl
ani první náměstek hejtmana Olomouckého kraje Alois Mačák, jenž
o přestávce společně s prostějovským primátorem Miroslavem Pišťákem ocenil úspěšné mládežníky.
A právě směrem k městu i kraji
putovalo za dlouhodobou podporu poděkování ze strany prostějovského trenéra a starosty celé DTJ
Petra Novotného.
Prostějov tak zůstal uprostřed tabulky na třetím místě, stejně tak si
vedení v tabulce pojistila Nitra. A ta
již pomalu může začít chladit šam-

0:3 na body

V nejnižší hmotnostní kategorii hostům chyběla opora Viliam Tanko, i bez
něj ale Nitra začala bitvu vítězně. Filip
Barák měl proti sobě zdatného soupeře, a přestože se snažil a bojoval, o vítězství jeho soupeře nebylo pochyb.
Hodnocení domácího kouče
Petra Novotného:
„Filip měl proti sobě účastníka olympiády mládeže. Soupeř byl kvalitní, ale
hodně nečistý, facky, údery pod pas, do
ledvin, rozhodčí ale spali... Mohli ho ve
více případech veřejně napomínat. Filip pak odpadl fyzicky, Slovák vyhrál
oprávněně, ale zápas by se vzhledem
k veřejnému napomínání mohl vyvíjet
úplně jinak. Ovlivnilo to utkání.“
váhová kategorie do 60 kg:
Hamo Aperjan
Michal Zátorský
2:1 na body

váhová kategorie do 64 kg:
Bohuslav Kočka
Zsolt Osaďan
1:2 na body

Prostějovský oddíl hledá náhradu za
Miroslava Šerbana a po Ondřeji Schilderovi dostal příležitost teprve devatenáctiletý kmenový člen znojemského
oddílu. Bojoval, nevzdal se, jeho protivník ovšem postupně získával převahu a utkání dotáhl do vítězného konce.
Hodnocení domácího kouče
Petra Novotného:
„Pro Bohuslava Kočku to byl druhý
zápas mezi muži a bylo vidět trochu
nezkušenosti, bázlivosti. Nedokázal si
soupeře udržet od těla, rozhodly právě zkušenosti. Ostudu ale neudělal
a dal do toho všechno, má potenciál.“
váhová kategorie do 69 kg:
Robert Bilík
Roman Ashengeschvantner
3:0 na body

Velice technická bitva, kdy hostující boxer zůstával převážně v krytu,
zatímco Robert postupně rozdával
přesné údery, neplýtval tolik energií
a vývoj utkání si hlídal. Třiadvacetiletý mistr republiky z roku 2012
a účastník evropského i světového
šampionátu dostal soupeře i do počítání a odměnou mu byl potlesk
zaplněné sokolovny.
Hodnocení domácího kouče
Petra Novotného:
„Robert předvedl profesorský výkon, kdy si pohrál se soupeřem, to

O přestávce interligového souboje se ocenění z rukou Aloise Mačáka
dočkali talentovaní boxeři, kteří uspěli na mistrovství republiky školní mládeže a kadetů.
Foto: Josef Popelka

Obchodní partneři BC DTJ Prostějov:

FOTO & VIDEO
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Do prostějovské sokolovny se Vít Král (vpravo) vrátil vítězně, nad domácím Tomášem Bezvodou dokázal zvítězit
2:1 na body.
Foto: Josef Popelka
byla pastva pro oči. Soupeř byl počí- nosti - v prvním kole byl počítán, „Myslel jsem, že to aspoň u Tomáše
v závěrečném kole byl za svůj úder na- vykompenzují, ale rozhodčí si jeli
tán, nebylo co dodat.“
pomínán, fyzicky na tom ale byl lépe své a on prohrál. Mrzí mě to. Box tu
váhová kategorie do 75 kg: a o svém zdolání úřadujícího mistra byl v letošním roce poprvé a taková
Jakub Bambuch republiky v této váze nepochyboval... fraška. To je ostuda a znevážení ceHenrich Bagin
Hodnocení domácího kouče
lého sportu i lidí, kvůli nimž se tomu
1:2 na body
Petra Novotného:
věnujete!“
Po krátké přestávce, která tradič- „Soupeř Tomáše Bezvody byl počítán,
váhová kategorie nad 91 kg:
ně odděluje čtyři nižší a čtyři vyšší Vít Král tam nedal nic navíc, to se také
Ištván Bernáth
váhy, byla k vidění velká bitva, která doma vyhrává. Cítíme menší křivdu.“
neobsazeno
sváděla k tomu, že body musí přibez boje pro domácí
váhová kategorie do 91 kg:
padnout díky domácímu prostředí
Tomáš Vaněček
na stranu Prostějova. A to by vzhleMichal Gavaj Maďarská posila se svého soupeře
dem k neobsazení supertěžké váhy
1:2 na body nedočkala a jeden z hlavních taháků každého domácího utkání BC
ze strany Nitry znamenalo minimálně remízu pro BC DTJ. Jakub Závěrečný souboj večera si více hlídal DTJ Prostějov se tak nekonal. „BoBambuch se svého soka nezalekl, zástupce Nitry, rozdával více úderů hužel nemám adekvátního soupeře
dokázal být aktivní, Henrich Bagin a dostával domácího borce do prova- a postavit mu tam ‚plácačku‘ by bylo
navíc jednou upadl a neustále sklá- zů. V závěru druhého kola se zdálo, znehodnocením zápasu. Postavit
něl hlavu. Výsledkem byla obou- že se karta obrací, když dvojnásobný někoho, kdo se tam skrčí a nedobostranná série úderů, která diváky vicemistr z předešlých dvou domá- xuje, nemá smysl. Měli jsme Sliže,
přiváděla do varu, při skandování cích šampionátů rozdal spršku úderů, ten si ale našel výnosné zaměstnání
a potlesku však patřil závěr spíše v závěrečném kole si to ale náhradník jako policista u zásahové jednotky,
zástupci Nitry a někdejší mistr re- za zraněného Sandra Dirnfelda, jenž tak nemůže adekvátně trénovat. Už
publiky mezi kadety a juniorský nastupuje i v nadlimitní váze, nenechal si ale připravuji mladého chlapce
a na podzim budeme boxera mít,“
vicemistr české republiky se musel utéct.
Hodnocení domácího kouče
zmínil k tomu trenér Nitry Tibor
smířit s porážkou.
Petra Novotného:
Hlavačka.
Hodnocení domácího kouče
Petra Novotného:
„Kuba si zasloužil doma vyhrát, dal
do toho srdíčko, soupeřovi nedal nic
zadarmo, ten se ocitl na podlaze, takové zápasy se doma vyhrávají. Byl
zápas od začátku až do konce, ale ten
závěr mě mrzí, na výhru určitě měl.
Bohužel, to je velká škoda. Kdybychom boxovali venku, tak se s námi
Petr NOVOTNÝ – BC DTJ Prostìjov:
nikdo nebaví. Je to nespravedlivé.“
„Měli jsme na výhru, bohužel to dneska nevyšlo. Je to škoda pro diváky, zápas měl dopadnout

ZAZNĚLO

NA TISKOVCE...

váhová kategorie do 81 kg:
Tomáš Bezvoda
Vít Král
1:2 na body

Zpět do prostějovské sokolovny
se vrátil nynější člen Komety Brno
a trojnásobný domácí šampion Vít
Král. Dvaadvacetiletý někdejší velký
talent opět potvrdil, že sebevědomí
má ještě větší než samotné schop-

jinak a měla z toho být minimálně remíza. Je to sport, ale zamrzí to, kluci do toho dali všechno.
Zápasy byly pěkné, ale verdikty rozhodčích byly hrozné, jsem z toho znechucen. Jednotliví rozhodčí jsou zároveň zástupci oddílů a dělají si, co chtějí. Obrázek si o tom může udělat každý.“

Tibor HLAVAÈKA – BC Stavbár Nitra:
„Jeli jsme sem bez čtyř zraněných opor, chyběli nám Dirnfeld, Strnisko, Vaňo, Zold, dva z nich
jsou medailisté z Evropy, kteří neprohrávají doma ani venku. Věřili jsme si minimálně na remízu
a byly to vyrovnané zápasy, gratuluji Prostějovu k tomu, jak zabojoval. My jsme ale už osm roků
neprohráli zápas a ani dnes necítím, že bychom byli horší. Máme dobře připravené chlapce
a každý musí uznat, že třetí kolo je naše. Nemáme boxera na telefonu, všichni se připravují v
Nitře a vytváříme jim takové podmínky jako dříve Ústí nad Labem. Na podzim budeme ještě
o mnoho silnější. Naší prioritou je ale reprezentace, vybudovali jsme to bez dotací a všechno
máme vysokoškoláky.“
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hokej

PETR POHL

PĚTIMILIONOVÁ POMOC HOKEJI středem pozornosti si na šampionátu
„Bodem jednání zastupitelstva nebude,“ oznámil náměstek Pospíšil
PROSTĚJOV Jak Večerník informoval již v minulém čísle, generální
manažer prvoligového mužstva LHK Jestřábi Prostějov Jaroslav
Luňák požádal prostějovský magistrát o další finanční pomoc,
tentokrát ve výši pěti milionů korun. Přestože se zprvu radní vyjádřili v tom smyslu, že nákladnému hokeji mají vůli pomoci, nyní už to tak jednoznačně nevypadá. Těsně před uzávěrkou jsme
se navíc dozvěděli, že sešlo i z původní myšlenky jednat o této
finanční injekci již na dnešním zastupitelstvu města! Jedním z důvodů může být skutečnost, že i přes silnou pozici, kterou hokej
v Prostějově historicky má, strhl tento na první pohled nesystémový krok lavinu kritiky a pochyb, jestli je správné takto výrazně
preferovat jeden sport. Bohužel, stanovisko dotyčného oddílu
nám ale stále chybí. Generální manažer Jestřábů Jaroslav Luňák
sice v uplynulém týdnu sliboval Večerníku exkluzivní rozhovor,
nakonec ale ani neodpověděl na otázky zaslané po dohodě na
e-mail... Jestli se tak prvoligový tým dočká mimořádné podpory,
je v tuto chvíli ve hvězdách.

MICHAL KADLEC
PETR KOZÁK
Už jenom zmínka o možné podpoře dalšími pěti miliony korun
mužskému hokeji vyvolala ostré
diskuze napříč celou prostějovskou veřejností, zejména pak mezi
zástupci ostatních sportovních
klubů v Prostějově. A není divu.
Je správné vyčleňovat jediný sport
nad ostatní? Hokejový klub, a to
včetně mládeže, již obdržel vysokou veřejnou finanční podporu,
která zcela pokryla náklady na
pronájem a výrobu ledové plochy.
A ještě zbylo na provoz. Pokud
by nyní zastupitelé schválili další
pětimilionovou částku, hokejisté
by z městské kasy dostali v roce
2015 celkem jedenáct milionů, což
by byla rekordní suma v historii.
Částka by také silně vybočovala
ze strategie posledních let, kdy
si radnice zvolila skupinu preferovaných sportů, kterým v rámci
poměrných částek přispívala spravedlivým rozdělením. Ale například veleúspěšný Volejbalový klub
Prostějov obdržel od města „pouze“ 1,3 milionu korun, kdy drtivá
většina této sumy byla určena na
pokrytí nájmů hal a tělocvičen pro
volejbalistky. Přitom „Agelky“, jak
je všeobecně známo, (nejen) letos
udělaly Prostějovu největší reklamu po celé Evropě. A podobně by
mohli nyní protestovat i zástupci
basketbalu, kopané, tenisu či boxu.

Blýská se na
lepší časy?

své významné postavení, ale v současné době není jediným sportem,
který musí na svůj provoz sehnat
velké finanční prostředky. A také
náš oddíl platí z dotací nájmy hal a
tělocvičen, přičemž zpátky vrátíme
většinu. Myslím si proto, že by se
mělo přistupovat ke všem nárokům
stejně,“ uvedl Goga s tím, že veřejná
finanční podpora poskytnutá klubu
patří v extraligové společnosti k nejnižším. Jak Večerník zjistil, některé
oddíly skutečně dostávají až trojnásobek toho, co VK AGEL.
„Dva měsíce po schválených veřejných finančních podporách mě tato
informace zaskočila. Nechtěl bych to
nějak konkrétně komentovat, moc
o tom nevím. My si spolupráci s městem Prostějov pochvalujeme, vážíme
si přízně magistrátu a jeho každoroční podpory. Jestliže hokej dostane
více peněz, je to rozhodnutí, které by
mělo mít vliv i na další sporty. A jestli
bychom neuvítali také další peníze?
To víte, že ano...,“ svěřil se Večerníku Petr Novotný, trenér a předseda
BC DTJ Prostějov. „Jestliže radnice
chystá zvýšený objem finančních
prostředků do sportu, tak to je skvělá
zpráva. Mělo by se určitě přihlédnout k tomu, kdo a jakou dělá městu
reklamu nejen v České republice, ale
i po světě. Je to důležité renomé,“ poznamenal Jaroslav Balaš, sportovní
ředitel TK Agrofert Prostějov.

„Pokud to znamená, že se blýská na
lepší časy a město bude rozdělovat
do sportu více peněz, jde o velmi
pozitivní zprávu,“ poznamenal Petr
Chytil, jednatel marketingové společnosti TK PLUS Prostějov, která
pomáhá většině místních sportů.
„Jestliže by tedy například z výnosů
loterií a herních automatů připadla
nějaká částka hokeji a dostalo by se
i na ostatní sporty, včetně těch menších, bude vše v pořádku. Pokud by
se však mělo jednat pouze o mimořádnou finanční pomoc hokeji a na
další kluby by se nedostalo, nebylo
Kousal: „Peníze formou
K
by to úplně v pořádku,“ míní Chytil,
re
reklamy
jsou nezákonné!“
který je zároveň šéfem volejbalovéPostoj ostatních klubů si při mimoho klubu.
řádné injekci hokejistům uvědomují
Ostatní sporty
i někteří politici. „Když teď dáme
zaskočeny
hokejistům, určitě se za chvíli ozvou
„Je to nespravedlivý a nešťastný volejbalistky, fotbalisté a další. Říkat,
krok, který nemá všeobecnou pod- že jeden sport je nákladný a druhý
poru. Veřejné prostředky jsme roz- ne, to v dnešní době není možné,“
dělovali nedávno a o ničem tako- myslí si Petr Kousal, prostějovský
vém nepadla na zastupitelstvu ani zastupitel za opoziční KDU-ČSL.
zmínka. Hokej si výraznou přízeň „Ohledně této pětimilionové částky,
bezesporu zaslouží a ve městě má o kterou požádal pan Luňák, mám
diváckou podporu, ale chtěl bych se zatím málo informací. Budu chtít věpřimluvit za menší kluby, které pe- dět, komu přesně má být tato suma
níze také potřebují,“ uvedl František určena a na co bude vynaložena.
Jura, zastupitel za hnutí ANO 2011, Pět milionů je podle mě moc. Nakterý trénuje prostějovské fotbalisty víc jsem slyšel, že radní tyto peníze
ve třetí lize.
chtějí do hokeje směřovat prostřed„Působí to nesystémově,“ souhlasí nictvím smlouvy o reklamě. To je ale
Peter Goga, sportovní ředitel VK podle mého názoru protizákonné.
Agel Prostějov. „Hokej má ve městě Reklama se udává těm, kteří jsou na

špici ve svém oboru. A to hokejisté
rozhodně nejsou,“ dodal Petr Kousal.

„Je to legitimní,“
oponuje primátor
Že bude tento nečekaný krok hojně diskutován, to si uvědomuje i
vedení radnice. „Ano, okolo další
dotace prostějovskému hokeji očekávám velkou diskuzi. Tu už jsem
ostatně zaznamenal na finančním
výboru rady města, kde jsem toto
téma osobně probíral. Každý ví, že
já nechodím na hokej. Osobně si
ale myslím, že hokej k Prostějovu
vždycky patřil a měl by patřit i nadále. Podle všeho by finanční pomoc
tomuto sportu ve výši až pěti milionů korun měla fungovat na bázi
zajištění určité reklamy městu. Ta je
naprosto legitimní,“ nesouhlasí s názorem Petra Kousala Miroslav Pišťák
(ČSSD), primátor statutárního města Prostějov. Jak ale vzápětí dodal,
i on si je vědom výjimečnosti možné finanční injekce prostějovskému
hokejovému mužstvu. „Pokud pět
milionů hokeji schválíme, budeme
prostřednictvím smlouvy chtít, aby
tento sport v Prostějově zůstal. Už
jsem slyšel nějaká vyjádření, že se
snad první hokejová liga má z našeho města stěhovat. O tom ale nechci
spekulovat a ani si nepřeji, abychom
to dopustili,“ uzavřel Pišťák.

Radní Jaroslav Šlambor:
R
„
„Hokej
peníze potřebuje,
to ale další sporty taky!
„Protože jsem dříve v hokeji působil
a byl jsem předsedou představenstva
BHS Prostějov, tak vím, jak je hokej
nákladný. Tento sport se bez peněz
neobejde. To ale ani žádný jiný!
Prostějov je město, které disponuje i
dalšími kvalitními kluby, a co si budeme povídat, kvalitnějšími kluby s
většími sportovními úspěchy. Proto
by se při udělování finančních podpor měla hledat spravedlnost, i když
tu asi nenajdeme nikdy. Ano, hokeji by se mělo pomoci, ale neumím
v tuto chvíli říct, zda zrovna pěti miliony. Kdyby se tak rozhodlo, tak co
na to řeknou ostatní oddíly? Těm se
to líbit nebude,“ předpovídá správně
Jaroslav Šlambor (KSČM), uvolněný radní města Prostějova.

NEZAHRAJE

Dnes se
hlasovat nebude
Jak jsme již předznamenali, pětimilionový příspěvek LHK Jestřábi
Prostějov nebude dnes oficiálně
projednáván. „Je to tak, na pořad
jednání pondělního zastupitelstva
tento bod programu nakonec nebude. Zpracovává se totiž smlouva, což bude nějakou dobu trvat.
Já osobně jsem připraven podpořit
lední hokej v Prostějově. Otázkou
jen bude, v jaké výši,“ řekl Večerníku v pátek 10. dubna večer Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek primátora Prostějova.

Luňák
slib nedodržel
Přestože Večerník se již více jak dva
týdny snaží zkontaktovat s generálním manažerem prostějovského
prvoligového týmu, názory současného bosse Jestřábů vám na tomto
místě přinést nemůžeme. A to ani
přes skutečnost, že Jaroslav Luňák
slíbil přednést veřejnosti své záměry
i osobní názory, nejen na danou věc,
prostřednictvím své marketingové
ředitelky. Otázky jsme na základě
dohody včas zaslali na e-mail, leč
odpovědi ani přes opakované urgence a ujišťování, že se tak stane,
do uzávěrky tohoto vydání nedošly.
„Pan Luňák se chystal na zahraniční
cestu, na kterou už také odcestoval
a odpovědi na vámi zaslané otázky
nestihl zpracovat,“ osvětlila nám situaci Tereza Vychodilová. Nutno
podotknout, že se tak stalo ke škodě
všem, ale především samotnému
hokeji...
V tuto chvíli je tedy opravdu těžké
odhadovat, zda prostějovští radní
a následně samozřejmě zastupitelé
vyhoví žádosti Jaroslava Luňáka.
Podle názoru Večerníku ale tady
nejde pouze o lední hokej. Máme
zde na rozdíl od jiných měst velikosti Prostějova mnohem více kvalitních sportovních klubů, které by
si podobnou náklonnost od města
zasloužily. Pokud by magistrát pět
milionů korun pro hokej schválil,
dostal by se do určité pasti, protože
by pak musel vyhovět i dalším požadavkům. Bude na to radnice mít,
aby vyhověla všem?

PRAHA, PROSTĚJOV Dvojutkání proti Slovensku bylo v této
sezoně posledním ostrým soubojem, do něhož v roli hráče zasáhl prostějovský rodák Petr Pohl.
Útočník německého Eisbärenu
Berlín odehrál po skončení klubových povinností celkem čtyři
zápasy v českém reprezentačním
„áčku“, poté se stal jedním ze čtveřice hráčů, které hlavní kouč Vladimír Růžička v přípravě na květnové
mistrovství světa v Praze a Ostravě
vyřadil.
Osmadvacetiletý někdejší hráč Vítkovic, Gatineau, Acadie-Bathurst,
Syracuse, SaiPy či Karlových Varů
nejprve tvořil útočnou formaci
s vítkovickými Svačinou a Romanem, následně si zahrál s Tomášem
Zohornou a Valským. A po tomto
souboji společně s Jeřábkem a již
zmíněnými ostravskými forvardy
národní tým opustil.
V tomto ročníku tak sehrál celkem
sedm duelů v reprezentaci a připsal
si v nich jednu asistenci, v součtu s
loňskými zápasy má na svém kontě
deset startů a tři nahrávky, na premiérovou trefu v národním týmu
zatím ještě čeká.
(jim)
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OHLÉDNUTÍ ZA SIDA CUPEM 2015: „VELKÁ SPOKOJENOST,“ SHODLI SE VŠICHNI FANOUŠCI SE MOHOU
těšit na VELKÉ DERBY
PŘEROV, PROSTĚJOV Znovu po
roční přestávce se hokejisté Prostějova a Přerova budou potkávat nejen
v přátelských střetnutích, ale také
ligových zápasech. Jejich vzájemné
souboje se v minulých letech staly
jedním z lákadel východní skupiny
druhé ligy, nyní se oba soupeři potkají o patro výš ve druhé nejvyšší
domácí soutěži. Stane se tak poprvé
od sezony 1997/1998 a na straně
Zubrů k tomu přispěla
i početná ekipa, která
prošla prostějovským dresem.
„Pro mě to byla
nová životní zkušenost, druhou ligu jsem nikdy nehrál.
Sešla se dobrá parta a jsem strašně rád. S hokejem jsem již něco zažil
a užívám si to hlavně vnitřně, už mi
není dvacet let, abych skákal dva metry vysoko a slavil čtrnáct dní, až dosud
jsem ale nikdy nepostoupil,“ usmíval
se sedmatřicetiletý Radek Procházka,
jenž do Přerova zavítal v létě po návratu z Polska. Tehdy to zkoušel také
u Jestřábů, ale vedení o jeho služby nakonec nestálo.
Osobně zatím nemá žádné další hokejové plány a netuší, co bude. „Sezona

byla dlouhá a náročná fyzicky i psychicky. Když mě někdo bude chtít, tak
o tom budu přemýšlet. Buď skončím,
nebo ne. Připravený jsem na oboje.
Hýbat se ale budu i dál, ještě hraji fotbal
v Držovicích,“ zmínil svoji druhou aktivitu prostějovský rodák a odchovanec,
který startoval i na mistrovství světa do
dvaceti let a v české extralize odehrál
téměř šest stovek utkání za Olomouc,
Karlovy Vary, Havířov, Vsetín, Vítkovice, Znojmo a Kometu
Brno.
Přerovští Zubři
zvládli nejlépe
tříčlennou baráž
o jedno postupové místo s Táborem a Sokolovem,
když Jihočechy porazili v poměru 2:0 a 6:3 doma i venku, nad farmou Karlových Varů pak po venkovní
prohře 1:2 zvítězili v domácí odvetě
2:1 po nájezdech. A to jim stačilo.
Stejně jako před rokem v dresu Jestřábů se tak postupu dočkali obránce Jiří
Polák a útočník David Šebek, v Prostějově se v minulosti představili i brankáři Jiří Slovák s Martinem Vojtkem,
obránci Michael Janota, Jiří Osina,
Tomáš Vlček a v útoku kromě již zmíněných také Michal Popelka. (jim)

Havlíčkův Brod
nahradí v první lize

Přerov

Pořádající Jestřábi dokázali dvakrát zvítězit a skončili pátí, na společném snímku vlevo nahoře jednatel agentury SIDA Jiří Netušil, vpravo nahoře patron turnaje Alois
Mačák.
Foto: LHK Jestřábi Prostějov

PROSTĚJOV Celkem jednadvacet
utkání bylo na programu u příležitosti sedmého ročníku mezinárodního žákovského turnaje SIDA
Cup. Naděje domácích Jestřábů
skončily na pátém místě ze sedmi,
když celkové vítězství pro sebe získali mladí hokejisté Přerova.
„Mohu to hodnotit jen pozitivně. Po
sportovní i organizační stránce si to
zaslouží jedničku s hvězdičkou, velké

poděkování patří rodičům. A o spokojenosti svědčí i fakt, že všichni letošní
účastníci se okamžitě přihlásili znovu. Je mi velkou ctí, že i sedmý ročník
mohl být pod mou záštitou,“ usmíval
se první náměstek hejtmana Olomouckého kraje a prostějovský radní
Alois Mačák, jenž se i v tomto roce ujal
role patrona.
Podobně dobře naladěn byl také jednatel bezpečnostní agentury SIDA,

jejíž jméno figuruje v názvu celého
klání. „Byly to tři dny neuvěřitelného
a pěkného hokeje. Vše se navíc obešlo
bez zranění, to je to nejdůležitější. Kromě sportovní stránky to je i společenská událost pro rodiče. Formát osmi
mužstev se nám osvědčil a od počátku
je koncipovaný jako mezinárodní. Na
tom nechceme nic měnit a rádi bychom přivítali i celky z Německa, Polska, Rakouska,“ podotkl Jiří Netušil.

Již nyní se tak všichni mohou těšit na
osmé pokračování, které se uskuteční
v roce 2016, opět na počátku astronomického jara. „Děkuji všem, kteří se na
letošním ročníku podíleli. Poděkování
patří pánům Tomigům za organizaci
turnaje, patronovi Aloisi Mačákovi
za podporu, panu Makovcovi z firmy
Makovec, paní Makovcové z Pekařství
Makovec za dlouhodobou podporu,“
připojil Netušil.
(jim)

Pondělí 13. dubna 2015
www.vecernikpv.cz
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Kocourek soutěžil na zimní deaflympiádě Doležel dojel čtvrtý
členitá a prudké kopce vyžadovaly nejen dobrou fyzickou zdatnost,
ale také dobře namazané lyže. „Trať
závodu byla skutečně velmi náročná, jelikož je postavena pro soutěže
Světového poháru v běhu na lyžích
i biatlonu. Týden před našimi závody
zde závodila Soukalová a získala stříbro, uvědomoval jsem si význam tohoto závodu a místa konání,“ podotkl
František Kocourek.
Při premiéře z toho byl úspěšný souboj
o jedenácté místo, který s čínským soupeřem rozhodlo až
stoupání v posledním kole. „Byl
to pro mě zážitek, protože šlo
dosti i o taktizování a vůli vydržet
v maximálním tempu. V cíli za mnou
přišli Číňané a pogratulovali jsme si
za skvělý závod, což jen dokresluje
atmosféru, jak by všechna sportovní
klání měla vypadat,“ upozornil.
Poté přišel v programu deaflympiády
na řadu sprint, což pro laufaře, jenž
už třikrát absolvoval devadesátikilometrový Vasův běh a loni obsadil
v celkovém pořadí zhruba 2800. místo ze šestnácti tisíc startujících, bylo
poměrně náročné. I proto bral šestnácté místo v bruslení jako úspěch.
V závěrečném klání se mu pak vedlo
úplně nejlépe. „Po startu soupeři nasadili ostré tempo do prvního stou-

Nejvíce se Kocourkovi (s číslem 5) podařil závod na 15 kilometrů klasickou technikou.
Foto: archiv F. Kocourka

FOTO GALERIE
klikni na

na příbramské Jarní ceně

PŘÍBRAM Krátce po české
primaveře „Bíteši“ se tým SKC
TUFO Prostějov představil
v Příbrami na Jarní ceně FANY
Gastro, kterou pořádal tamější oddíl. Hanácký výběr se ve
středních Čechách představil
v omezené sestavě, zastupovala
ho šestice Jakub Filip, Luděk
Lichnovský, Matěj Zahálka,
Marek Šipoš, Radovan Doležel
a Petr Lechner.
Závod vypsaný na necelých 140 kilometrů doprovázelo chladné počasí
a zpočátku také zmatky na trati, které
František Kocourek reprezentoval Českou republiku na deaflympiádě v rusbyly i příčinou hromadného pádu.
kém Chanty-Mansijsku.
Foto: archiv F. Kocourka
Hned v první třetině závodu se na
pání, zejména Rusové a Ukrajinci. Na podařilo dosáhnout na historicky čele utvořila jedenáctičlenná skupina,
jeho začátku jsem ale upadl a okamži- nejlepší výsledek v počtu získa- ve které měl prostějovský tým své
tě mě předjeli Číňané, Turci, Švýcaři ných medailí, kdy se Česká repubi další. Nevzdával jsem to, hned se zve- lika umístila zásluhou šesti zlatých
dl a také nasadil ostré tempo. Asi po a jedné stříbrné na druhém místě
čtyřech kilometrech jsem mimo Rusy hned za Ruskem. „Organizace byla
a Ukrajince předjel všechny zbývající na výborné úrovni a překvapilo mě
soupeře a posunul se na deváté mís- i okolí Chanty-Mansijsku, které je
to,“ popisoval František Kocourek. Ze poměrně nedávno vybudovaným, HODONÍNPrvníjarnísobotapatřila
Velké ceně Hodonína v zápase řeckosvých soupeřů měl respekt a obával a tudíž moderním městem,“ zmínil.
se, že mu dojdou síly, ale přesto zku- Hlavní sportovní činností Františka římském. Turnaj je určen mladším
sil nasadit ještě vyšší tempo. „Dostal Kocourka je ovšem cyklistika. A le- žákům a žákům přípravek „A“, „B“
jsem ze sebe všechny zbývající síly, tos má docela nabitý program nejen a„C“.Jižtradičněseúčastnilvelkýpočet
i ty, o kterých jsem nevěděl. (směje se) v závodech na horském kole, ale zahraničních týmů, ani letos tomu
Ze zadních pozic mě nakonec nikdo i v silničních kláních. „Nejtěžší bude nebylo jinak. Kromě borců z Čech
nedostihl a do cíle jsem dojel devátý pro mě červen, kdy mě čeká Evrop- aMoravyseturnajezúčastnilizápasnís náskokem dvou minut od desáté- ský pohár neslyšících v Kirchbergu ci ze Slovenska, Maďarska Slovinska,
ho. Byl to pro mě vzrušující závod a čtyřetapový závod v rakouských Srbska, Chorvatska, Ukrajiny, Polska
a skvělý zážitek, na který budu dlouho Alpách. V červenci to bude Evrop- a Bulharska. Celkem tedy více než dvě
vzpomínat,“ přiznal Kocourek, který ský pohár v Radíkově u Olomouce. stě padesát zápasníků z osmadvaceti
si také pochvaloval skvěle připravené Mimo těchto závodů se budu pra- oddílů a osmi států.
běžky a poděkoval za skvělé zázemí videlně účastnit domácích závodů,“ Z Čechovic na turnaj odjelo šest borců,
a veškerou podporu. A to jak české vyjmenoval František Kocourek, jenž kteří měli velice těžké skupiny o šesti až
výpravě, tak Statutárnímu městu Pro- se už nyní těší na cyklistické mistrov- dvanácti zápasnících. V přípravce „B“
stějov, dalším sponzorům i rodičům ství Evropy neslyšících, které hostí to byl Šimon Polena, který ve váze do
v příštím roce Belgie. Tam půjde 34 kilogramů nestačil ve skupině pouze
a přátelům.
Celkově panovala v českém týmu i o nominaci na letní deaflympiádu na celkového vítěze a musel se spokojit
výborná atmosféra a i díky tomu se 2017 do Turecka.
(jim) s bojem o třetí místo, které vyhrál na

www.vecernikpv.cz

želízko v osobě Radovana Doležela.
I přes výraznou aktivitu prostějovského závodníka a jezdců Sparty
Praha v závěrečných kilometrech
se však podařilo vedoucí skupinu
pouze zredukovat na číslo sedm
a tato sedmička si to rozdala ve
spurtu o stupně vítězů.
Doležel přeci jen není spurtér, a tak
na něj na pásce zbylo sice velmi
dobré, ale trochu smolné čtvrté místo. Ostatní prostějovští závodníci
dojeli do cíle v hlavním pelotonu se
ztrátou tří minut a čtyřiceti sekund.
Z vítězství se radoval brněnský Michal Kukrle před Tomášem Kalojírosem a Tomášem Medkem.
(oš, jim)
Výsledky na www.vecernikpv.cz

Čechovičtí zápasníci
uspěli na jihu Moravy
lopatky. V přípravce „A“ do 34 kilogramů
Blue-James Forrest a Hana Kejikova
neprošli do finálových bojů a skončili už
ve skupině.
Matěj Vrba versus Polsko. Tak by se dalo
nazvat dění v kategorii „A“ ve váhové kategorii do 46 kilogramů. Matěj ve skupině
porazil dva Poláky a ve finále porazil na
lopatky třetího a odvezl si cenné zlato!
V „áčku“ do 58 kilogramů Michal Pluskal ve skupině nestačil pouze na Chorvata. V boji o třetí místo pak porazil Maďara
na lopatky.
Jediným Čechovičákem mezi mladšímu
žáky byl Alois Kejík ve váze do 44 kilogramů. Lojza měl ve dvanáctičlenném
obsazení těžkou práci. Ve skupině podlehl
pouze celkovému vítězi z Ukrajiny.
A v napínavém utkání o bronz jen těsně
podlehl Chorvatovi.
(vz, jim)

15040710359

CHANTY-MANSIJSK,
PROSTĚJOV Ve dnech 29. března až 5. dubna se prostějovský
cyklista František Kocourek
účastnil své první zimní deaflympiády. Na svátku sportu neslyšících absolvoval celkem tři závody
v běhu na lyžích, přičemž ve skiatlonu na dvakrát deset kilometrů
se umístil na jedenáctém místě,
sprint volnou technikou na jeden
a půl kilometru dokončil coby šestnáctý a v klasické „patnáctce“ byl
v cíli devátý.
„O své nominaci jsem se dozvěděl
pouhé dva měsíce před zahájením.
Byla to ale výzva! Chtěl jsem zúročit své zkušenosti z cyklistických
závodů a ze svých účastí na světových běžeckých událostech, jakými
byly Vasův běh či Marcialonga. Cílem bylo podat co nejlepší výkony
a umístit se do desítky, to se mi posledním závodem podařilo,“ radoval
se po návratu do Prostějova František
Kocourek.
S dosaženým výsledkem tak byl maximálně spokojen a další velký zážitek pro něj představovalo absolvovat
tyto závody se soupeři, kteří se tomu
věnují na profesionální úrovni. Při
prvním tréninku byl trochu v šoku
z trati, protože i na Sibiři byla velmi
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basketbal

OREL
PODLE

VEČERNÍKU

HRÁČI
ARIETE
MAJÍ
MEČBOL
K postupu potřebují Orli jediné vítězství. Hraje se už dnes!
původní zpravodajství
pro Večerník

DAVID Š
ŠTEFFEL
Ve druhém utkání čtvrtfinálové série proti Ústí nad
Labe
Labem se Orlům nedařilo, v tom třetím už ale řada
basketbalistů Ariete podala zajímavé výkony. Hned
bas
sedm hráčů překonalo hranici deseti nastřílených
sed
bodů. Nejvýraznějším příspěvkem k vítězství se
bo
pre
prezentoval právě tento podkošový hráč, který zaznamenal třináct bodů a cítit byl také na doskoku,
zn
kde získal jedenáct míčů. Pro celkový výsledek byla
kd
kklíčová především jeho aktivita pod košem Slunety.
Pět útočných doskoků v poslední čtvrtině, to je hodP
ně slušné číslo. Opakované střely přinesly Orlům
rozhodující náskok. „David si doskoky dobře načaro
soval. Získal pět míčů ve chvíli, kdy jsme to opravdu
so
potřebovali. Díky těmto doskokům se tým dostal do
po
ttlaku a svoji převahu dokázal využít,“ pochválil
ssvého svěřence trenér Zbyněk Choleva.

KAM NA
RYCHLÝ
VEČERNÍK ČTVRTFINÁLE:
Talley se po zranìní
vrátil na palubovku
Prostějov (lv) - Poprvé od svého
zranění zasáhl do hry Dylan Talley,
který pauzíroval od 11. března, kdy
hrál ligu naposledy proti svitavským
Turům. Po měsíci se vrátil a odehrál
téměř sedmnáct minut. „Od Dylana
to nebyl úplně ideální výkon. Hlavně
v obraně bylo cítit, že se delší dobu
nepřipravoval s týmem a netrénoval.
V útoku se tlačil do zakončení a zpočátku nehrál příliš kolektivně. Snad
se to rychle zlepší,“ uvedl prostějovský trenér Zbyněk Choleva. Americký křídelník se s přibývajícím časem
zklidnil a začal s týmem více spolupracovat, což i jemu samotnému
pomohlo při zakončení. V závěrečné
čtvrtině pomohl osmi body zlomit
odpor ústecké sestavy, když trefil dvě
trojky a proměnil i dva trestné hody.
Celkově zaznamenal jedenáct bodů.
„V play off potřebujeme každého
hráče. Všichni si ale musí uvědomit,
že basketbal je především týmová
hra. Z tohoto pohledu Dylan dostal
možná víc minut, než by si zasloužil.
Doufám, že už v příštím utkání to
bude lepší. Je to kvalitní hráč, který
nám v sezoně několikrát pomohl
k výhře a ukázal, že umí být platný
i v obraně,“ poznamenal Choleva.
Pecka neudržel nervy
a musel do kabiny
Prostějov (lv) - Pouze dvanáct minut odehrál ve třetím čtvrtfinálovém
utkání basketbalové ligy ústecký Ladislav Pecka. Během tohoto úseku
byl nejlepším hráčem svého týmu
a dal třináct bodů. V 16. minutě se ale
musel poroučet z palubovky. Ve chvíli,
kdy jeho tým ztrácel pouhé dva body,
v ústecké opoře bouchly saze a vynadal rozhodčím. Neuklidnil se ani po
technické chybě a proto v přerušené
hře následovalo další potrestání. Pecka byl vyloučený a předčasně musel
do kabiny. „Tento moment se pod výsledek podepsal,“ uznal ústecký trenér
Martin Stavěl. Pivot severočeského
týmu patří během série mezi největší
opory Slunety, tentokrát ale spoluhráčům příliš nepomohl. „Pecka prožívá
opravdu dobrou sérii a pod košem je
jeho přítomnost opravdu cítit. Ale nemůže si dovolit nadávat rozhodčím.
A pokud ano, musí počítat s trestem,“
komentoval důležitou situaci třetího
střetnutí kormidelník prostějovského
Ariete Zbyněk Choleva, podle něhož
i bez Pecky Pandy sestavu Orlů pořádně potrápily. „Takové vyloučení může
být dvojsečné. Zbývající hráči se ještě
více semknou a není lehké jejich bojovnost otupit. Nám se to povedlo až
v závěru,“ dodal Choleva.

Chcete dostávat ZDARMA
žhavé novinky z celého Prostějovska

na svůj email či rovnou do mobilu?

klikněte na www.vecernikpv.cz

a zajistěte si naši novou službu,
jejíž spuštění plánujeme

na polovinu

dubna

.

4. utkání, úterý
14. dubna 2015, 20.00:
BK Opava – BK JIP Pardubice,
Sluneta Ústí nad Labem – Ariete Prostějov (pondělí 13.4.,
20.00, ČT SPORT).
Případné 5. utkání,
sobota 18. dubna 2015, 18.00:
BK JIP Pardubice – BK Opava (pátek 17.4., 16.30), Ariete
Prostějov – Sluneta Ústí nad
Labem.

Ladislav VALNÝ
PROSTĚJOV V součtu s posledním
kolem základní části Kooperativa NBL
čeká basketbalisty Ariete Prostějov
pátý zápas v řadě, v němž nastoupí
proti ústeckým Pandám. Pokud dnes
před kamerami ČT SPORT uspějí,
postoupí do semifinále! Začíná se ve
20.00 hodin.
Na severu Čech na čtvrtfinálového favorita
čeká protivník, který si vyřazovací část užívá.
Hraje bez nervů a právě to je pro Orly nepříjemné. „Můžou jen získat. Hrají na riziko
a absolutně bez tlaku. O to je to pro nás těžší,“ říká před čtvrtým čtvrtfinálovým duelem
Zbyněk Choleva, kouč Ariete Prostějov.
Ústí nad Labem je na domácí palubovce nepříjemné a umí dokonale využít bouřlivou
kulisu zaplněné haly. O výsledku se však
rozhoduje na hřišti a právě na něm se musí
Orli vrátit ke hře, která přinese úspěch. „Se
Slunetou hrajeme opravdu často. Víme, co
nám může přinést úspěch. Potřebujeme být

úspěšní na doskoku, to je hodně důležité.
A vytvořit si kvalitní palebné pozice. Střelců
máme dost,“ tvrdí Choleva.
Severočeši si před čtvrtým duelem nepřipouštějí žádné velké starosti. Doma
vyhráli a v Prostějově hráli dlouho vyrovnanou partii. Na povedených třicet minut se
pokusí navázat v zápase číslo 4. „V minulém
domácím utkání jsme dosáhli na první vítězství v play off. Teď se pokusíme přidat druhé
a myslím si, že nejsme bez šancí. Když podáme maximální výkon, můžeme se ještě do
Prostějova vrátit,“ věří svým hráčům kouč
Ústí Martin Stavěl.
Pokud se to Severočechům podaří, určí postupujícího až rozhodující páté utkání. Podle
původního rozpisu byl rozhodující duel naplánovaný na sobotu 18. dubna, ale v tomto
termínu se v hale Sportcentra DDM hraje
finále volejbalové extraligy. Případné páté
střetnutí basketbalového čtvrtfinále by se
tak hrálo ve čtvrtek nebo pátek podle vývoje
série mezi Opavou a Pardubicemi. „Pokud
Pardubice čtvrtý zápas prohrají, budeme hrát
v pátek před televizními kamerami. Jestliže ale
prohraje Opava, čekalo by nás přípravné páté
utkání s Ústím už ve čtvrtek,“ prozradil generální manažer Ariete Prostějov Petr Fridrich.

Foto: www.orliprostejov.cz

Orlům odešla střelba a Pandy toho dokázaly využít
BK ÚNL
BK PV

80
70

AKTUÁLNÍ STAV SÉRIE: 1:1
ÚSTÍ NAD LABEM, PROSTĚJOV Poprvé v novodobé historii
vybojoval tým Slunety Ústí nad
Labem své první vítězství ve vyřazovací části nejvyšší soutěže. Bohužel při tom asistovali basketbalisté Ariete Prostějov. Ve druhém
čtvrtfinále se nedokázali střelecky
patřičně prosadit a prohráli 70:80.
Ústí přitom prohrálo všech pět
vzájemných zápasů v průběhu rozehrané sezony.

Od začátku zápasu bylo jasné, že favorit celé série to nebude mít na severu
Čech lehké. Domácí hráči vlétli do
zápasu skvěle, bojovným a soustředěným výkonem dokázali s favoritem
držet krok, v první čtvrtině se skóre
přelévalo z jedné strany na druhou
a rozdíl ve skóre nepřesáhl ani v jednom případě pět bodů. První dějství
přesto vyhráli Orli nepatrným rozdílem 22:19.
Druhá desetiminutovka byla ještě
vyrovnanější. Až na prvních třicet
sekund rozdíl ve skóre nepřešel přes
dva body. Na palubovce se prosazovali především pivoti obou výběrů.
Slunetu táhl Vette a důležité doskoky přidal Pecka. Na druhé straně byl
nepřehlédnutelný Švrdlík. V závěru

poločasu se skóre přelilo na stranu
Severočechů, po bodech Vetteho byl
stav 34:32 pro domácí.
Pro vývoj celého střetnutí byl rozhodující závěr třetí čtvrtiny, v níž Burnatowski
v rychlém sledu trefil dvě trojky a zajistil
Martin STAVĚL - Sluneta Ústí nad Labem:
svému týmu vedení 51:46. Basketbalisté
Ariete se dostali pod tlak a v útoku ne- „Posunuli jsme naši historickou hranici a budeme hrát ještě jedno domácí utkání,
je skvělé. Hráli jsme na maximum našich možností. Po delší době jsem viděl své
dokázali přesně zakončit několik útoků což
hráče bojovat s maximální agresivitou, přestože někteří nejsou na takový styl zvyklí.
v řadě. Pod vlastním košem navíc selhali Předvedli jsme jeden z nejlepších výkonů sezony. Přesně tak se hraje ve vyřazovací
v obraně a rozdíl mezi soupeři byl najed- části a pochopitelně mě těší, že jsme to zvládli.“
nou dvouciferný. Do posledního dějství
Zbyněk CHOLEVA – Ariete Prostějov:
týmy vstupovaly za stavu 60:47 pro Ústí. „Během celého utkání jsme nebyli dostatečně tvrdí. V útoku jsme byli pomalí a přeJeště v polovině závěrečné desetimi- devším velmi nepřesní ve střelbě. Výkon rozhodně nebyl ideální. Naopak Ústí hrálo
nutovky držely Pandy nadějný náskok s velkou chutí a umělo patřičně využít skvělé divácké kulisy. Rozhodující zlom přišel
závěru třetí desetiminutovky, kdy jsme nabrali dvoucifernou ztrátu. Potvrdilo se, že
(71:57), pak ale Orli zvýšili obrátky vÚstí
není lehký soupeř a čekají nás další náročné zápasy.“
a dokázali se vrátit do utkání. Během
dvou minut snížili na 68:71 a usilovali ale museli často faulovat a toho nadšeně žít. Z hranice trestných hodů byl téměř
o vyrovnání. V dramatické koncovce bojující protivník dokázal patřičně vyu- neomylný a dokázal sérii vyrovnat. (lv)

CO ZAZNĚLO

NA TISKOVCE...

SLUNETU SLOŽILO PĚT TROJEK V POSLEDNÍ ČTVRTINĚ
BK ÚNL
BK PV

96
85

AKTUÁLNÍ STAV SÉRIE: 2:1
PROSTĚJOV Zápas o postupový
mečbol basketbalisté Ariete Prostějov zvládli. Ve třetím utkání čtvrtfinálové série proti Ústí nad Labem
byli až na malé výjimky ve vedení,
o svém úspěchu přesto rozhodli
ofenzivním náporem v poslední
čtvrtině. Nakonec vyhráli celkem
v pohodě 96:85 a ve vyřazovací části
získali druhý bod.
Samotný začátek vyšel Orlům parádně. Rychle vedli 8:0 a po třech minutách to bylo dokonce 13:1. Hosté ale

okamžitě svěřence kouče Cholevy
přesvědčili o tom, že jim vítězství zadarmo nedají a po sérii deseti bodů
téměř vyrovnali. V průběhu zahajovací desetiminutovky se po herní pauze
vrátil do soutěžního zápasu Talley
a proměnil hned první střelu z trojkové vzdálenosti. I tento koš přispěl
k vedení Prostějova po deseti minutách 29:25.
Těsný náskok držela domácí sestava
také v dalším průběhu. Pomohla jim
k tomu také situace ze 16. minuty, kdy
byl po diskvalifikačním faulu vyloučený Pecka, podkošová opora Ústí.
Oslabení Severočeši přesto nepovolili
a v 17. minutě vyrovnali - 42:42.
O chvíli později šli hosté dokonce do
těsného vedení. V tomto okamžiku
překlopil skóre čtyřmi body kapitán

Nečas. Přes jeho aktivitu Sluneta dokázala kontrovat a Hanáky do většího
náskoku nepustila. V poločase ProstěNA TISKOVCE...
jov vedl pouze 50:49.
Otevřená partie pokračovala i po přestávce. Týmu Ariete se docela dařilo ve
Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
střelbě, v obraně ale nedokázal pokrý- „Jsem hodně rád za vítězství, protože je to play off a už není kam uhnout. Do přestávky
vat trio Vette, Laroche, Jiříček. Proto tým hořel v obraně, později to bylo lepší. Po pauze jsme zlepšili úplně všechno, navíc
se nedokázal bodově odpoutat a ve jsme se uměli prosadit i střelecky. Na Ústí je vidět ta uvolněnost a lehkost, kterou moc
25. minutě Čarnecký přesnou trojkou dobře známe z doby, kdy jsme hráli v úzké rotaci a neměli co ztratit. Po přestávce si ale
vyrovnával na 60:60. V následujících hráči uvědomili, co na soupeře platí a tomu odpovídá výsledek. “
Martin STAVĚL - Sluneta Ústí nad Labem:
pěti minutách oba protivníci přidávali
pravidelně další body a tomu odpovída- Odehráli jsme slušné tři čtvrtiny a drželi jsme dlouho nadějné skóre. Utkání ovlivnily
lo skóre po třiceti minutách. Do posled- tři faktory. Tím prvním bylo vyloučení Pecky, druhým naše mizerně provedené trestné
hody. A posledním úsek mezi 30. a 33. minutou, kdy domácí získali sedm útočných
ní části vstupovali Orli za stavu 74:72.
doskoků a dokázali tyto situace využít. V závěru už jsme neměli fyzické ani psychické
V závěrečné pasáži domácí rázně od- síly na návrat do utkání.“
mítli případné komplikace v samotné
koncovce. Nejprve se z dálky prosadil opět obstaral americký křídelník a troj- tině získali sedm útočných doskoků
Talley, další dvě trojky přidal Marko. kovou kanonádu završil Slezák. Činili a z opakovaných střel si domácí zajistili
Následující ránu z velké vzdálenosti se i pivoti Prostějova. V poslední čtvr- rozhodující náskok.
(lv)

CO ZAZNĚLO

„Musíme hrát jako v poslední čtvrtině,“ míní Mrviš
PROSTĚJOV Z vítězství ve
třetím čtvrtfinálovém utkání
pro Večerník
měl pochopitelně prostějovLadislav VALNÝ
ský basketbalista Tomáš Mrviš
radost, přesto nepřehlédl, že Ariete nepodalo optimální výkon
a zlepšení přišlo až v závěru. „Dlouho jsme nehráli příliš dobře.
Pokud chceme být úspěšní, potřebujeme hrát jako v poslední
čtvrtině,“ myslí si křídlo Orlů.

Mají dobrý tým, hrají uvolněně. Je vidět,
že nemají co ztratit a zápasy si užívají.“
●● Jak celou sérii ovlivňuje dlouhé
cestování?
„Ta cesta je nepříjemná, pět hodin v autobuse je docela hodně. Ale musíme se
s tím vyrovnat. Pro soupeře je to stejné,
když jede k nám.“
●● Ve třetím zápase se nechal vylou●● Ústí se zatím prezentuje kvalitní- „Vůbec ne, Ústí jsem nikdy nepodce- čit hostující Pecka. Byla to pro vás
mi výkony. Překvapuje vás kvalitní ňoval. Už před druhým zápasem jsem velká výhoda?
hra čtvrtfinálového soupeře?
říkal, že to bude těžké a to se ukázalo. „To se dá jen obtížně postoupit. V kaž-

exkluzivní rozhovor

dém případě odehrál dobré zápasy a pod
košem byl cítit. Umí vyskočit, zablokovat, hraje tvrdě. Ale nejde určit, do jaké
míry nám jeho vyloučení pomohlo. Byla
to jeho chyba, sám si za to může.“
●● Nastupujete ve svém prvním
českém play off. Cítíte rostoucí tlak
a nervozitu?
„Vyřazovací část je úplně jiná soutěž, než
základní část. Hraje se o hodně. Z tohoto
pohledu je Ústí ve výhodě, hraje v klidu.
Naopak my jsme trochu pod tlakem...“

●● Už dnes vás čeká čtvrté utkání
v sérii. Můžete se poučit z porážky ve
druhém čtvrtfinálovém duelu, kdy
jste dali pouze sedmdesát bodů?
„Snad ano. Už před třetím zápasem jsme
to rozebírali na videu. Například bylo vidět, že některé střely byly zbytečné a že
míč měl jít spíš pod koš. O to jsme se pokoušeli už ve třetím utkání a vyplatilo se
to. Budeme v tom pokračovat a věřím, že
se nám podaří celou sérii v následujícím
střetnutí ukončit.“

Pondělí 13. dubna 2015
www.vecernikpv.cz
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třetí Juliánov Nohejbal: Muži padli, dorostenci vyhráli
S PV
JUL
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PROSTĚJOV Velice důležité
body v úsilí o poklidný závěr sezony a žádné výrazné starosti se záchranou ukořistili v sobotu večer
na vlastní palubovce házenkáři
Sokola II Prostějov. Soupeřem
jim byl aktuálně bronzový tým
tabulky Sokol Juliánov a domácí
hráči mu uštědřili dvouciferný debakl. Zejména zásluhou patnáctibrankového Kosiny dosáhli na
celkem čtyřiatřicet tref.
„Porazili jsme je rozdílem třídy
a bylo to naprosto jednoznačné
a zasloužené vítězství. Od začátku

jsme byli ve vedení a svůj náskok
jsme zvyšovali. To mančaft uklidnilo
a hráli jsme, co jsem chtěl,“ liboval si
prostějovský lodivod Alois Jurík.
První poločas byl ještě střelecky
poměrné chudý, když vynikala zejména defenziva domácích v čele
s famózním Zacpalem. Ten dovolil
soupeři pouze devět tref.
„S obrannou fází panuje naprostá
spokojenost, jeden z nejlepších útoků soutěže jsme udrželi na třiadvaceti brankách,“ pochvaloval si lodivod.
A Prostějovu se dařilo i střelecky,
zatímco soupeř skončil těsně pod
poloviční úspěšností, Sokol II se
propracoval až k sedmdesáti procentům. „Kluci si tentokrát zaslouží absolutorium, jedinou výhradu mám
k technickým chybám, sedmnáct je
šílené množství. Konečný rozdíl je

Házenkáři Bohunic
BOH
31
S KOS
28
BOHUNICE, PROSTĚJOV Před
několika týdny se podařilo nováčkovi druhé házenkářské ligy Tatranu Bohunice „B“ za výrazného
přispění Michala Juríka naplno
bodovat na půdě Sokola II Prostějov, nyní si celek z jihozápadní
části Brna úspěšně poradil i s druhým regionálním zástupcem, tedy
Sokolem Kostelec na Hané.
„Počítal jsem, že bychom tam mohli
bodovat, nedopadlo to pro nás ale
dobře. První poločas ještě naznačoval, že to je reálné, ale nezvládli
jsme to. Ve druhé půli jsme po zbytečných chybách v obranné činnosti
lacino inkasovali a dopadlo to takto,“
smutnil po zápase kouč poražených
Jiří Grepl.

Po třiceti minutách ještě platil téměř
vyrovnaný stav 15:14 ve prospěch
Bohunic, zlomové momenty ale přišly v úvodu druhého dějství. „Ještě
v šestatřicáté minutě jsme vedli 17:15,
za čtyři minuty jsme ale inkasovali
pětkrát v řadě a rázem jsme dotahovali ztrátu 17:20. Zkorigovali jsme to
až na 21:22 v pětačtyřicáté minutě,“
přibližoval kostelecký kouč. V ten
moment ale došlo k nešťastnému
střetu, po němž domácí hráč spadl
v kosteleckém brankovišti, delší dobu
se nehrálo a vypadalo to na otřes
mozku. „Ublížilo nám to. Opět jsme
dostali čtyři branky po sobě na 21:26,
to byl rozhodující trhák. Pak se to už
soupeři podařilo udržet a dva body
uhrát,“ domnívá se Grepl. Na práci
defenzivy tentokrát žádnou chválu
nepěl, soupeři se dařilo pronikat na
„šestku“ a trpěl tím i výkon brankářů.
„Nebyl to očekávaný výkon. Změnili
jsme to z 5-1 na 6-0, ale i to fungovalo snad jen deset minut. Mayer si

tak pro soupeře velice slušný. Jsem
rád, že jsme to takto zvládli, od počátku jsme byli hladovější po vítězství,“ chválil Jurík své svěřence.
Na hřiště se tak mohli dostat všichni nominovaní a soupeř postupně
rezignoval. Výsledkem tak byly
hned čtyři dvouminutové tresty pro
hosty za mluvení a střelecké hody.
O další se pokusí Prostějovští
v sobotu hned od 10:00 hodin
ráno v Kuřimi. „Nečeká nás nic
lehkého. Klukům ale věřím, i když
se hraje v nafukovačce a v tak netradiční čas. Domácí budou hrát jako
o život a jsou posíleni juniorskými
reprezentanty z Nového Veselí, pokud ale předvedeme takový výkon
jako proti Juliánovu, tak povezeme
body do Prostějova,“ je přesvědčen
Alois Jurík.
(jim)

prakticky nechytil na míč a v případě
Navrátila to bylo podobné,“ poukázal.
A v čem tkvělo takové nebezpečí ze strany Bohunic, že se jim podařilo nastřílet více než třicet branek? „Byli dobře
pohybově vybaveni a silní jeden na
jednoho. My jsme si nepomáhali a přizpůsobili se jejich hře. Navíc jsme odehráli šestnáct minut v oslabení a domácí
si vytvořili náskok právě v době, kdy
jsme hráli ve čtyřech,“ připojil Grepl.
V dalším kole jeho svěřenci změří
síly s dalším brněnským týmem,
v neděli dopoledne doma přivítají
KP Brno „B“. „Jsme postaveni před
těžkou situaci, že musíme zabodovat,
pak nás čeká už jen Velké Meziříčí
a derby. Jsem zvědavý, jak to celkově
dopadne, potvrzuje se, že si Brno mezi
sebe rozdělí body tak, jak jim to bude
vyhovovat,“ zmínil Jiří Grepl při pohledu na výhru Kuřimi právě na palubovce rezervy extraligového celku. (jim)
Statistiky z utkání hledejte na straně 23 dnešního vydání.

VESELÝ ZASE VÍTĚZÍ!
V Casablance si zahrál semifinále

CASABLANCA, PROSTĚJOV
Téměř tříměsíční období neúspěšných výsledků ukončil tenista Jiří Veselý. Prostějovský hráč
na turnaji ATP v Casablance postoupil až do semifinále. Ve svém
posledním vystoupení sice prohrál se Španělem Danielem Gimeno-Traverem, přesto si celkový
výsledek pochvaloval. „Mám za
sebou těžké období, takže postup
mezi nejlepší čtyři beru jako velký
úspěch,“ prohlásil Veselý.
Třetí nejlepší český tenista získal na
začátku roku titul v Aucklandu, na
dalších šesti turnajích ale prohrál hned
svůj úvodní zápas a nevyšlo mu ani

daviscupové utkání proti Austrálii. Až
teď ukončil nepříjemnou sérii sedmi
porážek v řadě. „Musím přiznat, že už
mi to lezlo do hlavy. Často to byly těsné
porážky a to nikoho nepotěší,“ přiznal
Veselý. „Ale nevzdal jsem se a věřil, že
to zlomím,“ přiblížil své pocity z posledních týdnů český hráč.
Veselý v Casablance využil svého
nasazení. Jako třetí hráč turnajového
pavouka měl v prvním kole volný los,
a pak porazil Michaila Južného z Ruska a ve čtvrtfinále Brita narozeného ve
Slovinsku Aljaže Bedeneho. „Hodně
mi pomohlo vítězství nad Južným, což
je skvělý hráč. I proto byl následující
zápas jednodušší,“ poznamenal Veselý.

V boji o finále vyhrál první sadu, v dalších setech ale vždy ztratil jedno podání a Španěl výsledek otočil. „Snažil
jsem se, ale výhru si zasloužil soupeř,“
uznal poražený tenista, který přesto
dosáhl na druhý nejlepší výsledek v sezoně.
Nedařilo se naopak prostějovské Tereze Smitkové, která v Katovicích podlehla Němce Carině Witthöftové za 80
minut a během utkání získala pouhé
čtyři hry. Slušného výsledku naopak
dosáhla členka misryň z konce loňského roku Klára Koukalová, která v polském klání prošla do čtvrtfinále. (lv)
Výsledky najdete na straně 23 dnešního vydání.

PROSTĚJOV Ve vítězném tažení
dorosteneckou extraligou pokračují i po druhém kole nového ročníku
nohejbalisté Sokola I Prostějov. Po
domácí výhře 7:0 nad Zámečníkem
si poradili i 6:1 s Chabařovicemi
a zůstávají stoprocentní. Naopak
mužům se v první lize tolik nevedlo a ještě loni extraligovému Žatci
podlehli 0:6.
„Prohra vypadá jednoznačně, ale nastoupili jsme proti výbornému soupeři, kterého vedl reprezentant Ondřej
Vít. Roba nad ním v singlu vedl 8:5,
nakonec ale set prohrál 9:10. Vzdorovali jsme ale,“ hodnotil prostějovský
trenér Richard Beneš.
Zásadní okamžik pro celé utkání nastal
ve druhé dvojici, kdy se hostům zranil

„Reprezentace byla vždycky mým
snem, a tak si to samozřejmě užívám.
Ale rozhodně moje snažení neskončilo
tím, že se mi povedlo dostat se do repre.
Naopak tím to pro mě teprve začalo,
chci něco s naším národním týmem
dokázat,“ svěřila se Večerníku odhodlaná Klára Waltrová, která před pár měsíci
vyměnila okresní přebor žen za první
ligu dorostenek.
V Nizozemsku to ještě nevyšlo,
z čtyřčlenné skupiny postoupily na finálový šampionát pouze vítězky. Těmi se
nakonec nestaly favorizované domácí
hráčky plnící roli obhájkyň titulu, ale překvapivě Dánky. „Moc mě mrzí, že se to
nepovedlo, je pro mě ale velkou ctí i obrovskou zodpovědností oblékat národní
dres. Nehrajeme jen za sebe, ale za celý

náš národ, a proto vysoká prohra s domácími pro mě byla obrovským zklamáním, “ připomněla úvodní porážku 0:6.
O vítězkách rozhodl hned první poločas,
po němž to bylo o čtyři branky. Přímo
Waltrová odehrála v útoku šedesát minut, pak byla vystřídána. „Určitě to zní
neuvěřitelně, když nám daly šestku, ale
rozhodovaly maličkosti. Naše chyby vždy
potrestaly, tím ukázaly svoji kvalitu, opravdu špičkový tým. Na tak vysoké úrovni
rozhodují detaily,“ poukázala na chyby
v obranné fázi a nic kloudného v útoku.
Do dalších utkání, tedy těsné porážky
1:2 s Dánkami a závěrečnému zdolání
Slovinek 2:0 již nezasáhla a musela celá
střetnutí sledovat jen ze střídačky. „To
bylo ještě napínavější, protože jsem jen
přihlížela a nemohla nic dělat. Snažila
jsem se pomoct alespoň povzbuzováním, byla jsem ale zklamaná, že nehraju.
Moc mě to mrzelo a těžko jsem se s tím

vyrovnávala, chtěla jsem hrát,“ přiznala
Waltrová. Hráčka ročníku 1998 však
ještě může za „devatenáctku“ nastupovat dlouhé roky a nyní byla nejmladší
členkou výběru. „Neřeším, že hraju proti
starším, nemyslím si, že věk je podstatný.
Rozhodne mě to ale obohatilo o cenné
zkušenosti, nastoupily proti nám i hráčky,
které teď budou hrát Ligu mistryň, a holky, které hrají nejkvalitnější soutěže jako
BeNeligu,“ zmínila mimo jiné nejvyšší
společnou soutěž v Belgii a Nizozemsku.
Prostějovský region tak má nyní v ženské fotbalové reprezentaci hned dvě
zástupkyně. Tou starší a zkušenější je
někdejší velký atletický talent Gabriela
Matoušková, jejíž fotbalová cesta vedla
z Kostelce na Hané přes Slovácko a Bohemians Praha až do Sparty Praha, kde
letos zasáhla do kvalifikace o Ligu mistryň a bojuje o český titul. Dvaadvacetiletá útočnice či krajní záložnice si premiéru

na hře dvojic, ty jsme nehráli dobře
už proti Zruči,“ připojil Beneš s tím,
že tým z Plzeňska dokázal ve druhém
kole zdolat 6:1 „béčko“ Čakovic.
Lépe se tak vedlo až v neděli dorostencům na půdě Chabařovic,
které se nacházejí až za Ústím nad
Labem. „Budou patřit mezi přední týmy. Prohráli jsme pouze první
dvojku, zbytek jsme vyhráli. Nastoupili Roba v singlu, Ftačník - Příhoda
a Roba - Matkulčík ve dvojicích,
Ftačník - Roba - Matkulčík a Ftačník – Roba – Příhoda se střídajícím
Ondrou Pospíšilem ve trojicích,“ vyjmenoval úspěšnou sestavu jednatel
oddílu Richard Beneš.
(jim)
Výsledkový servis najdete na straně
23 dnešního vydání

obchodní partneři nohejbalového oddílu TJ Sokol I Prostějov

SKVĚLÉ! TITUL GYMNÁZIA JIŘÍHO WOLKERA NA REPUBLIKOVÉM
FINÁLE AŠSK ZAŘÍDILY VOLEJBALISTKY VK AGEL PROSTĚJOV

Foto: archív GJW

LIBEREC, PROSTĚJOV Na
prostějovském Gymnáziu Jiřího Wolkera se momentálně
hraje nejlepší dívčí volejbal
v České republice! Výběr této
školy totiž ovládl finálový turnaj
středních škol Asociace školních sportovních klubů ČR,
který proběhl 24. a 25. března
v areálu Technické univerzity Liberec. A cenný triumf se
zrodil především díky výborné
spolupráci s oddílem VK AGEL
Prostějov, neboť všechny členky vítězného týmu jsou členkami tohoto špičkového klubu
a současně studují sportovní třídu na GJW!
Toto silné družstvo s několika mládežnickými reprezentantkami nej-

Dvě regionální fotbalistky v reprezentaci
➢ ze strany 27

nejlepší hráč Šlézar. „Navíc to bylo
ve vyhraném zápase, kdy jsme vedli
10:4 a 5:2. Honza nemohl pokračovat
a možná bude chybět několik týdnů.
Mužstvo se s tím nedokázalo psychicky srovnat a prohráli jsme 8:10 a 9:10,“
ohlížel se za nešťastným momentem.
Body se tak nepodařilo získat Robovi
v singlu, dvojicím Klaudy - Šlézar, kterého nahradil Vízner, Roba – Ftačník
ani Husaříkovi, Valentovi a střídajícímu Procházkovi. Stejně tak se nezadařilo ani trojicím Valenta – Klaudy –
Husařík, Vízner – Roba – Procházka,
kde alternoval Ftačník.
„Žatec dokázal vyhrát 6:3 nad Přerovem a my jsme to také mohli udělat.
Snažili jsme se, nedařilo se nám ale
tolik. Musíme zapracovat zejména

odbyla na nedávném kyperském turnaji,
teď přidala další dva starty při dvojutkání
v Portugalsku. Tam se Češkám i díky ní
podařilo zdolat domácí hráčky 1:0 a 4:0.
„První zápas jsem hrála asi pět minut
a druhý zápas necelý poločas v útoku. Je
škoda, že dostávám příležitost se ukázat
zrovna v době, kdy nemám čas trénovat,
protože teď končím ve škole, takže toho
mám hrozně moc. Stíhám dva tréninky
na Spartě za čtrnáct dní, což se pak podepíše samozřejmě i na výkonu,“ poukázala
Matoušková na svůj nabitý program.
Kromě osobního výkonu a momentální
formy ovšem spokojená byla, líbilo se jí
i na jihu Evropy. „V Portugalsku jsme sice
byly ve vnitrozemí, takže jsme toho moc
neviděly. Ale je tam moc hezky,“ pousmála se. Také ona se stejně jako Waltrová
chystá do Šardic, na jihu Moravy se totiž
v neděli odpoledne utkají také „A“-týmy
Sparty a Slovácka.
(jim)

prve úspěšně prošlo kvalifikační
fází 24. února ve Valašském Meziříčí. O měsíc později pak k závěrečnému klání cestovalo až na sever
Čech, kde se utkalo šest nejlepších
kolektivů celé České republiky jak
v chlapecké, tak v dívčí kategorii.
A mladé Hanačky pod vedením
trenérské dvojice Zuzana Bálintová - Bronislav Klíč (učitelé tělesné
výchovy na GJW) si coby jedny
z favoritek došly pro prvenství.
„Ze začátku se holky rozjížděly
trochu pomaleji, když v základní
skupině jen těsně zdolaly Trutnov
a po boji podlehly Liberci. Jeho
hráčky následně jásaly, jak to nandaly těm Agelkám, tak jsem tím
děvčata směrem k play off trochu
motivovala. Aby mančaft v bojích
o medaile pořádně zabral. Což se
přesně stalo,“ popisovala s úsměvem Zuzana Bálintová.
Bývalá skvělá volejbalistka ligové
úrovně mohla i se svým kolegou
poměrně v klidu sledovat dovršení cesty za zlatými medailemi. „Po
hladkém zvládnutí semifinále proti Svitavám sice finálové utkání se
zmíněným Libercem odstartovalo

vedením soupeře 5:0, ale holky se
naštěstí včas chytily, nepříznivý
stav otočily a rozhodující zápas
měly pod kontrolou. Celý tým
chci moc pochválit, protože hrál
výborně, navíc jsme oba dny střídali všechny členky kádru, aby si
turnaj užily přímo na hřišti. A nejvíc ze všeho se mi líbila vynikající
parta, kterou děvčata vytvořila. Je
vidět, že ze svého oddílu VK mají
dobré nejen herní základy díky
tamním kvalitním koučům v čele
s šéftrenérem mládeže Jaroslavem
Matějem,“ vidí Bálintová.
Čerstvé držitelky celostátní trofeje
po návratu domů slavnostně přivítal ve své pracovně ředitel Gymnázia Jiřího Wolkera Michal Šmucr.
„Holkám poděkoval za výtečnou
reprezentaci naší školy a za odměnu dostaly krásný dort v podobě
volejbalového míče. Jen nás trochu
mrzí, že zrovna letošní rok není
postupový na školní mistrovství
světa. Tam se kvalifikuje až příští
vítěz za rok. Třeba nám ale vyjde
obhajoba,“ doplnila se smíchem
vždy pozitivně naladěná Zuzka
Bálintová.
(son)

Výsledky družstva GJW na závìreèném turnaji
AŠSK ÈR ve volejbalu dívek SŠ (Liberec)
Základní skupina: Liberec – Prostějov 2:1 (24, -20, 14), Prostějov – Trutnov 2:1 (-22, 16, 6). Pořadí: 1. Liberec 4 body (skóre 4:1), 2. Prostějov 3
(3:3), 3. Trutnov 2 (1:4).
Semifinále: Prostějov – Svitavy 2:0 (16, 18).
Finále: Prostějov – Liberec 2:0 (22, 20).
Konečné pořadí: 1. Gymnázium Jiřího Wolkera Prostějov, 2. Gymnázium a SOŠPg Liberec, 3. Gymnázium a JŠSPSJZ Svitavy, 4. Gymnázium Nad
Kavalírkou Praha, 5. Gymnázium České Budějovice, 6. Gymnázium Trutnov.
Hráčský kádr GJW: Ivana Kratochvílová, Kristýna Adamčíková, Eva
Lakomá, Markéta Hubrová, Aneta Faksová, Adéla Stavinohová, Kateřina
Kociánová, Tereza Slavíková, Tereza Strnadlová, Aneta Weidenthalerová,
Tereza Baláková. Na kvalifikačním turnaji hrály ještě Vendula Valášková
a Gabriela Klusáková. Trenéři: Zuzana Bálintová a Bronislav Klíč.
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

„Přestávka byla logickým krokem,“ míní kouč Kotyza
Pár Petra Kvitová a David Kotyza
je opět spolu. Dlouholetý trenér
pro Večerník z Prostějova
české jedničky nahazuje míčky
Ladislav VALNÝ
své svěřenkyni, radí, jak přistupovat k úderům a připravuje světovou čtyřku na návrat po herní
přestávce. „Docela mě překvapilo, jak po značně dlouhé pauze
vypadala. Byl jsem mile překvapený,“ uvedl po sérii úvodních tréninků Kotyza. Večerník byl u toho!
původní zpravodajství

LETOŠNÍ BILANCE
PETRY KVITOVÉ
4 Prohry
11 Vítězství

Poslední týdny potvrdily, jak je důležitý
kvalitní vztah mezi trenérem a hráčem.
Kvitová Kotyzovi věří. I díky tomu souhlasila s herní přestávkou, kterou kouč
doporučil. „Taková forma nadechnutí
není nic neobvyklého. Stalo se to celé
řadě hráček. Nebylo to úplně snadné
rozhodování, přesto si myslím, že šlo
o dobrý krok. Kdybychom to neudělali,
pauza by přišla jindy a byla by možná delší a bolestivější,“ uvedl na úterním setkání
s médii David Kotyza. „Sezona má ještě
hodně měsíců a hodně vrcholů. Věřím,

že Petra na ně bude připravena dobře,“
řekl, když bilancoval okolnosti kolem
nezvyklé pauzy špičkové tenistky hned
po dvou měsících sezony.
První náznaky, že všechno není v pořádku, zaznamenal kouč už na začátku roku
v australském Sydney. Kvitová začala
vysílat signály, které připomínaly spíše
konec sezony než začátek. Dá se říct, že
zápasy, hlavně první dvě kola, vyhrála
jakoby mimochodem. Po zápase s Jarmilou Gajdošovou ve čtvrtfinále jsme
si sedli a začali se o tom problému bavit.
Ohlížel jsem se za minulou sezonou i
celou Petřinou kariérou. Už v šestnácti
vyhrála pár turnajů ITF. Ve velkém tenise je deset let, řadu sezon končila mezi
posledními, protože hrála Masters nebo
finále Fed Cupu. Přestávka byla logickým krokem,“ řekl Kotyza.
V nadcházejícím období bude celý
tým přemýšlet o tom, jak upravit herní

i tréninkový program, aby se podobná situace neopakovala. Rozhodnutí
o úpravách padne po Wimbledonu.
„V nejbližších týdnech bude program
stejný jako v předcházejících letech.
Tedy na antuce Stuttgart, Madrid, Řím
a Roland Garros, na trávě pak Eastbourne a Wimbledon. Po něm přijdou
změny. Půjde o to, aby Petra netříštila
síly. Řešit třeba budeme, kdo ji bude na
turnaje doprovázet, mírně ubereme z fyzičky a zaměříme se více i na psychickou
přípravu. Koncentrovat se také budeme
jen na určité vrcholy,“ naznačil změny
kouč.
Teď ale Kotyza připravuje Kvitovou na
semifinále Fed Cupu. Právě náročné
utkání s Francií bude pro tenistku znamenat ten pravý návrat na kurty. A celý
tým české tenistky věří, že bude úspěšný.
„Petra nikdy v kariéře takhle dlouhou
pauzu neměla, takže jsem byl sám zvědav, v jakém stavu přijde na kurt. Nechci
říct, že jsem mile překvapen, ale nečekal
jsem, že to půjde až tak relativně hladce.
Nějaké kondiční i herní nedostatky existují, ale do zápasu zbývá ještě několik
dnů. Věříme, že to bude dobré,“ doufá
před nadcházejícím víkendem Kotyza.
A jak vidí další budoucnost? „Bavíme se
o tom i s psychologem Michalem Šafářem. Postupně se k tomu dostáváme. Na

jedné straně jsou individuální úspěchy
na turnajích a na druhé straně žebříček.
To jde trochu proti sobě. Světová jednička Serena Williamsová je odskočená,
ale většina hráček, co byla na prvním
místě žebříčku, vydržela dlouhou dobu
hrát konzistentní tenis. Petřina hra je
nastavená na hranu, podle toho, jaké má
dispozice. Z toho nemá cenu uhýbat.
Kdybychom to chtěli rozmělnit, není
to cesta na vrchol, ale do průměru. A to
bych nerad.“ Osobní kouč nejlepší české
tenistky a členky prostějovského klubu
míní, že personální změny v tuto chvíli
dělat netřeba. „Co se týká lidí kolem Petry, myslím si, že si vzájemně rozumíme
a uvědomujeme si, že Petra není tuctová
hráčka, že tedy musíme určitým věcem
přistupovat s rozmyslem. Tudíž já vidím
změny v dennodenních dílčích krocích.
Jak udělat objem přípravy, kolik do ní
zařadit odpočinku, jak vyvážit s kondičním trenérem Alexem Stobberem poměr kondice a tenisu, jak naladit hráčku
na turnaj, plus eventuálně kdo ji bude
doprovázet. Bude dost času zapracovat
i na psychických cvičeních. V zimní pauze byla Petra unavená, tam na to nebyl
takový prostor. Cvičení, která má dělat,
vyžadují, aby byla relativně čerstvá, což
může teď být,“ pousmál se závěrem David Kotyza.

V úterý předstoupila Petra Kvitová před novináře i společně se svým osobním trenérem Davidem Kotyzou (na snímku vpředu).
Foto: TK PLUS/Radek Váňa

jak šla kariéra petry kvitové...

Zdroj: wta.com

PETRA KVITOVÁ o své pauze: „KAŽDÝ SI VEZME DOVOLENOU, KDYŽ JE UNAVENÝ“
PROSTĚJOV Do nové sezony vstoupila Petra Kvitová parádně
a hned v Sydney nenašla přemožitelku. Už v tu chvíli však cítila, že
něco není v pořádku. Ani vítězství v turnaji ovšem prostějovské
tenistce žádnou velkou radost neudělalo. Cítila se zničená, připadala si, že je spíš konec sezony než začátek. Její pocity přetrvávaly
i v následujících týdnech. V katarském Dauhá tak došla společně
se svým týmem k nelehkému rozhodnutí. Nejprve se odhlásila
z klání v Indian Wells a následně si pauzu prodloužila a vynechala
i další megapodnik v Miami. Tenis šel stranou, rakety zůstaly zamčené v pokoji a Kvitová odpočívala. Snažila se načerpat novou
energii a vyplatilo se. Po přestávce, kdy si užívala teplo a moře, je
zpátky v tréninku. S novou chutí do práce.„Vlastně mi teď znovu
začíná sezona,“ pronesla na tiskové konferenci s úsměvem prostějovská tenistka.

Ladislav VALNÝ
●● Máte za sebou složité období.
Zažila jste v tenise větší krizi?
„Nemluvila bych o krizi. Existují
dny, kdy se nedaří, kdy vám to nejde.
V každé práci si lidé, když jsou unavení,
vezmou dovolenou. A přesně to se stalo. Nejsem jediný případ. Něčím takovým si prošla celá řada hráček.“
●● Rozhodnutí přerušit sezonu
nepřišlo ze dne na den. Kdy jste poprvé pocítila, že je něco špatně?
„Trvalo to delší dobu. Vlastně už v pro-

sinci na začátku přípravy mě napadlo,
že ta loňská vlastně ani neskončila...
Byla jsem unavená, prázdná. Těžko se
to popisuje. Sama jsem měla problémy
týmu své pocity popsat. Poprvé jsme
se o tom bavili v Sydney. Sedli jsme si
s trenérem a mluvili o tom, co ve mně
probíhá...“
●● Už tehdy padlo slovo pauza?
„Všechno jsem přisuzovala únavě. Spolupráce s novým kondičním trenérem
Alexem Stoberem mi opravdu dala
zabrat. Ale ukázalo se, že to nebylo jenom únavou.“
●● Po Austrálii jste ještě hrála v Du-

baji a Dauhá. V jejich průběhu jste
dospěla k rozhodnutí vynechat další
turnaje...
„Přesně tak. Musím přiznat, že roz-m
hodnutí, které jsme společně s týmem
é.
udělali, nebylo vůbec jednoduché.
m
Tak zásadní rozhodnutí v kariéře jsem
m
ještě neudělala. Přemýšlela jsem o něm
několik dnů. A pak se odhlásila z Indi-an Wells.“
o
●● A odletěla daleko od tenisového
kolotoče. Do tepla nebo na hory?
y„(úsměv) Nikdy v životě jsem nelyžovala. To by nedopadlo dobře. Bylaa
vjsem v teple a relaxovala. Byl to opravdu spíše pasivní odpočinek. Nemělaa
jsem chuť něco dělat, ani se mi nechtě-lo myslet na tenis.“
●● Hlava ale určitě úplně nevypnula. Nenapadlo vás, že úplně
skončíte s tenisem?
„Takové myšlenky nepřišly. Raketuu
jsem sice na chvíli odložila, ale po teni-se mi bylo smutno. I během přestávkyy
m
jsem se podívala, jak se našim holkám
daří na turnajích. Navíc se mi ozvaloo
i několik hráček, protože během pře-stávky jsem měla narozeniny. Napsalaa
a,
mi Kerberová, Wickmayerová, Li Na,
naše hráčky. A potěšilo mě to.“

O víkendu semifinále Fed Cupu v Ostravě:

ČEŠKY MAJÍ DREAM TEAM!
OSTRAVA Hned čtyři tenistky, které se připravují na semifinále Fed
Cupu proti Francii, nastupují v extralize za TK Agrofert Prostějov. Petru Kvitovou, Karolínu Plíškovou
a Lucii Šafářovou doplňuje Barbora Strýcová, s týmem se připravuje
i talentovaná Tereza Smitková.
Podle žebříčkového postavení má
nehrající kapitán Petr Pála k dispozici nejsilnější tým v historii. Ten by
měl svoji kvalitu potvrdit už o nad-

cházejícím víkendu 18. a 19. dubna ve vítkovické ČEZ Aréně, kde
Česká republika změří v semifinále
soutěže síly s Francií.
„Je to zavazující, podle pořadí hráček
jsme velkým favoritem. Ale Francie má
k dispozici také silný tým a jeho hráčky
mají v poslední době výborné výsledky,“ prohlásil Pála. Výběr ze země
galského kohouta přijede v plné síle.
Sestavu tvoří Alizé Cornetová, Caroline Garciaová, Kristina Mladenovicová
a Pauline Parmentierová. Soupeřky
Češek si zaslouží velký respekt, protože
v prvním kole dokázaly porazit Itálii 3:2,
i když prohrály úvodní dvě dvouhry.
Nehrající kapitán Pála se bude rozhodovat, které hráčky pošle do zápasů prvního dne. Po herní pauze je zpět Kvitová,
Šafářová a Plíšková atakují první desítku. Na výběr je hned několik variant.

„Jsem rád, že se vrátila Petra Kvitová. Ve Fed Cupu vždycky dokázala
předvést to nejlepší. Vždycky tomu
hrozně pomohla. I další hráčky mají
skvělou formu. Není to jednoduché,
ale na druhou stranu mám radost, že
se můžu vybírat z takových tenistek,“
tvrdí Pála.
V sestavě chybí specialistka na čtyřhru,
ale to podle kapitána není žádný velký
problém. „Šafářová ve čtyřhře vyhrála
Australian Open, kvalitní výsledky v deblu má Bára Strýcová. Složit kvalitní pár
nebude problém,“ tvrdí Pála s jasným
podtextem, na které dvě hráčky by v případném rozhodujícím souboji ukázal.
Na utkání se opět chystá i autobus
prostějovských fanoušků, kteří budou v hale tvořit onen pověstný kotel.
S napětím vše bude sledovat i Večerník!
(lv)

●● Vlastně se dá říct, že se během
pauzy nic nestalo. Zůstala jste ve
světové pětce. Hrálo to roli při rozhodování o herní pauze?
„Shodli jsme se na tom, že je lepší
vzít si pauzu teď než třeba v létě.
Přišla jsem o velké turnaje, na
kterých se mi ale nijak zvlášť
nedaří. Díky tomu bylo rozhodování jednodušší.“
●● Teď jste zpátky. Jaká je Petra
Kvitová po dovolené?
„Po psychické stránce je to
o dost lepší, po té fyzické ještě
cítím nedostatek. Ale mám radost, že jsem zpátky na kurtu,
že hraju. To je to nejlepší, co se
mohlo stát.“

se to každým dnem. Nestěžuji si.“
●● Do zápasů se vrátíte ve fedcupovém utkání proti Francii. Je to ideální
začátek?
„Myslím, že lepší jsem si
nemohla přát. Fed Cup
mám ráda, navíc se hraje
v Ostravě před domácím publikem. Takové zápasy mě
vždycky nakopnou.

●● Návrat do tréninku zřejmě
nebyl snadný. Jak se cítíte po několika dnech v posilovně a na dvorci?
„Zpočátku mě hodně bolely ruce, ale
s tím jsem musela počítat. Nebylo
to sice nic příjemného, avšak lepší

Věřím, že to bude dobrý začátek a pomůže mi to do dalších turnajů.“
●● Pak se zase vrhnete naplno do
tenisovéh kolotoče. Co čekáte od
tenisového
nejbližšíc týdnů?
nejbližších
„Nejdříve mě čekají turnaje na antuce, se kte
kterou se vždy zpočátku peru.
(úsměv) Takže neočekávám nějaké
záz
velké zázraky.
A je to vlastně dobře,
n sebe nechci nakládat nějaprotože na
zbyteč tlak.“
ký zbytečný
m
●● A mimo
kurty? Pokusíte se
nějak up
upravit život v tenisovém
kolotoči
kolotoči?
„Něco ur
určitě změníme. Nejsem totiž úplně normální tenistka. (smích)
m velké výsledky, ale také
Patří ke mně
propady. Ani netrénuji tolik, jako
ostatní hholky. Potřebuji více času na
regenerac Jsem ovšem přesvědčeregeneraci.
sp
ná, že společně
s trenérem vymyslíme, jak to všechno skloubit.“
●● Sám trenér to ale nevymyslí...
„(úsměv) To je pravda. Pracuji už
delší dob
dobu na tom, abych více vnímala si
signály svého těla. A budu
m
o nich mluvit
i s členy svého týmu,
j určitě pomůžu při vyčímž jim
mýšle toho nejlepšího programýšlení
Foto: TK PLUS/Radek Váňa
mu nna míru.“

PETRA VE FED CUPU

V týmové soutěži zažila svoji premiéru v únoru 2009
v Brně ve vítězném utkání proti Španělsku. Od té
doby nastoupila do šestnácti zápasů s bilancí 23:6 ve
dvouhře a 0:1 ve čtyřhře. V pozici týmové jedničky
dovedla družstvo ke třem titulům v letech 2011, 2012
a 2014. V roce 2011, kdy se stala poprvé vítězkou
soutěže, neprohrála jediné utkání, z devíti týmových
bodů získala rovných šest. O rok později ve finále
bodovala po výhře nad Jankovičovou. Svoji kvalitu
potvrdila také v roce 2014. Ve finálovém duelu proti
Německu nejprve přehrála Petkovicovou a získala
i rozhodující bod, když po více než tříhodinové bitvě
udolala Kerberovou.

KVITOVÁ VE FED CUPU

23 vítězství

7 proher

POZNÁMKA
LADISLAVA VALNÉHO

PETRA NA NOVÉM STARTU. HODNĚ ŠTĚSTÍ!
Skončí s tenisem? Půjde na mateřskou? Takové otázky a řadu
dalších si kladli tenisoví fanoušci v posledních týdnech v souvislosti s Petrou Kvitovou. Čtvrtá hráčka světa si nečekaně vybrala „dovolenou“ a na několik týdnů opustila kurty. Po téměř
deseti letech, kdy se prala se soupeřkami, zdravotními obtížemi
a v posledních sezonách s velkou pozorností veřejnosti přestávku lze pochopit. V podobné situaci se ocitla řada špičkových
tenistek. Především nápor na psychiku je mezi elitou enormní.
Teď stojí nejlepší domácí hráčka současnosti z několika pohledů na novém začátku. Během přestávky si uvědomila, že jí tenis
chybí. A že musí v příštích letech poslouchat signály svého těla.
A také že své pocity potřebuje více rozebírat se svým týmem. Stejně tak dospěla k názoru, že svoji přípravu bude směrovat spíše k
dopředu naplánovaným vrcholům než žebříčkovému postavení,
které je podmíněno startem na velkém množství turnajů.
Další měsíce naznačí, zda „Cesta do hlubin tenisového srdce“
přinese výsledky. Kvitová sama prohlásila, že jí návrat do tréninku udělal radost. Pokud to vydrží, můžou fanoušci doufat, že jim výsledky dvojnásobné wimbledonské vítězky ještě
přinesou řadu příjemných zážitků. České tenisové hvězdě je
teprve pětadvacet a může na světovém okruhu rozdávat radost
ještě řadu let. To je ve srovnání se šestitýdenní dovolenou hodně
dlouhá doba.

